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Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 18 kultúrnych 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 
Galantská knižnica 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
Záhorská knižnica  v Senici 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 

 
6 múzeí 
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 

 
2 galérie 
Galéria Jána Koniarka v Trnave 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

 
4 osvetové strediská 
Galantské osvetové stredisko  
Trnavské osvetové stredisko  
Záhorské osvetové stredisko v Senici 
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 

 
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 2021 

 
      

Bežné výdavky v roku 2021 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2021 7.801.055 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2021 7.904.578 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2021 

242.046 

 

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 2021 navýšené 
o sumu 103.523 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie   
projektov a grantových programov, k úprave platových pomerov zamestnancov, 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 a na modernizáciu informačných systémov. 

Úrad TTSK financoval organizovanie najvýznamnejších podujatí kultúry – 
festivalov, výstav, oslavy výročí významných historických udalostí a oceňovanie 
významných osobností a pripomienky výročí významných dejateľov.  

 V organizáciách kultúry pracovalo v roku 2021 – 318  zamestnancov,  
priemerná mzda bola 1.060 €. 
 

Porovnanie výšky pridelených príspevkov – bežných výdavkov na činnosť 
organizácií v rokoch 2002 - 2021 

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 2021 7.904.578* 

* údaj je aj s kofinancovaním BV 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021 bol pre kultúrne organizácie 
schválený  vo výške 1.594.500 €. Skutočné čerpanie kapitálových príspevkov 
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK  bolo 668.629,22 €.  

Tieto zdroje pokryli čiastkové práce pri rekonštrukcii Zrkadlovej sály Divadla 
Jána Palárika v Trnave, zrealizovala sa prvá etapa prác na rekonštrukcii hvezdárne 
a planetária v Hlohovci, pokračovali práce na budovaní Letnej čitárne a modernizácii 
multimediálnej študovne v Knižnici J. Fándlyho v Trnave, v Záhorskej knižnici v Senici 
bola obnovená fasáda budovy, na ktorej mladí výtvarníci zrealizovali murálnu maľbu, 
Záhorská galéria vynaložila príspevok zriaďovateľa na rekonštrukciu elektroinštalácie, 
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Vlastivedné múzeum v Galante zrekonštruoval a sprístupnil objekt parného mlyna 
v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor, Žitnoostrovské múzeum 
v Dunajskej Strede uskutočnilo rekonštrukciu strechy Vlastivedného domu 
v Šamoríne, Západoslovenské múzeum v Trnave zabezpečilo projektovú 
dokumentáciu k obnove záhradného oplotenia, príspevok zriaďovateľa bol v galériách 
a múzáach vynaložený na doplnenie zbierkových predmetov. 
 

Kapitálové výdavky v roku 2021 
Schválená dotácia zriaďovateľa na rok 2021 1.594.500 

Skutočné čerpanie dotácie zriaďovateľa za rok 2021 668.629,22 

Dotačné schémy (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie 
a iné) za rok 2021 

72.520  

 

Porovnanie výšky pridelených kapitálových výdavkov pre odvetvie kultúry 
v r. 2002-2021 

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 2021 668.629,22 

* 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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• 4 PREMIÉRY 
 
 

• 57  REPRÍZ  
 
 

• 5.231  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   

Personálne vybavenie 65 pracovníkov   

Priemerná mzda 1.071 €   

Tržby a vlastné výnosy 81.354 €   

 
 

Bežné výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa v € 
Finančné zdroje 
získané z grantov v € 

Kofinancovanie 
v € 

Divadlo J. Palárika v Trnave 1.737.261 50.250 - 

Spolu 1.737.261 50.250 - 

 
 

Kapitálové výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
v € 

Účel  Finančné 
zdroje získané 
z grantov v € 

Kofinancovanie 
v € 

Divadlo J. Palárika v Trnave 6.000 Autorský 
a stavebný 

dozor – 
rekonštrukcia 

Zrkadlovej sály 

- - 

Spolu 6.000  - - 
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   DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE 
 

      Hlavná budova 
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Divadlo Jána Palárika v Trnave 

 
adresa sídla: Trojičné námestie 2 
tel.: 033/5511 353 
e-mail: divadlotrnava@zupa-tt.sk  
web: www.djp.sk  
https://www.facebook.com/djptrnava/  
https://www.instagram.com/djptrnava/  
zriaďovacia listina č. 1345. zo dňa 01.04.2002 
rok založenia organizácie: 1974 
riaditeľ: Mgr. art. Zuzana HEKEL 

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave (ďalej len DJP) 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: DJP prezentuje svoju činnosť v sídle divadla a na území  celej 
Slovenskej republiky formou zájazdov. Poskytuje priestor na                                     
prezentáciu aj iným profesionálnym divadelným súborom.  
 
Špecializácia: DJP je kultúrna a umelecká ustanovizeň, právnická osoba – 
príspevková organizácia, ktorej hlavným predmetom činnosti je utváranie podmienok 
na vznik a šírenie divadelných diel so zameraním na tvorbu pre deti a mládež, ako aj 
dramatických diel určených najširšiemu okruhu divákov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 

Ekonomická klasifikácia 
bežných výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 919.071 955.185 955.185 54,98 

620 Odvody 247.350 337.994 337.994 19,46 

630 Tovary a služby 523.738 433.553 433.553 24,96 

640 Bežný transfer 33.527 10.529 10.529 0,60 

SPOLU 1.723.686 1.737.261 1.737.261 100,00 

  
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov DJP za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 540.000 6.000 6.000 100 

HIM 0 0 0 0 

SPOLU  6.000 6.000 100 

* aj projektové dokumentácie 

 
Tržby a vlastné výnosy    81.354  € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov DJP z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov 
projektu 

Požadovaná 
výška dotácie 

v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie v 
€ 

BV/KV 

1 FPÚ Pomalý svet 
Róberta 
Castlea 

29.750 11.500 0 BV 

2 Krajská 
organizácia 
cestovného 
ruchu Trnavský 
kraj 

Nostalgické 
vlaky 

8.500 8.500 0 BV 

3 Krajská 
organizácia 
cestovného 
ruchu Trnavský 
kraj 

Piešťany 
podľa Wintera 

10.750 10.750 0 BV 

4 Nadácia Tatra 
banka 

Mizantrop 5.000 5.000 0 BV 

5 Ministerstvo 
ivestícii, 

Skrytý zmysel 14.500 14.500 0 BV 
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region.rozvoja 
a informat.SR 

6 MKSR Kultúrne 
poukazy 

0 0 0 BV 

SPOLU BV                                                         68.500 50.250 0  

SPOLU KV 0 0  

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe divadla 
 

Objekty v správe DJP za rok 2021 

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

Počet  Náklady v € Počet Náklady v € 

Hlavná budova - - - - 

Dielne  - - - - 

 

Objekty v nájme DJP za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky DJP v m2 za rok 2021 
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 
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ČINNOSŤ DJP 
 

 

Premiéry 
 

Zlomatka 
autor: Mario Geraldi 
réžia: Enikő Eszenyi. 
dátum premiéry: 18.6.2021 
 
Hra súčasného talianskeho dramatika nie je len 
o homosexualite, ale celkovo o neschopnosti 
prekonať zažité konvencie a predsudky. Gelardi 
si s kontroverznou témou poradil výborne najmä 
vďaka citlivému a napínavému príbehu, skvelým 
charakterom a grotesknému humoru. 
Inscenáciu Zlomatka režírovala v našom divadle významná maďarská režisérka a 
herečka Enikő Eszenyi. Ako režisérka hosťovala v prestížnych divadlách v Európe i 
USA a desať rokov bola umeleckou riaditeľkou jedného z najväčších maďarských 
divadiel Vígszínház v Budapešti. 
 
Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave 
autor: Mário Drgoňa 
réžia: Mário Drgoňa 
dátum premiéry: 25.6.2021 
 
Inscenácia na motívy tvorby Lawrenca 
Ferlinghettiho sa predstavila na doskách 
Divadla Jána Palárika v slovenskej premiére. 
Vladimír Jedľovský spolu s absolventmi VŠMU 
hľadajú odpovede na otázky, čo priviedlo hlavnú postavu do staničného hotela a prečo 
sa všade zjavujú ľudia, ktorí tvrdia, že sa volajú ako on. Kto sú? Spomienky? Alter egá? 
Alebo len herci?  

 
Mizantrop 
autor: Moliére vo verzii Martina Crimpa 
réžia: Juraj Bielik 
dátum premiéry: 2.7.2021 
 
Jedna z najslávnejších Molièrových komédií 
teraz prichádza v novom šate. Britský dramatik 
Martin Crimp vo svojej verzii zamenil kráľovský 
dvor za svet súčasného šoubiznisu. Ponechal 
všetky Molièrove charaktery, zápletky a 
dokonca aj veršovaný jazyk. Britské dialógy popretkávané majstrovskou iróniou 
dodávajú celej hre neopakovateľný humor a spoločenskú aktuálnosť. Túto divadelnú 
hru podporila grantom Nadácia Tatra banky. 
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Pomalý svet Roberta Castlea 
autor:  Norm Foster 
réžia: Ján Štrbák 
dátum premiéry: 1. a 2.10.2021 
 
Robert žije na predmestí so svojou matkou Claire. Kvôli nehode z detstva zostal 
mentálne na úrovni sedemročného dieťaťa. K Robertovi a Claire prichádza nová 
nájomníčka Holly, ktorá má vo svojom živote poriadny zmätok. Najmä potom, čo zistí, 
že čaká dieťa so svojím bývalým profesorom. Vďaka detsky úprimnému Robertovi 
objavuje pravé ľudské hodnoty ako nezištnú lásku, obetavosť, súcit, láskavosť. Hoci 
príbeh vyzerá na prvý pohľad smutne, Norm Foster sa vyhol akémukoľvek sentimentu 
a moralizovaniu. Pomohol mu v tom originálny humor, ktorý vnáša do dialógov ľahkosť 
i v tých najťaživejších situáciách. Túto divadelnú hru podporil z verejných zdrojov Fond 
na podporu umenia. 

 
Rekapitulácia výkonov 
 

Vlastné predstavenia DJP v roku 2021 
Názov predstavenia Reprízy celkom Návštevnosť Tržby v € 

Ach tie ženy, ach tí... 3 165 1 834 

Sluha dvoch pánov 3 712 6 645 

Drahý špás 1 84 1 242 

Kompletný Shakespeare 2 97 870 

Nemá trieda 6 194 954,80 

Traja tučniaci 2 154 1 036 

Temperamenty 3 504 2 556 

Veľryba Gréta 4 411 2 721 

Futbala alebo bílý andel ... 7 648 9 734 

Zlomatka 8 589 5 021 

Ferlinghetti ... 4 139 -- 

Mizantrop 7 921 10 306 

Pomalý svet Roberta Castlea 6 226 943 

Stagestream 1 35 -- 

SPOLU 57 4 879 43 862,80 
 

 

Cudzie predstavenia v roku 2021 
Hosťujúci súbor Počet 

predstavení 
Návštevnosť Tržby  

Divadlo tanca a Štúdio Alegria Trnava 
/Číra radosť + workshop// 

1 76 758,50 

Nové divadlo Nitra 
 /Rozprávky po telefóne/ 

1 83 581 

Divadelné centrum Martin 
 /Dokonalé dieťa/ 

2 193 2 911 

SPOLU 4 352 4 250,50 
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Zájazdové miesta za rok 2021  

 Názov predstavenia Miesto  Termín  Návštevnosť 

Sluha dvoch pánov Kremnica /Kremnické 
gagy 

 27.08.2021 173 

Nemá trieda          /9.00 h/ Evan. gym. Martin 06.09.2021 30 

Nemá trieda          /11.50 h/ Evan. gym. Martin 06.09.2021 30 

Futbal alebo Bílý andel 
v pekle 

Národný dom Martin 
11.09.2021 145 

Sluha dvoch pánov Dom kultúry Senica 10.10.2021 420 

Temperamenty MD POH Bratislava 13.10.2021 450 

Nemá trieda            /8.00 h/ ZŠ Bottova Trnava 26.10.2021 32 

Nemá trieda            /10.00 h/ ZŠ Bottova Trnava 26.10.2021 32 

Nemá trieda           /8.30 h/ SPŠ stroj. Trnava 08.11.2021 35 

Nemá trieda           /11.30 h/ SPŠ stroj. Trnava 08.11.2021 35 
 

 

Podujatia realizované formou prenájmov za rok 2021 
Názov podujatia Počet Termín  Organizátor  

Hudobná nahrávka 1 29.3. NEXT FILM s.r.o. 

Otvárací koncert Trnavskej 
hudobnej jari 

1 30.5. Bachova spoločnosť Trnava 

Absolventské vystúpenie 
študentov 

1 22.6. 
Súkromné tanečné konzervatórium 
Dušana Nebylu 

Vyhlásenie výsledkov súťaže 
Dramaticky mladí 

1 24.6 Divadelný ústav Bratislava 

Tanečné vystúpenie 
1 27.6. 

Crazy family-tanečné a pohybové 
štúdio Trnava 

SPOLU 5   

 

 

Spoločenské podujatia v roku 2021* 
Názov podujatie Počet Termín spoluorganizátor  

Zasadnutie 
zastupiteľstva TTSK 

                     1 5.5. TTSK 

Výletné vlaky /Pállfy 
a Štefánik / 

10 29.6., 28.8. TTSK, Krajská organizácia 
cestovného ruchu v Trnave 

Festival rozhlasovej 
hry 

1 21.9. 
23.9. 

TTSK, RTVS 

Oceňovanie TTSK 3 27.,28., 29.9. TTSK 

Učiaca sa Trnava 1 22.10. TTSK 

Udeľovanie ocenení 
A.Srholca 

1 17.11. TTSK 

Piešťany podľa 
Wintera 

1 23.11. TTSK, Krajská organizácia 
cestovného ruchu v Trnave 

SPOLU 18 
  

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

združeniami 
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Rekapitulácia realizovaných podujatí za rok 2021 
  Vlastné 

predstavenia 

Cudzie 

predstavenia 

Zájazdové 
predstavenia 

Spoločenské 
podujatia 

Podujatia 

realizované 

formou 

prenájmu 

SPOLU 

Počet 47 4 10 18 5 84 

Návštevnos
ť 

3.497 352 1.382 1.473 305 7.009 

Tržby v € 
/vstupné/ 

  
32.808,00 

  
4.250,50 

  
11.054,80 

  
- 

  
- 

  
48.113,30 

 

 

Rekapitulácia podujatí za roky 2016 – 2021 
  Vlastné 

predstavenia 

Cudzie 

predstavenia 

Zájazdové 
predstavenia 

Spoločenské 
podujatia 

Iné  SPOLU 

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 

2021 47 4 10 18 5 84 

 

 

Štruktúra návštevnosti divadla 2021 
  Počet 

predstavení 
Počet 

vstupeniek 

Počet 
divákov 

Návštevnosť v % 

Veľká sála 40 4 690 3 449 73,5 

Zrkadlová sála - - - - 

Štúdio 11 455 400 87,9 

Vstupná hala 
(foyer) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

Nádvorie 
(DOD, Noc 
divadiel) 

  
4 

  
215 

  
212 

  
98,6 

SPOLU 55 5 360 4 061 75,8 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 

 

 
Výstavy 
 

Posledný sen o budúcnosti 
autor: študenti FMK 
(14.9. - 12.10. 2021) 
kurátor: Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.  
miesto realizácie: Chodba pred štúdiom 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 340 
 
Bez snívania by bol náš svet dosť ponurým 
miestom, o to viac bez vizualizácie našich 
predstáv v umení. Čas a priestor, ktorý patrí do sféry najtajnejších predstáv a prianí, 
je najvlastnejší každej živej bytosti. Aké by teda mohlo byť snívanie o lepšom svete tu 
a teraz, v reálnom živote? Odpoveď sa skrýva v úvahách o túžbe, ktorá nestojí v 
opozícii Kantovmu kategorickému imperatívu, ale práve naopak. 
 
 
Rekonštrukcia obrazových spomienok 
/gorila/nežná/prezidentské voľby/voľby/ autor: 
študenti FMK 
(26.10. - 23.11.2021) 
kurátor: doc. MgA. Jozef Sedlák.  
miesto realizácie: Chodba pred štúdiom 
výstup: Plagát  
počet návštevníkov: 300 
 
Fotografický archív študentských prác na FMK 
UCM v Trnave uchováva po desiatich rokoch koncepčnej práce s médiom fotografie 
bohatý archívny a obrazový materiál. Šírkou interpretácie vizuálne mapuje nielen 
viditeľnú realitu – verejný priestor, ale aj udalosti, príbehy ľudí či urbánny alebo 
environmentálny priestor. Dokumentárne fotografie študentov predmetu žurnalistická 
fotografia zaznamenávajú v časových intervaloch spoločensky známe udalosti 
protestov Gorila (január – marec 2012), prezidentské voľby (marec 2019), výročie 
Nežnej revolúcie (november 2019) a parlamentné voľby (február 2020). 
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Kultúrno-spoločenské podujatia 
 
Deň otvorených dverí 
(18.9.2021) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: celé divadlo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 460 
 
Deň otvorených dverí priniesol bohatý program pre všetkých milovníkov divadla, 
malých aj veľkých - tvorivé dielne, prehliadky, čítanie pre najmenších, bazár, divadelné 
vystúpenia, fotenie s hercami, súťaže či hranie futbalu priamo na Trojičnom námestí. 
 

Noc divadiel  
(20.11.2021) 
organizátor: DJP 
miesto realizácie: celé divadlo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 30 
 
Tradičné podujatie pod hlavičkou 
Divadelného ústavu sa konalo tretiu 
novembrovú sobotu. Program bol poznačení 
protipandemickými opatreniami a preto sme 
zorganizovali živé vysielanie rozhlasovej hry 
Šilenství a následne divákov zobrali na strašidelnú nočnú prehliadku zákulisím divadla. 
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KULTÚRNO – VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 

 

 

Prednášky a besedy 
 

V roku 2019 vytvorilo DJP nadstavbový program určený pre žiakov a študentov 
základných a stredných škôl Škola (nie) je dráma.  
Tento program v kalendárnom roku 2021 pokračoval s ohľadom na opatrenia vyvolané 
pokračujúcou pandemickou situáciou. Napriek tomu sa divadlu podarilo zdanlivú 
neaktivitu pretaviť do plánovania, hĺbkovej analýzy, vzdelávania  a sieťovania. Aj 
vďaka okolnostiam sa íklad podarilo posunúť spoluprácu s vysokými školami do 
plánovania a následne uskutočnenia trvalej vzdelávacej aktivity na PF TRUNI 
v lektorskom vedení členov umeleckého úseku DJP, ktorá sa prvý krát realizuje 
v kalendárnom roku 2022.  
Pôvodnému zámeru divadlo samozrejme zostáva verné, pretože stále platí, že 
nadstavbové aktivity návštevu predstavení obohacujú o možnosť vzdelávania sa v 
oblasti literatúry, dejepisu, náuky o spoločnosti, dejín umenia, estetiky a i.  a  našli si 
svoj jasný rámec i miesto v divadelnom živote i jeho koncipovaní. 
Edukačná funkcia divadla je nespochybniteľná a jej úlohy i dopad na diváka slúžia 
nielen divadlu ale najmä spoločnosti.  
 

Temperamenty (alebo ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce).  
prednášajúci: herci činohry DJP 
miesto realizácie: štúdio  
výstup: besedy po predstaveniach s tvorcami 
a odborníkmi 
 
Classsroom drama Nemá trieda 
prednášajúci: herci činohry DJP  
Miesto realizácie: triedy stredných škôl  
Výstup: beseda po predstavení s tvorcami a 
odborníkmi 
 
Na festivale Dotyky a Spojenia 2021 v Martine po predstavení Futbal alebo bílý andel 
v pekle  prednášajúci: herci činohry DJP  
Miesto realizácie: Martin  
Výstup: beseda po predstavení s tvorcami a 
odborníkmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

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: 2021 
miesto realizácie: veľká sála a štúdio divadla 
výstup: predstavenia 
počet návštevníkov: 70 
 
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:  
Kopanec; Kompletný Shakespeare; Temperamenty (alebo ako sa očesať vo vetre 
a nezahodiť srdce) a i.  
 
Vybraté predstavenia zobrazujú témy, konflikty, situácie či problémy, ktoré svojím 
spracovaním, alebo jednoducho iba tým, že sa ocitnú na javisku, predpokladateľne 
rezonujú u školopovinnej mládeže a pedagógov.  
 
Príkladom dobrej praxe je aj inscenácia Nemá trieda, ktorá sa odohráva priamo v 
triedach stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Zaujala aj odbornú 
verejnosť, ktorá inscenáciu vybrala ako súčasť sprievodného programu festivalu 
Dotyky a Spojenia v Martine „Festival na školách“. 
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 režisérkou inscenácie Adrianou 
Totikovou; 

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

 
 
 

Detská divadelná akadémia (Staň sa súčasťou 
sveta divadla) 
dátum realizácie: 2021 
miesto realizácie: Zrkadlová sála a Štúdio, 
zasadacia miestnosť č.21 a online platforma 
MSTeams 
výstup: 1 x do týždňa 2 vyučovacie hodiny 
v rozsahu 90 min, jedna  skupina 2x 60 min. 
počet návštevníkov: 35 
lektori:  
dielňa tvorivého písania – Lucia Mihálová 
dramatická dielňa – Barbora Bazsová, Miro 
Beňuš, Ingrida Baginová, Tomáš Mosný, Michal Jánoš, Tomáš Vravník   
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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. 
 

Denný divadelný tábor – Zaži svet divadla 
(26.7. – 6.8.2021) 
organizátor: DJP  
miesto realizácie: divadlo 
výstup: 4 divadelné predstavenia 
počet návštevníkov: 90 
 
Aj v roku 2021 sme zorganizovali 2 turnusy 
denného tábora – témou bola grécka mytológia, 
ktorá nám umožnila zoznámiť deti s antickými 
koreňmi európskeho divadla . Pod vedením 
profesionálnych umelcov Divadla Jána Palárika – 
hercov, výtvarníčky, scénografky, režiséra a 
skúsených animátorov deti zažili a vytvorili svoje 
vlastné divadelné predstavenia. Naskúšali sme s 
nimi ich vlastné verzie príbehov Perseovi 
a Andromede a Persefone a Déméter. Na javisku, v 
ateliéri, v zrkadlovej sále aj v štúdiu zistili ako divadlo vzniká, ako sa tvorí a čo všetko 
je jeho súčasťou. 
 
• 26.7. – 30.7. 2021 / dramatický 
• 2.8.. – 6.8. 2021 / dramatický 
 

Koncerty a festivaly  
 

Festival rozhlasovej hry 
(21.- 23.9.2021) 
organizátor: TTSK, RTVS, DJP 
miesto realizácie: Veľká sála DJP 
výstup: TS, plagát, leták 
počet návštevníkov:  
 
RTVS s podporou TTSK organizovali 
v priestoroch viacerých kultúrnych inštitúcii v 
Trnave sériu podujatí, kde sa verejnosť 
mohla zoznámiť sa bližšie s rozhlasovým 
umením. Cieľom festivalu bolo tiež 
ohodnotenie najlepších tvorcov a 
realizátorov rozhlasových hier a posilnenie 
záujmu poslucháčov o „kráľovnú 
rozhlasových žánrov“, rozhlasovú hru. 
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SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
 
 

Partnerstvá DJP v roku 2021 
 Počet 

partnerstiev 
Menný 
zoznam 
partnerov 

Forma spolupráce* 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       6 

Viac Kultúry 
Občianske 
združenie 

Vzájomná spolupráca pri príprave a realizácii 
divadelnej inscenácie 
„Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave“  

Viac Kultúry 
Občianske 
združenie 

Realizácia spolupráce pri organizovaní festivalu 
FOKUS-POKUS  

Viac Kultúry Spolupráca na príprave a realizácii Festivalu 
rozhlasovej hry 

  

Malý Berlín+ 
Tanečné 
štúdio Alegria 
v Trnave 
 

Príprava a realizácia dlhodobej programovej 
a vzdelávacej iniciatívy 
Tanečný plán pre Trnavu 
 
 
 

  

Krajská 
organizácia 
cestovného 
ruchu 
  

Partnerstvo pri príprave a realizácii projektu 
„Výletné vlaky“ a „ Piešťany podľa Wintera“ 

  

Divadelný 
ústav 
Bratislava 
 

Organizovanie a vyhlasovanie výsledkov súťaže 
dramatických textov pre deti a mládež „ Dramaticky 
mladí“ 

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

1 

Vysoká škola 
dramatických 
umení 
v Málage 
/Španielsko/ 

Dohoda o poskytnutí odbornej praxe 
/Erazmus / 
 

Počet 
partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

1 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, Trnava 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členstvo v odborných organizáciách  
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 Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism 
výška členského: 300 EUR 
Organizácia združuje mestá, obce a kultúrne subjekty v regióne Trnava, ich úlohou 
je rozvíjať cestovný ruch, prezentovať atraktivity regiónu a návštevníka informujú 
o aktuálnom dianí v oblasti cestovného ruchu. 

 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 
Organizácia spája 22 európskych divadiel z 18 krajín a predstavuje najširšiu sieť 
verejných divadiel v Európe. Organizácia propaguje divadlo ako vitálnu platformu 
pre dialóg, demokraciu a interakciu, ktorá reaguje na súčasné publikum 
a reflektuje spoločenské zmeny a pohyb. 

 ASDO – Asociácia slovenských divadiel a orchestrov 
Výška členského: 100 EUR 
Asociácia združuje profesionálne divadlá a orchestre na území Slovenskej 
republiky a je platformou na výmenu informácií, zvyšovanie spolupráce, 
poskytovanie konzultácií, hájenie záujmov zamestnávateľov a spoločný postup 
členov asociácie pri jednaniach navonok.  
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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 2021 

Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera 
okamžitých 

odchodov v % 

Počet stránok 
za reláciu 

Priemerné 
trvanie relácie 

35 781 185 810 44,61 % 3,15 00:02:00 

 
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 

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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• Počet oslovených ZŠ  - oslovených 15 
• Počet oslovených SŠ  - oslovených 30 
• Počet oslovených VŠ – oslovených 4 

 
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 databázy 
kontaktov vyberáme podľa typu a zamerania predstavenia, následne školy, ktoré 
oslovujeme telefonicky alebo e-mailom. 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

Názov propagovanej 

výstavy, aktivity atď. 

Jazyk bulletin pozvánky plagáty banner tlačová 

správa   

 

Premiéry (4x) SK 150 50 10 - E    

Mesačné divadelné 

predstavenia 

SK - E 20 - - 
  

 

Talkshow Pred oponou SK - E - - E    

II.divadelný ples SK - - - - E    

Divadelný detský tábor SK - - 20 - -    

Talkshow H&H SK - - 10 - E    

Deň otvorených dverí SK - E 222 

EUR 

- E 
  

 

Noc divadiel SK - E - - E    
                
                
 

Iné formy propagácie   
 
 Trnavský kraj zážitkov  - https://www.krajzazitkov.com/sk/vyletne-vlaky/ 

https://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatia/piestany-podla-wintera,  - aktívna 

spoupráca na programe a prenesene propagácia divadla v širšom regionálnom 

rozmere 

 Festival Dotyky a spojenia v Martine – september 2021 

https://www.dotykyaspojenia.sk/program/pre-mlade-

publikum/https://www.dotykyaspojenia.sk/program/hlavny-program/Festival Nová 

dráma v Bratislave – október 2021 https://www.novadrama.sk/program 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.krajzazitkov.com/sk/vyletne-vlaky/
https://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatia/piestany-podla-wintera
https://www.dotykyaspojenia.sk/program/pre-mlade-publikum/
https://www.dotykyaspojenia.sk/program/pre-mlade-publikum/
https://www.dotykyaspojenia.sk/program/hlavny-program/
https://www.novadrama.sk/program
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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: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 700 - 1000 ks 
formát: 20x26,5 cm 
väzba: lepená V2 
rozsah: 64 a viac strán 
reprodukcie:  
 
Divadlo Jána Palárika v Trnave vydáva od marca roku 
2019 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 : CUBE studio, s.r.o.  
vydávateľ: DJP 
tlač: ŠOPA print 
ISBN / ISSN - 
dátum/rok vydania: dátum premiéry 
jazyk: SK 
formát: bulletiny 
rozsah: 80 a viac strán podľa rozsahu hry/ náklad cca 200 ks 
 
Bulletiny vydávame ku každej inscenácii, ktorá má premiéru v danej sezóne. V roku 
2021 sme vydali bulletin k pripravovaných inscenáciám: Zlomatka, Ferlinghetii alebo 
Lunapark v hlave, Mizantrop, Pomaly svet Roberta Castlea a k pripravovanej premiére 
inscenácie Monológy a dialógy (premiéra v januári 2022). Súčasťou bulletinu je 
kompletný scenár k inscenácii (s výnimkou bulletinu Monológy a dialógy). 
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Bulletiny k rozprávkovým inscenáciám pre deti 
autor dizajnu : Simona Čechová  
vydavateľ: DJP 
tlač: ŠOPA print 
ISBN / ISSN - 
dátum/rok vydania: dátum premiéry, inscenácie 
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 2021 sme vydali 1 pracovný list 
– k staronovej inscenácii Traja Tučniaci. 
 
 

Publikačná činnosť  
oku 2021 divadlo realizovalo predovšetkým prostredníctvom svojho magazínu v  

V roku 2021 divadlo realizovalo publikačnú činnosť predovšetkým prostredníctvom 
svojho magazínu DIVADLO a pri príprave bulletinov k inscenáciám či napĺňaní obsahu  
a aktualizácie web stránky divadla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 bulletinov k inscenáciám či napĺňaní obsahu  a aktualizácie  
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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  
 
 Miroslav Zwiefelhofer: Cíte sa viac sklamaný alebo podvedený? In: 

https://monitoringdivadiel.sk/citite-sa-viac-sklamany-alebo-podvedeny/ 
 Zuzana Timčíková: V zajatí neporozumenia. In: https://monitoringdivadiel.sk/v-

zajati-neporozumenia/ 
 Miroslav Zwielhofer: veršovaná dráma a súčasné slovenské divadlo. In: 

https://monitoringdivadiel.sk/versovana-drama-a-sucasne-slovenske-divadlo/ 
 Pravda.sk: Divadlo Jána Palárika pokračuje v inovatívnej dramaturgii. In: 

https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/605815-divalo-jana-palarika-pokracuje-v-
inovativnej-dramaturgii/ 

 MY TRNAVA (TASR): Nová hra Divadla Jána Palárika bude o hoaxoch 
a dezinfomáciách: https://mytrnava.sme.sk/c/22807379/nova-hra-divadla-jana-
palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach.html 

 TASR: Nová hra Divadla Jána Palárika bude o hoaxoch a dezinformáciách. In: 
https://www.nitranoviny.sk/trnava-nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-
hoaxoch-a-dezinformaciach/; https://mytrnava.sme.sk/c/22807379/nova-hra-
divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach.html;  

 Nová hra Divadla Jána Palárika bude o hoaxoch a dezinformáciách . In: 
https://eduworld.sk/cd/tasr/9534/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-
a-dezinformaciach 

 Divadlo mieri opäť do školských lavíc. In: https://mojakultura.sk/divadlo-mieri-opat-
do-skolskych-lavic/ 

  Nová hra Divadla Jána Palárika bude o hoaxoch a dezinformáciách. In: 
https://www.hlavnespravy.sk/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-
dezinformaciach/2798324  

 Nová hra Divadla Jána Palárika bude o hoaxoch plus dezinformáciách. In: 
https://dnesky.sk/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-plus-
dezinformaciach/ 

https://monitoringdivadiel.sk/citite-sa-viac-sklamany-alebo-podvedeny/
https://monitoringdivadiel.sk/v-zajati-neporozumenia/
https://monitoringdivadiel.sk/v-zajati-neporozumenia/
https://monitoringdivadiel.sk/versovana-drama-a-sucasne-slovenske-divadlo/
https://mytrnava.sme.sk/c/22807379/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22807379/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach.html
https://www.nitranoviny.sk/trnava-nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach/
https://www.nitranoviny.sk/trnava-nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach/
https://mytrnava.sme.sk/c/22807379/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22807379/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach.html
https://eduworld.sk/cd/tasr/9534/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach
https://eduworld.sk/cd/tasr/9534/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach
https://mojakultura.sk/divadlo-mieri-opat-do-skolskych-lavic/
https://mojakultura.sk/divadlo-mieri-opat-do-skolskych-lavic/
https://www.hlavnespravy.sk/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach/2798324
https://www.hlavnespravy.sk/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach/2798324
https://dnesky.sk/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-plus-dezinformaciach/
https://dnesky.sk/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-plus-dezinformaciach/
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 Nová hra Divadla Jána Palárika bude o hoaxoch a dezinformáciách. In: 
https://www.skolske.sk/clanok/58040/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-
hoaxoch-a-dezinformaciach  

 Trnavské divadlo naštuduje hru o kritickom myslení, dezinformáciách či 
hoaxochhttps://www.trnava-live.sk/2021/12/20/trnavske-divadlo-nastuduje-hru-o-
kritickom-mysleni-dezinformaciach-ci-hoaxoch/ 

 Pravda. Sk (TASR): Trnavské divadlo pripravilo na Noc divadiel prehliadku aj živé 
vysielanie https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/607772-trnavske-divadlo-
pripravilo-na-noc-divadiel-prehliadku-aj-zive-vysielanie/ 

 Bojovníci s dezinformáciami. In: 
https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/276442/bojovnici-s-dezinformaciami  

 Trnavské divadlo sa hrou Skrytý zmysel zapojí do boja proti dezinformáciám. In: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31985-trnavske-divadlo-sa-hrou-skryty-zmysel-
zapoji-do-boja-proti-dezinformaciam/ 

 Rozhovor v rádiu Aetter: https://aetter.sk/podcast/brano-mosny-divatelny-a-
televizny-herec/ 

 Red.: V Divadle Jána Palárika sa uskutočnil Festival rozhlasovej hry.In MY 
TRNAVA, č. 13, ročník 1, 2021, s. 12. 

 Soňa Jánošová: Groteska o Spartaku odkazuje aj na súčasnosť. In SME, č. 29, 
ročník 29, 2021, s. 24. 

 Red.: zrekonštruujú zrkadlovú sálu Divadla Jána Palárika. In. MY Trnava, č. 24, 
ročník 31, 2021, s. 11. 

 Robert Kmeťo: Čierny deň trnavského futbalu má už po premiére. In: ECHO, č. 2, 
ročník 16, 2021, s. 4. 

 TASR: Djp vstúpilo do siete európskych divadiel. In: MY Trnava, č. 2, ročník 31, 
2021, s. 3. 

 TASR: Trnavské divadlo je členom ETC. In: Pravda, č. 13, ročník 31, 2021, s. 20. 
 Trnavské divadlo otvára brány aj po štvrtýkrát. In: https://mojakultura.sk/trnavske-

divadlo-otvara-brany-aj-po-stvrtykrat/ 
 Divadelné leto odštartuje Mizantrop s hviezdnym obsadením. In: 

https://mojakultura.sk/divadelne-leto-odstartuje-mizantrop-s-hviezdnym-
obsadenim/ 

 Bíleho andela v pekle i Shakespeara za 120 minút zažijete počas mája jedine 
v trnavskom divadle. In: https://mojakultura.sk/bileho-andela-v-pekle-i-
shakespeara-za-120-minut-zazijete-pocas-maja-jedine-v-trnavskom-divadle/ 

 Súťaž dráma 2020 bola vyhlásená. In: https://mojakultura.sk/sutaz-drama-2020-
bola-vyhlasena/. 

 DJP v Trnave uvedie Monológy a dialógy. In: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-
dennik/273191/djp-v-trnave-uvedie-monology-a-dialogy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skolske.sk/clanok/58040/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach
https://www.skolske.sk/clanok/58040/nova-hra-divadla-jana-palarika-bude-o-hoaxoch-a-dezinformaciach
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/607772-trnavske-divadlo-pripravilo-na-noc-divadiel-prehliadku-aj-zive-vysielanie/
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/607772-trnavske-divadlo-pripravilo-na-noc-divadiel-prehliadku-aj-zive-vysielanie/
https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/276442/bojovnici-s-dezinformaciami
https://aetter.sk/podcast/brano-mosny-divatelny-a-televizny-herec/
https://aetter.sk/podcast/brano-mosny-divatelny-a-televizny-herec/
https://mojakultura.sk/trnavske-divadlo-otvara-brany-aj-po-stvrtykrat/
https://mojakultura.sk/trnavske-divadlo-otvara-brany-aj-po-stvrtykrat/
https://mojakultura.sk/divadelne-leto-odstartuje-mizantrop-s-hviezdnym-obsadenim/
https://mojakultura.sk/divadelne-leto-odstartuje-mizantrop-s-hviezdnym-obsadenim/
https://mojakultura.sk/bileho-andela-v-pekle-i-shakespeara-za-120-minut-zazijete-pocas-maja-jedine-v-trnavskom-divadle/
https://mojakultura.sk/bileho-andela-v-pekle-i-shakespeara-za-120-minut-zazijete-pocas-maja-jedine-v-trnavskom-divadle/
https://mojakultura.sk/sutaz-drama-2020-bola-vyhlasena/
https://mojakultura.sk/sutaz-drama-2020-bola-vyhlasena/
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v DJP v roku 2021 

 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 
 

 

V roku 2021 divadlo nerealizovalo zahraničné pracovné cesty 
 

Zahraničné cesty zamestnancov DJP za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

1. 0 0 0 0 

2.     

3.     

4.     

* podľa ISO 3166-1 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE DIVADLA ZA ROK 2021 
 
 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov DJP za rok 2021 
Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda v € 

Priemerný 
vek 

65 64,5 70 26 8 10 21 1071 46 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov DJP podľa pohlavia za rok 2021 

 

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 4 - - 1 - - - - - 3 4 

Odborní pracovníci 8 8 - - 4 2 3 1 - - 15 11 

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

Obslužní pracovníci 1 - - 1 7 3 2 6 1 - 11 9 

 

Štruktúra zamestnanosti DJP podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2021 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 9 13,85 15 23,07 24 36,92 

do 10 rokov 9 13,85 9 13,85 18 27,70 

do 15 rokov 6 9,23 1 1,53 7 10,76 

do 20 rokov 2 3,08 3 4,62 5 7,70 

nad 20 rokov 5 7,69 6 9,23 11 16,92 

SPOLU 31 49,23 34 50,77 65 100 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov DJP za rok 2021 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár - - 1 - - - 

Ostatní riadiaci pracovníci - - 4 - 3 - 

Odborní pracovníci - 4 12 2 4 3 

Administratívny pracovníci - 1 1 3 4 1 

Obslužní pracovníci - 3 2 4 10 3 

 
 

Platové zaradenie zamestnancov DJP podľa vzdelania za rok 2021 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 
v platovej triede 

Priemerný plat 
v dosiahnutom 

stupni 

VŠ II. Stupňa 2 1 761 

1260 

6 1 1144 

7 2 1270 

8 22 1228 

9 1 2573 

VŠ I. stupňa 3 1 905 905 

SŠ s maturitou 2 5 879 

988 

3 6 955 

4 6 1006 

5 5 1072 

8 1 1122 

- - - 

SŠ bez maturity 1 4 630 

867 

2 1 936 

3 4 928 

4 4 1025 

- - - 

Základné 2 1 792 792 

 
 

 

 



 

 

 

Počet zamestnancov DJP na základe špecifických kritérií za rok 2021 

Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 
rodičovskej dovolenke 

65 7 0 2 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov DJP za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

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

- 8 - 

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

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v DJP za roky 2019 - 2021 
2019 2020 2021 

prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

6 8 65 8 5 65 3 3 65 
 
 

Hlavné ukazovatele činnosť 
 

Rekapitulácia podujatí DJP za roky 2019 – 2021  
2019 2020 2021  

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Premiéry 7 1 192 3 399 4 385 

Vlastné predstavenia 206 30 790 80 9 457 43 3 112 

Cudzie predstavenia 47 6 832 10 1 114 4 352 

Zájazdy 15 3 895 6 700 10 1 382 

Spoločenské podujatia 18 3 550 5 210 18 1 473 

Podujatia formou prenájmu 19 1 950 6 670 5 305 

Spolu: 312 48.209 110 12.550 84 7.009 



 

 

 

 
 

Kultúrno – výchovná činnosť DJP za roky 2019 - 2021  
2019 2020 2021  

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Prednášky a besedy 17 1 540 9 728 3 153 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 18 942 10 770 6 194 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 9 195 4 90 - - 

Koncerty a festivaly 11 1 047 1 231 5 828 

SPOLU 55 3.724 24 1.843 14 1.175 
 

 

Edičná a publikačná činnosť DJP za roky 2019 - 2021 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

- - - - 5 - 
 

 

Návštevnosť 
 

Počet návštevníkov DJP za roky 2019- 2021 

2019 2020 2021 

Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci* Platiaci Neplatiaci* 

41.517 6.550 9.742 915 3.295 554 
                                  * návštevníci kultúrno-spoločenských podujatí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIŽNICE 

• GALANTSKÁ KNIŽNICA 
 
 

• KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO 
V TRNAVE 

 
 

• ZÁHORSKÁ KNIŽNICA V SENICI 
 
 

• ŽITNOOSTROVSKÁ KNIŽNICA 
V DUNAJSKEJ STREDE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 471.398  KNIŽNÝCH  
 JEDNOTIEK 

 
 

• 416.086  VÝPOŽIČIEK 
 
 

• 14.293  POUŽÍVATEĽOV 
 
 

• 705  PODUJATÍ 
 
 

• 141.424  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 3 regionálne knižnice: Záhorská 
knižnica v Senici, Galantská knižnica a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede  
a 1 krajská knižnica: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.   
 

 
Územná pôsobnosť regionálna a krajská  

Personálne vybavenie 87 

Priemerná mzda 1.103,50 € 

Tržby a vlastné výnosy 33.295,09 € 

 

Bežné výdavky knižníc za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Finančné zdroje 
získané z grantov 

Kofinancovanie 

Galantská knižnica 370.664 16.100 2.570 

Knižnica J. Fándlyho v Trnave 825.562 28.650 4.312,50 

Záhorská knižnica 432.848 16.000 1.335,80 

Žitnoostrovská knižnica 
v Dunajskej Strede 

328.048 5.500 618,60 

SPOLU 1.957.122 66.250 8.836,90 

 
 

Kapitálové výdavky knižníc za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Účel  Finančné 

zdroje získané 
z grantov 

Kofinancovanie 

Galantská knižnica - - - - 

Knižnica J. Fándlyho v 
Trnave 

13.260 Letná čitáreň 14.500 2.982 

 3.782 Modernizácia 
multimediálnej 

študovne 

  

Záhorská knižnica 110.485,60 Fasáda a 
murál 

20.000 10.992 

 840 Osobný výťah  - - 

Žitnoostrovská knižnica 
v Dunajskej Strede 

- - . - 

SPOLU 128.367,60 - 34.500 13.974 
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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 (ďalej len GK) 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 GK z doterajšieho spektra činností a zároveň 
zohľadňuje základné legislatívne dokumenty pre knižničný systém SR, interné 
smernice a Koncepciu rozvoja Galantskej knižnice. Určujúcim v tomto smere je zákon 
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý definuje postavenie regionálnej knižnice v rámci 
knižničného systému SR a zároveň stanovuje základný rozsah poskytovania 
knižnično-informačných služieb, a to: 

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

 v rámci funkcie regionálnej knižnice podľa vymedzenej územnej pôsobnosti najmä 
v oblasti bibliografickej a metodickej činnosti. 
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 
 
Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GK za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

Čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 215.213 215.213 215.213 100 

620 Odvody 79.717 79.717 79.717 100 

630 Tovary a služby 69.034 74.604 74.604 100 

640 Bežný transfer 1.130 1.130 1.130 100 

SPOLU 365.094 370.664 370.664 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GK za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

SPOLU - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 
Tržby a vlastné výnosy    3.897 € 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov GK z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov 
projektu 

Požadovaná 
výška dotácie 

v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

Otvorená 
knižnica pre 

všetkých 
8.000 7.500 1.900 BV 

2.  Fond na 
podporu 
umenia 

Nové knihy 
v knižnici – 
nevyhnutný 
predpoklad 

rozvoja 
vzdelanosti 

a spokojnosti 
čitateľov 

22.500 6.000 670 BV 

3.  Nadačný fond 
Telekom pri 

Nadácii Pontis 

: Vzdelávanie 
seniorov 
v knižnici 

5.000 - - - 

4. Nadačný fond 
Tesco pri 

Nadácii Pontis 

Knižná búdka 
- dajme 

knihám druhú 
šancu 

1.300 1.300 - BV 

5.  Mesto Galanta Doplnenie 
knižničného 

fondu 
2.400 1.300 - BV 

SPOLU BV 16.100 2.570  

SPOLU KV - -  

 
Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe GK za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 / garáž - - - - 

 

Objekty v nájme GK za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

                             Priestorové podmienky GK za rok 2021 v m2   
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

839 - 625 195 19 

 
 



 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 
 
Výstavy 
 
 
Výstava ilustrácií k tvorbe Daniela Heviera    
(1.9.2020 – 31.5.2021) 
organizátor: GK  
miesto realizácie: GK - klubovňa 
výstup: ilustrácie, úpravy textov, rôzne predmety 
počet návštevníkov: 30 
 
Výstava k tvorbe spisovateľa Daniela Heviera 

Exponáty zapožičal: Daniel Hevier 
 
 
Výstava fotografií Spisovatelia v školských laviciach 
(4.5.2021 – 31.8.2021) 
Organizátor: GK 
miesto realizácie: GK  
                             Oddelenie pre dospelých 
výstup: 12 tlačených 2-metrových plagátov 
počet návštevníkov: 360 
 
Exponáty zapožičal:  
Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava 
 
 
 
 
 
 
Výstava ilustrácií Martiny Matlovičovej    
(1.8.2021 – trvá) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK klubovňa 
výstup: 10 zarámovaných ilustrácií 
počet návštevníkov: 30 
 
Výstava ilustrácií autorky.  
Exponáty zapožičal: Mestská knižnica Piešťany 
 
 
 
 
 



 

 

Výstava Filmoví režiséri v školských laviciach   
(22.7. – 31.8.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK  
                             Oddelenie pre dospelých 
výstup: 17 tlačených 2-metrových plagátov 
počet návštevníkov: 380 
 
Putovná popularizačná výstava z cyklu Osobnosti 
v školských laviciach.  
Exponáty zapožičal: Múzeum školstva a pedagogiky  
Bratislava 
 
 
 
 
Výstava Korona v karikatúre  
(5.11.2021 – trvá) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK  
                             Oddelenie pre dospelých 
výstup: 32 karikatúr v 24 rámoch 
počet návštevníkov: 390 
 
Výstava ilustrácií popredných slovenských a českých 
karikaturistov  
Exponáty zapožičal: Mestská knižnica Piešťany 
 
 
 
 
 
 
Ostatné 
 
 
Divadielko s knižnicou Máša a medveď   
(29.6.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Nádvorie Neogotického  
                             kaštieľa v Galante 
výstup: divadelné predstavenie pre deti 
počet návštevníkov: 181 
 
Divadelné predstavenie pre deti – prvákov ZŠ.  
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu  
„Poznanie ukryté v knihe“ Fondu na podporu 
 umenia. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 



 

 

Kreslenie na asfalt  
(1.6.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie:  
Špeciálna základná škola Galanta 
výstup: kreslenie 
počet návštevníkov: 70  
 
Kreslenie na asfalt s deťmi na tému rozprávková  
postava, hrdina.   
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu 
„Poznanie ukryté v knihe“ Fondu na podporu Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
 
 
Divadielko pre deti Potulná Päťka  
a koncert skupiny Growe Train 
(30.7.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: 
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: divadielko pre deti, koncert 
počet návštevníkov: 12 
 
Divadelné predstavenie s interaktívnymi     
prvkami pre malé ale i väčšie deti. Súčasťou podujatia bol koncert  
skupiny Growe Train.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Besedy a prednášky 
 
Beseda s Eduardom Chmelárom   
(26.7.2021) 
prednášajúci: Eduard Chmelár 
organizátor: GK 
miesto realizácie:  
kaviareň Esterházy wine&coffee Galanta 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 50 účastníkov 
 
Beseda s autorom Eduardom Chmelárom  
o knihe Rekonštrukcia slovenských dejín. 
 
Beseda s Otom Malým  
(6.10.2021) 
prednášajúci: Oto Malý 
organizátor: GK 
miesto realizácie:  
Patria – domov dôchodcov Galanta 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 účastníkov 
 
Beseda so spisovateľom a cestovateľom 
Otom Malým pre seniorov v Domove   
dôchodcov Patria Galanta.  
 
Beseda s Annou Jónásovou  
a tvorivá dielňa s Jozefom Pobočíkom 
(14.7.2022)   
prednášajúci: Anna Jónásová, Jozef Pobočík  
organizátor: GK 
miesto realizácie: nádvorie 
Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: beseda a tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 25 účastníkov 
 
Beseda pre deti s autorkou Annou Jónásovou 
o jej tvorbe a tvorivá dielňa s ilustrátorom. Jozefom Pobočíkom  
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Beseda so spisovateľkou Danušou  
Dragulovou Faktorovou  
(21.7.2021) 
prednášajúci: Danuša Dragulová Faktorová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Nádvorie  
Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 15 účastníkov 
 
Beseda pre deti s autorkou o jej tvorbe  
a vydavateľskej činnosti.  
 
Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom  
(28.7.2021) 
prednášajúci: Miroslav Regitkom 
organizátor: GK 
miesto realizácie:  
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: beseda s ilustrátorom 
počet návštevníkov: 25 účastníkov 
 
Beseda s ilustrátorom pre deti o jeho tvorbe.  
 
 
Čítania 
 
 
Z rozprávky do rozprávky   
(16.9., 23.9., 30.9.2021) 
prednášajúci: Eva Horváthová, Lívia Lanczová, 
                       Angelika Biróová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK oddelenie pre deti 
počet návštevníkov: 15 účastníkov 
 
Čítanie rozprávok, básničiek a riekaniek  
pre detičky s mamičkami (oteckov, starých  
rodičov), ktoré prebieha každý štvrtok.  
 
Mesérő mesére (Z rozprávky do rozprávky) 
(22.9., 29.9.2021) 
prednášajúci: Angelika Biróová, Lívia Lanczová 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK oddelenie pre deti 
počet návštevníkov: 10 účastníkov 
 
Čítanie rozprávok, básničiek a riekaniek pre detičky s mamičkami (oteckov, starých 
rodičov), ktoré prebieha každú stredu v maďarskom jazyku. 
 



 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Exkurzie  
(15.10., 22.10.2021) 
miesto realizácie: GK 
výstup: exkurzia 
počet návštevníkov: 37 účastníkov 
 
Exkurzie pre žiakov základných škôl mesta Galanta a okresu Galanta. 
 
 
Tvorivé dielne  
 
Tvorivá dielňa s Miroslavom Regitkom  
(2.8.2021) 
prednášajúci: Miroslav Regitko 
organizátor: GK 
miesto realizácie:  
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 20 
 
Stretnutie a spoločné tvorenie detí s ilustrátorom.  
 
 
Tvorivá dielňa s Danušou Dragulovou Faktorovom  
(4.8.2021) 
prednášajúci: Danuša Dragulová Faktorová 
organizátor: GK 
miesto realizácie:  
Nádvorie Neogotického kaštieľa v Galante 
výstup: tvorivá dielňa 
počet návštevníkov: 20 
 
Stretnutie so spisovateľkou a vydavateľkou a spoločné 
tvorenie – „vydanie“ vlastného časopisu.. 
 
 
 
 
Ostatné 
 
Burza kníh   
(22. – 26.11.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK vestibul 
výstup: 1 podujatie 
počet návštevníkov: 150 návštevníkov 
 
Burza starých a vyradených kníh. 



 

 

Vyhodnotenie letných aktivít knihomoľov  
(september 2021) 
prednášajúci: Mgr. Lívia Koleková 
organizátor: GK 
miesto realizácie: GK oddelenie pre deti 
výstup: vyhodnotenie  
počet účastníkov: 10 
 
Vyhodnotenie letných aktivít detí 
(Letná čitateľská karta) a odmeňovanie  
zúčastnených. 
 
Nobelovky v knižnici 
(8.2. – 20.12.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 35  
 
Bližšie predstavenie tvorby držiteľa Nobelovej ceny, ktorého diela sa nachádzajú 
v Galantskej knižnici.  
 
70. výročie Galantskej knižnice 
(10.2. – 27.10.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 36  
 
História a zaujímavosti zo zákulisia GK od jej vzniku až po súčasnosť. 
 
Online súťaž pre deti – Detektív v rozprávkovej ríši 
(5.3. – 26.3.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: súťaž 
počet účastníkov: 32 
 
Súťaž pre deti pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc 
 
Online výstava - autorská výstava Martiny Matlovičovej 
(20.9.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: online výstava 
 
Výstava sprístupnená v online priestore 
 
Vianočný online kvíz – súťaž 
(6.12. – 10.12.2021) 



 

 

organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: súťaž 
počet účastníkov: 21 
 
Súťažný kvíz zameraný na dospelých čitateľov 
 
Noc literatúry 2021 
(23.9. – 30.09.2021) 
Organizátor : České centrum Bratislava 
Miesto realizácie: Facebook 
počet účastníkov: bez počtu 
 
Noc literatúry približuje verejnosti netradičným spôsobom súčasnú európsku literatúru 
prostredníctvom série verejných čítaní. 
 
Tip na výlet 
(15.7. – 26.8.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: webová stránka GK, Facebook 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 7 
 
Tip na výlet v galantskom regióne v spolupráci s oddelením regionálnej literatúry GK. 
 
Tip na čítanie 
(3.9. – 17.12.2021) 
organizátor: GK 
miesto realizácie: Facebook, Instagram 
výstup: dokumenty z fondov GK 
počet príspevkov: 22 
 
Tip na čítanie konkrétnych knižných titulov, ktoré ponúka knižnica v slovenskom aj 
v maďarskom jazyku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 
Metodicko-inštruktážne návštevy 
 V roku 2021 sa metodicko-inštruktážne návštevy v obecných a mestských 

knižniciach realizovali z dôvodu pandémie len počas letných mesiacov august 
a september. Uskutočnili sme 16 metodických návštev, jedna metodická návšteva 
sa konala za účelom zaškolenia novej knihovníčky Mgr. Korcovej v Obecnej 
knižnici Pata. Metodická pomoc knižniciam bola poskytovaná najmä formou 
osobných, telefonických a elektronických konzultácií. Konzultácie boli zamerané 
na pomoc pri štatistickom vykazovaní činnosti knižníc za rok 2020 KULT 10-01, 
tvorbe a vyhodnotení projektov na rok 2021 a 2022 v rámci Fondu na podporu 
umenia (FPU) a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR).  

 V roku 2021 vykonala riaditeľka GK Mgr. Lívia Koleková 3 metodické návštevy: 
v Mestskej knižnici v Piešťanoch, v Záhorskej knižnici a v Knižnici Juraja Fándlyho 
v Trnave.  

 Porada knihovníkov mestských a obecných knižníc okresu Galanta sa v roku 2021 
nekonala z dôvodu pandémie. Pracovníci knižníc boli informovaní o všetkých 
informáciách z knihovníckeho prostredia elektronickou poštou, telefonicky, osobne 
na metodických návštevách i prostredníctvom časopisu pre knihovníkov 
Knihovnícky obzor.  

 
Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 Konzultácie - 145 (telefonické, mailové, osobné) boli poskytnuté v priebehu celého 

roka 2021 pracovníkom obecných a mestských knižníc. Zamerané boli na 
overovanie správnosti vyplňovania štatistickej tabuľky „Prehľad o činnosti knižnice 
za rok 2020“, 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 2020 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, Sládkovičovo, 
Veľký Grob, MsK Sereď).    

 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, Veľký Grob, MsK Sereď). 

 K 31. decembru 2021 neukončila svoju činnosť žiadna knižnica. Z tohto dôvodu 
v roku 2021 v okrese Galanta poskytovalo knižničné služby 25 verejných knižníc. 

 V roku 2021 v okrese Galanta poskytovalo knižničné služby 25 verejných knižníc. 
Z dôvodu pandémie svoje služby neposkytovala knižnica Čierna Voda, Váhovce 
a Matúškovo. Obecná knižnica Kajal bola zatvorená aj z dôvodu rekonštrukcie 
a sťahovania do nových priestorov. Obecná knižnica Šoporňa v roku 2021 získala 
nový nábytok a OÚ zrekonštruoval priestory knižnice. 

 



 

 

Evidencia verejných knižníc v okrese Galanta za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Regionálne 1 1 1 

Mestské  2 2 2 

Obecné  24 22 22 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  0 0 0 

Spolu 27 25 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 v r. 2020 KULT (MK SR) 10-01 
 Hodnotenie štandardov 2020 verejných knižníc okresu Galanta  

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2020 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2020 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2021 
 Vypracovanie prehľadu štandardov pre 25 verejných knižníc (1 regionálna, 2 

mestské a 22 obecných knižníc) 
 Odpočet plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015–

2020.  
 
 

Napĺňanie štandardov GK v rokoch 2019 - 2021 
Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2019 2020 2021 

Priestory knižnice (v m2 ) 60m2/1 000 ob. 625 625 625 

Počet prevádzkových hodín 40-45 50 50 50 

Priemerná suma na nákup KJ na 1 
obyvateľa 

 
1,00 € 

1,10 1,23 
 

1,78 

Počet pokojných miest na štúdium 50 49 49 52 

Verejne prístup. stanice s prip. na internet 3 5 5 4 

Kvalifikácia zamestnanca 40 h/za m. - 29,9 36,03 

Počet vzdelávacích, kultúrnych 
a komunitných podujatí 

300 
181 47 

33 

%používateľov z počtu obyvateľov 15 18,69 18,23 14,21 

Web vlastné web. sídlo áno áno áno 

Elektronický katalóg online áno áno áno 

*    počet obyvateľov 15.016 (k 30.09.2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 

 Knižničný spravodajca. Časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho 
kraja – Mgr. Darina Kráľová, člen redakčnej rady 

 Slovenská asociácia knižníc – Mgr. Lívia Koleková, predsedníčka Kontrolnej 
a revíznej komisie 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
-            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

24.319,64 2.475,36  3.212,96 27.532,60  2.770 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska zamerania za rok 2021 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

477 1.137 943 213 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde GK z hľadiska jazyka za rok 2021 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

1.806 798 157 5 4 - 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu GK za rok 2021 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek v € 

2.218 5.036,35 

 
Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
 

Počet obyvateľov okresu Galanta za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet obyvateľov 14.991 15.091 15.016 

*Údaj k 30.09.2021 

 

Registrovaní čitatelia GK za roky 2019 - 2021 
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2019 2.803 1.237 104 1.318 99 29 16 * 0 

2020 2.751 1.193 112 1.292 101 38 15 * 0 

2021 2.135 1.052 54 1.052 100 30 20 * 0 

* seniori sa neevidujú samostatne, evidovaní sú ako dospelí čitatelia 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov GK za roky 2019 - 2021 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2019 165 198 25 388 122 177 29 328 

2020 149 156 23 328 166 203 11 380 

2021 0 0 5 5 141 240 67 448 

 

Vývoj návštevnosti GK za roky 2019 - 2021 
 Fyzická Virtuálna* 

2019 34.376 2.956 

2020 30.056 4.828 

2021 17.083 72.909 

*návštevník online katalógov, web stránky, Facebook, Instagram 

 

Výpožičky GK za roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 
Absenčné 69.658 59.129 49.640 

Prezenčné  50.883 42.125 30.516 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 83 157 169 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 160 321 61 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z 
iných knižníc 

- - - 

 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti GK za rok 2021 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2021 
Skutočnosť  

2021 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 73.200 76.732 104,82 % 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,85 5,11 105,36 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 90 86 95,55 % 

Prírastok kn. j. 2.200 2.770 125,90 % 

Úbytok kn. j. 1.000 2.218 221,8 % 

 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 120.500 80.156 66,51 % 

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

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčne 

kn. j. 50.000 30.516 61,03 % 

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2.800 2.135 76,25 % 

z toho do 15 rokov osoba 1.200 1.052 87,66 % 

Návštevníci návšteva 72.000 89.992 124,98 % 

- z toho  fyzickí návšteva 32.000 17.083 53,38 % 

- z toho virtuálni návšteva 40.000 72.909 182,40 % 

 

Kolektívne podujatia podujatie 110 33 30 % 

v tom: informačná 
výchovapríprava 

hodina 30 2 6,66 % 
Odborné podujatia, porady podujatie 14 4 28,57 % 

Metodické návštevy návšteva 22 19 86,36 % 

Edičná činnosť titul 12 14 116,66 % 

Rešerše titul 30 36 120 % 

*    počet obyvateľov 15.016 (k 30.09.2021) 

 



 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby GK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

551 628  680 

Bibliografické informácie 4.264 4.746 5.938 

Faktografické údaje 1.963 2.115 3.836 

Rešerše 54 35 36 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  1.328 896 954 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby GK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 2.808 2.176 2.970 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

637 832 804 

Regionálne informácie 44 16 17 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 6 5 7 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 2 1 3 

Bibliografické letáky 7 4 2 

Regionálne prírastky do fondu Periodiká  26 23 22 

Publikácie 21 16 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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) 

 

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 

 
 

Centrum vedecko-
technických informácií SR 

Zmluva o spolupráci - 
digitalizácia 

 
 

Centrum vedecko-
technických informácií SR 

Konzorcium Knižnice pre 
Slovensko – partnerská 
knižnica CVTI SR            

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

- - 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Členstvo v odborných organizáciách  
 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – členské 50,- €, je občianske združenie 

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

 Slovenská asociácia knižníc – členské 120,- €, 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.  
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPAGÁCIA 
 
 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  https://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 2021 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

4.935 9.754 do 30 s. 43,86% 2,3  1 min 45 sec. 

 
 
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 2021 sa mnohé plánované 

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


 

 

podujatia museli z dôvodu pandémie zrušiť, resp. presunuli sa na obdobie počas 

letných prázdnin. 

 
Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

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

správa 

Výstava ilustrácií k tvorbe Daniela Heviera slov. E E - E 

Výstava ilustrácií k tvorbe Martiny Matlovičovej slov. E E - E 

Výstava fotografií Spisovatelia v školských 

laviciach 

slov. E E - E 

Výstava Filmoví režiséri v školských laviciach slov. E E - E 

Výstava Korona v karikatúre slov. E E - E 

Divadielko s knižnicou - Máša a medveď slov. E E E E 

Kreslenie na asfalt slov. E E E E 

Divadielko pre deti Potulná Päťka a koncert 

skupiny Growe Train 

slov. E E E E 

Beseda s Annou Jónásovou a tvorivá dielňa 

s Jozefom Pobočíkom 

slov. E E - E 

Beseda so spisovateľkou Danušou Dragulovou 

Faktorovou 

slov. E E - E 

Beseda s Miroslavom Regitkom slov. E E - E 

Beseda s Eduardom Chmelárom slov. E E - E 

Tvorivá dielňa s Miroslavom Regitkom slov. E E - E 

Tvorivá dielňa s Danušou Dragulovou 

Faktorovou 

slov. E E - E 

Vyhodnotenie letných aktivít knihomoľov slov, E E - E 

Beseda s Otom Malým slov. E E - E 

Z rozprávky do rozprávky slov. E E - E 

Meséről mesére maď. E E - E 

 
 
Iné formy propagácie  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(okrem vedecko-výskumnú činnosť) 

 
 

Edičná činnosť  
 
70 rokov Galantskej knižnice  
autor: Zita Perleczká a kolektív autorov 
vydavateľ: GK  
tlač: GK  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský a maďarský  
náklad: 200 ks  
ISBN 978 – 80- 89097 – 40- 1  
formát: A5  
väzba: mäkká 
rozsah: 78 strán  
reprodukcie:  
  
Zborník vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia GK. 
 
Bibliografia edičnej činnosti Galantskej knižnice  
autor: Mgr. Judita Kontárová 
vydavateľ: GK  
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 ks 
ISBN:  
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 36 strán 
reprodukcie: 
 
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/bibliografia_edicnej_cinnosti_gk_
1.pdf 

 
Galantská knižnica v tlači 2011 – 2021  
autor: Mgr. Judita Kontárová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 ks 
ISBN: 
formát: A5  
väzba: mäkká 
rozsah: 135 strán 
reprodukcie:   

https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/bibliografia_edicnej_cinnosti_gk_1.pdf
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/bibliografia_edicnej_cinnosti_gk_1.pdf


 

 

 
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/galantska_kniznica_v_tlaci_2011_
2021.pdf 
 
Kalendár výročí osobností okresu Galanta 2021 
autor: Mgr. Judita Kontárová 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 ks 
ISBN 978 – 80- 89097 – 40- 1  
formát: A5  
väzba: mäkká 
rozsah: 78 strán  
reprodukcie:  
 
https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2021 

 
Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici 2021  
autor: Zita Perleczká  
vydavateľ: GK  
tlač: GK  
dátum/rok vydania: 2021  
jazyk: slovenský  
náklad: 5 ks  
ISBN: 
formát: A5  
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán  
reprodukcie: 
 
Viliam Farkaš: Bol to virtuóz        
autor: Zita Perleczká  
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
ISBN: 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 4 strán 
reprodukcie: 
 
. 
 
 
 
 

https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/galantska_kniznica_v_tlaci_2011_2021.pdf
https://www.galantskakniznica.sk/sites/default/files/galantska_kniznica_v_tlaci_2011_2021.pdf
https://www.galantskakniznica.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresu-galanta-2021


 

 

Jaroslav Country Červenka  Pravý jazzman zo Šintavy 
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad:20 ks 
ISBN: 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 4 strán 
reprodukcie: 
 
 
 
 
 

Knihovnícky obzor  
autor: GK 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: jún 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 30 ks 
ISBN: 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 26 strán 
fotografie: 13 farebných strán 
 
https://www.galantskakniznica.sk/knihovnicky-obzor  
Prvé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta. 
 
Knihovnícky obzor                                   
autor: GK 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: december 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 50 ks 
ISBN: 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 28 strán 
fotografie: 29 farebných 
 
https://www.galantskakniznica.sk/knihovnicky-obzor  
Druhé číslo metodicko-inštruktážneho časopisu pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta. 

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


 

 

 
 
Pod lupou / Nagyító alatt 
autor: GK 
vydavateľ: GK 
tlač: GK 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský a maďarský 
náklad: 150 ks 
ISBN: 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 32 strán 
fotografie: 32 farebných  
 
https://www.galantskakniznica.sk/pod-lupou  
Dvojčíslo literárneho časopisu detí galantského okresu. 
 
 
 
Propagačné materiály  
 
Prvýkrát v knižnici  
autor: Zuzana Mlatecová 
vydavateľ: GK  
tlač: GK  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský  
náklad: 600 ks  
ISBN: 
formát: leták A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 4 strany 
 
 
 
 
 
Knižničný a výpožičný poriadok   
autor: Zuzana Mlatecová 
vydavateľ: GK  
tlač: GK  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský, maďarský  
náklad: 600 ks 
ISBN:  
formát: leták A5 
väzba:  
rozsah: 4 strany 
  

 

https://www.galantskakniznica.sk/pod-lupou


 

 

Ako používať online katalóg   
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: GGK  
tlač: GK  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský, maďarský 
náklad: 400 ks 
ISBN:  
formát: leták A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 4 strany 
 
 
 
 
 
Könyvtár használati útmutató 
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: GK  
tlač: GK  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský, maďarský 
náklad: 400 ks 
ISBN:  
formát: leták A4  
väzba: mäkká 
rozsah: 4 strany 
 

 
 
 
 
 
Elsö alkalommal a könyvtárban    
autor: Zita Perleczká 
vydavateľ: GK 
tlač: GK  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský, maďarský 
náklad: 500 ks 
ISBN:  
formát: leták A4  
väzba: mäkká 
rozsah: 4 strany 
 
 
 
 
 
 



 

 

Publikačná činnosť  
N             Na sloNa 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Beseda s Otom Malým. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, 

č. 2 (2021), s. 18  
 BIRÓOVÁ, Angelika : Divadlo s knižnicou. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 

2 (2021), s. 15 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 

(2021), s. 20 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Dve tvorivé dielne s Miroslavom Regítkom . – In: 

Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 20 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 

(2021), s. 16 
 BIRÓOVÁ, Angelika : Letné stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou 

Faktorovou. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 22-23  
 -dk-: Dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2021. In: Knihovnícky obzor . - 

Roč. 38, č. 1 (2021), s. 7 
 -dk-: Nové knihy v Galantskej knižnici. - In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 

(2021), s. 13 
 JAMRISKOVÁ, Alena : Stretnutie s Eduardom Chmelárom. – In: Knihovnícky 

obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 20-21 
 KOLEKOVÁ, Lívia  – PERLECZKÁ, Zita: 70. rokov Galantskej knižnice : 1951-

2021 – In:  Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 8-10 
 KONTÁROVÁ, Judita: Maďarské literárne osobnosti v okrese Galanta – Pre 

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Írók 
Társasága) – spolupráca (pridaných 90 osobností). Online: 
https://www.szmit.hu/iro_emlek/helyseg.php?whely=101 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Analýza externej komunikácie Galantskej knižnice. – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 11-12 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Knižná búdka - dajme knihám druhú šancu. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 8 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Projekt otvorená knižnica pre všetkých. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 9 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Fond na podporu umenia podporil nákup kníh v Galantskej 
knižnici.. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 11 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2020. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 4- 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Nové priestory obecnej knižnice Šoporňa. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 12 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Mestská knižnica Sládkovičovo. – In: Knihovnícky obzor . - 
Roč. 38, č. 2 (2021), s. 13 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Projekt Knižná búdka - dajme knihám druhú šancu. – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 10-11 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Beseda so spisovateľkou Annou Jónásovou 
a ilustrátorom Jozefom Pobočíkom.  – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 
(2021), s. 7 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Bezpečne za kultúrou. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 
38, č. 1 (2021), s. 12-13 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Galantská knižnica v online priestore. In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 23 

https://www.szmit.hu/iro_emlek/helyseg.php?whely=101


 

 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Nová služba Galantskej knižnice. Balenie kníh na mieru.  
– In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 7 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Režiséri v školských laviciach.  – In: Knihovnícky obzor . 
- Roč. 38, č. 2 (2021), s. 23 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Vyhodnotenie letných aktivít pre deti v Galantskej 
knižnici.  – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 24-25 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Výstava ilustrácií Martiny Matlovičovej.  – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 24-25 

 MLATECOVÁ, Zuzana : Výstava slovenských spisovateľov. – In: Knihovnícky 
obzor . - Roč. 38, č. 1 (2021), s. 21-23 

 PERLECZKÁ Zita: Jaroslav „Country“ Červenka. Pravý jazzman zo Šintavy.  – In: 
Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 (2021), s. 14-15 

 PERLECZKÁ Zita: Korona v karikatúre.  – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 
(2021), s. 16 

 PERLECZKÁ Zita: Primátor Galanty ocenil Galantskú knižnicu. 70. výročie 
Galantskej knižnice – 2 ceny primátora. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 38, č. 2 
(2021), s. 10-11 

 PERLECZKÁ Zita: Viliam Farkaš “Bol to virtuóz”. – In: Knihovnícky obzor . - Roč. 
38, č. 1 (2021), s. 18-19 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Divadlo s knižnicou. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 

 KOLEKOVÁ, Lívia  – PERLECZKÁ, Zita: 70. rokov Galantskej knižnice : 1951-
2021 – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, č. 1 (2021), s. 9-12 

 KRÁĽOVÁ, Darina : Grantové projekty v knižniciach TTSK. Knižná búdka - dajme 
knihám druhú šancu. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, č. 1 (2021), s. 9 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Divadlo s knižnicou. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 

 BIRÓOVÁ, Angelika : Kreslenie na asfalt. – In: Knižničný spravodajca. - Roč. 48, 
č. 1 (2021), s. 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 DANKOVÁ, Miriam : Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v 

roku 2020. Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave , 2021. 24 s.  
ISBN 978-80-88695-76-9 

 70 rokov Galantskej knižnice= : 70 éves a Galántai Könyvtár. Galantské 
novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 9, 20 , ISSN:2585-7517 

 (SV): Beseda s Eduardom Chmelárom o slovenských dejinách. In: Galantské 
novinky . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 8 , ISSN:2585-7517 

 (SV) : Cenu primátora dostagazgatónője L. Koleková kapta a polgármester díját. 
In. Galantské novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 8 (2021), s. 3, 15 , 
ISSN:2585-7517 

 (SV): Galantská knižnica slávi 70 rokov= : 70 éves a Galántai Könyvtár. – In: 
Galantské novinky=Galántai Újság . - Roč. V, č. 2 (2021), s. 4, 13 , 
[[[[]]]ISSN:2585-7517 

 Medzi vami - počas letných prázdnin. – In: Maxík . - Roč. XVIII, č. 2 (2021), s. [30-
31] , ISSN:1336-5029 

 TORNYAI, Bianka: Meseolvasás a legkisebbeknek és könyvvásár a galántai 
könyvtárban. - In: Új Szó . - Évf. 74, sz. 267 (2021), o. 4 , ISSN:1335-7050 

 (mb): Újra kinyitott a könyvtár. – In: Új Szó . - Évf. 74, sz. 22 (2021.1.28), o. 5 , 
ISSN:1335-7050 

 TORNYAI, Bianka: Újra várják az olvasókat a Galántai Könyvtárban. – In: Új Szó . 
- Évf. 74, sz. 93 (2021.4.23), o. 4 , ISSN:1335-7050 
 

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  
 
 TV KREA. Darujte knihy do knižnej búdky. 

[online]. [citované 19. 11. 2021], dostupné na internete:  
https://www.rtvkrea.sk/darujte-knihy-do-kniznej-budky 
 

 TV KREA. Galantská knižnica s útulnejším vestibulom 
[online]. [citované 23. 11. 2021], dostupné na internete:  
https://www.rtvkrea.sk/galantska-kniznica-s-utulnejsim-vestibulom  
 

 TV KREA. Knižná burza mala úspech 

https://www.rtvkrea.sk/darujte-knihy-do-kniznej-budky
https://www.rtvkrea.sk/galantska-kniznica-s-utulnejsim-vestibulom


 

 

[online]. [citované 26. 11. 2021], dostupné na internete:  
https://www.rtvkrea.sk/knizna-burza-mala-uspech  
 

 INFOLIB. Portál pre knižničnú teóriu a prax. Fond na podporu umenia podporil 
projekt Otvorená knižnica pre všetkých.  
[online]. [citované 10. 12. 2021], dostupné na internete: 
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/fond-podporu-umenia-podporil-projekt-
otvorena-kniznica-vsetkych.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtvkrea.sk/knizna-burza-mala-uspech
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/fond-podporu-umenia-podporil-projekt-otvorena-kniznica-vsetkych.html
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/fond-podporu-umenia-podporil-projekt-otvorena-kniznica-vsetkych.html


 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 
 

Využiteľnosť elektronických služieb v GK v roku 2021 
 Áno Nie 

možnosť elektronickej rezervácie 
služby*  prostredníctvom on-line 
formulára 

Rezervovanie dokumentov áno - 

Elektronická prolongácia 
výpožičiek 

áno - 

Vstup do konta áno - 

On line katalóg 
áno - 

Napíšte nám áno - 

Návrh na nákup kníh áno - 

Objednávka MV áno - 

Objednávka  rešerš 
áno - 

Iné Elektronické referenčné služby áno - 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - nie 

* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 
 

Zahraničný cesty zamestnancov GK za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 

* 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 01. 04. 2002 v znení 
neskorších dodatkov 
rok založenia organizácie: 1952 
riaditeľ: Ing. Pavol Tomašovič 
 
 

História Knižnice Juraja Fándlyho (ďalej len KJF) sa spája s prvou verejnou 
čitárňou Martina Branislava Tamaškoviča z roku 1838 a nadväzuje na knižnicu, ktorú 
v  Trnave založil Bratislavský vzdelávací spolok FEMKE v roku 1886. Predchodkyňou 
Knižnice Juraja Fándlyho je Verejná knižnica mesta Trnava, ktorá vznikla po prijatí 
zákona o verejných knižniciach v roku 1919 a po dlhotrvajúcich prípravách bola 
otvorená v roku 1927.  

V roku 1952 Rada Okresného národného výboru v Trnave rozhodnutím č. 
246/51 zriadila Okresnú ľudovú knižnicu a od tohto roku sídli v budove bývalej 
Slovenskej poľnohospodárskej banky. 

1. januára 1997 zriaďovateľ Krajský úrad v Trnave poveril knižnicu 
vykonávaním krajskej funkcie a knižnica dostala názov Krajská štátna knižnica Juraja 
Fándlyho, od roku 2002 patrí knižnica pod Trnavský samosprávny kraj s názvom 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.  

Je najväčšou verejnou knižnicou v Trnavskom samosprávnom kraji, 
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.  
 

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


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 
Čerpanie bežných výdavkov KJF za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 506.000 506.000 487.891 96,42 

620 Odvody 184.000 184.000 181.023 98,38 

630 Tovary a služby 125.000 129768 155.642 119,94 

640 Bežný transfer 5.794 5.794 1.006 17,40 

SPOLU 820.794 825.562 825.562 99,42 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov KJF za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 184.500 21.800 13.260 61 

HIM - - 3.782 - 

SPOLU 184.500 21.800 17.042 78,20 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov KJF za rok 2021 
Investičné akcie HIM 

Názov* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Letná čitáreň 13.260 - - - - 

- - - 
Modernizácia 
multimediálnej 

študovne 
3.782 - 

SPOLU 13.260 - - 3.782 - 

* stručný popis 

 

Tržby a vlastné výnosy     21.156 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov KJF z dotačných schém za rok 2021 
P. č. Vyhlasovateľ 

výzvy 
Názov projektu Požadovaná 

výška 
dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia  

Akvizícia KF 30.000 14.000* 2.900 
BV 

2. Mesto 
Trnava 

Prázdninový 
superklub 2021 

500 500 - 
BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Modernizácia 
multimediálnej 
študovne 

21.200 3.500 
14.500 

800 
2.982 

BV 
KV 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

Knižnica pre 
každého 

16.350 9.000 537,50 
BV 

5. MK SR Knižnica na 
pomoc 
znevýhodneným 

2.185 1.500 
/čerpané 

850/ 

75 
BV 

6. ZSE V knižnici ja 
prázdninujem 

1.000 800 -- 
BV 

SPOLU BV 28.650 4.312,5  

SPOLU KV 14.500 2.982  

*Grant sa bude čerpať v roku 2022 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe KJF za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 - - - - 

 
 

Objekty v nájme KJF za rok 2021 
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 2021 v m2 
Celková výmera 

objektov 
Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, 

trávniky,..) 

Priestory slúžiace 
verejnosti 

Kancelárie Ostatné priestory 
 

Garáže 

2.020 1.044,5 1.752 232,6 35,4 

 



 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 

 
Výstavy 
 

Spomíname na Miroslava Válka 
(27.01. – 5.2.2021) 
autor: oddelenie beletrie KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: propagačný plagát s textom vo výklade knižnice  
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výtvarné práce detí MŠ z medzinárodnej 

súťaže Žitnoostrovské pastelky 2020 

(8.3. – 31.12.2021) 
autor: ŽOS Dunajská Streda  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pre širokú verejnosť 
sprístupnená v hlavnej budove knižnice pozdĺž 
schodiska 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 

Európsky rok železníc 
(máj – jún 2021) 
autor: oddelenie odbornej literatúry KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh z knižničného fondu oddelenia odbornej literatúry  
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania 
(25.6. – 30.6. 2021) 
autor: oddelenie beletrie KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh z knižničného fondu oddelenia beletrie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 110 
 



 

 

 

Július Satinský a jeho úsmevy 

(9.8. – 23.8.2021) 

autor: oddelenie beletrie KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh venovaná 80. 
výročiu narodenia autora zostavená z knižničného 
fondu oddelenia beletrie  

výstup: - 
počet návštevníkov: 62 
 
Udatný ježko   

(21.10. – 17.12.2021) 

autor: ilustrátorka Žaneta Aradská 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava ilustrácií Žanety Aradskej v pobočke Tulipán 
výstup: - 
počet návštevníkov: 543 
 
Pavol Országh Hviezdoslav 
(2.11. ‒ 15.11.2021) 
autor: oddelenie beletrie KJF 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh a fotografií zo života 
autora z knižničného fondu oddelenia beletrie pri 
príležitosti 100. výročia úmrtia  
výstup: - 
počet návštevníkov: 42 
 
100 rokov slovenského filmu 
(november 2021) 
autor: oddelenie odbornej literatúry 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: výstava kníh z knižničného fondu oddelenia odbornej literatúry  
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 

 
Literárne inšpirácie I. 
(8.1.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 126 zhliadnutí 
 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Eliasa Canettiho Zaslepenie.  
 
Literárne inšpirácie II. 
(22.1.2021) 
prednášajúci: Štefan Kuzma 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 69 zhliadnutí 
 
Básnik a spisovateľ Štefan Kuzma čítal zo svojej básnickej zbierky Atlas bielej.  
 
Literárne inšpirácie III. 
(5.2.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 116 zhliadnutí 
 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Mika Waltariho Mesto smútku a radosti.  
 

Literárne inšpirácie IV. 
(19.2.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 98 zhliadnutí 
 

Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Amosa Oza Príbeh o láske a tme.  
 
 
 
 



 

 

 

Figuríny neplačú  
(3.3.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: FB 
počet návštevníkov: 131 zhliadnutí 
 
Online pokračovanie cyklu Trnavská poetika s jubilujúcim spisovateľom, básnikom 
a prozaikom a aj aforistom Miroslavom Danajom. Prezentácia knihy Figuríny neplačú. 
Hudba: Jana Andevská. Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Počas 
Týždňa slovenských knižníc. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 

Literárne inšpirácie V. 
(5.3.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube  
počet návštevníkov: 140 zhliadnutí 
 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihami Jorgeho Luisa Borgesa Babylonská 
knižnica a Kniha z piesku.   
 

Literárne inšpirácie VI. 
(19.3.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 101 zhliadnutí 
 

Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Iana McEwana Stroje ako ja.    
 

Literárne inšpirácie VII. 
(1.4.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 153 zhliadnutí 
 

Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou L. N. Tolstého Vzkriesenie.     
 



 

 

 

O slovenčina zaujímavo a inak  
(8.4.2021) 
prednášajúci: Juraj Hladký, Martin Jurča 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: FB 
počet návštevníkov: 113 zhliadnutí 
 
Online debata Martina Jurča s jazykovedcom Jurajom Hladkým. V rámci cyklu 
Knižnica mladým. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Literárne inšpirácie VIII. 
(16.4.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 111 zhliadnutí 
 

Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad básnickou zbierkou Zlaty Matlákovej Trvalky. 
 

Bláznivý apríl 
(22.4.2021) 
prednášajúci: Eva Jarábková 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: FB 
počet návštevníkov: 75 zhliadnutí 
 
Online predstavenie členov klubu Fórum 
humoristov, kde v zastúpení Evy Jarábkovej, Beaty Kuracinovej Vargovej a Pavla 
Tomašoviča zazneli ich príspevky na tému mesiac apríl. Príspevky boli vybrané z 
tvorby Petra Bonza Radványiho, Evy Jarábkovej, Ruženy Šípkovej, Beaty Kuracinovej 
Vargovej, Mikuláša Jarábka, Petra Roháča a Benjamína Škreka. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

Literárne inšpirácie IX. 
(30.4.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube  
počet návštevníkov: 104 zhliadnutí 
 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Karla Čapka O veciach obecných čiže Zoon 
politikon.     
 



 

 

 

Fascinujúce príbehy Denisy Fulmekovej  
(6.5.2021) 
prednášajúci: Denisa Fulmeková 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: FB 
počet návštevníkov: 43 zhliadnutí 
 
Rozprávanie obľúbenej spisovateľky o knihách 
Konvália, Doktor Mráz a Agáta. 
Moderovanie: Alena Beňová. V rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Po stopách železníc – od koní k elektrickým 
rušňom  
(13.5.2021) 
prednášajúci: Ladislav Szojko 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: FB 
počet návštevníkov: 75 zhliadnutí 
 
Online podujatie o histórii železníc s Ladislavom 
Szojkom a moderátorom Martinom Jurčom. 
 

Literárne inšpirácie X. 
(14.5.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube  
počet návštevníkov: 103 zhliadnutí 
 

Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Alberta Camusa Mor.   
 

Nevinné klamstvá Dany Hlavatej  
(20.5.2021) 
prednášajúci: Dana Hlavatá 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: FB 
počet návštevníkov: 45 zhliadnutí 
 
Online stretnutie so slovenskou autorkou Danou 
Hlavatou. Moderovanie: Martina Kubalová v rámci 
cyklu Súčasná slovenská literatúra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.  
 



 

 

 

Mikuláš Schneider Trnavský: Úsmevy a slzy  
(24.5.2021) 
prednášajúci: Ľubomír 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: FB 
počet návštevníkov: 68 zhliadnutí 
 
Čítanie z literárneho diela významného 
slovenského hudobného skladateľa pri príležitosti 
140. výročia jeho narodenia. Číta knihovník Ľubomír.  
 

Literárne inšpirácie XI. 
(28.5.2021) 
rednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF      
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube  
počet návštevníkov: 76 zhliadnutí 
 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad knihou Hermanna Hesseho Klingsorovo posledné 
leto. 
 
Poézia v záhrade  
(10.6.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 48 
 
Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie 
v rámci cyklu Trnavská poetika. Hosť: Juraj 
Žembera. Hudba: Peter Bonzo Radványi. Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan 
Kuzma. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Poézia leta 
(17.6.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 
 
Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie 
v rámci cyklu Trnavská poetika. Hosť: Benjamín 
Škreko. Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Hudba: Jana Andevská. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 



 

 

 

Ako čítať médiá 
(21.6.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Gymnázium Angely Merici 
Trnava 
výstup: FB 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 61 a 29 zhliadnutí  
 
Diskusia Patrika Hermana a Pavla Tomašoviča v Gymnáziu Angely Merici v Trnave. 
Podujatie bolo venované pravdivosti informácií v denníkoch, v oficiálnom 
spravodajstve, ale aj na súkromných profiloch a weboch. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.  
 

Búrlivé roky kancelára Metternicha 
(24.6.2021) 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 23 
Prednáška českého publicistu a spisovateľa 
Stanislava Motla. Podujatie bolo organizované 
v spolupráci s Českým spolkom v trnavskom 
regióne a realizované z finančného daru MZV ČR.  
 
Cestou necestou nielen Brazíliou 
(30.6.2021) 
prednášajúci: Martin Jurčo 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 28 
 
Hostia: Roman Nemec, cestovateľ, Juraj Holoda, 
gitara, Lenka Novotná, cajon. Podujatie moderoval 
Martin Jurčo. Západoslovenská televízia robila priamy prenos. 
 
Čierny humor v bielom plášti 3.  
(1.7.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 42 
 
Peter Valo predstavuje nové neuveriteľné historky. 
Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč. 
Moderovanie: Pavol Tomašovič. Hostia večera: operný spevák Martin Babjak, 
prednosta Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave MUDr. Erich Mikurčík, 
PhD. a chirurg, Trnavčan, prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 



 

 

 

 

7 + 7 a Záchranná brzda alebo veselé príbehy zo 
železnice 
(12.8.2021) 
prednášajúci: Martin Jurčo 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: prezentácia kníh 
počet návštevníkov: 35 
 
Prezentácia dvoch nových kníh. Českí a slovenskí 
autori spoločne. Hosť: František Tylšar, predseda Juhočeského klubu obce pisovatelů. 
Moderovanie: Martin Jurčo. Hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč.  
 

Bapkine blaškoviny 
(2.9.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 65 
 
Fórum humoristov uviedlo najnovšiu knihu 
Bapky Blaškovej. Hudba: Ľubomír Konečný, 
moderovanie: Pavol Tomašovič a Peter Roháč, čítanie ukážok: Alena Beňová. 
 

Posledná k. & k. barónka 
(9.9.2021) 
prednášajúci: Jozef Dado Nagy 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 
 
Beseda so spisovateľom, režisérom Silvestrom 
Lavríkom. Moderovanie: Jozef Dado Nagy. V rámci cyklu Súčasná slovenská 
literatúra.  
 
Beatnici and the Breakers 
(10.9.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: prezentácia CD 
počet návštevníkov: 140 
 
Prezentácia nového koncertného CD Still Alive 
trnavskej kapely The Breakers. Ukážky bítnickej 
poézie v podaní Pavla Tomašoviča. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2021. 



 

 

 

 
Moje srdce hrá na rozladených bicích 
(16.9.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada KJF 
výstup: prezentácia zbierky poézie 
počet návštevníkov: 35 
 
Prezentácia nového koncertného CD Still Alive 
trnavskej kapely The Breakers. Ukážky bítnickej 
poézie v podaní Pavla Tomašoviča. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2021. 
 
Festival rozhlasovej hry 
(21.9. – 23.9.2021) 
prednášajúci: RTVS 
organizátor: TTSK, RTVS, Rádio Devín 
miesto realizácie: čitáreň KJF 
výstup: počúvanie rozhlasových hier 
počet návštevníkov: 2 
 
To najlepšie z rozhlasovej dramatickej tvorby. Počúvanie ukážok. V spolupráci 
s Trnavským samosprávnym krajom, RTVS a Rádiom Devín. 
 
Nielen cez éter, ale aj naživo 
(22.9.2021) 
prednášajúci: Zuzana Belková 
organizátor: Slovenský rozhlas 
miesto realizácie: čitáreň KJF 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 25 
 
Stretnutie čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave s Evou Borušovičovou. Moderovanie: 
Zuzana Belková - vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu. 
V rámci Festivalu rozhlasových hier 2021. 
 
Večný pocit nedele 
(23.9.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň KJF 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 25 
 
Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie 
v rámci cyklu Trnavská poetika. Hostka: 
Miroslava Ábelová. Moderovanie: Pavol Tomašovič. Hudba a spev: Family Friend.  
 



 

 

 

Trvalky 
(6.10.2021)  
prednášajúci: Alena Beňová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň KJF 
výstup: beseda + prezentácia zbierky poézie 
počet návštevníkov: 25 
 
Pokračovanie cyklu stretnutí fanúšikov poézie 
v rámci cyklu Trnavská poetika. Hostky: Zlata 
Matláková, Ľubomíra Miháliková. Hudba a spev: Kliment Ondrejka. Moderovanie: 
Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Čítanie ukážok: Alena Beňová. 
 
Štefánik – Milenec hviezd  
(14.10.2021) 
prednášajúci: Stanislav Motl 
organizátor: KJF, Český spolok v Trnavskom 
kraji 
miesto realizácie: čitáreň KJF 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 39 
 
Prednáška českého dokumentaristu 
a spisovateľa Stanislava Motla. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Českým 
spolkom v trnavskom regióne a realizované z finančného daru MZV ČR.  
 
Som realistka 
(20.10.2021) 
prednášajúci: Martina Kubalová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň KJF  
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 16 
 
Stretnutie čitateľskej verejnosti so 
spisovateľkou, Trnavčankou Petrou Hederovou. 
Moderovanie: Martina Kubalová. Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty.  
 
Ako zachovať pokoj mysle – Tri antické 
odpovede na pandémiu 
(4.11.2021) 
prednášajúci: Peter Fraňo 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň KJF  
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 21 
 
Prednáška doc. Petra Fraňa, vedúceho 
Katedry filozofie a aplikovanej filozofie UCM v Trnave a jeho výklad o troch antických 
filozofických smeroch a ich typických predstaviteľoch.  



 

 

 

 
Číta Michal Hvorecký 
(11.11.2021) 
prednášajúci: Jozef Dado Nagy 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: čitáreň KJF 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 16 
 
Besedu s Michalom Hvoreckým moderoval 
Jozef Dado Nagy. V rámci cyklu Súčasná 
slovenská literatúra. 
 

Vianočné inšpirácie 
(22.12.2021) 
prednášajúci: Pavol Tomašovič 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 155 zhliadnutí 
 
Zamyslenie Pavla Tomašoviča nad vianočnými odkazmi Karla Čapka. 
 
Večný pocit nedele - návraty 
(29.12.2021) 
prednášajúci: Mirka Ábelová 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 19 zhliadnutí 
 
Záznam zo septembrového stretnutia s mladou poetkou Mirkou Ábelovou. 
 
Besedy a prednášky pre deti 
 
Pani Zima  
(14.1.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 80 
 
Číta knihovníčka Lucia.  
 
Páperová nádielka 
(1.2.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Youtube 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 55 



 

 

 

 
Číta spisovateľka Svetlana Majchráková.  
 
O troch prasiatkach 
(4.2.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Youtube  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 115 
 
Číta knihovníčka Terézia. 
 
Padlý anjel 
(14.2.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Youtube  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 60 
 
Číta spisovateľka Svetlana Majchráková.  
 
Nezblázni sa, mamička  
(26.2.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Youtube  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 31 
 
Úryvok z knihy Gabriely Futovej číta knihovníčka Lucia. 
 
Tesla a priatelia  
(1.3.2021)  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: divadelné predstavenie 
počet zhliadnutí: 137 
 
Inscenácia Divadla SpozaVoza o Nikola 
Teslovi. Podujatie v rámci cyklu Klub N. Počas 
Týždňa slovenských knižníc. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

Mechúrik Koščúrik 
(16.3.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Youtube  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 44 
 
V Deň ľudovej rozprávky číta knihovníčka Terézia. 



 

 

 

 

Rozprávočka maličká 
(19.4.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 43 
 
Inscenácia Divadla Tuš. Podujatie v rámci cyklu Maličkí a mamičky z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.  
 

Príbehy z poštárskej kapsičky 
(29.4.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 28 
 
Hostia: ilustrátor Marian Jaššo a spisovateľka Drahuša Dragulová-Faktorová. 
Podujatie v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 
Vesmíro 
(3.5.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 22 
 
Inscenácia Divadla SpozaVoza. Podujatie 
v rámci cyklu Klub N. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 

Nakreslíš mi tulipán?  
(13.5.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 33 
 
Hosť: ilustrátor Miroslav Regitko. Podujatie 
v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 



 

 

 

 
Domy – stromy 
(17.5.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: bábková inscenácia 
počet návštevníkov: 38 
 
Autorská bábková inscenácia Divadla Fí pre deti. 
 
Les ukrytý v knihe 
(28.5.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 118 
 
Stretnutie detí s lesným pedagógom Michalom Slávikom. 
 
Chrontulienka 
(1.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB, video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 170 
 
Číta spisovateľ Branislav Jobus. 
 
Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej 
(1.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB, video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 101 
 
Číta spisovateľka Gabriela Futová.   
 
Čarovný svet ilustrácií 
(3.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 34 
 
Hosť: ilustrátor Peter Uchnár. Podujatie v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Chránime ako vojaci 
(8.6.2021) 
organizátor: KJF 



 

 

 

miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 54 
 
Stretnutie detí s profesionálnymi vojakmi z Vojenského útvaru Hlohovec. Podujatie 
v rámci cyklu Klub N. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 

Tesla a priatelia 
(14.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 33 
 
Autorská inscenácia Divadla SpozaVoza o Nikola Teslovi.  
 

Enviráčik 
(21.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia časopisu  
počet návštevníkov: 17 
 
Prezentácia nového detského časopisu za účasti vydavateľky Danuše Dragulovej-
Faktorovej. 
 
Zvieratá Slovenska 
(23.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 95 
 
Stretnutie detí s jedným z autorov encyklopédie Matúšom Hyžným. Podujatie v rámci 
cyklu Kniha a ešte trochu viac z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Leonardo, kocúr z ulice 
(24.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 17 
 
Hostia: spisovateľ Ján Uličiansky a vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Podujatie 
v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
Koralový svet 
(28.6.2021) 



 

 

 

organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 16 
 
Činoherno-bábková inscenácia Divadla Fí pre deti.  
 
Židovské príbehy 
(28.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: divadelné predstavenie 
počet návštevníkov: 30 
 
Činoherno-bábková inscenácia Divadla SpozaVoza pre deti. 
 
Prázdninový superklub – 29. ročník  

(každá streda počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada, čitáreň, Futbalový štadión 
A. Malatinského 
výstup: 8 stretnutí 
počet návštevníkov: 370 
 
Prázdninové tvorivé dielne. 
 
Superklubko 
(každý štvrtok počas letných prázdnin) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: 9 stretnutí 
počet návštevníkov: 207 
 
Prázdninové tvorivé dielne. 
 
Prečítané leto 
(každý pondelok, utorok a štvrtok počas letných 
prázdnin) 
organizátor: KJF, Martinus 
miesto realizácie: záhrada, pobočka Tulipán, pobočka 
Prednádražie 
výstup: 23 stretnutí 
počet návštevníkov: 407 
 
Prázdninové aktivity pre deti. 
 
Denný letný tábor Všetko o knihách 
(2.8. – 6.8.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada, Bibiana, Bratislavský hrad, Prietrž, Košariská, Trnava 



 

 

 

výstup:- 
počet návštevníkov: 11 
 
Letný tábor pre deti. 
 
Kto sa správa podľa práva 
(9.9.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 59 
 
Hostia: Danuša Dragulová – Faktorová, Dávid Faktor. Podporené ZSE. 
 
Zvieratá Slovenska  
(20.9.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: beseda 
počet návštevníkov: 35 
 
Stretnutie detí s tvorcom encyklopédie Matúšom 
Hyžným.  
 
Máriška Bombrľkatá a jej poklady v knihách ukryté     
(1.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 29 
 
Prezentácia knižnej novinky. Hostia: Danuša Dragulová – Faktorová, Branislav 
Jobus. 
 
Učenie bez školských lavíc: Zem 
(13.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prednáška pre deti 
počet návštevníkov: 97 
 
Hosť: vedecký publicista: Dušan Valent. 
 
Učenie bez školských lavíc: Svet zvierat  
(14.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prednáška pre deti 
počet návštevníkov: 97 
 



 

 

 

Hosť: vedecký publicista: Dušan Valent. 
 
Učenie bez školských lavíc: Pradejiny života 
(15.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prednáška pre deti 
počet návštevníkov: 92 
 
Hosť: vedecký publicista: Dušan Valent. 
 
Koruna 
(15.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy 
počet návštevníkov: 31 
 
Prezentácia knižnej novinky. Hostky: Svetlana Majchráková, Oksana Lukomska. 
 
Udatný ježko 
(21.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy + výstava ilustrácií 
počet návštevníkov: 23 
 
Beseda spojená s prezentáciou knižnej novinky spojená s výstavou. Hostka: Žaneta 
Aradská. 
    
Hviezdy pre teba 
(8.11.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: prezentácia knihy  
počet návštevníkov: 34 
 
Prezentácia knižnej novinky, hostka: Miroslava Varáčková. 
 
Eco tour beseda 
(11.11.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 27 
 
Interaktívny ekoprogram, hosť: Thomas Puskailer. 
 



 

 

 

Koruna 
(15.11.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 20 
 
Stretnutie detí so spisovateľkou Svetlanou 
Majchrákovou.  
 
Lienka Snehulienka 
(22.11.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 15 
 
Literárno-hudobný program, hostka: Beata Vargová Kuracinová. 
 
 
Súťaže 
 
Zábava na dlhé chvíle pre celú rodinu  
(január ‒ máj 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 741 
 
Pravidelné uverejňovanie osemsmeroviek. 
 
Poznáš prázdninové filmy a rozprávky? 
(11.1.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
 
Zábavný kvíz pre deti.  
 
Niečo pre chytré hlavičky 
(18.1.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
 
Zábavný kvíz pre deti.  
 
Trnavské jazykové okienko  



 

 

 

(19.2.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 23 
 
Malý zábavný kvíz trnavského nárečia, ako ho ne(poznáme) a ako je to správne. Pri 
príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka.  
 
Knihy plné tajomstiev a záhad 
(marec – jún 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo, oddelenie pre deti, pobočka Prednádražie, pobočka 
Tulipán 
výstup: - 
počet účastníkov: 25 
 
Písomná súťaž venovaná tvorbe Gabriely Futovej a Petra Karpinského.  
 

Jarný vedomostný kvíz 
(17.5.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 21 
 
Zábavný kvíz pre deti.  
 
Ako dobre poznáš slovenské pesničky? 
(24.5.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 6 
 
Vedomostná tajnička pre malých aj veľkých. 
 
Denník odvážneho bojka 
(28.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: webové sídlo 
výstup: - 
počet návštevníkov: 6 
 
Zábavný kvíz pre deti.  
 
Maťko, Kubko a ujo Klobása 
(september – november 2021) 
organizátor: KJF 



 

 

 

miesto realizácie: webové sídlo, oddelenie pre deti, pobočka Prednádražie, pobočka 
Tulipán 
výstup: - 
počet účastníkov: 100 
 
Písomná súťaž venovaná tvorbe Marianny Grznárovej a Júliusa Satinského.  
 
Hudobné podujatia 
 

Hudobné nástroje sa predstavujú 
(4.6., 23.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 25 
 
Hudobné podujatie pre najmenších. 
 
Hudba ticha 
(8.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 14 
 
Hudobný film o živote Andrea Bocelliho. 
 
Muzikál 
(10.6., 15.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 38 
 
Hudobné predstavenie. 
 
Klavírny koncert žiakov triedy Františky Bašovskej  
(23.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: koncert + FB 
počet návštevníkov: 22 + 158 zhliadnutí 
 
Žiaci ZUŠ M. Sch. Trnavského sa prezentovali hrou na 
klavíri pred rodičmi a starými rodičmi. 
 



 

 

 

Letný koncert 
(6.8.2021)  
organizátor: KJF 
miesto realizácie: nádvorie Domu hudby 
výstup: koncert  
počet návštevníkov: 30 
 
Širokej verejnosti sa predstavila flautistka Katarína 
Lukšicová a gitarista Michal Vavro. 
 
Dobro + Mikuláš Schneider Trnavský 
(11.8., 22.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 8 
 
Hudobná prednáška. 
 
Melódia zo srdca  
(17.08.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Koncert venovaný mentálne postihnutým ľuďom. 
Účinkoval nevidiaci klavirista Viktor Radošovský. 
Podporené MK SR. 
 
Spevácka súťaž 
08.9.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
 
Účinkovali žiaci zo Špeciálnej školy na Lomonosovovej ulici v Trnave a denného 
stacionára Naše stacko. Hosť: Branislav Jobus.  
Podporené MK SR. 
 
Ján Dopjera a vznik Dobrofestu Trnava  
(16.9., 29.9., 14.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 52 
 
Prednáška k Dobrofestu. 
 



 

 

 

Ľudské telo 
(17.9., 23.9.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 
 
Náučná prednáška. 
 
Koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa 
hudby  
(1.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 34 
 
Účinkovali: študenti konzervatória Juraj Herák - 
klavír, Ladislav Lanský – klarinet, Tamás Oláh - 
klavírny sprievod. Podporené MK SR. 
 
Môj život s hudbou 
(7.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 32 
 
Účinkovali: Nina Kristína Micháliková – husle, 
Martina Ruttmarová – violončelo a Zuzana 
Reiffersová – klavír. Podporené MK SR. 
 
Krajina Hudba 
(8.10., 11.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Hudobná prednáška. 
 
Prišla jeseň  
(12.10., 13.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 29 
 
Náučné podujatie. 
 



 

 

 

 
Biblioterapeutické a muzikoterapeutické 
stretnutie 
(12.11.2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: praktické cvičenia 
počet návštevníkov: 10 
 
Biblioterapia a muzikoterapia pre mentálne postihnutých ľudí. Podporené MK SR. 
 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Hodiny informačnej prípravy pre študentov 
(september - november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 10 podujatí/157 
 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Snehuliaci 
(29.1.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 25 
 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
 

Valentínsky darček 
(12.2.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 15 
 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
 

Výroba záložky do knihy 
(11.3.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 37 
 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 



 

 

 

 
Veľkonočný zajačik 
(1.4.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 22 
 
Tvorivú dielňu pripravili Henrietka a Lucka. 
 
Kŕmidlo 
(12.4.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 68 
 
Tvorivú dielňu pripravili Terezka a Ľubko. 
 
Deň matiek 
(6.5.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 68 
 
Tvorivú dielňu pripravili Henrietka a Ľubko. 
 
Čítajko 
(máj – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: - 
počet návštevníkov: 63 
 
Klub čítania pre 1. stupeň ZŠ 
 
Deň otcov 
(17.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli 
výstup: - 
počet zhliadnutí: 15 
 
Tvorivú dielňu pripravili Henrietka a Ľubko. 
 
Jesenné prázdniny v knižnici  
(28.10.  – 29.10.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán 



 

 

 

výstup: - 
počet návštevníkov: 45 
 
Podujatia pre deti. 
 
Tvoríme zo šišiek  
(11.11.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2 
 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
        
Výroba papierového snehuliaka 
(20.12.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: Youtube  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 30 
 
Tvorivú dielňu pripravila Henrietka. 
 
Vianočná pošta seniorom 
(10.12.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: beseda  
počet návštevníkov: 11 
 
Tvorivé dielne pre deti i rodičov, výsledkom ktorých sú vianočné pohľadnice. V 
spolupráci s o. z. Pohodovo. 
 
Odborné 
 
Informačná výchova v knižnici 
(6.5.2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: online prostredníctvom aplikácie Airmeets 
výstup: seminár 
počet návštevníkov: 97 
 
Seminár pre pracovníkov knižníc. Odborný garant: PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.  
 
Porada metodikov TTSK 
(10.5.2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: porada 
počet návštevníkov: 4 



 

 

 

 
Porada metodikov TTSK k vyhodnoteniu činnosti verejných knižníc TTSK za rok 2020 
a príprave plánov na rok 2021.  
 
Dobrovoľníctvo v knižnici 
(25.5.2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: online prostredníctvom aplikácie Airmeets  
výstup: seminár 
počet návštevníkov: 50 
 
Seminár pre pracovníkov knižníc. Odborný garant: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 
 
Zasadnutie redakčnej rady Knižničného spravodajcu 
(18.6.2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: porada 
počet návštevníkov: 6 
 
Zasadnutie k redizajnu a revitalizácii časopisu.  
 
 

Muzikoterapia v špeciálnej pedagogike  
(20.9.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: hudobné oddelenie 
výstup: školenie 
počet návštevníkov: 17 
 
Odborné školenie pre špeciálnych 
pedagógov, pedagógov pracujúcich v špeciálno-pedagogických profesiách, 
pedagógov ZUŠ a sociálnych pracovníkov pracujúcich v stacionároch. Lektorka: 
Margaréta Osvaldová z Katedry špeciálnej pedagogiky na PF v Bratislave. Podporené 
MK SR. 
 

Porada metodikov TTSK 
(13.12.2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: učebňa 
výstup: porada 
počet návštevníkov: 4 
 
Porada metodikov TTSK k činnosti verejných knižníc TTSK a k príprave plánov na rok 
2022.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Školenia 
 

Školenie Canva pre pracovníkov knižnice  
(5.5.2021, 12.05.2021) 
organizátor: KJF TT 
miesto realizácie: KJF  
počet účastníkov: 6 
Lektor: Daniel Brilský 
 
Prezenčné školenie zamerané na EIZ 
CVTI SR a rešeršovanie  
(24.8.2021) 
organizátor: CVTI SR 
miesto realizácie: KJF TT 
počet účastníkov: 7 
Lektor: Mgr. Eva Hollá,   CVTI SR 
 
Školenie na prácu s chatom  
(20.9. 2021) 
organizátor: KJF TT 
miesto realizácie: KJF TT 
počet účastníkov: 7 
Lektor: Mgr. Biba Dzurillová, Vizion  
 
Práca s dizajn manuálom  
(20.9.2021) 
organizátor: KJF TT 
miesto realizácie: KJF TT 
počet účastníkov: 7 
Lektor: Mgr. Biba Dzurillová, Vizion 
 

 

Ostatné 
 
Trénujme si pamäť  
(január – jún 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: FB 
výstup: 24 cvičení 
počet zhliadnutí: 367 
 
Pravidelne v stredu sme uverejňovali pracovné listy pre seniorov. 
 
Klub... násťročných 
(máj – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: pobočka Tulipán 
výstup: - 
počet návštevníkov: 34 
 
Stretnutia tínedžerov pri spoločnom čítaní a rozprávaní.  



 

 

 

 

Rudo Moric 
(2.6.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: video na Youtube kanáli  
výstup: - 
počet zhliadnutí: 26 
 
Prezentácia. Pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa. 
 
Juraj Fándly - obyčajný farár z Naháča 
(29.6.2021) 
organizátor: KJF 
výstup: video na Youtube kanáli 
počet návštevníkov: 58 zhliadnutí 
 
Videoprezentácia k 210. výročiu úmrtia Juraja Fándlyho. Sprievodné slovo: Jana 
Brliťová, Adam Navrátil, Ľubomír Svetlovský. 
 
Júnová burza kníh 
(28. ‒ 30.6.2021)     
organizátor: KJF 
miesto realizácie: záhrada 
výstup: - 
počet návštevníkov: 700 
 
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave. 
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
(7.9., 14.9., 21.9., 28.9.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: prednáška 
počet návštevníkov: 7 
 
Hodiny informačnej prípravy pre žiakov 
(september - november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 podujatí/553 detí 
 
Literárne hodiny pre žiakov 
(september - november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: KJF 
výstup: - 
počet návštevníkov: 5 podujatí/81 detí 
 



 

 

 

Ako na  tablet a mobilné telefóny 
(14 9.2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: študovňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 7 
 
Tínedžerské stretko 
(september – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 21 
 
Klubové stretnutie s mamičkami a ich deťmi 
(september – november 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: herňa 
výstup: - 
počet návštevníkov: 30 
 
Bábkové divadielka a čítanie pre najmenších. 
 
Žijú medzi nami 
(október 2021) 
organizátor: KJF 
miesto realizácie: oddelenie pre deti, pobočka Tulipán, pobočka Prednádražie  
výstup: - 
počet návštevníkov: 92 
 
Cieľom podujatí v tomto cykle je oboznamovať deti so životom postihnutých ľudí, učiť 
ich empatii. 
 
Učiaca sa Trnava 
(október 2021) 
organizátor: o. z. Lifestarter, Mesto Trnava, KJF a i.  
miesto realizácie: Nádvorie – Malý Berlín, Divadlo Jána Palárika v Trnave 
výstup: workshop 
počet návštevníkov: 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

 Obecná knižnica Bučany - 9.9.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností, konzultácie pri prechode knižnice pod správu Kultúrno-
spoločenského centra Bučany. 

 Obecná knižnica Jaslovské Bohunice - 9.9.2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Mestská knižnica Leopoldov - 9.9.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností.  

 Obecná knižnica Madunice  - 9.9.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností.  

 Obecná knižnica Malženice - 9.9.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností.  

 Obecná knižnica Trakovice - 9.9.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností.  

 Obecná knižnica Žlkovce - .09.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností. 

 Obecná knižnica  Suchá nad Parnou - 27.9.2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností.  

 Obecná knižnica Zeleneč - 27.9.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 
služieb a činností.  

 Obecná knižnica Dolné Otrokovce - 30.9.2021: optimalizovanie knižnično-
informačných služieb a činností. 

 Obecná knižnica Dolné Trhovište - 30.9.2021: konzultovanie možností obnovy 
knižnice. 

 Obecná knižnica Dvorníky - 30.9.2021: konzultovanie možností obnovy knižnice.  
 Obecná knižnica Horné Otrokovce – 30.9.2021: konzultovanie možností obnovy 

knižnice. 
 Obecná knižnica Horné Trhovište – 30.9.2021: optimalizovanie knižnično-

informačných služieb a činností. 
 Obecná knižnica Pastuchov – 30.9.2021: optimalizovanie knižnično-informačných 

služieb a činností. 
 

 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec za 
roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  79 78 78 

Špeciálne  - - - 

Iné  - - - 

Spolu 84 83 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 2020 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 2020“ 
 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 2020 
 Aktualizácia zoznamu verejných knižníc v TTSK v roku 2021 
 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Juraja Fándlyho za rok 2021 
 Spracovanie štandardov VK TTSK pre SNK v spolupráci s regionálnymi 

metodikmi 
 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za KJF v r. 2020 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2022  

 
 

Napĺňanie štandardov KJF v rokoch 2019 - 2021 
Štandardy 10.001 – 20.000 obyv. ukazovateľ 2019 2020 2021 

Priestory knižnice (v m2 ) 60 m2/1 000 ob. 1752 1752 1752 

Počet prevádzkových hodín 50 54 54 54 

Priemerná suma na nákup KJ na 1 
obyvateľa 

 
1,00 € 

0,95 0,70 0,99 

Počet pokojných miest na štúdium 50 155 155 155 

Verejne prístup. stanice s prip. na internet 3 15 15 16 

Kvalifikácia zamestnanca 40 h/za m. 0 23 46,05 

Počet vzdelávacích, kultúrnych 
a komunitných podujatí 

700 
755 343 408 

%používateľov z počtu obyvateľov 13 16,49 14,71 12,19 

Web vlastné web sídlo áno áno áno 

Elektronický katalóg online áno áno áno 

*    počet obyvateľov 62.788 (k 31.12. 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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, 

PhDr. Ľ. Malá, Ing. P. Tomašovič 
 Redakčná rada Čarušky – Mgr. E. Dolníková, PhDr. Ľ. Malá, V. Chorvatovičová,  

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

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

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 

 Obecná knižnica Bučany: 21.4.2021 -  online zaškolenie novej obecnej knihovníčky 
na základné knižničné úkony ako aj na vypracovanie ročnej štatistiky knižnice. 

 Obecná knižnica Zeleneč: 9.8.2021 - online zaškolenie nového obecného 
knihovníka na revíziu KF. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

 

Knižničný fond  
 

Akvizícia knižných jednotiek KJF za rok 2021 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup 

periodickej tlače 

Dary Celkový 
prírastok v € 

Celkový 
prírastok v 

kusoch 

54.846,48  7.953,40  6.290,54 69.611,41 5.942 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska zamerania za rok 
2021 

Náučná literatúra pre 
dospelých 

Beletria pre 
dospelých 

Beletria pre deti 
Náučná literatúra pre 

deti 

1.979 2.396 1.221 324 

 

Prírastky knižných jednotiek vo fonde KJF z hľadiska jazyka za rok 2021 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

4.756 - 1.103 5 76 2 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu KJF za rok 2021 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek v € 

10.621 27.676,86 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec za roky 2019 - 
2021 

 2019 2020 2021 

Trnava 132.130 132.957 131.844 

Piešťany 62.879 62.723 62.809 

Hlohovec 45.082 44.849 43.812 

SPOLU 240.091 240.529 238.465 

 

Registrovaní čitatelia KJF za roky 2019 – 2021 
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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 

2021 7.739 2.303 2.029 3.284 53 26 42 * 2 

* seniori sa neevidujú samostatne, evidovaní sú ako dospelí čitatelia 
 



 

 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov KJF za roky 2019 – 
2021 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2019 268 182 - 450 - - 105 105 

2020   -  281 207 716 1 204 

2021     373 606 820 1 799 

 

Vývoj návštevnosti KJF za roky 2019 – 2021 
 Fyzická Virtuálna* 

2019 132.797 87.324 

2020 107.711 139.826 

2021 68.877 124.022 

*návštevník online katalógov, web stránka, Facebook, Instagram 

 

Výpožičky KJF za roky 2019 – 2021 
 2019 2020 2021 
Absenčné 222.372 173.027 134.851 

Prezenčné  53.344 25.886 11.975 

Medziknižničná výpožičná služba iným 
knižniciam 

418 140 121 

Medziknižničná výpožičná služba z iných 
knižníc 

186 291 150 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba iným knižniciam 

- - - 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba z iných knižníc 

19 17 - 

 
 

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti KJF za rok 2021 
Ukazovateľ Mer. jedn. Plán na rok 

2021 
Skutočnosť  

2021 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 210.000 205.120 99,4 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,19 91,2 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 210 206 98,1 

Prírastok kn. j. 6.000 5.942 99,0 

Úbytok kn. j. 10.000 10.621 106,2 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 250.000 146.826 58,7 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.  4.772  

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j.  11.975  

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 10.000 7.739 77,4 

z toho do 15 rokov osoba 2.500 2.303 92 

Návštevníci návšteva 200.000 403.363 208 

- z toho fyzickí návšteva  68.877  

- z toho virtuálni návšteva  334.486  

Kolektívne podujatia podujatie 400 408 102 

v tom:  informačná príprava hodina 50 51 102 
Odborné podujatia, porady podujatie 5 6 120 

Metodické návštevy návšteva 20 15 75 



 

 

 

Edičná činnosť titul 10 9 90 

Rešerše titul - 128 - 

* počet obyvateľov 62.788 (k 31.12. 2021) 
 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby KJF za roky 2019 – 2021 
 2019 2020 2021 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

131 145 160 

Bibliografické informácie 9.242 9.388 6.126 

Faktografické údaje 236 151 113 

Rešerše 192 158 128 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  10.845 8.009 5.747 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby KJF za roky 2019 – 2021 

 2019 2020 2021 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 6.615 5.868 4.799 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

3.074 1.352 691 

Regionálne informácie - - 290 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 4 4 - 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 11 1 4 

Bibliografické letáky - - - 

Regionálne prírastky do fondu  37 titulov 32 titulov 37 

 120 183 136 
 

     
    
    
    

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

16 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 

Týždeň slovenských knižníc, 

prezentácie našich 

zamestnancov 

Slovenská asociácia 

knižníc  

Týždeň slovenských knižníc,  

prezentácie  zamestnancov  

Univerzitná knižnica 

Trnavskej univerzity 

organizácia odborných 

seminárov a workshopov 

Kultúrne centrum Malý 

Berlín 

Propagácia podujatí 

Trnavská univerzita spolupráca na príprave 

prednášok 

Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda  

spolupráca na príprave 

prednášok 

Západoslovenské 

múzeum v Trnave 

spolupráca na podujatiach 

Klub priateľov Trnavy 

a Krajská odbočka SSS 

spolupráca na podujatiach 

Slovenský rozhlas 

Bratislava 

propagovanie podujatí 

MTT propagovanie podujatí 

Lesnícke centrum Zvolen Les ukrytý v knihe 

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) 

- - 

Počet partnerstiev so 

školskými 

zariadeniami 

2 ZUŠ M. Sch.-Trnavského   koncerty žiakov  

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,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

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

stránka: 2019 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

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

 

Návštevnosť webovej stránky KJF za rok 2021 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

63.422 127.186 54,85% 2,26 00:01:52 

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

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

 
 
Využívanie médií  

 
 Svoju činnosť knižnica propagovala v celoštátnych a regionálnych printových 
a elektronických médiách – RTVS, MTT, VEGA, SME Trnava, Trnavský hlas, Nový 
čas, 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/5 

 Počet oslovených ZŠ/14 

 Počet oslovených SŠ/4 

 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/
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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 2021 - E - - E 

Trnavské kontexty - 25/E 16 1 - 

Trnavská poetika - 40/E 10 1 - 

Fórum humoristov - 16/E 10 1 - 

Súčasná slovenská literatúra - 16/E 10 1 - 

Ako na tablet a mobilné telefóny - - - - - 

Mozgový jogging - - - 1 - 

Kniha a ešte trochu viac - - 10 1 - 

Prázdninový superklub 2021 - - 10 1 - 

Všetky ostatné podujatia - - 450 - - 

*SK 

 

 

Iné formy propagácie  
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(okrem vedecko-výskumnej činnosti) 

 
 

Edičná činnosť  
 

Knižničný spravodajca č. 1/2021 
autor/zostavovateľ: Miriam Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry, s.r.o.  
ISSN:1339-4991 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 220 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 44 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. Od roku 2021 vychádza jedno rozšírené vydanie. 

 
Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 1/2021 
autor/zostavovateľ: Mgr. E. Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN: 1339-5041 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie:- 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

Čaruška: časopis mladých čitateľov, č. 2/2021          
autor/zostavovateľ: Mgr. E. Dolníková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISSN:1339-5041 
dátum/rok vydania:  2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: - 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

Časopis pre deti a detských návštevníkov knižnice.  
 

Verejné knižnice TTSK 2021 
autor: Mgr. M. Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN: 978-80-88695-75-2 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 15 strán 
reprodukcie:  
Zborník s vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti knižníc verejných knižníc 
TTSK.  
 
Regionálne knižnice TTSK 2021 
autor: Mgr. M. Danková 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN: 978-80-88695-76-9 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 15 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: - 
Zborník s vyhodnotením základných ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc 
TTSK.  
 
 
 

http://www.kniznicatrnava.sk/


 

 

 

Mikuláš Schneider Trnavský 1881 – 1958 vo 
fondoch Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 
autor: Mgr. I. Šimčíková, Mgr. A. Navrátil 
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry, s.r.o. 
ISBN:978-80-88695-73-8                                   
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 10 strán 
reprodukcie:  
 
Pavol Ušák Oliva. Výberová personálna 
bibliografia. 
autor: Mgr. I. Šimčíková 
vydavateľ: KJF 
tlač: Váry, s.r.o. 
ISBN:978-80-88695-72-1                           
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 51 strán 
reprodukcie:  
 
Dobro 2000 – 2020.  
autor: Mgr. I. Šimčíková, P. Radványi a kol. 
vydavateľ: KJF 
tlač: Tirna, s.r.o. 
ISBN:978-80-88695-74-5          
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad:100 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 98 strán 
reprodukcie:  
 
Bibliografia článkov o rezofonickom dobre, jeho vynálezcoch a Dobrofeste 
v slovenských novinách a časopisoch. 
 
Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2022 
autor: Z. Vozárová 
vydavateľ: KJF 
tlač: KJF 
ISBN:978-80-88695-77-6 
dátum/rok vydania: 2021 



 

 

 

jazyk: slovenský 
náklad: 0 
väzba:  
rozsah: 118 strán 
online dostupnosť: www.kniznicatrnava.sk 
 

 
Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 Tomašovič, Pavol 

Literárny tip: Zlata Matláková vypestovala rokmi knižné Trvalky / Pavol 
Tomašovič. 
[online]. [citované 2021-04-23]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30470-literarny-tip-zlata-matlakova-vypestovala-
rokmi-knizne-trvalky/ 

 Tomašovič, Pavol 

Camusova kniha Mor upozorňuje, že pandémia sa môže týkať aj myslenia / 

Pavol Tomašovič. 

[online]. [citované 2021-05-17]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30649-camusova-kniha-mor-upozornuje-ze-

pandemia-sa-moze-tykat-aj-myslenia/ 

 Malá, Ľubica 

140. výročie narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského oslávia kultúrne 

inštitúcie spolu / Ľubica Malá. 

[online]. [citované 2021-05-21]. Dostupné na internete: https://www.trnava-

live.sk/2021/05/21/140-vyrocie-narodenia-mikulasa-schneidera-trnavskeho-

oslavia-kulturne-institucie-spolu/ 

 Malá, Ľubica 
Výročie narodenia Schneidera Trnavského si kultúrne inštitúcie pripomenú 
spolu / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-05-24]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30686-vyrocie-narodenia-schneidra-trnavskeho-
si-kulturne-institucie-pripomenu-spolu/ 

 Tomašovič, Pavol 
Literárny typ: Hermenn Hesse nekritizuje stav spoločnosti, ale hľadá cestu / 
Pavol Tomašovič. 
[online]. [citované 2021-05-28]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30727-literarny-typ-hermenn-hesse-nekritizuje-
stav-spolocnosti-ale-hlada-cestu/ 

 Malá, Ľubica 
Prázdninové podujatia pre deti v Knižnici Juraja Fándlyho/ Ľubica Malá. 
[online]. [citované – 2021-07-09]. Dostupné na internete: https://www.trnava-
live.sk/2021/07/06/prazdninove-podujatia-pre-deti-v-kniznici-juraja-fandlyho/ 

 Malá, Ľubica 
Trnavská knižnica pokračuje v organizovaní Prázdninového superklubu / 
Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-07-12]. Dostupné na internete: 
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31006-trnavska-kniznica-pokracuje-v-
organizovani-prazdninoveho-superklubu/ 

http://www.kniznicatrnava.sk/
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 Tomašovič, Pavol 
Milé deti, milé čitateľky a čitatelia Čarušky / Pavol Tomašovič. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 1. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Kozmálová, Terézia 
Tesla a priatelia / Terézia Kozmálová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 2. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Chorvatovičová, Veronika 
Rozprávočka maličká / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 3. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Chorvatovičová, Veronika 
Príbehy z poštárskej kapsičky / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 4. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Chorvatovičová, Veronika 
Vesmíro / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 5. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Chorvatovičová, Veronika 
Nakreslíš mi tulipán / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 6. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Kozmálová, Terézia 
Zvieratá Slovenska / Terézia Kozmálová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 7. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Vozárová, Alena 
Koncert žiakov klavírnej triedy Františky Bašovskej / Alena Vozárová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 8. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 Malá, Ľubica 
Trvalky. Stretnutie s poetkami Zlatou Matlákovou a Ľubomírou Mihálikovou / 
Ľubica Malá.  
[online]. [citované 2021-10-06]. Dostupné na internete: https://www.trnava-
live.sk/2021/10/05/trvalky-stretnutie-s-poetkami-zlatou-matlakovou-a-
lubomirou-mihalikovou/ 

 Malá, Ľubica 
Pozvanie knižnice prijala autorka románov zo súčasnosti, Trnavčanka Petra 
Hederová / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: https://www.trnava-
live.sk/2021/10/18/pozvanie-kniznice-prijala-autorka-romanov-zo-sucasnosti-
trnavcanka-petra-hederova/ 

 Malá, Ľubica 
Ako si zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu. Pozvánka 
na prednášku v knižnici / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-11-02]. Dostupné na internete: https://www.trnava-
live.sk/2021/11/01/ako-si-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-odpovede-na-
pandemiu-pozvanka-na-prednasku-v-kniznici/ 
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 Malá, Ľubica 
Jozef Dado Nagy bude v knižnici diskutovať so spisovateľom a prekladateľom 
Michalom Hvoreckým / Ľubica Malá. 
[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: https://www.trnava-
live.sk/2021/11/05/jozef-dado-nagy-bude-v-kniznici-diskutovat-so-
spisovatelom-a-prekladatelom-michalom-hvoreckym/ 

 Malá, Ľubica 
Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho / Ľubica Malá. 
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 29, č. 2 (2021), s. 29 – 30. 

 Tomašovič, Pavol 
SLOVO na úvod / Pavol Tomašovič. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 3 – 4. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#spravodajca 

 Danková, Miriam 

Verejné knižnice TTSK v roku 2020 / Miriam Danková. 

In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 4 – 8. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#spravodajca 

 Malá, Ľubica 

Pokračovanie seriálu „Korona a Knižnica Juraja Fándlyho“ v roku 2021 / 

Ľubica Malá. 

In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 13 – 17. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#spravodajca 

 Vozárová, Alena  
Školenie muzikoterapie v hudobnom oddelení / Alena Vozárová. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 34 – 35. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#spravodajca 

 Danková, Miriam 
Vzdelávacie semináre z produkcie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pre 
knihovníkov / Miriam Danková. 
In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 35 – 37. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#spravodajca 

 Tomašovič, Pavol 
Milí naši mladí priatelia / Pavol Tomašovič. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 1. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#caruska 

 Kozmálová, Terézia 

Opýtali sme sa za Vás / Terézia Kozmálová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 7 - 9. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska 

 Chorvatovičová, Veronika 

Uvítanie knižnej novinky / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 15. 
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Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska 

 Chorvatovičová, Veronika 

Učenie bez školských lavíc / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 16. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska 

 Chorvatovičová, Veronika 

Pokrstili sme Korunu / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 17. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska 

 Chorvatovičová, Veronika 

Hviezdy pre teba / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 18. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska 

 Chorvatovičová, Veronika 
Eko beseda s Thomasom / Veronika Chorvatovičová. 
In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 19. 
Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-
publikacie#caruska 

 Chorvatovičová, Veronika 

Lienka Snehulienka / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 20. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska  

 Vozárová, Alena  

Môj život s hudbou / Alena Vozárová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 22. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska 

 Chorvatovičová, Veronika 

Spomíname na leto / Veronika Chorvatovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 23. 

Dostupné na internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-

publikacie#caruska 

 
 Malá, Ľubica 

Za RNDr. Petrom Horváthom / Ľubica Malá. 

[online]. [citované 2021-01-17]. Dostupné na internete: 

https://www.kniznicatrnava.sk/sk/aktuality/za-rndr-petrom-horvathom 

 
 
V zahraničí  

- 
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MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 

 

 

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

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 
 Literárny tip: Canettiho Zaslepenie ponúka postrehy o stave spoločnosti. 

[online]. [citované 2021-01-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29903-literarny-tip-canettiho-zaslepenie-

ponuka-postrehy-o-stave-spolocnosti/ 

 Zomrel Peter Horváth, významná osobnosť kultúrneho života v Trnave / [autor] 

pt, pm. 

[online]. [citované 2021-01-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29909-zomrel-peter-horvath-vyznamna-

osobnost-kulturneho-zivota-v-trnave/ 

 Knižnica Juraja Fándlyho obnoví poskytovanie služieb za prísnych 

podmienok. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/01/26/kniznica-juraja-fandlyo-obnovi-

poskytovanie-sluzieb-za-prisnych-podmienok/ 

 Knižnice v Trnavskom kraji čiastočne obnovia služby pre verejnosť / [autor] 

SITA. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22582278/kniznice-v-trnavskom-kraji-ciastocne-

obnovia-sluzby-pre-verejnost.html 

 Trnavská knižnica od stredy čiastočne obnoví svoju činnosť / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30010-trnavska-kniznica-od-stredy-ciastocne-

obnovi-svoju-cinnost/ 

 Tip na knihu: Štefan Kuzma predstavil zbierku Atlas bielej. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29903-literarny-tip-canettiho-zaslepenie-ponuka-postrehy-o-stave-spolocnosti/
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https://www.trnavskyhlas.sk/c/29983-tip-na-knihu-stefan-kuzma-predstavil-

zbierku-atlas-bielej/ 

 Všetky štyri krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-

spristupnia-svoje-sluzby/ 

 S Erikom Ondrejičkom o slovách, ktoré sú dobrým vírusom. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29864-video-s-erikom-ondrejickom-o-slovach-

ktore-su-dobrym-virusom/ 

 
 Volanie a Za jedinou vetou: Debatovali sme s Erikom Ondrejičkom o láske. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29833-volanie-a-za-jedinou-vetou-debatovali-

sme-s-erikom-ondrejickom-o-laske/ 

 
 Slovom proti vírusom: Nalaďte sa na Vianoce s knihou plnou nádeje. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29800-slovom-proti-virusom-naladte-sa-na-

vianoce-s-knihou-plnou-nadeje/ 

 
 Blog: Kniha, ktorá vyvolala veľkú diskusiu, ponúka paralelu so súčasnosťou. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29751-blog-kniha-ktora-vyvolala-velku-diskusiu-

ponuka-paralelu-so-sucasnostou/ 

 
 Slovom proti vírusom: Rekordy Trnavy a okolia vyšli v knižnej podobe. 

[online]. [citované 2021-01-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/29714-slovom-proti-virusom-rekordy-trnavy-a-

okolia-vysli-v-kniznej-podobe/ 

 
 Všetky štyri krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-02-05]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-

spristupnia-svoje-sluzby/ 

 
 COVID automat zatvorí knižnice v Trnavskej župe / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://myzahorie.sme.sk/c/22591336/covid-automat-zatvori-kniznice-v-

trnavskej-zupe.html 

 
 Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave od pondelka zatvorí covid automat / [autor] 

(pm). 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30085-kniznicu-juraja-fandlyho-v-trnave-od-

pondelka-zatvori-covid-automat/ 
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 Knižný tip: Mesto smútku a radosti upozorňuje i na nebezpečenstvá dneška / 

[autor] (pt). 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30078-knizny-tip-mesto-smutku-a-radosti-

upozornuje-i-na-nebezpecenstva-dneska/ 

 
 Literárny tip: Do pozornosti dávame Príbeh o láske a tme / [autor] (pt). 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30162-literarny-tip-do-pozornosti-davame-

pribeh-o-laske-a-tme/ 

 
 TTSK: Všetky štyri krajské knižnice zostanú pre verejnosť zatvorené. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://zahori.sk/57402/ttsk-vsetky-styri-krajske-kniznice-zostanu-pre-

verejnost-zatvorene/ 

 
 Krajské knižnice Trnavského kraja zostanú pre verejnosť zatvorené / [autor] 

TASR. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/regiony/ttsk-vsetky-styri-krajske-kniznice/526208-

clanok.html 

 
 

 Kadlic, Peter 

Všetky štyri krajské knižnice ostanú pre verejnosť zatvorené / Peter Kadlic. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.seredonline.sk/2021/02/07/vsetky-styri-krajske-kniznice-ostanu-

pre-verejnost-zatvorene/ 

 
 Všetky štyri krajské knižnice ostanú pre verejnosť zatvorené. 

[online]. [citované 2021-02-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-vuc.sk/13996-en/aktuality/vsetky-styri-krajske-kniznice-

ostanu-pre-verejnost-zatvorene/ 

 
 Všetky štyri krajské knižnice TTSK opäť sprístupnia svoje služby / [autor] 

TASR. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://trnava.zoznam.sk/vsetky-styri-krajske-kniznice-ttsk-opat-spristupnia-

svoje-sluzby/ 

 
 Všetky štyri trnavské krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/regiony/ttsk-vsetky-styri-krajske-kniznice/533177-

clanok.html 

 
 Všetky štyri trnavské krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30078-knizny-tip-mesto-smutku-a-radosti-upozornuje-i-na-nebezpecenstva-dneska/
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https://www.reporter24.sk/2021/01/26/vsetky-styri-krajske-kniznice-opat-

spristupnia-svoje-sluzby/ 

 
 Literárny Salón Trnava. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.litcentrum.sk/ocenenie/literarny-salon-trnava/o-oceneni 

 
 Dnes začína Týždeň slovenských knižníc. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.litcentrum.sk/clanok/dnes-sa-zacina-tyzden-slovenskych-kniznic 

 
 Týždeň slovenských knižníc v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.infolib.sk/sk/aktuality/tyzden-slovenskych-kniznic-v-kniznici-juraja-

fandlyho-v-trnave.html 

 
 Knižnice majú stále výnimku zo zákazu: Mnohé však zatvorili pre COVID 

automat / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-02-09]. Dostupné na internete: 

https://www.cas.sk/clanok/1086057/kniznice-maju-stale-vynimku-zo-zakazu-

mnohe-vsak-zatvorili-pre-covid-automat/ 

 

 Tip na sviatočné čítanie: Vzkriesenie od ruského klasika / [autor] (pt). 

[online]. [citované 2021-04-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30392-tip-na-sviatocne-citanie-vzkriesenie-od-

ruskeho-klasika/ 

 
 Slovom proti vírusom: Jorge Luis Borges prirovnáva knižnicu k vesmíru. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30230-slovom-proti-virusom-jorge-luis-borges-

prirovnava-kniznicu-k-vesmiru/ 

 
 Trnavská knižnica ponúka on-line program k Týždňu slovenských knižníc / 

[autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-02.25]. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/trnavska-kniznica-ponuka-on-line-

prog/530657-clanok.html 

 
 TTSK facebook 

Týždeň slovenských knižníc. 

[online]. [citované 2021-03-29]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 Nájdi si svoju knižnicu počas Týždňa slovenských knižníc / [autor] TASR 

(Jaroslav Novák). 

[online]. [citované 2021-03-03]. Dostupné na internete: 
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 Projekt Učiaca sa Trnava začal so sieťovaním vzdelávacích organizácií / 

[autor] dk. 

[online]. [citované 2021-07-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30947-projekt-uciaca-sa-trnava-zacal-so-

sietovanim-vzdelavacich-organizacii/ 

 
 Deti sa zabavia v Knižnici Juraja Fándlyho. Organizuje denné tábory. 

[online]. [citované 2021-07-28]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/2021/07/26/deti-sa-zabavia-v-kniznici-juraja-fandlyho-

organizuje-denne-tabory/ 

 
 V trnavskej knižnici plánujú vybudovať modernú letnú čitáreň / [autor] (ts, krj). 

[online]. [citované 2021-07-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31092-v-trnavskej-kniznici-planuju-vybudovat-

modernu-letnu-citaren/ 

 
 V záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave vznikne moderná letná čitáreň. 

[online]. [citované 2021-07-28]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/07/26/v-zahrade-kniznice-juraja-fandlyho-v-

trnave-vznikne-moderna-letna-citaren/ 

 

 Záhrada historickej knižnice sa dočká obnovy: Vyrastie tu aj moderná čitáreň, 

FOTO. 

[online]. [citované 2021-07-28]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/zahrada-historickej-kniznice-sa-docka-obnovy-

vyrastie-tu-aj-moderna-citaren-foto-395384 

 

 Namiesto garáže bude čitáreň / [autor] tasr. 

In: Plus JEDEN DEŇ. – Roč. 16, č. 172 (28. 7. 2021), s. 9. 

 

 Program KJF na júl 2021. 

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII, č. 6 (júl 2021), s. 43. 

 

 Pavol Tomašovič v rádiu: novú čitáreň by sme mohli využívať o rok v lete / 

[autor] redakcia. + zvuková nahrávka 

[online]. [citované 2021-07-30]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/2021/07/28/pavol-tomasovic-v-radiu-novu-citaren-by-

sme-mohli-vyuzivat-o-rok-v-lete/ 

 
 Knižnica v rádiu – facebook. (27. 7. 2021) 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 Ako bude vyzerať nová letná čitáreň – facebook. (26. 7. 2021) + video 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 
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 V záhrade knižnice postavíme novú letnú a modernú čitáreň – facebook. (26. 

7. 2021) 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 

 Začína sa ďalší turnus denného tábora pre knihomoľov – facebook.  (2. 8. 

2021)  

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 
https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 
 

 Dajte si raňajky v župane – facebook.  (31. 7. 2021) 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 

 
 Trnavská knižnica dostane novú letnú čitáreň / [autor] ren. 

In: TRNAVSKO. – Roč. 25, č. 30 (30. júl 2021), s. 2. 

 

 Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže 

+ video. 

[online]. [citované 2021-08-02]. Dostupné na internete: 

https://tv.pravda.sk/embed/f1e27555-3aaf-4fec-8d90-73d025daeb00 

 

 Včeličky / [autor] SMŠ BESST Trnava. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 9. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Knihy plné tajomstiev a záhad / Dagmar Lukačovičová. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 10. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Spisovateľa a hudobníka Braňa Jobusa. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 11 - 12. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Letný výpožičný čas a program Prázdninový superklub. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 1 (2021), s. 22 - 23. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie 

 

 Poézia spojená s príjemnou hudbou – facebook. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/ 
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 Pozvánka na prezentáciu dvoch nových kníh. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/pozvanka-na-prezentaciu-dvoch-novych-

knih 

 

 Letný koncert. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/letny-koncert1 

 

 Sedm + sedem a Záchranná brzda alebo veselé príbehy zo železnice. 

[online]. [citované 2021-08-06]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/sedm-sedem-a-zachranna-brzda-alebo-vesele-

pribehy-zo-zeleznice 

 

 Pozvánka na koncert, Kataríny Lukšicovej a Michala Vavra dňa 6. 8. o16.30 

na nádvorí Domu hudby, Ul. M. Schneidera Trnavského 5. 

[online]. [citované 2021-08-09]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/pozvanka-na-koncert-

katariny-luksicovej-a-michala-vavra-dna-6-8-o-16-30-na-nadvori-domu-hudby-

ul-m-schneidera-trnavskeho-5/ 

 

 Prezentácia dvoch nových kníh – Sedm + sedem – 14 povídek českých 

a slovenských autorü a Záchranná brzda aneb veselé příběhy železniční. 

[online]. [citované 2021-08-09]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/prezentaciu-dvoch-novych-

knih-sedm-sedem-14-povidek-ceskych-a-slovenskych-autoru-a-zachranna-

brzda-aneb-vesele-pribehy-zeleznicni/ 

 

 7 + 7 a záchranná brzda alebo veselé príbehy zo želenice. 

[online]. [citované 2021-08-09]. Dostupné na internete: 

https://stayhappening.com/e/77-a-z%C3%A1chrann%C3%A1-brzda-alebo-

vesel%C3%A9-pr%C3%ADbehy-zo-%C5%BEeleznice-E2ISTT6U091 

 

 V záhrade knižnice odprezentujú novú knihu poviedok, viaceré z nich sú úzko 

späté s Trnavou. 

[online]. [citované 2021-08-11]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/08/10/v-zahrade-kniznice-odprezentuju-novu-

knihu-poviedok-viacere-z-nich-su-uzko-spate-s-trnavou/ 

 

 Mikulíková, Žaneta 

Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže / 

Žaneta Mikulíková. + video 

[online].[citované 2021-08-11]. Dostupné na internete: 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/596367-pandemia-predrazila-letnu-

citaren-v-trnave-nahradi-nevzhladne-garaze/ 
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 Pandémia predražila letnú čitáreň v Trnave. Nahradí nevzhľadné garáže. 

[online]. [citované 2021-08-11]. Dostupné na internete: 

https://theworldnews.net/sk-news/pandemia-predrazila-letnu-citaren-v-trnave-

nahradi-nevzhladne-garaze 

 

 Šípková, Ružena 

Predstavenie dvoch nových kníh v Trnave (Sedm + sedem a Záchranná 

brzda) / Ružena Šípková. 

[online]. [citované 2021-08-23]. Dostupné na internete: 

https://www.seredonline.sk/2021/08/19/predstavenie-dvoch-novych-knih-v-

trnave-sedm-sedem-a-zachranna-brzda/ 

 

 Fórum humoristov uvádza knihu Janky Blaškovej: Bapkine Blaškoviny 2. 9. o 

17:00 v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho. 

[online]. [citované 2021-08-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/forum-humoristov-uvadza-

knihu-janky-blaskovej-bapkine-blaskoviny-2-9-o-17-00-v-zahrada-kniznice-

juraja-fandyho/ 

 

 Bapka Blašková vydáva novú knihu, prezentácia sa uskutoční v knižničnej 

záhrade. 

[online]. [citované 2021-08-26]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/08/25/bapka-blaskova-vydava-novu-knihu-

prezentacia-sa-uskutocni-v-kniznicnej-zahrade/ 

 

 Vychádzajú Bapkine Blaškoviny, piata kniha spisovateľky Janky Blaškovej / 

[autor] (pm). 

[online]. [citované 2021-08-30]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31299-vychadzaju-bapkine-blaskoviny-piata-

kniha-spisovatelky-janky-blaskovej/ 

 

 Bapkine Blaškoviny – prezentácia knihy. 

[online]. [citované 2021-08-30]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/bapkine-blaskoviny-prezentacia-knihy 

 

 Radványiová, Michaela 

Na Malom Dobrofeste v Trnave panovala úžasná atmosféra / Michaela 

Radványiová. 

[online]. [citované 2021-08-31]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31293-na-malom-dobrofeste-v-trnave-panovala-

uzasna-atmosfera/ 

 
 Knižnica hľadá spolupracovníkov zanietených pre literatúru / [autor] TASR. 

[online]. [citované 2021-09-03]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22733596/kniznica-hlada-spolupracovnikov-

zanietenych-pre-literaturu.html 

 

https://theworldnews.net/sk-news/pandemia-predrazila-letnu-citaren-v-trnave-nahradi-nevzhladne-garaze
https://theworldnews.net/sk-news/pandemia-predrazila-letnu-citaren-v-trnave-nahradi-nevzhladne-garaze
https://www.seredonline.sk/2021/08/19/predstavenie-dvoch-novych-knih-v-trnave-sedm-sedem-a-zachranna-brzda/
https://www.seredonline.sk/2021/08/19/predstavenie-dvoch-novych-knih-v-trnave-sedm-sedem-a-zachranna-brzda/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/forum-humoristov-uvadza-knihu-janky-blaskovej-bapkine-blaskoviny-2-9-o-17-00-v-zahrada-kniznice-juraja-fandyho/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/forum-humoristov-uvadza-knihu-janky-blaskovej-bapkine-blaskoviny-2-9-o-17-00-v-zahrada-kniznice-juraja-fandyho/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/forum-humoristov-uvadza-knihu-janky-blaskovej-bapkine-blaskoviny-2-9-o-17-00-v-zahrada-kniznice-juraja-fandyho/
https://www.trnava-live.sk/2021/08/25/bapka-blaskova-vydava-novu-knihu-prezentacia-sa-uskutocni-v-kniznicnej-zahrade/
https://www.trnava-live.sk/2021/08/25/bapka-blaskova-vydava-novu-knihu-prezentacia-sa-uskutocni-v-kniznicnej-zahrade/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31299-vychadzaju-bapkine-blaskoviny-piata-kniha-spisovatelky-janky-blaskovej/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31299-vychadzaju-bapkine-blaskoviny-piata-kniha-spisovatelky-janky-blaskovej/
https://kamdomesta.sk/trnava/bapkine-blaskoviny-prezentacia-knihy
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31293-na-malom-dobrofeste-v-trnave-panovala-uzasna-atmosfera/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31293-na-malom-dobrofeste-v-trnave-panovala-uzasna-atmosfera/
https://mytrnava.sme.sk/c/22733596/kniznica-hlada-spolupracovnikov-zanietenych-pre-literaturu.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22733596/kniznica-hlada-spolupracovnikov-zanietenych-pre-literaturu.html


 

 

 

 Lákavá ponuka pre milovníkov literatúry: Trnavská knižnica hľadá 

dobrovoľníkov. 

[online]. [citované 2021-09-03]. Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/lakava-ponuka-pre-milovnikov-literatury-trnavska-

kniznica-hlada-dobrovolnikov-397945 

 
 Trnavskí The Breakers sú stále pri chuti. V knižničnej záhrade pokrstia nový 

album Still Alive! 

[online]. [citované 2021-09-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/09/05/trnavski-the-breakers-su-stale-pri-chuti-

v-kniznicnej-zahrade-pokrstia-novy-album-still-alive/ 

 
 Bítnici a bigbít v knižnici: The Breakers zahrajú a predstavia nové CD / [autor] 

(B). 

[online]. [citované 2021-09-06]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31335-bitnici-a-bigbit-v-kniznici-the-breakers-

zahraju-a-predstavia-nove-cd/ 

 
 Silvester Lavrík: Posledná K.&K. Barónka. 
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https://www.facebook.com/konzervatoriumbratislava/ 

 

 Štefánik – milenec hviezd. 

[online]. [citované 2021-10-13]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/stefanik-milenec-hviezd 

 

 Župa chce získať milión eur na modernizáciu desiatich inštitúcií, investície 

majú putovať aj do divadla či knižnice. 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/10/18/zupa-chce-ziskat-milion-eur-na-

modernizaciu-desiatich-institucii-investicie-maju-putovat-aj-do-divadla-ci-

kniznice/ 

 

 V pobočke trnavskej knižnice na Tulipáne vystavia ilustrácie Žanety Aradskej / 

[autor] (ts). 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31628-v-pobocke-trnavskej-kniznice-na-

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/products/zlata-matlakova-poeticka-bodka-za-letom-v-trnave-in-literarny-tyzdennik-2021-roc-xxxiv-c-31-32-s-2/
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https://www.trnavskyhlas.sk/c/31628-v-pobocke-trnavskej-kniznice-na-tulipane-vystavia-ilustracie-zanety-aradskej/


 

 

 

tulipane-vystavia-ilustracie-zanety-aradskej/ 

 

 V knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa bude konať stretnutie s Trnavčankou 

a spisovateľkou Petrou Hederovou zajtra 20. októbra.  

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/rychle-spravy/?tag=4 

 

 Trnavskú knižnicu bude v jesennom období zdobiť výstava miestnej umelkyne 

Žanety Aradskej. 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/rychle-spravy/?tag=4 

 

 Trnavská župa má vo svojich knižniciach počas októbra benefity pre seniorov. 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/rychle-spravy/?tag=4 

 

 Som realistka. 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/som-realistka 

 
 Pozývame Vás na zaujímavú prednášku o Štefánikovi. 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://sk-sk.facebook.com/TrnavskyKraj 

 

 Naše knižnice myslia aj na starších čitateľov. 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://sk-sk.facebook.com/TrnavskyKraj 

 

 Som realistka. 

[online]. [citované 2021-10-19]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/som-realistka 

 

 Projekt Fíha, kniha! sa rozrástol o výstavu ilustrácií. 

[online]. [citované 2021-10-20]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/10/20/projekt-fiha-kniha-sa-rozrastol-o-

vystavu-ilustracii/ 

 
 Radványi, Peter 

RETRO: V budove dnešnej trnavskej knižnice založili Hospodársku banku / 

Peter Radványi. 

[online]. [citované 2021-10-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31664-retro-v-budove-dnesnej-trnavskej-

kniznice-zalozili-hospodarsku-banku/ 

 

 Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej obecnej knižnice. 

[online]. [citované 2021-10-25]. Dostupné na internete: 

https://www.suchanadparnou.sk/foto/slavnostne-otvorenie-zrekonstruovanej-
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https://www.suchanadparnou.sk/foto/slavnostne-otvorenie-zrekonstruovanej-obecnej-kniznice-1772sk.html


 

 

 

obecnej-kniznice-1772sk.html 

 

 September medzi vami. 

In: Zvonček. – Roč. XVII, č. 3 (2021), s. 23. 
 

 Medzi vami – počas septembra v Trnave. 

In: Maxík. – Roč. XVIII, č. 3 ( november 2021), s. 30. 

 

 Súčinnosť trnavských autorov / [Redakcia]. 

In: Literárny týždenník. – Roč. XXXIV, č. 35 – 36 (20. Október 2021), s. 15. 

 

 Súčinnosť trnavských autorov / [Redakcia]. 

[online]. [citované 2021-10-26]. Dostupné na internete: 

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/sucinnost-trnavskych-

autorov/ 

 

 Ako zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu. 

[online]. [citované 2021-11-02]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/ako-zachovat-pokoj-mysle-tri-anticke-odpovede-

na-pandemiu 

 
 Ako zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu. 

[online]. [citované 2021-11-02]. Dostupné na internete: 

https://stayhappening.com/e/ako-zachova%C5%A5-pokoj-mysle-tri-

antick%C3%A9-odpovede-na-pand%C3%A9miu-E2ISU1XH6S0 

 

 Po stopách Milana Rastislava Štefánika s českým novinárom Stanislavom 

Motlom v Knižnici JF 14. 10. 2021 o 16:00. 

 [online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/po-stopach-milana-

rastislava-stefanika-s-ceskym-novinarom-stanislavom-motlom-v-kniznici-jf-14-

10-2021-o-16-00/ 

 

 Som realistka. Beseda so spisovateľkou Petrou Hederovou v Knižnici JF 

v Trnave 20. 10. 2021 o 17:00. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/som-realistka-beseda-so-

spisovatelkou-petrou-hederovou-v-kniznici-jf-v-trnave-20-10-2021-o-17-00/ 

 

 Ako zachovať pokoj mysle – tri antické odpovede na pandémiu s doc. Petrom 

Fraňom, 3. 11. 2021 o 17:00 v Knižnici JF. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/ako-zachovat-pokoj-mysle-

tri-anticke-odpovede-na-pandemiu-s-doc-petrom-franom-3-11-2021-o-17-00-v-

kniznici-jf/ 
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 Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým v Knižnici Juraja Fándlyho 11. 

11. 2021 o 17:00. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/beseda-so-spisovatelom-

michalom-hvoreckym-v-kniznici-juraja-fandlyho-11-11-2021-o-17-00/ 

 

 Číta Michal Horecký. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/cita-michal-hvorecky 

 

 Číta Michal Hvorecký. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/cita-michal-hvorecky 

 

 28. 10. 2021 Pozvánka na prednášku. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

http://kfil.ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/191/ 

 

 Šípková, Ružena 

Trvalky a Diva Oliva (Prezentácia dvoch kníh poézie v Trnave) / Ružena 

Šípková. 

[online]. [citované 2021-11-08]. Dostupné na internete: 

https://www.seredonline.sk/2021/11/04/trvalky-a-diva-oliva-prezentacia-dvoch-

knih-poezie-v-trnave/ 

 

 KJF program NZR november 2021. 

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII., č. 10 (november 2021), s. 38. 

 

 KJF program NZR október 2021. 

In: Novinky z radnice. – Roč. XXXII., č. 9 (október 2021), s. 37 - 38. 

 

 Čitatelia v krajskom meste sa dočkajú novej študovne. 

[online]. [citované 2021-11-10]. Dostupné na internete: 

https://sk-sk.facebook.com/TrnavskyKraj 

 
 Rýchla správa o 10:12 – rekonštrukcia študovne. 

[online]. [citované 2021-11-11]. Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/20211110-1012/ 

 
 Medzi vami – počas októbra. 

In: Zvonček. – Roč. XVII, č. 4 (december 2021), s. 22. 

 

 Medzi vami – počas októbra. 

In: Maxík. – Roč. XVIII, č. 4 (december 2021), s. 30. 

 

 Kraj chystá novinky v areáli trnavskej knižnice, hľadá zhotoviteľa prác / [autor] 

SITA. 
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[online]. [citované 2021-11-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31844-kraj-chysta-novinky-v-areali-trnavskej-

kniznice-hlada-zhotovitela-prac/ 

 
 Knižnica bude mať letnú čitáreň, župa vyhlásila súťaž na zhotoviteľa stavby. 

[online]. [citované 2021-11-25]. Dostupné na internete: 

https://www.trnava-live.sk/2021/11/24/kniznica-bude-mat-letnu-citaren-zupa-

vyhlasila-sutaz-na-zhotovitela-stavby/ 

 

 K budove knižnice Juraja Fándlyho pribudne letná čitáreň / [autor] SITA. 

[online]. [citované 2021- 11-26]. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22790035/k-budove-kniznice-juraja-fandlyho-

pribudne-letna-citaren.html 

 

 Od 25. 11. 2021 bude Knižnica Juraja Fándlyho zatvorená do odvolania. 

[online]. [citované 2021-11-29]. Dostupné na internete: 

https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/od-25-11-2021-bude-

kniznica-juraja-fandlyho-zatvorena-do-odvolania/ 

 

 Možno príde Mikuláš? 

[online]. [citované 2021-11-29]. Dostupné na internete: 

https://kamdomesta.sk/trnava/mozno-pride-mikulas 

 
 Obecná knižnica v Suchej nad Parnou je už otvorená / [autor] H.T. 

In: Duchovné ozveny. – Roč. XXIV, č. 11 (november 2021), s. 7. 

 

 Šéfredaktor Peter Bárdy a jeho hostia budú dnes v Trnave. Pokračujú diskusie 

v regiónoch. 

[online]. [citované 2021-12-15]. Dostupné na internete: 

https://www.aktuality.sk/clanok/q3j319d/sefredaktor-peter-bardy-a-jeho-hostia-

budu-dnes-v-trnave-pokracuju-diskusie-v-regionoch/ 

 

 Belková, Zuzana 

Festival rozhlasovej hry sa po dvoch rokoch vrátil / Zuzana Belková. 

[online]. [citované 2021-12-15]. Dostupné na internete: 

https://kultura.sme.sk/c/22751468/festival-rozhlasovej-hry-sa-po-dvoch-

rokoch-vratil.html 

 

 Študovňa – facebook 

[online]. [citované 2021-12-17]. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=175248154790294&set=a.156596426

655467 

 

 Bapkine Blaškoviny / [autor] BK. 

In: Blavské noviny. – Roč. XIX, č. 3 (2021), s. 18. 

 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/31844-kraj-chysta-novinky-v-areali-trnavskej-kniznice-hlada-zhotovitela-prac/
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31844-kraj-chysta-novinky-v-areali-trnavskej-kniznice-hlada-zhotovitela-prac/
https://www.trnava-live.sk/2021/11/24/kniznica-bude-mat-letnu-citaren-zupa-vyhlasila-sutaz-na-zhotovitela-stavby/
https://www.trnava-live.sk/2021/11/24/kniznica-bude-mat-letnu-citaren-zupa-vyhlasila-sutaz-na-zhotovitela-stavby/
https://mytrnava.sme.sk/c/22790035/k-budove-kniznice-juraja-fandlyho-pribudne-letna-citaren.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22790035/k-budove-kniznice-juraja-fandlyho-pribudne-letna-citaren.html
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/od-25-11-2021-bude-kniznica-juraja-fandlyho-zatvorena-do-odvolania/
https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/news/od-25-11-2021-bude-kniznica-juraja-fandlyho-zatvorena-do-odvolania/
https://kamdomesta.sk/trnava/mozno-pride-mikulas
https://www.aktuality.sk/clanok/q3j319d/sefredaktor-peter-bardy-a-jeho-hostia-budu-dnes-v-trnave-pokracuju-diskusie-v-regionoch/
https://www.aktuality.sk/clanok/q3j319d/sefredaktor-peter-bardy-a-jeho-hostia-budu-dnes-v-trnave-pokracuju-diskusie-v-regionoch/
https://kultura.sme.sk/c/22751468/festival-rozhlasovej-hry-sa-po-dvoch-rokoch-vratil.html
https://kultura.sme.sk/c/22751468/festival-rozhlasovej-hry-sa-po-dvoch-rokoch-vratil.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=175248154790294&set=a.156596426655467
https://www.facebook.com/photo/?fbid=175248154790294&set=a.156596426655467


 

 

 

 Oprava mosta v Hlohovci i nové úseky vážskej cyklomagistrály / [autor] (RA). 

In: MY Trnavské noviny. – Roč. 1, č. 61 (20. december 2021), s. 6. 

 
 Tajcnárová, Helena 

Obecná knižnica v Suchej nad Parnou / Helena Tajcnárová, Jana Brliťová. 

In: Knižničný spravodajca. – Roč. 48, č. 1 (2021), s. 26 – 28. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#spravodajca 

 
 Priatelia našej knižnice. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 2 - 6. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Míľnik na nájdenie tej pravej knihy. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 12 - 13. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Siantová, S. 

Spoločenstvo mladých knihomoľov / S. Siantová, T. Kozická. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 14. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Súťaž v speve. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 21. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Kindlotéka. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 26. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 

 
 Čo nového sa bude diať v roku 2022. 

In: Čaruška. – Roč. 26, č. 2 (2021), s. 27. 

Dostupné na  

internete: https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska 
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https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/periodicke-publikacie#caruska


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v KJF v roku 2021 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 
rezervácie služby  
prostredníctvom online 
formulára 

Vstup do konta x - 

Rezervovanie dokumentov x - 

Predĺženie výpožičnej doby x - 

Objednávka rešerše x - 

Objednávka MVS x - 

Napíšte nám x - 

Návrh na nákup kníh x - 

Iné* - - - 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby* - x 
 

* špecifikovať elektronickú službu 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

 

Zahraničné cesty zamestnancov KJF za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

- - - - - 

     

     

     
* podľa ISO 3166-1 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

    
    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 (ďalej len ZK) je v zmysle zákona o knižniciach č. 
126/2015 Z. z. a svojej zriaďovacej listiny verejnou, regionálnou, kultúrnou, 
informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, informačnej, bibliografickej, 
metodickej a štatistickej činnosti. 
          Počiatky knihovníctva v Senici sa datujú k roku 1870. Knižnica sa začala 
formovať v roku 1935, kedy sa zlúčili obecná knižnica a knižnice spolkov a združení 
v meste Senica a súčasnú podobu má od roku 1973.      
          Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru používateľov, čo 
ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a spektrum 
poskytovaných knižnično-informačných služieb pre občanov okresov Senica a Skalica. 
Zároveň je i mestskou knižnicou, svoju pobočku má otvorenú aj v miestnej časti Senica 
– Čáčov. 
 

 

 

 

 

 

 

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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 262.680,00 262.680,00 243.587,28 92,73 

620 Odvody 92.948,00 92.948,00 89.528,61 96,32 

630 Tovary a služby 74.920,00 74.920,00 95.890,41 127,99 

640 Bežný transfer 2.300,00 2.300,00 3.841,70 167,03 

SPOLU 432.848,00 432.848,00 432.848,00 100,00 

 
 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZK za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 120.000,00 120.000,00 110.485,58 92,07 

HIM 0,00 40 000,00 840,00 2,10 

SPOLU 120.000,00 160.000,00 111.325,58 69,58 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    4 570,57 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov ZK z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Nadácia 
Pontis 

„Vy rozhodujete, 
my pomáhame“ 

1.300,00 800,00 - BV 

2. Nadácia pre 
deti 
Slovenska 

„# pocity sú 
dôležité“ 2.000,00 2.000,00 - BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Literárna Senica 
2021 3.500,00 2.000,00 150,00 BV 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

„Zašiť sa 
v knižnici“ 11.000,00 10.000,00 2,592,00 KV 

5. Fond na 
podporu 
umenia 

„Hlásime sa 
k modernej 
knižnici“ 

2.150,00 1.600,00 177,80 BV 

6. Mesto Senica Sociálna 
prevencia 

600,00 250,00 - BV 



 

 

 

7. Mesto Senica Rozprávky P. 
Dobšinského vo 
výtvarnej tvorbe 
detí 

600,00 400,00 - BV 

8. Fond na 
podporu 
umenia 

Nákup 
knižničného 
fondu 

10.000,00 9.000,00 1.008,00 BV 

9. Ministerstvo 
kultúry SR 

„Záhorská 
knižnica – 
bezbariérová pre 
všetkých“ 

10.000,00 10.000,00  8.400,00 KV 

SPOLU BV 16.050,00 1.335,80  

SPOLU KV 20.000,00 10.992,00  

 

   
Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe ZK za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 1 110.485,58 - - 

 

Objekty v nájme ZK za rok 2021 
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 2021 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 
 

John Grisham a John Irving   
(1.2. - 26.3.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.317 
 
Výstava z diel amerických autorov 
 
Kniha Záhoria 2019 - 2020  
(29.3. -  28.5.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 2.130 
 
Výstava publikácií nominovaných do XI. ročníka tradičnej súťaže Kniha Záhoria 2019 
- 2020 
 
Navrhni si preukaz 
(25.6.- 3.9.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: -  
počet návštevníkov: 2.600 
 
Výstava detských výtvarných prác, ktoré zaslali do súťaže Navrhni si preukaz 
 
Denisa Fulmeková, Arpád Šoltéz, Michal Hvorecký 
(21.5. - 24.6.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK   
miesto realizácie: ZK 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 820 
 
Výstava diel súčasných slovenských autorov 
 
 



 

 

 

Prázdno - výstava fotografií  
(1.7. - 31.8.2021) 
autor: ZK 
 
Autor: ZK  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: Základná umelecká škola, Senica 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.100 
 
Výstava fotografií žiakov Literárno-dramatického odboru ZUŠ  
 
Komixové novinky  
(8.8. - 17.8.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK   
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 170 
 
Výstava komixových kníh pre deti  
 
Braňo Jobus a Silvia Bystričanová 
(9.8. - 20.8.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK   
miesto realizácie: ZK 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 380 
 
Výstava publikácií slovenských autorov  
 
Tri hrušky Pavla Dobšinského 
(6.9. - 29.10.2021) 
autor: ZK  
Autor:   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.250 
 
Výstava detských výtvarných prác, ktoré autori zaslali 
do tradičnej súťaže Rozprávky Pavla Dobšinského 
 
Pavol Hirax Baričák, Milan Richter a Ivana 
Havranová 
(15.9. - 5.11.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1.220 
 



 

 

 

Výstava kníh slovenských autorov  
 
Haiku – japonská poézia  
(2.11. - 21.12.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK  
výstup: - 
počet návštevníkov: 2.200 
 
Výstava haiku autora Matúša Nižňanského 
 
Pavol Országh Hviezdoslav  
(8.11. - 12.11.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 180 
 
Výstava o živote a diele Pavla Országha Hviezdoslava  
 
Miroslav Cipár   
(9.11. - 19.11.2021) 
autor: ZK 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výs tup  
výstup: - 
počet návštevníkov: 340 
 
Výstava ilustrácií slovenského výtvarníka 
 
Cestou necestou  
(22.12.2021) 
autor: IC Europe Direct Senica 
organizátor: IC Europe Direct Senica 
miesto realizácie: ZK 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 50 
 
Výstava fotografií zaslaných do súťaže, ktorú 
vyhlásilo informačné centrum Europe Direct. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ostatné 
 

Agáta - Čarodejnicu nenecháš nažive 
dátum realizácie: 27.5.2021 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie so slovenskou autorkou Denisou 
Fulmekovou 
 

Sviňa – stretnutie s Arpádom Šoltészom  
dátum realizácie: 9.6.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 18 
 
Stretnutie s autorom kníh Mäso, Sviňa, Hnev 

 

Klub učiteľov 
dátum realizácie: jún – november 2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 80 
 
Pravidelné stretnutia uzatvorených skupín učiteľov 
s psychologičkou Monikou Grepiniakovou s tematikou 
sociálnej prevencie 
 

Zahrajme si príbeh  
dátum realizácie: 17.6. a 28.6.2021 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 28 
 
Dramatizované čítanie v podaní žiakov LDO ZUŠ pod 
vedením Mgr. art. Lindy Petrákovej 
 

Otvorenie letnej čitárne  
dátum realizácie: 21.6.2021 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 20 
 
Otvorenie letnej čitárne v priestoroch vnútorného dvora  
 

 



 

 

 

Na ľudovú nôtu 
dátum realizácie: 7.7.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 18 
 
Hudobno-literárne pásmo zložené z ľudových piesní 
v podaní heligóniek a ukážkami z knihy Stařeček 
Pagáč vyprávjajú 
 

Nosenie detí – len móda?   
dátum realizácie: 9.7.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie s lektorkou nosenia detí v šatke a nosiči 
Elenou Medňanskou  
 

Kváskujem, kváskuješ, kváskujeme 
dátum realizácie: 14.7., 25.8.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 35 
 
Stretnutie s lektorkami kváskovania Ľubicou 
a Michaelou Tallovými 
 

Pravdy a mýty o výchove 
dátum realizácie: 16.7., 24.9.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 11 
 
O pravdách a mýtoch vo výchove detí s psychologičkou 
Monikou Grepiniakovou 
 

Senický kaštieľ Machatka, história a tajomstvá 
dátum realizácie: 21.7.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 32 
 
Stretnutie s regionálnymi historikmi Jánom Petrom 
a Jánom Hromkom 
 

 



 

 

 

Kult materstva a šestonedelia  
dátum realizácie: 30.7.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 12 
 
Stretnutie s dulou a laktačnou poradkyňou Petrou 
Hránkovovou 

 

Moderné háčkovanie   
dátum realizácie: 4.8.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK  
počet návštevníkov: 13 
 
Stretnutie s propagátorkou háčkovania Ľubkou 
Burdovou 

 

Detské zúbky – ako sa o ne správne starať? 
dátum realizácie: 13.8.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 8 
 
Stretnutie so zubnou lekárkou Romanou Lasicovou 
Petrovičovou 

 

Spev veľrýb  
dátum realizácie: 18.8.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 12 
 
Stretnutie so slovenskou autorkou Silviou 
Bystričanovou 
 
Ako efektívne učiť deti cudzí jazyk? 
dátum realizácie: 20.8.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 7 
 
Stretnutie s majiteľkou jazykovej školy Cool School na 
tému, ako hravou formou učiť deti cudzí jazyk 

 

 



 

 

 

Lokálne, poctivo, kvalitene v detskej strave  
dátum realizácie: 27.8.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 15 
 
Stretnutie s propagátorkou zdravého životného štýlu 
a majiteľkou farmárskeho obchodu Barborou 
Krištúfkovou 
 
Eko deň a knižný swap pri DAV-e 
dátum realizácie: 10.9.2021   
organizátor: Informačné centrum Europe Direct   
miesto realizácie: mestský park pri DAV-e 
počet návštevníkov: 450 
 
Eko aktivity a knižný swap na mestskom podujatí 
v parku pri DAV-e 
 
Baby balance – dieťa v rovnováhe i v pohybe 
dátum realizácie: 10.9.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 30 
 
Stretnutie o zakladateľkou OZ Baby Balance Sašou 
Ragas s ukážkami cvičenia pre najmenšie deti   
 
Angličtina pre seniorov 
dátum realizácie: 7.10, 8.10., 21.10., 22.10.,4.11., 
5.11., 18.11.,19.11.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK  
počet návštevníkov: 75 
 
Jazykový kurz pre seniorov 
 
Ako sa žije v ekokomunite v Zaježovej?  
dátum realizácie: 13.10.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 12 
 
Stretnutie so zakladateľom ekokomunity Sekier 
v Zaježovej  
 
 

 



 

 

 

Čítanie pre seniorov v Harmónii 
dátum realizácie: 15.10. 2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: Zariadenie pre seniorov Harmónia 
počet návštevníkov: 20 
 
Čítanie slovenskej prózy a poézie v zariadeniach pre 
seniorov 
 

Storočie, kruté stoočie 
dátum realizácie: 20.10.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK  
počet návštevníkov: 10 
 
Stretnutie autorom a prekladateom Milanom Richterom 
 

Klub učiteľov špeciál 
dátum realizácie: 28.10.2021   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
počet návštevníkov: 45 
 
Podporná skupina zameraná na potreby pedagógov III. 
ZŠ v oblasti sociálnej prevencie  
 

Rozcvičme si jazýček 
dátum realizácie: 5. 11.  2021   
organizátor: Záhorská knižnica 
miesto realizácie: Záhorská knižnica 
počet návštevníkov: 10 
 
Stretnutie s logopedičkou Anetou Lebánkovou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Stretnutie so Svetlanou Majchrákovou   
(9.8.2021) 
prednášajúci: Svetlana Majchráková  
organizátor: ZK   
miesto realizácie: Z 
výstup: - 
počet návštevníkov: 25 
 
Prázdninový program pre deti z CVČ - stretnutie s autorkou detských kníh Svetlanou 
Majchrákovou 
 
Odpadkový fantóm Braňa Jobusa   
(12.8.2021) 
prednášajúci: Branislav Jobus  
organizátor: ZK   
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 53 
 
Stretnutie s populárnym autorom kníh pre deti Braňom Jobusom 
 
Čítaníčko pre najmenších so Zuzkou Ružičkou   
(3.8., 24.8., 7.9., 21.9., 22.10., 12.11.2021) 
prednášajúci: Zuzka Ružička  
organizátor: ZK   
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 123 
 
Pravidelné podujatie pre najmenšie deti, oboznámenie sa s knihami od najútlejšieho 
veku 
 
Waldorfská hernička pre najmenších   
(5.10., 16.11.2021) 
prednášajúci: Janka Malowiková 
organizátor: ZK   
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
 
Stretnutie s lektorkou waldorfskej pedagogiky Jankou 
Malowikovou 
 
 



 

 

 

Súťaže 
 
Navrhni si preukaz 
(21.4.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 32 autorov 
 
Výtvarná súťaž pre deti s cieľom získať výtvarné 
návrhy na nové čitateľské preukazy.  
 
Kniha Záhoria 2019 – 2020  
(14.5.2021)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: online 
 
12. ročník tradičnej súťaže o naj knihu, ktorá sa spája s regiónom Záhorie. Z 57 
publikácií bolo do hlasovania nominovaných 12. Hlasovalo sa online, celkovo bolo 
odovzdaných 2 282 platných hlasov. Vyhrala kniha pre deti Príbehy krásnej Felicity od 
Františka Višvádera (Malacky). Vyhodnotenie je dostupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=rA_BEM-Nyk4 
 
Rozprávky Pavla Dobšinského 
(9.9.2021)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet výtvarných prác: 167 
 
Výtvarná súťaž pre deti s cieľom získať výtvarné 
návrhy na nové čitateľské preukazy 
 
XXXV. ročník celoslovenskej autorskej súťaže začínajúcich autorov Literárna 
Senica Ladislava Novomeského 2021 
(24.11.2021)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: Youtube 
počet návštevníkov: 112 autorov, 295 súťažných prác 
 
Celoslovenská súťaž v autorskej tvorbe v 3 
kategóriách v poézii a próze. Zapojilo sa 112 autorov s 295 súťažnými prácami. 
Odborná porota pod záštitou Literárneho informačného centra: Daniel Domorák, Soňa 
Uriková, Dana Podracká, Marek Vadas. Rozborové semináre a slávnostné 
vyhodnotenie sa realizovalo online, videá sú dostupné na: 
https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA/videos  

https://www.youtube.com/channel/UC8IYM0pp9ZT0By7hf5_LSfA/videos


 

 

 

Spoluorganizátori: Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského, LIC. Súťaž 
finančne podporil Fond na podporu umenia a Mesto Senica.  
 
Čítania 
 

Zahrajme si príbeh 
(17.6., 28.6.2021)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: dramatizované čítanie 
počet návštevníkov: 42 
 
Tvorivé dramatizované čítanie pre deti z MŠ a ZŠ 
 
Divadlo Žihadlo a jeho Klaun Pepele 
(31.8.2021)  
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: dramatizované čítanie 
počet návštevníkov: 32 
 
Divadelné predstavenie plné básničiek a pesničiek 
pre všetky deti 
 
Prečítané leto  
(júl – august 2021)   
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 220 
 
Aktivity na podporu čítania počas celého leta 
 
Domček, domček, kto v tebe býva? 
(1.10.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
v 

vý  
výstup: dramatizované čítanie 
počet návštevníkov: 11 
 
Dramatizované čítanie pre I. stupeň III. ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

Informačná výchova  
(máj – november 2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: Yutube 
počet návštevníkov: 270 
 
Informačná výchova žiakov ZŠ a SŠ   
 
MDD v knižnici 
(35.5. – 4.6.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
výs tup:   
počet návštevníkov: 278 
 
Aktivity pre všetky deti pri príležitosti MDD 

 
Stretnutie so Štefánikom  
(7.6.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 24 
 
Podujatie venované M. R. Štefánikovi 
 
Včielka, kam letíš?  
(6.7.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
v  
počet návštevníkov: 24 
 
Podujatie pre deti venované živej prírode a životu včiel, 
lektor p. Suchovský 

 
O psíkoch s láskou   
(19.7.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 27 
 
Prázdninový program pre deti z CVČ – stretnutie 
s pracovníkom útulku Cerberus a psíkmi, ktoré čakajú na nový domov 
 



 

 

 

Čarujeme po anglicky 
(20.7.2021) 
organizátor: ZK 
orga  
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 15 
 
Prázdninový program pre deti z jazykovej školy Cool 
School  
 
Zvieratká, karneval v ZOO s CoolSchool 
(3., 4., 12.8.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
výs tuu  
počet návštevníkov: 49 
 
Prázdninový program pre deti z jazykovej školy 
CoolSchool  
 
Danka a Janka 
(28.9.2021) 
organizátor: ZK 
organizátor  
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
vý  
počet návštevníkov: 14 
 
Podujatie venované Márii Ďuríčkovej a jej dielam 
 
Halloween – Tri malé bosorky 
(27. 10. 2021)  
miesto realizácie: Záhorská knižnica   
počet návštevníkov: 20 
 
Podujatie s dielničkami venované strašidlám 
 
Miroslav Válek – nevšedný básnik všedného dňa 
(12.11.2021) 
organizátor: ZK 
organi  
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
vý  
počet návštevníkov: 47 
 
Podujatie pre študentov Súkromnej strednej odbornej 
školy podnikania a Obchodnej akadémie 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Zahraj sa na ilustrátora 
(8.6.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
vý  
počet návštevníkov: 22 
 
Tvorivá dielňa s ilustrátorom a výtvarníkom Martinom Fajnorom 
 

Maľovaná rozprávka 
(13.10.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 20 
 
Tvorivé aktivity na tému Psíček a mačička 
 

U nás taká obyčaj 
(9.11.2021) 
organizátor: ZK 
miesto realizácie: ZK 
výstup: - 
počet návštevníkov: 18 
 
Čítanie s tvorivými dielničkami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 
 Obecná knižnica Dojč, 31.08.2021, knižnično- informačným  systémom  pre malé 

a stredné knižnice BIBLIB. Knižničný fond obohatili aj o viaceré periodiká, podané 

informácie o činnosti verejných knižníc, o spôsobe vedenia odborných evidencií, 

vyraďovaní a revízii knižničného fondu, nových štandardoch pre verejné knižnice, 

doporučené bolo využiť mimorozpočtové zdroje pre činnosť knižnice z Fondu na 

podporu umenia.  

 Obecná knižnica Borský Mikuláš, 20.09.2021, podané informácie o aktuálnej 

knižničnej legislatíve, skontrolované základné knižničné evidencie, knižničný 

a výpožičný poriadok, zistený stav ohľadom revízie KF,  využitie mimorozpočtové 

zdroje pre činnosť knižnice z Fondu na podporu umenia. 

 Obecná knižnica Kúty, 20.09.2021, podanie informácií o knižničnej legislatíve, 

možnostiach využitia FPU, skontrolované základné dokumenty. Knižnicu sme 

zapojili do projektu Putovná knižnica.  

 Obecná knižnica Brodské, 20.09.2021, podané informácie o aktuálnej knižničnej 

legislatíve, skontrolované základné knižničné evidencie, knižničný a výpožičný 

poriadok, zistený stav ohľadom revízie KF, doporučenie využitia mimorozpočtové 

zdroje pre činnosť knižnice z Fondu na podporu umenia.  

 Obecná knižnica Radošovce, 21.09.2021, podanie informácií o knižničnej 

legislatíve, možnostiach využitia FPU, skontrolované základné dokumenty, zo 

strany knihovníčky je záujem o ponuku vzdelávania z projektu Záhorskej knižnice. 

 Miestna knižnica Kopčany, 21.09.2021, podanie informácií o činnosti verejných 

knižníc, o spôsobe vedenia odborných evidencií, vyraďovaní a revízii knižničného 

fondu, nových štandardoch pre verejné knižnice, využitie mimorozpočtových 

zdrojov pre činnosť knižnice z Fondu na podporu umenia, knižnica je zapojená 

v projekte Putovná knižnica.  

 Obecná knižnica Cerová, 21.09.2021, knižnica je zapojená v projekte Putovná 

knižnica, podanie informácií o knižničnej legislatíve.  

 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 
 
 Knižnice senického a skalického okresu, január 2021, zber štatistických údajov za 

rok 2020, telefonické a mailové konzultácie pri problémoch s vypĺňaním, 

informácie o režime knižníc podľa epidemiologickej situácie, metodický materiál 

Štandard pre dobrý knižničný fond. 



 

 

 

 Knižnice senického a skalického okresu, 27.01.2021, podporná činnosť knižníc – 

výzva FPU v oblasti podujatia a vzdelávacie aktivity, vyhláška 13/2021 o otvorení 

knižníc, informácie o webinároch SNK – problémy štatistického zisťovania. 

 Knižnice senického a skalického okresu, február 2021, informácie a konzultácie 
k štatistickému zisťovaniu o knižniciach, informácie o webinároch SNK – 
Knižnice na sociálnych sieťach, Ako zachrániť obecné knižnice. 

 Knižnice senického a skalického okresu, 17.03.2021, režim knižníc podľa 
epidemiologickej situácie – otvorenie výdajného okienka. 

 Turčianska knižnica Martin, 22.,24.03.2021, písomná a telefonická konzultácia 
s metodičkou TK ohľadom Putovných súborov. 

 Knižnice senického a skalického okresu, marec 2021, metodická príručka pre 
štatistický výkaz Kult 10-01, informácie o webinároch SNK – Motivácia v profesii 
knihovník, Syndróm vyhorenia u knihovníka, informácie o revízii KF – Borský 
Mikuláš, Petrova Ves, výzva  FPU na akvizíciu.  

 Knižnice senického a skalického okresu, 01.04.2021, informácie o spustení 
hlasovania v čitateľskej ankete Kniha Záhoria, výzva na hlasovanie pre obce, 
ktoré majú v súťaži zastúpenie.  

 Knižnice senického a skalického okresu, apríl 2021, spustenie štatistického 
zisťovania – Kult 10-01. 

 Knižnice senického a skalického okresu, apríl 2021, konzultácie ohľadom 
vypĺňania výkazu Kult 10-01, informácie o doplnení a aktualizácii materiálov pre 
knižnice na webovej stránke Záhorskej knižnice – záložka Pre knižnice, 
webináre KJF v Trnave – Informačná výchova v knižniciach, Dobrovoľníctvo v 
knižnici, otvorenie knižníc podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

 Knižnica J. Fándlyho v Trnave, 10.05.2021,  porada metodikov regionálnych 
knižníc TTSK, zasadnutie redakčnej rady. 

 Knižnice senického a skalického okresu, máj 2021, výtvarná súťaž  pre deti 
Rozprávky Pavla Dobšinského, Putovná knižnica – Radošovce, Kopčany , 
webináre KJF Trnava a SNK, súhlasy so spracovaním údajov pre štatistiku, 
vyhodnotenie Knihy Záhoria. 

 Obec Dojč, 02.06.2021, konzultácia o zámeroch rozvoja činnosti knižnice, 
aktuálnej knižničnej legislatíve. 

 Knižnice senického a skalického okresu, jún 2021, pozvánky na vzdelávací 
seminár pre knihovníkov Hlásime sa k modernej knižnici, webináre SNK, 
hodnotenie plnenia štandardov mestských a obecných knižníc, projekt 
Prečítané leto (knižnica Holíč).  

 Knižnice zapojené do projektu Putovná knižnica, 24.08.2021, zaslanie dohôd 
o výpožičke.   

 Knižnice senického a skalického okresu, september 2021, plánované exkurzie 
ako príklady dobrej praxe – Hlásime sa k modernej knižnici,  

 Online porada knihovníkov okresov Senica a Skalica, 18.09.2021, porada sa 
uskutočnila prostredníctvom aplikácie Teams, hlavným bodom bolo hodnotenie 
plnenia štandardov mestských a verejných knižníc, oboznámenie s projektom 
Putovnej knižnice, možností vzdelávania knihovníkov.    

 Knižnice senického a skalického okresu, november 2021, výzva FPU  na 
komplexnú infraštruktúru knižníc, vybavenie knižníc a menšiu knižničnú 
infraštruktúru, nové opatrenia ohľadom činnosti knižníc, overenie stavu 
stagnujúcich knižníc  

 Knižnica J. Fándlyho v Trnave, 13.12.2021, online porada metodikov 
regionálnych knižníc, zhodnotenie činnosti knižníc  



 

 

 

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

 Priebežne v roku 2021 poskytovanie 96 konzultácií knižniciam, ktoré spadajú 
pod regionálnu pôsobnosť Záhorskej knižnice. Metodička sa pravidelne 
zúčastňovala online webinárov Slovenskej národnej knižnice, informovala o 
nich knižnice (Propagačné materiály online, Štatistické zisťovanie online, 
Knižnice na sociálnych sieťach a webe, Ako zachrániť obecné knižnice, 
Motivácia v profesii knihovník a iné) . 

 
 

Evidencia verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Regionálne 1 1 1 

Mestské  4 4 4 

Obecné  42 42 42 

Špeciálne  - - - 

Iné  - - - 

Spolu 47 47 47 

 
 
Prieskumná a rozborová činnosť 
 

Štatistika 
 Spracovanie štatistických údajov za 47 spravodajských jednotiek v rámci okresov 

Senica a Skalica – vypracovanie sumárov, prehľadov, komentárov 
 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2020 KULT (MK SR) 10-01 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2021 
 Výpočet plnenia štandardov knižníc okresov Senica a Skalica  
 Spolupráca pri  vypracovaní Vyhodnotenia  činnosti knižnice za rok 2021 
 Spolupráca pri vypracovaní Plánu činnosti knižnice na rok 2022 

 
 

Napĺňanie štandardov ZK v roku 2021 
 
Štandardy 10 001 – 20 000 obyv. 

 
ukazovateľ 

 
2021 

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 1,88 

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 



 

 

 

Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov (počet 
pracovných hodín/zamestnanca) 

40 22,87 

Meranie spokojnosti používateľov 
- používatelia nad 15 r 

Viac ako 90 % hodnotí 
ako veľmi dobré alebo 

dobré 
100 % 

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

100 % 

Vzdelávacie, kultúrne a komunitné podujatia 300 132 

Percento používateľov z počtu obyvateľov 15 13,95 

Vyhodnocovanie plnenia štandardu knižničných 
služieb 

dostupné dostupné 

* počet obyvateľov 19.620 (k 31.12. 2021)  

 

 
 Knižničný spravodajca. Časopis pre verejné knižnice Trnavského  
samosprávneho kraja – Andrea Sadloňová, člen redakčnej rady 

 
Počet obyvateľov sídla 2019 2020 2021 

SPOLU 19 920 19 805 19 539 

* počet detí do 15 rokov 2 774 2 770 2 709 

* počet školopovinných detí 1 936 1 944 1 902 

*údaj zo štatistiky Mesta Senica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
  

Akvizícia knižných jednotiek ZK za rok 2021 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary v kusoch Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

36.882,76  4.888,63  76 41.771,39  3.310 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska zamerania za rok 2021 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

913 1.551 688 158 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ZK z hľadiska jazyka za rok 2021 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

2.785 0 497 0 25 3 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu ZK za rok 2021 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek v € 

4.826 7.949,90  

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okresov Senica a Skalica za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Senica 60.433 60.419 59.347 

Skalica 47.146 47.078 47.313 

SPOLU            107.579 107.497 106.660 

 

Registrovaní čitatelia ZK za roky 2019 - 2021 
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Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov ZK za roky 2019 - 2021 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2019  120  120 9  109 118 

2020     57 132 82 271 

2021 24  27 51  50 14 64 

 

Vývoj návštevnosti ZK za roky 2019 - 2021 
 Fyzická Virtuálna* 

2019 45 960 89 500/15 000* 

2020 34 500 95 517/14 000* 

2021 34 319  95 000/15 000* 

*len návštevník online katalógov 

 

Výpožičky ZK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Absenčné 80 641 66 791 67 684 

Prezenčné  99 804 74 437 73 903  

Medziknižničná výpožičná služba iným 
knižniciam 

68 69 51 

Medziknižničná výpožičná služba z iných 
knižníc 

371 248 137 

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 2021 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Plán na rok 

2021 
Skutočnosť  

2021 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 85.972 84.156 98,2 % 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,32 4,31 99,7 % 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 137 137 100 % 

Prírastok kn. j. 2.700 3.310 122 % 

Úbytok kn. j. 3.000 4.826 160 % 

VÝPOŽIČKY 

Celkový počet výpožičiek kn. j. 140.000 141.587 101 % 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

kn. j.    

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn. j. 80.000 73.903 92,4 % 

POUŽÍVATELIA  

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 3.000 2.725 91 % 

z toho do 15 rokov osoba 750 742 99 % 

Návštevníci návšteva 125.000 129.319 103 % 

- z toho  fyzickí návšteva 45.000 34.319 76 % 

- z toho virtuálni návšteva 90.000 95.000 105 % 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

Kolektívne podujatia podujatie 230 132 57 % 

v tom:  informačná príprava hodina 30 21 70 % 
Odborné podujatia, porady podujatie 5 0 0 % 



 

 

 

Metodické návštevy návšteva 15 7 47 % 

Edičná činnosť titul 6 7 117 % 

Rešerše titul 150 134 89 % 

 
Referenčné služby  
 

Referenčné služby ZK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

5 000 3 800 4 327 

Bibliografické informácie a faktografické údaje 5 011 3 500 3 850 

Rešerše 212 140 134 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  6 360 4 500 3 985 

 

 

Regionálne služby  
 

Regionálne služby ZK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 677 651 956 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou tematikou 540 405 420 

Regionálne informácie 640 420 390 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 5 5 5 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 3 1 1 

Bibliografické letáky 1 0 0 

Regionálne prírastky do fondu periodiká 2 2 0 

publikácie 28 28 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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) 

14 

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 

Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny 

Spolupráca na aktivitách 
z oblasti sociálnej prevencie 

Centrum pre deti a rodinu Spolupráca na aktivitách 
z oblasti sociálnej prevencie 

Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči 

Spolupráca pri poskytovaní 
knižnično-informačných služieb 
digitálnej knižnice SKN 
nevidiacim, slabozrakým a inak 
zdravotne postihnutým 
používateľom 

Mesto Senica Spolupráca pri Literárnej Senici 
Ladislava Novomeského  

  

Centrum vedecko-
technických informácií 

Zmluvná spolupráca v oblasti 
odborných aktivít  

RTVS Propagácia podujatí v rozhlase  

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  
 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, výška členského: 50,00 €, členstvo 
v odbornej organizácii, účasť na podujatiach, školeniach a seminároch 
organizovaných spolkom je občianske združenie združujúce knihovníkov, 
bibliografov a informačných pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné 
pracoviská v Slovenskej republike a iných záujemcov. Jeho poslaním je vytvárať 
platformu na všestranný odborný, kultúrny a spoločenský rozvoj členstva a 
zastupovať jeho záujmy pred štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a 
organizáciami bez ohľadu na profesijnú, politickú, generačnú a národnostnú 
príslušnosť a v súčinnosti so štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a 
občianskymi štruktúrami vytvárať priaznivé podmienky na činnosť knižničných a 
informačných pracovísk a na odbornú prípravu knihovníkov, bibliografov a 
informačných pracovníkov. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (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 2021 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

     

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

136483726421942/  
 
Instagram 
 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 

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
http://www.zahorskaknižnica.eu/


 

 

 

 Záhorská knižnica aktívne komunikuje so všetkými školskými zariadeniami 

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

 Komunikácia je bezproblémová: školy využívajú ponuku podujatí, ktoré Záhorská 

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

požiadaviek zo strany škôl. V roku 2021 však pretrvávala nepriaznivá situácia 

s COVID-19 a aktivity v úzkej spolupráci so školskými zariadeniami boli výrazne 

obmedzené.  

 

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 7/E 7/E E 

Literárna Senica Ladislava Novomeského slovenský 1/E 7/E 7/E 2/E 

Kniha Záhoria slovenský 1/E 7/E 7/E 2/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 
(okrem vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 

Periodické publikácie 

 
Metodický list č. 1 
autor: Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: ZK  
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
formát: A4, rozsah: 46 strán 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-
kniznice 
 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti Záhorskej knižnice. 
Obsahuje komentáre k ročnému výkazu o knižniciach okresov Senica a Skalica za rok 
2020. Súčasťou je Kalendárium jubilujúcich osobností 2021 – II. časť.  ML  predstavuje 
metodický pokyn k vymedzeniu štandardu doplňovania a aktualizácie knižničného 
fondu pre knižnice zriaďované/prevádzkované obcami, mestami alebo samosprávnymi 
krajmi – Štandard pre dobrý knižničný fond.  
 
Metodický list č. 2 
autor: Andrea Sadloňová, Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: ZK  
ISBN / ISSN:  
dátum/rok vydania: 2021      
jazyk: slovenský 
náklad: 20 ks 
formát: A4; rozsah: 20  strán 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-
kniznice 
 
Metodický list knižniciam, ktoré spadajú do metodickej pôsobnosti Záhorskej knižnice. 
Prináša vyhodnotenie plnenia štandardov mestskými a obecnými knižnicami okresov 
Senica a Skalica za rok  2020, informáciu o nových metodických materiáloch pre 
knižnice a knihovníkov spracovaných Knižničným inštitútom Slovenskej národnej 
knižnice. Ponúka aj obzretie sa za 12. ročníkom čitateľskej ankety Kniha Záhoria 
a v závere prvú časť Kalendária regionálnych osobností -  Jubilanti roku 2022.  
 
 
 
 



 

 

 

Súbežná regionálna článková bibliografia 
autor: Alena Švecová                                          
vydavateľ: ZK 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
rozsah: 956 bibliografických záznamov 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-kniznice 
 
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 
2022 
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: ZK 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 10 
formát: A4 
rozsah: 31 strán, 217 záznamov 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-
kniznice 
 
Bibliografická databáza obsahuje heslá regionálnych osobností, ktoré majú výročia 
v roku 2022.  Kalendárium pripomína životné jubileá významných osobností regiónu 
Senica a Skalica. 
 
Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2021  
autor: Alena Švecová 
vydavateľ: ZK 
tlač: elektronicky 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: elektronicky 
formát: A4 
rozsah: 54 záznamov 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/pre-kniznice 
 
Elektronická bibliografická databáza obsahuje výber z hesiel regionálnych osobností, 
významných udalostí a inštitúcií, ktoré majú výročia v roku 2022. 
 
 
 



 

 

 

NePeriodické publikácie 
 
Pocity sú dôležité, pracovné listy pre žiakov ZŠ 
autori: Monika Grepiniaková, Martin Grepiniak, Klára 
Šteruská, Irena Ravasová 
zodp. redaktorka: Silvia   Sameková   
vydavateľ: ZK 
tlač: GH Studio Senica 
rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský                                       
náklad: 600 ks 
formát: A4 
väzba: brož. 
rozsah: 24 strán 
 
Pracovné listy pre deti základných škôl a špeciálnej školy zamerané na boj proti 
šikanovaniu 
 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 
Bulletin víťazných prác XXXV. ročníka autorskej súťaže 
zostavila: Andrea Sadloňová, Matúš Nižňanský 
zodp. redaktorka: Silvia Sameková 
vydavateľ: ZK 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN / ISSN: 978-80-85145-29-8 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský                                       
náklad: 145 ks 
formát: A5 
väzba: brož.; rozsah: 86 strán 
online dostupnosť: https://www.zahorskakniznica.eu/category/literarna-senica 
 
Bulletin víťazných prác XXXV. ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského 
prináša okrem prác víťazov všetkých kategórií aj rozhovor s minuloročným laureátom, 
s novým porotcom Danielom Domorákom a pohľad na aktuálny ročník očami porotcov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 – domácej  
 
 Sadloňová, Andrea: Putovná knižnica už aj na Záhorí. In: Knižničný 

spravodajca. Roč. 48, č. 1 (2021), ISSN 1339-4991, s. 17-20  
 

 [autor] (TS): O Agáte i Konválii s Denisou Fulmekovou. In: Záhorák. - Roč. LXII, 
č. 22 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 [autor] (rz): Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým. In: Záhorák. - Roč. 
LXII, č. 24 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 [autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): Z verejnej súťaže pre 
výtvarníkov vzíde motív pre mural. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 5 (2021), 
ISSN 1339-0074, s.16 
 

 [autor] (TS): Vzdelávanie knihovníkov Záhoria. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 19 
(2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 [autor] (TS): Šanca pre literárne talenty: 35. ročník LSLN. In: Záhorák. - Roč. 
LXII, č. 13 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 Súťaž pre profesionálnych výtvarníkov. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 23 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 [autor] (rz) : Ocenenia malých výtvarníkov. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 19 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 8 
 

 [autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): Literárna Senica vstupuje do 
XXXV. ročníka. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 3 (2021), ISSN 1339-0074, s. 
17 
 



 

 

 

 Literárna Senica Ladislava Novomeského: (Uzávierka 15. septembra 2021). In: 
Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. XXXIV, č. 27-28 (2021), ISSN 0862-5999, s. 
19 
 

 [autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): Knihou Záhoria 2019-2020 sa 
stali Príbehy krásnej Felicity. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 5 (2021), ISSN 
1339-0074, s. 17 
 

 [autor] (TS): Kam sa zašiť?: Predsa do knižnice! In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 12 
(2021), ISSN 1338-1814, s. 8 
 

 [autor] (mk): Investícia do modernizácie interiéru! In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 2 
(2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 [autor] (TS): Hry už čakajú, príďte si po ne! In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 9 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 8 
 

 [autor] Trnavský samosprávny kraj (Slovensko): Fasádu Záhorskej knižnice 
skrášli takáto nástenná maľba. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 7-8 (2021), 
ISSN 1339-0074, s. 8 
 

 [autor] (ra): Budovu Záhorskej knižnice v Senici skrášli mural. In: My Týždenník 
pre Záhorie. – Roč. 1, č. 1 (2021), ISSN 1335-4442, s. 6 
 

 [autor] (rz): 15. september: uzávierka Literárnej Senice. In:  Záhorák. - Roč. 
LXII, č. 35 (2021), ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 Berecová, Alexandra: Jazykové kurzy v Záhorskej knižnici a Európsky deň 
jazykov. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 10 (2021), ISSN 1339-0074, s. 15 
 

 Budovu Záhorskej knižnice skrášli mural. In: Záhorák. - Roč. LXII, č. 34 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 7 
 

 Grebeníčková, Dominika: Fasáda knižnice sa zmení: Hľadajú autora motívu. In: 
My – týždenník pre Záhorie. – Roč. 21, č. 23 (2021), ISSN 1335-4442, s. 3 
 

 Sameková, Silvia: Ak sa niekam zašiť, tak určite do knižnice. In: Naša Senica. 
- Roč. XLIV, č. 2 (2021), ISSN 1339-0074, s. 18 
 

 Sameková, Silvia: Záhorská knižnica bude otvorená aj počas sviatkov. In: Naša 
Senica. - Roč. XLIV, č. 12 (2021), ISSN 1339-0074, s. 16 
 

 Sameková, Silvia: Vynovená čitáreň už slúži čitateľom. In: Naša Senica. - Roč. 
XLIV, č. 12 (2021), ISSN 1339-0074, s. 16 
 

 Sameková, Silvia: Knihy sa už vezú. In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 37 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 7   
 

 Sameková, Silvia: Čitateľský preukaz do Záhorskej knižnice ozdobia detské 
kresby. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, č. 4 (2021), ISSN 1339-0074, s. 17 



 

 

 

 
 [autor] Záhorská knižnica (Senica, Slovensko): XXXV. ročník Literárnej Senice 

Ladislava Novomeského 2021: Literárna tvorba žije i v ťažších časoch. In: Naša 
Senica. - Roč. XLIV, č. 11 (2021), ISSN 1339-0074, s. 17 
 

 9 000 na nové knihy. In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 25 (2021), ISSN 1338-1814, 
s. 7 
 

 Pocity sú dôležité. In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 11 (2021), ISSN 1338-1814, s. 8 
 

 Knihovníci pokračujú vo vzdelávaní... In:  Záhorák. - Roč. LXII, č. 41 (2021), 
ISSN 1338-1814, s. 7  
 

 Letný režim v knižnici v mesiacoch júl a august. In: Naša Senica. - Roč. XLIV, 
č. 5 (2021), ISSN 1339-0074, s. 15 
 

 Danková, Miriam: Regionálne knižnice trnavského samosprávneho kraja v roku 
2020. Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 
2021. 24 strán: grafy, tabuľky, ISBN 978-80-88695-76-9 

 
 
Ohlasy v elektronických dokumentoch 
 
 Langer, Tomáš: Kniha Záhoria 2019-2020. Kniha Záhoria - Oficiální stránka 

mesta Holíč (holic.sk), 2021-04-01 
 

 XXXV. ročník súťaže Ladislava Novomeského 2021: Literárna tvorba žije i v 
ťažších časoch. XXXV. ROČNÍK LITERÁRNEJ SENICE LADISLAVA 
NOVOMESKÉHO 2021: LITERÁRNA TVORBA ŽIJE I V ŤAŽŠÍCH ČASOCH | 
Mesto Senica – oficiálne stránky, 2021-03-25 
 

 Binčík, M.: O titul Kniha Záhoria sa uchádzajú aj publikácie o malackom 
zdravotníctve a o Mackovi.  
 

 O titul Kniha Záhoria sa uchádzajú aj publikácie o malackom zdravotníctve a o 
Mackovi | Mesto Malacky, (2021-04-01) 
 

 [autor] TASR: Knihou Záhoria sa stali Príbehy krásnej Felicity. Knihou Záhoria 
sa stali Príbehy krásnej Felicity (zahori.sk), 2021-05-19 
 

 [autor] TASR: Knihou Záhoria sa stali Príbehy krásnej Felicity. Knihou Záhoria 
sa stali Príbehy krásnej Felicity - Kniha - Kultúra - Pravda, 2021-05-21  
 

 Kmecová, Angelika: TTSK: Fasáda Záhorskej knižnice v Senici je obnovená. 
TTSK: Fasáda Záhorskej knižnice v Senici je obnovená - NaZáhorí.sk 
(nazahori.sk), 2021-12-27 
 

 [autor] Obecný úrad: Kniha Záhoria 2019-2020. Kniha Záhoria 2019 - 2020 
Kniha Záhoria 2019 - 2020 (borskymikulas.sk), 2021-04-14 
 



 

 

 

 [autor] Obecný úrad: Putovná knižnica.  https://www.radosovce.sk/putovna-
kniznica/, 2021-09-22 
 

 [autor] Obecný úrad: Putovná knižnica.  https://www.borskymikulas.sk/putovna-
kniznica-oznam/mid/456618/.html#m_456618, 2021-09-27 
 

 [autor] TASR: Trnavská župa investovala 100 tisíc eur do budovy Záhorskej 
knižnice v Senici. Trnavská župa investovala 100 tisíc eur do budovy Záhorskej 
knižnice v Senici (zahori.sk), 2021-12-28 
 

 Kniha Záhoria 2019-2020. Informácie a hlasovanie. Kniha Záhoria 2019 -2020 
» Záhorské Múzeum Skalica (zahorskemuzeum.sk), 2021-04-01 
 

 [autor] TASR: Z verejnej súťaže pre výtvarníkov vzíde motív na mural, ktorý sa 
bude nachádzať na fasáde budovy Záhorskej knižnice. Z verejnej súťaže pre 
výtvarníkov vzíde motív na mural, ktorý sa bude nachádzať na fasáde budovy 
Záhorskej knižnice (zahori.sk), 2021-06-09 
 

 [autor] TASR: Vyhlásenie výsledkov Literárnej Senice Ladislava Novomeského 
bude online. Vyhlásenie výsledkov Literárnej Senice Ladislava Novomeského 
bude online (zahori.sk), 2021-11-22 
 

 Literárna Senica L. Novomeského: Literárna tvorba žije i v ťažkých časoch. 
Literárna Senica L. Novomeského: Literárna tvorba žije i v ťažkých časoch 
(zahori.sk), 2021-11-25 
 

 [autor] TASR: Záhorská knižnica vyhlásila 12. ročník súťaže Kniha Záhoria. 
Záhorská knižnica vyhlásila 12. ročník súťaže Kniha Záhoria (zahori.sk), 2021-
04-06 
 

 [autor] TASR: Literárna Senica L. Novomeského vstupuje do 35. ročníka. 
Literárna súťaž L. Novomeského vstupuje do 35. ročníka (zahori.sk), 2021-03-
25 
 

 [autor] TASR: TTSK: Záhorská knižnica v Senici i ďalšie krajské knižnice opäť 
sprístupnia svoje služby. TTSK: Záhorská knižnica v Senici i ďalšie krajské 
knižnice opäť sprístupnia svoje služby (zahori.sk), 2021-03-08 
 

 Eko deň: V piatok bude patriť park v Senici ekológii a prírode. Eko deň: V piatok 
bude patriť park v Senici ekológii a prírode (zahori.sk), 2021-09-07 
 

 XXXV. ročník súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021. 
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/xxxv-rocnik-sutaze-literarna-senica-
ladislava-novomeskeho-2021.html, 2021-03-25 
 

 Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021. 
https://www.litcentrum.sk/podujatie/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-
2021, 2021-09-15 
 



 

 

 

 Vyhlásenie výsledkov Literárnej Senice L. Novomeského bude online. 
https://www.teraz.sk/kultura/vyhlasenie-vysledkov-literarnej-senic/592007-
clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&
utm_content=.%253Bsearch, 2021-11-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZK v roku 2021 
 Áno Nie 

Možnosť elektronickej 
rezervácie služby*  
prostredníctvom on-line 
formulára 

Prostredníctvom KIS Virtua 

x - 

Iné* - 

- - 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby x - 
* špecifikovať elektronickú službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZK za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 

 
 



 

 

 

  

    
   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@kniznicads.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 Benedeka Csaplára, 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 bola táto 
činnosť ŽK dočasne prerušená. Spracovanie článkov vychádzajúcich v maďarských 
časopisoch vydávaných na Slovensku bolo obnovené na jar roku 2019. 
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, komunitné aktivity pripravované pre 
deti i dospelých vo veľkej miere pomáhajú pri zviditeľňovaní a propagácii činnosti 
knižnice. 
 

 

 

  

mailto:zkds@kniznicads.sk
http://www.kniznicads.sk/
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/


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ŽK za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 170.098 162.798 147.222 90,43 

620 Odvody 62.415 55.900 54.387 97,29 

630 Tovary a služby 93.435 107.250 126.001 117,48 

640 Bežný transfer 2.100 2.100 798 38,00 

SPOLU 328.048 328.048 328.048 100 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽK za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - 4.060 4.060 100 

SPOLU - 4.060 4.060 100 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ŽK za rok 2021 
Investičné akcie HIM 

Názov* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

- - - Bibliobox - 4.060 

SPOLU - - - - 4.060 

* stručný popis 

 

 

Tržby a vlastné výnosy    3.668,52 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grantové schémy 
  

Čerpanie finančných prostriedkov ŽK z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Nákup KF 10.000 5.000 555,60 BV 

2. Mesto DS Kult.-spol. aktivity 
na podporu čítania 

1.000 560 62,99 
BV 

SPOLU BV                                                         5.560 618,59  

SPOLU KV                                                         - -  

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe knižnice 
 

Objekty v správe ŽK za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

- - - - - 

 
 

Objekty v nájme ŽK za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

1 Garáž 18   bezplatne 

 

          Priestorové podmienky ŽK za rok 2021 v m2 
Celková výmera objektov Nezastavané 

plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Depozity Kancelárie Ostatné priestory 

897 - - 140 164 (593 priestory 
pre verejnosť) 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA 

 
 
Výstavy 
 

Výstava prác Joliky Borbély  
(máj - jún 2021) 
autor: Jolika Borbély 
organizátor:  ŽKDS 
miesto realizácie: čitáreň ŽKDS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 353 
 

Výstava všestrannej výtvarníčky Joliky Borbély. 
Výstava bola inštalovaná v roku 2020 a presiahla až 
do mája 2021. 
  

Výstava obrazov Betky Jaščegovej  
(1.7. – 1.9.2021) 
autor: Betka Jaščegová 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: čitáreň ŽKDS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 685 
 
Výstava Betky Jaščegovej. 
 

 

Corona Rex - výstava karikatúr Sándora Eleka  
(6.9. – 2.10.2021) 
autor: Sándor Elek 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: čitáreň ŽK 
výstup: tlačová správa  
počet návštevníkov: 380 
 
Výstava karikatúr s aktuálnou tematikou. 
 

 

Výstava ručných prác Borbály Gerő 
(4.10.- 2.11.2021) 
autor: Borbála Gerő 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 411 
 
Výstava košíkov pletených z papiera. 

 



 

 

 

Výstava noviniek z finančnej podpory FPU  
(jún – august 2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 776 
 
Výstava knižných noviniek zakúpených s finančnou 
podporou FPU. 
 

 

Výstava noviniek – Márai-program 10  
(jún – august 2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 506 
 
Výstava knižných noviniek získaných 
prostredníctvom Márai-program 10. 
 

 

Knihovníčky ponúkajú ... bestsellery  
(máj – jún 2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 506 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

Výstava z KF .... Füveskönyvek  
(júl 2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 458 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 
 
  

Výstava noviniek z KF ....  Píšeme dejiny  
(júl 2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 642 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 

 



 

 

 

Výstava noviniek z KF ....  Cestujeme po svete  
(júl 2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 642 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
  
Výstava noviniek z KF ....  Medicína 
(júl 2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 660 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
  

Knižné novinky na letné čítanie – výstavka 
nových kníh  
(9.8.- 4.9.2021) 
organizátor: MO ŽKDS 
miesto realizácie: MO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 250 
 
Ponuka knižných noviniek na mládežníkom 
oddelení. 

 

 
Spomíname na literárneho historika, kritika 
Zoltána Fónoda (1930-2021) 
(8.7.- 30.7.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 242 
 
Výstava kníh zosnulého autora Z. Fónoda. 
 

 

Spomíname na významného herca Milana 
Lasicu (1940-2021)  
(12.7.- 10.8.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 257 
 
Výstava kníh zosnulého umelca M. Lasicu. 
 

 



 

 

 

Zavárame  
(12.8.- 6.9.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 252 
 
Tematická ponuka knižných titulov.  

 

Slávny august  
(2.8.-31.8.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 374 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

Internet, digitálny svet, Facebook  
(18.8.-18.9.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 374 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

77. výročie SNP 
(26.8.- 31.8.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 73 
 
Tematická výstava kníh o SNP. 
 
 
  

Slávny september  
(6.9.- 30.9.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 364 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 

 



 

 

 

Ja žijem, ty žiješ, on žil... Én élek, te éltél, ő élt.. 
II.  
(20.9. - 31.10.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 534 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

Motivačné knihy pre seba rozvoj 
 (24.9. - 15.10.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 297 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

Spomíname na spisovateľa Ľuboša Juríka 
(1947-2021) 
(29.9. -  8.10.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava kníh zosnulého spisovateľa Ľ. Juríka. 
 

 

Svetové dni v októbri  
(1.10. - 31.10.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 395 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 

 
Október – Mesiac úcty k starším  
(1.10. - 31.10.2021)  
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 395 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 
 

 



 

 

 

Populárno-náučná literatúra  
(5.10. - 18.10.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 172 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 

 

 
 
Science fiction, fantasy  
(12.10.- 23.10.2021)  
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 169 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 
 

 
 

 

Knižné novinky – detektívky 
(2.11.-13.11.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 169 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

Významné dni v novembri  
(2.11. - 30.11.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 237 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

Knižné novinky - maďarská beletria  
(2.11. - 8.11.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 95 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 
 

 



 

 

 

100. výročie úmrtia P.O. Hviezdoslava  
(8.11.-11.11.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 113 
 
Výstava diel P.O. Hviezdoslava z fondu knižnice. 
 

 

Romantika  
(8.11.-27.11.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 197 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 
 

 

Svetový deň diabetu  
(12.11.-16.11.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 60 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 

Zomrel juhoafrický spisovateľ Wilbur Smith 
(1933-2021)  
(15.11. - 20.11.2021) 
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 81 
 
Výstava kníh zosnulého autora W. Smitha. 
 
Knižné novinky - maďarská odborná  literatúra  
(21.11. - 9.12.2021)  
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 95 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 



 

 

 

Vianoce, vianoce prichádzajú... 
(29.11. - 9.12.2021)   
organizátor: VO ŽKDS 
miesto realizácie: VO 
výstup: - 
počet návštevníkov: 57 
 
Tematická ponuka knižných titulov.                                
 
Vianočné knižky pre detských čitateľov                       
(29.11. - 9.12.2021)  
organizátor: MO ŽKDS 
miesto realizácie: MO   
výstup: - 
počet návštevníkov: 19 
 
Tematická ponuka knižných titulov. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

 
Besedy a prednášky 
 

Tóth László olvas fel művéből  
(11.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 385 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=116907474348
9702 
 
Autorské čítanie L. Tótha. 
 

 

Tóth László olvas fel művéből 
(13.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 105 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=857885545000
974 
 
Autorské čítanie L. Tótha. 
 

 

Tőzsér Árpád szaval  
(15.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 304 
výstup: facebook 

https://www.facebook.com/watch/?v=704274933576
579 
 
Recituje Á. Tőzsér. 
 

 

Mária Vrkoslavová-Ševčíková prezentuje svoje  
diela (16.01.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 796 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=171082088130
505 
 
Stretnutie s autorkou M. Vrkoslavovou-Ševčíkovou. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1169074743489702
https://www.facebook.com/watch/?v=1169074743489702
https://www.facebook.com/watch/?v=857885545000974
https://www.facebook.com/watch/?v=857885545000974
https://www.facebook.com/watch/?v=704274933576579
https://www.facebook.com/watch/?v=704274933576579
https://www.facebook.com/watch/?v=171082088130505
https://www.facebook.com/watch/?v=171082088130505


 

 

 

Judita Kaššovicová recituje svoju báseň 
(18.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 615 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=223593679418
744 
 
Recitácia J. Kaššovicovej. 
 

 

Marta Šurinová číta príbeh z knihy Pimpuš a 
padajúca hviezda 
(20.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 183 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=719085269001
060 
 
Autorské čítanie M. Šurinovej. 
 

 

Csiba Krisztina olvas fel művéből  
(21.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 3453 
výstup: facebook 

https://www.facebook.com/watch/?v=105465241836
6530 
 
Autorské čítanie spisovateľky K. Csiba. 
 

 

Mária Vrkoslavová-Ševčíková prezentuje svoju 
tvorbu  
(22.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 619 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=399857609683
9782 
 
Stretnutie s autorkou M. Vrkoslavovou-Ševčíkovou. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=223593679418744
https://www.facebook.com/watch/?v=223593679418744
https://www.facebook.com/watch/?v=719085269001060
https://www.facebook.com/watch/?v=719085269001060
https://www.facebook.com/watch/?v=1054652418366530
https://www.facebook.com/watch/?v=1054652418366530
https://www.facebook.com/watch/?v=3998576096839782
https://www.facebook.com/watch/?v=3998576096839782


 

 

 

Polgár Anikó olvas fel művéből  
(24.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 1425 
výstup: facebook 

https://www.facebook.com/watch/?v=160165332326
538 
 
Autorské čítanie spisovateľky A. Polgár. 
 

 

Balla Margit olvas fel művéből  
(26.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 156 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=110896657956
5079 
 
Autorské čítanie spisovateľky M. Balla. 
 

 

Mária Vrkoslavová-Ševčíková prezentuje svoju 
tvorbu  
(27.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 608 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=377291183941
3574 
 
Autorské čítanie M. Vrkoslavovej-Ševčíkovej. 
 

 

Király Anikó olvas fel művéből  
(24.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 1225 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=164220212134
314 
 
Autorské čítanie spisovateľky A. Király. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=160165332326538
https://www.facebook.com/watch/?v=160165332326538
https://www.facebook.com/watch/?v=1108966579565079
https://www.facebook.com/watch/?v=1108966579565079
https://www.facebook.com/watch/?v=3772911839413574
https://www.facebook.com/watch/?v=3772911839413574
https://www.facebook.com/watch/?v=164220212134314
https://www.facebook.com/watch/?v=164220212134314


 

 

 

Mellár Dávid olvas fel művéből 
(1.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 311 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=286339773058
4387 
 
Autorské čítanie D. Mellára. 
 

 

Tóth László olvas fel művéből  
(8.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 322 
výstup: facebook 

https://www.facebook.com/watch/?v=159254419180
903 
 
Autorské čítanie L. Tótha. 
 

 

Tóth László olvas fel művéből  
(17.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 125 
výstup: facebook 

https://www.facebook.com/watch/?v=415458586225
862 
 
Autorské čítanie L. Tótha. 
 

 

Lenka Šingovská číta deťom 
(19.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 92 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=258769655660
711 
 
Stretnutie so spisovateľkou L. Šingovskou. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2863397730584387
https://www.facebook.com/watch/?v=2863397730584387
https://www.facebook.com/watch/?v=159254419180903
https://www.facebook.com/watch/?v=159254419180903
https://www.facebook.com/watch/?v=415458586225862
https://www.facebook.com/watch/?v=415458586225862
https://www.facebook.com/watch/?v=258769655660711
https://www.facebook.com/watch/?v=258769655660711


 

 

 

Danuša Dragulová-Faktorová prezentuje svoje 
diela 
(4.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 517 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=484771212688
841 
 
Autorské čítanie D. Dragulovej-Faktorovej. 
 

 

Fellinger Károly saját verseit szavalja 
(4.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 502 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=382746995070
0933 
 
Autorské čítanie K. Fellingera. 
 

 

Lampl Zsuzsanna mesét olvas 
(22.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 901 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=139413386761
0076 
 
Autorské čítanie spisovateľky Zsuzsany Lampl. 
 

 

Spomienka na holokaust s lektorkou MŽK Vierou 
Kamenickou 
(18.5.2021) 
organizátor: MS, Gymnázium L. Dúbravu, DS, ŽKDS 
miesto realizácie: Gymnázium L. Dúbravu, DS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 32 
 
Prednáška o holokauste pre študentov gymnázia. 

 

 
 
 
Súťaže 

 
- 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=484771212688841
https://www.facebook.com/watch/?v=484771212688841
https://www.facebook.com/watch/?v=3827469950700933
https://www.facebook.com/watch/?v=3827469950700933
https://www.facebook.com/watch/?v=1394133867610076
https://www.facebook.com/watch/?v=1394133867610076


 

 

 

Hudobné podujatia 
 
- 
 
Čítania 
 

Knihovníčky čítajú deťom 
(4.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 74 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=884895305648
942 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(18.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 257 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=448223322849
624 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom  
(12.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 90 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=738048220456
984 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 
Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(12.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 83 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=765256184083
201 
 

 

Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=884895305648942
https://www.facebook.com/watch/?v=884895305648942
https://www.facebook.com/watch/?v=448223322849624
https://www.facebook.com/watch/?v=448223322849624
https://www.facebook.com/watch/?v=738048220456984
https://www.facebook.com/watch/?v=738048220456984
https://www.facebook.com/watch/?v=765256184083201
https://www.facebook.com/watch/?v=765256184083201


 

 

 

Knihovníčky čítajú deťom  
(15.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 42 
https://www.facebook.com/watch/?v=247819698248
4928 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(18.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 99 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=417096339532
216 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(20.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 151 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=952589171814
475 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(24.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 63 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=232688251695
457 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2478196982484928
https://www.facebook.com/watch/?v=2478196982484928
https://www.facebook.com/watch/?v=417096339532216
https://www.facebook.com/watch/?v=417096339532216
https://www.facebook.com/watch/?v=952589171814475
https://www.facebook.com/watch/?v=952589171814475
https://www.facebook.com/watch/?v=232688251695457
https://www.facebook.com/watch/?v=232688251695457


 

 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(26.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 68 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=343240602688
5241 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(29.1.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 65 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=758460158438
787 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(2.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 57 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=107488576969
2089 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom  
(5.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 97 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=414715249834
745 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=3432406026885241
https://www.facebook.com/watch/?v=3432406026885241
https://www.facebook.com/watch/?v=758460158438787
https://www.facebook.com/watch/?v=758460158438787
https://www.facebook.com/watch/?v=1074885769692089
https://www.facebook.com/watch/?v=1074885769692089
https://www.facebook.com/watch/?v=414715249834745
https://www.facebook.com/watch/?v=414715249834745


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(5.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 210 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=469254797574
877 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(11.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 38 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=468316747501
952 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(11.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 83 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=113120711406
1275 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom  
(15.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 66 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=106972201350
2233 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=469254797574877
https://www.facebook.com/watch/?v=469254797574877
https://www.facebook.com/watch/?v=468316747501952
https://www.facebook.com/watch/?v=468316747501952
https://www.facebook.com/watch/?v=1131207114061275
https://www.facebook.com/watch/?v=1131207114061275
https://www.facebook.com/watch/?v=1069722013502233
https://www.facebook.com/watch/?v=1069722013502233


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(19.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 53 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=853990408795
886 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(25.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 76 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=131087258595
0911 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(25.2.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 105 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=294508356570
4710 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(3.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 62 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=937639707007
304 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=853990408795886
https://www.facebook.com/watch/?v=853990408795886
https://www.facebook.com/watch/?v=1310872585950911
https://www.facebook.com/watch/?v=1310872585950911
https://www.facebook.com/watch/?v=2945083565704710
https://www.facebook.com/watch/?v=2945083565704710
https://www.facebook.com/watch/?v=937639707007304
https://www.facebook.com/watch/?v=937639707007304


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(3.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 113 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=442633913741
499 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(9.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 43 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=112659257444
665 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(10.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 111 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=184466775904
4921 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom  
(16.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 12 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=566921240933
529 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=442633913741499
https://www.facebook.com/watch/?v=442633913741499
https://www.facebook.com/watch/?v=112659257444665
https://www.facebook.com/watch/?v=112659257444665
https://www.facebook.com/watch/?v=1844667759044921
https://www.facebook.com/watch/?v=1844667759044921
https://www.facebook.com/watch/?v=566921240933529
https://www.facebook.com/watch/?v=566921240933529


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(17.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 72 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=941577403324
906 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(24.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 33 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=459357498820
192 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(27.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 11 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=853258658856
641 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(31.3.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 34 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=116508260734
0462 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=941577403324906
https://www.facebook.com/watch/?v=941577403324906
https://www.facebook.com/watch/?v=459357498820192
https://www.facebook.com/watch/?v=459357498820192
https://www.facebook.com/watch/?v=853258658856641
https://www.facebook.com/watch/?v=853258658856641
https://www.facebook.com/watch/?v=1165082607340462
https://www.facebook.com/watch/?v=1165082607340462


 

 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(2.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 16 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=530457841692
359 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(8.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 50 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=485961749257
187 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(8.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 39 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=749358999103
109 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(14.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 56 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=609039483395
539 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=530457841692359
https://www.facebook.com/watch/?v=530457841692359
https://www.facebook.com/watch/?v=485961749257187
https://www.facebook.com/watch/?v=485961749257187
https://www.facebook.com/watch/?v=749358999103109
https://www.facebook.com/watch/?v=749358999103109
https://www.facebook.com/watch/?v=609039483395539
https://www.facebook.com/watch/?v=609039483395539


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(14.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 50 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=187094909893
180 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(21.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 39 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=455460432231
213 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(22.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 42 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=317543649800
874 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(27.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 17 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=153245686742
675 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=187094909893180
https://www.facebook.com/watch/?v=187094909893180
https://www.facebook.com/watch/?v=455460432231213
https://www.facebook.com/watch/?v=455460432231213
https://www.facebook.com/watch/?v=317543649800874
https://www.facebook.com/watch/?v=317543649800874
https://www.facebook.com/watch/?v=153245686742675
https://www.facebook.com/watch/?v=153245686742675


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(30.4.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 29 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=506008290569
362 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(6.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 31 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=871842536732
775 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom  
(7.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 13 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=153701883373
590 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(13.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 28 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=915616155943
831 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=506008290569362
https://www.facebook.com/watch/?v=506008290569362
https://www.facebook.com/watch/?v=871842536732775
https://www.facebook.com/watch/?v=871842536732775
https://www.facebook.com/watch/?v=153701883373590
https://www.facebook.com/watch/?v=153701883373590
https://www.facebook.com/watch/?v=915616155943831
https://www.facebook.com/watch/?v=915616155943831


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(14.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 27 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=877813379438
888 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(19.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 23 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=185837706790
159 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(20.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 17 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=923526355094
114 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

Knihovníčky čítajú deťom 
(29.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 19 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=133305939042
8296 
 
Online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=877813379438888
https://www.facebook.com/watch/?v=877813379438888
https://www.facebook.com/watch/?v=185837706790159
https://www.facebook.com/watch/?v=185837706790159
https://www.facebook.com/watch/?v=923526355094114
https://www.facebook.com/watch/?v=923526355094114
https://www.facebook.com/watch/?v=1333059390428296
https://www.facebook.com/watch/?v=1333059390428296


 

 

 

Könyvtárosok mesélnek a gyerekeknek 
(29.5.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 31 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/watch/?v=155649919796
285 
 
Online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 

 

Medzinárodný deň detí - Deň v ríši rozprávok 
(2.6.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa, II. A 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 17 
 
Rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Medzinárodný deň detí - Deň v ríši rozprávok 
(4.6.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Jilemnického 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 28 
 
Rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie - Papierové divadlo  
pre letný tábor Ohrady 
(7.7.2021) 
organizátor: ŽKDS, ZŚ Ohrady 
miesto realizácie: ZŠ Ohrady 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 18 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie pre letný tábor Ohrady 
(13.7.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: MŠ Ohrady 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 11 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov MŠ. 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=155649919796285
https://www.facebook.com/watch/?v=155649919796285


 

 

 

Rozprávkové dopoludnie - Papierové divadlo  
pre letný tábor Ohrady 
(13.7.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: MŠ Ohrady 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 16 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov MŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie pre letný tábor ZŠ 
Gyulu Szabóa, 2. a 3. roč.  
(9.8.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa, DS 
počet návštevníkov: 10 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie pre letný tábor ZŠ 
Gyulu Szabóa, 1. a 2. roč. 
(9.8.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Gyulu Szabóa, DS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 9 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie pre letný tábor ZŠ 
Ármina Vámbéryho, 1. roč. 
(11.8.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Ármina Vámbéryho, DS 
počet návštevníkov: 18 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
  

Rozprávkové dopoludnie pre letný tábor ZŠ 
Ármina Vámbéryho, 2. roč.  
(13.8.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Ármina Vámbéryho, DS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 11 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ.  



 

 

 

Rozprávkové dopoludnie pre letný tábor ZŠ 
Ármina Vámbéryho, 3. a 4. roč.  
(13.8.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Ármina Vámbéryho, DS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 20 
 
Letné rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie  
(30.9.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Ármina Vámbéryho, 1.A 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 19 
 
Rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie 
(30.9.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Ármina Vámbéryho, 1.B 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 20 
 
Rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie  
(30.9.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Ármina Vámbéryho, 1.C 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 19 
 
Rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
 

 

Rozprávkové dopoludnie 
(30.9.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Ármina Vámbéryho, 1.D 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 19 
 
Rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 
  



 

 

 

Rozprávkové dopoludnie 
(1.10.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ZŠ Gy. Szabóa 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 13 
 
Rozprávkové podujatie pre žiakov ZŠ. 

 
Aranytű Társulat: Okoska botocska (bábkové 
divadlo) 
(15.10.2021) 
organizátor: ŽKDS, s fin. podporou mesta DS 
miesto realizácie: MŠ E. Benedeka 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 43 
 
Predstavenie bábkového divadla pre žiakov MŠ. 
  

Teatro Neline: Danka a Janka  
(19.10.2021) 
organizátor: ŽKDS, s fin. podporou mesta DS 
miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 95 
 
Rozprávkové predstavenie pre deti ZŠ. 
  

Aranytű Társulat: Okoska botocska (bábkové 
divadlo) 
(20.10.2021) 
organizátor: ŽKDS, s fin. podporou mesta DS 
miesto realizácie: MŠ Októbrová 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 15 
 
Predstavenie bábkového divadla pre žiakov MŠ. 
 

 

Stretnutie so spisovateľom Matejom 
Zámečníkom 
(21.10.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: MO ŽKDS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 25 (3. roč. ZŠ Jilemnického) 
 
Stretnutie spisovateľa M. Zámečníka so žiakmi 3. 
ročníka.  



 

 

 

Stretnutie so spisovateľkou Kristínou 
Baluchovou 
(4.11.2021) 
organizátor: ŽKDS, s fin. podporou mesta DS 
miesto realizácie: MO ŽKDS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 22 (ZŠ Jilemnického, 4. ročník) 
 
Stretnutie spisovateľky K. Baluchovej so žiakmi 4. 
ročníka.  

 

Prajeme Vám radostné adventné obdobie (Knihovníčky čítajú deťom) 
(28.11.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 24 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/1795139507405748/videos/465343868581008 
 
Sviatočné online rozprávkové podujatie v slovenskom jazyku. 
 
Mindenkinek kívánunk békés Adventi időszakot (Könyvtárosok mesélnek 
a gyerekeknek) 
(28.11.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: ŽKDS 
počet návštevníkov: 64 
výstup: facebook 
https://www.facebook.com/1849730451963258/videos/1062972437849737 
 
Sviatočné online rozprávkové podujatie v maďarskom jazyku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1795139507405748/videos/465343868581008
https://www.facebook.com/1849730451963258/videos/1062972437849737


 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 
Informačná výchova a rozprávkové dopoludnie  
pre letný tábor Malé Dvorníky 
(7.7.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: MO ŽKDS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 11 
 
Letná návšteva detí z Malých Dvorníkov spojená s  
informačnou výchovou.  
 
Informačná výchova a rozprávkové dopoludnie  
pre letný tábor Malé Dvorníky 
(7.7.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: MO ŽKDS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 9 
 
Letná návšteva detí z Malých Dvorníkov spojená s 
informačnou výchovou. 
 
Informačná výchova a rozprávkové dopoludnie  
pre letný tábor ZŠ Smetanov háj 
(14.7.2021) 
organizátor: ŽKDS 
miesto realizácie: MO ŽKDS 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 12 
 
Letná návšteva detí zo ZŠ Smetanov háj  spojená s 
informačnou výchovou. 
 
Workshop FabLab  
(1.10.2021) 
organizátor: ŽKDS, CVTI SR, FabLab Bratislava 
miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 21 (7. ročník) 
 
Ukážka programovania micro:bit-ov, 3D 
modelovania a 3D tlače bratislavského FabLab-u. 
 

Workshop FabLab 
(1.10.2021) 
organizátor: ZKDS, CVTI SR, FabLab Bratislava 
miesto realizácie: ZŠ Smetanov háj 



 

 

 

výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 18 (8. ročník) 
 
Ukážka programovania micro:bit-ov, 3D 
modelovania a 3D tlače bratislavského FabLab-u. 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
- 
 

 

Odborné 
 

Ukážková hodina biblioterapie                    
(29.7.2021) 
organizátor: SZMKE, ŽKDS 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: tlačová správa 
počet návštevníkov: 12 
 

Ukážková hodina biblioterapie. 

 
 
Semináre 
- 
 
 
Ostatné 
 
Otvorenie letnej čitárne 
(6.7.2021) 
organizátor: Žitnoostrovské múzeum, ŽKDS 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum 
výstup: tlačová správa 
počet účastníkov: 9 
 
Otvorenie letnej čitárne v záhrade Žitnoostrovského 
múzea.  

 
Zriadenie „knihobúdky“ v Bado-Parku 
(13.7.2021) 
organizátor: ŽKDS, Bado-Park 
miesto realizácie: Bado-Park 
výstup: - 
počet účastníkov: 5 
 
Zriadenie knihobúdky v detskom zábavnom centre 
Bado-Park. 
 

 



 

 

 

 
 

Burza kníh 
(7.9.- 1.10.2021) 
organizátor: ŽKDS, Krajská pobočka SS KK 
miesto realizácie: čitáreň 
výstup: tlačová správa 
 
Burza vyradených kníh. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktážne návštevy 
 Obecná knižnica Trhová Hradská - 30.3.2021, optimalizácia knižnično-

informačných služieb. 

 Obecná knižnica Vydrany - 28.4.2021, optimalizácia knižnično-informačných 

služieb. 

 Obecná knižnica Vydrany - 2.6.2021, optimalizácia knižnično-informačných 

služieb. 

 Obecná knižnica Sap - 16.6.2021, optimalizácia knižnično-informačných služieb. 

 Obecná knižnica Kostolné Kračany - 19.7.2021, optimalizácia knižnično-

informačných služieb. 

 Obecná knižnica Dolný Štál -  27.7.2021, optimalizácia knižnično-

informačných služieb. 

 Mestská knižnica Veľký Meder - 27.7.2021, optimalizácia knižnično-informačných 

služieb. 

 Obecná knižnica Lehnice - 31.8.2021, optimalizácia knižnično-informačných 

služieb. 

 Obecná knižnica Trstená na Ostrove - 16.9.2021, optimalizácia knižnično-

informačných služieb. 

 Obecná knižnica Okoč - 16.9.2021, optimalizácia knižnično-informačných služieb. 

 Obecná knižnica Topoľníky - 16.9.2021, optimalizácia knižnično-informačných 

služieb. 

 Obecná knižnica Blatná na Ostrove - 21.10.2021, optimalizácia knižnično-

informačných služieb. 

 Obecná knižnica Horná Potôň - 21.10.2021, optimalizácia knižnično-informačných 

služieb. 

 Obecná knižnica Holice - 5.11.2021, optimalizácia knižnično-informačných 

služieb. 

 Obecná knižnica Čiližská Radvaň - 23.11.2021, optimalizácia knižnično-

informačných služieb. 

Metodické konzultácie a poradenská činnosť 

 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.  

 V roku 2021 v okrese Dunajská Streda poskytovala knižnica knižničné služby 64 

verejných knižníc.  
 

 



 

 

 

Evidencia verejných knižníc v okrese Dunajská Streda za roky 2019 - 2021 

 2019 2020 2021 
Regionálne 1 1 1 

Mestské  3 3 3 

Obecné  61 61 60 

Špeciálne  0 0 0 

Iné  3 0 0 

Spolu 68 65 64 
 
 
 

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

v rámci okresu Dunajská Streda, vypracovanie sumárov, prehľadov, 
komentárov. 

 Spracovanie analýzy stavu obecných knižníc v okrese Dunajská Streda. 
 Spracovanie  Ročného výkazu činnosti knižnice za rok  2020 KULT (MK SR)  

10-01. 
 Aktualizácia zoznamu obecných knižníc v okrese Dunajská Streda. 
 Spracovanie Vyhodnotenia činnosti knižnice za rok 2021. 

 
Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 
 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za r. 2020. 
 Vypracovanie Plánu činnosti knižnice na rok 2021. 
 Spracovanie Rozboru činnosti knižnice za rok 2020.  
 Vypracovanie prehľadu štandardov pre 64 verejných knižníc (1 regionálna, 3 

mestské a 60 obecných knižníc). 
 Odpočet plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-

2020. 
 

 

Napĺňanie štandardov ŽK v rokoch 2019 - 2021 

Štandardy 20.001 – 40.000 obyv. ukazovateľ 2019 2020 2021 

Priestory knižnice (v m2 ) 60m2/1 000 ob.  26  26 26 

Počet prevádzkových hodín 45-50  50 42 50 

Priemerná suma na nákup KJ na 1 
obyvateľa 

1,00 €   
0,7 1,1 1,2 

Počet pokojných miest na štúdium 70 45 45 45 

Verejne prístup. stanice s prip. na 
internet 

5 
1 2 

2 

Kvalifikácia zamestnanca 40 h/zam. - 7 32 

Počet vzdelávacích, kultúrnych 
a komunitných podujatí 

500 
141 151 131 

%používateľov z počtu obyvateľov 15  11,5  9,9 7,4 

Web vlastné websídlo áno áno áno 

Elektronický katalóg online áno áno áno 

*počet obyvateľov 125.238 (k 31.12. 2021) 
 
 



 

 

 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 

 Spolok knihovníkov a knižníc – Helena Laczová, členka Výboru  

 Knižničný spravodajca, časopis pre verejné knižnice TTSK - Ladislav Dombi, člen 

redakčnej rady  

 Pracovná skupina pre vypracovanie projektov a zavádzanie nových inovačných 

metód. 

 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 

 
 Metodicko-poradenské služby poskytované v rámci ŽK, sledovanie legislatívnych 

zmien do praxe, nové metódy a formy práce, kontrola sa dodržiavanie pravidiel 

GDPR.  



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ 
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 
 

Knižničný fond  
 

Akvizícia knižných jednotiek ŽK za rok 2021 
Náklady na 
nákup kníh 

Náklady na 
nákup periodickej 

tlače 

Dary Celkový prírastok 
v € 

Celkový prírastok 
v kusoch 

10.630,03 3.653,58 491 ks /4.381,73  30.992,79 2.919 k. j. 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ŽK z hľadiska zamerania za rok 2021 
Náučná literatúra pre 

dospelých 
Beletria pre dospelých Beletria pre deti 

Náučná literatúra pre 
deti 

882 1.253 660 124 

 

Prírasty knižných jednotiek vo fonde ŽK z hľadiska jazyka za rok 2021 
Slovenský Maďarský Český Nemecký Anglický Iný 

1.245 1.537 84 6 36 11 

 

Vyraďovanie knižných jednotiek z fondu ŽK za rok 2021 
Počet vyradených jednotiek Hodnota vyradených jednotiek 

1.943 5.613,04 

 

Čitatelia, návštevníci a výpožičky  
  

Počet obyvateľov okres Dunajská Streda za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Dunajská Streda 22.765 22.685 23.042 

Gabčíkovo 5.453 5.439 5.245 

Šamorín 13.389 13.368 13.623 

Veľký Meder 8.608 8.594 8.363 

SPOLU okres 122.407 123.096 125.207 

 

Registrovaní čitatelia ŽK za roky 2019 - 2021 
 

Celko
vý 
počet 
čitateľ
ov 

Čitate
lia do 
15 
rokov 

Štude
nti 

Dosp
elí 

Orga
nizáci
e 

Čitate
lia 
s výni
mkou 

Zame
stnan
ci 

Senio
ri 
z dos
pelýc
h 

Iní 
čitatel
ia 

2019 2.625 846 114 1.030 75 34 24 592 0 

2020 2.236 700 74 1.325 77 33 27 398 0 

2021 1.694 503 62 992 78 39 20 210 0 

 
 
 
 
 



 

 

 

Vývoj nárastu, resp. úbytku registrovaných čitateľov ŽK za roky 2019 - 2021 

 

Prírastok Úbytok 

Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu Do 15 
rokov 

Dospelí Ostatní Spolu 

2019 60 4 0 64 0 0 5 5 

2020 0 295 
 

0 295 146 0 36 182 

2021 0 0 0 0 197 333 12 542 

 

Vývoj návštevnosti ŽK za roky 2019 - 2021 
 Fyzická Virtuálna* 

2019 33.654 19.066 

2020 19.893 23.289 

2021 21.145  18.772 

*návštevník online katalógov, web stránky, Facebook, Instagram 

 

 Výpožičky ŽK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Absenčné 60.090 38.958 26.705 

Prezenčné  52.644 24.409 20.812 

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam 94 107 70 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc 102 78 28 

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 2021 

Ukazovateľ Mer. jedn. 
Plán na rok 

2021 
Skutočnosť  

2021 
% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND 

Celkový stav knižničného 
fondu 

kn.j. 
105.000 105.390 100,37 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn.j. 4,5 4,6 102,20 

Počet titulov odoberaných 
periodík 

titul 
65 67 103,10 

Prírastok kn.j. 1.800 2.919 162,20 

Úbytok kn.j. 1.500 1.943 129,50 

 

Celkový počet výpožičiek kn.j. 90.000 47.517 52,80 

- z toho Špeciálne 
dokumenty 

0 0 0 0 

Z celkového počtu výpožičiek 
prezenčné 

kn.j. 35.000 20.812 59,50 

 

Počet registrovaných 
používateľov 

osoba 2.000 1.694 85,00 

z toho do 15 rokov osoba 600 503 84,00 

Návštevníci     

- z toho  fyzickí osoba 30.000 21.145 70,50 

- z toho virtuálni osoba 18.000 42.061 104,30 

 

Kolektívne podujatia podujatie 100 131 131,0 

v tom:  informačná príprava hodina 10 5 50 

Odborné podujatia, porady podujatie 1 1 100 



 

 

 

Metodické návštevy návštevy 30 15 50 

Edičná činnosť titul 2 1 50 

Rešerše titul 5 7 140 

*počet obyvateľov 125.238 (k 31.12.2021) 

 

Referenčné služby  
 

Referenčné služby ŽK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických 
referenčných službách 

93 45 62 

Bibliografické informácie 2 110 1.789 1.400 

Faktografické údaje 2 135 1.512 1.715 

Rešerše 11 7 7 

Celkový počet záznamov v rámci rešerší  697 224 490 

 

     
Regionálne služby  
 

Regionálne služby ŽK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Počet spracovaných článkov s regionálnou tematikou 227 292 600 

Počet výpožičiek rôznych druhov s regionálnou 
tematikou 

247 227 213 

Regionálne informácie 49 41 35 

Periodické edičné tituly späté s regiónom 3 2 1 

Neperiodické edičné tituly späté s regiónom 4 2 0 

Bibliografické letáky 0 2  0 

Regionálne prírastky do fondu Periodika  20 30 13 

Publikácie 41 54 31 

Bibliografia Hungarica z 5 titulov 240 398  130 

 

 



 

 

 

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) 

 

OZ Kobukrav, Systém 
sebaobrany 

Spoločne organizovaná letná 
aktivita pre deti. V rámci 
letného tábora 1 deň strávený 
v knižnici – 

Centrum voľného času v 
DS 

Rozprávkové dopoludnie pre 
deti Letného tábora CVČ, 2 
podujatia,  

 
 

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 
knižníc a knihovníkov 

TSK 

  SAK 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 

  Žitnoostrovské múzeum Letná čitáreň 



 

 

 

 

 

CVTI SR Partnerská knižnica v rámci 
konzorcia Knižnice pre 
Slovensko 
https://nvk.cvtisr.sk/ 
digitalizácia regionálnej tlače 
školenia 

 
 

FabLab Bratislava Workshop 3D modelovanie, 
programovanie micro:bitov  
pre žiakov ZŠ 

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

 

Svaz knihovniků 
a informačních pracovníků 

Noc s Andersenom 

  

  

  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

 

SZŠ DS Prednášky  

Gymn. s vyuč. jaz. slov. Prednáška pre štud., Holokaust 

Stredná škola Gy. Szabóa Prednášky pre štud., exkurzie 

všetky MŠ, ZŠ s vyuč. jaz. 
slov. a maď. , Ohrady, 
Malé Dvorníky 

Podujatia pre deti 

Špeciálne ZŠ – 2  Podujatia pre deti 

Stredná odborná škola 
rozvoja vidieka  

Prednášky pre štud., exkurzie 

 
 

ZUŠ Dunajská Streda  Spoločný dobročinný koncert 
v knižnici, pedagógovia 
vyhodnotili súťaž v kreslení 

 
 

Členstvo v odborných organizáciách  
 

 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – členské 50,- €, je občianske združenie 
združujúce knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov, knižničné, 
bibliografické a informačné pracoviská v Slovenskej republike a iných záujemcov. 
Jeho poslaním je vytvárať platformu na všestranný odborný, kultúrny a 
spoločenský rozvoj členstva a zastupovať jeho záujmy pred štátnymi, 
samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami bez ohľadu na profesijnú, 
politickú, generačnú a národnostnú príslušnosť a v súčinnosti so štátnymi, 
samosprávnymi a inými orgánmi a občianskymi štruktúrami vytvárať priaznivé 
podmienky na činnosť knižničných a informačných pracovísk a na odbornú 
prípravu knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov. 
 

 Slovenská asociácia knižníc – členské 120,- €, 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.  

 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  https://www.kniznicads.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 ŽK za rok 2021* 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

     

*tieto merné ukazovatele nie sú sledované 

 

 

Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/Dunaszerdahelyi-Csall%C3%B3k%C3%B6zi-

K%C3%B6nyvt%C3%A1r-1849730451963258  
 
Instagram   

- 
 

Využívanie médií  
 
 Regionálne média – propagácia významných podujatí usporiadaných pre 

študujúcu mládež a pre dospelých, prednášky k významným výročiam,  komunitné 
aktivity, stretnutia so spisovateľmi, vernisáže výstav, TSK, Noc s Andersenom. Na 
propagáciu využívame miestne, ale i mimo miestne média, rôzne webové stránky. 

 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, Regina. 

 
Výročné správy organizácie 
 
- 

 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ – 7 
 Počet oslovených ZŠ – 11 
 Počet oslovených SŠ – 4 
 Počet oslovených ZUŠ - 1 

 

http://www.kniznicads.sk/
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/


 

 

 

Komunikácia prebieha oslovením 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 so školami je priaznivá a knihovníčky si vybudovali vzťah so žiakmi 

a pedagógmi, spoločne pracujú na dohodnutých projektoch,  zabezpečujú ich 

požiadavky a upozorňujú na podujatia vhodné pre žiakov a študentov. Pri návštevách 

na školách sa určí konkrétna forma, obsah a termín podujatia. 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 Betky Jaščegovej dvojjaz. áno 10/E  áno 

Corona Rex - výstava karikatúr Sándora 
Eleka 

maď.  E  áno 

Burza kníh dvojjaz. áno 10/E  áno 

Ukážková hodina biblioterapie maď. áno 10/E  áno 

Výstava kníh - podp. FPU dvojjaz.  E  áno 

Aranytű Társulat: Okoska botocska (bábkové 
divadlo)   

maď. áno 10/E  áno 

Teatro Neline: Danka a Janka slov. áno 10/E  áno 

 

 

Iné formy propagácie  
 
 Knižnica je propagovaná aj ako partnerská knižnica Národnej vedeckej knižnice  

   

       
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

 
Edičná činnosť  
 

Kalendár výročí osobností Dunajskostredského okresu 2022 
autor: Linda Takács Benes 
vydavateľ: ŽK  
tlač: ŽK 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 6 ks 
ISBN:  
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 31 strán 
reprodukcie: 

 

 
Publikačná činnosť 
Na Slovensku  
 
 DOMBI, Ladislav. Letné aktivity Žitnoostrovskej knižnice. In Knižničný spravodajca, 

2021, roč. 48, č. 1, s. 20-21. ISSN 1339-4991 
 DOMBI, Ladislav. Znovuotvorenie knižnice vo Vydranoch. In Knižničný 

spravodajca, 2021, roč. 48, č. 1, s. 28-29. ISSN 1339-4991 
 LACZOVÁ, Helena. Jubilanti 2021 : Mgr. Dezider Hodossy. In Bulletin Krajskej 

pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, 2021, roč. 16, č. 1, s. 2-3. ISSN 
1335-664X 

 LACZOVÁ, Helena. Týždeň slovenských knižníc 2021 v Žitnoostrovskej knižnici. In 
Bulletin SAK, 2021, roč. 29, č. 2, s. 33-34. ISSN 1335-7905  

 

V zahraničí  
- 

 
 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 
 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 

 RÓZSÁR, Vince. Később nyithat a könyvtár. In https://dunaszerdahelyi.sk 
(28.1.2021). https://dunaszerdahelyi.sk/kesobb-nyithat-konyvtar [cit. 7.2.2021] 

 
 Korlátozásokkal, de kinyithatnak a könyvtárak és a sportlétesítmények. 

In DSTV (29.1.2021). https://dunaszerdahelyi.sk/korlatozasokkal-de-
kinyithatnak-konyvtarak-es-sportletesitmenyek [cit.7.2.2021] 

 
 RÓZSÁR, Vince. Knižnica sa bude otvárať neskôr. 

In https://dunajskostredsky.sk (29.1.2021)  
https://dunajskostredsky.sk/kniznica-sa-bude-otvarat-neskor [cit. 7.2.2021] 

 
 RÓZSÁR, Vince. Megyei szinten bezárják a könyvtárakat (Knižnice v rámci 

kraja ostanú zatvorené). In https://dunaszerdahelyi.sk (9.2.2021), 
https://dunaszerdahelyi.sk/megyei-szinten-bezarjak-konyvtarakat [cit. 
7.2.2021] 
https://dunajskostredsky.sk/kniznice-v-ramci-kraja-ostanu-zatvorene [cit. 
7.2.2021] 

 
 RÓZSÁR, Vince. Könyvhét az online térben (Týždeň knižníc v online priestore) 

In https://dunaszerdahelyi.sk (5.3.2021), https://dunaszerdahelyi.sk/konyvhet-
az-online-terben [cit. 7.2.2021], https://dunajskostredsky.sk/tyzden-kniznic-v-
online-priestore [cit. 7.2.2021] 

 
 RÓZSÁR, Vince. Modernebb lámpák a könyvtárban (Modernejšie lampy v 

knižnici). In https://dunaszerdahelyi.sk (13.4.2021), 
https://dunaszerdahelyi.sk/modernebb-lampak-konyvtarban [cit. 7.2.2021] 
https://dunajskostredsky.sk/modernejsie-lampy-v-kniznici [cit. 7.2.2021] 

 

https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/kesobb-nyithat-konyvtar
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/korlatozasokkal-de-kinyithatnak-konyvtarak-es-sportletesitmenyek
https://dunaszerdahelyi.sk/korlatozasokkal-de-kinyithatnak-konyvtarak-es-sportletesitmenyek
https://dunajskostredsky.sk/
https://dunajskostredsky.sk/kniznica-sa-bude-otvarat-neskor
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/megyei-szinten-bezarjak-konyvtarakat
https://dunajskostredsky.sk/kniznice-v-ramci-kraja-ostanu-zatvorene
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/konyvhet-az-online-terben
https://dunaszerdahelyi.sk/konyvhet-az-online-terben
https://dunajskostredsky.sk/tyzden-kniznic-v-online-priestore
https://dunajskostredsky.sk/tyzden-kniznic-v-online-priestore
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/modernebb-lampak-konyvtarban
https://dunajskostredsky.sk/modernejsie-lampy-v-kniznici


 

 

 

 EGYHÁZI, Dóra. Élénk tavasz, buzgó nyár – ez jellemzi a szlovákiai magyar 
könyvtárosok idei évét. In https://dunaszerdahelyi.sk (11.6.2021) 
https://dunaszerdahelyi.sk/elenk-tavasz-buzgo-nyar-ez-jellemzi-szlovakiai-
magyar-konyvtarosok-idei-evet [cit. 7.2.2021] 

 
 RÓZSÁR, Vince. Különleges technika, különleges látvány a könyvtárban 

(Mimoriadna technika, mimoriadny zážitok v knižnici). 
In https://dunaszerdahelyi.sk (21.7.2021) 
https://dunaszerdahelyi.sk/kulonleges-technika-kulonleges-latvany-
konyvtarban [cit. 07.2.2021] 
https://dunajskostredsky.sk/mimoriadna-technika-mimoriadny-zazitok-v-
kniznici [cit. 07.2.2021] 

 
 Začína sa digitalizácia fondov verejných knižníc. Putovný knižný skener vyrazil 

do prvej partnerskej knižnice. In Národná vedecká knižnica (27.9.2021) 
https://nvk.cvtisr.sk/zacina-sa-digitalizacia-fondov-verejnych-kniznic-putovny-
knizny-skener-vyrazil-do-prvej-partnerskej-kniznice/ [cit. 7.2.2021] 

 
 Začalo sa s digitalizáciou fondov verejných knižníc. In aktuality.sk 

(3.10.2021)https://www.aktuality.sk/clanok/4895mbk/zacalo-sa-s-
digitalizaciou-fondov-verejnych-kniznic/ [cit. 7.2.2021] 

 
 RÓZSÁR, Vince. A jövő útjain a könyvtárral (Po cestách budúcnosti s 

knižnicou). In https://dunaszerdahelyi.sk (6.10.2021) 
https://dunaszerdahelyi.sk/jovo-utjain-konyvtarral [cit. 7.2.2021] 
https://dunajskostredsky.sk/po-cestach-buducnosti-s-kniznicou [cit. 7.2.2021] 

 
 Žitnoostrovská knižnica uskutočnila v Základnej škole Smetanov háj 

prezentáciu o 3D tlačiarni (11.10.2021). In DSTV (11.10.2021) 
https://dunajskostredsky.sk/kratke-spravy-11-10-2021 [cit. 7.2.2021] 

 
 Digitalizácia nie je centralizovaný pojem. In CVTI SR (10.12.2021) 

https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/digitalizacia-nie-je-
centralizovany-pojem.-online-podobu-budu-mat-aj-kysucke-regionalne-
noviny.html?page_id=41917 [cit. 7.2.2021] 

 
 

https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/elenk-tavasz-buzgo-nyar-ez-jellemzi-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-idei-evet
https://dunaszerdahelyi.sk/elenk-tavasz-buzgo-nyar-ez-jellemzi-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-idei-evet
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/kulonleges-technika-kulonleges-latvany-konyvtarban
https://dunaszerdahelyi.sk/kulonleges-technika-kulonleges-latvany-konyvtarban
https://dunajskostredsky.sk/mimoriadna-technika-mimoriadny-zazitok-v-kniznici
https://dunajskostredsky.sk/mimoriadna-technika-mimoriadny-zazitok-v-kniznici
https://nvk.cvtisr.sk/zacina-sa-digitalizacia-fondov-verejnych-kniznic-putovny-knizny-skener-vyrazil-do-prvej-partnerskej-kniznice/
https://nvk.cvtisr.sk/zacina-sa-digitalizacia-fondov-verejnych-kniznic-putovny-knizny-skener-vyrazil-do-prvej-partnerskej-kniznice/
https://www.aktuality.sk/clanok/4895mbk/zacalo-sa-s-digitalizaciou-fondov-verejnych-kniznic/
https://www.aktuality.sk/clanok/4895mbk/zacalo-sa-s-digitalizaciou-fondov-verejnych-kniznic/
https://dunaszerdahelyi.sk/
https://dunaszerdahelyi.sk/jovo-utjain-konyvtarral
https://dunajskostredsky.sk/po-cestach-buducnosti-s-kniznicou
https://dunajskostredsky.sk/kratke-spravy-11-10-2021
https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/digitalizacia-nie-je-centralizovany-pojem.-online-podobu-budu-mat-aj-kysucke-regionalne-noviny.html?page_id=41917
https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/digitalizacia-nie-je-centralizovany-pojem.-online-podobu-budu-mat-aj-kysucke-regionalne-noviny.html?page_id=41917
https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/digitalizacia-nie-je-centralizovany-pojem.-online-podobu-budu-mat-aj-kysucke-regionalne-noviny.html?page_id=41917


 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽK v roku 2021 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie 
služby*  prostredníctvom on-line 
formulára 

prostredníctvom on-line katalógu 
na portáli www.kis3g.sk je možná 
rezervácia kníh 

x - 

tiež je možné predĺženie 
vypožičaných zväzkov 

x - 

možnosť listovania, hľadania 
v knižnom fonde 

x - 

Iné* upozorňovanie mailom na 
uplynutie výpožičnej doby x - 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - x 

* špecifikovať elektronickú službu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kis3g.sk/


 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ŽK za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 

* podľa ISO 3166-1 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE KNIŽNÍC ZA ROK 2020 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v knižniciach za rok 2021 
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 15 15 12 1 1 1 1.217 51 
KJF 37 36,8 38,5 26 5 4 2 1.128,97 52 
ZK 21 17,96 19,59 11,34 4,00 1,00 4,00 1.130,07 52,9 
ŽK 14  13,1 15 6 3 2 3 962 51,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov knižníc podľa pohlavia za rok 2021 
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 - 1 - 8 - - - - - 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 
 

2 - - - - - - - - 1 2 

Odborní pracovníci 1 2 - - - 9 - - - - 1 11 

Administratívni 
pracovníci 

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

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

ŽK 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 1 3 - 1 - 1 - - - - 1 5 

Administratívni 
pracovníci 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov knižníc podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2021 
 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 2 1 - - - 3 

ŽK 2 - - - 1 3 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK - - - - - - 

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

ZK 9,52 4,76 - - - 14,28 

ŽK 14,28 - - - 7,14 21,42 

Počet žien GK 6 2 1 2 4 15 

KJF 4 3 3 2 19 31 

ZK 5 1 5 - 7 18 

ŽK 6 2 - - 3 11 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK 40 13,33 6,66 13,33 26,66 100 

KJF 10,81 8,11 8,11 5,41 51,35 83,79 

ZK 23,81 4,76 23,81  33,34 85,72 

ŽK 42,85 14,28 - - 21,42 78,56 

Spolu GK 6 2 1 2 4 15 

KJF 7 4 3 2 21 37 

ZK 7 2 5 - 7 21 

ŽK 8 2 - - 4 14 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GK 40 13,33 6,66 13,33 26,66 100 

KJF 18,92 10,81 8,11 5,41 56,75 100 

ZK 33,34 9,51 23,81 - 33,34 100 

ŽK 57,14 14,28 - - 28,57 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov knižníc za rok 2021 
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 5 2 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - 1 -- 

Obslužní pracovníci - - - 1 -  

KJF 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - 4 1 

Odborní pracovníci - 1 6 5 13 2 

Administratívni 
pracovníci 

- - 1 - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - - - 2 

ZK 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - 1 1 - 

Odborní pracovníci - - 1 4 6 2 

Administratívni 
pracovníci 

- - - - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - 4 - 

ŽK 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - 1 - 1 - 

Odborní pracovníci - - 1 2 2 1 

Administratívni 
pracovníci 

- - 1 - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov knižníc podľa vzdelania za rok 2021 
 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  - - 5  1  - - 2  1  - - 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n

c
o
v
 

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

KJF 1 4 4 3 1 1 1 18 1 2 - 1 - - - 

ZK 1 2 3 1 - - 1 5 4 - - 3 1 - - 

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

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v

e
j trie

d
e
 

GK 525,33 893,5 1.099 - - - 810,70 - - - - 549 - - - 

KJF 1.814 1.426 1.070 1.124 1.324,5 892 1.389 1.015 899 945 - 856 - - - 

ZK 855,18 1.057,8 1181,8 1.790,5 - - 341,66 1.007,58 1.224,2 - - 343,75 894,23 - - 

ŽK 1.815  1.035  978  863  904  - - 1.056  437  - - 888  450  - - 

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 987,38 - 810,70 549 - 

KJF 1.388 1.108 1.062 856 - 

ZK 1.186,68 - 1.027,65 481,37 - 

ŽK 1.088 904 901 669  - 

 

Počet zamestnancov knižníc na základe špecifických kritérií za rok 2021 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GK 15 1 3 - 

KJF 37 3 4 1 

ZK 21 1 1 3 

ŽK 14 2 2 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižníc za roky 2019 - 2021 
 GK KJF ZK ŽK 

 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Počet zamestnancov, ktorí v roku 2020 absolvovali, 
resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

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

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

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

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v knižniciach za roky 2019- 2021 
 2019 2020 2021 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GK 3 3 14 5 4 15 1 1 15 

KJF 2 - 37 1 1 37 - - 37 

ZK 3 3 20 1 1 20 2 2 20 

ŽK 3 1 16 3 4 7 - 1 1 

 

Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Podujatia knižníc za roky 2019 – 2021 
 GK KJF ZK ŽK 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Kultúrno-spoločenské 
podujatia  

180 46 33 755 328 402 151 49 132 140 151 
 

131 

Odborné podujatia 1 1 0 15 15 6 25 0 0 1 2 1 

SPOLU 181 47 33 770 343 408 176 49 132 141 153 
132 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Základné ukazovatele činnosti knižníc za roky 2019 - 2021 
 Počet výpožičiek Registrovaní používatelia Fyzická návštevnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GK 120.521 101.254 80.156 2.803 2.751 2.135 34.376 30.047 17.083 

KJF 275.716 198.913 146.826 10.744 9.540 7.739 132.797 107.711 68.877 

ZK 180.445 141.228 141.587 3.007 2.736 2.725 45.960 33.942 34.319 

ŽK 112.734 63.367 47.517 2.625 2.236 1.694 52.720 19.893 21.145 

SPOLU 689.416 504.762 416.086 19.179 17.263 14.293 265.853 191.593 141.424 

 

 
 Virtuálni návštevníci Fyzická návštevnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GK 42.059 52.143 72.909 34.376 30.056 17.083 

KJF 87.324 139.826 124.022 132.797 107.711 68.877 

ZK 89.500 95.517 95.000 45.960 33.942 34.319 

ŽK 40.129 64.178 63.399 52.720 19.893 21.145 

SPOLU 259.012 351.664 355.330 265.853 191.602 141.424 

 

 

Ukazovatele stavu knižničného fondu za roky 2019 - 2021 
 Počet knižničných jednotiek vo fondoch Prírastky Finančné prostriedky na nákup 

knižničných fondov a periodík v € 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GK 74.485 76.180 76.732 2.628 2.483 2.770 16.500 18.614,17 26.795 

KJF 214.404 209.799 205.120 6.046 5.309 5.942 61.674,71 45.541,36 62.799,47 

ZK 86.130 85.672 84.156 3.483 2.762 3.310 40.305,52 33.765,93 41.771,39 

ŽK 104.172 104.414 105.390 2.142 2.017 2.919 16 917,77 24.171,29 14.283,61 

SPOLU 479.191 476.065 471.398 14.299 12.571 14.941 135.398 122.092,75 145.649,47 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ostatné činnosti knižníc za roky 2019 - 2021 
 GK KJF ZK ŽK 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Metodické návštevy 25 7 19 46 20 15 6 3 7 35 29 15 

Metodické konzultácie 74 124 145 164 225 225 235 69 96 36 126 118 

Bibliografické a faktografické 
informácie 

6.227 6.861 5.938 9.242 9.388 6.126 5.020 3.500 3.850 8.490 3.301 2.500 

Vypracované rešerše 54 35 36 192 158 128 210 140 134 11 7 7 

Edičná činnosť 15 15 14 15 9 9 9 6 7 2 4 1 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém za roky 2019 - 2021 
 Počet podaných 

projektov 
Požadovaná výška dotácie v 

€ 
Počet schválených 

projektov 
Schválená výška dotácie v 

€ 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GK 5 5 5 25.570 35.870 39.200 5 3 4 15.700 16.000 16.100 

KJF 4 6 9 50.293 66.450 77.535 4 4 6 40.347 49.274 43.800 

ZK 5 3 9 14.400 20.142 41.150 5 3 9 4.450 18.750 36.050 

ŽK 2 3 2 10.300 17.620 11.000 2 3 2 9.300 16.900 5.560 

Spolu 16 17 25 100.563 140.082 168.885 16 13 21 69.797 100.924 101.510 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 488.690  ZBIERKOVÝCH  
 PREDMETOV 
 
 

• 63.643  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 443  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 
  

Územná pôsobnosť    regionálna a v rámci špecializácie celoštátna 

Personálne vybavenie 100 pracovníkov   

Priemerná mzda 1.012,2 €   

Tržby a vlastné výnosy 62.342,56 €   

 

Bežné výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Finančné zdroje 
získané z grantov 

Kofinancovanie 

Balneologické múzeum I. Wintera 
v Piešťanoch 

275.700 14.510 3.546 

Vlastivedné múzeum v Galante 410.575 2.350 - 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 384.353 3.000 440 

Záhorské múzeum v Skalici 392.362 - - 

Západoslovenské múzeum 
v Trnave 

660.078 3.610 3.610 

Žitnoostrovské múzeum 
v Dunajskej Strede 

276.016 26.974 5.522 

SPOLU 2.399.084 50.444 13.118,8 

 

Kapitálové výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Účel  Finančné 

zdroje získané 
z grantov 

Kofinancovanie 

Balneologické múzeum I. 
Wintera v Piešťanoch 

4.620 Zabezpečovacie 
systémy 

- - 

1.400 Nákup zbierok 

Vlastivedné múzeum 
v Galante 

147.159 Rekonštrukcia 
mlynu D. Saliby 

2.500 1.557 

Vlastivedné múzeum 
v Hlohovci 

4.728 Nákup zbierok 1.220 2.481 

1.880 schodolez 

Záhorské múzeum 
v Skalici 

- - - - 

Západoslovenské múzeum 
v Trnave 

13.632 PD – rekonštrukcia 
záhrady 

- - 

Žitnoostrovské múzeum 
v Dunajskej Strede 

11.400 PD – rekonštrukcia 
podkrovia Žltého 

kaštieľa 

10.000 3.459 

SPOLU 187.819  25.020 7.497 



 

 

 

 

   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 

Balneologické múzeum Imricha Wintera 
v Piešťanoch (ďalej len 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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 170.502 191.202 150.167,54 79 

620 Odvody 49.145 52.285 52.590,2 101 

630 Tovary a služby 139.270 127.512 83.475,94 65 

640 Bežný transfer 1.060 1.060 1.263,87 119 

SPOLU 359.977 372.059 287.497 77 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov BalM za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 7.620 7.620 100 

HIM - 1.400 1.400 100 

SPOLU - 9.020 9.020 100 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov BalM za rok 2021 
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 € 

- - - Nákup zbierok 1.400 - 

SPOLU - -  1.400 - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v BalM za rok 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 EPS 4.044 AT Servis 4.044 - 

2 EZS 3.576 Jambor 3.576 - 

 

Tržby a vlastné výnosy    15.212,96,- € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov BalM z dotačných schém za rok 2021 
P. č. Vyhlasovateľ 

výzvy 
Názov 
projektu 

Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FpU Zariadenie 
depozitára 
archeológie 

4.660 3.000 1.460 BV 

2 FpU Reštaurovanie 
plastiky Pieta 

4.050 2.610 690 BV 

3 FpU Reštaurovanie 
papiera 

2.310 2.000 490 BV 

4 FpU Publikácia 
Kostol sv. 

Gála 
3.100 2.000 340 BV 

5 Respect 
Slovakia 

Nákup zbierok 
etnografia 

900 900 - KV 

6. Mesto Piešťany Publikácia 
kniha 

Infanteristi 
3.400 2.500 366 BV 

7. Obec 
Krakovany 

Vydanie knihy 
Kostol sv. 

Gála 
400 400 - BV 

8. Mesto Piešťany Expozícia 
Kútne plachy 

500 500 - BV 

9 Súkromná 
osoba - 
sponzor 

Príspevok na 
nákup zbierok 700 700 - KV 

10 Rezort 
Piešťany 

Vydanie 
drobných 

propagačných 
materiálov 

múzea 

1.500 1.500 200 BV 

SPOLU BV 14.510 3.546  

SPOLU KV 1.600 0  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe BalM za rok 2021 

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 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

2 
Kúpeľná dvorana – časť budovy 788,3 1 

Vila dr. Lisku 906 3,31 

 
 
 
 
 



 

 

 

Priestorové podmienky BalM v m2 za rok 2021 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

1.692 157 698 122 409 133 464,90 

 
V hlavnej budove múzea – Kúpeľná dvorana, Beethovenova 5, sme v roku 2021 
pokračovali v rekonštrukcii 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 využili ako depozitárne priestory 
archeologickej zbierky, depozitárne priestory zbierky výtvarného umenia, prednáškovú 
miestnosť spojenú s menšou expozíciou, priestory na uloženie časti odborného 
archívu múzea. Zrekonštruvoali sme jednu miestnosť a vyčlenili sme ju ako priestory 
registratúry múzea. Z grantového systému Fondu na podporu umenia na rok 2021 sme 
získali grant vo výške vo výške 3000,- € pričom nám schválili to, že financie môžeme 
použiť na vybavenie depozitára archeologickej zbierky múzea mobiliárom  - kovovými 
regálmi, kovovou registračkou, na zakúpenie špeciálneho materiálu na uloženie 
zbierok (ph neutrálnych papierových obalov, škatúľ, hárkov papiera, tiež škatäľ na 
archeologické nálezy a pod.) a pod. Depozitárne priestory prírodovednej zbierky sme 
vybavili aj kovovou skriňou na uloženie preparátov. Ako vybavenie prírodovednéh 
pracoviska sme kúpili mrazničku na prechodné uchovávanie organického materiálu 
a vzoriek. 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. Taktiež 
bolo potrebné zabezpečiť menšie stavebné práce, opravy omietok v miestnostiach 
vrátane opráv omietok po rekonštrukcii elektrorozvodov, rekonštrukcie dobových 
vstupných dverí na 1. poschodí, renovácie drevenej podlahy v miestnosti č. 1, 
zhotovenie replík 4 drevených okien podľa pôvodných okien, dodanie lamelových 
žalúzií, montáý bezpečnostných vložiek a zámkov, zakúpenie a položenie nových 
podlahových krytín, zakúpenie nových hasiacich prístrojov v počte 3 kusy (do nových 
priestorov), odvoz stavebnej sute, vymaľovanie priestorov. Tieto práce v cene 
19.496.82,- € (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 
výraznej zľave.   
Nové priestory bolo potrebné vybaviť aj EZS a EPS, ktoré sme pripojili na už  jestvujúce 
systémy EZS (náklady na rozšírenie EZS 3576,00,- €) a EPS (náklady na rozšírenie 
EPS 4044,00,- €). 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 zbierkové fondy. V roku 
2021 sme do nových priestorov presťahovali archeologickú zbierku a zbierku 
výtvarného umenia.  
V roku 2021 sme dokončili aj novú miestnosť pre uloženie registratúry múzea.  



 

 

 

V roku 2021 sme dali vymaľovať novú miestnosť depozitárnych priestorov etnografie 
a uskutočnili rekonštrukciu podlahy tohto depozitára v objekte Vila dr. Lisku. Bola tu 
zrenovovaná pôvodná drevená podlaha (z 30. rokov 20. storočia). Depozitár sme dali 
vymaľovať, následne sme si ho upratali, nasťahovali a uložili sme do depozitára časť 
etnologickej zbierky.  
Fungovanie a činnosť Balneologického múzea Imricha Wintera aj v roku 2021 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 (posledná 
reinštalácia) 
Miesto realizácie: Hlavná expozícia múzea 
počet návštevníkov: 2448 
 
Pod názvom Balada v dreve bola v roku 
2020 inštalovaná nová časť etnologickej 
expozície – zbierka ľudových sakrálnych 
plastík – zbierka piešťanského zbierateľa 
Kornela Duffeka. V roku 2020 bola sprístupnená aj  reinštalovaná expozícia M. R. 
Štefánika (reinštalovaná z finančných prostriedkov grantu od Fondu na podporu 
umenia). V roku 2021 sme začali pripravovať ideový zámer a scenár novje časti 
hlavnej expozície múzea – Expozície Kútne plachty zo zbierky Kornela Duffeka. 
Expozíciu plánujeme realizovať v roku 2022 a budeme žiadať o grant z Fondu na 
podporu umenia. Do expozície archeológie a histórie boli v roku 2021 doplnené popisy 
k vystaveným predmetom, pri ktorých chýbali (v slovenskom a nemeckom jazyku). 

 
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: 879 
 
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. Do expozície boli v roku 2021 
doplnené popisy k predmetom, pri ktorých chýbali (aj v nemeckom a anglickom 
jazyku). 
 
Pamätná izba Ivana Krasku 
Rok sprístupnenia: 2018 
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Pamätná izba Ivana 
Krasku 
výstup: sprievodca expozíciou 
počet návštevníkov: 784 
 
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: 2020 
kurátor: PhDr. V. Krupa 
miesto realizácie: Vila dr. Lisku 
výstup: expozícia 
počet návštevníkov: 879 
 
Expozícia bola definitívne slávnostne 
sprístupnená v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva v roku 2020.  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. V roku 2021 bola zreštaurovaná mimoriadne cenná plastika sv. Jána 
Nepomuckého a bola umiestnená späť do expozície sakrálneho umenia.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
Menšia expozícia: „Z dejín piešťanských kúpeľov a Kolonádového mosta“ 
dátum sprístupnenia: 28. 6. 2021 – inštalácia, 2. 7. 2021 – sprístupnenie 
kurátor: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
miesto realizácie: „Pitný pavilón“, Kolonádový most, Piešťany 
 
Výstup: osadenie troch reprodukcií historických kúpeľných plagátov Piešťan a 
predmetov dokumentujúcich históriu piešťanských kúpeľov zo zbierok BM IW v 
Piešťanoch v troch presklených výklenkoch v priestoroch tzv. Pitného pavilónu na 
Kolonádovom moste v Piešťanoch. Malá expozícia bola zriadená na podnet a žiadosť 
mesta Piešťany v spolupráci s Mestskou knižnicou Piešťany. Expozícia bola 
koncipovaná ako dlhodobá, s možnosťou prípadnej reinštalácie jednotlivých 
vystavených častí. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného mosta a uvedenej 
expozície sa konalo dňa 2. 7. 2021, hlavným organizátorom bolo mesto Piešťany v 
spolupráci so SLK Piešťany, a. s. a BM IW. 
 
Výstavy 

 
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 – 18. júla 2021 
Počet návštevníkov: 359 
 
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. 
 
Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka 
Vernisáž: 5. 8. 2021 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: 497 
Trvanie výstavy: od 5. 8. do  25. 11. 2021 
 
Stručná charakteristika výstavy: Výstava prezentovala päťdesiatjeden kusov  textílií 
zo zbierky piešťanského zberateľa pána Kornela Duffeka. Jeho zbierka obsahuje 
sedemdesiatsedem kusov textílií. Prevažnú väčšinu tvoria kútne plachty. Výstava 
bola doplnená predmetmi zo zbierky múzea (ľudový odev, posteľ, kolíska, kútny 
hrniec, košík). Zbierka je súčasťou fondu Etnografia BM IW.  



 

 

 

 
Krojované bábiky 
Vernisáž: nekonala sa kvôli protipandemickým opatreniam COVID-19 
Kurátorka: Mgr. Jarmila Hluchová 
Miesto konania: výstavné priestory BMIW – Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
Odbor: etnológia 
Výstup: výstava 
Počet návštevníkov v roku 2021: 45 (len individuálne vzhľadom na pandemické 
opatrenia) 
Trvanie výstavy: od 12. 12. 2021 do 3. apríla 2022 
Stručná charakteristika výstavy: Balneologické múzeum Imricha Wintera v 
Piešťanoch v spolupráci s Veronikou Cetliovou, bábikárkou z Piešťan, sprístupnilo vo 
Vile dr. Lisku výstavu Krojované bábiky, ktorá prezentuje tvorbu pätnástich 
„bábikáriek“. Prevažná väčšina krojovaných miniatúr na výstave pochádza zo 
západného Slovenska – okolie Piešťan, Trenčína, Myjavy, ale aj Štiavnika, Važca či 
Hontu. Viac ako sto bábik priblíži návštevníkom rozmanitosť, pestrofarebnosť a 
výtvarnú nápaditosť krojov – obradových, sviatočných i pracovných. Osobitú skupinu 
tvoria bábiky oblečené podľa profesie – kováč, drotár, bubeník, pastier, obecný 
hlásnik či mlynár. Slovenské kroje patria k tým najkrajším, čo ľudské ruky vytvorili a 
robili našich predkov krásnymi a pohľadnými. Každý kraj či región oplýva krásnym 
krojom, na ktorý sú jeho nositelia hrdí. Kroj je odrazom výtvarného cítenia a 
zručnosti. 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Umenie v parku 2021– Piešťany v umení – 10. ročník výstavy Umenie v parku 
Výstava bola usporiadanýá v spolupráci s Domom umenia ako sprievodné podujatie 
k 66. ročníku hudobného festivalu v Piešťanoch 
Kurátor: PhDr. V. Krupa a M. Valo 
Sprístupnenie výstavy: 2. 7. 2021 
Trvanie výstavy: 2. 7. – 13. 8. 2021 
Miesto: Dom umenia Piešťany 
Výstup: výstava 
počet návštevníkov: 533 
 
Názov: Stratené pralesy 
vernisáž: bez vernisáže 
Kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
Trvanie výstavy: 11. septembra 2021 do 28. novembra 2021 
Miesto konania: Výstavné priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí 
SNP 22/33 vo Zvolene Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 
výstup: výstava a prednáška 
počet návštevníkov: 326 
 
Stručná charakteristika výstavy: 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. 
 
Amonity z nálezísk v katastri Chtelnice  
Kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
Sprístupnenie výstavy: výstava bola dprístupnená v roku 2020 a trvala aj v roku 2021 
Miesto: Regionálne múzeum – kaštieľ Chtelnica 
Výstup: výstava 
počet návštevníkov: 355 
 
Výstava súboru amonitov z prírodovedných výskumov múzea a jeho prírodovedca 
Ing. T. Mlynského z nálezísk v katastri obce Chtelnica.  
 
Vernisáže 
 
Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka 
Vernisáž: 13. 2. 2020 o 17.30 hod. 
miesto konania: výstavné priestory BMIW – Vila dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
počet návštevníkov: 46 
Výstava prezentovala výber z mimoriadne cennej zbierky kútnych plachiet 
piešťanského zbierateľa Kornela Duffeka, ktorú jeho manželka darovala 
Balneologickému múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch.    
 
Slávnostná prezentácia knihy Storočie piešťanských infanteristov  
podujatie poriadané v spolupráci Balneologického múzea Imricha Wintera,  
TTSK a Mesta Piešťany 
Prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. Jarmila Hluchová 
Adriena Bartošová a Štefan Bučko 
Termín: 3. 7. 2021 o 16.30 hod.  
Miesto realizácie: Veľká sála budovy Kúpeľnej dvorany 
počet návštevníkov: 70 
 
Koncerty a festivaly 
 
- 
 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Vojenské historické múzeum Piešťany – Mgr. Viera Jurková: konzultácie a 

vyplnenie dotazníka pre vedecko-výskumnú činnosť na tému:  „Zbrane ako súčasť 
múzejných zbierok“. Zamerané na typológiu, spôsob akvizície a pod v oblasti 
fondu zbraní a munície v zbierke múzea. Analyzované informácie budú súčasťou 
pripravovanej metodiky pre múzeá „Zbraň a munícia v múzeu“, ktorú pripravuje 
Vojenský historický ústav Bratislave a Odborná komisia pre odborné múzejné 
činnosti pri Zväze múzeí Slovenska (poradenstvo poskytol Mgr. Andrej Bolerázsky, 
historik múzea). 

 Vyhľadanie a poskytnutie informácií k histórii divadelníctva a divadelných budov v 
Piešťanoch pre Ing. Mgr. Zsolta Horbuláka, PhD. (Národohospodárska fakulta 
Ekonomickej univerzity a Beátu Huber z Országos Színháztörténeti és Múzeum 
muzeológusa vagyok, Budapest) za účelom zmapovania činnosti divadelných 
spoločností v Uhorsku do roku 1918  (poradenstvo poskytol Mgr. Andrej 
Bolerázsky, historik múzea). 

 Vyhľadanie, spracovanie a poskytnutie informácii pre SNK v Martine (Mgr. Martin 
Krejčí /Oddelenie spracovania kníh a špeciálnych dokumentov – Národná 
bibliografia) k osobnosti fotografa a autora propagačných pohľadníc slovenských 
miest a kúpeľov Ing. Ivana Ondrejkoviča (1935 – 1998) (poradenstvo poskytol Mgr. 
Andrej Bolerázsky, historik múzea) 

 Doplnenie informácii a poskytnutie fotografického materiálu pre „Spolok pro 
vojenská pietní místa“ ohľadom pamätníka tragickej leteckej nehody vojenského 
lietadla z Piešťan z roku 1931 pri obci Považany:  

 https://www.vets.cz/vpm/44066-pomnik-bedrich-slama/#44066-pomnik-

bedrich-slama (poradenstvo poskytol Mgr. Andrej Bolerázsky, historik múzea) 

 Konzultácia pre Spolok filatelistov Imricha Wintera k výstave k 170. výročiu 
otvorenia prvého poštového úradu v Piešťanoch. Výstava bola otvorená 15. 7. 
2021 na Malej scéne MsKs (konzultáciu poskytol PhDr. Vladimír Krupa). 

 vypracovanie rešerše pre Mgr. Slávka Hudáková, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, s informáciou ohľadom materiálov a zbierkových predmetov týkajúcich sa 
Bardejovských Kúpeľov nachádzajúcich sa v zbierkových fondoch a odbornom 
archíve BM IW v Piešťanoch (rozpracované, neukončené, rešerš vypracúva Mgr. 
Martin Kostelník, PhD.) 

 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 a PhDr. 
Vladimír Krupa). 

 
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 

https://www.vets.cz/vpm/44066-pomnik-bedrich-slama/#44066-pomnik-bedrich-slama
https://www.vets.cz/vpm/44066-pomnik-bedrich-slama/#44066-pomnik-bedrich-slama


 

 

 

priestorov pre verejnosť. Konzultáciu a prípravu vykonal: Mgr. Martin Kostelník, 
PhD., PhDr. Vladimír Krupa 

 Vyhľadanie informácii pre Mestský úrad v Piešťanoch (vyb. Ing. Nina Horská) z 
dôvodu potreby identifikácie autorstva a datovania plastiky tzv. Indiánskeho 
totemu na detskom ihrisku „Inčučuna“ za účelom záchrany a reštaurovania totemu 
v rámci pripravovanej rekonštrukcie detského ihriska (poradenstvo poskytol Mgr. 
Andrej Bolerázsky, historik múzea). 

 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 – pokračovanie v spolupráci z roku 2020. 

 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 – 
pokračovanie v spolupráci z roku 2020. 

 Odborná spolupráca, resp. iniciatíva a písomné spracovanie návrhu na vyhlásenie 
hrobu s náhrobkom Dr. P. Veresa a jeh manželky Ruženy, rodenej Winterovej za 
pamätihodnosť mesta Piešťany. Odbornú spoluprácu poskytol PhDr. Vladimír 
Krupa. 

 konzultácie pre Mária Michalčíková (SLK Piešťany, a. s.), spojené s prípravou 
podujatia „Art nouveau festival Piešťany“ organizovaný SLK Piešťany, a. s. v 
dňoch 20. – 26. 9. 2021 a prednáškou „Kúpeľná reklama v období secesie“ ako 
súčasťou podujatia (konzultáciu poskytol Mgr. Msrtin Kostelník, PhD.) 

 Návrh na udelenie ocenenia Trnavského samosprávneho kraja za celoživotnú 
prácu a úsilie v oblasti kultúry pánovi Kornelovi Duffekovi in memoriam. Návrh bol 
schválený a ocenenie bolo p. županom J. Viskupičom udelené. Ocenenie prevzala 
p. Sylvia Duffeková, manželka p. Kornela Duffeka.  

 Spolupráca s Občianskym združením SIK v Šali ohľadom vydania publikácie A. 
Benyovszky Mánya: Winter-vakáció-Nyári kaland Pöstényben (vydané 
v maďarčine). Konzultácia ohľadom výberu obrazového materiálu (konzultáciu 
poskytol PhDr. Vladimír Krupa).  

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 V. ročník súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní, Cífer,  november 2021 – Mgr. V. 

Pribišová, Bc., členka poroty za Balneologické múzeum I. Wintera, kurátorka 
etnologickej zbierky, (spolupráca s OZ Cziffer, Cífer) 

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Poskytovanie konzultačných služieb k problematike slovenských kúpeľov 

(študentom pri seminárnych a záverečných prácach) – konzultácie poskytoval 
priebežne počas roka 2019 Mgr. Martin Kostelník, PhD., balneohistorik múzea 

 Poskytovanie konzultácií študentom archeológie ohľadom archeologických 
výskumov regiónu Piešťan. Konzultácie poskytoval priebežne počas roka PhDr. 
Vladimír Krupa, riaditeľ a archeológ múzea 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Účasť – členstvo v odbornej Komisii na tvorbu zbierok, Vojenské historické 

múzeum Piešťany. Komisia zasadá spravidla 1 x do mesiaca. Členom komisie je 



 

 

 

Mgr. Andrej Bolerázsky, historik Balneologického múzea Imricha Wintera 
v Piešťanoch. 
 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Vyhľadanie a poskytnutie textových a fotografických materiálov z archívu a 

fotoarchívu múzea pre Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch (Mgr. 
Radim Urban – riaditeľ) k príležitosti 85. výročia založenia školy za účelom 
prezentácie školy doma a v zahraničí ako aj propagácie vo verejných priestoroch 
školy (poradenstvo poskytol Mgr. Andrej Bolerázsky, historik múzea). 

 Vyhľadanie a poskytnutie informácii pre p. Jozefa Gulíka – historika, 
spracúvajúceho dejiny úzkokoľajných hospodárskych tratí na Slovensku. 
Informácie sa týkali oblasti lokalizácie a histórie a tzv. Schlesingerovho majera v 
Piešťanoch. Informácie boli poskytnuté za účelom pripravovanej publikácie o 
hospodárskych úzkokoľajkách na Slovensku  (poradenstvo poskytol Mgr. Andrej 
Bolerázsky, historik múzea).  

 Vyhľadanie a poskytnutie materiálov z fondov a archívu múzea pre „Klub 
filatelistov Imricha Wintera v Piešťanoch“ (predseda Milan Vančo). Vyhľadanie a 
poskytnutie skenov titulných strán regionálnych piešťanských novín za účelom 
poskytnutia podkladov pre vydanie „pamätnej obálky“ s prítlačou k 30. výročiu 
vydania 1. čísla regionálnych novín Piešťanský týždeň: 

https://www.piestanskydennik.sk/2021/04/30/filatelisti-vydali-postovu-

peciatku-a-obalku-s-pritlacou-k-30-vyrociu-pt/ (poradenstvo poskytol Mgr. 

Andrej Bolerázsky, historik múzea). 
 Vyhľadanie a poskytnutie materiálov z histórie letectva a krátky článok pre stránku 

gonzoaviation.sk:  „† Ján Melicháč“, venovaný jeho tragickej smrti počas leteckej 
nehody v Piešťanoch počas Dňa armády 5.10.1952:  

 https://www.gonzoaviation.com/clanok/jan-melichac (poradenstvo poskytol Mgr. 
Andrej Bolerázsky, historik múzea). 

 Spracovanie článku a vyhľadanie fotografií pre Slovenské veľvyslanectvo vo 
Francúzsku za účelom spracovania materiálu: „Piešťany francúzske“, venovaný 
vzťahom Piešťan a Francúzska v minulosti a prítomnosti. Vypracované pre 
veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku Igora Slobodníka za účelom 
propagácie veľvyslanectva SR v Paríži:  

 https://www.facebook.com/291801574195152/posts/6112488612126390/?sfnsn=
scwspmo (poradenstvo poskytol Mgr. Andrej Bolerázsky, historik múzea). 

 Vyhľadanie vo fotoarchíve múzea a poskytnutie dobových fotografií Piešťan z 
obdobia rokov 1968 – 1972 pre Michaela Hüttla pre prezentáciu na spoločenskej 
udalosti (poradenstvo poskytol Mgr. Andrej Bolerázsky, historik múzea). 

 Konzultácie ohľadom revitalizácie fontány pred hotelom Slovan v Piešťanoch. 
Konzultácie kúpeľom i mestu poskytol PhDr. Vladimír Krupa. 

 konzultácia a vyhľadanie materiálov pre Mgr. Adriana Drahovská (NÚRCH 
Piešťany), o histórii Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch ako 
podklady pre uverejnenie na internetovej stránke NÚRCH, 25. 6. 2021 
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KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému 

„Slovania na našom území a v regióne Piešťan“ pre študentov gymnázia Pierra 
de Coubertina v Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou dobových 
archeologických nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v spolupráci 
s pedagogičkou Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 13. 5. 2021 
Miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
Počet účastníkov: 22 

      
 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému „Kelti 

a ich kultúra na našom území“ pre študentov gymnázia Pierra de 
Coubertina v Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou dobových 
archeologických nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v 
spolupráci s pedagogičkou Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 14. 5. 2021 
Miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
Počet účastníkov: 18 
 

 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému 
„Slovania na našom území a v regióne Piešťan“ pre študentov gymnázia 
Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou 
dobových archeologických nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v 
spolupráci s pedagogičkou Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 18. 5. 2021 
Miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
Počet účastníkov: 17 
 

 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému „Kelti 
a ich kultúra na našom území“ pre študentov gymnázia Pierra de 
Coubertina v Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou dobových 
archeologických nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v 
spolupráci s pedagogičkou Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 19. 5. 2021 
Miesto realizácie: hlavná expozícia múzea 
Počet účastníkov: 20 
 

 Názov: Baníctvo v Piešťanoch 
Prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
Termín: 7. 6. 2021 
Miesto realizácie: Kúpeľný ostrov v Piešťanoch a Rádiový vŕšok  



 

 

 

výstup:  prednáška 
počet účastníkov: 12 
Stručná charakteristika: Terénna vychádzka pre kúpeľných hostí spojená s 
výkladom o   histórii baníctva v Piešťanoch a s návštevou vstupného portálu 
bane Mier I. 
 

 Z HISTÓRIE PIEŠŤAN – archeológia, história kúpeľov, osobnosť gen. 
M.R.Štefánika Vychádzka do hlavnej expozície múzea v budove Kúpeľnej 
dvorany. 
dátum realizácie: 21. 6. 2021  
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
miesto realizácie: Kúpeľný ostrov a hlavná expozícia múzea  
výstup: prednáška  
počet účastníkov: 14 
 

 História Kolonádového mosta 
Slávnostný príhovor o histórii mosta pri príležitosti jeho slávnostného otvorenia 
po rekonštrukcii financovanej Mestom Piešťany 
Prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
Termín: 2. 7. 2021 o 10.00 hod.  
Miesto realizácie: Kolonádový most, Piešťany 
Počet účastníkov: 64 
 

 Slávnostná prezentácia knihy Storočie piešťanských infanteristov 
podujatie poriadané v spolupráci Balneologického múzea Imricha Wintera, 
TTSK a Mesta Piešťany 
Prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. Jarmila Hluchová 
Adriena Bartošová a Štefan Bučko 
Termín: 3. 7. 2021 o 16.30 hod.  
Miesto realizácie: Veľká sála budovy Kúpeľnej dvorany 
Počet účastníkov: 70 
 

 Vychádzka za históriou a pamiatkami piešťanských kúpeľov a mesta 
dátum realizácie: 6. 7. 2021 
prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: Kúpeľný ostrov a hlavná expozícia múzea  
výstup: prednáška spojená s vychádzkou 
počet účastníkov: 11 
 

 Názov: „Zaujímavosti z dejín slovenského kúpeľníctva“ 
dátum realizácie: 12. 7. 2021 
prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
miesto realizácie: kúpele Piešťany, Vila  dr. Liska – expozičné priestory 
výstup:  prednáška 
počet účastníkov: 10 
Stručná charakteristika: prednáška spojená s vychádzkou mestom spojená s 
prehliadkou expozícií v priestoroch Vila dr. Liska zameraná na dejiny 
piešťanských kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku pre kúpeľných hostí. 

 



 

 

 

 Komentovaná prehliadka expozície „Z dejín kúpeľov a kúpeľníctva na 
Slovensku“  

      prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
dátum konania: 15. 7. 2021 
miesto realizácie: Vila dr. Liska – expozičné priestory 
počet účastníkov: 13 
Organizovaná prehliadka pre učiteľov združených v programe Erazmus z 
Trnavy zameraná na oboznámenie sa s dejinami kúpeľníctva na Slovensku 
 

 Mamutie stopy 
Prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
Termín: 7. 8. 2021 o 14.30  
Miesto realizácie: hlavná expozícia Balneologického múzea Imricha Wintera 
(v spolupráci s MsKs Piešťany) 
počet účastníkov: 18 
 

 Názov: „Umelecké pamiatky Kúpeľného ostrova“ – komentovaná 
vychádzka Kúpeľným ostrovom.  
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa  
dátum konania: 12. 9. 2021 
miesto realizácie: Kúpeľný ostrov 
Počet účastníkov: 13 
 

 Názov: Sprevádzanie kúpeľných hostí na výstave Magická krása kútnych 
plachiet zo zbierky Kornela Duffeka  
Prednášajúca: Mgr. Vladimíra Príbišová, Bc. 
Termín: 20.9.2021 o 16.00 hod.  
Miesto realizácie:  výstavné  priestory Balneologického múzea I. Wintera na 
Vile dr. Lisku 
Počet účastníkov: 8 
 

 Kúpeľná reklama v období secesie“ 
Prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
Termín: 21. 9. 2021 
Miesto realizácie: hotel Thermia Palace, Piešťany 
výstup:  prednáška 
počet účastníkov: 14 
 
Stručná charakteristika: prednáška bola zameraná na reklamu a propagáciu 
piešťanských kúpeľov v období secesie s presahom na medzivojnové obdobie 
a s dôrazom na grafickú úpravu, spôsoby reklamy, charakter a druhy 
tlačených reklamných materiálov. Prednáška bola súčasťou podujatia „Art 
nouveau festival Piešťany“ organizovaný SLP Piešťany, a. s. v dňoch 20. – 26. 
9. 2021 

 
 Názov: Doba ľadová 

dátum realizácie: 20.9. 2021 
prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
Termín: 20. 9. 2021 
Miesto realizácie: Hlavná expozícia múzea  



 

 

 

výstup:  prednáška 
počet účastníkov: 24 
 
Stručná charakteristika: 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. 
 

 Názov: Doba ľadová 
dátum realizácie: 21.9.2021 
prednášajúci: Ing. Tomáš Mlynský 
Termín: 21. 9. 2021 
Miesto realizácie: Hlavná expozícia múzea  
výstup:  prednáška 
počet účastníkov: 23 
 
Stručná charakteristika: 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. 
 

 Zlatý vek Piešťan: Maliar Árpád Basch a jeho tvorba pre kúpele Piešťany 
v období secesie 
Prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa 
Termín: 23. 9. 2021 o 15.00 h 
Miesto realizácie: hlavná expozícia Balneologického múzea Imricha Wintera 
Počet účastníkov: 18 
 
Stručná charakteristika: Prednáška venovaná osobnosti významného maliara 
a grafika Árpáda Bascha, ktorý žil a tvoril väčšinu života v Budapešti, jeho 
vzťahu k Winterovcom a k piešťanským kúpeľom. 
 

 Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka 
Prednášajúca: Mgr. Vladimíra Príbišová, Bc. 
Termín: 7.10.2021  o 16.30 hod.  
Miesto realizácie:  výstavné  priestory Balneologického múzea I. Wintera na 
Vile dr. Lisku 
Počet účastníkov: 20 

 
 Komentovaná prehliadka expozície „Z dejín kúpeľov a kúpeľníctva na 

Slovensku“  
prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
dátum konania: 12. 10. 2021 
miesto realizácie: Vila dr. Liska – expozičné priestory 
počet účastníkov: 16 
Organizovaná prehliadka pre študentov Strednej zdravotníckej školy Štefana 
Kluberta v Levoči zameraná na oboznámenie sa s dejinami kúpeľníctva na 
Slovensku 
 

 „Vychádzka za históriou a pamiatkami piešťanských kúpeľov 



 

 

 

prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa  
dátum konania: 18. 10. 2021 
miesto realizácie: Kúpeľný ostrov 
Počet účastníkov: 21 
 

 „História, umenie a národopis Piešťan v hlavnej expozícii múzea“ 
dátum realizácie: 25. 10. 2021 
prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
miesto realizácie: Kúpeľný ostrov a hlavná expozícia múzea  
výstup: prednáška spojená s vychádzkou 
počet účastníkov: 11 
 

 „Zaujímavosti z dejín slovenského kúpeľníctva“ 
dátum realizácie: 22. 11. 2021 
prednášajúci: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
miesto realizácie: kúpele Piešťany, Vila  dr. Liska – expozičné priestory 
výstup:  prednáška 
počet účastníkov: 10 
 

 „Vychádzka za históriou a pamiatkami piešťanských kúpeľov 
prednášajúci: PhDr. Vladimír Krupa  
dátum konania: 25. 11. 2021 
miesto realizácie: Kúpeľný ostrov 
Počet účastníkov: 21 

 
Komentované prehliadky k výstavám 
- 
 
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. 

 
 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému „Slovania 

na našom území a v regióne Piešťan“ pre študentov gymnázia Pierra de 
Coubertina v Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou dobových 
archeologických nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v spolupráci s 
pedagogičkou Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 13. 5. 2021 



 

 

 

Miesto realizácie:  hlavná expozícia múzea 
Počet účastníkov: 22 
      

 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému „Kelti a 
ich kultúra na našom území“ pre študentov gymnázia Pierra de Coubertina v 
Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou dobových archeologických 
nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v spolupráci s pedagogičkou 
Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 14. 5. 2021 
Miesto realizácie:  hlavná expozícia múzea 
Počet účastníkov: 18 
 

 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému 
„Slovania na našom území a v regióne Piešťan“ pre študentov gymnázia 
Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou 
dobových archeologických nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v 
spolupráci s pedagogičkou Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 18. 5. 2021 
Miesto realizácie:  hlavná expozícia múzea 
Počet účastníkov:17 
 

 Prednáška v priestoroch archeologickej expozície múzea na tému „Kelti a 
ich kultúra na našom území“ pre študentov gymnázia Pierra de Coubertina v 
Piešťanoch. Prednáška bola spojená s prezentáciou dobových archeologických 
nálezov, resp. ich replík a diskusiou. Realizované v spolupráci s pedagogičkou 
Mgr. Silviou Tomagovou. 
Prednášajúci: Mgr. Andrej Bolerázsky 
Termín: 19. 5. 2021 
Miesto realizácie: hlavná expozícia múzea   
Počet účastníkov: 20 
 

 Medzinárodný deň detí 1. 6. 2021 od 9.00 – 17.00 hod  
v Hlavnej expozícii (budova Kúpeľnej dvorany) 
Počas celého dňa prebiehali komentované prehliadky, deti mali možnosť zahrať 
si hru Život pri rieke Váh a hru o Piešťanoch. 
Deti do 15 rokov mali v tento deň vstupné do všetkých expozícií múzea zadarmo 
Ďalšie expozície múzea: 
Expozície a výstavy vo Vile dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany 
Okrem stálych expozícií si mohli návštevníci pozrieť nádhernú výstavu 
Stratené kúpele Slovenska / Mapovanie vybraných kúpeľov a travertínov 
Slovenska. 
Pamätná izba Ivana Kraska, Nábrežie Ivana Kraska 2, Piešťany 
Expozícia a pôvodný piešťanský byt básnika Ivana Kraska 

 
 
 
 
 



 

 

 

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 

 
 Noc múzeí  v Balneologickom múzeu Imricha Wintera dňa 15. mája 2021 

stála hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany: 
otvorené od 13.00 do 20.30 hodiny 
Program: priebežne – komentované prehliadky hlavnej expozície                   
Piešťany – pohľad do minulosti výstava historickéch fotografií v parku pred 
múzeom 
Online prezentácie na facebook-u múzea v priebehu dní 14. a 15. mája 2021: 
Predstavenie projektu – nové depozitárne priestory múzea – PhDr. Vladimír Krupa 
Z bohatej histórie letectva v Piešťanoch – predstavenie knihy Stana Bursu Letka 
13 najúspešnejšia slovenská stíhacia letka (1939 – 1944) a predstavenie 
pripravovanej publikácie Mariána Koricinu Civilné letisko Piešťany – Mgr. Andrej 
Bolerázsky  
Stratené kúpele Slovenska / Mapovanie vybraných kúpeľov a travertínov 
Slovenska – predstavenie výstavy a výskumného projektu  
Mgr. Martin Kostelník, PhD. a Ing. Tomáš Mlynský 
Kútne plachty – zbierka ľudových textílií, ktorú vytvoril  
piešťanský zberateľ Kornel Duffek – predstavenie zbierky  
PhDr. Vladimír Krupa 
 

 Expozície a výstavy vo Vile dr. Lisku, Štefánikova č. 1, Piešťany  
otvorené od 13.00 do 20.30 hodiny 
Expozícia Pamätná izba Ivana Krasku: 
od 13.00 do 18.00 hodiny 
Program: Komentované prehliadky expozície 
 

 Spomienkové stretnutie k 141.výročiu narodenia M .R. Štefánika, dňa 18. 7. 
2021 od 15.00 hod. v Mestskom parku, Piešťany Spoločnosť Milana 
Rastislava Štefánika (Mesto Piešťany, Balneologické múzeum Imricha 
Wintera, Mestské kultúrne a spoločenské stredisko) 
15,00 hod.  Spomienkové stretnutie v Hudobnom pavilóne v Mestskom parku 
štátna hymna SR  
pozvanie na slávnostné otvorenie expozície M.R.Štefánika  -  PhDr.Vladimír 
Krupa,  riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera 
položenie venca k pomníku  M.R.Štefánika za doprovodu čestnej stráže 
Ministerstva obrany SR a speváckeho zboru Coro Laudamus 



 

 

 

16,00 hod.  Slávnostné otvorenie reinštalovanej expozície M.R. Štefánika v 
Balneologickom múzeu – hlavná expozícia v budove Kursalónu 
expozícia bola reinštalovaná s finančným príspevkom, ktorý z verejných zdrojov 
poskytol Fond na podporu umenia 
Slávnostný príhovor: Mgr. Andrej Bolerázsky, historik múzea 
16,45 hod.  Krst knihy  vo Veľkej sále Kúpeľnej dvorany /Kursalón/  s názvom 
M.R.Štefánik a vznik Česko – Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov                                                                                                            
autor     PhDr. Miroslav  Musil  PhD.  
Súčasťou krstu knihy  bude predaj kníh a autogramiáda autora . 
Akcia sa koná pod záštitou primátora Mesta Piešťany Mgr.Petra  Jančoviča počet 
návštevníkov: 58 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok za rok 2021 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

šesťročná 2016 2022 

 
V roku 2019 začalo múzeum robiť čiastkovú revíziu zbierkového fondu paleontológie, 
mineralógie a petrológie, v ktorej sme pokračovali aj v roku 2020 a 2021.  
V roku 2021 sme bola zrealzovaná revízia fondu histórie a novodobej histórie. Vo 
fonde História bolo skontrolovaných celkovo 5111 evidenčných jednotiek (H-1 až H-
5111, počet fyzických kusov 12 555). 
Vo fonde novodobej histórie (označenom ako Socializmus) bolo skontrolovaných 
evidenčných jednotiek celkovo 1218 (S-1 až S-1218, počet fyzických kusov: 1649). 
V roku 2021 sa uskutočnila aj revízia fondu výtvarného umenia. Bolo skontrolovaných 
655 predmetov pod 641 evidenčnými číslami.  
 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 14859  
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 2021 
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. 

15. 1. 2021 15.1.2022 spolupráca 
44 

Slovenské liečebné 
kúpele, a.s. 

16. 1. 2021 15.1.2022 spolupráca 
1 

Slovenské liečebné 
kúpele, a.s. 

16. 1. 2021 15.1.2022 spolupráca 
50 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave,   
Mgr. Lucia Duchoňová 

31.1.2021 15.3.2021 
prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 17 

SNM – Múzeum 
Ľudovíta Štúra v Modre, 
PhDr. Viera Jančovičová 

21. 1. 2021 20.1.2022 
prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 3 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave,   
Mgr. Lucia Duchoňová 

15. 3.2021 30.6.2021 
prezentácia – 
spolupráca na 
výstave 17 



 

 

 

Dom umenia Piešťany, 
Nábrežie I.Krasku č.1, 
921 01 Piešťany,    
PhDr. Edita 
Bjeloševičová 

29.6.2021 13.8.2021 
zapožičanie 
predmetov na 
výstavu 

19 

Mesto Piešťany, 
Námestie SNP 3,  
921 01 Piešťany 
Mgr. Peter Jančovič, 
PhD. 

15.6. 2021 30.6.2022 
zapožičanie 
predmetov na 
výstavu 

19 

Národný ústav 
reumatických chorôb, 
Nábrežie I.Krasku 4, 
921 01 Piešťany 

1.8.2021 31.7.2022 
zapožičanie 
predmetov na 
výstavu 

9 

LESY Slovenskej 
republiky, štátny podnik 
Lesnícke a drevárske 
múzeum Zvolen 
Námestie SNP 23/35, 
960 01 Zvolen,          
Ing. Marek Vanga 

9.9.2021 
12.12.202
1 

zapožičanie 
predmetov na 
výstavu 

784 

Výpožičky 
do 
zahraničia 

- - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky - - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizác
ie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurov
ania 

Mgr. art. Jana 
Krajčovičová, 
Vietnamská č.41,      
821 04 Bratislava 

3.3.2021 30.9.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 
8 

Ján Šíro, Radošina 
č.553, 956 25 Radošina 

19.5.2021 15.8.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 2 

Mgr. art. Peter 
Gregvorek, Košolná 61, 
Suchá nad Parnou 

29.4.2021 31.8.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 
1 

František Engel, 
Skalická 12, 813 02 
Bratislava 

29.4.2021 30.6.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 
16 

Mgr. art. Peter 
Gregvorek, Košolná 61, 
Suchá nad Parnou 

1.9.2021 
30.11.202

1 
Reštaurovanie 

zbierok 
1 

Mgr. art. Jana 
Krajčovičová, 
Hummelova 21,         
811 03 Bratislava 

30.9.2021 
30.10.202

1 
Reštaurovanie 

zbierok 
6 

Mgr. art. Sylvia 
Birkušová,  
Mraziarenská č.6, 
821 08 Bratislava  

4.10.2021 31.3.2022 
Reštaurovanie 

zbierok 
2 

Mgr. art. Jana 
Krajčovičová, 
Hummelova 21,         
811 03 Bratislava 

4.10.2021 31.5.2022 
Reštaurovanie 

zbierok 
10 

Ján Šíro, Radošina 
č.553, 956 25 Radošina 

11.11.2021 3.12.2021 
Reštaurovanie 

zbierok 1 



 

 

 

Mgr. art. Peter 
Gregvorek,  
Bernolákova 29,  
917 01 Trnava 

30.11.2021 31.1.2022 
Reštaurovanie 

zbierok 
1 

SPOLU 1.011 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy BalM za rok 2021 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov* 

Fotoarchív Slovenské 
liečebné kúpele 
Piešťany, a.s. 
Winterova 29, 921 
01 Piešťany 

19. 8. 2021 
-   
30.9.2021 

1 Kniha ústrižkov z novín 

Expozícia 
archeológie 

Mgr. Ľudmila 
Kapišovská, 
A.Hlinku 20/42, 
921 01 Piešťany 

25.11. 2021 
-   
25.11.2022 

2 Mamut srstnatý, vzorka srsti a 
kel 

 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v BalM za rok 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

P-117 preradené do Zoo-10,  preparát 
hlavy svine divej upravený ako poľovnícka 
trofej, Zoo-11, preparát orla krikľavého 
Zoo-26, preparát žlny zelenej, mladý 
jedinec, Zoo-27 Vydra riečna, Zoo-28 
veverica obyčajná 

5 
Preparátor : Ján Šíro, 

Radošina č.553, 956 05 

Radošina 
 

1.390,- € 

E-4697 dažďová plachta Bašovce, E-
4686 kútna plachta, okolie Trnavy, E-
4714 kútna plachta, neznáma lokalita,  
E-4728, kútne plachta, okolie Piešťan 
a Trnavy, E-3347 a, b predná a zadná 
zástera, Bašovce 

6 

Milan Pekarovič 

40,- € 

Súbor kovových artefaktov H-2933 
klčovnica železná, Krakovany – Stráže, 
15. stor., H-3910 klčovnica železná, 
Trstín, 15. stor.  
H-3914 nožík, železný Prašník – 
Čerenec, 19. stor., H-3915 ostroha 
železná s kolieskom, Ostrovany, 15. stor.  
H-4008 ostroha železná s kolieskom, 
Ostrovany, 15. stor., H-4009 ostroha 
železná s kolieskom, Ostrovany, 15. stor.  
H-4010 ostroha železná s kolieskom, 
Ostrovany, 15. stor., H-4011 ostroha 
železná s kolieskom, Ostrovany, 16. stor. 
H-4012 ostroha železná s kolieskom, 
Ostrovany, 16. stor., H-4013 ostroha 
železná s kolieskom, Ostrovany, 16. stor. 
H-4014 ostroha železná s kolieskom, 
Ostrovany, 16. stor., H-4015 ostroha 
železná s kolieskom, Šariš. Michaľany, 
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František Engel 

180.- € 



 

 

 

16. stor., H-4016 ostroha železná s 
kolieskom, Šariš. Michaľany, 16. stor. 
H-3757 malá bronzová nášivka, výskum 
St. kláštor, stredovek, H-4836  bodák 
ZSSR tuľajový, 2. svet. vojna, stredné 
Slovensko, stredovek, bronzový meč, 
Ducové, stredná – mladšia doba 
bronzová A-3102                    

Plastika sv. J. Nepomucký 1 Mgr. art. P. Gregvorek 4.100,- € 

H-293 grafika Jozef Erdödy, autor Elias 
Wideman, 1651, H-1411 reklamná tlač – 
bankovka „1000 Dollar“, H-1804 noviny 
Pöstyényi Ujság, 6.11.1911, H-1811 
listina, Borovce, 1795, H-1878 plagát 
farebný: Cirkus Kludský, 1954, H-1879 
plagát farebný: Cena Slovenska v 
Piešťanoch, 1963, H-1880 plagát: Krajský 
prebor motokár v Piešťanoch, 1963  
H-4297 závesná mapa na tvrdom papieri 
„Piešťany a okolie“, 1940, Čiastočne 
reštaurované: H-1598 plagát Národná 
manifestácia v Piešťanoch z roku 1938.  

9 

Mgr. Jana Krajčovičová 

                                   
1.202,- € 

H-5087 hasičská sekerka s koženým 
závesníkom, H-5111 kufrík vojenský z 20. 
rokov 20. stor., H-575 halapartňa hlásnika 
– chemické ošetrenie drevenej rukoväte 
prípravkom proti drevokaznému hmyzu, 
H-554 drevená plastika – holubica z 
kazateľnice zo Šterús – asi aktívny 
červotoč, napustené permetrínom,          
S-1211 domáci kuchynský skrinkový 
robot:  

5 

 Mgr. Andrej Bolerázsky 

35,- € 

Nábytok z roľníckeho domu v hlavnej 
expozícii múzea: súsek, skriňa, posteľ, 
lavička, rohová lavica, rohová skrinka, 
stôl, tri stoličky, kolíska 

11 
Ing. T. Mlynský, Mgr. M. 

Kostelník, PhD., PhDr. V. 
Krupa, L. Príbiš 

40,- € 

Ep-409 Rukávce bez výšivky, Piešťany 
E-4799 Kabátik biely, biela aplikácia, 
Piešťany, E-4780 Zástera predná, čierna 
látka, béžová aplikácia, Piešťany 
E-4781 Zástera zadná, čierna látka, 
béžová aplikácia, Piešťany, E-4766 
perinky a fusak ku kočíku (6 kusov), 
Piešťany 

10 

Mgr. Vladimíra Pribišová Bc. 

15,- € 

SPOLU 63  7.002 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok BalM v roku 2021 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2021 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Archeológia 19.786 43 4.185 21,15% 2.138 

História 13.515 1.000 5.367 39,71% 4.705 

Etnológia 6.637 98 3.191 48,07% 1.878 



 

 

 

B2 História kúpeľov 9.243 226 1.202 13,00% 949 

B3 Hist. kúpeľov 1.954 87 1.628 83,31% 706 

Numizmatika 8.567 15 8.567 100% 5.570 

Socializmus 1.649 13 663 40,20% 1.257 

Príroda 963 - 6 0,6% 84 

Botanika 465 - 465 100% 465 

Zoológia 28 - 28 100% 29 

Entomológia 2.803 - 6 0,2% - 

Mykológia 35 35 35 100% - 

Mineralógia 491 35 491 100% 488 

Paleontológia 1.545 1.545 1.545 100% 1.089 

Petrológia 239 - 239 100% 245 

Osteológia  12 - 12 100% 12 

B1 (Balneológia 1) 532 - 532 100% 76 

Umenie 655 7 51 7,7% 220 

SPOLU 69.119 3.104 28.213 40,81%              19.991 

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

 
 
 
 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v BalM v roku 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

13.12.2021 44 3.000 0 3.000 

SPOLU 44 3.000 0 3.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 
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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 a výstavnej 
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 

OZ Cziffer, Cífer. Ing. 
Dagmar Straková.  

Odborná spolupráca v oblasti 
etnológie 

Ústav etnológie a 
sociálnej antropológie 

SAV. PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc. . 

Odborná spolupráca ohľadom 
problematiky ľudových výšiviek 

a prípravy expozície Kútne 
plachty 

Ústav technológií 
a inovácií v Bratislave 

Spolupráca pri ideových 
zámeroch tvorby expozície 

Kútnych plachiet 

Vojenský historický ústav 
a Vojenské historické 

múzeum 

Odborná spolupráca, výmena 
literatúry 

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

2 

Vojenský historický ústav 
Praha 

 

Odborná spolupráca, výmena 
literatúry - 

Masarykova univerzita v 
Brne 

Odborná spolupráca, výmena 
literatúry - 

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 Slovenskej 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 
 Stratené pralesy 

Kurátor: Ing. Tomáš Mlynský 
miesto konania: Výstavné priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea na 
Námestí SNP 22/33 vo Zvolene Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 

      odbor: geológia 
      výstup: výstava a prednáška 
      trvanie výstavy: 11. septembra 2021 do 28. novembra 2021 
 
      Stručná charakteristika výstavy: 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. 
 
 Reinštalácia, resp. príprava doplnenia etnologickej expozície o výber zo 

zbierky kútnych plachiet a bytových textílií – zbierka piešťanského 
zberateľa Kornela Duffeka.  



 

 

 

Kurátori: Mgr. Vladimíra Pribišová, Bc. A PhDr. Vladimír Krupa 
 

      Príprava expozície kútnych plachiet a bytových textílií zo zbierky Kornela Duffeka, 
ktoré budú vystavené v priestoroch na 1. poschodí (stála expozícia) v Hlavnej 
expozícii múzea I. Wintera v budove Kursalónu. Expozícia bude zrealizovaná na 
základe podrobného scenára v roku 2022. Expozícia bude definitívne slávnostne 
sprístupnená v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v roku 2022. 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 Kniha Marián Klčo – Vladimír Krupa – Ján Tirpák – Branislav Kolena – Vladimír 

Karlovský: Archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch, katastrálne 
územie Stráže vyšla s finančnou podporou, ktorú z verejných zdrojov poskytol 
Fond na podporu umenia. Klčo, M. – Krupa, Vladimír: ARCHEOLOGICKÝ 
VÝSKUM KOSTOLA SV. GÁLA V KRAKOVANOCH, KATASTRÁLNE ÚZEMIE 
STRÁŽE (Marián Klčo – Vladimír Krupa) 
Výskum v interiéri a exteriéri kostola a prikostolného cintorína 
Pohrebný rítus 
Sakristia 
Kostnica 
Nálezy a ich vyhodnotenie 
Ťažiskovou časťou publikácie je spracovanie a interpretácia priebehu a 
výsledkov archeologického výskumu, ktorý v Kostole sv. Gála, ktorý je národnou 
kultúrnou pamiatkou, realizovalo v roku 2010 Balneologické múzeum. V úvodnej 
kapitole je spracovaná história kostola vo vzťahu k histórii pôvodne samostatnej 
obce Stráže (dnes súčasť obce Krakovany) i dejinám regiónu. Ďalšia kapitola 
oboznamuje čitateľov s archeologickým výskumom v interiéri a exteriéri kostola. 
Po opise priebehu výskumu, jednotlivých sond, hrobov a nálezových situácií 
nasleduje charakteristika pohrebného rítu, výsledky výskumu v sakristii a 
objavenej kostnici. V časti Nálezy a ich vyhodnotenie je charakteristika, rozbory, 
analógie a datovanie jednotlivých typov. Po súhrne a použitej literatúre je 
zaradená farebná príloha fotografií z výskumu, polohopis sond, plány 
jednotlivých sond, profily s hroby a tabuľky s kresbami výberu nálezov z 
výskumu.  
Ďalšie kapitoly spracovali odborníci v rámci interdisciplinárnej spolupráce. 
Výsledky geofyzikálneho výskumu publikoval v samostatnej kapitole Ján Tirpák. 
Antropologické zhodnotenie kostrových pozostatkov v samostatnej kapitole 
spracoval Branislav Kolena. Vladimír Karlovský z Hvezdárne a planetária M. R. 
Štefánika v Hlohovci analyzoval orientáciu Kostola sv. Gála v Krakovanoch a 
orientáciu kostola v polohe Starý kláštor v Piešťanoch. V záverečnej kapitole 
Marián Klčo spracoval históriu prikostolného cintorína, ktorý je pamiatkovým 
areálom. 
 

 Krupa, Vladimír – dokončenie knihy Kornela Duffeka Storočie piešťanských 
infanteristov, korektúry a záverečné práce pri vydaní knihy a jej vydanie.  



 

 

 

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. 
 Vladimír Krupa: Starý kláštor archeologický výskum gotického kostola v 

Piešťanoch. Pamiatky a múzeá č. 1, 2021, roč. 70, str. 7 – 13  
 Vladimír Krupa: História objavu hrobov germánskej elity v Krakovanoch-Strážach 

(okres Piešťany), Zborník Archeologického múzea SNM Bratislava (v tlači) 
 Vladimír Krupa: Archelogické nálezy z polohy Nové Lúky v Ducovom (okr. 

Piešťany). Balneologický spravodajca / Vlastivedný zborník Balneologického 
múzea (v tlači) 

 
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 - 2024 
 
Monografia Piešťanský ľudový odev.  
Predpokladaným rokom ukončenia je rok 2024. 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 – 2022 
       
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. 
Úloha ukončená – výstupom je monografia vydaná v roku 2021 
 

 Výskum k osobnosti Jána Makoňa 
realizátori: Mgr. A. Bolerázsky, PhDr. V. Krupa 
odbor: história 



 

 

 

plánovaný výstup: Regionálny miestopis a história, perspektívne vydanie      
samostatnej publikácie Historický turistický sprievodca Jána Makoňa. Vydanie v      
spolupráci s mestom, resp. Rezortom Piešťany.   
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2018 – 2022 
 
Stručná charakteristika: spracovanie osobnosti Jána Makoňa a jeho sprievodcu      
po okolí Piešťan – predovšetkým po Považskom Inovci.  

  
 Dlhodobá výskumná činnosť týkajúca sa kúpeľov na Spiši 

realizátor : Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
odbor: história, balneohistória 
plánovaný výstup: štúdia, príspevok v zborníku 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:: 2014 – 2022 
 
Štúdia Kúpeľníctvo na Spiši, príspevok k  dejinám spišských kúpeľov publikovaná 
v zborníku Balneologického múzea Balneologický spravodajca (pokračujúca z 
predošlého obdobia). 

 
 Štúdium archívnych materiálov k súpisu obyvateľstva z roku 1869 týkajúcich sa 

Piešťan 
realizátor: Mgr. Martin Kostelník, PhD. 
odbor: história, balneohistória 

 rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2017 – 2022 
plánovaný výstup: štúdia 
 
Štúdia Teplická časť Piešťan vo svetle súpisu obyvateľstva z roku 1869 
publikovaná v zborníku Balneologického múzea Balneologický spravodajca 
(pokračujúca z predošlého obdobia). 

 
 Názov úlohy, resp. témy: 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 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 2021 
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 9) 

 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/3 

 Počet oslovených ZŠ/23 

 Počet oslovených SŠ/17 

 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 

Stratené kúpele Slovenska slk 36/E  - 1 

Magická krása kútnych plachiet, vernisáž slk 50/E 10 - 1 

Stratené pralesy, sprístupnenie výstavy 
a prednáška 

slk  
 E 

2 - 1 

Krojované bábiky slk 90/E  - 1 

Umenie v parku  slk 20/E 40 - 1 

Slávnostná prezentácia knihy Storočie 
piešťanských infanteristov 

slk 28/E - - 1 

Z HISTÓRIE PIEŠŤAN – archeológia, história 
kúpeľov, osobnosť gen. M.R.Štefánika 
Vychádzka do hlavnej expozície múzea v 
budove  

slk E - - - 

História Kolonádového mosta slk E E - 1 

„Zaujímavosti z dejín slovenského 
kúpeľníctva“ 

slk E E - - 

Zaujímavosti z dejín piešťanských kúpeľov a 
kúpeľníctva na Slovensku“ – komentovaná 
vychádzka 

slk E E - - 

Mamutie stopy slk E 10 - 1 

Zaujímavosti z dejín slovenského 
kúpeľníctva“ 

slk E - - - 

Noc múzeí  v Balneologickom múzeu Imricha 
Wintera dňa 15. mája 2021 

slk E - - 1 

Komentovaná vychádzka „Básnik Ivan Krasko 
a Piešťany“ 

slk E - - - 

Vychádzka za históriou a pamiatkami 
piešťanských kúpeľov 

slk E - - - 

Komentovaná prehliadka Magická krása 
kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka 

slk E - - 1 

Kúpeľná reklama v období secesie“ slk E - - 1 



 

 

 

Baníctvo v Piešťanoch slk E  - 1 

Umelecké pamiatky Kúpeľného ostrova“ slk E E - - 

Zlatý vek Piešťan: Maliar Árpád Basch a jeho 
tvorba pre kúpele Piešťany v období secesie 

slk E - - 1 

Medzinárodný deň detí 1. 6. 2021 od 9.00 – v 
Hlavnej expozícii (budova Kúpeľnej dvorany) 

slk E - - 1 

Vychádzka za históriou a pamiatkami 
piešťanských kúpeľov 

slk E - - - 

Zaujímavosti z dejín piešťanských kúpeľov a 
kúpeľníctva na Slovensku“ 

slk E - - - 

Doba ľadová – prednáška slk E - - - 

História, umenie a národopis Piešťan v 
hlavnej expozícii múzea“ 

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 návštev múzea a propagácii 

múzea i histórie Piešťan v médiách.   

 
 Reklama Balneologického múzea Imricha Wintera a jeho expozícií bola v roku 

2021 vysielaná na vnútornom televíznom okruhu spoločnosti Slovenské liečebné 

kúpele Piešťany, a. s.  

 
 natočenie propagačného príspevku o výstave „Stratené kúpele Slovenska“ ako 

upútavku pre Noc múzeí 2021, dňa 5. 5. 2021, autor: Martin Palkovič 

(www.zpiešťan.sk) 

https://www.facebook.com/100007099176153/videos/2687900591456554 

 

 Pravidelné sprevádzanie organizovaných skupín kúpeľných hostí SLK Piešťany: 

- Vychádzka po Kúpeľnom ostrove a časti mesta s komentovanou prehliadkou: „Za 

históriou Piešťan a piešťanských kúpeľov“. 

- Vychádzka s návštevou a komentovanou prehliadkou expozície Balneologického 

múzea I.W.   

 

 Účasť na Noci múzeí (15. 5. 2021) – lektorovanie pre návštevníkov Pamätnej izby 

Ivana Krasku. 

 

 Trvalá propagácia mimo priestorov múzea: stála malá výstavka zo zbierkových 

predmetov a fotografií múzea k histórii liečebného hotela Pro Patria – v priestoroch 

LH Pro Patria. 

 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 
Názov: Civilné letisko Piešťany   
autor: Marián Koricina 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera, 
Trnavský samosprávny kraj 
tlač: PN Print, s.r.o. Piešťany 
ISBN: 978-80-89155-42-2 
dátum vydania: 16.11.2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 400 kusov 
formát: A4  
väzba: pevná 
rozsah: 298 strán 
reprodukcie: 458 obrázkov, 11 tabuliek 
 
Stručná charakteristika:  
Autorom knihy je dlhoročný zamestnanec 
piešťanského letiska Marián Koricina. Publikácia 
približuje prehľad histórie piešťanského letiska, ale spomína aj prvé kontakty Piešťan 
s letectvom ešte pred vznikom letiska. Hlavnú časť knihy tvorí prehľad histórie civilnej 
leteckej dopravy. Je to vo viacerých faktoroch kniha viacej spomienková, ako 
historická. Autor si však všíma aj širší koncept existencie letiska. Nevenuje sa len 
samotnej civilnej leteckej doprave, ale zameriava sa aj inú leteckú činnosť či už 
športovú, alebo aj na iné, menej známe letecké aktivity s pôsobnosťou na piešťanskom 
letisku. Hodnotné je najmä vypublikovanie viacerých spomienok dnes už nežijúcich 
ľudí – pracovníkov letiska, ktorí sa pričinili o jeho rozvoj. V publikácii samostatnú 
kapitolu autor venuje aj pôsobeniu tu prítomnej leteckej meteorologickej služby SHMÚ 
a nezabúda ani na neletecké aktivity, konané na tomto letisku, či už rôzne športové 
alebo kultúrne akcie. Súčasťou knihy je aj množstvo fotografií. 
Slávnostná prezentácia knihy spojená s „krstom“ sa uskutočnila dňa 16.11. 2021 na 
letisku v Piešťanoch, za prítomnosti autora knihy M. Koricinu a predsedu TTSK Jozefa 
Viskupiča. 
 
 
 
 



 

 

 

Názov: Storočie piešťanských 
infanteristov   
autor: Kornel Duffek 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha 
Wintera, Trnavský samosprávny kraj 
tlač: PN Print, s.r.o. Piešťany 
ISBN: 978-80-89155-39-2 
dátum vydania: 30. 6.2021 
jazyk: slovenský a anglický 
náklad: 800 kusov 
formát: A4  
väzba: pevná 
rozsah: 102 strán 
reprodukcie: 118 obrázkov 
 
Autor publikácie autor Kornel Duffek 
spracoval históriu piešťanských 
infanteristov, ktorá nebola doteraz 
podrobnejšie spracovaná, hoci tvorí 
zaujímavú kapitolu v dejinách mesta 
Piešťany. Táto téma ho zaujala v druhej 
polovici 60. rokov 20. storočia. Vtedy už 
takmer dve desiatky rokov bolo toto ľudové zamestnanie zaniknuté. Keďže zmienky v 
dobovej literatúre sú nie veľmi rozsiahle robil výskum aj priamo v teréne – medzi 
pamätníkmi, ktorých ešte zachytil a ktorí mu poskytli mnohé cenné informácie. Ďalšie 
informácie k tejto téme mu poskytli staré rytiny, historické fotografie, pohľadnice a 
suveníry. Kniha vychádza v dvojjazyčnom slovensko – anglickom vydaní, v pevnej 
väzbe a je aj po grafickej stránke reprezentačne spracovaná, plnofarebná tlač s 50 
čierno-bielymi historickými fotografiami a 68 farebnými reprodukciami historických 
pohľadníc, kolorovaných fotografií a grafík.  
     Vzhľadom na úmrtie autora celý projekt dokončil a niektoré časti knihy napísal 
a dopracoval PhDr. Vladimír Krupa. Taktiež mal na starosti celý projekt a jeho 
komplexnú realizáciu.  
Publikácia vychádza v spolupráci Balneologického múzea Imricha Wintera, Mesta 
Piešťany, s podporou spoločnosti Respect Slovakia, Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Názov: Stavitelia Piešťan   
autor: Ľubomír Mrňa 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha 
Wintera, Trnavský samosprávny kraj 
tlač: PN Print, s.r.o. Piešťany 
ISBN: 978-80-89155-41-5 
dátum vydania: december 2021 
jazyk: slovenský, nemecké resumé 
náklad: 400 kusov 
formát: 21 x 21 cm 
väzba: pevná 
rozsah: 208 strán 
reprodukcie: 271 obrázkov 
 
Balneologické múzeum vydalo novú zaujímavú publikáciu o histórii architektonického 
vývoja Piešťan. Autorom knihy je Ing. arch. Ľubomír Mrňa, ktorý sa nielen venoval 
vlastnej architektonickej tvorbe, ale aj dejinám architektúry. Na Slovensku i v meste 
Piešťany, v ktorom žije. Je autorom mnohých odborných i populárno-náučných článkov 
a štúdií. Pôvodný, rovnomenný seriál, ktorý vychádzal v periodiku Piešťanský týždeň 
a vzbudil mocnú čitateľské odozvu spracoval do knižnej podoby. V porovnaní s 
novinovým seriálom pribudli medailóny o niektorých osobnostiach, nové informácie a 
obrazové materiály. Knižné vydanie mapuje životné osudy a tvorbu už nežijúcich 
staviteľov a architektov pre Piešťany v období historických i politických zmien od konca 
19. do druhej polovice 20. storočia. Podobu Piešťan ovplyvnili najmä secesia, 
funkcionalizmus a výstavba v období socializmu, ktorý predstavoval z historického 
hľadiska nedlhé obdobie rokov 1948 – 1989. Možno konštatovať, že v tomto období v 
Piešťanoch vzniklo (aj v pomere k ich veľkosti) veľké množstvo významných a 
dominantných stavieb. Dôkazom ich kvality a významu je i skutočnosť, že mnohé z 
nich sú dnes národnými kultúrnymi pamiatkami  
     Po úvodných kapitolách nasledujú ťažisková časť publikácie – medailóny 51 
architektov a staviteľov. Každý predstavuje samostatnú kapitolu a len výnimočne sú v 
kapitole začlenené medailóny dvoch architektov či staviteľov. Je to z dôvodu ich úzkej 
či voľnejšej spolupráce v ich profesijnom pôsobení. Od medailónu významného 
maďarského (a pravdaže i uhorského) architekta Ignáca Álpára (1855 – 1928) až po 
nemenej významného architekta Ferdinanda Milučkého (1929 – 2019) tvorcu jednej z 
najpôsobivejších piešťanských stavieb – Domu umenia. Popri bratislavskom 
krematóriu jednej zo svojich najvýznamnejších vôbec.  
     Po grafickej stránke je publikácia spracovaná reprezentačným spôsobom. Text 
dopĺňa 271 fotografií, kresieb, plánov a dokumentov, nechýba zoznam literatúry a 
súčasťou textovej časti je aj súhrn v nemeckom jazyku. Kniha má pevnú väzbu a jej 
rozsah je 208 strán.  
     Publikácia vyšla s podporou Trnavského samosprávneho kraja, mesta Piešťany a 
Stavebnej spoločnosti Raving, a. s., ktorým za podporu jej vydania veľmi pekne 
ďakujeme. Publikáciu si môžete kúpiť v expozíciách Balneologického múzea Imricha 
Wintera. 
 
 
 
 



 

 

 

Názov: Archeologický výskum 
Kostola sv. Gála v Krakovanoch, 
katastrálne územie Stráže  
autor: Marián Klčo – Vladimír Krupa – 
Ján Tirpák – Branislav Kolena – Vladimír 
Karlovský 
vydavateľ: Balneologické múzeum 
Imricha Wintera, Trnavský samosprávny 
kraj 
tlač: PN Print, s.r.o. Piešťany 
ISBN: 978–80–89155–43–9 
dátum vydania: december 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 600 kusov 
formát: 21 cm x 26 cm 
väzba: pevná 
rozsah: 128 strán 
reprodukcie: 103 obrázkov 
 
Nová publikácia múzea vyšla s 
finančnou podporou, ktorú z verejných 
zdrojov poskytol Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu a tiež s podporou 
Obce Krakovany. Publikácia je dielom niekoľkých autorov. Ťažiskovou časťou 
publikácie je spracovanie a interpretácia priebehu a výsledkov archeologického 
výskumu, ktorý v Kostole sv. Gála, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, realizovalo 
v roku 2010 Balneologické múzeum. Autormi tejto časti sú Marián Klčo a Vladimír 
Krupa. V úvodnej kapitole je spracovaná história kostola vo vzťahu k histórii pôvodne 
samostatnej obce Stráže (dnes súčasť obce Krakovany) i dejinám regiónu. Ďalšia 
kapitola oboznamuje čitateľov s archeologickým výskumom v interiéri a exteriéri 
kostola. Po opise priebehu výskumu, jednotlivých sond, hrobov a nálezových situácií 
nasleduje charakteristika pohrebného rítu, výsledky výskumu v sakristii a objavenej 
kostnici. V časti Nálezy a ich vyhodnotenie je charakteristika, rozbory, analógie a 
datovanie jednotlivých typov. Po súhrne a použitej literatúre je zaradená farebná 
príloha fotografií z výskumu, polohopis sond, plány jednotlivých sond, profily s hroby a 
tabuľky s kresbami výberu nálezov z výskumu.  
     Ďalšie kapitoly spracovali odborníci v rámci interdisciplinárnej spolupráce. Výsledky 
geofyzikálneho výskumu publikoval v samostatnej kapitole Ján Tirpák. Antropologické 
zhodnotenie kostrových pozostatkov v samostatnej kapitole spracoval Branislav 
Kolena. Vladimír Karlovský z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci 
analyzoval orientáciu Kostola sv. Gála v Krakovanoch a orientáciu kostola v polohe 
Starý kláštor v Piešťanoch. V záverečnej kapitole Marián Klčo spracoval históriu 
prikostolného cintorína, ktorý je pamiatkovým areálom.  
Vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera a Trnavský samosprávny kraj v roku 
2021. Hlavným partnerom vydania publikácie je Fond na podporu umenia. 
 
Názov: Z histórie Kolonádového mosta  
autor: Vladimír Krupa 
vydavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera, Trnavský samosprávny kraj, 
Mesto Piešťany 
dátum vydania: jún 2021 



 

 

 

jazyk: slovenský 
náklad: 5000 kusov 
formát: A4 skladačka, dvakrát zložená 
 
V roku 2021 sme vydali aj propagačné materiály múzea:  
Dva druhy plnofarebných obojostranných propagačných plagátov múzea formátu A4 
(spolu 20.000 výtlačkov),  
Propagačný materiál Pamätnej izby Ivana Krasku formát A5 (10.000 výtlačkov) 
Propagačná skladačka múzea, formát A4, dvakrát zložená (10.000 výtlačkov) 
 
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  
 Článok v printovom regionálnom periodiku Piešťanský týždeň: Piešťany pre 76 

rokmi oslobodzovala aj komunistami prehliadaná rumunská armáda (v 
spoluautorstve s historikom PhDr. Martinom Lackom), Piešťanský týždeň, 6. apríla 
2021, č. 15,  s. 6  

 Príbišová, V.: Nádhera ľudovej výšivky na kútnych plachtách. In.: Vojčiniak, J. a 
kol. :  Piešťanský týždeň č. 40, ročník XXXI, 28. septembra 2021, Piešťany, Winter 
Média, a.s.,  2021, s.7 

 Príbišová, V.: Kútne plachty boli rýdzo ženskou vecou. In.: Litvák, J. a kol.: Príloha 
Doma v záhrade. November 2021, 9. ročník. Bratislava: Petit Press, 2021, s.14. 
ISSN 1339-1224 

 Príbišová, V.: Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka 
https://www.zpiestan.sk/spravy/magicka-krasa-kutnych-plachiet-zo-zbierky-
kornela-duffeka/ 

 Krupa, V.: Plány na Červenej veži v minulosti. Piešťanský týždeň č. 15, roč. XXXI., 
6. apríla 2021, str. 8 

 Krupa, V.: Beethoven a jeho vzťah k Piešťanom. Piešťanský týždeň č. 15, roč. 
XXXI., 6. apríla 2021, str. 9 

 Krupa, V.: Civilné letisko Piešťany / Nová kniha o jeho histórii. Piešťanský týždeň 
č. 47, roč. XXXI., 16. novembra 2021, str. 17 

 Krupa, V.: Zreštaurovali barokovú plastiku Jána Nepomuckého.  Piešťanský 
týždeň č. 40, roč. XXXI., 28. septembra 2021, str. 7 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/12/23/vianociam-predchadzali-stridzie-dni/ 
Jarmila Hluchová: Vianociam predchádzali stridžie dni Kultúra a spoločnosť / 
Príroda / História 23. decembra 2021, 00:02 Autor: Redakcia 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/04/04/zabudnuta-rumunska-armada/ 
 Andrej Bolerázsky: Pred 76. rokmi Piešťany oslobodzovala aj komunistickým 

režimom prehliadaná rumunská armáda História / Piešťany 4. apríla 2021 
 Lacko, M. / Bolerázsky, A.: Piešťany pred 76 rokmi oslobodzovala aj komunistami 

prehliadaná rumunská armáda. Piešťanský týždeň č. 15, roč. XXXI., 6. apríla 2021, 
str. 9 

 
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 
 (am): Noc múzeí priniesla aj výstavu historických fotografií. Piešťanský týždeň č. 

21, roč. XXXI., 18. mája 2021, str. 16 
 Mathiasová, A.: Kornel Duffek sa in memoriam stal čestným občanom mesta, 

vydali i jeho knihu. Piešťanský týždeň č. 28, roč. XXXI., 6. júla 2021, str. 9 
 (am): Kútne plachty Kornela Duffeka vystavujú na Štefánikovej ulici. Piešťanský 

týždeň č. 33, roč. XXXI., 10. augusta 2021, str. 7 
 (am): Pripomenuli si narodenie generála Štefánika. Piešťanský týždeň č. 30, roč. 

XXXI., 20. júla 2021, str. 7 
 (am): Vo Vile dr. Lisku vystavujú aj staré kúpeľnícke predmety 
 Piešťanský týždeň roč. 31, č. 18, 27. apríla 2021, str. 9 
 (js): Župan ocenil aj Piešťancov. Piešťanský týždeň č. 41, roč. XXXI., 5. októbra 

2021, str. 10 
 Bzdúch, P.: Piešťany majú prvenstvo medzi expozíciami venovanými M. R. 

Štefánikovi. Piešťanský týždeň č. 34, roč. XXXI., 17. augusta 2021, str. 7 
 SLK/inz: Piešťany sa vo festivalovej atmosfére vrátia do svojich zlatých čias. 

Piešťanský týždeň č. 38, roč. XXXI., 14. septembra 2021, str. 17 
 (am): Umenie v parku inšpirované kúpeľným mestom. Piešťanský týždeň č. 30, 

roč. XXXI., 20. júla 2021, str. 8 
 Švorc D. – Bôrik, T.: Spomienkové stretnutie k výročiu narodenia M. R. Štefánika. 

Piešťanský týždeň č. 29, roč. XXXI., 13. júla 2021, str. 12L 
 11. a 12. október 2021 – rozhovor a odborná konzultácia s redaktorkou RTVS 

p..Brodnianskou k reportáži v relácii „Slovensko v obrazoch“ o krojovaných 
bábikách - odvysielaná 24.10.2021o 11.00 hod. 

 Slovensko v obrazoch - Televízny videoarchív - RTVS.sk (od min. 17.52) 
 (Mgr. Jarmila Hluchová) 
 14.október 2021 – rozhovor pre Mestskú televíziu Trnava na tému „Chlieb v 

tradičnej ľudovej kultúre“ , odvysielaný 16.10. 2021 Link: (6) Facebook 
 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
 K vydaniu knihy Civilné letisko Piešťany (autor: Marián Koricina): 
 „Nová publikácia o piešťanskom letisku zachytáva jeho takmer 100-ročnú históriu“. 

Rozhlasová reportáž na Rádio Regina (22.11.2021, redaktorka Vlasta Cigánková):  
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/274938/nova-publikacia-o-
piestanskom-letisku-zachytava-jeho-takmer-100-rocnu-historiu 

 Tlačová správa na stránke TTSK: „Župa uviedla knihu o histórii a súčasnosti letiska 
Piešťany“. Trnavský samosprávny kraj – tlačová správa, (16.11.2021 / VUC-TT) 

 https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/zupa-uviedla-knihu-o-historii-a-sucasnosti-
letiska-piestany/ 



 

 

 

 Článok v printových novinách My: „Župa uviedla knihu o histórii a súčasnosti 
letiska Piešťany“. My – nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región,  22.11. 
2021, číslo 45, roč. 1, s. 8. (RA)  

 https://www.seredonline.sk/2021/11/16/zupa-uviedla-knihu-o-historii-a-
sucasnosti-letiska-piestany/ 

 Spravodajstvo Samospráva Aktualizované: 16. novembra 2021, 12:30 Župa 
uviedla knihu o histórii a súčasnosti Letiska Piešťany redakcia 16. novembra 2021, 
12:30 

 Agentúrna správa na stránke TASR: Kultúra: „Uviedli knihu o histórii civilného 
letiska v Piešťanoch“, (16. 11. 2021 / don liv): https://www.tasr.sk/tasr-
clanok/TASR:2021111600000351 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/11/21/civilne-letisko-piestany-nova-kniha-
o-jeho-historii/ 

 Vladimír Krupa: Civilné letisko Piešťany – nová kniha o jeho histórii Kultúra a 
spoločnosť / História / Piešťany 21. novembra 2021 

 Článok na internetovej verzii novín Piešťanský týždeň: „Civilné letisko Piešťany – 
nová kniha o jeho histórii“, (publikované 21.11.2021 / red.): 
https://www.piestanskydennik.sk/2021/11/21/civilne-letisko-piestany-nova-kniha-
o-jeho-historii/ 

 Článok v printovej verzii regionálnych novín Piešťanský týždeň: „Publikáciu o 
letisku pokrstili malými lietadielkami“, Piešťanský týždeň, č. 48, roč. XXXI, 
23.11.2021, s. 17. (am)  

 Článok v internetových regionálnych novinách Z Piešťan.sk: „Vyšla kniha o histórii 
piešťanského letiska“ (14. novembra 2021 / V. Krupa): 
https://www.zpiestan.sk/spravy/vysla-kniha-o-historii-piestanskeho-letiska/ 

 Tlačová správa na spravodajskom portáli Islovak.sk: „Predstavili sme nový pohľad 
na piešťanské letisko – Tento týždeň sme uviedli knihu o histórii a súčasnosti 
Letisko Piešťany“, (20.11.2021 / TTSK) https://islovak.sk/%F0%9F%93%95-
predstavili-sme-novy-pohlad-na-piestanske-letisko%E2%9C%88%EF%B8%8F-
tento-tyzden-sme-uviedli-knihu-o-historii-a-sucasnosti-letisko-piestany/ 

 Článok v internetových regionálnych novinách Z Piešťan.sk: „Piešťanské letisko 
má takmer 100 rokov, zmapovali jeho históriu“, (17.11.2021, Martin Palkovič): 

https://www.zpiestan.sk/spravy/piestanske-letisko-ma-takmer-100-rokov-

zmapovali-jeho-historiu/ 

 https://obce.tasr.sk/clanok/5020/-infanteristi-boli-fenomenom-piestanskych-

kupelov 

 06.07.2021 | Trnavský kraj | Autor: TASR: Infanteristi boli fenoménom 
piešťanských kúpeľov 

 https://www.zpiestan.sk/spravy/pokrstili-knihu-storocie-piestanskych-

infanteristov/ Vladimír Krupa: Pokrstili knihu Storočie piešťanských infanteristov 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/07/10/kornel-duffek-sa-in-

memoriam-stal-cestnym-obcanom-mesta-vydali-i-jeho-knihu-o-

infanteristoch/ 
 Alexandra Mathiasová: Kornel Duffek sa in memoriam stal čestným občanom 

mesta, vydali i jeho knihu o infanteristoch 

 https://mytrnava.sme.sk/c/22695493/piestany-infanteristi-boli-fenomenom-

kupelov.html 

https://www.zpiestan.sk/spravy/piestanske-letisko-ma-takmer-100-rokov-zmapovali-jeho-historiu/
https://www.zpiestan.sk/spravy/piestanske-letisko-ma-takmer-100-rokov-zmapovali-jeho-historiu/
https://obce.tasr.sk/clanok/5020/-infanteristi-boli-fenomenom-piestanskych-kupelov
https://obce.tasr.sk/clanok/5020/-infanteristi-boli-fenomenom-piestanskych-kupelov
https://www.zpiestan.sk/spravy/pokrstili-knihu-storocie-piestanskych-infanteristov/
https://www.zpiestan.sk/spravy/pokrstili-knihu-storocie-piestanskych-infanteristov/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/07/10/kornel-duffek-sa-in-memoriam-stal-cestnym-obcanom-mesta-vydali-i-jeho-knihu-o-infanteristoch/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/07/10/kornel-duffek-sa-in-memoriam-stal-cestnym-obcanom-mesta-vydali-i-jeho-knihu-o-infanteristoch/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/07/10/kornel-duffek-sa-in-memoriam-stal-cestnym-obcanom-mesta-vydali-i-jeho-knihu-o-infanteristoch/
https://mytrnava.sme.sk/c/22695493/piestany-infanteristi-boli-fenomenom-kupelov.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22695493/piestany-infanteristi-boli-fenomenom-kupelov.html


 

 

 

 4. júl 2021 o 13:00 Infanteristi boli v minulosti neodmysliteľnou časťou kúpeľov 
v Piešťanoch / Autor Kornel Duffek sa zameral na časť histórie, ktorá nebola 
doteraz podrobnejšie spracovaná. TASR Tlačová agentúra 

 https://www.teraz.sk/regiony/infanteristi-boli-fenomenom-

piestansk/560791-clanok.html Autor TASR: Infanteristi boli fenoménom 

piešťanských kúpeľov 

 https://www.zpiestan.sk/spravy/storocie-piestanskych-infanteristov/ 
 SPRÁVY 30. JÚNA 2021  MARTIN PALKOVIČ Balneologické múzeum Imricha 

Wintera, infanteristi, Kornel Duffek, piešťany Storočie piešťanských infanteristov 

 https://www.piestany.sk/aktuality/spravy/udelenie-titulu-cestny-obcan-

mesta-piestany-4553sk.html UDELENIE TITULU ČESTNÝ OBČAN MESTA 

PIEŠŤANY Typ: Press | ostatné | náš tip | Mesto 
 https://www.aktuality.sk/clanok/906593/zabudnuta-historia-ludske-taxiky-

fungovali-na-slovensku-vyse-sto-rokov-boli-v-jedinom-meste/ Rudolf Sivý: 
Zabudnutá história: Ľudské taxíky fungovali na Slovensku vyše sto rokov, boli iba 
v jedinom meste (rozhovor s Vladimírom Krupom) 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/31/muzeum-pripravuje-knihu-

storocie-piestanskych-infanteristov/ Vladimír Krupa Múzeum pripravuje knihu 

Storočie piešťanských infanteristov Kultúra a spoločnosť / Piešťany 31. mája 2021, 
00:02 Autor: Redakcia 

 https://www.teraz.sk/regiony/balneologicke-muzeum-vydalo-archeologi/530240-
clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&ut
m_content=.%253Bsearch sekcia Regióny autor TASR Balneologické múzeum 
vydalo archeologickú topografiu 23. februára 2021 16:23 

 (am): Kútne plachty Kornela Duffeka vystavujú na Štefánikovej ulici. Piešťanský 
týždeň  č. 33, roč. XXXI., 10. augusta 2021, str. 7 

 Župa uviedla knihu o letisku Piešťany. My nezávislé noviny pre Vašu obec 22. 
novembra 2021, č. 45, roč. 1, str. 8 

 Nová kniha múzea je kniha o histórii letiska „Civilné letisko Piešťany“ – darček 
k Vianociam. A.B. Piešťany, 10. decembra 2021, roč. XXXI., č. 45, str. 5 

 Článok: Nekŕmte nutrie, sú to škodcovia, čo roznášajú choroby Dostupné na: 
https://www.piestanskydennik.sk/2021/02/19/nekrmte-nutrie-su-to-skodcovia-co-
roznasaju-choroby/ 

 Vyšlo aj v tlačenej verzii rovnakého periodika: Nekŕmte nutrie, sú to škodcovia, čo 
roznášajú choroby Piešťanský týždeň, č. 8, roč. XXXI, 16.2.2021, ISSN 1339-
0600, s.16 

 Článok: Vzácny nález  mamuta v Ratnovciach Dostupné na: 
https://www.piestanskydennik.sk/2021/10/12/vzacny-nalez-mamuta-v-
ratnovciach/ 

 Vyšlo aj v tlačenej verzii rovnakého periodika: V Ratnovciach našli mamuta.  
Piešťanský týždeň, č. 42, roč. XXXI, 12.10.2021, ISSN 1339-0600, s. 7 

 Článok: Pri Piešťanoch objavili zviera z doby ľadovej Dostupné na: 
https://zemavek.sk/pri-piestanoch- objavili-zviera-z-doby-ladovej/ 

 Článok: V Ratnovciach našli kosti mamuta, ktoré môžu byť staré 22-tisíc rokov 
Dostupné na: https://zahrada.sme.sk/c/22792727/v-ratnovciach-nasli-kosti-
mamuta -ktore-mozu-byt-stare-22-tisic-rokov.html 

 Vyšlo aj v tlačenej verzii rovnakého periodika: Tomáš za humnami zas vykopal pol 
mamuta Doma v záhrade, č. 11, roč. 9, november 2021, ISSN 1339-1224, s.15 

https://www.teraz.sk/regiony/infanteristi-boli-fenomenom-piestansk/560791-clanok.html
https://www.teraz.sk/regiony/infanteristi-boli-fenomenom-piestansk/560791-clanok.html
https://www.zpiestan.sk/spravy/storocie-piestanskych-infanteristov/
https://www.piestany.sk/aktuality/spravy/udelenie-titulu-cestny-obcan-mesta-piestany-4553sk.html
https://www.piestany.sk/aktuality/spravy/udelenie-titulu-cestny-obcan-mesta-piestany-4553sk.html
https://www.aktuality.sk/clanok/906593/zabudnuta-historia-ludske-taxiky-fungovali-na-slovensku-vyse-sto-rokov-boli-v-jedinom-meste/
https://www.aktuality.sk/clanok/906593/zabudnuta-historia-ludske-taxiky-fungovali-na-slovensku-vyse-sto-rokov-boli-v-jedinom-meste/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/31/muzeum-pripravuje-knihu-storocie-piestanskych-infanteristov/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/31/muzeum-pripravuje-knihu-storocie-piestanskych-infanteristov/
https://www.teraz.sk/regiony/balneologicke-muzeum-vydalo-archeologi/530240-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch
https://www.teraz.sk/regiony/balneologicke-muzeum-vydalo-archeologi/530240-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch
https://www.teraz.sk/regiony/balneologicke-muzeum-vydalo-archeologi/530240-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch


 

 

 

 Článok: Ratnovský mamut má ešte niekoľko tajomstiev Dostupné na: 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/607680-ratnovsky-mamut-ma-este-
niekolko-tajomstiev/ 

 Vyšlo aj v tlačenej verzii rovnakého periodika: Žaneta Mikulíková: Ratnovský 
mamut má ešte niekoľko tajomstiev Pravda, č. 264, roč. XXXI, 16. – 17.11. 2021, 
ISSN 1335-4050, s. 6 

 Článok: Pri Piešťanoch objavili pozostatky mamuta, ide o vzácny nález Dostupné 

na: https://spravy.rtvs.sk/2021/10/pri-piestanoch-objavili-pozostatky -

mamuta-ide-o-vzacny-nalez/ 
 Odvysielané v hlavných správach, 6. 10. 2021, v hlavných správach o 19.00, v 

čase 00:45:07, „Pri Piešťanoch našli kosti mamuta“ Článok: Cenný nález v 
Ratnovciach: Kosti mamuta našli na paleolitickom smetisku 

 Dostupné na: https://www.zpiestan.sk/spravy/cenny-nalez-v-ratnovciach -kosti-
mamuta-nasli-na-paleolitickom-smetisku/  

 https://www.facebook.com/zpiestan/videos/565023434731930 Článok: Mamutie 
kosti Dostupné na: https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/93898-noviny-tv-joj 

 Odvysielané v hlavných správach televízie JOJ, 21. 11. 2021 o 19.00 hodine, v 
čase 00:21:48, „Mamutie kosti“ 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 

 

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

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 https://www.teraz.sk/regiony/zvolen-v-ldm-je-vystava-vyhynutych-ra/576383-

clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&ut
m_content=.%253Bsearch 

 < sekcia Regióny Autor TASR Vo Zvolene je výstava vyhynutých rastlín vo forme 
fosílií 13. septembra 2021 12:05 

 https://www.teraz.sk/kultura/piestany-muzeum-zrestaurovalo-sochu/575619-
clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&ut
m_content=.%253Bsearch 

 sekcia Kultúra Autor TASR  Múzeum v Piešťanoch zreštaurovalo sochu sv. Jána 
Nepomuckého 9. septembra 2021 

 https://www.teraz.sk/kultura/piestanske-muzeum-ziskalo-nove-pri/582412-
clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&ut
m_content=.%253Bsearch 

 < sekcia Kultúra Autor TASR Piešťanské múzeum získalo nové priestory na 
depozitár 9. októbra 2021 16:07 

 https://www.zpiestan.sk/spravy/vydajte-sa-po-ich-stopach-lovcov-mamutov/ 
6. AUGUSTA 2021  MARTIN PALKOVIČ edu.pn Vydajte sa po ich stopách lovcov 
mamutov 

https://spravy.rtvs.sk/2021/10/pri-piestanoch-objavili-pozostatky%20-mamuta-ide-o-vzacny-nalez/
https://spravy.rtvs.sk/2021/10/pri-piestanoch-objavili-pozostatky%20-mamuta-ide-o-vzacny-nalez/
https://www.zpiestan.sk/spravy/cenny-nalez-v-ratnovciach%20-kosti-mamuta-nasli-na-paleolitickom-smetisku/
https://www.zpiestan.sk/spravy/cenny-nalez-v-ratnovciach%20-kosti-mamuta-nasli-na-paleolitickom-smetisku/
https://www.facebook.com/zpiestan/videos/565023434731930
https://www.zpiestan.sk/spravy/vydajte-sa-po-ich-stopach-lovcov-mamutov/


 

 

 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/09/20/piestany-sa-vo-festivalovej-

atmosfere-vratia-do-svojich-zlatych-cias/ Piešťany sa vo festivalovej atmosfére 

vrátia do svojich zlatých čias 
 Kultúra a spoločnosť / Podujatia / Piešťany 20. septembra 2021, 00:02 Autor: 

Redakcia 

 https://www.trnava-live.sk/2021/10/18/zupa-chce-ziskat-milion-eur-na-

modernizaciu-desiatich-institucii-investicie-maju-putovat-aj-do-divadla-ci-

kniznice/ Streda, 23 Február, 2022 Hľadaj na trnava-live.sk... 

 Župa chce získať milión eur na modernizáciu desiatich inštitúcií, investície majú 
putovať aj do divadla či knižnice 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/19/noc-muzei-priniesla-aj-

vystavu-historickych-fotografii/ Noc múzeí priniesla aj výstavu historických 

fotografií Kultúra a spoločnosť / Podujatia / Piešťany 19. mája 2021, 00:01 Autor: 
Alexandra Mathiasová 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/02/vo-vile-dr-lisku-vystavuju-aj-

stare-kupelnicke-predmety/ Vo Vile dr. Lisku vystavujú aj staré kúpeľnícke 

predmety Kultúra a spoločnosť / Výstavy 2. mája 2021, 00:02 Autor: Alexandra 
Mathiasová 

 https://mytrnava.sme.sk/c/22759609/muzeum-ziskalo-nove-priestory-na-

depozitar.html 9. okt 2021 o 13:26 Múzeum získalo nové priestory na depozitár 

Zlepšiť podmienky na uloženie nevystavených exponátov sa podarilo 
piešťanskému Balneologickému múzeu Imricha Wintera (BMIW). TASR Tlačová 
agentúra 

 Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/22759609/muzeum-ziskalo-nove-priestory-
na-depozitar.html 

 https://myzvolen.sme.sk/c/22740712/stratene-pralesy-sa-dostali-do-muzea.html 
 15. sep 2021 o 18:45 Stratené pralesy sa dostali do múzea Od silúru až po 

súčasnosť. MOJ Externý prispievateľ Čítajte viac: 
https://myzvolen.sme.sk/c/22740712/stratene-pralesy-sa-dostali-do-muzea.html 

 https://mytrnava.sme.sk/c/22703816/piestany-ponukaju-40-rokov-umenia-od-15-
autorov.html 17. júl 2021 o 21:04 Piešťany ponúkajú 40 rokov umenia od 15 
autorov 

 Výstava obrazov s názvom Umenie v parku prináša diela z medzinárodných 
maliarskych sympózií rokov 1967 až 2007 v Moravanoch nad Váhom pri 
Piešťanoch. TASR Tlačová agentúra Čítajte viac: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22703816/piestany-ponukaju-40-rokov-umenia-

od-15-autorov.html 

 https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/04/prechadzka-chtelnicou-a-

turisticko-sportove-vyzitie-v-okolitej-prirode/ Prechádzka Chtelnicou a 

turisticko-športové vyžitie v okolitej prírode Tip na výlet 4. mája 2021, 00:01 Autor: 
Redakcia 

 https://www.pnky.sk/kultura/zupa-otvorila-kulturne-zariadenia-je-medzi-nimi-aj-
balneologicke-muzeum-i-wintera/ KULTÚRA Župa otvorila kultúrne zariadenia, je 
medzi nimi aj Balneologické múzeum I. Wintera Published 22. apríla 2021By 
PNky.sk 

 https://mytrnava.sme.sk/c/22694884/kolonadovy-most-obnovili-vyzera-ako-v-
minulosti.html pnky.sk 3. júl 2021 o 10:22 Kolonádový most obnovili. Vyzerá ako 

https://www.piestanskydennik.sk/2021/09/20/piestany-sa-vo-festivalovej-atmosfere-vratia-do-svojich-zlatych-cias/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/09/20/piestany-sa-vo-festivalovej-atmosfere-vratia-do-svojich-zlatych-cias/
https://www.trnava-live.sk/2021/10/18/zupa-chce-ziskat-milion-eur-na-modernizaciu-desiatich-institucii-investicie-maju-putovat-aj-do-divadla-ci-kniznice/
https://www.trnava-live.sk/2021/10/18/zupa-chce-ziskat-milion-eur-na-modernizaciu-desiatich-institucii-investicie-maju-putovat-aj-do-divadla-ci-kniznice/
https://www.trnava-live.sk/2021/10/18/zupa-chce-ziskat-milion-eur-na-modernizaciu-desiatich-institucii-investicie-maju-putovat-aj-do-divadla-ci-kniznice/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/19/noc-muzei-priniesla-aj-vystavu-historickych-fotografii/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/19/noc-muzei-priniesla-aj-vystavu-historickych-fotografii/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/02/vo-vile-dr-lisku-vystavuju-aj-stare-kupelnicke-predmety/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/02/vo-vile-dr-lisku-vystavuju-aj-stare-kupelnicke-predmety/
https://mytrnava.sme.sk/c/22759609/muzeum-ziskalo-nove-priestory-na-depozitar.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22759609/muzeum-ziskalo-nove-priestory-na-depozitar.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22703816/piestany-ponukaju-40-rokov-umenia-od-15-autorov.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22703816/piestany-ponukaju-40-rokov-umenia-od-15-autorov.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22703816/piestany-ponukaju-40-rokov-umenia-od-15-autorov.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22703816/piestany-ponukaju-40-rokov-umenia-od-15-autorov.html
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/04/prechadzka-chtelnicou-a-turisticko-sportove-vyzitie-v-okolitej-prirode/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/04/prechadzka-chtelnicou-a-turisticko-sportove-vyzitie-v-okolitej-prirode/
https://www.pnky.sk/kultura/zupa-otvorila-kulturne-zariadenia-je-medzi-nimi-aj-balneologicke-muzeum-i-wintera/
https://www.pnky.sk/kultura/zupa-otvorila-kulturne-zariadenia-je-medzi-nimi-aj-balneologicke-muzeum-i-wintera/
https://mytrnava.sme.sk/c/22694884/kolonadovy-most-obnovili-vyzera-ako-v-minulosti.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22694884/kolonadovy-most-obnovili-vyzera-ako-v-minulosti.html


 

 

 

v minulosti Po dvoch rokoch ukončili rekonštrukčné práce za 1,5 milióna eur. 
TASR Tlačová agentúra 

 https://www.pnky.sk/kultura/balneologicke-muzeum-vydalo-knihu-mapujucu-nas-
region-v-obdobi-praveku/ Balneologické múzeum vydalo knihu mapujúcu náš 
región v období praveku Published 24. februára 2021 By PNKY_1  

 Príbišová, V.: Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka Z 
Piešťan.sk https://www.zpiestan.sk/spravy/magicka-krasa-kutnych-plachiet-zo-
zbierky-kornela-duffeka/ 

 Balneologické múzeum predstaví kútne plachty zo zbierky K. Duffeka 
https://www.teraz.sk/najnovsie/piestany-muzeum-predstavi-kutne-pl/568081-
clanok.html 

 Kútne plachty Kornela Duffeka vystavujú na Štefánikovej ulici.  
https://www.piestanskydennik.sk/2021/08/13/kutne-plachty-kornela-duffeka-
vystavuju-na-stefanikovej-ulici/ 

 (am): Balneologické múzeum sa zapojí do Noci múzeí. Piešťanský týždeň č. 20, 
roč. XXXI., 11. mája 2021,  str. 16 

 Aj na https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/15/dnesna-noci-muzei-v-

balneologickom-muzeu/ Noc múzeí dnes aj v Balneologickom múzeu Kultúra a 

spoločnosť / Výstavy 15. mája 2021, autor: Alexandra Mathiasová 
 Majú 120 až 180 rokov: Predstavili najreprezentatívnejšie tradičné kúsky 

https://mytrnava.sme.sk/c/22715644/maju-120-az-180-rokov-predstavili-
najreprezentativnejsie-tradicne-kusky.html 

 Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/22715644/maju-120-az-180-rokov-
predstavili-najreprezentativnejsie-tradicne-kusky.html Magická krása kútnych 
plachiet zo zbierky Kornela Duffeka 

 https://kalendar.rezortpiestany.sk/podujatie/kutne-plachty 
 Rýchla správa o 13.13. 5. august 2021. Trnavské rádio. Kultúra. 

https://trnavske.radio/20210805-1313/ 
 Balneologické múzeum predstaví kútne plachty zo zbierky K. Duffeka 

https://dnesky.sk/balneologicke-muzeum-predstavi-kutne-plachty-zo-zbierky-k-
duffeka/ 

 Kútne plachty Kornela Duffeka vystavujú na Štefánikovej ulici. In.: Vojčiniak, J. a 
kol. :  Piešťanský týždeň č.33, ročník XXXI. Piešťany, Winter Média, a.s.,  2021, 
s.7, Piešťanský denník (piestanskydennik.sk) 

 Výstava kútnych plachiet (RTVS)  
 9. 9. 2021 16:13 | Kultúra a hudba Autorka: Iveta Pospíšilová 

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/268002/vystava-kutnych-

plachiet 
 Ján Litvák: Záhradkári tu našli mince aj praveké nástroje. Doma v záhrade, 9. 

ročník, júl 2021, str. 12 – 13 (rozhovor s PhDr. Vladimírom Krupom o múzeu a jeho 
aktivitách) 

 Ján Litvák: Tomáš za humnami zas vykopal pol mamuta. Doma v záhrade, 9. 
ročník, november 2021, str. 15 (rozhovor s Ing. Tomášom Mlynským o záchrane 
nálezu mamuta)  

 Peter Getting: Mamuty sa chodili ohrievať do kúpeľov / Pár kilometrov od 
Moravianskej venuše objavili ďalšie kosti mamuta. Sme víkend č. 77, roč. 29, 3. 
4. 2021, str. 4 – 5 (rozhovor a vyjadrenia za viac subjektov, aj za Balneologické 
múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch) 

 
 

https://www.pnky.sk/kultura/balneologicke-muzeum-vydalo-knihu-mapujucu-nas-region-v-obdobi-praveku/
https://www.pnky.sk/kultura/balneologicke-muzeum-vydalo-knihu-mapujucu-nas-region-v-obdobi-praveku/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/15/dnesna-noci-muzei-v-balneologickom-muzeu/
https://www.piestanskydennik.sk/2021/05/15/dnesna-noci-muzei-v-balneologickom-muzeu/
https://mytrnava.sme.sk/c/22715644/maju-120-az-180-rokov-predstavili-najreprezentativnejsie-tradicne-kusky.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22715644/maju-120-az-180-rokov-predstavili-najreprezentativnejsie-tradicne-kusky.html
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/268002/vystava-kutnych-plachiet
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/268002/vystava-kutnych-plachiet


 

 

 

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 (ďalej 
len VMG) 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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 255.036 244.786 218.913 89,43 

620 Odvody 81.622 79.572 77.314 97,16 

630 Tovary a služby 106.969 116.069 117.458 101,20 

640 Bežný transfer 500 3.700 4.897 132,35 

SPOLU 432.873 444.127 444.127 418.582 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMG za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 200.000 207.075 207.075 100 

HIM - - - - 

SPOLU 200.000 207.075 207.075 100 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov VMG za rok 2021 
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 objektu 
parného mlyna v 
Dolných Salibách na 
depozit a výstavný 
priestor 

207.075 0 - - - 

SPOLU 207.075 0    

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMG za rok 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

 - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    14.823,50 € 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov VMG z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Mesto 
Galanta 

Noc múzeí 
1.720 850 - BV 

2 Mesto 
Galanta 

Programy v rámci 
DEKD, Rodinná 
sobota – Vianoce 
v múzeu, Studia 
Galanthensia 
No9, 3D 
prezentácia 
výstav 

3.480 1.500 - BV 

3 Fond na 
podporu 
umenia 

Akvizícia 
pohľadníc mesta 
Galanta 

1.517 1.000 1.057 KV 

4 Fond na 
podporu 
umenia 

Akvizícia 
konského 
postroja rodu 
Esterházi 

1.500 1.500 500 KV 

SPOLU BV 2.350 -  

SPOLU KV 2.500 1.557  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMG za rok 2021 

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 

Rekonštrukcia 
objektu 

parného mlyna 
v Dolných 

Salibách na 
depozit a 
výstavný 
priestor 

207.075 

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

 

Objekty v nájme VMG za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

2 
Depozit ZDROJ 32.432,80 32.432,80 

Depozit SAD 2.816,06 2.816,06 

 



 

 

 

Priestorové podmienky VMG v m2 za rok 2021 
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 18 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: 1.468 
 
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: 1.468 
 
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: 1.468 
 
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: 1.468 
 
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: 1.468 
 
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: 1.468 
 
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: 1.468 
 
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: 1.468 
 
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: 1.226 
 
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: 1.226 
 
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.   
 
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: 17 
 
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  
kurátori: PhDr. Izabela Danterová, Mgr. Diana 
Gruberová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Jelke 
výstup: skladačka 
počet návštevníkov: 14.625 
 
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 
kurátori: Mgr. Mária Szanyi, PhDr. Izabela 
Danterová 
miesto realizácie: Vodný mlyn v Tomášikove 
výstup: skladačka 
počet návštevníkov: 6.205 
 
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: katalóg 
počet návštevníkov: 75 
 
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 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudový, Šaľa 
výstup:  
počet návštevníkov: eviduje a vykazuje 
Ponitrianske múzeum v Nitre 
 
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: 26 
 
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 
kurátor: PhDr. Izabela Danterová 
miesto realizácie: Dom ľudového bývania 
v Žihárci 
výstup: - 
počet návštevníkov: 300 
 
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: 1.219 
 
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 
výstup: - 
počet návštevníkov: exp. v kaviarni 
 
V rámci spolupráce s kaviarňou Esterházy boli 
zapožičané do interiéru fragmenty a časti 
pôvodného zariadenia kaštieľa, v ktorom sa 
kaviareň nachádza. Múzeum zapožičalo 13 
zbierkových predmetov z historického fondu do 
jednej z miestností. V roku 2021 bola otvorená 
nová časť expozície, ktorá predstavuje ukážku 
bývania vyššej spoločenskej vrstvy na prelome 
19. a 20. storočia. Múzeum zapožičalo 
exponáty historického nábytku – sedaciu súpravu a časť archeologických nálezov 
nájdených pri výskume kaštieľa. 
 
Galanta na špirále storočiami  
rok sprístupnenia: 11.11.2021 
kurátori: Mgr. Michal Takács, Mgr. Beata 
Horváth Szépová, Mgr. Erika Slobodová 
miesto realizácie: Neogotický kaštieľ Galanta 
výstup: - 
počet návštevníkov: 150 
 
Expozície mapuje stavebný vývoj 
a archeologický výskum Neogotického kaštieľa v Galante. Jednotlivé známe fázy 
prestavieb sú znázornené a opísané na plagátoch, a v 8 vitrínach sú priložené 
predmety nájdené počas archeologických výskumov v areáli kaštieľa. Ďalšia časť 
expozície predstavuje ukážku bývania vyššej spoločenskej vrstvy z konca 19. storočia. 
 
 
 
 



 

 

 

Výstavy 
 

90 rokov Slovenského hokeja                         
(14.11.2020 – predĺžená do 12.3 2021) 
vernisáž: 14.11.2020 o 17,00 h. (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. 

 
Tretia Cesta – odkaz Hanzy  
(30.3.2021 – 30.4.2021)  
vernisáž: 30.3.2021 o 17,00 h. (online)   
kurátorky: Csilla Nagy, Zsófia Nagy, Mgr. 
Erika Slobodová 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: umelecká história, história 
výstup: plagát, pozvánka, tlačová správa  
počet návštevníkov: 23  
 
Výstava sa venovala družstevnému hnutiu Hanza, ktoré malo v období 1925-1945 
svoje stredisko v Galante. Výstava predstavovala diela galantskej výtvarníčky Csilly 
Nagy, ktoré ukazovali ideológiu a históriu hnutia v jej vlastnom poňatí. Umelecké diela 
boli doplnené predmetmi, ktoré pripomínali samotné hnutie formou fotografií, výrobkov 
a publikácií. 
 
Podoby kovu 
(15.5.2021 – 31.8.2021) 
vernisáž: 15.5.2021 o 15,00 h. (online) 
kurátorky: Mgr. Erika Slobodová, Mgr. Diana 
Gruberová, Mgr. Beata Horváth Szépová 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história, etnológia, archeológia 
výstup: pozvánka, plagát, tlačová správa 
počet návštevníkov: 807 
 
Výstava prezentujúca rôzne druhy, formy a podoby kovu, využívané v spoločnosti 
v minulosti na úžitkové, dekoratívne, ale i umelecké účely. Výstava poukazovala na 
využitie kovu od praveku do polovice 20. storočia. Zaoberala sa spracovaním 
a využitím kovu v čase a priestore.   

 



 

 

 

Kuffnerovská umelecká zbierka  
(8.9.2021 – 30.11.2021)    
vernisáž: 18.9.2021 o 17,00 h. (online) 
kurátor: Mgr. Erika Slobodová, Eva Sudová 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história, umelecká história  
výstup: plagát, pozvánka, tlačová správa  
počet návštevníkov: 613  
 
Výstava vznikla v spolupráci s OZ Ponvagli 
a Slovenskou národnou galériou (SNG). Predstavovala umeleckú zbierku, jej zloženie, 
rozsah a osud. Zbierka ktorú nazhromaždil rod Kuffenrovcov vo svojom šľachtickom 
sídle v Sládkovičove bola vyvezená a rozpredaná. Vystavené predmety – pozostatok 
tejto zbierky zapožičala SNG a bola tiež doplnená predmetmi z pôvodného vybavenia 
cukrovaru rodiny Kuffnerovcov.   
 
Čo sa skrýva pod šatami 
(15.12.2021 – 26.2.2022) 
vernisáž: 15.12.2021 o 15,00 h. (online) 
kurátorky: Mgr. Margaréta Nováková, Mgr. 
Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
odbor: história, etnológia 
výstup: plagát, pozvánka, tlačová správa  
počet návštevníkov: 3  
 
Výstava prezentovala historický vývoj a druhy spodnej bielizne. Poukazovala na 
sociálne, historické, politické, ekonomické a iné vplyvy na zmeny v použití rôznych 
druhov spodného odevu.  
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
- 
 
Vernisáže 
 
Tretia Cesta – odkaz Hanzy (30.3.2021 o 17,00 h. - online) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Výstava sa venovala družstevnému hnutiu Hanza, ktoré malo v období 1925-1945 
svoje stredisko v Galante. Výstava predstavovala diela galantskej výtvarníčky Csilly 
Nagy, ktoré ukazovali ideológiu a históriu hnutia v jej vlastnom poňatí.  
https://www.youtube.com/watch?v=c60u_LoEYDI  
 
Podoby kovu (15.5.2021 o 15,00 h. - online)  
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Výstava predstavila kov ako rôznorodý materiál, z ktorého boli vyrábané úžitkové 
a remeselné predmety, ale ktorý sa aj vyskytoval vo všetkých odvetviach a na 
rozličných predmetoch. https://www.youtube.com/watch?v=8zjxBDYv9AU  

https://www.youtube.com/watch?v=c60u_LoEYDI
https://www.youtube.com/watch?v=8zjxBDYv9AU


 

 

 

 
Kuffnerovská umelecká zbierka (8.9.2021 o 17,00 h. - online) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Výstava predstavovala umeleckú zbierku, jej zloženie, rozsah a osud. Zbierka ktorú 
nazhromaždil rod Kuffenrovcov bola vyvezená a rozpredaná. Vystavené predmety – 
pozostatok tejto zbierky zapožičala SNG a bola tiež doplnená predmetmi z pôvodného 
vybavenia cukrovaru rodiny Kuffnerovcov.   
 
Galanta na špirále storočiami (11.11.2021 o 17,00 h.) 
Miesto konania: Neogotický kaštieľ Galanta 
Nová expozície mapuje stavebný vývoj a archeologický výskum Neogotického kaštieľa 
v Galante. Jednotlivé známe fázy prestavieb sú znázornené a opísané na plagátoch, 
a v 8 vitrínach sú priložené predmety nájdené počas archeologických výskumov 
v areáli kaštieľa. Ďalšia časť expozície predstavuje ukážku bývania vyššej 
spoločenskej vrstvy z konca 19. storočia. 
 
Čo sa skrýva pod šatami (15.12.2021 o 17,00 h. - online) 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Galante 
Výstava prezentovala históriu, vývoj a podoby dámskej i pánskej spodnej bielizne zo 
súkromných zbierok historičky Margaréty Novákovej v spolupráci s Tekovským 
múzeum v Leviciach. Výstavu predstavila: Mgr. Diana Gruberová, Alžbeta Holopová. 
Online vernisáž, Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ud7Ij5MmrJA 

     
Koncerty a festivaly 
 
Noc múzeí a galérií (15.5.2021) 
organizátor: Vlastivedné múzeum v Galante 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 55 
 
Jedna časť podujatia prebiehala online: 
vernisáž novej výstavy Podoby kovu, rozhovor 
s remeselníkmi, kvíz o kove. V múzeu pre 
návštevníkov sa konala komentovaná 
prehliadka. Do múzea aj Vodných kolových mlynov Jelke a Tomášikove bol v tento 
deň vstup voľný.  
 
DEKD (22.9.2021 - 25.9.2021) 
organizátor: Vlastivedné múzeum v Galante 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 48 
 
Pre školské skupiny prebiehali programy Opäť 
spolu! a Barok selfie! V stredu o 17,00 hod. si 
návštevníci mohli vypočuť prednášku v podaní 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud7Ij5MmrJA


 

 

 

Evy Sudovej k výstave Kuffnerovská umelecká zbierka. Večerné chvíle sme 
návštevníkom spríjemnili koncertom na nádvorí múzea v podaní The Ladies Ensebles.  
 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 SNM – Múzeum hračiek - na základe žiadosti bol pracovníkom inštitúcie 

poskytnuté informácie, ohľadne predmetov historických hračiek – bábik 
v zbierkach Vlastivedného múzea (Mgr. Erika Slobodová). 

 Štátny oblastný archív v Nitre pobočka Šaľa – na základe žiadosti boli poskytnuté 
informácie a digitálne fotografie k výstave „Hospodárstvo v dejinách regiónu“  
(Mgr. Erika Slobodová, Mgr. Diana Gruberová). 

 Slovenská národná knižnica - na základe žiadosti boli poskytnuté informácie 
o charaktere e počte fotografických negatívov v zbierkach Vlastivedného múzea 
a v digitálnom archíve (Mgr. Erika Slobodová).  

 Ponitiranske múzeum v Nitre - na základe žiadosti boli pracovníkom inštitúcie 
poskytnuté informácie, digitálne fotografie a dokumentácia k Domu ľudového 
bývania a architektúry v Šali na prezentačné, propagačné, archívne a 
dokumentačné účely (Mgr. Diana Gruberová). 

 Ponitrianske múzeum v Nitre - na základe žiadosti boli poskytnuté informácie 
k téme tradičného ľudového odevu a ľudovej architektúre – sochovým krovovým 
konštrukciám domov za účelom doplnenia lektorských textov (Mgr. Diana 
Gruberová). 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 

 
 Technické služby mesta Galanta  - poradenstvo pri vypracovávaní prehľadu 

historického vývoja anglického parku pri neogotickom kaštieli (Mgr. Erika 
Slobodová)  

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 

 
 Na základe žiadosti boli poskytnuté informácie a k nahliadnutiu ľudové maľované 

odevné truhlice zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante, za účelom prenosu 
tradičných ľudových prvkov a ornamentov do súčasnej výroby odevných truhlíc 
(Mgr. Diana Gruberová). 

 Na základe žiadosti boli poskytnuté informácie a taktiež k nahliadnutiu veľkonočné 
kraslice zo zbierkového fondu VMGa za účelom aplikácie ľudových prvkov, vzorov 
a pôvodných techník výroby na súčasnú tvorbu kraslíc (Mgr. Diana Gruberová, 
Judit Pukkai). 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 

 Univerzita Komenského Bratislava - Konzultácia a obrazový materiál z digitálneho 
archívu pre doplňujúci archívny výskum v rámci historického výskumu kaštieľa 
Esterházyovcov v Tomášikove (Mgr. Erika Slobodová). 

 UKF Nitra – Na základe žiadosti poslucháča bola poskytnutá konzultácia obrazový 
a knižný materiál k záverečnej práci na tému mlyny a mlynárske remeslo na 
Malom Dunaji (Mgr. Diana Gruberová). 



 

 

 

 UKF Nitra – Na základe žiadosti bola poslucháčke poskytnutá múzejná prax 
(18.10.2021 – 22.10.2021) v komplexnom prehľade činností vykonávaných 
v pracovnom procese odborných zamestnancov múzea (Mgr. Diana Gruberová). 

 Christian-Albrechts-University of Kiel, odbor Archeológia - príprava nálezov pre 
analýzu a dokumentáciu na základe kritérii študenta. Deponované nálezy 
z obdobia doby bronzovej z pohrebiska v Sládkovičove (Mgr. Beata Horváth 
Szépová). 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 

 
 Umožnenie k nahliadnutiu vyšívané textilné nástenky z etnologického zbierkového 

fondu za účelom výskumu k pripravovanej štúdii do periodika vydávaného VMGa 
(Mgr. Diana Gruberová). 

 Návšteva bývalého parného mlyna v obci Buzica (okres KE-okolie) - vzájomné 
poradenské služby k tematike mlynárstva (18.06.2021) (Mgr. Diana Gruberová). 

 Vypracovávanie konceptu expozície parných mlynov k projektu kúpy, 
rekonštrukcie a otvorenia parného mlyna v Dolných Salibách ako stálej expozície 
a depozitára VMGa (Mgr. Diana Gruberová). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Kuffnerovská umelecká zbierka (22.9.2021) - prednáška 

prednášajúci: Eva Sudová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 19 
Prednáška o Kuffnerovskej umeleckej 
zbierke, jej formovaní, majiteľoch, 
a osudoch jednotlivých umeleckých diel.   
 
 

 Pri stíšenom svetle - Esterházyovci a ich majetky v Galante a okolí 
(6.10.2021) - prednáška 
prednášajúci: Mgr. Gábor Strešňák 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 25 
Pro renovatione v Galante v spolupráci s 
Vlastivedným múzeom v Galante  a za 
podpory mesta Galanta opäť pripravili pre 
záujemcov histórie podujatie pod názvom 
Pri stíšenom svetle. V októbri sa 
uskutočnili 2 prednášky s témou 
Esterházyovcov. 
 

 Pri stíšenom svetle - Poslední Esterházyovci v Galante (20.10.2021) - 
prednáška 
Prednášajúci: László Bukovszky 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 52 
Pro renovatione v Galante v spolupráci s 
Vlastivedným múzeom v Galante  a za 
podpory mesta Galanta opäť pripravili pre 
záujemcov histórie podujatie pod názvom 
Pri stíšenom svetle. V októbri sa 
uskutočnili 2 prednášky s témou 
Esterházyovcov. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Krst knihy (24.11.2021) – prednáška  
Prednášajúci: András Mészáros, Noémi 
Récsei 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
počet účastníkov: 23 
Krst knihy s vydavateľstvom 
Womanpress.  
 

 
 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
- 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Galantský región v praveku #1 - Prírodné podmienky (11.3.2021)  

prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 238  
Pripravili sme mini sériu videí s názvom 
Galantský región v praveku, aby 
pedagógovia mohli spestriť vyučovaciu 
hodinu dejepisu. 1. video spracováva 
tematiku prírodné podmienky, ktoré ovplyvnili osídlenie v našom regióne. Dĺžka 
videa: 5:22 YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=PRoBzLACmjk&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1X
ukZ9maZ9cU6yfDf&index=3&t=8s  
 

 A Galántai régió az őskorban #1 - Természeti adottságok (11.3.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 101  
Dĺžka videa: 5:18. Pripravili sme mini sériu 
videí s názvom Galantský región 
v praveku, aby pedagógovia mohli spestriť 
vyučovaciu hodinu dejepisu. 1. video 
spracováva tematiku prírodné podmienky, ktoré ovplyvnili osídlenie v našom 
regióne. YouTube kanál:  
https://www.youtube.com/watch?v=mx5N68o4liE&list=PLUZTBXbHFjVL08Ofbbs
sQC864UPRqClzR&index=3&t=22s  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PRoBzLACmjk&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=3&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=PRoBzLACmjk&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=3&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=mx5N68o4liE&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=3&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=mx5N68o4liE&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=3&t=22s


 

 

 

 Galantský región v praveku #2 - Paleolit (25.3.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante   
počet účastníkov/zhliadnutí: 182 
Dĺžka videa: 8:10. Pripravili sme mini sériu 
videí s názvom Galantský región 
v praveku, aby pedagógovia mohli spestriť 
vyučovaciu hodinu dejepisu. 2. video 
spracováva tematiku Paleolit, v ktorom sme spomenuli aj kosti „obrov“ a život 
neandertálcov. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=UqsseJvwerg&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1Xu
kZ9maZ9cU6yfDf&index=4 
 
 

 A galántai régió az őskorban #2 - Paleolitikum (25.3.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 73 
Dĺžka videa: 7:55. Pripravili sme mini 
sériu videí s názvom Galantský región 
v praveku, aby pedagógovia mohli 
spestriť vyučovaciu hodinu dejepisu. 2. 
video spracováva tematiku Paleolit, v ktorom sme spomenuli aj kosti „obrov“ a 
život neandertálcov. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=ktT-
nPjNxCI&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=4&t=35s 
 

 Galantský región v praveku #3 - Mezolit (8.4.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 197 
Dĺžka videa: 11:17. Pripravili sme mini 
sériu videí s názvom Galantský región 
v praveku, aby pedagógovia mohli spestriť 
vyučovaciu hodinu dejepisu. 3. video 
spracováva tematiku Mezolit, v ktorom dozvieme, že aké nálezy ukrýval piesok na 
lokalite Mačianske vŕšky. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=skrdy37DYB0&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1Xu
kZ9maZ9cU6yfDf&index=5 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UqsseJvwerg&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UqsseJvwerg&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ktT-nPjNxCI&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=4&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=ktT-nPjNxCI&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=4&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=skrdy37DYB0&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=skrdy37DYB0&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=5


 

 

 

 A galántai régió az őskorban #3 - Mezolitikum (8.4.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
 počet účastníkov/zhliadnutí: 58 
Dĺžka videa: 10:55. Pripravili sme mini 
sériu videí s názvom Galantský región 
v praveku, aby pedagógovia mohli 
spestriť vyučovaciu hodinu dejepisu. 3. 
video spracováva tematiku Mezolit, v ktorom dozvieme, že aké nálezy ukrýval 
piesok na lokalite Mačianske vŕšky. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=YPeO8SkH3U0&list=PLUZTBXbHFjVL08Ofb
bssQC864UPRqClzR&index=5&t=6s  
 
 

 Cestovanie časom po stopách kovu (1.6.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 46 
Dĺžka videa: 16:04. Video Cestovanie 
časom po stopách kovu vznikol v rámci 
výstavy s názvom Podoby kovu. 
Dramatizované video zaujímavou formou 
ukáže archeologické nálezy, predmety z ľudovej a meštianskej kultúry, a zavedie 
aj do kováčskej dielne. YouTube kanál:  
https://www.youtube.com/watch?v=cT2EbFpAAPU&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1X
ukZ9maZ9cU6yfDf&index=6 
 

 Időutazás a fém útja nyomán (1.6.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 30 
Dĺžka videa: 16:48. Video Cestovanie 
časom po stopách kovu vznikol v rámci 
výstavy s názvom Podoby kovu. 
Dramatizované video zaujímavou formou 
ukáže archeologické nálezy, predmety z ľudovej a meštianskej kultúry, a zavedie 
aj do kováčskej dielne. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
H_oFWkSmCo&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=7 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YPeO8SkH3U0&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=5&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=YPeO8SkH3U0&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=5&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=cT2EbFpAAPU&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cT2EbFpAAPU&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-H_oFWkSmCo&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-H_oFWkSmCo&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=7


 

 

 

 5 faktov o ére kovov (18.6.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 42 
Dĺžka videa: 4:37. Krátke video s názvom 
5 faktov o Ére kovov v priebehu necelých 
5 minút ukáže, ako metalurgia navždy 
zmenila osud ľudstva. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=u9oVgXDrVT8&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1X
ukZ9maZ9cU6yfDf&index=7 
 

 5 tény a fémek korszakáról (18.6.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 15 
Dĺžka videa: 4:39. Krátke video s názvom 
5 faktov o Ére kovov v priebehu necelých 
5 minút ukáže, ako metalurgia navždy 
zmenila osud ľudstva. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=GZeV8mtmgmU&list=PLUZTBXbHFjVL08Ofb
bssQC864UPRqClzR&index=6&t=12s 

 
 Podoby kovu (17.6.; 26.6.; 29.6.2021) 

prednášajúci: Mgr. Andrea Cupal-
Baricová, Mgr. Alena Dömötorová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov: 57 
Súčasťou programu bola prednáška pre 
deti. Okrem toho bol pripravený aj 
program špeciálne hľadanie pokladu, 
ktoré bolo zamerané výlučne len na 
kovové predmety, ktoré sa nachádzali na 
výstave a v stálych expozíciách. Program 
prebiehal v slovenskom aj maďarskom jazyku. 
 

 Prechádzky minulosťou - trailer (5.8.2021)  
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 41 
Dĺžka videa: 1:01. Krátky úvod 
k vzdelávacím videám. YouTube kanál: 

https://www.youtube.com/watch?v=u9oVgXDrVT8&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=u9oVgXDrVT8&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=GZeV8mtmgmU&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=6&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=GZeV8mtmgmU&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=6&t=12s


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbg0Gqm6P8g&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1X
ukZ9maZ9cU6yfDf&index=1 
 

 A galántai régió az őskorban - előzetes (5.8.2021) 
prednášajúci: Mgr. Beata Horváth 
Szépová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov/zhliadnutí: 37 
Dĺžka videa: 1:01. Krátky úvod 
k vzdelávacím videám. YouTube kanál: 
https://www.youtube.com/watch?v=-

_27XMHYusQ&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=1 
 

 DEKD PRE ŠKOLY (22.9.; 23.9.; 24.9.2021) 
prednášajúci: Mgr. Judit Pukkai  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante 
počet účastníkov: 81 
Deti sa oboznámili s Kuffnerovskou 
rodinou, zbierkou, výstavou a s 
konkrétnymi obrazmi, ktoré boli súčasťou 
ich programu. Program aj tentokrát 
prebiehal v slovenskom aj maďarskom 
jazyku. Tento program prebiehal počas 
celého trvania výstavy. 
 

 Opäť spolu! (7.10; 9.11.2021) 
prednášajúci: Mgr. Judit Pukkai, Mgr. 
Alena Dömötörová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante  
počet účastníkov: 16   
Deti sa oboznámili najskôr s múzeom, 
s Kuffnerovcami, s ich životom a 
zbierkou. Program Opäť spolu! bol 
zameraný práve na to, že deti sa už dlho 
nevideli a nechodili spolu do školy. Deťom 
boli na jednotlivých obrazoch vysvetlené 
základy, podľa ktorých mali pripraviť svoje 
vlastné obrázky.  
 

 Kto sú Kuffnerovci a prečo budeme maľovať obrázky? (26.10.;27.10.2021) 
prednášajúci: Mgr. Alena Dömötörová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante   
počet účastníkov: 37 
Vysvetlili sme si čo je to zbierka, a aké zaujímavé predmety zozbierala táto rodina 
a čo sa s ňou stalo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbg0Gqm6P8g&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Lbg0Gqm6P8g&list=PLUZTBXbHFjVIGtZJ1XukZ9maZ9cU6yfDf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-_27XMHYusQ&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-_27XMHYusQ&list=PLUZTBXbHFjVL08OfbbssQC864UPRqClzR&index=1


 

 

 

 Barok selfie! (26.10.; 27.10.2021) 
prednášajúci: Mgr. Judit Pukkai, Mgr. 
Alena Dömötőrová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum 
v Galante 
počet účastníkov: 40  
K výstave „Kuffnerovská umelecká 
zbierka“ sme si pripravili program 
zameraný na umenie. Deti sa oboznámili 
s rodom Kuffnerovcov, s ich životom a 
zbierkou. Okrem toho získali viac 
informácií o období baroka a čím sa 
odlišovalo od iných smerov.  
 

   
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (1.7.2021), názov školy: ZŠ Dolné 
Saliby, počet účastníkov: 20 detí + 3 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Veselé hry v expozícii (2.7.2021), názov školy: ZŠ 
Malé Dvorníky, počet účastníkov: 22 detí + 2 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu + Maľovanie na tašku (6.7.2021), 
názov školy: ZŠ Topoľnica, počet účastníkov: 13 detí + 3 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (7.7.2021), názov školy: ZŠ 
Zoltána Kodálya Galanta, počet účastníkov: 20 detí + 2 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (9.7.2021), názov školy: ZŠ 
Zoltána Kodálya Galanta, počet účastníkov: 26 detí + 3 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (13.7.2021), názov školy: ZŠ 
Gejzu Dusíka Galanta, počet účastníkov: 30 detí + 2 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (14.7.2021), názov školy: ZŠ 
Mostová, počet účastníkov: 33 detí + 4 učitelia 

 Leto v múzeu: Maľovanie na tašku (15.7.2021), názov školy: ZŠ Gejzu Dusíka 
Galanta, počet účastníkov: 30 detí + 3 učitelia 

 Leto v múzeu: Veselé hry v expozícii (16.7.2021), názov školy: CVČ Galanta, 
počet účastníkov: 27 detí + 3 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (20.7.2021), názov školy: CVČ 
Galanta, počet účastníkov: 21 detí + 2 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (21.7.2021), názov školy: ZŠ 
Smetanov háj Dunajská Streda, počet účastníkov: 36 detí + 4 učitelia 

 Leto v múzeu: Maľovanie na tašku (27.7.2021), názov školy: CVČ Galanta, počet 
účastníkov: 26 detí + 3 učitelia 

 Leto v múzeu: Šitie levanduľových vrecúšok (3.8.2021), názov školy: CVČ 
Galanta, počet účastníkov: 18 detí + 2 učitelia 

 Leto v múzeu: Podoby kovu + Hľadanie pokladu (26.8.2021), názov školy: ZŠ SNP 
Galanta, počet účastníkov: 49 detí + 2 učitelia 

 Letov múzeu: Podoby kovu + Maľovanie na tašku (27.8.2021), názov školy: ZŠ 
Tomášikovo, počet účastníkov: 10 detí + 2 učitelia 

 
 



 

 

 

Špecializované akcie 
 

 Deň detí v múzeu (1.6.2021) 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
organizátor: Vlastivedné múzeum v 
Galante 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 28 
Deň detí v múzeu obsahoval dva druhy 
programov. Jeden prebiehal na internete 
kde si deti na FB-stránke mohli pozrieť 
náučné video pod názvom Cestovanie 
časom, a pripravili sme si pre nich aj online hry – pexeso a skladačky. Priamo 
v múzeu ich čakala špecializovaná prehliadka stálych expozícií a novej dočasnej 
výstavy Podoby kovu. Deti mali počas celej prehliadky hľadať konkrétne kovové 
predmety. 

 Mesiac úcty k starším (10.2021) 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
organizátor: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 70 
Aj tento rok sme si pripomenuli Mesiaca úcty k starším. Všetci dôchodcovia mali 
v októbri voľný vstup do múzea. Počas trvania akcie boli v stálych expozíciách aj 
vo výstavnej sále pripravené stoličky, aby si naši návštevníci mohli oddýchnuť 
počas komentovanej prehliadky. Téma aktuálnej výstavy bola „Kuffnerovská 
umelecká zbierka“.  
 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v VMG za rok 2021 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

 štvorročná 2019 2023 

 
V roku 2021 vykonala VMG čiastkovú revíziu zbierkového fondu v termíne od 12.4. 
do 18.11.2021. 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 2.106  
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou -  0  
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie – 2 
 
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 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Ministerstvo 
vnútra SR – 
Štátny archív 
v Trnave – 
pracovisko 
archív Galanta 
so sídlom 
v Šali  

10.9.2021 trvá 
Výstava:  
Hospodárstvo 
o dejinách regiónu 

15 

Mesto Galanta 10.11.2021 trvá 

Výstava v južnej 
veži Neogotického 
kaštieľa v Galante: 
Galanta na špirále 
storočiami  

94 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

- - - - - 

SPOLU      109 

 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMG za rok 2021 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Tretia cesta – 
odkaz Hanzy 

Csilla Nagy  30.3.2021- 
30.4.2021 

6 Umelecké diela výtvarníčky 
Csilly Nagy 

Kuffnerovská 
umelecká zbierka 

United Industries 
a.s., Bratislava 

8.9.2021- 
30.11.2021 

4 Pôvodné vybavenie z cukrovaru 

Kuffnerovská 
umelecká zbierka 

OZ Ponvágli 24.8.2021- 
8.12.2021 

39 Pôvodné vybavenie z cukrovaru 

Kuffnerovská 
umelecká zbierka 

Mgr. Hildegarda 
Pokreis 

24.8.2021- 
8.12.2021 

27 Pôvodné vybavenie kaštieľa  

Kuffnerovská 
umelecká zbierka 

Slovenská 
národná galéria, 

Bratislava 

8.9.2021- 
30.11.2021 

5 Umelecké diela 

Čo sa skrýva pod 
šatami 

Tekovské múzeum 
v Leviciach 

15.12.2021- 
26.02.2022 

57 Kolekcia zbierkových predmetov 
a tlačených panelov zo 
zbierkového fondu Tekovského 
múzea v Leviciach 

Čo sa skrýva pod 
šatami 

Mgr. Margaréta 
Nováková 

8.12.2021-
28.2.2022 

85 Kolekcia predmetov zo 
súkromnej zbierky 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v VMG za rok 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Kovové kachle  1 Mgr. František Šmigrovský 4.140 

SPOLU 1  4.140 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMG v roku 2021 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2021 

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 6.789 184 6.838 101% 2.201 

Etnológia 11.970 178 12.062 101% 4.560 

Umelecká história 444 3 444 100% 218 

Numizmatika 2.872 0 2.872 100% 1.100 

Príroda 127 0 123 97% 2 

SPOLU 25.320** 365 24.803 96%*** 8.585 

* 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 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

23.6.2021 365 - - - 

SPOLU 365 3.984,90 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

20 

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 

Renesančný kaštieľ v 
Galante 

Stále expozície vo výstavných 
priestoroch renesančného 
kaštieľa v Galante 

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 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 

United Industry, Bratislava Vypožičanie predmetov na 
výstavu Kuffnerovská 
umelecká zbierka  

OZ Ponvágli, 
Sládkovičovo 

Vypožičanie predmetov na 
výstavu Kuffnerovská 
umelecká zbierka 

Slovenská národná 
galéria, Bratislava 

Vypožičanie predmetov na 
výstavu Kuffnerovská 
umelecká zbierka 

Tekovské múzeum v 
Leviciach 

Vypožičanie zbierkových 
predmetov na výstavu Čo sa 
skrýva pod šatami 

Mesto Galanta Vypožičanie zbierkových 
predmetov na výstavu 
v Neogotickom kaštieli v 
Galante 

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

- - - 

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. Aktívne 
sa zúčastňuje aj školská 
družina (klub) tvorivých dielní 
k jednotlivých výstavám.  

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. Každý 
rok k nám raz môžu prísť na 
ľubovoľný program zadarmo.  

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: 200 € 
Zväz múzeí na Slovensku je záujmové profesijné združenie múzeí, ktoré je členom 
aj Vlastivedné múzeum v Galante. Poslaním ZMS je reprezentovať múzeá, 
presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy, prispievať k 
posilneniu ich významu a podporovať múzejníctvo na Slovensku. Delegáti VMG 
sa pravidelne zúčastnia na valných zhromaždeniach tohto združenia.  

 
 Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV 

výška členského: 25 € 
Vlastivedné múzeum v Galante je kolektívnym členom Národopisnej spoločnosti 
Slovenska pri SAV od roku 1982. Spoločnosť je občianskym združením 
dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných 
pracovníkov, a organizácií, ktoré sa zaoberajú výskumom a dokumentáciou 
ľudovej kultúry a jej regionálnych zvláštností na Slovensku. VMG má dvoch 
etnologičiek, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na programoch (konferenciách) 
spoločnosti. 

 
 Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Kecskemét (Združenie maďarských 

vidieckych múzeí v Kecskeméte) 
výška členského: 0 € 
Vlastivedné múzeum v Galante sa v roku 2019 stal členom Združenia maďarských 
vidieckych múzeí v Kecskeméte. Členovia združenia majú právo na bezplatný 
vstup na výstavy a expozície každej inštitúcie, ktoré podpísali dohodu 
o spolupráci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
- 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
 Tretia Cesta – odkaz Hanzy (30.3. – 30.4.2021)  

kurátor: Csilla Nagy, Zsófia Nagy, Mgr. Erika Slobodová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát, tlačová správa  
Výstava sa venovala družstevnému hnutiu Hanza, ktoré malo v období 1925-1945 
svoje stredisko v Galante. Výstava predstavovala diela galantskej výtvarníčky 
Csilly Nagy, ktoré ukazovali ideológiu a históriu hnutia v jej vlastnom poňatí.  

 
 Kuffnerovská umelecká zbierka (8.9. – 30.11.2021)    

kurátor: Mgr. Erika Slobodová, Eva Sudová  
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát, tlačová správa  
Výstava predstavovala umeleckú zbierku, jej zloženie, rozsah a osud. Zbierka 
ktorú nazhromaždil rod Kuffenrovcov vo svojom šľachtickom sídle v Sládkovičove 
bola vyvezená a rozpredaná. Vystavené predmety zapožičala SNG a bola tiež 
doplnená predmetmi z pôvodného vybavenia cukrovaru rodiny Kuffnerovcov.   
 

Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
- 

 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 
 Podoby kovu (15.5. – 31.8.2021)  

kurátor: Mgr. Diana Gruberová, Mgr. Erika Slobodová, Mgr. Beáta Horváth-
Szépová  



 

 

 

miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: pozvánka, plagát, tlačová správa  
Výstava predstavila kov ako rôznorodý materiál, z ktorého boli vyrábané úžitkové 
a remeselné predmety, ale ktorý sa aj vyskytoval vo všetkých odvetviach a na 
rozličných predmetoch.  

 
 Čo sa skrýva pod šatami (15.12.2021 – 26.2.2022) 

kurátor: Mgr. Margaréta Nováková, Mgr. Diana Gruberová 
miesto realizácie: Vlastivedné múzeum v Galante 
výstup: plagát, tlačová správa 
Výstava prezentovala historický vývoj a druhy spodnej bielizne. Poukazovala na 
sociálne, historické, politické, ekonomické a iné vplyvy na zmeny v použití rôznych 
druhov spodného odevu.  

 

 

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 
 
 Družstevné hnutie Hanza 

realizátor / autor: Mgr. Erika Slobodová 
odbor: história 
plánovaný výstup: výstava, scenár, článok  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021  
Vlastivedné múzeum v rámci harmonogramu výstav naplánovalo podujatie, ktoré 
sa tematicky zameriava na družstevné hnutie Hanza, ktoré malo v období 1925-
1945 svoje stredisko v Galante. V zbierkach múzea sa nachádza menšia časť 
archívneho materiálu, ktorá vhodne doplnila výstavný priestor.  
 

 Kov a jeho spracovanie – materiál a jeho využitie 
realizátor / autor: Mgr. Erika Slobodová, Mgr. Diana Gruberová, Mgr. Beáta 
Horváth Szépová  
odbor: história, etnológia, archeológia 
plánovaný výstup: výstava, scenár, článok,  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021  
Spracovávanie predmetov a prehľadu využitia kovu ako  materiálu, k podkladom 
na plánovanú výstavu „Podoby kovu“, na Noc múzeá a galérii, ktorá sa tematicky 
zamerala na kov, na jeho spracovanie a využitie ako materiálu  v rámci všetkých 
odvetví s ukážkou zo zbierkového fondu histórie, archeológie a etnológie.  
 

 Kuffnerovci a ich pôsobenie v Sládkovičove  
realizátor / autor: Mgr. Erika Slobodová 
odbor: história, umelecká história  
plánovaný výstup: výstava, scenár, článok  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021  
Spracovávanie dokumentácie, podkladov a predmetov, ktoré budú súčasťou 
pripravovanej výstavy venovanej šľachtickému rodu Kuffnerovcov, ktorý sídlil 
v Sládkovičove a v tamojšom kaštieli vybudoval rozsiahlu umeleckú zbierku.  
 

 Česká cesta  
realizátor / autor: Mgr. Erika Slobodová  
odbor: história 
plánovaný výstup: Výstava 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021 – 2023  
Spracovávanie vývoja okresu Galanta a Sereď  od 13. – 15. storočie na 

pripravovanú výstavu venovanú významnej obchodnej trase tzv. „Českej ceste“.  

 Dejiny mlynárstva v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu - parné mlyny 
realizátor / autor: Mgr. Diana Gruberová 
odbor: etnológia 
plánovaný výstup: nová expozícia 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021 - 2022 
V novom objekte múzea, bývalého parného mlyna v obci Dolné Saliby bude po 
rekonštrukcii vybudovaný depozitár, na prízemí sa bude nachádzať nová 
expozícia parných mlynov.  
 



 

 

 

 Dejiny mlynárstva v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu 
realizátor / autor: Mgr. Diana Gruberová 
odbor: etnológia 
plánovaný výstup: expozícia, článok 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2020 - 2022 
Múzeum je správcom vodného kolového mlyna v obci Tomášikovo. Po jeho 
generálnej rekonštrukcii a postavení zákazníckeho centra bude reinštalovaná 
a doplnená nová stála expozícia vodných mlynov v oblasti Malého Dunaja 
a dolného toku Váhu.   
 

 Formy spracovania a využitia dreva v ľudovej kultúre 
realizátor / autor: Mgr. Diana Gruberová 
odbor: etnológia 
plánovaný výstup: výstava „Dotyk dreva“  
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021-2022 
Výskum k plánovanej výstave „Dotyk dreva“, ktorá bude poukazovať na formy 
využívania dreva v tradičnej ľudovej kultúre. Bude sa zaoberať taktiež tradičným 
spracovaním dreva z hľadiska remesla.  

 
 Kone a jazdectvo 

realizátor / autor: Mgr. Diana Gruberová, Mgr. Erika Slobodová, Mgr. Beata 
Horváth Szépová 
odbor: etnológia, história, archeológia 
plánovaný výstup: výstava 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021 - 2022 
Plánovaná výstava „Kone a jazdectvo“ bude prezentovať vzťah človeka ku koňom 
z historického, spoločenského a hospodárskeho hľadiska. Popíše využitie koní 
a starostlivosť o ne.  
 

 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 - 2023 
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 

10.125 14.278 76,78% 2,84 00:03:04 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 

Vlastivedné múzeum v Galante | Facebook 
 
Instagram 
- 
Iné 
https://www.youtube.com/channel/UChrkWodJl-YKT5HsNNGcPpg 
  
Využívanie médií  

 
 Rádio Patria  
 Rádio Regina, Relácia Kultúra a hudba:  
 Denník N-Podcast:  
 Csallóköz - region. Týždenník 
 TV KREA  
 Cestovný informátor 2021: Vlastivedné múzeum v Galante  
 Galantské novinky-Galántai Újság – mes. pre Ga a okolie 
 Život – týždenník, Z histórie mlynárstva 
 Vasárnap – maď. celoštátny týždenník na Slov. 
 Moja chalupa – mesačník 
 TERRA-Regionálny mesačník v mj,  
 https://pozsonyi.podbean.com  
 https://ma7.sk - spravodajský kanál maďarského týždenníka Ma7 na Slovensku 
 https://felvidek.ma  
 https://www.bumm.sk  
 https://korkep.sk  
 https://ujszo.com  
 https://www.teraz.sk/kultura   
 https://parameter.sk  
 https://www.seredonline.sk  
 https://www.teraz.sk/  

https://www.muzeumgalanta.sk/
https://www.facebook.com/MuzeumGalanta/
https://www.youtube.com/channel/UChrkWodJl-YKT5HsNNGcPpg
https://pozsonyi.podbean.com/
https://ma7.sk/
https://felvidek.ma/
https://www.bumm.sk/
https://korkep.sk/
https://ujszo.com/
https://www.teraz.sk/kultura
https://parameter.sk/
https://www.seredonline.sk/
https://www.teraz.sk/


 

 

 

 https://www.televizio.sk 
 http://www.mozaikmuzeumtura.hu  
 https://www.sladkovicovo.sk  
 https://hweb.sk  
 https://mta.hu  
 https://slovenskycestovatel.sk  
 https://www.kultminor.sk  
 https://cujte.sk  
 https://reginazapad.rtvs.sk  
 https://www.hirek.sk  
 https://muzsa.sk  
 https://www.globgov.com/  
 https://www.magyar-iskola.sk  
 https://korkep.sk  
 https://www.sdetmi.com  
 https://www.atempo.sk  
 https://magyarmuzeumok.hu  
 https://m.hirstart.hu  
 https://www.bumm.sk  
 https://zsvozokany.edupage.org  
 https://www.reporter24.sk  
 https://theworldnews.net  
 https://www.ciernavoda-nyek.sk  
 https://www.obecmalamaca.sk  
 http://www.terrahirujsag.sk  
 https://www.hirolvaso.com  
 https://www.folklorfest.sk  
 https://trnavske.radio  
 https://www.slovenskyreporter.sk  
 https://www.sdetmi.com  
 https://goslovakia.sk  
 http://www.terrahirujsag.sk  
 https://parameter.sk  
 

Výročné správy organizácie  
nie je uverejnená. 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/10 

 Počet oslovených ZŠ/55 

 Počet oslovených SŠ/11 

 Počet oslovených ZUŠ/2 

Prispôsobujeme sa novej situácii a protipandemickým opatreniam. Museli sme sa 
zamerať výlučne len na Galantský región, s ktorého môžeme prijímať školské 
skupiny. Školy od nás dostávajú od septembra newsletter pomocou nástroja 
Mailchimp. Školy sú informované o nových múzejno-pedagogických činnostiach, 
výstavách, podujatiach, prednáškach a náučných videách, ktoré si pre nich 
v múzeu pripravujeme.   

https://www.televizio.sk/
http://www.mozaikmuzeumtura.hu/
https://www.sladkovicovo.sk/
https://hweb.sk/
https://mta.hu/
https://slovenskycestovatel.sk/
https://www.kultminor.sk/
https://cujte.sk/
https://reginazapad.rtvs.sk/
https://www.hirek.sk/
https://muzsa.sk/
https://www.globgov.com/
https://www.magyar-iskola.sk/
https://korkep.sk/
https://www.sdetmi.com/
https://www.atempo.sk/
https://magyarmuzeumok.hu/
https://m.hirstart.hu/
https://www.bumm.sk/
https://zsvozokany.edupage.org/
https://www.reporter24.sk/
https://theworldnews.net/
https://www.ciernavoda-nyek.sk/
https://www.obecmalamaca.sk/
http://www.terrahirujsag.sk/
https://www.hirolvaso.com/
https://www.folklorfest.sk/
https://trnavske.radio/
https://www.slovenskyreporter.sk/
https://www.sdetmi.com/
https://goslovakia.sk/
http://www.terrahirujsag.sk/
https://parameter.sk/


 

 

 

 Kvôli novým protipandemickým pravidlám k nám momentálne chodia menšie 

skupiny, ale záujem o naše programy je ešte stále veľký.  

 

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

správa 

Tretia cesta – Odkaz Hanzy  SK/HU E 25/E - E 

Podoby kovu  SK/HU E 25/E - E 

Kuffnerovská umelecká zbierka  SK/HU E 25/E - E 

Pri stíšenom svetle –  
Poslední Esterházyovci v Galante  

SK/HU E 25/E - E 

Pri stíšenom svetle – 
Esterházyovci a ich majetky v Galante 

SK/HU E 25/E - E 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva  SK/HU E 25/E - E 

Čo sa skrýva pod šatami   SK/HU E 25/E - E 

Noc múzeí a galérií SK/HU E 25/E - E 

Deň detí v múzeu SK/HU E 25/E - E 

Letné tábory SK/HU E 25/E - E 

Krst knihy - András Mészáros: Nem alszom SK/HU E 25/E - E 

Baroque selfie SK/HU E 25/E - E 

Opäť spolu! SK/HU E 25/E - E 

Chodíme do múzea SK/HU E 25/E - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 

 
 http://www.mozaikmuzeumtura.hu/muzeumba-menni-jo-oktober 
 https://slovenskycestovatel.sk/event/kuffnerovska-umelecka-zbierka225 
 https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/69097/dni-europskeho-kulturneho-

dedicstva---dedicstvo-pre-vsetkych/ 
 https://kamdomesta.sk/nitra/tretia-cesta-odkaz-hanzy 
 https://slovenskycestovatel.sk/event/podoby-kovu802 
 https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/66791/vystava-podoby-kovu/ 
 https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/66791/vystava-podoby-kovu/ 
 https://goslovakia.sk/sk/podujatia/13323-noc-muzei-a-galerii-vystava-podoby-kovu 
 https://goslovakia.sk/sk/podujatia/13323-noc-muzei-a-galerii-vystava-podoby-kovu 
 https://kamdomesta.sk/trnava/laszlo-bukovszky-posledni-esterhazyovci-v-galante 
 https://kamdomesta.sk/mgr-gabor-stresnak-esterhazyovci-a-ich-majetky-v-galante-

a-okoli 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 

Obnovujeme mlyn / Megújul a malom 
autor: Judit Pukkai 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN / ISSN: bez  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK + HU 
náklad: 100 
formát: A5 
väzba: leták 
rozsah: 2 str. 
reprodukcie: 4 farebných reprodukcií 
 
Obojstranný dvojjazyčný informačný leták o plánovanej 
obnove mlynu v Tomášikove. 
 
Koncert na nádvorí múzea – The Ladies Ensemble  
autor: Judit Pukkai 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN: bez  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK + HU 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: skladačka 
rozsah: 2 str. 
reprodukcie: 2 farebné reprodukcie 
 
Skladačka s programom koncertu skupiny The Lasied Ensemble na podujatí Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dôvody, pre ktoré sa nám oplatí navštíviť Vlastivedné 
múzeum v Galante  
autor: Mgr. Alena Dömötörová  
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN: bez  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK  
náklad: 1000 
formát: A4 
väzba: skladačka 
rozsah: 2 str. 
reprodukcie: 4 farebné reprodukcie 
 
Skladačka s programami, ktoré múzeum má v ponuke 
celý rok pre školy a učiteľov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 érv, amiért érdemes ellátogatni a Galántai 
Honismereti Múzeumba  
autor: Mgr. Alena Dömötörová  
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN: bez  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: HU 
náklad: 500 
formát: A4 
väzba: skladačka 
rozsah: 2 str. 
reprodukcie: 4 farebné reprodukcie 
 
Skladačka s programami, ktoré múzeum má v ponuke 
celý rok pre školy a učiteľov. Jazyk: Maďarský  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Expozície / Állandó kiállítások / Expositions 
autor: Mgr. Gabriela Vencelová 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN: bez  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK + HU + EN 
náklad: 1000 
formát: A4 
väzba: skladačka 
rozsah: 2 str. 
reprodukcie: 10 farebných reprodukcií 
 
Trojjazyčná skladačka stálych expozícií, ktoré sa 
nachádzajú v hlavnej budove Vlastivedného múzea 
v Galante (Mestská bytová kultúra, Sakrálne pamiatky, 
Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu, Lekáreň, 
Výtvarné umenie regiónu, Mlyny a mlynárstvo, 
Archeologická lokalita Gáň-Brakoň, Numizmatická 
výstava v trezore.  
 
 
 
 
Expozície Vlastivedného múzea v Galante  
autor: Mgr. Andrea Cupal Baricová 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Galante 
tlač: Vlastivedné múzeum v Galante 
ISBN: bez  
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK  
náklad: 1000 
formát: A4 
väzba: brožúra 
rozsah: 12 str. 
reprodukcie: 27 farebných reprodukcií 
 
Skladačka vysunutých expozícií, ktoré sa nachádzajú 
mimo hlavnej budovy Vlastivedného múzea v Galante 
(Dom ľudového bývania vo Veľkých Úľanoch 
a v Matúškove, Vodný mlyn v Tomášikove a v Jelke, 
expozícia v Seredi a vo veľkej Mači, v Renesančnom 
kaštieli v Galante) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 SLOBODOVÁ, Erika: Zreštaurovaný predmet zo zbierok Vlastivedného múzea 

[2021-05-26]   
 https://www.muzeumgalanta.sk/oznamy/zrestaurovany-predmet-zo-zbierok-

vlastivedneho-muzea-245sk.html 
 SLOBODOVÁ, Erika: Zreštaurovaný predmet zo zbierok Vlastivedného múzea – In 

: Galantské novinky, Roč.5,č.6, s.5,13, 6/2021, ISSN 2585-7517, 
 SLOBODOVÁ, Erika: Kuffnerovská umelecká zbierka – In : Galantské novinky, Roč. 

5, č. 10/2021, s.10, ISSN 2585-7517, 
 SLOBODOVÁ, Erika: Alexander Trizuljak. 100. výročie narodenia.  [2021-11-16]   
 http://www.momsga.eu/index.php/32-alexander-trizuljak-1921-1990  
 GRUBEROVÁ, Diana: Vianočné slamené ozdoby zo Serede. (22.12.2021) 

https://www.muzeumgalanta.sk/vmga-blog/vianocne-slamene-ozdoby-zo-serede-350sk.html 
V zahraničí  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.muzeumgalanta.sk/oznamy/zrestaurovany-predmet-zo-zbierok-vlastivedneho-muzea-245sk.html
https://www.muzeumgalanta.sk/oznamy/zrestaurovany-predmet-zo-zbierok-vlastivedneho-muzea-245sk.html
http://www.momsga.eu/index.php/32-alexander-trizuljak-1921-1990
https://www.muzeumgalanta.sk/vmga-blog/vianocne-slamene-ozdoby-zo-serede-350sk.html


 

 

 

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  
 https://dunszt.sk/2021/03/27/kepzomuveszeti-kiallitas-nyilik-a-csehszlovakiai-

magyar-szovetkezeti-mozgalom-ismeretlen-torteneterol/, Dunszt – maď. 
internetový kultúrny magazín na Slovensku, Máté Csanda: Otvorí sa výstava o 
neznámej histórii družstevného hnutia Maďarov na Slovensku, 27.3.2021 

 https://ma7.sk/tajaink/tallosi-colopos-vizimalom-hogy-unokaink-lathassak, 
Horváth Szomolai, Andrea: Kolový mlyn v Tomášikove - aby ho mohli vidieť aj naše 
vnúčatá, 31.1.2021, 17:17, 3 ff, Respondent: riaditeľ VMG Michal Takács o 
projekte obnovy mlyna a okolia 

 Új Szó – maď.celoštátny denník na Slov., Tornyai, Bianka: Fragmenty zašlých čias 
v Galante, ISSN 1335-7050, Roč.74, č.210, s.6, 11.9.2021, 2 ff 

 https://ma7.sk/tajaink/idosek-honapja-es-oktato-programsorozat-a-galantai-
honismereti-muzeumban, Horváth Szomolai, Andrea: Mesiac starších vo 
VMG,13.10.2021, 3 ff 

 

Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

 

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

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
  
 Galantské novinky-Galántai Újság – mes. pre Ga a okolie, Bergendiová, Zuzana: 

Deti z Topoľnice si užívali leto vďaka grantu od elektrární, ISSN 2585-7517, 
Roč.5,č.8, s.7,19, 8/2021 

 Csallóköz - region. týždenník, Presinszky, Ágnes: Letný tábor v ZŠ Mostová, ISSN 
1336-3638, Roč.61, č.33-34, str.19, 18.8.2021 



 

 

 

 Galantské novinky-Galántai Újság – mes. pre Ga a okolie, Kolektív CVČ: 
Prázdniny prežité v tábore CVČ-Spektrum Galanta, ISSN 2585-7517, Roč.5, č.9, 
s.5,8, 9/2021 

 TERRA-Regionálny mesačník v mj, Presinszky, Ágnes: Po stopách Zázračného 
jeleňa (deti zo ZŠ Č. Brod navštívili o.i. VMG a mlyn v Jelke),ISSN 1338-6344, 
Roč.12, č.10, s.14., 4 ff 

 Život v Sládkovičove/Diószegi élet – informačný spravodaj, Németh, Ján: Boli sme 
v Jelke (Seniori zo Sládkovičova pri mlyne), Roč. 28, č. 4/2021, s. 4,4, 1 čb f 

 https://ma7.sk/kultura/mi-rejlik-a-ruha-alatt-pikans-tematikaju-kiallitasgalantan-
kepekkel, Horváth Szomolai, Andrea: Výstava s pikantnou tematikou, 17.12.2021,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v VMG v roku 2021 
 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 2021 
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 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci (ďalej 
len 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 
tri vysunuté expozičné priestory – 
Vyhliadkovú vežu Kostola sv. Michala 
Archanjela v Hlohovci, Židovský 
cintorín v Hlohovci a časť interiéru 
zrekonštruovaného zámku v Hlohovci.  
K základným úlohám múzea v roku 
2020patrí  ukončenie rekonštrukcie 
Výstavnej siene múzea v Rázusovej 
ulici. Na objekte sa v prvom polroku 2020 podarilo ukončiť druhú etapu rekonštrukcie 
–finálnu stavebnú úpravu interiéru. Koncom roka 2018 boli v spolupráci s mestom 
Hlohovec slávnostne otvorené priestory zrekonštruovaného zámku v Hlohovci, kde 
múzeum vybudovalo 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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 225.573 225.573 211.020 93,55 

620 Odvody 83.704 83.704 74.977,47 89,57 

630 Tovary a služby 75.076 75.076 97.333,32 129,65 

640 Bežný transfer - - 1022,21 - 

Spolu 384.353 384.353 384.353 100 

 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov VMH za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM ( závesný sysém ) - 12.264 10.142 82,70 

Spolu - 12.264 10.142 82,70 

* aj projektové dokumentácie 
 

Špecifikácia kapitálových výdavkov VMH za rok 2021 
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 € 

- - - 
Nákup zbierkových 
predmetov 

8.262 - 

- - - Schodolez 1.880 - 

SPOLU - - - 10.142 - 

* max. 100 znakov s medzerami 
 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v VMH za rok 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v 
EUR 

Kofinancovanie 
v EUR 

- - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    2.410,8 € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov VMH z dotačných schém za rok 2021 
P. č. Vyhlasovateľ 

výzvy 
Názov projektu Požadovaná 

výška 
dotácie 

Schválená 
výška 

dotácie 

Kofinancovanie BV/KV 

1. Mesto 
Hlohovec 

Kultúra - MsZ – 
podpora kult. 
aktivít 

3.000 3.000 440 

BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Akvizícia. Nákup 
entomologickej 
zbierky  

10.000 10.000 3 304 
BV 

3. 
 

Bekaert 
v nadácii 
Pontis 
 

Nákup 

schodolezu pre 

handikepovaných 

návštevníkov  

 

       2.520 

 
 
 

  2.520 

 
 
 

1.880 

KV 

SPOLU BV 3.000 440  

SPOLU KV 12.520 2.481  

 
 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe VMH za rok 2021 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

- - - - 

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

 

Objekty v nájme VMH za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

7 

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 90 800 

Hlohovský zámok - 3.nadzemné podlažie 730 1 

TTSK – knižnica z OA 90 282,28 

 

Priestorové podmienky VMH v m2 za rok 2021 
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, jednu 
expozíciu na zámku v Hlohovci a dva expozičné priestory v Robotníckom dome. 
 
Stavovce okolia Hlohovca 
rok sprístupnenia: 1971 
kurátor: B. Varga 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 2261 
 
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: 2261 

 

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: 2261 
 
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: 2261 
 
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: 2261 
 
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: 2261 
 
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: 0 
 
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. Počas roka 2021 expozícia nie je sprístupnená verejnosti. 

 

 

Porcelán, kamenina a sklo v ľudovom 
prostredí 
rok sprístupnenia: 2006   
kurátor: S. Koleničová 
miesto realizácie: Kláštor františkánov 
výstup: sprievodca expozíciami  
počet návštevníkov: 2261 
 
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 2021: 4.953 
 
Putovanie virtuálnou realitou do čias 
Erdődyovcov. Prehliadka reprezentačných 
miestností  s expozičnými priestormi múzea na zámku na 3 nadzemnom podlaží 
prostredníctvom sprievodcov Vlastivedného múzea.  
 
Výstavy 

 
Fraštácky tŕň 2020  
(2.10.2020 – 2.5.2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: Ľubica Ardonová 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát, bulletin 
počet návštevníkov: 20 (239 ešte v roku 2020) 
 
Výstava víťazných a najlepších prác z 13. ročníka súťaže na tému LES. 83 
karikaturistov z 25 krajín sveta vo svojich 396 prácach nám nakreslili posolstvá o 
požiaroch v amazonských lesoch, o vyrúbaných lesoch, plastovom odpade, ktorý lesy 
zamoruje a mnohé ďalšie témy, ktoré mali v sebe humor a satiru, často však skryté za 
vyronenou slzou ľútosti. 
 
 
 



 

 

 

SMIECHOHRANIE Fera Bojničana  
(2.10.2020 – 2.5. 2021)  
vernisáž: nie 
kurátor: PhDr. Marián Kamenčík, PhD. 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 20 (239 ešte v roku 2020) 
(spoločne s Fraštacký TŔŇ) 
 
Výstava kresleného humoru Smiechohranie Fera Bojničana, venovaná autorovmu 
významnému životnému jubileu. 
 
Liečivé rastliny v okrese Hlohovec 
(4. 5. – 29. 8. 2021, predĺžená do 31. 10. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: Mgr. Miroslava Malovcová, PhD. 
miesto realizácie: Kláštor - knižnica 
odbor: botanika 
výstup: plagát, knižná publikácia 
počet návštevníkov: 479 
 
Prehľad botanickej zbierky Vlastivedného múzea v Hlohovci, spojený s predajom 
rovnomennej knihy.  

 
Svet minerálov  
(4.5. – 29.8. 2021)  
vernisáž:  nie 
kurátor: Mgr. Branislav Varga 
miesto realizácie: Kláštor – dolná chodba 
odbor: zoológia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 479 
 
Výstava, prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave, prezentuje rozsiahlu 
mineralogickú zbierku múzea. Celkovo tu možno obdivovať 140 exponátov. Vystavené 
exponáty vhodne dopĺňajú farebné fotografie, ktoré zobrazujú niekoľkonásobne 
zväčšené kryštály minerálov. 
 
STOročie s korunou 
(3.6. – 26.9.2021)  
vernisáž: nie 
kurátor: Mgr. Peter Novosedlík 
miesto realizácie: Robotnícky dom - dolná výstavná 
sieň 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 238 
 



 

 

 

Z dejín peňazí na území Slovenska v 20. storočí, vystavené bankovky pochádzajú zo 
zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci. 
 
Na začiatku ...  
(3.6. – 22.8.2021) 
vernisáž: 03.06.2021 o 16,00 h., 32 hostí 
kurátor: SOŠCH Hlohovec 
miesto realizácie: robotnícky dom - výstavná sieň 
odbor: výtvarný odbor – fotografický dizajn  
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 223 
 
Absolventská výstava žiakov odborov propagačná grafika a fotografický dizajn 
SOŠCH Hlohovec.  
 
Hrad HLOHOVEC Magnátske sídlo na Dolnom 
Považí 
(31.7. - 31.12.2021)  
vernisáž: nie  
kurátor: Mgr. Jozef Urminský 
miesto realizácie: Hlohovský zámok – 3. NP 
odbor: história 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 2519 
 
Výstava ponúka archeologické nálezy i výsledky architektonického i historicko-
stavebného výskumu, ktoré prebiehali na zámku v rokoch 2014 až 2018. Doposiaľ 
nevystavované exponáty pochádzajú zo zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci. 
 
Ex Libris Hlohovec – Máme krídla, letíme  
(2.10. – 30.11. 2021)      
Vernisáž: 1. 10. 2021 o 15.30 h., 50 hostí 
Organizátor: ELAP 
Miesto realizácie: Robotnícky dom – dolná výstavná 
sieň 
Odbor: výtvarné umenie 
Výstup: plagát, pozvánka. bulletin 
Počet návštevníkov:  235 
                                                    
Medzinárodná výtvarná súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC, do ktorej sa zapájajú deti vo 
veku od 6 do 15 rokov, je známa v celej Európe. Téma v poradí 18. ročníka súťaže 
znela „Máme krídla, letíme“. Vlastivedné múzeum v Hlohovci a ELAP pre Vás pripravili 
výstavu súťažných prác, ktoré boli posúdené odbornou porotou v zložení Helena 
Pekarovičová, Karol Felix, Radoslava Hrabovská a Andrea Geseová. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Malé príbehy akademického maliara Karola Felixa  
(2.10. - 29.10.2021)  
Vernisáž: 1. 10. 2021 o 15.30 h., 50 hostí 
Kurátor: Karol Felix 
Miesto realizácie: Robotnícky dom – dolná výstavná 
sieň 
Odbor: výtvarné umenie 
Výstup: plagát, pozvánka, bulletin 
Počet návštevníkov:  235 
 
Sprievodná výstava obrazov člena odbornej poroty Ex Libris Hlohovec - Máme krídla, 
letíme, ktorá nesie názov Malé príbehy akademického maliara Karola Felixa. 
 
Ratolesti Radoslavy Hrabovskej  
(2.10. - 29.10.2021) 
Vernisáž: 1. 10. 2021 o 15.30 h., 50 hostí 
Kurátorka: Radoslava Hrabovská 
Miesto realizácie: Robotnícky dom – dolná výstavná 
sieň 
Odbor: výtvarné umenie 
Výstup: plagát, pozvánka, bulletin 
Počet návštevníkov:  235 
 
Sprievodná výstava obrazov a plastík Radoslavy Hrabovskej, členky odbornej poroty 
Ex Libris Hlohovec - Máme krídla, letíme.   
 
Dve ženy – jedna múza  
(28. 10. – 5.12. 2021)  
Vernisáž: 50 hostí 
Kurátori: Beáta Krasňanská, Veronika Rusňáková 
Miesto realizácie: kláštor – hlavná budova múzea 
Odbor: výtvarné umenie 
Výstup: plagát, pozvánka 
Počet návštevníkov:  218 
 
Výstava obrazov výtvarníčky Beáty Krasňanskej a umeleckej sklárky Veroniky 
Rusňákovej. 
 
Tibor Dolník – obrazy, sochy, užité umenie  
(5.11. – 5.12.2021)  
Vernisáž: 05. 11. 2021 o 16, 00 h., 20 hostí 
Kurátor: Tibor Dolník 
Miesto: Robotnícky dom – horná výstavná sieň 
Odbor: výtvarné umenie 
Výstup: katalóg, plagát, pozvánka 
Počet návštevníkov:  50 
 
Výstava diel známeho hlohovského výtvarníka a sochára Tibora Dolníka. 
 
 



 

 

 

Alexander Dubček – symbol československej jari a jesene  
(8.11. – 2.12.2021)  
Kurátor: Jozef Hrdlička 
Miesto: kláštor – hlavná budova 
Odbor: história 
Výstup: plagát, baner 
Počet návštevníkov:  50 
 
Fotografická výstava konajúca sa pri príležitosti 100. 
výročia narodenia Alexandra Dubčeka. 
 
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: Mgr. Lucia Duchoňová  
miesto realizácie: Západoslovenské múzeum v Trnave 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka, publikácia  
Zapožičanie zbierkových predmetov Západoslovenskému múzeu v Trnave na 
výstavu.   
 
Trianon -  zrod novej hranice (11.12.2020 – 31.1.2022) v Historickom múzeu SNM 
v Bratislave - zapožičanie predmetu zo zbierkového fondu histórie na výstavu. 
 
Vernisáže 
 
 Slávnostné uvedenie dvoch výstav STOročie s korunou a Na začiatku...  

(3.6.2021 o 16,00 h.), Robotnícky dom – dolná výstavná sieň, účasť 32 ľudí.  
 Slávnostné uvedenie výstavy Ex Libris Hlohovec – Máme krídla, letíme (2.10. 

o 15,30 h., Robotnícky dom – dolná výstavná sieň) ako i dvoch sprievodných 
výstav Ratolesti Radoslavy Hrabovskej a Karola Felixa, účasť 50 ľudí.   

 Dve ženy – jedna múza (28. 10. 16, 00 h.) hlavná budova múzea – dolná chodba, 
účasť 50 ľudí. 

 Tibor Dolník – obrazy, sochy, užité umenie (5. 11. 2021 o 16,00 h.) Robotnícky 
dom – dolná výstavná sieň, účasť 20 ľudí. 

 
Koncerty a festivaly 
 
 Klavírny koncert Bohuslava Sosnu a hostí 

(15.5.2021)  
 (pri príležitosti podujatia Noc múzeí a galérií)  

organizátor: Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
miesto realizácie: Kláštor - refektár 
počet návštevníkov: 30 

 

 
 
 



 

 

 

 Koncert medzinárodného tria The Saxophone 
Connections (28. 6. 2021) 

       organizátor: Mestské kultúrne centrum Hlohovec 
       miesto realizácie: Hlohovský zámok - knižnica 
       počet návštevníkov: 50 
 
 Koncert medzinárodného tria The Saxophone 

Connections – Ladislav Fančovič, Leyla Akhmetova 
(husle), Ken-Wassim Ubukata (violončelo), sa 
uskutočnil v muzeálnych priestoroch knižnice na 
hlohovskom zámku. 

 
Ostatné 
 
 Komentované prehliadky na zámku 

v Hlohovci (20.4. – 25.11. 2021)  
 organizátor: Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
 miesto realizácie: zámok v Hlohovci 
 výstup: komentované prehliadky 
 počet návštevníkov: 4953 
 
  
 
 Komentované prehliadky na vyhliadke 
veže Kostola sv. Michala Archanjela (počas 
roka 2021)  
prednášajúci: J.Urminský, S.Cepková, E. 
Kučerová, M. Kamenčík. 
miesto realizácie: veža Kostola sv. Michala 
Archanjela 
počet účastníkov:  59 dospelí 166 detí 
 
Tematický výklad k dejinám Hlohovca, vývoju 
urbanizmu mesta, k dejinám veže a farského kostola sv. Michala v Hlohovci.  
 
 „Za svetlom Dávidovej hviezdy“ (15.9. 
2021) 
prednášajúci: Mgr. Jozef Urminský 
miesto realizácie: židovský cintorín, Hlohovec 
počet účastníkov: 30 dospelí 15 detí  
 
Tematický výklad k dejinám židovskej 
komunity v Hlohovci a k histórii židovského 
cintorína, komentované prehliadky prebehli v 
časoch o 15.00 hod a 16.00 hod.. 

 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 konzultácia ohľadom nálezov chráneného hmyzu ságy stepnej pri Hlohovci (16.1., 

RNDr. Vladimír Janský – SNM - Branislav Varga) 
 poskytnutie archeologických nálezov z doby rímskej v Bučanoch Mgr. Andrejovi 

Sabovi zo Západoslovenského múzea v Trnave na publikačné účely (P. 
Novosedlík) 

 konzultácia ohľadom sieťokrídlovcov a švábov v entomologickej zbierke múzea 
(10. 8., Doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc. – Ústav zoológie SAV – Branislav 
Varga) 

 konzultácia ohľadom rozsahu a štruktúry entomologickej zbierky múzea (11. 10., 
Ing. Miloš Machálik – Slovenská entomologická spoločnosť) 

 
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 
 mapovanie používania čipky a výšivky v krojoch nášho regiónu, jej vývoj a pestrosť 

vzorov - Piscová Daniela, predsedníčka OZ BÁBENCE, (Soňa Koleničová) 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 10 dňová študijná prax pre odbor etnológia(odborná správa zbierkových 

predmetov v odbore etnológia – nadobúdanie zbierok, evidencia, konzervovanie a 
uloženie zbierok) – F. Obertáš, Katedra etnológie UCM v Trnave, (apríl / máj 2021, 
Soňa Koleničová) 

 výskum ku diplomovej práci, zameranej na analýzu strihov a zdobenia mužských 
nohavíc, nosených v tradičnom odeve Slovenska - Bc. Tomáš Mrázek, študent 
Katedry etnológie a folkloristiky FIF UKF v Nitre, (19. marec 2021, Soňa 
Koleničová) 

 konzultácia ohľadom geologických vzoriek z okolia Hlohovca (19. 11., Martin 
Proksa, študent geografie na PriF UK v Bratislave, Branislav Varga) 

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 pre Ústredie Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici boli vypracované: 
 Správy o výsledku prieskumu a výskumu chránených živočíchov za rok 2020 
 Správy o výsledku prieskumu a výskumu chráneného územia PR Sedliská a 

ďalších nechránených lokalít v okrese Hlohovec za rok 2020, (B. Varga) 
 podanie žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o súhlas s výskumom na 

chránených územiach v zbernom regióne múzea a o povolenie výnimky zo 
zakázaných činností, ustanovených v Zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny ( pohyb v chránených územiach, zber chránených rastlín a živočíchov ) a 
podanie odvolaní v správnom konaní (výnimka bola udelená do 31.12. 2025), (B. 
Varga) 



 

 

 

 konzultácia ohľadom fylogenetického vývoja vtáctva (14. 1., redaktorka Darina 
Pospíšilová - Rádio Regína – západ, B. Varga) 

 konzultácia ohľadom meteoritu v geologickej zbierke múzea (10.2., Milan Gargulák 
– odborný garant pre geológiu v neziskovej organizácii Barbora) 

 spolupráca na príprave reportáže o obnove pasenia v PR Sedliská (odvysielaná 5. 
3. 2021 v HCTV pod názvom „Rohatí obyvatelia Poniklecovej lúčky v Hlohovci“, B. 
Varga)  

 konzultácia ohľadom aktuálnych pozorovaní medveďa hnedého na Hlohovecku 
(25. 4., redaktorka internetového portálu Hlohovský žurnál Mgr. Lívia Doležalová) 

 konzultácia ohľadom výskytu minerálov pri Hlohovci pri príležitosti Európskeho 
dňa minerálov 12. 5.  (10. 5., redaktorka internetového portálu Hlohovský žurnál 
Mgr. Lada Ďuricová, B. Varga) 

 konzultácia ohľadom zvýšeného výskytu kliešťov na Hlohovecku (3. 6., redaktorka 
internetového portálu Hlohovský žurnál Mgr. Lívia Doležalová) 

 identifikácia hmyzieho škodcu (sietňačka platanová) na platanoch v Zámockom 
parku (jún, pre Mestský úrad Hlohovec), (B. Varga) 

 odborná pomoc Občianskemu združeniu „Čas pre rodinu“ pri príprave podujatí v 
rámci projektu „Mesto malých tvorov“ 

 Určovanie numizmatického materiálu záujemcom (P. Novosedlík) 
 sprístupnenie hrobiek Erdődyovcov na cintoríne v Hlohovci p. M. Gilányimu  z 

Bratislavy (29.4., P. Novosedlík) 
 poskytnutie genealogických informácií o rodoch Erdődy, Migazzi  a Hardegg p.    

Vladimírovi Lemešovi z Topolčian (P. Novosedlík) 
 Poskytovanie knižničných a konzultačno-bibliografických služieb,knižnica 

Vlastivedného múzea v Hlohovci, (M. Kamenčík) 
 vypracovanie a zaslanie správ o výsledku prieskumu a výskumu za rok 2020 na 

ŠOPSR Banská Bystrica,(M. Malovcová) 
 odborná spolupráca na projekte „Májové dni kvetov“ – MÚH, odbor komunikácie a 

vonkajších vzťahov, a to spracovanie textov a príprava fotografií vybraných druhov 
rastlín, (M. Malovcová) 

 spolupráca na podujatí „Víkend otvorených parkov a záhrad“ 26.6. – 27.6.21 – 
vypracovanie textov a poskytnutie fotografií k 5tim vybraným druhom stromov, (M. 
Malovcová) 

 spolupráca pri vytváraní Centrálnej databázy fytocenologických zápisov 
(ibot.sav.sk/cdf), (M. Malovcová) 

 konzultácia ohľadom chrobákov čeľade májkovité v entomologickej zbierke múzea 
(26. 10., Václav Kautman – Branislav Varga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 „Aby pravdiví Slováci prebudení boli“ – bernolákovské 

hnutie v Hlohovci a jeho kultúrne tradície (8. 4. 2021) 
Prednášajúci: Marián Kamenčík 
miesto realizácie: online prenos 
počet poslucháčov: 15 
 

 Odzbrojenie hlohoveckej posádky v roku 1944  
a oslobodenie Hlohovca v roku 1945  
(15. 4. 2021 o 15.00 hod.) 
prednášajúci: Jozef Urminský 
miesto realizácie: online prenos 
počet poslucháčov: 16 
 

  Prednáška „Poniklecová lúčka včera, dnes a zajtra“    
     (22. 4. 2021 o 17.00 hod.) 

prednášajúci: Branislav Varga 
miesto realizácie: online prenos 
počet poslucháčov: 19 
 

 Prednáška Depot mincí zo začiatku 19. st. z Hlohovca,  
miestnej časti Sv. Peter  
(29. 4. 2021 o 17.00 hod.) 
prednášajúci: Peter Novosedlík 
miesto realizácie: online prenos 
počet poslucháčov: 15 
 
 

 Prednáška pri príležitosti uvedenia publikácie Čas mal 
vtedy príchuť večnosti... hlohovské roky Jana 
Vladislava (10. 6. 2021) 
Miesto realizácie: La Caffetteria, Hlohovec  
prednášajúci: Marián Kamenčík 
počet účastníkov: 35 
 
 

 Prednáška Spojenie kávy a histórie  
(13. jún 2021) o 17.hod.  
miesto realizácie: Kaviareň La Caffetteria, Hlohovec 
prednášajúci: Jozef Urminský 
Počet poslucháčov: 40 
O histórii renesančnej kúrie s riaditeľom 
Vlastivedného múzea v Hlohovci. 
 



 

 

 

 
 Víkend otvorených parkov a záhrad (27. 6. 2021) 

- komentovaná prehliadka náučného chodníka 
Zámocký poznávací okruh v rámci podujatia  
prednášajúci: Branislav Varga a Jozef Urminský 
počet poslucháčov: 40 
 
 
 

 „Dobrodružné pozorovanie hmyzu pre malých i veľkých“ 
(28.8.2021)   
- prednáška pri príležitosti podujatia Občianskeho združenia 
Čas pre rodinu v rámci projektu „Mesto živých tvorov“ o 18. 
hod. 
prednášajúci: Branislav Varga 
miesto: Malý Háj, ekoosada Dobruna 
počet poslucháčov: 25 
 
 
 
 

 „Naše motýle – motýle Hlohovca a okolia“ (3. 9. 2021) 
- prednáška pre OZ Čas pre rodinu v rámci  
občianskeho projektu „Mesto živých tvorov“  
prednášajúci: Branislav Varga 
počet poslucháčov: 20 
 
 
 
 
 
 

 Prednáška pri príležitosti uvedenia publikácie Čas 
mal vtedy príchuť večnosti... hlohovské roky Jana 
Vladislava. (10. 6. 2021) 
Miesto realizácie: La Caffetteria, Hlohovec  
prednášajúci: Marián Kamenčík 

       počet účastníkov: 35 
 
 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 STOročie s korunou (história, numizmatika) – 9. jún 2021 

Komentovaná prehliadka pre študentov Obchodnej akadémie v Hlohovci  
počet poslucháčov: 20 študentov 
Prednášajúci: P. Novosedlík 

 Komentované prehliadky výstav – Liečivé rastliny a Svet minerálov    
     (15.05.2021, pri príležitosti podujatia Noc múzeí a galérií) 

organizátor: Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
miesto realizácie: Kláštor – knižnica a dolná chodba 



 

 

 

počet návštevníkov: 80 
Prednášajúci: M. Malovcová a B. Varga 

 STOročie s korunou (história, numizmatika) – 18. august 2021 
Komentovaná prehliadka pre členov MsO JDS v Hlohovci 
počet poslucháčov: 20  
Prednášajúci: P. Novosedlík 

 HRAD HLOHOVEC. Magnátske sídlo na Dolnom Považí – 18. august 2021 
Komentovaná prehliadka pre žiakov 6.A. ZŠ Podzámska Hlohovec  
počet poslucháčov: 21  
Prednášajúci: J. Urminský  

 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
Prednášajúci: Marián Kamenčík 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Bernolákovské hnutie v Hlohovci (16. 2. 2021). 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda (16. 2. 2021). 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Bernolákovské hnutie v Hlohovci (22. 2. 2021). 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Literárne pamätníky a pamätné miesta Hlohovca (22. 2. 2021). 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Rudolf Dilong a Hlohovská literárna avantgarda (22. 2. 2021). 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Humorne o Hlohovci a v Hlohovci. Literárne podoby humoru o Hlohovci (23. 2. 2021).  
 online prednáška pre verejnosť na tému Bernolákovské hnutie v Hlohovci a jeho 
kultúrne tradície (4. 3. 2021). 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Bernolákovské hnutie v Hlohovci (15. 3. 2021). 
 online prednáška pre študentov Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci na tému 
Štúrovské a hurbanovské tradície v Hlohovci (22. 3. 2021). 
 online prednáška pre širokú verejnosť v Mestskej knižnici v Hlohovci na tému 
Zadnými dverami hlohovskej literatúry (25. 3. 2021).  
Záznam prednášky „Zadnými dverami hlohovskej literatúry“. Prístupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=l4ks2kNw3lo  (zverejnené 31.3.2021), zhliadnutí: 
70 (ku 31.12.2021) 
 online prednáška počas aprílového prednáškového cyklu Vlastivedného múzea 
v Hlohovci na tému „Aby pravdiví Slováci prebudení boli“ – bernolákovské hnutie 
v Hlohovci a jeho kultúrne tradície. (8. 4. 2021). Počet účastníkov: 19.  
Prednášajúci: Jozef Urminský   
 Prednáška o odzbrojení Hlohovskej posádky v roku 1944 a oslobodenie 

Hlohovca v roku 1945. pre študentov 2. ročníka Gymnázia Ivana Kupca v rámci 
Týždňa globálneho vzdelávania (18.11.), účasť 50 študentov 

 Prednáška: Židovská komunita v dejinách mesta Hlohovec s prezentáciou filmu 
o V. Jungliebovi  pre študentov 2. ročníka Gymnázia Ivana Kupca v rámci Týždňa 
globálneho vzdelávania (19.11.), účasť 45 študentov 

 Prednáška: Židovský a mestský cintorín v Hlohovci, pamätníky našej histórie  pre 
žiakov 6. ročníka ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci (28.09.), účasť 23 žiakov 

https://www.youtube.com/watch?v=l4ks2kNw3lo


 

 

 

 Prednáška tajomné zákutia hlohovského zámku – od povaly až po pivnicu pre 
žiakov 6. ročníka ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci (16.09.), účasť 25 žiakov 

 Online prednáška o práci archeológa a o práci v múzeu pre žiakov 6. ročníka ZŠ 
Podzámska 35, Hlohovec (13.01.), účasť 22 žiakov   

 Prednáška o dejinách židovskej komunity v Hlohovci  pre študentov 2. ročníka 
Obchodnej akadémie v Hlohovci (04.06.), účasť 18 študentov 

 Online prednáška počas aprílového prednáškového cyklu Vlastivedného múzea 
v Hlohovci na tému Odzobrojenie hlohovskej posádky v roku 1944 a oslobodenie 
Hlohovca v roku 1945(15. 4. 2021). Počet účastníkov: 16.  

 Prednáška Hrad Hlohovec Magnátske sídlo na Dolnom Považí počas dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku pre študentov stredných škôl 
(24.09. 2021) 48 študentov a žiakov  

 Prednáška Dejiny židovskej komunity v Hlohovci na židovskom cintoríne počas 
dní Európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku pre verejnosť (26.09. 2021) 
65 návštevníkov  

 Prednášajúci: Branislav Varga  
 dve prednášky o chránenom území Sedliská pre študentov 1. ročníka Gymnázia 

Ivana Kupca v rámci Týždňa globálneho vzdelávania (19.11.), účasť 50 študentov 
 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 slávnostné privítanie účastníkov 

vyvrcholenia 18. ročníka medzinárodnej 
výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre 
deti od 6 do 15 rokov EXLIBRIS 
HLOHOVEC na tému „Máme krídla, letíme“ - 
spojené s tvorivou dielňou  
(30. september 2021, o 14.00 h.)  
Organizátor: ELAP Hlohovec 
Miesto realizácie: refektár múzea 
Počet účastníkov: 50 

 
Špecializované akcie 
Videopríspevky prezentované na youtube - kanáli múzea:  
 URMINSKÝ, Jozef – KNOTEK, Erik: Stredoveký tesák z Hlohovca (videovizitka), 

955 zhliadnutí 
 URMINSKÝ, Jozef – KNOTEK, Erik: Pozvánka do zámockej expozície, 159 

zhliadnutí 
 KNOTEK, Erik: Video pozvánka na aktuálne výstavy Vlastivedného múzea 

v Hlohovci, 103 zhliadnutí 
 KNOTEK, Erik: Robotnícky dom 1924 – 2021, 126 zhliadnutí 

 



 

 

 

 Seriál Rádia Regina Západ Ivety Pospíšilovej 
od pondelka 31.5.2021 do piatka 4.6.2021 o 08.00 hod. si 
môžete v Rádio Regina Západ vypočuť seriál "Príbeh 
Vlastivedného múzea v Hlohovci".  
Vlastivedné múzeum v Hlohovci sa opäť presťahuje do 
pôvodných priestorov zrenovovaného Robotníckeho 
domu. Vrátia sa tam aj všetky expozície? Viac o aktivitách 
a zaujímavostiach múzea v Hlohovci sa dozviete od 
súčasného riaditeľa Jozefa Urminského a od odborných 
pracovníkov múzea Branislava Vargu, Miroslavy 
Malovcovej, Mariána Kamenčíka, Sone Koleničovej, Petra 
Novosedlíka a Evy Kučerovej v seriáli Ivety Pospíšilovej 
každý deň od pondelka do piatka po 08:00 hod.. 
 
https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/serial-radia-regina-
zapad/258083/vlastivedne-muzeum-v-hlohovci 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok VMH za rok 2021 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

7 2016 2023 

 
V roku 2016 ukončilo VMH komplexnú revíziu zbierkového fondu, ktorá prebieha 
v sedemročných cykloch. 
V roku 2021 sa začalo s revíziou fondu Národopis, ktorá bude pokračovať v roku 2022. 
Revízia zatiaľ skontrolovala v zmysle platnej muzejnej legislatívy 3.500 zbierkových 
predmetov s prírastkovým číslom z celkového počtu 8.611 prírastkových čísel. 
Výsledkom posledného 7 ročného cyklu revízie zbierkového fondu múzea je: 
Počet chýbajúcich predmetov - 1742   
Počet predmetov navrhnutých na vyradenie – 5  
Počet predmetov navrhnutých na zaradenie do zbierkového fondu  - 4936  

 
 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov VMH do iných organizácií za rok 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR SPM Nitra 1.1.2021 31.12.2021 výstava 1 

Oú Pobedim 1. 1. 2021 31.12. 2021 výstava 31 

Oú Veselé 1. 1. 2021 31.12. 2021 výstava 27 

SNM – 
Archeologické 
múzeum 

1. 1. 2021 31.12. 2021 
 
výstava 12 

Ján Vidlička, 
Hlohovec 

1. 1. 2021 31.12. 2021 
výstava 

2 

Evanjelický a.v. 
farský úrad 

1. 1. 2021 31.12. 2021 
výstava 

5 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

7. 7. 2020 29. 1. 2021 
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 84 

 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy VMH za rok 2021 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

Svet minerálov Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

03.5.2021 – 
31.8.2021 

135 Minerály 

Zámocká 
expozícia 

Mesto Hlohovec 29.3.2021 – 
doba neurč.  

1 Vysoké stojace hodiny 

Historický portrét 
a grafika 

SNM – Múzeum 
Červený Kameň 

1.7..2013 – 
31.12.2021 

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 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

- - - - 

SPOLU - - - 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok VMH v roku 2021 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2021 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Staršia a novšia 
história 

 30.286 315 30.251 100 3 

Etnografia  9.398 51 9.297 100 23 

Numizmatika  4.019 30 3.998 100 - 

Archeológia  4.437 1 4.396 100 - 

Zoológia 80.551  - - - - 

Botanika 13.358 - - - - 

Geológia 597 - - - - 

SPOLU 142.646 397 47.942  26 

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

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v VMH v roku 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

07.06. 2021 121 5.243 - - 

 23.11. 2021 13 677  15.334,20 x - - 

SPOLU 13 798 20 577, 20 - - 

 



 

 

 

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 

1 
Univerzita Komenského 
v Bratislave – FF Katedra 
archeológie 

Spoločné výskumné projekty 

 
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  
 
 Liečivé rastliny v okrese Hlohovec a ich využitie v 
ľudovom liečiteľstve 
autor: Mgr. Miroslava Malovcová – Staníková, PhD. 
vydavateľ: TTSK - Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
tlač: FOREKO, s.r.o., Školská 2, Sereď 
ISBN / ISSN: ISBN 9788097354725 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 800 
formát: 24 x 17 cm 
väzba: tvrdá 
rozsah: 147 strán 
reprodukcie:  89 farebných reprodukcií 
 



 

 

 

 Čas mal vtedy príchuť večnosti ...hlohovské roky 
Jana Vladislava 
zostavil: PhDr. Marián Kamenčík, PhD.  
vydavateľ: ELAP v spolupráci s Vlastivedným múzeom  
v Hlohovci  
tlač: librix.sk 
ISBN / ISSN: ISBN 9788097363437 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 500 
formát: A5 
väzba: mäkká 
rozsah: 120 strán 
reprodukcie: 70 čiernobielych reprodukcií 

 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 KAMENČÍK, Marián: Filozofia úžasu Jana Vladislava. In: Kamenčík, Marián (ed.): 

Čas mal vtedy príchuť večnosti ...hlohovské roky Jana Vladislava. Hlohovec : EX 
LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2021, s. 99 – 113.  

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 
 Malovcová-Staníková, M., 2021. Adonis vernalis, Amorpha fruticosa, Anemone 

sylvestris, Iva xanthiifolia, Lycium barbarum, Stipa capillata, In: ELIÁŠ, P., ml. 
(ed.):  Zaujímavejšie floristické nálezy. Bulletin Slov. Bot. Spoločn. 43(1): 129.  

 Malovcová-Staníková, M., 2021. Spoločenstvo s Aristolochia clematitis, 
spoločenstvo s Helianthus tuberosus agg., In: ELIÁŠ, P., ml. (ed.): Zaujímavejšie 
fytocenologické zápisy. Bulletin Slov. Bot. Spoločn. 43(1), 137 - 138. 

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 Malovcová-Staníková, M., 2021. Zdravie z prírody. Poľovníctvo a rybárstvo. 

Roč.73, č. 6, s. 54 – 55. 
 Malovcová-Staníková, M., 2021. Zdravie z prírody. Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 

73, č. 3, s. 58 – 59. 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 



 

 

 

 Pamätníky pamätné tabule a pamätné miesta viažuce sa k dejinám 20. storočia  v 
okrese Hlohovec.  (Bojničky, Červeník, Hlohovec, Dvorníky,  Leopoldov) - 
spracované informácie o pamätníkoch, pamätných tabuliach a pamätných 
miestach v uvedených obciach 
Realizátor: J. Hrdlička 
Odbor: história 
Plánovaný výstup: komplexná práca mapujúca pamätníky, pamätné tabule a 
pamätné miesta viažuce sa k dejinám 20. storočia nachádzajúce sa na území 
okresu Hlohovec 
Rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021, 2023 

 
 Práca v teréne - realizácia floristického výskumu bývalých pasienkov v chotári 

Sekliny (Zelenické Podomnice) Z od obce Bojničky 
Realizátor: Miroslava Malovcová 
Odbor: botanika 
Plánovaný výstup:  
Rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 

 
 Práca v teréne - realizácia floristicko-fytocenologického výskum lúčnych porastov 

v chotári Verešovo JZ od Posádky, chatová osada Bereg, (M. Malovcová) 
Realizátor: Miroslava Malovcová 
Odbor: botanika 
Plánovaný výstup:  
Rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021 

 
 štúdium maďarskej, chorvátskej a bosnianskej literatúry k dejinám rodu 

Ujlakyrealizátor – Peter Novosedlík 
plánovaný výstup - článok 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021, 2023 
cieľ – preskúmať možnosti určenia dekoratívneho erbu na portáli kostola sv. 
Michala   
 

 štúdium slovenskej a maďarskej literatúry o exlibrisoch Jána Nepomuka Aradyho 
(1732-1810) 
realizátor – Peter Novosedlík 
plánovaný výstup - článok 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021, 2023 
cieľ – pokúsiť sa o vytvorenie čo možno najúplnejšieho zoznamu exlibrisov Jána 
Nepomuka Aradyho (1730-1810) 

 
 určovanie erdődyovských pečatí použitých na zbierkových predmetoch v SNM 

Múzeu Červený Kameň v Častej  
realizátor – Peter Novosedlík 
plánovaný výstup - článok 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021, 2024 
cieľ –  preskúmať a určiť pečate členov rodu Erdődy, ktoré boli použité na 
zbraniach z erdődyovských zbierok z hlohovského zámku, ktoré sú v súčasnosti 
zbierkovými predmetmi v SNM Múzeu Červený Kameň v Častej 

 



 

 

 

 Výskyt Zerynthia polyxena – druhu európskeho významu – na území okresu 
Hlohovec - v máji a júni bolo preskúmané záplavové územie na pravostrannom 
alúviu Váhu v priestore od mŕtveho ramena Váhu Paradajs po štrkoviská pri južnej 
hranici katastrálního územia Hlohovca, pričom bol podrobne zdokumentovaný 
výskyt záujmového druhu v danej oblasti 
Realizátor: Branislav Varga 
plánovaný výstup: ročný súpis pozorovaní, prípadne zberov za rok 2021; mapa s 
vyznačením pozorovaní a zberov záujmového druhu 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2016, 2022 
Cieľom výskumnej úlohy je zdokumentovať výskyt pestroňa vlkovcového 
(Zerynthia polyxena) na území okresu Hlohovec a analyzovať vývoj početnosti 
jeho populácie a perspektívy do budúcnosti. 

 
 Faunistický výskum motýľov (Lepidoptera) historicky extenzívne obhospodaro-

vaných plôch na území okresu Hlohovec - od marca sa realizoval výskum a zber 
dokladového materiálu na vybraných lokalitách v k. ú. Hlohovca, Horného 
Trhovišťa, Tepličiek a Jalšového 
Realizátor: Branislav Varga 
odbor: entomológia   
plánovaný výstup: ročný súpis zberov za rok 2021; prehľad druhov, pozorovaných 
na skúmaných lokalitách; odborný článok; databáza faunistických údajov na 
verenom portáli www.biomonitoring.sk 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia:2016, 2025  
Cieľom výskumnej úlohy je uskutočniť inventarizačný výskum na vybraných 
lokalitách s najväčšou biodiverzitou a zhodnotiť ich biologickú hodnotu 

 
 Faunistické využitie entomologických zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci 

pokračovalo sa v spracovaní zbierky čeľade motýľov Lycaenidae, konkrétne bola 
spracovaná elektronická databáza údajov k rodom Pseudophilotes, Scolitantides, 
Glaucopsyche a Phengaris 
Realizátor: Branislav Varga 
odbor: entomológia 
plánovaný výstup: elektronická databáza údajov k čeľadi motýľov Lycaenidae 
(rody Pseudophilotes, Scolitantides, Glaucopsyche a Phengaris) 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2011, 2030 
Cieľom výskumnej úlohy je postupne faunisticky spracovať zbierky múzea, 
preveriť dokumentáciu zbierok, urobiť potrebné korekcie a súčasne i podrobnú 
inventarizáciu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 2021 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

4.599 15.899 54,98 2,43 00:01:17 

 
 
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. 
 Hlohovský žurnál - 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
* 

Fraštacký TŔŇ 2020 SLK - 4/E - E 

Smiechohranie Fera Bojničana SLK - 4/E - - 

Liečivé rastliny v okrese Hlohovec SLK - 4/E - - 

Svet minerálov SLK - 4/E - E 

Noc múzeí a galérií SLK - 4   

Na začiatku... SLK 50 4/E - - 

STOročie s korunou SLK 50 4/E 23 - 

EX LIBRIS Máme krídla, letíme SLK 50 4/E - E 

Malé príbehy akademického maliara Karola 
Felixa 

SLK -  -  

Ratolesti Radoslavy Hrabovskej SLK   -  

Hrad Hlohovec. Magnátske sídlo na Dolnom 
Považí. 

SLK - 4/E 14 - 

Dve ženy – jedna múza SLK 30 4/E - - 

Tibor Dolník – obrazy, sochy, užité umenie SLK 20 4/E - - 

Alexander Dubček SLK - 4/E 4 - 

Prednášky s prof. RNDr. Petrom Chrastinom, 
PhD. 

SLK  4/E - - 

Cyklus 4 online prednášok v mesiaci apríl SLK - 4/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.) 
 
 TIBOR DOLNÍK 

Zostavil: PhDr. Marián Kamenčík, PhD.  
Grafická úprava: Mgr. Erik Knotek ml. 
vydavateľ: Vlastivedné múzeum v Hlohovci  
tlač: librix.sk 
ISBN / ISSN: ISBN 978-80-973547-1-8 
dátum/rok vydania: 2020 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 16 strán 
reprodukcie:   45 farebných reprodukcií 
          10 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  
 HRDLIČKA, Jozef: Z histórie Robotníckeho domu v Hlohovci. Dostupné na: 

http://muzeumhlohovec.sk/z-historie-robotnickeho-domu-v-hlohovci/ 
 HRDLIČKA, Jozef: Spracovanie odborného článku pre Slovenský zväz 
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(nepublikované) 
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area (Summary). In: Cech vinárov Hlohovecka. Pime naše vína, sú svetové! / 
Legenda žije. 25 rokov viechy Jašter v rukách Tuturovcov. Hlohovec : Ex libris ad 
personam Hlohovec, 2020, 100 – 102.  

 KAMENČÍK, Marián: Hlohovec renesančnej učenosti a jeho aktéri. In: KAMENČÍK, 
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http://muzeumhlohovec.sk/dalsi-papierovy-strom/
http://muzeumhlohovec.sk/spomienky-na-januar/
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2021/05/zvon%C4%8Dekov%C3%BD-strom.pdf
http://muzeumhlohovec.sk/wp-content/uploads/2021/05/zvon%C4%8Dekov%C3%BD-strom.pdf
https://www.facebook.com/people/Vlastivedn%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-Hlohovci/100057667171288/
https://www.facebook.com/people/Vlastivedn%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-Hlohovci/100057667171288/


 

 

 

 VARGA, Branislav: Prvé nálezy škvrnáča brestovcového v Hlohovci a okolí In: 
ŠEVČÍK, Milan (ed.): Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja. Trnava : 
Západoslovenské múzeum v Trnave, 2021, s. 112 - 118. 

 
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  
 MRÁZ, Peter: Čítanka Literárnych potuliek Hlohovcom (2017 – 2020), OZ ELAP, 

Hlohovec, 2020. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 1, s. 122 – 123.  

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 TOLLAROVIČ, Peter: K novým cestám Hlbinovej poézie. In: Slovenská literatúra, 

roč. 68, 2021, č. 1, s. 24.   

 Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda. 

Hlohovec : EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2019, 412 s.  

 GUZMICKÁ, Hana – TKÁČ-ZABÁKOVÁ, Lenka: Rudolf Dilong a katolícka 

moderna. In: Náš čas, roč. 21, 2017, č. 2, s. 38. 

 Rudolf Dilong v kontexte literárneho života mesta Hlohovec. In: Gallik, Ján (ed.): 

Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatúra. Nitra : Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, 2017, ISBN 978-80-558-1201-4, s. 69-80. 

 TEPLAN, Dušan: Uťaté sny alebo o neuskutočnených plánoch slovenských 

nadrealistov. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 2, s. 153.  

 Havran Ivana Kupca prvýkrát rozprestrel svoje nadrealistické krídla. In: Vertigo, 

2002, č. 2, s. 3 – 6.  

 Rudolf Dilong. Prístupné na: https://www.zahorskemuzeum.sk/dilong-rudolf-1-8-

1905-trstena-7-4-1987 pittsburgh/ 

 Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda. 

Hlohovec : EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2019, 412 s.  

 PASSIA, Radoslav: Nieveau Stable. In: Knižná revue. Mesačník o knihách, roč. 

22, 2021, č. 7-8, s. 57. 

 Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda. 

Hlohovec : EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2019, 412 s.  

 ŠAKOVÁ, Jaroslava: Od Kriviek ku Krivkám a rovnobežkám. M. M. Dedinský 

a situovanie jeho básnickej tvorby. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry, roč. 

6, 2021, č. 1-2, s. 90.   

https://www.zahorskemuzeum.sk/dilong-rudolf-1-8-1905-trstena-7-4-1987%20pittsburgh/
https://www.zahorskemuzeum.sk/dilong-rudolf-1-8-1905-trstena-7-4-1987%20pittsburgh/


 

 

 

 Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda. 

Hlohovec : EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, 2019, 412 s. 
 

 

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 2021 
 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 2021 
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 (ďalej len ZMS) 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 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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 270.587 - 199.019 73 

620 Odvody 85.218 - 76.200 89,4 

630 Tovary a služby 88.438 - 63.200 71,5 

640 Bežný transfer - - 1.327 100 

SPOLU 454.243 - 381.330 83,9 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZMS za rok 2021 
 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 2021 
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 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

- - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    9.142 € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZMS z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
obrazu Alegória 
spravodlivosti 

11.650 - - - 

SPOLU BV - -  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZMS za rok 2021 

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 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZMS v m2 za rok 2021 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

3.971 1.707 960 148 677 175 2.011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 
Expozície  
Záhorské múzeum v Skalici má 8 stálych expozícií. V roku 2019 neprešla 
rekonštrukciou žiadna expozícia a ani žiadna nová nebola pre verejnosť sprístupnená. 
 
Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici 
rok sprístupnenia: 2005 
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Mária Zajíčková 
miesto realizácie: Skalica, Dom kultúry 
výstup: sprievodca 
počet návštevníkov: 425 
 
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: 1.673 
 
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: 700 
 
Expozícia s autentickým dobovým 
zariadením dokumentuje prostredie, v 
ktorom sa básnik narodil, kde prežíval 
detstvo a kam sa vracal ako študent a kňaz. V parčíku pri vchode je umiestnená socha 
básnika od Jána Koniarka. Objekt je kultúrnou pamiatkou. 

 
Habánsky dom vo Veľkých Levároch 
rok sprístupnenia: 2006 
kurátor: PhDr. Mária Zajíčková 
miesto realizácie: Veľké Leváre 
výstup: katalóg 
počet návštevníkov: 1.106 
 
Expozícia v Habánskom dome vo Veľkých 
Levároch je umiestnená v rekonštruovanom 
pôvodnom habánskom dome. Približuje 
históriu tunajšej habánskej komunity, 
špecifiká ich spoločenského, rodinného a hospodárskeho života, ich tradičné remeslá 
a náčrt histórie obce Veľké Leváre. 

 
Múzeum v Kopčanoch 
rok sprístupnenia: 2013 
kurátor: PhDr. Peter Baxa  
miesto realizácie: Kopčany 
výstup:  
počet návštevníkov: 1.623 
 
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: 251 
 
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: 95 
 
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: 117 
 
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 
 
Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria  
(do 15.8.2021) 
kurátor: Mgr. Dita Andrušková, PhD. 
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: etnológia  
výstup: katalóg  
počet návštevníkov: 1.299 
 
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. 
 
 
AH 2015 – 2020 Výber z tvorby Antona 
Hanzalíka  
(20.8. – 26.11.2021) 
kurátor: Mgr. Božena Juríčková 
miesto konania: výstavné priestory 
Záhorského múzea v Skalici  
odbor: umenie  
výstup: bulletin  
počet návštevníkov: 787 
 
Výstavou sochár a dizajnér Anton Hanzalík 
(nar. 1950, Prašice) pokračuje vo svojej individuálnej tradícii, v cykle pravidelných 
verejných bilancií najnovšej tvorby. Jeho sochárska tvorba sa v jadre konštituuje vo 
dvoch základných okruhoch – ako koncepcia figuratívna na báze skulpturálnych 
princípov a súbežne v široko definovanej oblasti priestorového objektu. Predovšetkým 
však pozornosť strategicky upiera na kombinácie najrôznejších materiálov. 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Mosty Pomoravia  
(od 18.5.2019)  
kurátori: PhDr. Viera Drahošová, Mag. art. 
Hilde Fuchs 
miesto konania: Múzeum Orth, Zámok Orth an 
der Donau  
odbor: história  
výstup: - 
počet návštevníkov: 490 
 



 

 

 

30. výročie pánu železnej opony si pripomínali i naši susedia v Rakúskom regióne 
Marchfeld. Tejto historickej udalosti bola venovaná príležitostná výstava v múzeu 
museumORTH na zámku Orth an der Donau pod názvom MARCHFELD – hüben und 
drüben (MARCHFELD – tu i tam). Súčasťou tejto výstavy sa stala i panelová výstava 
Záhorského múzea Mosty Pomoravia. 
 
Františkáni v Skalici; Vinohrady, 
vinohrady...; Ľudový odev na Záhorí 
(18.6. – 6.8.2021) 
kurátor: ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD., Mgr. 
Róbert Svíba), Mgr. Dita Andrušková, PhD., 
PhDr. Richard Drška 
miesto konania: Galéria u františkánov 
v Skalici  
počet návštevníkov: 350 
 
V priestoroch Galérie u františkánov v Skalici 
boli návštevníkom sprístupnené tri panelové výstavy Záhorského múzea, ide o výber 
z najúspešnejších výstav v posledných rokoch. 
 
 
Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria  
(6.9. – 8.10.2021) 
kurátor: Mgr. Dita Andrušková, PhD. 
miesto konania: Záhorské osvetové stredisko 
v Senici   
odbor: etnológia  
počet návštevníkov: 251 
 
V priestoroch Záhorského osvetového 
strediska v Senici sa prezentovala záujemcom panelová časť výstavy, ktorá približuje 
rodinné zvyky späté s tromi kľúčovými momentmi v živote človeka: narodenie, 
svadba a pohreb.  
 
Vernisáže 
 
AH 2015 – 2020 Výber z tvorby Antona 
Hanzalíka (20.8.2021 o 16.00 h.)  
miesto konania: výstavné priestory Záhorského 
múzea v Skalici  
počet návštevníkov: 75 
 
Na vernisáži priblížila tvorbu Antona Hanzalíka 
kurátorka výstavy Mgr. Božena Juríčková, 
návštevníkom sa prihovoril i autor. V kultúrnom 
programe vernisáže sa prestavila Ľudová 
hudba Skaličan.  
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Hommage à P. Pavlín Bajan OFM – koncert 
(18.11.2021 o 19.15 h.)  
miesto realizácie: Kostol sv. Michala, 
archanjela v Skalici  
organizátor: Rímskokatolícka cirkev – farnosť 
Skailca, Záhorské múzeum v Skalici  
výstup: -  
počet návštevníkov: 40 

 
Pri príležitosti 300. výročia narodenia P. 
Paulína Bajana sa uskutočnil koncert 
Františkánej schóly Bratislava, ktorá poslucháčom priblížila františkánsku hudbu 18. 
storočia a gregoriánsky chorál. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.  

 
Ostatné 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre múzeá a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Keramické výrobky H. Landsfelda v zbierkach múzea, pre: Agáta Petrakovičová, 

SNM Bratislava, emailová komunikácia (D. Andrušková) 
 SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, vyplnenie a 

zaslanie dotazníka "Divadelné bábky a artefakty bábkového divadla v slovenských 
múzeách". Kontaktná osoba Mgr. Zuzana Kaličiaková. (D. Andrušková) 

 Vojenské historické múzeum v Piešťanoch (Viera Jurková) – Súpis zbraní 
v zbierkach Záhorského múzea (R. Drška) 

 Pamiatkový úrad SR (Ľ. Pinčíková) – Najstarší odpis skalického privilégia (R. 
Drška) 

 Národná banka Slovenska (H. Janíková) – Návrh a pripomienky k pamätnej minci 
Skalice 1372 – 2022 (R. Drška) 

 FF TU (prof. Vladimír Rábik) – O zástupcoch slobodných kráľovských miest na 
uhorských snemoch v stredoveku (R. Drška) 

 SNA BA (dr. I. Červenková) - Možnosti publikovania v Slovenskej archivistike (R. 
Drška)  

 FF TU (prof. Vladimír Rábik) – Informácie o Pavlovi z Voderád (R. Drška)  
 FF TU (dr. M. Frank) – Vinohradnícke poriadky a organizácia vinohradníctva 

v Skalici (R. Drška) 
 Magyar Nemzeti Múzeum Budapest (Dr. Serfőző Szabolcs) - Portréty 

Habsburgovcov v zbierkach ZMS (M. Hoferka) 
 Loránd Eötvös University Budapest (Dr. Zsolt Kökényesi) - Matrika jezuitského 

gymnázia v Skalici (M. Hoferka) 
 KPU Trnava (Mgr. Peter Grznár) – Archeologické výskumy v Gbeloch (V. 

Drahošová) 

 KPÚ Trnava (Ing. Kvetanová, Ing. Žemberová) - Dom kultúry, podklady pre 

projekt rekonštrukcie (V. Drahošová) 

 Múzeum Senica (Tomáš Motus) – Metodická návšteva oddelení, poradenstvo od 

kolegov, doriešenie zápožičky archeologických predmetov (V. Drahošová, A. 

Palkovičová, R. Svíba) 

 Katedra archeológie UK BA (Mgr. Peter Barta, PhD.) – Dom kultúry a expozícia 

(V. Drahošová) 

 KPU TT (Dr. M. Smoláková) – Fotografie k Domu Príkazských (V. Drahošová) 

 Alojz Masaryk - Slovenská búda v Luhačoviciach, literatúra a podklady 

k rekonštrukcii (V. Drahošová) 

 Spolok slovenských spisovateľov (RSDr. Pavol Dinka) – konzultácia ku knihe 

Trdelník a rubín (V. Drahošová) 

 Ústav hudobnej vedy SAV (H. Urbancová) - Recenzný posudok na štúdiu 

Ozdobný spev v Starej Pazove do Musicologica slovaca (P. Michalovič) 

 Central European History, University College London (Dr. Beneš) - Zelené kádre, 

projekt výstavy (M. Hoferka, P. Michalovič, A. Palkovičová) 

 Zväz múzeí na Slovensku – spolueditor knihy Príbeh predmetu 3. Rok 1945. (M. 
Hoferka) 



 

 

 

 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 MY Záhorie, redaktorka Dominika Grebeníčková - Zmeny podôb sviatkovania 

počas Veľkej noci (D. Andrušková) 
 Skalický Obzor, Želmíra Macháčková - Tradičné remeslá v Skalici, výberová 

literatúra (D. Andrušková) 
 Časopis Pohľady/Ansichtena (Ingrid Žalneva) - Výber fotografií habánskej 

keramiky a architektúry (D. Andrušková) 
 Časopis Malovaný kraj (V. Urbančík) - Bernard Papánek, veterán z II. svetovej 

vojny (R. Drška) 
 RTVS (Rozália Vlasáková) – Skalická šibenica (R. Drška) 
 TIK Skalica (R. Medňanská) – Propagačný text k 650. výročiu povýšenia Skalice 

na mesto (R. Drška) 
 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže (správca farnosti) – História 

pútnického miesta (M. Hoferka) 
 Evanjelický a.v. zbor Dolné Sŕnie (ev. farár Černaj) – Senický kancionál (P. 

Michalovič) 
 Evanjelický a.v. zbor Skalica (dozorca ECAV Skalica Lašák) – Príspevok 

o Ďurovičovcoch (V. Drahošová) 
 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Príprava posudku k spôsobu zhotovenia ľudového odevu pre súbor „Leváranky“ 

pre projekt FPU, pre: Anna Plašilová, emailová komunikácia (D. Andrušková) 
 Miroslav Buzrla - Podoba tradičného zimného odevu mladých žien v Skalici, pre: 

dievčenská spevácka skupina Spjevule ze Skalice, konzultácie a príprava 
vybraných zbierkových predmetov k bádaniu (D. Andrušková, R. Drška) 

 Miroslav Buzrla – Zápisy kolied zo Záhoria (R. Drška) 
 Krúžok Skaličanov v BA (V. Čulen) – Konzultácia o pripravovanej publikácii (V. 

Drahošová, P. Michalovič) 
 Spevácka skupina Spjevule zo Skalice - Posudok projektu na FPU (P. Michalovič) 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Jozef Dubec – Stredoveký listinný materiál k Plaveckému hradu, metodika 

k seminárnej práci (R. Drška) 
 Samuel Mišových, STU BA - Rotunda sv. Juraja v Skalici, seminárna práca (M. 

Hoferka) 
 A. Richvaisová, FF UK – Dialekt Záhoria, bakalárska práca (A. Palkovičová) -  

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Názov komisie, resp. redakčnej rady, meno člena 
 Redakcia časopisu Záhorie (PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Peter Michalovič, 

Mgr. Dita, Andrušková, PhD., PhDr. Richard Drška, ThLic. Mgr. Martin Hoferka, 
Th.D., Mgr. Róbert Svíba, Mgr. Eva Svíbová) 

 Redakcia Zborníka Záhorského múzea (PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Peter 
Michalovič, 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) 



 

 

 

 Člen pracovnej komisie na vypracovanie štandardov pre múzeá a galérie (Martin 
Hoferka) 

 Komisia pre zápis Archeoparku Mikulčice – Kopčany do UNESCO (Viera 
Drahošová) 

 

Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Peter Brezina - Konzultácie k ľudovému odevu na historických fotografiách 

z Myjavy, (D. Andrušková) 
 Michal Maťaš - Tehelne na Záhorí (D. Andrušková) 
 Petra Hránková - Šestonedelie v kontexte rodinných zvykov na Záhorí (D. 

Andrušková) 
 Peter Brezina - Skalické zázvorníky (D. Andrušková) 
 Miroslav Čársky - Ľudový odev Gbely, zaslanie podkladov na otázky k odevu (D. 

Andrušková) 
 konzultácia s Marek Hojísek – Rod Blaškovič v Skalici (R. Drška) 
 Jana Čechotovská – Rod Čechotovských v Skalici (R. Drška) 
 T. Bezděková – Skalický Hájek (R. Drška) 
 M. Bernátová – Mestská správa Skalice do roku 1711 (R. Drška)  
 Egon Vödredy – Osobnosť Pavla z Voderád (R. Drška)  
 Félix Sloboda - Hraničné kamene v Kátove (R. Drška) 
 S. Formánek – Časopis Ložiskár v zbierkach ZM (R. Drška) 
 Denis Haberland - Dejiny Kobylian (M. Hoferka) 
 Mária Duffeková - Rodokmeň rodiny (M. Hoferka) 
 Ing. Miroslav Borcovan - Františkáni v Beckove (M. Hoferka) 
 Ing. Miroslav Čársky - F. V. Sasinek a Gbely (M. Hoferka) 
 Dr. Libor Bernát - Jezuiti v Skalici (M. Hoferka) 
 André Kes - Vysťahovalectvo do zámoria (M. Hoferka) 
 Roman Šimoník - Farnosť Zohor (M. Hoferka) 
 Romančík - Návrh na pamiatkovú ochranu Kopečnice v Skalici (V. Drahošová) 
 Mgr. Vladimír Petrovič – Skalické mená (V. Drahošová) 
 Harbich, Skalica - Informácie o Miroslavovi Syllovi (V. Drahošová) 
 PhDr. M. Benža - Výskumná činnosť k spoločnému projektu o pamiatkach 

hudobnej kultúry (P. Michalovič) 
 Votruba (Praha), Žák (Hlboké) – Text To je krátké, to je dúhé, slovanské korene 

textu (P. Michalovič) 
 Ing. Čársky – Články o Gbeloch v časopise Záhorie (V. Drahošová, P. 

Michalovič) 
 Čurilla – bedeker o Slovensku, (D. Andrušková, M. Hoferka, P. Michalovič) 
 Dr. M. Smoláková) - O staviteľovi a majiteľoch meštianskeho domu na rohu 

Potočnej ulice a Malého rínku (R. Drška) 
 Zvarová – Dom kultúry – poskytnutie materiálov a fotografickej dokumentácie (V. 

Drahošová) 
 Bc. Katarína Vozáriková - Súbor negatívov vlastivedného pracovníka Ing. 

Dezidera Tomečka (V. Drahošová) 
 Ivan Orgoň – konzultácia autorstva obrazu (V. Drahošová) 

 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Dušan Jurkovič a Skalica 

Odborný seminár Drevo v architektúre 
organizátor: fa Archistat 
(28. 5. 2021) prednáška 
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová 
miesto: Mestský úrad Skalica 
počet návštevníkov: 20 
 
Jedného z najosobitejších slovenských architektov pripomenula Viera Drahošová 
na seminári Drevo v architektúre, ktorý zorganizovala fa Archistat v priestoroch 
Mestského úradu v Skalici v prednáške Dušan Jurkovič a Skalica. 

 
 
 Prezentácia publikácie Lábe, Lábe...  

(10. 6. 2021) – prezentácia  
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová, 
Mgr. Dita Andrušková, PhD. 
miesto realizácie: Láb 
počet návštevníkov: 130 
 
V Lábe na stretnutí ZO JDS sa uskutočnila 
prezentácia dotlače knihy Emílie 
Štefekovej Lábe, Lábe... Lábsky nárečový 
slovník a všetko krásne, čo s ním súvisí. 
Etnologička Dita Andrušková priblížila národopisné výskumy v Lábe a jeho 
špecifiká, krátko predstavila aktuálnu výstavu múzea Rodina v tradičnej ľudovej 
kultúre Záhoria. 
 

 Sté výročie narodenia Vladimíra 
Jamárika z Kunova 
(21. 9. 2021) – prednáška  
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie: Múzeum Senica 
počet návštevníkov: 45 
 
Mesto Senica si pripomenulo sté výročie 
narodenia Vladimíra Jamárika z Kunova. 
V Múzeu Senica jeho život a prácu 
priblížilo spomienkové podujatie, na 
ktorom za účasti predstaviteľov mesta, rodinných príslušníkov i zástupcov 
kultúrnych inštitúcií a odbornej verejnosti odzneli referáty o jeho osobnosti. 
Následne mu bola udelená pocta odhalením kolieska na Záhoráckej stene slávy 
na Dome kultúry Senica. 



 

 

 

 
 
 

 Hudobné pramene Záhoria a ich 
prezentácia v múzeu  
(23.9.2021) prednáška 
prednášajúci: PhDr. Peter Michalovič 
organizátor: Hudobné centrum, Bratislava 
miesto: Podtatranská knižnica v Poprade 
počet návštevníkov: 15 
 
Hudobné centrum organizovalo už 10. 
konferenciu z cyklu Pramene slovenskej 
hudby, tentoraz v Podtatranskej knižnici 
v Poprade, kde za Záhorské múzeum odprednášal muzikológ Peter Michalovič 
tému o hudobných prameňoch Záhoria a ich prezentácii v múzeu. 
 
 

 Prezentácia publikácie 1. svetová vojna 
a Záhorie – Pamätníky obetiam v regióne 
(13. 10. 2021) – prednáška  
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová, 
PhDr. Peter Brezina 
miesto realizácie: Dom kultúry Láb 
počet návštevníkov: 70 
 
V rámci októbra, mesiaca úcty k starším, sa 
konalo v Lábe jesenné stretnutie členov MO JDS, na ktorom predsedníčka Mária 
Kovárová poďakovala všetkým za aktivity v prospech ostatných. Dôležitým bodom 
programu bola prezentácia knihy „Prvá svetová vojna na Záhorí. Pamätníky 
obetiam v regióne“, spojená s prednáškou bývalého pracovníka Záhorského 
múzea PhDr. Petra Brezinu a predajom kníh z produkcie múzea. 
 
 

 Alojz Kolísek a Skalica 
 Vedecký seminár Alojz Kolísek 

a Slovensko  
(28.10.2021) prednáška 
prednášajúci: PhDr. Viera Drahošová  
organizátor: Múzeum mesta Bratislavy 
miesto: Múzeum mesta Bratislavy 
počet návštevníkov: 25  
 
V Múzeu mesta Bratislavy sa pri príležitosti 
90. výročia úmrtia A. Kolíska konal vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko, 
ktorý pripomenul tohto kňaza, katechétu, učiteľa, slovakofila, publicistu, politika, 
propagátora slovenskej kultúry. Tému vzťahu A. Kolíska ku Skalici spracovala a 
predniesla za ZM V. Drahošová. 
 

 



 

 

 

Komentované prehliadky k výstavám 
 

- 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
- 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
- 
 
 
Špecializované akcie 
 
Letná turistická sezóna v Žrebčíne v 
Kopčanoch (1.7.2020 – 31.8.2021)  
Miesto realizácie: Obec Kopčany, Národná 
kultúrna pamiatky Žrebčín 
Organizátor: Záhorské múzeum v Skalici, Obec 
Kopčany, Partnerstvo pre Horné Záhorie 
Počet návštevníkov: 1.623 
 
Záhorské múzeum v turistickej informačnej 
kancelária v Malom Kaštieli zabezpečovalo 
lektorské a sprievodcovské služby. Návštevníci mohli okrem expozície Záhorského 
múzea navštíviť aj obecné priestory Malého Kaštiela. V Návštevníckom centre 
Partnerstva pre Horné Záhorie bol pripravený výklad k prezentácii o Panstvách F.Š. 
Lotrinského a Kostole sv Margity. 
 
 
Závodské Bezchleba hody  
(3.7.2021) – prezentácia  
prednášajúci: Mgr. Dita Andrušková, PhD. 
miesto realizácie: Závod 
počet návštevníkov: 650 
 
Tradičným podujatím, ktoré obec Závod 
organizuje v spolupráci s Malokarpatským 
osvetovým strediskom v Modre sú Závodské 
bezchleba hody. Aj v tomto roku celému 
podujatiu dominoval folklór. K sprievodným 
akciám podujatia patrila i prezentácia prebiehajúcej výstavy Záhorského múzea v 
Skalici - Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria spolu s ponukou aktuálnej knižnej 
produkcie múzea. 
 
 



 

 

 

Noc múzeí (15.5.2021)  
miesto realizácie: youtube kanál múzea   
organizátor: Záhorské múzeum v Skalici  
výstup: film  
počet návštevníkov: - 
 
Noc múzeí bola sa i v roku 2021 premiestnila 
do online priestoru. Záhorské múzeum v Skalici 
preto pre svojich priaznivcov pripravilo film 
„Páter Paulín Bajan, OFM, 300. výročie 
narodenia“, ktorý zverejnila na svojom 
youtubovom kanáli s odkazom na ďalších sociálnych sieťach.  
 
 
Otvorenie expozície Habánskeho múzea 
(25. augusta 2021)  
miesto realizácie: Sobotište 
organizátor: Obecný úrad Sobotište 
výstup: expozícia  
počet návštevníkov: 200 
 
V Sobotišti sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
„Múzea Habánov Sobotište“. Vzniklo na 
základe cezhraničného projektu Po stopách 
Habánov realizovaného v rokoch 2017 – 2020, 
na Slovensku zastúpeného obcou Sobotište. Zahraničným partnerom projektu bola 
obec Vacenovice. Odbornú spoluprácu a scenár expozície zabezpečili pracovníci 
Záhorského múzea v Skalici, historik Martin Hoferka a etnologička Dita Andrušková. 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZMS za rok 2021 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

Šesťročná 2015 2021 

 
V roku 2021 vykonala ZMS 3 čiastkové revízie zbierkového fondu v termíne od 
1.2.2021 do 15.12.2021 
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 4445 ks 
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 – 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 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

9.8.2019 29.4.2021 výstava 12 

SNM – Historické 
múzeum 
Bratislava 

29.7.2020 30.4.2022 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 

MgA. Marianna 
Rievaj 

 
2.6.2020 30.4.2022 reštaurovanie 2 



 

 

 

akad. mal. Ľuba 
Wehlend 

3.11.2021 30.6.2022 reštaurovanie 1 

SPOLU  

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZMS za rok 2021 

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  

Stála expozícia  Záhorské galéria 
Jána Mudrocha 
v Senici 

27.4.2021 
– 
27.4.2022 

1 umelecké dielo  

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZMS za rok 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

- - - - 

SPOLU - - - 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZMS v roku 2021 

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 16.737 104  4.067 24,30 3.028 

Etnológia 11.913 404 10.896 91,46 2.783 

Numizmatika 3.197 27 2.557 79,98 497 

Archeológia 33.373 - - - - 

Dejiny hudobnej 
kultúry 

2.206 - 107 4,86 32 

SPOLU 67.426 535 17.627 26,14 6.340 

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

 
 
 
 
 



 

 

 

Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZMS v roku 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

24.3.2021 38 3.200 - - 

13.5.2021 144 1.744,10 - - 

10.11.2021 229 10.217,65 - - 

SPOLU 411 15.161,75 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 130 € 
Je to profesijné záujmové združenie múzeí. Jeho poslaním je reprezentovať, 
presadzovať a rozvíjať spoločné záujmy múzeí.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 
 Mosty Pomoravia (od 18.5.2019), Múzeum Orth, Zámok Orth an der Donau, 

Rakúsko, repríza 
   
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 AH 2015 – 2020 Výber z tvorby Antona Hanzalíka (20.8. – 26.11.2021) 

 
 Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria (2020 – 15.8.2021) 

 
 Františkáni v Skalici; Vinohrady, vinohrady...; Ľudový odev na Záhorí – Galéria 

u františkánov v Skalici (18.6. – 6.8.2021), repríza 
 

 Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria – Záhorské osvetové stredisko v Senici 
(6.9. – 8.10. 2021), repríza 

 
Vedecká alebo umelecká monografia  

- 
 

Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 



 

 

 

 HOFERKA, M. Z náboženských dejín Trnovca. In Imrich Kotvan (1910-1984), 
rodák z Trnovca pri Holíči. (Ed.). Eva Frimmová, HU SAV : Bratislava – Obecnú 
úrad : Trnovec 2021, s. 57-62 ISBN 978-80-89867-06-6 
 

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
 ANDRUŠKOVÁ, DITA. Rodina v Tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. Katalóg 

k výstave. Záhorské múzeum v Skalici, 2020, 109 s. ISBN 978-80-99900-02-9. 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
 DRŠKA, Richard. Skalickí vyslanci na uhorských snemoch v 17. storočí. In. Studia 

historica tyrnaviensia XXI, 2021, č. 2, s. 11 – 40. 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 MICHALOVIČ, Peter. Adam Votruba: Myjavské písně. In: Etnologické rozpravy 

2021/1, s. 171-174. (recenzia) 
 HOFERKA, M. Wormská biblia z roku 1529. In Pamiatky a múzeá 4/2021, roč. 70, 

s. 40-45. 
 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Meno ako ornament v zbierkach Záhorského múzea 

v Skalici. In. Záhorie, 1/2021, roč. XXX, s. 24-26. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Motív Piety v zbierke výtvarného umenia Záhorského 

múzea v Skalici. In. Záhorie, 2/2021, roč. XXX, s.15-20.  
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Detské čepčeky v zbierke ľudového odevu Záhorského 

múzea v Skalici. In. Záhorie, 5/2021, roč. XXX, s. 25-28. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Zimné hry a športy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 

In. Záhorie, 6/2021, roč. XXX, s. 21-23. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Ľudový odev z Unína v zbierkach Záhorského múzea 

v Skalici. In. Unínske noviny, č.2, roč. XIX., 2021, s. 8-9. 
 DRAHOŠOVÁ, Viera. Neznámy Skaličan Ladislav Novomestský – Meakulpínsky. 

In. Záhorie, 3/2021, roč. XXX, s. 13 - 19 
 DRAHOŠOVÁ, Viera. K Júliusovi Koreszkovi. In. Záhorie, 6/2021, roč. XXX, s. 2 – 

10. 
 DRŠKA, Richard. Osobnosť kňaza Dr. Mateja Héska (1889 – 1973). In. Záhorie 

1/2021, s. 7 – 13. 
 DRŠKA, Richard - MIKUŠOVÁ, Genovéva. Z detského folklóru v Kútoch. In. 

Záhorie 2/2021, s. 25–29. 



 

 

 

 DRŠKA, Richard. Obec Smolinské v 50. a 60. rokoch 18. storočia. In. Záhorie 
2/2021, s. 2 – 7. 

 
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 – 2022 
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, Peter Michalovič, 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 2021 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

20.082 44.481 77,21 1,78 00:01:08 

 
 
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 
       https://www.youtube.com/channel/UCnQ8iz1alQFXscYrZHcjaFA 
 
Využívanie médií  

 
 Mestská televízia Skalica – televíza uverejňuje upútavky na pripravované výstavy 

a podujatia múzea, propaguje jeho aktivity, tiež z nich prináša reportáže 
 Skalický press – propaguje aktivity múzea uverejňovaním pozvánok a 

následných reportáží z podujatí 
 MY Záhorie – printová i webová verzia – propaguje aktivity múzea uverejňovaním 

pozvánok a tlačových správ  
 Záhorák – printová a webová verzia – propaguje aktivity múzea uverejňovaním 

pozvánok a tlačových správ  
 Záhorácke rádio – propaguje aktivity múzea zverejňovaním pozvánok  
 webová stránka http://www.tikskalica.sk/ – uverejňuje pozvánky a tlačové správy 

k podujatiam múzea 
 webové stránky www.zahori.sk, www.ezahorie.sk  – uverejňujú pozvánky a tlačové 

správy múzea  
 webové stránky http://holic.sk/, http://kopcany.sk/ - zverejňuje aktuality, 

pozvánky, informácie o sprievodcovských službách v Kopčanoch 
 webové stránky www.museum.sk  – uverejňuje pozvánky a tlačové správy múzea  
 RTVS – prináša televízne a rozhlasové upútavky a pozvánky na podujatia, prináša 

informácie o činnosti múzea  
 

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/
https://www.youtube.com/channel/UCnQ8iz1alQFXscYrZHcjaFA
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 

Výstavy ZM u františkánov SK E 1 - E 

AH 2015 – 2020  SK E 3 - E 

Koncert P. Paulín Bajan SK E 3 - E 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Propagácia expozícií na stránkach cestovného ruchu: 

www.slovenskycestovatel.sk, www.slovakia.travel,  www.tripadvisor.sk,  

www.muzeum.sk, www.vypadni.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 6 čísel po 1500 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán jedno číslo 
reprodukcie: 146 farebných a 107 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. 
 
 
Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria 
 
autor: Dita Andrušková 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
tlač: FO ART s. r. o., Bratislava 
ISBN: ISBN 978-80-99900-02-9 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 500 ks 
formát: 166 x 245 mm 
rozsah: 109 str. 
reprodukcie:  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AH 2015 – 2020 Výber z tvorby Antona Hanzalíka  
autor: Božena Juríčková 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
tlač: Ateliér EDO, s.r.o. Skalica 
ISBN: 978-80-99900-03-6 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 ks 
formát: A4 
rozsah: nestr. (26 s.) 
reprodukcie:  
 
 
 
 
Lábe, Lábe... Lábsky nárečový slovník a všetko 
krásne, čo s ním súvisí 
 
autor: Emília Štefeková 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici (reedícia) 
tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 
ISBN: 978-80-85446-55-3 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 ks 
formát: A5 
rozsah: 323 str. 
reprodukcie:  
 

 

 
Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. K významnému životnému jubileu etnológa Mojmíra 

Benžu. In. Záhorie, 3/2021, roč. XXX, s. 30. 
 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Kolekcia západoslovenských džbankárskych výrobkov (z 

najnovších akvizícií Záhorského múzea v Skalici). In. Záhorie, 3/2021, roč. XXX, 
s. 27-28. 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Veľká noc v tradičnej kultúre Záhoria. In. Naša Senica, 
2021, č. 4., s. 5. 

 ANDRUŠKOVÁ, Dita. Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. In. 
Záhorie, 1/2021, roč. XXX, s. 30-31. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera – BREZINA, Peter. Zrodil sa zázvorník v Skalici? In. 
Záhorie 6/2021, roč. XXX, s. 13 – 19. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. 30 rokov časopisu Záhorie. In. Malovaný kraj 6, roč. 57, 
2021, s.16. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. 30-ročný časopis Záhorie a edičná činnosť Záhorského 
múzea v Skalici. In. Múzeum 2, s. 56-57. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. Bilancia roku 2020 v Záhorskom múzeu v Skalici, In. 
Záhorie, 1/2021, roč. XXX, s. 27 – 29. 



 

 

 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. Bilancia Záhorského múzea v roku 2020. In. Záhorák, roč. 
LXII, 2021, č. 3, ISSN 1338-1814, s. 7. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. Ján Pardubský jubiluje, In. Záhorie, 2/2021, roč. XXX, s. 
29 – 30. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. Keď má múzeum sviatok. Rozhovor o múzeu. In Skalický 
obzor 5, roč. 5, 2021, s. 1, 4-8. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. Lipa v Bukovci v dobovej tlači. In. Záhorie, 4/2021, roč. XXX, s. 21 

– 26. 

 DRAHOŠOVÁ, Viera. Príhovor. In Imrich Kotvan (1910-1984), rodák z Trnovca pri 
Holíči. (Ed.). Eva Frimmová, HU SAV : Bratislava – Obecný úrad : Trnovec 2021, 
s. 15 – 16, ISBN 978-80-89867-06-6.  

 DRAHOŠOVÁ, Viera. Vážení a milí čitatelia, príhovor. In. Záhorie, 1/2021, roč. XXX, 
s. 2. 

 DRŠKA, Richard. Bezchleba hody a Dom 1890 v Závode. In. Záhorie 4/2021, 
roč. XXX, s. 31. 

 HOFERKA, Martin. Kňazi, rehoľníci a zasvätené osoby z našej farnosti. In Hlahol 
zvonov. Časopis farnosti Šaštín-Stráže, roč. VIII, 2021, č. 1-2/júl 2021, s. 28-33. 
ISSN 2644-4488. 

 HOFERKA, Martin. Krátke príbehy z Dolného Záhoria. In Záhorie 2/2021, roč. 
XXX, s. 31.  

 HOFERKA, Martin. Od Troch kráľov do Popolcovej stredy. In Unínske noviny, 
roč. XIX, 2021, č. 2, s. 11.  

 HOFERKA, Martin. Osud skalických známok. In Príbeh predmetu 3. Rok 1945. 
(Zost.) Géczyová, I.-Hoferka, M. Zväz múzeí na Slovensku, 2021, s. 100-101.  

 HOFERKA, Martin. Polstoročie rehoľníčky. In Unínske noviny, roč. XIX, 2021, č. 
2, s. 1.  

 HOFERKA, Martin. Sčítanie obyvateľstva v minulosti. In Unínske noviny, roč. 
XIX, 2021, č. 1, s. 5.  

 HOFERKA, Martin. Významní pútnici k šaštínskej Sedembolestnej. In Záhorie 5/2021, 
roč. XXX, s. 2-6.  

 HOFERKA, Martin. Z dejín pošty v Uníne. In Unínske noviny, roč. XIX, 2021, č. 3, 
s. 6.  

 HOFERKA, Martin. Záhorie v cestovnom zázname z roku 1782. In Záhorie 
1/2021, roč. XXX, s. 3-7.  

 HOFERKA, Martin. Zo zbierkových fondov múzea. Nádoby na posvätné oleje. In 
Záhorie 2/2021, roč. XXX, s. 27-28.  

 HOFERKA, Martin – LEHONČÁK, Martin. Katolícky kalendár 2022. Návšteva 
pápeža Františka, 12 s. 

 MICHALOVIČ, Peter – SVÍBA, Róbert. Tridsiaty rok vydávania časopisu Záhorie. 
In. Záhorie 6/ 2021, s. 24-25. 

 MICHALOVIČ, Peter. Filmový dokument o P. Paulínovi Bajanovi. In. Záhorie 4/ 
2021, s. 30-31. 

 MICHALOVIČ, Peter.: Bibliografia XXX. ročníka (r. 2021) časopisu Záhorie. In. 
Záhorie 6/2021, s. 31. 

 -red-. Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka In. Záhorie, 5/2021, roč. XXX, s. 29. 

  
 príspevky odborných pracovníkov na facebookovom profile múzea, počet 276 

(Andrušková, D. - 43, Drahošová, V. – 118, Drška, R. – 14, Hoferka, M. – 20, 
Michalovič, P. – 13, Palkovičová, A. – 9, spoločné príspevky – 59) 

 



 

 

 

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  
 Drahošová, Viera. Bilancia roku 2020 v Záhorskom múzeu. In: Záhorák, roč. LXII, 

2021, č. 3, ISSN 1338-1814, 7 s. 
 Grebeníčková, Dominika: Korona zmenila sviatky. In: MY Záhorie, roč. 21, 2021, 

č. 12, ISSN 1335-4442, 1 s. 
 redakcia: Nová časť stálej expozície múzea. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 17, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Keď má sviatok múzeum. In: Skalický OBZOR, roč. V, 2021, č. 5, s 1 – 

6 
 TASR: Do zbierok múzea pribudli cenné fajansy. In: MY Záhorie, roč. 21, 2021, č. 

22, ISSN 1335-4442, 6 s. 
 redakcia: Potulky po slobodnom kráľovskom meste Skalica. In: Spolu tvoríme kraj, 

jún 2021. 
 redakcia: V Sobotišti otvorili Múzeum habánov. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 33, 

ISSN 1338-1814, 6 s. 
 redakcia: Cisársky žrebčín sa teší záujmu verejnosti. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, 

č. 33, ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Výber z tvorby Antona Hanzalíka. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 33, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Tri nominácie pre Záhorské múzeum. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 35, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Záhorie ponúka viacero možností ako na jeseň tráviť voľný čas. In: MY 

Záhorie, roč. 1, 2021, č. 9, ISSN 1335-4442, 6 s. 
 Andrušková, Dita: Častkovský kroj v Záhorskom múzeu. In: Záhorák, roč. LXII, 

2021, č. 41, ISSN 1338-1814, 7 s. 
 Maruška: Spomienky na aktivity JDS Láb. In: Lábske noviny, roč. XXVI, 2021, č. 

2, 2 s.  
 redakcia: Záhorské múzeum bude krajšie. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 46, ISSN 

1338-1814, 6 s. 
 TASR: Do zbierok Záhorského múzea v Skalici pribudli fajansy. 

https://zahori.sk/58884/skalica-do-zbierok-zahorskeho-muzea-pribudli-

fajansy/ (2.6.2021) 

 redakcia: Záhorské múzeum v Skalici má tri nominácie na výročné ceny. 

https://www.nazahori.sk/skalica/item/5063-video-zahorske-muzeum-v-

skalici-ma-tri-nominacie-na-vyrocne-

ceny?fbclid=IwAR1liuWOk4qu_jsNakvbYEQXSjUdgraM1DdnJdSUpHc_f

AHUAtNEqGh3bPE (30.8.2021) 

 RTVS – Rádio Regina Západ: Záhorské múzeum v Skalici. 

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/225889/zahorske-

muzeum-v-skalici (21.9.2021) 

https://zahori.sk/58884/skalica-do-zbierok-zahorskeho-muzea-pribudli-fajansy/
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https://www.nazahori.sk/skalica/item/5063-video-zahorske-muzeum-v-skalici-ma-tri-nominacie-na-vyrocne-ceny?fbclid=IwAR1liuWOk4qu_jsNakvbYEQXSjUdgraM1DdnJdSUpHc_fAHUAtNEqGh3bPE
https://www.nazahori.sk/skalica/item/5063-video-zahorske-muzeum-v-skalici-ma-tri-nominacie-na-vyrocne-ceny?fbclid=IwAR1liuWOk4qu_jsNakvbYEQXSjUdgraM1DdnJdSUpHc_fAHUAtNEqGh3bPE
https://www.nazahori.sk/skalica/item/5063-video-zahorske-muzeum-v-skalici-ma-tri-nominacie-na-vyrocne-ceny?fbclid=IwAR1liuWOk4qu_jsNakvbYEQXSjUdgraM1DdnJdSUpHc_fAHUAtNEqGh3bPE
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/225889/zahorske-muzeum-v-skalici
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/225889/zahorske-muzeum-v-skalici


 

 

 

 Kmecová, Angelika: Pamätná izba J. M. Hurbana v Hlbokom. 

https://www.nazahori.sk/senica/item/5293-foto-video-pamaetna-izba-j-m-

hurbana-v-hlbokom (4.11.2021) 

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 Drahošová, Viera: 30 rokov časopisu Záhorie. In: Malovaný kraj, roč. 57, 2021, č. 

6, 16 s.  
 Adam Votruba: Janko Blaho. Záhorácké pjesňičky. Editor Peter Michalovič. 

Bratislava: Hudobné centrum; Skalica: Záhorské muzeum, 2018.  In: Český lid, 
roč. 2021/108, , s. 520-522. 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 redakcia: Tridsať rokov dvojmesačníka Záhorie. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 2, 

ISSN 1338-1814, 7 s.  
 Drahošová, Viera: 30-ročný časopis Záhorie a edičná činnosť Záhorského múzea 

v Skalici. In: Múzeum, roč. LXVII, 2021, č. 2, ISSN 0027-52632021, s 56-57. 
 TASR: Časopis Záhorie, ktorý vydáva Záhorské múzeum, vstupuje do 30. ročníka. 

https://zahori.sk/57052/casopis-zahorie-ktory-vydava-zahorske-muzeum-

vstupuje-do-30-rocnika/ (23.2.2021) 
 

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

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 redakcia: Hlasujte za Knihu Záhoria. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 14, ISSN 1338-

1814, 7 s. 
 redakcia: Noc múzeí a galérií. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 18, ISSN 1338-1814, 

7 s. 
 redakcia: Kniha Záhoria 2019-2020: Príbehy krásnej Felicity. In: Záhorák, roč. LXII, 

2021, č. 20, ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Rodina v tradičnej ľudovej kultúre. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 21, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 redakcia: Závodské Bezchleba hody. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 25, ISSN 

1338-1814, 6 s. 
 redakcia: Tri výstavy v Galérii u františkánov. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 27, 

ISSN 1338-1814, 7 s. 
 TASR: Zdôraznili krásu krojov. In: MY Záhorie, roč. 1, 2021, č. 9, ISSN 1335-4442, 

2 s. 
 redakcia: Rodina v tradičnej ľudovej kultúre. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 36, 

ISSN 1338-1814, 6 s. 
 TASR: Pribudlo ďalšie koliesko. In: MY Záhorie, roč. 1, 2021, č. 13, ISSN 1335-

4442, 2 s. 

https://www.nazahori.sk/senica/item/5293-foto-video-pamaetna-izba-j-m-hurbana-v-hlbokom
https://www.nazahori.sk/senica/item/5293-foto-video-pamaetna-izba-j-m-hurbana-v-hlbokom
https://zahori.sk/57052/casopis-zahorie-ktory-vydava-zahorske-muzeum-vstupuje-do-30-rocnika/
https://zahori.sk/57052/casopis-zahorie-ktory-vydava-zahorske-muzeum-vstupuje-do-30-rocnika/


 

 

 

 redakcia: Desiate koliesko na Záhoráckej stene slávy. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, 
č. 37, ISSN 1338-1814, 3 s. 

 redakcia: Pocta rodákovi Jankovi Blahovi. In: Záhorák, roč. LXII, 2021, č. 44, ISSN 
1338-1814, 11 s. 

 Košík, Ľudovít: Koncert františkánskej hudby. In: Michael, roč. 9, 2021, č. 4, 1 s. 
 TASR: Múzeum v Skalici sprístupní výstavu Rodinné obyčaje v ľudovej kutúre 

Záhoria. https://regiony.zoznam.sk/muzeum-v-skalici-spristupni-vystavu-rodinne-
obycaje-v-ludovej-kulture-zahoria/ (21.2.2021) 

 TASR: V Záhorskom múzeu otvorili výstavu Rodina v Tradičnej ľudovej kultúre. 
https://trnava.zoznam.sk/v-zahorskom-muzeu-otvorili-vystavu-rodina-v-tradicnej-
ludovej-kulture/ (28.2.2021) 

 redakcia: Záhorské múzeum: Rodinné obyčaje v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. 
https://www.nazahori.sk/skalica/item/3930-video-foto-zahorske-muzeum-rodinne-
obycaje-v-tradicnej-ludovej-kulture-zahoria?fbclid=IwAR2-B0_1EI68mjU-
UCxxaCH_agQnvoqO6NvDCdCn5JRK48rj9kbZ44Ne4rY (13.5.2021) 

 TASR: Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria končí tento týždeň. 
https://www.teraz.sk/regiony/vystava-rodina-v-tradicnej-ludovej-ku/569024-
clanok.html (17.8.2021) 

 KamVen: Záhorské múzeum pripravilo výstavu v Galérii u Františkánov. 
https://zahori.sk/59182/skalica-zahorske-muzeum-pripravilo-vystavu-v-galerii-u-
frantiskanov/ (17.6.2021) 

 redakcia: Záhorské múzeum pripravilo výstavu v Galérii u Františkánov. 
https://zahorak.sk/12387/zahori-sk-skalica-zahorske-muzeum-pripravilo-vystavu-
v-galerii-u-frantiskanov/ (17.6.2021) 

 Záhorská knižnica: Hlasujte o Knihu Záhoria 2019 – 2020. 
https://www.zahorskakniznica.eu/hlasujte-pre-knihu-zahoria-2019-2020 
(21.4.2021) 

 redakcia: 12. ročník súťaže Kniha Záhoria. https://www.levare.sk/novinky/12-
rocnik-sutaze-kniha-zahoria (21.4.2021) 

 TASR: Senická knižnica vyhlásila 12. ročník súťaže Kniha Záhoria. 
https://www.teraz.sk/regiony/senica-kniznica-vyhlasila-12-rocni/539823-
clanok.html (30.4.2021) 

 TIK Pomoraví: Noc múzeí 2021 v Záhorskom múzeu v Skalici. 
https://pomoravi.eu/noc-muzei-2021-v-zahorskom-muzeu-v-skalici/ (13.5.2021) 

 Kamven: Deň a noc múzeí na Záhorí už túto sobotu. https://zahori.sk/58683/den-
a-noc-muzei-na-zahori-uz-tuto-sobotu/ (13.5.2021) 

 redakcia: Noc múzeí a galérií. https://www.nmag.sk/zahorske-muzeum-v-skalici/ 
(13.5.2021) 

 TASR: Záhorské múzeum sa zapojí do podujatia Noc múzeí 2021 online formou. 
https://www.teraz.sk/regiony/zahorske-muzeum-sa-zapoji-do-podujat/548572-
clanok.html (2.6.2021) 

 KamVen: Záhorské múzeum: Výber z tvorby Antona Hanzalíka. 
https://zahori.sk/60327/zahorske-muzeum-vyber-z-tvorby-antona-hanzalika/ 
(17.8.2021) 

 TASR: Múzeum v Skalici sprístupní výstavu Výber z tvorby Antona Hanzalíka. 
https://www.teraz.sk/spravy/zahorske-muzeum-v-skalici-spristupn/570480-
clanok.html (17.8.2021) 

 redakcia: Záhorské múzeum: Výber z tvorby Antona Hanzalíka. 
https://zahorak.sk/12961/zahori-sk-zahorske-muzeum-vyber-z-tvorby-antona-
hanzalika/ (17.8.2021) 
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 redakcia: Výber z tvorby Antona Hanzalíka 2015 – 2020. 
https://www.nazahori.sk/component/icagenda/222-vyber-z-tvorby-antona-
hanzalika-2015-2020?Itemid=574&date=2021-10-16-00-00#.YYOQmro1W70 
(4.11.2021) 

 redakcia: Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria v Senici. 
https://www.nazahori.sk/senica/item/5104-video-vystava-rodina-v-tradicnej-
ludovej-kulture-zahoria-v-senici (8.9.2021) 

 TASR: V Senici sprístupnia výstavu Rodina v ľudovej kultúre Záhoria. 
https://www.teraz.sk/regiony/v-senici-spristupnia-vystavu-rodina-v/574726-
clanok.html (8.9.2021) 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZMS v roku 2021 
 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 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Strážnice CZ 31.3.2021 Dovoz zbierkových predmetov 

2 Olomouc CZ 29.9.2021 Odborná exkurzia  

3 Kyjov CZ 26.10.2021 Odvoz zbierkových predmetov 

4 Kyjov CZ 3.11.2021 Dovoz zbierkových predmetov   
* 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 

Západoslovenské múzeum 
v Trnave (ďalej len 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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 383.796 383.796 312.119,02 81,32 

620 Odvody 139.524 139.524 115.532,2 82,8 

630 Tovary a služby 133.588 162.806 226.555,2 139,16 

640 Bežný transfer 6.690 6.690 6.780,07 101,35 

SPOLU 663.598 692.816 660.986,49 95,41 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZSM za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 35.000 35.000 13.832 38,95 

HIM - - - - 

SPOLU 35.000 35.000 13.532 38,95 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZSM za rok 2021 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Projektová 
dokumentácia – 
rekonštrukcia 
záhradného oplotenia 

13.632 - - - - 

SPOLU 13.632 - SPOLU - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZSM za rok 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1. - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy    18.303 € 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZSM z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

Neznáma omša M. 
Sch. Trnavského – 
dokončenie 
inštrumentácie 
a prezentácia 

5.900 3.000 3.000 BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie3 ks 
starých a vzácných 
tlačí 

2.088 2.000 610 BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Dejiny Trnavy – 
expozícia (fáza A – 
projektová 
dokumentácia) 

12.950 - - BV 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

Vydanie sprievodcov 
po expozíciách ZsM 
(drobné tlače) 

4.900 - - BV 

5. Fond na 
podporu 
umenia 

Akvizícia 
zbierkových 
predmetov-
maľovaného nábytku 

12.000 - - KV 

SPOLU BV 5.000 3.610  

SPOLU KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ZSM za rok 2021 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

4 

Dom hudby M. 
Sch.Trnavského 

- - 

Hlavná budova 
– kláštor 

Projektová 
dokumentácia 

13.632 

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 2021 bolo v Západoslovenskom múzeu v Trnave pre verejnosť prístupných 15 
stálych expozícií, z toho v hlavnej budove 11, v Dome hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského 2 a v Múzeu knižnej kultúry 2. Jedna expozícia Dotkni sa hliny bola 
z technických príčin zrušená.  
 
Archeologická expozícia 
rok sprístupnenia: 1990 
kurátor: PhDr. Petr Novák 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: katalóg Archeologická expozícia 
počet návštevníkov: 5071 
 
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: 5071 
 
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: 5071 
 
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: 2016 
kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: - 
počet návštevníkov:5071 
 
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: 148 
 
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: 5071 
 
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: 148 
 
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: 5071 
 
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: 5071 
 
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:181 
 



 

 

 

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: 5071 
 
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: 5071 
 
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: 5071 
 
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: 5071 
 
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: 2018 
reinštalácia 2020 
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry  
výstup: - 
počet návštevníkov: 181 
 
Expozíciu tvorí unikátny nábytkový súbor 
z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla 
Jantauscha, prvého apoštolského administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave, 
a predmety súvisiace s touto osobnosťou 
 
Vlastné expozície mimo múzea (externé expozície) 
 
- 
 
 
Výstavy 

 
Slováci, píšte po slovensky! 
(1.1.– 31.12. 2021) 
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: 181 
 
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. – 31.3. 2021) 
vernisáž: iba sprístupnenie 31. 3.2021 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
odbor: história 
výstup: -  
počet návštevníkov: 0 
 
Výstava historických tlačí zo 16. storočia z 
fondov Západoslovenského múzea doplnená knižnými grafikami 
 
Svet minerálov 
(1.1. – 25. 4. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: prírodoveda 
výstup: - 
počet návštevníkov: 168 
 
Nová geologická výstava Svet minerálov oboznámi návštevníkov so systémom 
minerálov s ukážkami a dokumentárnym obrazovým materiálom zo svetových lokalít. 
 
Bradlan – 90 rokov 
(1.1.  – 31. 8. 2021) 
vernisáž: 9.10.2020 
kurátor: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3751 
 
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 
(1.1. – 28. 2. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 0 (múzeum zatvorené pre 
verejnosť pre pandemické opatrenia) 
 



 

 

 

Pravidelná výstava prác neprofesionálnych umelcov z okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany spojená so súťažou a jej vyhodnotením organizovaná Trnavským 
osvetovým strediskom v ZsM. 
 
Archeologické dedičstvo 
(1.1. – 31.12.2021) 
vernisáž: 29.10.2019 
kurátor: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 5071 
 
Výstava skonfiškovaných archeologických nálezov z nelegálnej činnosti v rámci 
TTSK – po prvý raz vystavená kolekcia. 
 
 
Trnavský objektív 
(8.4.2021 – 31.5.2021) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. Milada Kotlebová, TOS 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: neprofesionálne umenie 
výstup: katalóg TOS 
počet návštevníkov:776 
 
51. ročník tradičnej súťažnej prehliadky neprofesionálnych fotografov 
z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany organizuje Trnavské osvetové stredisko 
 
 
Detský svet 
(12. 3. - 31. 12. 2021) 
vernisáž:  nie 
kurátor: L. Duchoňová, S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: Sprievodca a pracovný list 
počet návštevníkov: 5071 
 
Výstava zo zbierky ZSM – dokumentujúca 
hračky a svetdetí v 20. storočí. Interaktívny výstava pre deti i dospelých- 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sedemnáste storočie slovom a obrazom 
(23.4.– 31.12. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
odbor: história 
výstup: -  
počet návštevníkov: 181 
 
Výstava historických tlače zo 17. storočia z 
fondov Západoslovenského múzea doplnená knižnými grafikami 
 
Treťohorné more 
(7. 5. – 31. 12. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: prírodné vedy 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4903 
 
Paleontologická výstava zo zbierky prírodovedného oddelenia ZsM predstavuje 
skupiny predmetov nájdených na lokalitách predovšetkým v Malých Karpatoch, ktoré 
obmývalo kedysi more. 
 
Salón ZVUZS 2021 - Revenancie 
(2.7. – 30. 9. 2021) 
vernisáž: 2.7.2021 o 17,00 
kurátor: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: umenie 
výstup: katalóg ZVUZS 
počet návštevníkov: 2914 
 
Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska pravidelne predstavuje tvorbu 
svojich členov verejnosti. Na výstave sa predstavilo20 autorov s 50 dielami. 
Západoslovenské múzeum hostí výstavy ZVUZS už viac než dve desaťročia. 
 
Svadobné šaty 
(15. 5. – 15.11.2021) 
vernisáž: nie  
kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 4413 
 



 

 

 

Výber 40 ks svadobných šiat a ďalších doplnkov od zberateľky Janky Mládek 
Rajniakovej, ktoré sú doplnené autentickými fotografiami. 
 
 
Kreativita 2021 
(4.5. – 31. 5. 2021) 
vernisáž: 4. 5. 2021 
kurátorka: Mgr. Milada Kotlebová, TOS 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: neprofesionálne umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 608 
 
Výstava fotografií neprofesionálnych fotografov 
VerneraScheibenreifa a Milana Marônka, Trnavské osvetové stredisko 
 
 
 
Krehké svety 
(24. 6. – 31. 12. 2021) 
vernisáž: 24. 6. 2021 
kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: ľudové umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 3637 
 
 
Výstava Malieb na skle zo zbieroky Západoslovenského múzea. Vystavené sú vzácne 
diela starých majstrov i novodobých autorov v počte okolo 60 predmetov, ktoré vznikli 
od začiatku 19. storočia až do súčasnosti. 
 
 
Ľudmila Rogovská 
(14. 10. 2021 – 31. 12. 2021) 
vernisáž: 24. 6. 2021 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: neprofesionálne umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 523 
 
 
Výstava z diel neprofesionálnej výtvarníčky Ľudmily Rogovskej z Trnavy k jej 
životnému jubileu. Ľudmila Rogovská, vyštudovala Pedagogickú fakultu v Trnave, 
odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova a celoživotne sa venovala pedagogickej 



 

 

 

práci. Výtvarné umenie sa stalo jej celoživotným koníčkom, Na výstave v múzeu sa 
predstavila retrospektívou z tvorby v komornej kolekcii 26 obrazov 
 
Trnava a okolie v dobe rímskej 
(1.10. – 31. 12. 2021)  
vernisáž: 30. 9. 2021 
kurátorka: Mgr. Andrej Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 723 
 
 
Výstava pri príležitosti konferencie Archeológia barbarov 2021, ktorú organizovala 
Trnavská univerzita v Trnave je zameraná predovšetkým na okolie Trnavy v období 
prvých štyroch storočí nášho letopočtu. Archeologické nálezy germánskych Kvádov 
na území dnešného Slovenska a z rímsko-germánskeho obdobia. O každodennosti 
antického sveta rozprávajú vystavené predmety nájdené pri archeologických 
výskumoch sídlisk a pohrebísk z tohto obdobia, napríklad Hrnčiarovce nad Parnou, 
Bučany, Dolné Lovčice alebo samotná Trnava.  
 
Milan Marônek XL 
(22. 10. 2021 – 13. 2. 2022) 
vernisáž: 22.10. 2021 
kurátorka: Mgr. Milada Kotlebová, TOS 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: neprofesionálne umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 523 
 
Výstava fotografií neprofesionálneho fotografa 
a člena skupiny IRIS foto Milana Marônka k jeho životnému jubileu, Trnavské 
osvetové stredisko 
 
S vetrom opreteky 
(2. 12. 2021 – 31. 12. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
odbor: neprofesionálne umenie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 58 
 
 
Výstava historických bicyklov a cyklistických doplnkov z Trnavy a okolia v spolupráci 
so Združením cyklistických nadšencov Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo. Zbierka 
historických bicyklov doplnkov ako sú napr. historické cyklistické lampy, zvončeky, 
zámky a pod., ďalej dobových odevov, prípadne ich replík, reklám niekdajších 



 

 

 

obchodov v Trnave a na okolí a pod. Západoslovenské múzeum v Trnave doplnilo 
výstavu odevmi, drobnými predmetmi – ako sú ceny pre víťazov cyklistických 
pretekov v Trnave a bicyklom ľudovo zvaným „kostitras“. 
 
Zbierkový predmet mesiaca marec a apríl 
(1.3. – 30. 4. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: knižná história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 168 
 
Trinásť vzácnych tlačí z historickej knižnice. Akvizícia historickej knižnice v roku 2020 
s finančnou podporou FPU 
 
Zbierkový predmet mesiaca máj 
(1.5.  – 31. 5. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor:  
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: história - muzikológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 608 
Mikuláš Schneider Trnavský – k výročiu hudobného 
skladateľa 
 
 
Zbierkový predmet mesiaca jún 
(1.6.  – 30. 6. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. M. Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: prírodovedný 
výstup: - 
počet návštevníkov: 625 
 
Drevné opály z geologickej zbierky ZsM  
 
 
Zbierkový predmet mesiaca júl 
(1.7.  – 31. 7. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. M. Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: prírodovedný 
výstup: - 
počet návštevníkov: 1321 
 
Zo zoologickej zbierky ZsM – Drop veľký 



 

 

 

 
 
Zbierkový predmet mesiaca august 
(1.8. – 31.8.2019)    
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. M. Ševčík 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: história 
výstup: - 
počet návštevníkov: 996 
 
Z historickej knižnice ZSM 
Najstaršia tlačená kniha v Zs. múzeu Zlatá legenda Legenda Sanctorum / Historia 
Lombardica pochádza z roku 1479. Jacopo de Fazio, známy pod latinským menom 
Jacobus de Voragine, bol arcibiskup, kronikár a jeden z najväčších stredovekých 
spisovateľov.  
 
 
 
Zbierkový predmet mesiaca september 
(1.9. – 30. 9. 2021) 
vernisáž: nie 
kurátorka: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: história - militárie 
výstup: - 
počet návštevníkov: 597 
 
Zo zbierky militárií: Puška vzor 24 predstavuje adaptáciu konštrukcie pušky P. P. von 
Mausera, vyrábanú v Československu v čase prvej republiky v zbrojovke Brno. Sériová 
výroba pušiek vzor 24 pre potreby československej armády sa v Brne rozbehla 
začiatkom roka 1925 
 
 
 
Zbierkový predmet mesiaca október -december 
(1.10. – 30.11.2021) 
vernisáž: nie 
kurátorky: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
odbor: archeológia 
výstup: - 
počet návštevníkov: 723 
 
Archeologická zbierka – nálezy z doby rímskej k výstave Trnava a okolie v dobe 
rímskej 
 
 
 
 



 

 

 

Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Svet minerálov 
(od 3.5. do 1.9.2021) 
vernisáž: nie 
kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto konania: Vlastivedné múzeum v Hlohovci 
odbor: prírodoveda 
výstup: - 
počet návštevníkov:183 
 
Geologická výstava Svet minerálov oboznámi 
návštevníkov so systémom minerálov s ukážkami a dokumentárnym obrazovým 
materiálom zo svetových lokalít. 
 
Vernisáže 
 
Salón ZVUZS 2021 - Revenancie 
2.7. – 30. 9. 2021 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
vernisáž: 2.7.2021 o 17,00  
počet návštevníkov: 35 
Vernisáž členskej výstavy ZVUZS. V roku 2020 oslávilo združenie 30 rokov od svojho 
vzniku v roku 1990. Na výstave sa predstavilo 20 autorov s 50 dielami.  
 
Kreativita 2021 
4.5. – 31. 5. 2021 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
vernisáž: 4. 5. 2021 o 17,00 
počet návštevníkov: 25 
Vernisáž výstavy fotografií neprofesionálnych fotografov Vernera Scheibenreifa a 
Milana Marônka uviedla kurátorka M. Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko. 
 
Krehké svety 
24. 6. – 31. 12. 2021 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
vernisáž: 24. 6. 2021 o 17.00 
počet návštevníkov: 30 
Vernisáž výstavy malieb na skle zo zbierok Západoslovenského múzea uviedla 
kurátorka A. Vlčková. Vystavené sú vzácne diela starých majstrov i novodobých 
autorov v počte okolo 60 predmetov, ktoré vznikli od začiatku 19. storočia až do 
súčasnosti. 
 
Ľudmila Rogovská 
14. 10. 2021 – 31. 12. 2021 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
vernisáž: 14. 10. 2021 o 16,30 
počet návštevníkov: 30 



 

 

 

Vernisáž výstavy z diel neprofesionálnej výtvarníčky Ľudmily Rogovskej z Trnavy k jej 
životnému jubileu - retrospektíva z tvorby v komornej kolekcii 26 obrazov – uviedla 
kurátorka S. Jurčová 
 
Trnava a okolie v dobe rímskej 
1.10. – 31. 12. 2021  
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek a nádvorie 
vernisáž: 31. 10. 2021 o 18,30 
počet návštevníkov: 45 
Vernisáž výstavy pre účastníkov konferencie Archeológia barbarov 2021, ktorú 
organizovala Trnavská univerzita v Trnave a ktorá bola zameraná predovšetkým na 
okolie Trnavy v období prvých štyroch storočí nášho letopočtu uviedol A. Sabov a E. 
Hrnčiarik. 
 
Milan Marônek XL 
22. 10. 2021 – 13. 2. 2022 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
vernisáž: 22.10. 2021 
počet návštevníkov: 25 
Vernisáž výstava fotografií neprofesionálneho fotografa a člena skupiny IRIS foto 
Milana Marônka k jeho životnému jubileu uviedla M. Kotlebová, Trnavské osvetové 
stredisko. 
 
Koncerty a festivaly 
 
Záverečný koncert detí 
(23. 6. 2021  o 17,00) 
organizátor: súkromný 
miesto realizácie: koncertná sála ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 40 
 
Záverečný koncert klavírnej triedy súkromnej 
učiteľky PaedDr. Eriky Tavalyovej z Trnavy. 
 
 
Konvergencie, festival komornej hudby 
(24. 6. 2021 o 19,00) 
organizátor: ZSM 
miesto realizácie: koncertná sála ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 20 
 
Koncert z cyklu koncertov v rámci festivalu 
Konvergencie, Jozef LUPTÁK, violončelo  
Boris LENKO, akordeón 
 
 
 
 



 

 

 

Jana Andevská – minikoncert na uvedení 
knihy Trnavský execír - Kopánka 
- koncert na podujatí 
(18. 9. 2021 o 17,30) 
organizátor: ZSM, Mesto Trnava 
miesto realizácie: koncertná sála ZsM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 50 
 
Malý koncert Jany Andevskej pri príležitosti uvedenia publikácie Trnavský execír – 
Kopánka o dejinách jednej špecifickej trnavskej štvrte 
 
Karol Kompas – Päť storočí gitary na 
Slovensku 
(7. 9. 2021 o 18,00) 
organizátor: ZSM, TTSK, Hudobný fond 
miesto realizácie: koncertná sála ZsM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 20 
 
 
Koncert gitaristu Karola Kompasa zo série koncertov Päť storočí gitary na Slovensku, 
ktoré si aj sám sprevádza slovom. 
 
 
Ostatné 
 
Noc múzeí a galérií 2021 
podujatie v online priestore 
(15. 5. 2020) 
Organizátor: Západoslovenské múzeum 
v Trnave 
Miesto realizácie: facebooková stránka 
Západoslovenského múzea 
Výstup: prezentácia online  
Počet návštevníkov:228 
Tradičné podujatie k Medzinárodnému dňu 
múzeí a galérií – v roku 2021pre pandemické 
opatrenia iba v online priestore  
18,00   Videopozvánkak novej výstave Svadobné šaty 
18,30   Edukačná aktivita pre deti na námet výstavy Detský svet 
19,00   Omaľovánka – pre deti 
20,00   Videopozvánka k výstave Treťohorné more 
 



 

 

 

Deň v múzeu 
(15. 5. 2021) 
organizátor: ZSM 
miesto realizácie: hlavná budova ZSM 
výstup: - 
počet návštevníkov: 99 
Deň v múzeu – expozície a výstavy v hlavnej 
budove múzea prístupné zdarma individuálnym 
návštevníkom – predstavujeme nové výstavy 
 
Etnofilm v múzeu 2021 
(24. a 25. 8. 2021) 
podujatie v spolupráci 
organizátor: ZsM a Osveta v Čadci 
miesto realizácie: kinosála  Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -- 
počet návštevníkov: 32 
Postfestivalová prezentácia z ocenených filmov 
medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca. Výber filmov s etnologickou, 
kulturologickou a sociologickou tematikou z celého sveta 
 
Hollého pamätník – okresné kolo 
(8. – 9. 6. 2021) 
podujatie v spolupráci 
organizátor: TOS, TTSK a Západoslovenské 
múzeum v Trnave 
miesto realizácie: koncertná sála ZsM 
výstup: -  
počet návštevníkov:147 
Okresné kolo Hollého pamätníka za prísnejších 
protipandemických opatrení ZSM obsahovalo aj prehliadku expozícií a výstav v ZsM 
pre čakajúcich súťažiacich a ich sprievod. 
 
Hollého pamätník – regionálne kolo 
(15. 6. 2021) 
podujatie v spolupráci 
organizátor: TOS, TTSK a Západoslovenské 
múzeum v Trnave 
miesto realizácie: koncertná sála ZsM 
výstup: -  
počet návštevníkov:26 
Regionálne kolo Hollého pamätníka za prísnejších 
protipandemických opatrení ZSM obsahovalo aj 
prehliadku expozícií a výstav v ZsM pre čakajúcich 
súťažiacich a ich sprievod. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Hollého pamätník – regionálne kolo - výber 
(23. a 24. 9. 2021) 
podujatie v spolupráci 
organizátor: TOS, TTSK a Západoslovenské 
múzeum v Trnave 
miesto realizácie: koncertná sála a kinosála ZsM 
výstup: -  
počet návštevníkov:68 
 
Regionálne kolo v poézii a próze Hollého pamätníka 
za prísnejších protipandemických opatrení ZSM 
obsahovalo aj prehliadku expozícií a výstav v ZsM pre čakajúcich súťažiacich a ich 
sprievod. 
 
Kráľovské slávnosti v múzejných záhradách 
(10. 7. 2021, 15,00 – 20,00) 
podujatie v spolupráci 
organizátor: Agentúra Hector a Zaži v Trnave, ZsM 
miesto realizácie: záhrady Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -  
počet návštevníkov: 500 externých 
 
 
Podujatie vzišlo zo spolupráce agentúry Hector, Zaži v Trnave so Západoslovenským 
múzeom v Trnave, išlo o historické predstavenie rytierskych zápasov. 
 
Dobrodružstvo v múzeu 
(24. 7. 2021, 18,00 – 22,30) 
podujatie v spolupráci 
organizátor: Agentúra Hector a Zaži v Trnave, ZsM 
miesto realizácie: expozície a priestory  
Západoslovenského múzea v Trnave 
výstup: -  
počet návštevníkov: 290 
 
 
Podujatie vzišlo zo spolupráce agentúry Hector, Zaži v Trnave so Západoslovenským 
múzeom v Trnave, išlo o večernú prehliadku múzea spojenú s hrou – šesť zastávok, 
šesť indícií – hľadanie pokladu. V spolupráci so Zaži v Trnave a historickou skupinou 
Hector v kostýmoch. Jedenásť vstupov s približne 30 návštevníkmi (rodiny s deťmi) 
 
 



 

 

 

Deň vínnych pivníc 
(4. 9. 2020 od 13,00) 
podujatie v spolupráci 
organizátor: Vincech, Mesto Trnava, ZsM 
miesto realizácie: nádvorie a 
forhausZápadoslovenského múzea v Trnave 
výstup: leták 
počet návštevníkov: 650 
 
 
Tradičné podujatie vinárov v Trnave, tentokrát začiatkom septembra a na nádvoriach 
či pod forhauzmi v starom meste. 
 
Pocta zberateľovi Š. C. Parrákovi 
(26. 8. 2021 od 18,00) 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
miesto realizácie: koncertná sála  Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -- 
počet návštevníkov: 27 
 
Uvedenie monografie  Štefan Cyril Parrák – život a dielo a propagácia edičnej 
činnosti múzea v rokoch 2020 – 2021 
 
Posledný povstalec – premiéra filmu 
(27. 8. 2021 od 18,00) 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
miesto realizácie: koncertná sála  Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -- 
počet návštevníkov: 40 
 
Premiéra dokumentu k SNP v múzejnom kine pre účastníkov kladenia vencov 
a pietnej spomienky SNP 
 
Trnavský execír - Kopánka 
(18. 9. 2021 od 18,00) 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM a Mesto Trnava 
miesto realizácie: koncertná sála  Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -- 
počet návštevníkov:  50 
 
Uvedenie knihy Trnavský execír– Kopánka je autormi pred publikom, komentované 
predstavenie novej knihy s minikoncertom Jany Andevskej.  
 
 



 

 

 

Konferencia Ženy v umení a histórii 
(8. 10. 2021 od 14,00) 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
miesto realizácie: koncertná sála  Západoslovenského 
múzea v Trnave 
výstup: -- 
počet návštevníkov:  35 
 
Konferencia Ženy v umení a histórii – 5 príspevkov k dejinám Trnavy s piatimi 
prednášajúcimi zo ZSM, Knižnice J. Fándlyho a Štátneho archívu v Trnave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 Mgr. Lucia Duchoňová –poradenstvo a usmernenie pri výstave Múzea 

slovenských národných rád – SNM Pocta Pažickému - výpožička tlačiarenských 
štočkov  

 Mgr. Lucia Duchoňová – poskytnutie fotografického materiálu Slovenskej národnej 
galérii v rámci spolupráce v projekte o osmanskej kultúre – zbierkové predmety 
z 19. storočia, ktoré sa do Európy dostali za účelom zberateľstva (Švantnerová, 
Mistríková) 

 Mgr. Lucia Duchoňová – poradenstvo HM SNM - poskytnutie skenu hudobniny I. 
Seyfrieda – Libera me 

 Mgr. Lucia Duchoňová – poradenstvo UK FK, katedru muzikológie (Prof. Y. 
Kajanová) - poskytnutie fotografického a odbornej evidencie rezofonických gitár 

 PhDr. Martina Bocánová, PhD., Mgr. Aneta Vlčková - Metodická pomoc a 
konzultácie pre občianske združenie Bábence Krakovany - na zápis 
"Krakovianskej čipky" do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného 
kultúrneho dedičstva na Slovensku.  

 Mgr. Andrej Sabov – poradenstvo a konzultácie k druhostupňovej evidencii 
 Starobronzových pohrebísk pre Universität Kiel (F. Wilkes, H. Skorna 
 PaedDr. Simona Jurčová – poskytnutie fotografického materiálu PhDr. Marte 

Herucovej, PhD z Ústavu dejín umenia SAV k pripravovanej knihe 
 PaedDr. Simona Jurčová – poskytnutie fotografického materiálu Múzeu mesta 

ILOK, Chorvátsko – k téme šľachtického rodu Odescalchi  
 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Mgr. Milan Ševčík - koordinácia s obcou Bučany, Nyáriovská kúria: konzultácie, 

digitalizácia predmetov a koordinácia na vytvorenie pamätnej izby o Augustínovi 
Paulovičovi 

 Mgr. Lucia Duchoňová – OÚ Brestovany – spracovanie miestnej histórie pri 
vydávaní monografie obce 

 Mgr. A. Vlčková  - konzultácia s bádateľom ohľadne malieb na skle Ľudovíta 

Kameníka vo fonde ZsM v Trnave za účelom prípravy publikácie o Vozovke, 

mestskej časti Trnavy 

 Mgr. Andrej Sabov – príprava odborných textov na informačné tabule pre obec 
Boleráz 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Mgr. Aneta Vlčková - konzultácia so štatutárom OZ Škrupinka z Trenčína ohľadne 

skúmania tradičného odevu obcí na okolí Trenčína za účelom rozširovania 

a udržiavania nosenia tradičného odevu v tomto regióne.  

 Mgr. Aneta Vlčková - Konzultácia so zástupkyňou Centra tradičnej kultúry obce 

Boleráz pri Obecnom úrade ohľadne výroby replík mužských súkenných 



 

 

 

kabátikov pre miestnu folklórnu skupinu za účelom uchovávania tradičného odevu 

danej obce.  

 Mgr. Aneta Vlčková - Konzultácia so zástupkyňou vedenia obce Trstín ohľadne 

výroby replík sviatočného ženského a mužského odevu pochádzajúceho z danej 

obce za účelom reprezentovania obce a uchovávanie povedomia o tradičnom 

odeve v danej obci.  

 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Webinár etnologičky PhDr. Martiny Bocánovej, PhD. V rámci cyklu etnoprednášok 

Mjartanovo Sebedražie - Medzi láskou a autoritou. Svedectvo spoločenských 
hodnôt, noriem v baladách, ľudových piesňach a vo folklóre, 28.10.2021 

 Mgr. Aneta Vlčková - Predbežná konzultácia so študentkou Konzervatória 
v Bratislave ohľadne výskumu keramických diel Miloša Balgavého st.  

 Mgr. Aneta Vlčková - Predbežná konzultácia so študentkou Fakulty architektúry 
STU ohľadne podkladov k 3D prezentácii časti Parrákovej cukrárne – múzea.  

 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Redakčná rada múzejných novín, členovia: PhDr. Martina Bocánová, PhD., 

PaedDr. Simona Jurčová, Mgr. Lucia Duchoňová, Mgr. Andrej Sabov, Mgr. Milan 
Ševčík, Mgr. Aneta Vlčková 

 Komisia na tvorbu zbierok ZSM, členovia: Mgr. Lucia Duchoňová, Mgr. Aneta 
Vlčková, RNDr. Miroslav Hornáček, Mgr. Andrej Sabov, Mária Kuššová 

 Vedecká rada, členovia: PhDr. Martina Bocánová, PhD., PaedDr. Simona 
Jurčová, Mgr. Lucia Duchoňová, Mgr. Andrej Sabov, Mgr. Milan Ševčík, Mgr. 
Aneta Vlčková, RNDr. Miroslav Hornáček, prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD., PhDr. 
Izabela Danterová, doc. PhDr. Vladimír Varsík, CSc., doc. PhDr. Zuzana 
Lopatková, PhDr. 

 Redakčná rada mesačníka Novinky z radnice, členka PaedDr. Simona Jurčová 
 Etnologické rozpravy, členka redakčnej rady PhDr. M. Bocánová, PhD. 
 Národopisná spoločnosť Slovenska, členka HV NSS PhDr. M. Bocánová, PhD. 
 Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho 

zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších 
spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku – UNESCO, 
členka PhDr. M. Bocánová, PhD. 

 Terra Kisucensis, členka PhDr. M. Bocánová, PhD. 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 PaedDr. S. Jurčová: Poradenstvo a informácie k vybratým trnavským témam pre 

Trnavské rádio 
 PhDr. M. Bocánová, PhD.: Poradenstvo a informácie k vybratým národopisným 

témam pre Trnavské rádio 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
Podvečer u Oláha 1 
(28. 7. 2021 od 18,00) v MKK 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
prednášajúci: Mgr. M. Krnáč 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: --- 
počet návštevníkov:16 
 
Sprievodné podujatie k výstave Slováci, píšte po 
slovensky zamerané na diela známe z národného obrodenia. Prednes a rozprávanie. 
28.7. 2021: Počiatky národného obrodenia (Národná obrana v latinčine) 
 
Podvečer u Oláha 2 
(11. 8. 2021 od 18,00) v MKK 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
prednášajúci: Mgr. M. Krnáč 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: --- 
počet návštevníkov:18 
 
Sprievodné podujatie k výstave Slováci, píšte po slovensky zamerané na diela 
známe z národného obrodenia. Prednes a rozprávanie.  
11.8.2021: Ako sa formovala spisovná slovenčina. (Bajza, Fándly, Bernolák) 
 
Podvečer u Oláha 3 
(25. 8. 2021 od 18,00) v MKK 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
prednášajúci: Mgr. M. Krnáč 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: --- 
počet návštevníkov:22 
 
Sprievodné podujatie k výstave Slováci, píšte po slovensky zamerané na diela 
známe z národného obrodenia. Prednes a rozprávanie.  
25.8.2021: Ľúbostná poézia v tvorbe štúrovskej generácie (Štúr, Sládkovič) 
 



 

 

 

Podvečer u Oláha4 
(8. 9. 2021 od 18,00) v MKK 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
prednášajúci: Mgr. M. Krnáč 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: --- 
počet návštevníkov:19 
 
Sprievodné podujatie k výstave Slováci, píšte po slovensky zamerané na diela 
známe z národného obrodenia. Prednes a rozprávanie.  
8. 9.2021: Štúrovská generácia, národní buditelia a hymnická poézia ( 
 
Podvečer u Oláha5 
(22. 9. 2021 od 18,00) v MKK 
podujatie vlastné 
organizátor: ZsM 
prednášajúci: Mgr. M. Krnáč 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: --- 
počet návštevníkov:12 
 
Sprievodné podujatie k výstave Slováci, píšte po slovensky zamerané na diela 
známe z národného obrodenia. Prednes a rozprávanie. 22.9.2021: Horor 
v slovenskej literatúre. Ukážka všestrannosti jazyka  

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Komentovaná prehliadka výstavy Treťohorné more, 17.5.2021 počet účastníkov: 

25 + 2pg 
 Komentovaná prehliadka výstavy Treťohorné more, 7.9.2021 počet účastníkov: 25 

+1 pg 
 Komentovaná prehliadka výstavy Treťohorné more, 28.10. 2021 počet účastníkov: 

14 +1 pg 
 Komentovaná prehliadka výstavy Detský svet pre MŠ, 24. 5. 2021, počet 

účastníkov: 25 + 2 pg 
 Komentovaná prehliadka výstavy Detský svet pre MŠ, 15. 6. 2021, počet 

účastníkov: 11 + 1 pg 
 Komentovaná prehliadka výstavy Detský svet pre ZŠ, 26. 10. 2021, počet 

účastníkov: 31 + 2 pg 
 Komentovaná prehliadka k stálej expozícii Slováci, píšte po slovensky, 12. 5. 2021, 

počet účastníkov: 15 
 Komentovaná prehliadka k stálej expozícii Slováci, píšte po slovensky, 6. 7. 

2021,počet účastníkov: 15 
 Komentovaná prehliadka k výstave Sedemnáste storočie slovom a obrazom, 12. 

5. 2021,počet účastníkov: 15 
 Komentovaná prehliadka k výstave Sedemnáste storočie slovom a obrazom, 6. 7. 

2021,počet účastníkov: 15 
 Komentovaná prednáška výstavy Trnava a okolie v dobe rímskej pre účastníkov 

Konferencie Archeológia barbarov na TU, 30.9.2021, počet účastníkov: 25 



 

 

 

 Komentovaná prednáška výstavy Trnava a okolie v dobe rímskej pre študentov 
archeológie na TU, 7.10.2021, počet účastníkov: 15 

 Komentovaná prednáška výstavy Krehké svety ako súčasť podujatia kurzu Maľby 
na skle v rámci Školy ľudových remesiel, 17.7.2021, počet návštevníkov: 20 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 1. vstup 18,00, počet účastníkov: 35 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 2. vstup 18,30, počet účastníkov: 35 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 3. vstup 19,00 počet účastníkov: 30 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 4. vstup 19,30 počet účastníkov: 35 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 5. vstup 20,00 počet účastníkov: 35 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 6. vstup 20,30 počet účastníkov: 30 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 7. vstup 21,00 počet účastníkov: 30 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 8. vstup 21,30 počet účastníkov: 30 
 Dobrodružstvo v múzeu, 24.7.2021, 9. vstup 22,00 počet účastníkov: 30 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Dielňa: Záložky do knihy (6.7.2021), Miniliga talentov, počet účastníkov: 9 + 3 pg 
 Dielňa: Maľovanie na kamene (9.7.2021), ZŠ Kubinu, počet účastníkov:25 + 2pg 
 Dielňa: Šperky z cestovín (9.7.2021), ZŠ Kubinu, počet účastníkov: 27+ 3 pg 
 Dielňa: Maľovanie na tanieriky (13.7.2021), ZŠ Modranka, počet účastníkov:14 + 

2 pg 
 Dielňa: Šperky z cestovín (15.7.2021), MŠ Smolenice, počet účastníkov: 27+ 3 pg 
 Dielňa: Maľovanie na kamene (20.7.2021), Miniliga talentov, počet účastníkov:8 + 

3pg 
 Dielňa: Maľovanie na kamene (20.7.2021), Smelí výletníci Trnava tábor, počet 

účastníkov:15 + 3pg 
 Dielňa: Maľovanie na kamene (20.7.2021), Crazyfamilly Trnava, počet 

účastníkov:8 + 2pg 
 Dielňa: Záložky do knihy (27.7.2021), Smelí výletníci Trnava tábor, počet 

účastníkov:12 + 2pg 
 Dielňa: Maľovanie na kamene (28.7.2021), Kalokagatia Trnava tábor, počet 

účastníkov:20 + 2pg 
 Dielňa: Maľovanie na kamene (28.7.2021), Kalokagatia Trnava tábor, počet 

účastníkov:23 + 2pg 
 Dielňa: Záložky do knihy (3.8.2021), Smelí výletníci Trnava tábor, počet 

účastníkov:8 + 2pg 
 Dielňa: Šperky z cestovín (5.8.2021), Smelí výletníci Trnava tábor, počet 

účastníkov:9 + 2pg 
 Dielňa: Maľovanie na tanieriky (10.8.2021), Smelí výletníci Trnava tábor, počet 

účastníkov:17+ 2pg 
 Dielňa: Ryby – kimbinácia techník (16.9.2021) Montessori škôlka, počet 

účastníkov:11+ 2pg 
 Animačná hodina: prehliadka výstavy Detský svet (6.7.2021), Zš Hrnčiarovce-letný 

tábor, počet účastníkov:43+ 3pg 
 Animačná hodina: prehliadka výstavy Detský svet (14.7.2021), Zš Báhoň, počet 

účastníkov:36+ 6pg 



 

 

 

 Animačná hodina: prehliadka výstavy Detský svet (15.7.2021), CVČ Pezinok, 
počet účastníkov:23 + 3pg 

 

Špecializované akcie 
 
 Kurz maľby na skle(17.07.2021) kurz v rámci Školy ľudových remesiel 

Vedúci kurzu: Eva Švorcová (externý) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 15 
Kurz maľby na skle pripravený k novej výstave Krehké svety 
 
 

 Uvedenie nového kina(24. 8. 2021) 
miesto realizácie: ZsM, Múzejné nám. 3 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 15 
 
Uvedenie nového kina pomenovaného ako 
Múzejný kinematograf v suterénnych 
priestoroch múzea – pri príležitosti Etnofilmu 
v múzeu 2021 
 
 
 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
(12. 9. – 30. 9.  2021) 
miesto realizácie: ZsM, MKK 
organizátor: Západoslovenské múzeum 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 30 
 
Dve prednášky v rámci podujatia Podvečery 
u Oláha v mesiaci september 
8. 9. 2021 téma: Štúrovská generácia, 
národní buditelia a hymnická poézia  
22. 9. 2021 téma: Horor v slovenskej literatúre. Ukážka všestrannosti jazyka 
slovenského. 
 

 Festival Múzeí 2021 
(27. 6. 2021) 
miesto realizácie: Považské múzeum 
v Žiline, Budatínsky hrad 
organizátor: Zväz múzeí na Slovensku 
výstup: infopohľadnice troch budov ZsM 
počet návštevníkov: 250 
 



 

 

 

Externé podujatie – Západoslovenské múzeum v Trnave malo tam svoj stánok 
s propagačnými materiálmi a vyslancov. 
 

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
 Konferencia Ženy v umení a histórii, 8. 10. 2021, 5 prednášajúcich, 35 

návštevníkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok ZSM za rok 2021 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

sedemročná 2021 2025 

 
V roku 2021 nebola ukončená čiastková revízia zbierky keramiky, skla a porcelánu, 
ktorá mala byť pôvodne ukončená v decembri 2020. Na žiadosť revíznej komisie (VL 
č. 665/2020/41 zo dňa 27. 10. 2020) bola vedením ZSM predĺžená do decembra 2022. 
Dôvodom je pandemická situácia a s ňou súvisiace obmedzenia. 
V roku 2021 boli ukončené čiastkové revízie zbierok techniky, numizmatiky a militárii.  
Celkový počet skontrolovaných zbierkových predmetov – 20 899 ks 
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou - 0 
Zb. predmety, ktoré Revízna komisia odporučila na reštaurovanie – 2 
 
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 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR SNM – Múzeum 
SNR, Múzeum 
M.R.Štefánika 

26.3. 2021 15.6.2021 výstava 
 

61 

Vlastivedné 
múzeum v 
Hlohovci 

3.5.2021 31.8.2021 výstava 
 

135 

SNM – 
Historické 
múzeum 

1.10.2020 30.4.2022 výstava  
 
4 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

Obecný úrad v 
Smoleniciach 

1.1.2013 trvá výstava 277 

Mesto Trnava 1.1.2013 
31.12.202
1 

výstava 2 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

- - - - - 

SPOLU 479 



 

 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZSM za rok 2021 

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 puzdrá, remeň 
 

Príroda Malých 
Karpát 

RNDr. Miroslav 
Hornáček 

15.3.2016-
31.12.202
5 

21 
Geologický materiál 

Z dejín tehly 
a tehliarstva 
trnavského 
regiónu 

Slovenské národné 
múzeum 

26.4.2018- 
31.12.202
2 

13 

Archeologický materiál 

Treťohorné more RNDr. Miroslav 
Hornáček 

7.5.2021-
30.4.2022 

3 
Geologický materiál 

Trnava a okolie 
v dobe rímskej 

Vlastivedné 
múzeum v Hlohovci 

5.11.2020- 
31.12.202
1 

76 
Archeologický materiál 

* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 
Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZSM za rok 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí 3 Slovenská národná knižnica, 
Martin 

2.610 

SPOLU 3  2.610 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZSM v roku 2021 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEMUZ za  

rok 2021 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEMUZ v 

% 

Počet 
predmetov 

s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEMUZ 

Archeológia 13.160 40 12.970 14,74 0 

Botanika 17.412 0 17.226 19,58 0 

Geológia 20.364 37 4.211 4,79 1.578 

História a národopis 43.681 397 17.527 19,92 5.475 

Historický knižný 
fond 

14.502 280 14.502 16,48 0 

Numizmatika 17.150 0 17.146 19,48 726 

Zoológia 46.262 0 4.415 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 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

15.3.2021 1 500 0 0 

24.8.2021 37 12.000 0 0 

22.11.2021 141 14.311 0 0 

SPOLU 179 26.811 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

18 

Krajský pamiatkový úrad v 
Trnave 

Archeologický výskum 

Malokarpatské múzeum v 
Pezinku 

Archeologický výskum 

SNM – Múzeum SNR, 
Múzeum M.R.Štefánika 

Zapožičané predmety z ZSM 
na výstave 

Vlastivedné múzeum v 
Hlohovci 

Externá výstava zo ZSM: Svet 
Minerálov 

Zaži v Trnave, Mestské 
kultúrne stredisko 

Spolupráca na podujatiach 
Kráľovské slávnosti 
v múzejných záhradách 
a Dobrodružstvo v múzeu 

Trnavské osvetové 
stredisko 

Výstavy, podujatia (Hollého 
pamätník) 

Obec Smolenice Zapožičané predmety zo ZSM 
v expozícii Molpír 

Mesto Trnava Zapožičané predmety 
v sobášnej sieni, partnerstvo 
pri niekoľkých podujatiach 

Eratos s.r.o Spolupráca na podujatí 
Ekofest 

B-event Spolupráca na odujatí 
Foodfest 

Vincech, OZ Spolupráca na podujatí Doň 
vínnych pivníc 

Tyrnaviavelo, OZ Spolupráca na výstave 
S vetrom opreteky 

Nyáriovská kúria Bučany, 
Osvetové stredisko 
 

Koordinácia na vytvorenie 
pamätnej izby o Augustínovi 
Paulovičovi 
 

OÚ Brestovany  
 

Monografia obce 
 

OÚ Boleráz 
Odborná spolupráca pri 
príprave informačných tabúľ 

OÚ Cífer 
Príprava súťaže Márie Hollósy 
vo vyšívaní v Cíferi 

UK FK, katedru muzikológie 

poskytnutie fotografického 
a odbornej evidencie 
rezofonických gitár  

 
 

 

Archeologická spoločnosť 
AA Avala 

Archeologický výskum na 
Halenárskej ulici v Trnave 



 

 

 

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

2 Miniliga talentov 
Organizovanie výtvarných 

dielní pre deti- 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

1 Universität Kiel 
Odborné konzultácie – 

starobronzové pohrebiská 

 
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 
Výstupy: 
Festival múzeí  
27.6.2021 - Budatínsky hrad, prezentácia múzeí pre verejnosť  
28.6.2021 –Sobášny palác v Bytči  seminár a stretnutie riaditeľov členských 
múzeí Zväzu múzeí na Slovensku. 

 
 Národopisná spoločnosť Slovenska 

výška členského: 20 ,- € 
Dôvod členstva: 
- spolupráca pri prezentačnej, výstavnej, výskumnej a edičnej činnosti 
Výstup: vydanie publikácie o živote a diele trnavského rodáka zberateľa Štefana 
Cyrila Parráka 

 
Individuálne členstvá: 
 členka redakčnej rady Etnologické rozpravy – PhDr. Martina Bocánová, PhD. 
 členka HV NSS Národopisná spoločnosť Slovenska - PhDr. Martina Bocánová, 

PhD. 
 členka Odbornej komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do 

Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a 
Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na 
Slovensku – UNESCO - PhDr. Martina Bocánová, PhD. 

 členka Terra Kisucensis - PhDr. Martina Bocánová, PhD. 
 členka Komisie na tvorbu zbierok Vlastivedného múzea v Galante – Mgr. L. 

Duchoňová 
 členka Komisie na tvorbu zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci – Mgr. L. 

Duchoňová 
 člen komisie na tvorbu zbierok - Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho, 

Hurbanovo – Mgr. Milan Ševčík 
 člen Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – Mgr. Milan Ševčík 
 členka Komisie na tvorbu zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci - Mgr. A. 

Vlčková 



 

 

 

 členka Komisie Súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní v Cíferi - Mgr. A. Vlčková 
(predsedníčka) 

 člen Komisiu na tvorbu zbierok v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch – RNDr. 
Miroslav Hornáček 

 členka Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska – PaedDr. S. Jurčová 
 členka Slovenského syndikátu novinárov – PaedDr. S. Jurčová 
 členka Komisie na udeľovanie ocenení Mesta Trnavy – PaedDr. S. Jurčová 
 členka Redakčnej rady časopisu Novinky z radnice – PaedDr. S. Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 

 
 Detský svet (12.3. - 31.12.2021) 

vernisáž:  nie 
kurátor: L. Duchoňová, S. Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát, Sprievodca 
výstavou a pracovný list 
 
Výstava zo zbierky ZSM – dokumentujúca 
hračky a svet detí v 20. storočí. 
Interaktívny výstava pre deti i dospelých- 

 
 



 

 

 

 Sedemnáste storočie slovom 
a obrazom (23.4.– 31.12.2021) 
kurátor: Mgr. Milan Ševčík 
miesto realizácie: Múzeum knižnej kultúry 
výstup: pozvánka, plagát  
 
Výstava historických tlače zo 17. storočia 
z fondov Západoslovenského múzea 
doplnená knižnými grafikami 

 
 
 Treťohorné more (7.5. – 31.12.2021) 

kurátor: RNDr. Miroslav Hornáček 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Paleontologická výstava zo zbierky 
prírodovedného oddelenia ZsM 
predstavuje skupiny predmetov nájdených 
na lokalitách predovšetkým v Malých 
Karpatoch, ktoré obmývalo kedysi more. 

 
 
 Svadobné šaty (15.5. – 15.11.2021) 

kurátorka: Mgr. Lucia Duchoňová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Výber 40 ks svadobných šiat a ďalších doplnkov od 
zberateľky Janky Mládek Rajniakovej, ktoré sú 
doplnené autentickými fotografiami. 

 
 
 Krehké svety (24.6. – 31.12.2021) 

kurátorka: Mgr. Aneta Vlčková 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Vernisáž výstavymalieb na skle zo zbierok 
Západoslovenského múzea uviedla kurátorka 
A. Vlčková. Vystavené sú vzácne diela 
starých majstrov i novodobých autorov v 
počte okolo 60 predmetov, ktoré vznikli od začiatku 19. storočia až do súčasnosti. 

 



 

 

 

 Salón ZVUZS 2021 – Revenancie (2.7. – 
30.9.2021) 
kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
 
Združenie výtvarných umelcov západného 
Slovenska pravidelne predstavuje tvorbu 
svojich členov verejnosti. Na výstave sa 
predstavilo20 autorov s 50 dielami. Západoslovenské múzeum hostí výstavy 
ZVUZS už viac než dve desaťročia. 

 
 Ľudmila Rogovská (14.10. – 31.12.2021) 

kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Vernisáž výstavy z diel neprofesionálnej 
výtvarníčky Ľudmily Rogovskej z Trnavy k jej 
životnému jubileu - retrospektíva z tvorby 
v komornej kolekcii 26 obrazov – uviedla 
kurátorka S. Jurčová 

 
 Trnava a okolie v dobe rímskej (1.10. – 

31.12.2021 ) 
Kurátor: Mgr. A. Sabov 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek a nádvorie 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Vernisáž výstavy pre účastníkov konferencie 
Archeológia barbarov 2021, ktorú organizovala 
Trnavská univerzita v Trnave a ktorá bola 
zameraná predovšetkým na okolie Trnavy v období prvých štyroch storočí nášho 
letopočtu uviedol A. Sabov a E. Hrnčiarik. 

 
 S vetrom opreteky (2.12. – 31. 12.2021) 

kurátorka: PaedDr. Simona Jurčová 
miesto realizácie: Hlavná budova – kláštor 
klarisiek 
výstup: pozvánka, plagát 
 
Výstava historických bicyklov a cyklistických 
doplnkov z Trnavy a okolia v spolupráci so 
Združením cyklistických nadšencov Velo 
Veterán Klub Tyrnaviavelo.  

 
 



 

 

 

Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 BOCÁNOVÁ, Martina: Sociálne problémy a ich riešenie na Kopánke. In: 

BOCÁNOVÁ, Martina – MIŠOVIČOVÁ, Klaudia – PRIEČKO, Martin – 
SOKOLOVIČ, Peter:Trnavský Execír Kopánka. Historická monografia špeciálnej 
mestskej štvrte. Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2021. ISBN 978-
80-973341-3-0, s. 72-116. 

 BOCÁNOVÁ, Martina: Na záver. In: BOCÁNOVÁ, Martina – MIŠOVIČOVÁ, 
Klaudia – PRIEČKO, Martin – SOKOLOVIČ, Peter: Trnavský Execír Kopánka. 
Historická monografia špeciálnej mestskej štvrte. Bratislava : Národopisná 
spoločnosť Slovenska, 2021. ISBN 978-80-973341-3-0, s. 121. 

 BOCÁNOVÁ, Martina. 2021.Počiatky zberateľskej činnosti. In: Bocánová, Martina 
a kol.:Štefan Cyril Parrák : život a dielo. 1. vyd. Bratislava : Národopisná spoločnosť 
Slovenska, 2021. ISBN 978-80-973341-4-7, s. 7-12. 

 BOCÁNOVÁ, Martina. 2021.Život Š. C. Parráka v denníkoch. In: Bocánová, 
Martina a kol.:Štefan Cyril Parrák : život a dielo. [bez zostavovateľa] 1. vyd. Bratislava : 
Národopisná spoločnosť Slovenska, 2021. ISBN 978-80-973341-4-7, s. 13-36. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2021. Holíčska fajansa a kamenina. In: Bocánová, Martina 
a kol.:Štefan Cyril Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. 
ISBN 978-80-973341-4-7, s. 67-77. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2021. Historické sklo. In: Bocánová, Martina a kol.:Štefan 
Cyril Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-
80-973341-4-7, s. 105-119. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2021. Porcelán. In: Bocánová, Martina a kol.: Štefan Cyril 
Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-80-
973341-4-7, s. 121-138. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2021. Medený úžitkový riad. In: Bocánová, Martina 
a kol.:Štefan Cyril Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. 
ISBN 978-80-973341-4-7, s. 141-145. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2021. Cínový úžitkový riad. In: Bocánová, Martina 
a kol.:Štefan Cyril Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. 
ISBN 978-80-973341-4-7, s. 147-151. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2021. Svietniky. In: Bocánová, Martina a kol.:Štefan Cyril 
Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-80-
973341-4-7, s. 153-157. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Fajky a vychádzkové palice. In: Bocánová, Martina 
a kol.:Štefan Cyril Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. 
ISBN 978-80-973341-4-7, s. 159-163. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Historický nábytok. In: Bocánová, Martina a kol.: Štefan 
Cyril Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-
80-973341-4-7, s. 165-167. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Hodiny. In: Bocánová, Martina a kol.:Štefan Cyril Parrák 
život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-80-973341-4-
7, s. 169-173. 

https://ucm.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=128300&pageId=resultform
https://ucm.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=128300&pageId=resultform


 

 

 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Židovské predmety. In: Bocánová, Martina a kol.:Štefan 
Cyril Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-
80-973341-4-7, s. 175-179. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Kláštorné práce. In: Bocánová, Martina a kol.: Štefan Cyril 
Parrák život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-80-
973341-4-7, s. 181-185. 

 JURČOVÁ, Simona: Umenie.(Grafiky, obrazy, reliéfy a sochy umeleckého 
a ľudového charakteru). In: Bocánová, Martina a kol.: Štefan Cyril Parrák – život 
a dielo. Bratislava, 2021. ISBN 978-80-973341-4-7, s. 186–193. 

 SABOV, Andrej: Spony z germánskeho sídliska v Kvetoslavove. In: DAŇOVÁ, M. 
– NOVÁKOVÁ, L. (Eds.) Vtere Felix Maria : Žiaci svojej profesorke, Trnava 2021, 
s. 180-187. 

 SABOV, Andrej: Archeológia. In: Bocánová, Martina a kol.: Štefan Cyril Parrák 
život a dielo. Bratislava : Národopisná spoločnosť, 2021. ISBN 978-80-973341-4-
7, s. 195-203.   

 VLČKOVÁ, Aneta: Fajansa. In: BOCÁNOVÁ, Martina a kol.: Štefan Cyril Parrák, 
život a dielo. Národopisná spoločnosť Slovenska, Bratislava, 2021, ISBN 978-80-
973341-4-7, s. 40–67 

 VLČKOVÁ, Aneta: Črpáky a črpačky. In: BOCÁNOVÁ, Martina a kol.: Štefan Cyril 
Parrák, život a dielo. Národopisná spoločnosť Slovenska, Bratislava, 2021, ISBN 
978-80-973341-4-7, s. 76–81. 

 VLČKOVÁ, Aneta: Maľby na skle. In: BOCÁNOVÁ, Martina a kol.: Štefan Cyril 
Parrák, život a dielo. Národopisná spoločnosť Slovenska, Bratislava, 2021, ISBN 
978-80-973341-4-7, s. 82–95 

 VLČKOVÁ, Aneta: Ľudové sklo. In: BOCÁNOVÁ, Martina a kol.: Štefan Cyril 
Parrák, život a dielo. Národopisná spoločnosť Slovenska, Bratislava, 2021, ISBN 
978-80-973341-4-7, s. 96–103. 
 

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
 JURČOVÁ, Simona. 2021. Detský svet – sprievodca po výstave pre malých 

i veľkých.ZsM Trnava, 2021. 24 s. 
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
 BOCÁNOVÁ, Martina. 2021. Ľúbostná mágia - magické predmety a mágia slova 

v archívnych materiáloch z Bošáckej doliny z druhej polovice 19. storočia. 
In: Slovácko 2020. Roč. 62 / [bez zostavovateľa]. - 1. vyd. – Uherské Hradiště : 
Slovácké muzem, 2021. - ISBN 978-80-87671-41-2. - ISSN 0583-5569, s. 47-63. 
 

Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Žena v reholi. Donačné aktivity a vplyv významných 

šľachtických rodín na existenciu rádu svätej Kláry v Trnave po roku 1526. In: 

https://ucm.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=124331&pageId=resultform


 

 

 

Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2021. Trnava : Západoslovenské 
múzeum v Trnave, 2021. ISBN 978-80-85556-29-2, s. 83-92. 

 JURČOVÁ, Simona: Pôsobenie výtvarných umelcov v Trnave a umelecké výstavy 
v prvej polovici 20. storočia.In: Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2021. 
Trnava : Západoslovenské múzeum v Trnave, 2021. ISBN 978-80-85556-29-2, s. 
7-24 

 JURČOVÁ, Simona: Cherchez la femme (alebo koho prilákali Trnavčanky do 
nášho mesta).In: Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2021. Trnava : 
Západoslovenské múzeum v Trnave, 2021. ISBN 978-80-85556-29-2, s. 93-100. 

 SABOV, Andrej: Náčrt chronologického vývoja územia Žitného ostrova v dobe 
rímskej na základe archeologických nálezov spôn. In: Študijné zvesti AÚ SAV 68-
2, 2021, s. 343-356. 

 SABOV, Andrej: Sídliskový objekt z neskorej doby rímskej z Bučian. In: Zborník 
Západoslovenského múzea v Trnave 2021. Trnava : Západoslovenské múzeum 
v Trnave, 2021. ISBN 978-80-85556-29-2, s. 86-96. 

 ŠEVČÍK, Milan: Sedemnáste storočie slovom a obrazom. In: Pamiatky a múzeá, 
2021, roč. 70, č. 4, ISSN 1335-4353, s. 56-60. 

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
 BOCÁNOVÁ, Martina: Zabudnuté príbehy. In: Západoslovenské múzeum : 

Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 2021, roč. 5, č. 1, ISSN 2453-9686, s. 1. 
 BOCÁNOVÁ, Martina: Milí priatelia! In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti 

a novinky zo života múzea, 2021, roč. 5, č. 2, ISSN 2453-9686, s. 1. 
 BOCÁNOVÁ, Martina: Rozlúčka s rokom 2021.In: Západoslovenské múzeum : 

Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 2021, roč. 5, č. 3 - 4, ISSN 2453-9686, 
s. 1. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Spoločenské oblečenie z prelomu 20. a 30. rokov 20. 
storočia. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 
roč. 5, č. 1, január - marec 2021. ISSN 2453-9686, s. 3. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Výstava Svadobné šaty zo zbierky Jany Mládek 
Rajniakovej. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života 
múzea, roč. 5, č. 2, apríl - jún 2021. ISSN 2453-9686, s. 4. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Facebookový formát Fotka na stredu priniesol prvé 
akvizície. In: Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 
roč. 5, č. 2, apríl - jún 2021. ISSN 2453-9686, s. 5. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Svadobné šaty zo zbierky Jany Mládek Rajniakovej 
podnecujú spomienky a inšpiráciu. In: Novinky z radnice, ročník 32, č. 5, jún 2021. 
ISSN 1339-8989, s. 28-30. 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia: Neznáma omša Mikuláša Schneidra Trnavského. In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. 5, č. 3-
4, júl - december 2021. ISSN 2453-9686, s. 2. 

 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 



 

 

 

 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. 

 HORNÁČEK, Miroslav: Drevné opály. In: Západoslovenské múzeum : 
Zaujímavosti a novinky zo života múzea, roč. V, č. 1, január - marec 2021. ISSN 
2453-9686, s. 6. 

 JURČOVÁ, Simona: Od Apollo bio k Bio Invalid. In: Novinky z radnice. Roč. 32, 
február (2021). ISSN 1339-8989, s. 11–14. 

 JURČOVÁ, Simona: Detský svet - výstava pre malých i veľkých. In: Novinky z 
radnice. Roč. 32, máj (2021). ISSN 1339-8989, s. 26–27. 

 JURČOVÁ, Simona: Evanjelický dom. In: Zborové listy. Občasník pre vnútornú 
potrebu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku a dcérocirkvi Sereď. Máj 2021, 
s.6–9.  

 JURČOVÁ, Simona: Ružový park a Emmerova vila. In: Novinky z radnice. Roč. 
32, jún (2021). ISSN 1339-8989, s. 26–29. 

 JURČOVÁ, Simona: Štefan Cyril Parrák: život a dielo. In: Novinky z radnice. Roč. 
32, august - september (2021). ISSN 1339-8989, s. 36–37. 

 JURČOVÁ, Simona: Trnavský Execír - Kopánka. In: Novinky z radnice. Roč. 32, 
august - október (2021). ISSN 1339-8989, s. 7-9. 

 JURČOVÁ, Simona: Indiáni v Trnave. In: Novinky z radnice. Roč. 32, november 
(2021). ISSN 1339-8989, s. 18-21. 

 JURČOVÁ, Simona: S vetrom opreteky v Západoslovenskom múzeu.In: Novinky 
z radnice. Roč. 32, december (2021). ISSN 1339-8989, s. 23-26.  

 JURČOVÁ, Simona: Posvätenie evanjelického kostola v Trnave. In: Zborové listy. 
Občasník pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku 
a dcérocirkvi Sereď. Október 2021, s.  

 BOCÁNOVÁ, Martina – JURČOVÁ, Simona: V roku 2020 sme vydali.... In: 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea. Roč. 5, č. 1 
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FB formáty 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Traja králi.     (2021-01-06) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2830127393974857 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Fašiangy   .    (2021-02-
12) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2856901571297439 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Kvetná nedeľa.     (2021-03-
26)  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2887875684866694 
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 BOCÁNOVÁ, Martina. 2.4. Veľká noc. (2021-02-04) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2892976964356566 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Med a medovníčky.  (2021-03-12) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3071126759874918 

 BOCÁNOVÁ, Martina. O vianočnom stromčeku. (2021-17-12) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3081196075534653 

 BOCÁNOVÁ, Martina. Štedrý večer - piatkové čítanie.   (2021-12-24) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3086227765031484 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Pozemné stavby Trnava, národný podnik - socialistická 
paneláková výstavba. (2021-01-20) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2840129419641321 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Ropovod Družba.(2021-03-09)  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2875813429406253 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Mikuláš Schneider Trnavský.  (2021-05-11) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/photos/a.20060382797171
10 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Vedeli ste, že svadobné šaty neboli vždy biele? 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2922155931438669 
(2021-05-12) 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Tatrasklo Trnava.  (2021-05-26)                                                       
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2932477613739834 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Neznáma omša Mikuláša Schneidra Trnavského.               
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2933906980263564 
(2021-05-27) 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Trnavský cukrovar.  (2021-07-07)  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2962817287372533 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Milex Trnava.     (2021-08-
11) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2988206254833636 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Župná nemocnica v Trnave.   (2021-10-
20) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3038386323148962 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Nežná revolúcia.     (2021-11-
16) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3059198221067772 

 DUCHOŇOVÁ, Lucia. Tajomstvo pohľadníc Jozefa Ladu.  (2021-12-
15) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3079614399026154 

 HARŠÁNYOVÁ, Katarína: Netopiere. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2716453622008902 

 HARŠÁNYOVÁ, Katarína: Ďatľovité (Picidae) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2767445253576405 

 Haršányová, Katarína. Mačka divá (Felissilvestris)    (14-05-
2021) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2923630144624581 

 Haršányová, Katarína. Kliešte (Ixodida)     (22-04-
2021) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2908323836155212 
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 Haršányová, Katarína. Lastovička domová (Hirundorustica)  (11-03-
2021) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2877300449257551 

 Haršányová, Katarína. Hady (Serpentes)    (19-02-2021) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/photos/a.20060382797171
10/2862070280780568/ 

 Hornáček, Miroslav. Príbehy geológa - Aragonit 3                          (25-02-
2021) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2867056770281919 

 Hornáček, Miroslav. Príbehy geológa – Aragonit 2   (22-01-
2021) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2841617219492541 

 Hornáček, Miroslav. Príbehy geológa – Aragonit (1)             (15-01-
2021) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2836716456649284 

 JURČOVÁ, Simona. Zomrel náš kolega Peter Horváth 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2832529790401284 
(2021-01-09) 

 JURČOVÁ, Simona. Kto boli? Toscano-Canella, Swatko, Gumbír 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2835482336772696 
(2021-01-13) 

 JURČOVÁ, Simona. Piatkové čítanie: Príbeh predmetu. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2846756262311970 
(2021-01-29) 

 JURČOVÁ, Simona.Mená z náhrobníkov, ktoré už nenájdeme 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2845160369138226ň
(2021-01-27) 

 JURČOVÁ, Simona. Doprava vľavo. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2850408155280114(
2021-02-03) 

 JURČOVÁ, Simona. Dom, kde zomrel kráľ. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2855454398108823 
(2021-02-10) 

 JURČOVÁ, Simona: Židovský cintorín v Trnave. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2860626147591648 
(2021-02-17) 

 JURČOVÁ, Simona. Trnavské dvory. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2865631173757812 
(2021-02-24) 

 JURČOVÁ, Simona. NUPOD 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2870702343250695 
(2021-03-03) 

 JURČOVÁ, Simona. Študentská ulica v Trnave. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2881058478881748 
(2021-03-17) 

 JURČOVÁ, Simona.Plagát z trnavského kina – premietanie slovenského 
filmového dokumentu 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2882571652063764 
(2021-03-19) 
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 JURČOVÁ, Simona. Pošta na námestí. 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2886487195005543 
(2021-03-24) 

 JURČOVÁ, Simona. Prednádražie/ 
Prengohttps://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/28915324411
67685 (2021-03-31) 

 JURČOVÁ, Simona.Školský komplex na Hviezdoslavovej ulici v Trnave v 
minulostihttps://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2896701347
317461  (2021-04-07) 

 JURČOVÁ, Simona. Trnava z vtáčej perspektívy 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2901941946793401 
(2021-04-14) 

 JURČOVÁ, Simona. Deti a ich svet 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2906792289641700 
(2021-04-21) 

 JURČOVÁ, Simona. Kamenný mlyn 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2912028975784698 
(2021-04-28) 

 JURČOVÁ, Simona. Ochotníci v Trnave 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2916990485288547 
(2021-05-05) 

 JURČOVÁ, Simona. Ružový park 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2927284607592468 
(2021-05-19) 

 JURČOVÁ, Simona. Trnavská stanica 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2942543879399874 
(2021-06-09) 

 JURČOVÁ, Simona. Kopánka 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3013333625654232 
(2021-09-15) 

 JURČOVÁ, Simona. Erika 
Dohanhttps://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/30694533667
08924 (2021-12-01) 

 JURČOVÁ, Simona.S vetrom opreteky 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/videos/2078701868960798
/ (2021-12-05) 

 JURČOVÁ, Simona.Viete odkedy sa stavia na námestí v Trnave vianočný 
stromček? 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3074471799540414 
(2021-12-08) 

 JURČOVÁ, Simona.Zimná nálada objektívom Jozefa Filípka 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3090313991289528 
(2021 -12-30) 

 SABOV, Andrej. Výskum na mieste budúceho parčíka pri synagóge. (2021-04-
30)https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/29135303723012
25 

 SABOV, Andrej. Trnava a okolie v staršej dobe rímskej. (2021-10-29) 
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3045108542476740 

 ŠEVČÍK, Milan. Humanistický básnik Ján Bocatius a jeho vzácna kniha z roku 
1599 https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2831805713807025/ 
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https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2891532441167685
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2896701347317461
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2896701347317461
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2901941946793401
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2906792289641700
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2912028975784698
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2916990485288547
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2927284607592468
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2942543879399874
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3013333625654232
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3069453366708924
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3069453366708924
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/videos/2078701868960798/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/videos/2078701868960798/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3074471799540414
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3090313991289528
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2913530372301225
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2913530372301225
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3045108542476740
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2831805713807025/


 

 

 

 ŠEVČÍK, Milan. Herbár PietraMattioliho zo 16. 
storočia.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/285177561514336
8/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Nemecká biblia z roku 
1575.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2872097549777841/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Kniha emblémov VeridicusChristianus z roku 
1601.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2898133457174250/ 

 ŠEVČÍK, Milan. SebastianFranck a jeho 
Kronika.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/291844740180952
2/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Putovné 
tlačiarne.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/30048792131663
40/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Slovensko na starých 
grafikách.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/30196741916868
42/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Nový zákon českej Svätováclavskej biblie z roku 
1677.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/3066306360356958/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Marec mesiac 
knihy.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2879612139026382/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Najstaršia tlačená kniha v našom múzeu Zlatá legenda pochádza 
z roku 
1479.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2982333992087529/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Výstava Sedemnáste storočie slovom 
a obrazom.https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/292090104156
4158/ 

 ŠEVČÍK, Milan. Video pozvánka na výstavu Sedemnáste storočie slovom 
a obrazom.https://fb.watch/aNjseVbicn/ 

 VLČKOVÁ, Aneta: Piesty – dary lásky v 
minulosti.https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/292888577
7432351(2021-05-21)   

 VLČKOVÁ, Aneta. 2021. Krehké svety v Západoslovenskom múzeu. In Novinky 
z radnice. Roč. 32, august / september (2021). ISSN 1339-8989. s. 45-
47.https://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20aug.sept2021%20web.pdf 

 VLČKOVÁ, Aneta: Konopný rubáš – ženský odev nielen na leto.  
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2974476812873247 
(2021-07-23) 

 VLČKOVÁ, Aneta: Neobyčajný Trnavčan Štefan Cyril Parrák a jeho cukráreň – 
múzeum.https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/308463036
5191224(2021-12-22) 

 
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 

https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2851775615143368/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2851775615143368/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2872097549777841/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2898133457174250/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2918447401809522/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2918447401809522/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/3004879213166340/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/3004879213166340/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/3019674191686842/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/3019674191686842/
http://www.facebook.com/1996525947335010/posts/3066306360356958/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2879612139026382/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2982333992087529/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2920901041564158/
https://www.facebook.com/1996525947335010/posts/2920901041564158/
https://fb.watch/aNjseVbicn/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2928885777432351
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2928885777432351
https://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20aug.sept2021%20web.pdf
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/2974476812873247
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3084630365191224
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum/posts/3084630365191224


 

 

 

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 2022 
Spracovanie, digitalizácia a vedecké zhodnotenie múzejnej zbierky malieb na 

skle, ich následné prezentovanie verejnosti formou výstavy, katalógu, 

príspevkov, kreatívnych kurzov, prednášok a propagačných predmetov.  

 

 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 2021 – 
december 2021 
Fotodokumentácia a odborné spracovanie archívnych dokumentov týkajúcich sa  
rádu sestier sv. Kláry v Trnave. Štúdia Klarisky v Trnave v Zborníku 
Západoslovenského múzea v Trnave. 
 

 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: Trnava a jej zobrazenie v umeleckej zbierke ZSM 



 

 

 

realizátor / autor: PaedDr. Simona Jurčová 
odbor: umelecká história 
plánovaný výstup: výstava (v spolupráci s GJK) 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: januára 2021 – apríl 2022 
Cieľom úlohy je jednak sumár výstav umelcov a ich pôsobenie v Trnave v prvej 
polovici 20. storočia a jednak fontés obrazov a iných diel v umeleckej zbierke, na 
ktorých sa nachádza mesto Trnava. Práca má slúžiť ako podklad pre výstavu 
s pracovným názvom Trnava vo výtvarnom zobrazení, ktorá je plánovaná 
v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v lete 2022 v oboch inštitúciách – v ZsM 
budú vystavené diela z prvej polovice 20. storočia a v GJK z druhej polovice 20. 
storočia. 
 

 Názov výskumnej úlohy: Pôsobenie výtvarných umelcov v Trnave a umelecké 
výstavy v prvej polovici 20. storočia 
realizátor / autor: PaedDr. Simona Jurčová 
odbor: umelecká história 
plánovaný výstup: štúdia v Zborníku ZsM v Trnave 2021 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: januára 2021 – december 2021 
Výskumná úloha je zameraná na výtvarných umelcov v Trnave a na prezentácie 
ich tvorby prostredníctvom výstav na pôde mesta. Štúdia pripravená na 
publikovanie v Zborníku Západoslovenské múzeum v Trnave 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 
Čiastočný výstup: prednáška o histórii obce Brestovany na základe 
archeologických výskumov, zachovanej duchovnej a hmotnej ľudovej kultúry 
a dochovaných archívnych dokumentov. (19.8.2021) 
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: Archeologický výskum na Halenárskej ulici v Trnave  
realizátor / autor: Mgr. Andrej Sabov 
odbor: archeológia 

      plánovaný výstup: výskumné dokumentácie, odborné články 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: priebežne 
Prieskum a výskum archeologickej lokality na Halenárskej ulici s cieľom záchrany 
a dokumentácie archeologických nálezov v parčíku pri synagóge v spolupráci so 
spoločnosťou AA Avala. 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 
odbor: knihoveda 
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: Historické tlače 16. storočia vo fonde historickej knižnice 
ZsM 
realizátor/autor: Mgr. Milan Ševčík 
odbor: knihoveda 
plánovaný výstup: výstavy (výstava v MKK, krátkodobé výstavy “Zbierkový 
predmet mesiaca”), príspevky v odborných a populárno-náučných periodikách, 
monografia. 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2018 - december 2035 
Výskum, spracovanie, čiastočne digitalizácia, vedecké zhodnotenie múzejnej 
zbierky tlačí 16. storočia, ich následné prezentovanie verejnosti formou výstav, 
odborných a populárno-náučných textov a monografie. 

 

 Názov výskumnej úlohy: Historické tlače 17. storočia vo fonde historickej knižnice 
ZsM 
realizátor/autor: Mgr. Milan Ševčík 
odbor: knihoveda 
plánovaný výstup: výstavy (výstava v MKK, krátkodobé výstavy “Zbierkový 
predmet mesiaca”), príspevky v odborných a populárno-náučných periodikách, 
monografia. 



 

 

 

rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: január 2020 - december 2040 
Výskum, spracovanie, čiastočne digitalizácia, vedecké zhodnotenie múzejnej 
zbierky tlačí 17. storočia, ich následné prezentovanie verejnosti formou výstav, 
odborných a populárno-náučných textov a monografie. 
 

 Názov výskumnej úlohy: Život a dielo Jána Palárika  
realizátor / autor: PhDr. Martina Bocánová, PhD. 
odbor: etnológia 
plánovaný výstup: vedecké štúdie, konferenčný výstup 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2021 – 2022 
Výskumná úloha spočíva v príprave štúdie na konferenciu venovanú životu 
a tvorbe Jána Palárika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 

9.475 9.44 46,82 2,63 00:01:31 

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

 
Instagram 
https://www.instagram.com/zapadoslovenskemuzeumtrnava/  
 
Iné 
- 
 
Využívanie médií  

 
 Mestská televízia Trnava – 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 
 Trnava Tourism– informačná kancelária 
 Trnavak - Internetový portál na propagáciu podujatí v Trnave a okolí 
 Zaži v Trnave –fb mestského kultúrneho strediska 
 Trnava – podujatia - mestská webová stránka 
  

Výročné správy organizácie  
Výročná správa nie je uverejnená 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/14 

http://www.zsmuzeum.sk/
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum
https://www.instagram.com/zapadoslovenskemuzeumtrnava/


 

 

 

 Počet oslovených ZŠ/27 

 Počet oslovených SŠ/10 

 Počet oslovených ZUŠ/3 

 Stručný popis obsahu komunikácie so školami - Pravidelné zasielanie 

propagačných materiálov k podujatiam v ZSM 

 Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl –Objednávky 

návštev  múzea a objednávky dielní 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

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

Detský svet, výstava Slov. 51/E 6/E - 1 

Salón ZVUZS Revenancie, výstava Slov. 51/E 6/E 1 1 

Treťohorné more, výstava 
 

Slov. 
51/E 6/E 

- 1 

Sedemnáste storočie slovom 
a obrazom,výstava 

Slov. 
51/E 6/E 

- 1 

Svadobné šaty, výstava Slov. 51/E 6/E - 1 

Krehké svety, výstava Slov. 51/E 10/E 1 1 

Ľudmila Rogovská, výstava Slov. 30/E 10/E - 1 

Trnava a okolie v dobe rímskej, výstava Slov. 51/E 10/E - 1 

S vetrom opreteky, výstava Slov. 51/E 6/E - 1 

ŠĽR - Kurz maľby na skle 17. 7. 2021 Slov. 51/E 6/E - 1 

Etnofilm v múzeu, 24. – 25. 8.2020 Slov. 30/E 10/E - 1 

Parrák uvedenie knihy 26.8.2021 Slov. 30/E 10/E - 1 

Podvečery u Oláha  Slov. 30/E 10/E - 1 

Kopánka uvedenie knihy 18.9.2021 Slov. 30/E 6/E - 1 

Noc múzeí a galérií 2021 15. 5. 2021, 
podujatie 

Slov. 
30/E 6/E 

- 1 

Konferencia ženy 8.10.2021 Slov. 30/E 6/E - 1 

Letné dielne v múzeu, dielne Slov. - 20/E -  1 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
 

 Propagácia pravidelne zverejneňovaná v kultúrnom programe mesačníka 

Novinky z radnice 

 Propagácia prostredníctvom sociálnych sietí FB a Instagram Západoslovenského 

múzea 

 Propagácia na webovej stránke Západoslovenského múzea 

 Propagácia priamo e-mailom podľa Adresára Západoslovenského múzea 

 Propagácia prostredníctvom tlačených plagátov 

 Propagácia prostredníctvom rozdávania tlačených pozvánok návštevníkom 

 Propagácia na ulici prostredníctvom bannera 

 
 
 
 



 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 
Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2021 
autor: 1. časť – Simona Jurčová, Jozef Hrdlička (VM 
v Hlohovci), Marián Kamenčík 
(VM v Hlohovci), Andrej Sabov, Miroslav Nemec (VM 
v Hlohovci), Andrej Sabov, Miroslav Nemec (Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva), Branislav Varga 
(VM v Hlohovci), Miroslava Malovcová-Staníková (VM 
v Hlohovci) 
2. časť: Katarína Boledovičová (Štátny archív v Trnave), 
Júlia Ragačová (Štátny archív v Trnave), Lucia Duchoňová, 
Simona Jurčová, Pavol Tomašovič (Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave) 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS, Trnava 
ISBN / ISSN: ISBN 978-80-85556-29-2 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 300 
formát: A4 
väzba: V2 
rozsah: 120 strán 
reprodukcie: 59 farebných a 20 čiernobielych reprodukcií 
 
Recenzovaný odborný zborník príspevkov pracovníkov Západoslovenského múzea 
v Trnave, ktoré sú výsledkom výskumu zameraného na zbierkový fond múzea 
a príspevkov hosťujúcich inštitúcií. Zborník je rozdelený na dve časti. V prvej časti sú 
odborné práce: Pôsobenie výtvarných umelcov v Trnave a umelecké výstavy v prvej 
polovici 20. storočia (Simona Jurčová), Hlohovec v spleti sociálnych zápasov na 
začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia (PhDr. Ing. Jozef Hrdlička), K okolnostiam 
hlohovskej premiéry Dilongovej nadrealistickej tragédie Valin (PhDr. Marián 
Kamenčík, PhD.), Sídliskový objekt z neskorej doby rímskej z Bučian (Mgr. Andrej 
Sabov), Jaskyňa Driny a jej „družstvá“ v prvej polovici 20. storočia (Mgr. Miroslav 
Nemec, PhD.), Prvé nálezy škvrnáčabrestovcového (Libytheaceltis) (Lepidoptera, 
Nymphalidae) v Hlohovci a okolí (Mgr. Branislav Varga), Floristický výskum sucho 
a teplomilnej vegetácie lokality Šianec (Mgr. Miroslava Malovcová-Staníková, 
PhD.).V druhej časti sú príspevky z konferencie Ženy v umení a histórii konanej 8. 
októbra 2021 v ZsM v Trnave: Žena v reholi. Donačné aktivity a vplyv významných 
šľachtických rodín na existenciu rádu svätej Kláry v Trnave po roku 1526 (Mgr. Lucia 
Duchoňová), Cherchez la femme! (Alebo koho prilákali Trnavčanky do nášho mesta) 
(PaedDr. Simona Jurčová), O láske neláskavej (PhDr. Júlia Ragačová), Verejné domy 
v Trnave v období Rakúsko-Uhorska (Mgr. Katarína Boledovičová, PhD.), Literatúra 
a žena. Esej o pupočnej šnúre (Ing. Pavol Tomašovič) 
 



 

 

 

Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea, 2021, roč. 
5, č. 1 – 4, ISSN 2453-9686 
 
Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea č. 1/ 2021
  
Korektori: Milan Ševčík, Martina Bocánová, Simona 
Jurčová, Lucia Duchoňová, Andrej Sabov, Aneta 
Vlčková 
 
Autori: Martina Bocánová,Simona Jurčová,  
Lucia Duchoňová, Milan Ševčík,      
Aneta Vlčková, Viera Ohrablová,  
Miroslav Hornáček 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: 2453-9686 
dátum/rok vydania: január – marec 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 26 farebných a 1 čiernobiela reprodukcia 
 
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 č. 2/ 2021 
 
autori: Martina Bocánová, Simona Jurčová,  
Lucia Duchoňová, Katarína Haršányová, Andrej Sabov, 
Milan Ševčík 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: 2453-9686 
dátum/rok vydania: apríl – jún 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 37 farebných reprodukcií 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 
Č. 3 – 4/ 2021 
 
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: júl - december 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: neviazané 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 31 farebných reprodukcií a 2 1 čiernobiele 
reprodukcia 
 
Štvrťročník Západoslovenského múzea v Trnave informuje o podujatiach múzea a 
prináša novinky z výskumnej činnosti odborných pracovníkov. 
 
Detský svet. Sprievodca k Výstave pre malých i veľkých. 
 
autor: Simona Jurčová, Blanka Brímusová, Tomáš 
Vlček, Viktória Moncmannová 
24 stranová brožúra k výstave 

vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj,  
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
ISBN / ISSN: nie 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 3 x 300 ks 
formát: A5 
väzba: V 1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 32 farebných a 5 čiernobielych reprodukcií 
 
Sprievodca výstavou Detský svet, ktorádokumentuje hračky zo zbierky ZsM v Trnave 
a svet detí v 20. storočí. Interaktívna výstava pre deti i dospelých. 
 
 
 
 



 

 

 

Agáta a Justína vymýšľajú 
 
Autorský kolektív: Simona Jurčová, Blanka Brímusová, Tomáš 
Vlček, Viktória Moncmannová 
Štvorstranový pracovný list k výstave Detský svet 
Vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj, 
Západoslovenské múzeum v Trnave 
tlač: KON-PRESS Trnava 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 ks 
formát: A4 
rozsah: 4 strany 
reprodukcie: 32 farebných reprodukcií 
 
Tri infopohľadnice  
sú propagačným projektom múzea a ponúkajú základné informácie o troch budovách 
múzea - Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzeum knižnej kultúry, Dom hudby 
Mikuláša Schneidra Trnavského. Určené sú na rozdávanie návštevníkom. 
 
Dom hudby Mikuláša Schneidra Trnavského 
 
Autor fotografie: Tomáš Vlček 
Infopohľadnica 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj, 
Západoslovenské múzeum v Trnave 
 
 
 
Hlavná budova Západoslovenského múzea v Trnave 
 
Autor fotografie: Tomáš Vlček 
Infopohľadnica 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj, 
Západoslovenské múzeum v Trnave 
 
 
 
 
Múzeum knižnej kultúry 
 
Autor fotografie: Tomáš Vlček 
Infopohľadnica 
vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj, 
Západoslovenské múzeum v Trnave 
 
  
 
 
 



 

 

 

Publikačná činnosť  
 
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  
 Jurčová, Simona - Ohrablová, Viera Akvizícia kníh do príručnej knižnice ZSM - 

Projekt FPU. In: Západoslovenské múzeum. Roč. V, č. 1( január - marec 2021), 

s. 6. ISSN 2453-9686. 

 Západoslovenské múzeum: Hlavný motív, ktorý charakterizuje odborné 

zameranie a prezentačnú prácu múzea, je v tomto roku rodina a život v nej. In: 

Nádvorie Magazín. Roč. 3, č. 1 (jar 2021), s. 49. 

 Matláková, ZlataSpomienka na Williama Schiffera a Petra Horvátha. Mosty 

z medailí. In: Literárny týždenník. Roč. 34, č. 9-10 (7. 3. 2021). ISSN 0862-5999. 

 Kopáčová, Renáta Historická knižnica trnavského múzea uchováva vzácny 

herbár: V knihe sa zachovali aj vysušené rastliny. In: Trnavsko. Roč. 25, č. 10 

(12. 3. 2021), s. 6.  Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/604/a1d/aed/604a1daed9

713945914130.pdf 

 Unikátny objav z dávnych čias: Našli sa pozostatky pivnice gotického 

domu/[autor] tasr. [online]. [citované 2021-03-22]. Dostupné na internete 

https://mytrnava.sme.sk/c/22622365/v-trnave-sa-dostali-ku-vzacnemu-

objavu.html 

 Kopáčová, Renáta V Trnave uchovávajú jediný slovenský exemplár: Vzácnu 

bibliu z roku 1575 zachránili. In: Trnavsko. Roč. 25, č. 17 (30. 04. 2021), s. 4. 

Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/608/aa7/96b/608aa796b5

b5a467615339.pdf 

 Na mieste budúcej výstavby sídlili ľudia už v dobe kamennej: Po skončení 

terénnych prác všetky nálezy podrobne zrekonštruujú/ [autor] tasr. [online]. 

[citované 2021-05-06] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22647442/na-mieste-buducej-vystavby-sidlili-ludia-uz-

v-dobe-kamennej.html 

 Kopáčová, Renáta Pokračuje výskum na mieste budúceho parčíka pri synagóge: 

Na Halenárskej odhalili gotickú pivnicu. In: Trnavsko. Roč. 25, č. 20 (21. 05. 

2021), s. 2. Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/60a/664/77d/60a66477d0

6e8123411337.pdf 

 Trnava si pripomenie 140 rokov od narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského/ 

[autor] TASR. [online]. [citované 2021-05-22] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22664900/trnava-si-pripomenie-140-rokov-od-

narodenia-mikulasa-schneidera-trnavskeho.html 

 Výročie narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského/ [autor] ren. In: Trnavsko. 

Roč. 25, č. 21 (28. 05. 2021), s. 2. Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22664900/trnava-si-pripomenie-140-rokov-od-narodenia-mikulasa-schneidera-trnavskeho.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22664900/trnava-si-pripomenie-140-rokov-od-narodenia-mikulasa-schneidera-trnavskeho.html


 

 

 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/60a/f7a/38d/60af7a38d85

f6475245345.pdf 

 Archeologické nálezisko utajujú: Dôvodom sú vykrádači/ [autor] tasr. 

[online]. [citované 2021-05-30] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22670884/archeologicke-nalezisko-utajuju-dovodom-

su-vykradaci.html 

 Kopáčová, Renáta Našli hrob z obdobia sťahovania národov. In: Trnavsko. Roč. 

25, č. 43 (29.10.2021), s.4. Dostupné na internete: 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/617/a9a/64c/617a9a64cb

6f4405708836.pdf 

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  
 Múzeum vydalo maľovánku o Trnave pre deti a dospelých: V maľovánke sú 

znázornené historické pohľady na Trnavu/[autor] jus/ krj. [online]. [citované 2021-

01-11] Dostupné na internete: https://www.trnavskyhlas.sk/c/29919-muzeum-

vydalo-malovanku-pre-deti-a-dospelych-o-

trnave/?fbclid=IwAR0E2DuskWV3RUuPQCI8KYd0EVUocHFP25uhVAkUqDg7gb

l2JaSFG6LaoFc 

 Pocta zberateľovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi. [online]. [citované 2021-08-26] 

Dostupné na internete: https://kamdomesta.sk/trnava/pocta-zberatelovi-

stefanovi-cyrilovi-parrakovi 

 Západoslovenské múzeum v Trnave vydalo novú monografiu, ktorá je poctou 

zberateľovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi./ [autor] tasr. [online]. [citované 2021-08-

27] Dostupné na internete: https://trnavske.radio/20210827-1408/ 

 Monografia o Štefanovi Cyrilovi Parrákovi je poctou jeho zberateľstvu: V jeho 

zbierkach je bohatá kolekcia ľudovej úžitkovej hrnčiny, obrázky na skle, ľudové 

drevené plastiky, nábytok, praslice a ďalšie predmety./ [autor] tasr. [online]. 

[citované 2021-08-27] Dostupné na internete: https://www.teraz.sk/trnavsky-

kraj/trnava-monografia-o-stefanovi-cyrilovi/572828-clanok.html 

 Priblížia príbeh trnavského cukrára a pekára./ [autor] tasr. [online]. [citované 

2021-08-27] Dostupné na internete: 

https://mytrnava.sme.sk/c/22730078/priblizia-pribeh-trnavskeho-cukrara-a-

pekara.html 

 Fanúšikov kníh o Trnave čaká novinka, vychádza túto sobotu/ [autor] ts/red. 

[online]. [citované 2021-09-13] Dostupné na internete: 

https://trnavske.radio/2021/09/13/fanusikov-knih-o-trnave-caka-novinka-

vychadza-tuto-sobotu/ 

 Trnavský Execír – Kopánka. [online].Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavsky-execir-kopanka 

https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/617/a9a/64c/617a9a64cb6f4405708836.pdf
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/617/a9a/64c/617a9a64cb6f4405708836.pdf
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29919-muzeum-vydalo-malovanku-pre-deti-a-dospelych-o-trnave/?fbclid=IwAR0E2DuskWV3RUuPQCI8KYd0EVUocHFP25uhVAkUqDg7gbl2JaSFG6LaoFc
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29919-muzeum-vydalo-malovanku-pre-deti-a-dospelych-o-trnave/?fbclid=IwAR0E2DuskWV3RUuPQCI8KYd0EVUocHFP25uhVAkUqDg7gbl2JaSFG6LaoFc
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29919-muzeum-vydalo-malovanku-pre-deti-a-dospelych-o-trnave/?fbclid=IwAR0E2DuskWV3RUuPQCI8KYd0EVUocHFP25uhVAkUqDg7gbl2JaSFG6LaoFc
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29919-muzeum-vydalo-malovanku-pre-deti-a-dospelych-o-trnave/?fbclid=IwAR0E2DuskWV3RUuPQCI8KYd0EVUocHFP25uhVAkUqDg7gbl2JaSFG6LaoFc
https://kamdomesta.sk/trnava/pocta-zberatelovi-stefanovi-cyrilovi-parrakovi
https://kamdomesta.sk/trnava/pocta-zberatelovi-stefanovi-cyrilovi-parrakovi
https://trnavske.radio/20210827-1408/
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/trnavsky-execir-kopanka


 

 

 

 Vychádza monografia o trnavskom Execíre – štvrti Kopánka/[autor] tasr. [online]. 

[citované 2021-09-13] Dostupné na internete: https://www.tasr.sk/tasr-

clanok/TASR:2021091300000242 

 Múzeum vydáva historickú monografiu: Odhalí zaujímavosti o trnavskom 

Execíre/ [autor] tasr. [online]. [citované 2021-09-14] Dostupné na internete: 

https://trnava.dnes24.sk/muzeum-vydava-historicku-monografiu-odhali-

zaujimavosti-o-trnavskom-execire-398707 

 Vyšla monografia o trnavskom Execíre - štvrti Kopánka/ [autor] tasr. [online]. 

[citované 2021-09-18] Dostupné na internete: https://kultura.pravda.sk/na-

citanie/clanok/601081-vysla-monografia-o-trnavskom-execire-stvrti-kopanka/ 

 

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

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Detský svet/Vega TV [video]. [online]. [2021-04-19]. Dostupné na internete 

https://www.youtube.com/watch?v=KKZPpA0gHAo 

 Výstava Detský svet potrvá v Trnave do konca roka 2024/[autor] tasr. 

[online]. [citované 2021-04-19]. Dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/regiony/vystava-detsky-svet-potrva-v-trnave-d/542960-

clanok.html 

 Výstava pre malých i veľkých potrvá niekoľko rokov: Predmety nie sú vo vitrínach 

vystavené klasickým múzejným spôsobom /[autor] tasr. [online]. [citované 2021-

04-20]. Dostupné na internete: https://mytrnava.sme.sk/c/22641318/vystava-pre-

malych-i-velkych-potrva-niekolko-rokov.html 

 V múzeu pripravili výstavu, ktorá návštevníkov prenesie do detských čias/ [autor] 

jus/ krj.[online]. [citované 2021-04-20] Dostupné na internete: 

https://www.trnavskyhlas.sk/c/30502-v-muzeu-pripravili-vystavu-ktora-

navstevnikov-prenesie-do-detskych-

cias/?fbclid=IwAR2p8WJLZcOLtUd4QzlumgpX_Uoz5dyd_wXCoetUDvy8TkaJd5l

QZGKo-OA 

 Múzeum knižnej kultúry v Trnave vystavuje historické tlače: Vystavené knihy sú v 

rôznych jazykoch, najmä však v latinčine/ [autor] tasr. [online]. [citované 2021-05-

03]. Dostupné na internete: https://www.teraz.sk/regiony/muzeum-kniznej-kultury-

v-vtrnave-v/546139-clanok.html 

 Sedemnáste storočie slovom a obrazom: Staré tlače z historickej knižnice ZsM. 

[online]. [citované 2021-05-03] Dostupné na internete: 

https://www.trnava.sk/sk/podujatie/sedemnaste-storocie-slovom-a-obrazom-

stare-tlace-z-historickej-kniznice-zsm 

 Spolu 25 historických tlačí doplnených kópiami ilustrácií.../ [autor] tasr. [online]. 

[citované 2021-05-03]. Dostupné na internete: 

https://dennikstandard.sk/teraz/68001/ 

 Múzeum knižnej kultúry vystavuje historické tlače zo 17. storočia: Vystavené 

knihy sú v rôznych jazykoch, najmä však v latinčine/ [autor] tasr. [online]. 

[citované 2021-05-03] Dostupné na internete: 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021091300000242
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021091300000242
https://trnava.dnes24.sk/muzeum-vydava-historicku-monografiu-odhali-zaujimavosti-o-trnavskom-execire-398707
https://trnava.dnes24.sk/muzeum-vydava-historicku-monografiu-odhali-zaujimavosti-o-trnavskom-execire-398707
https://www.youtube.com/watch?v=KKZPpA0gHAo
https://www.teraz.sk/regiony/vystava-detsky-svet-potrva-v-trnave-d/542960-clanok.html
https://www.teraz.sk/regiony/vystava-detsky-svet-potrva-v-trnave-d/542960-clanok.html
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30502-v-muzeu-pripravili-vystavu-ktora-navstevnikov-prenesie-do-detskych-cias/?fbclid=IwAR2p8WJLZcOLtUd4QzlumgpX_Uoz5dyd_wXCoetUDvy8TkaJd5lQZGKo-OA
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30502-v-muzeu-pripravili-vystavu-ktora-navstevnikov-prenesie-do-detskych-cias/?fbclid=IwAR2p8WJLZcOLtUd4QzlumgpX_Uoz5dyd_wXCoetUDvy8TkaJd5lQZGKo-OA
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30502-v-muzeu-pripravili-vystavu-ktora-navstevnikov-prenesie-do-detskych-cias/?fbclid=IwAR2p8WJLZcOLtUd4QzlumgpX_Uoz5dyd_wXCoetUDvy8TkaJd5lQZGKo-OA
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30502-v-muzeu-pripravili-vystavu-ktora-navstevnikov-prenesie-do-detskych-cias/?fbclid=IwAR2p8WJLZcOLtUd4QzlumgpX_Uoz5dyd_wXCoetUDvy8TkaJd5lQZGKo-OA
https://www.teraz.sk/regiony/muzeum-kniznej-kultury-v-vtrnave-v/546139-clanok.html
https://www.teraz.sk/regiony/muzeum-kniznej-kultury-v-vtrnave-v/546139-clanok.html
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZSM 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 áno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

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

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   ŽITNOOSTROVSKÉ MÚZEUM V 
   DUNAJSKEJ STREDE 
 

     Hlavná budova – Žltý kaštieľ 
 

 



 

 

 

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
 
adresa: Múzejná ulica 202/2, 929 01 Dunajská Streda 
tel: +421 31 55 22 402 
e-mail: zmds@zupa-tt.sk  
web: www.zmds.eu   

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 

Žitnoostrovské múzeum 
v Dunajskej Strede (ďalej len 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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 177.218 162.068 153.618,75 97,78 

620 Odvody 63.225 60.225 51.862,04 86,13 

630 Tovary a služby 56.284 74.434 69.700,05 93,64 

640 Bežný transfer 3.500 3.500 382,06 10,92 

SPOLU 291.364 300.227 300.227 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽM za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 50.000 50.000 11.400 22,80 

HIM - - - - 

SPOLU 50.000 50.000 11.400 22,80 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ŽM za rok 2021 
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 

11.400 - - - - 

SPOLU 11.400 - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ŽM za rok 2021 

P. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1. - - - - - 

 

Tržby a vlastné výnosy   2.450,30  € 
 
 
 
 



 

 

 

 
Grantové schémy 
  

Čerpanie finančných prostriedkov ŽM z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Mesto  
Dunajská 
Streda 

Expozícia z 
pozostalosti 
pôvodných 
vlastníkov Žltého 
kaštieľa 

1.300 974 326 BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
kovových 
náhrobných 
krížov 

3.573 2.000 520 BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
člna - monoxylu 7.096 4.000 1.200 BV 

4.  Fond na 
podporu 
umenia 

Obnova 
a modernizácia 
stálej 
archeologickej 
expozície  

31.870 20.000 3.476,80 BV 

5.  Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
kovovej brány 4.472 0 0 BV 

6.  Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
súboru skríň a 
šifonéra 

5.883 0 0 BV 

7.  Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
svätostánku 2.628 0 0 BV 

8.  Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
cechovej truhlice 2.604 0 0 BV 

9.  Fond na 
podporu 
umenia 

Reštaurovanie 
súboru malieb 
a kresieb Istvána 
Tallós Prohászku 

2.808 0 0 BV 

10.  Nadácia SPP Nákup pódia a 
klavírneho krídla  

12.000 10.000 3.459 KV 

SPOLU BV 26.974 5.522,8  

SPOLU KV 10.000 3.459  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe múzea 
 

Objekty v správe ŽM za rok 2021 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

5 

Žltý kaštieľ Projektová 
dokumentácia 
– prestavba 
skladových 
priestorov 

11.400 

Výstavný 
pavilón 

- - 



 

 

 

Múzejný 
depozit 

- - 

Vodný mlyn    
Dunajský 

Klátov 

- - 

Vlastivedný 
dom Šamorín 

- - 

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

 

Objekty v nájme ŽM za rok 2021 
Celkový počet objektov Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

                  - - - - 

 

Priestorové podmienky ŽM v m2 za rok 2021 
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  
 
ŽM má 17 stálych expozícií, nová expozícia nebola pre verejnosť otvorená. V roku 
2019 prešla rekonštrukciou stála expozícia vo Vlastivednom dome v Šamoríne, ako 
súčasť rozsiahlej rekonštrukcie celého objektu. V roku 2021  bola obnovená 
a rekonštruovaná archeologická a paleontologická expozícia na prízemí Žltého 
kaštieľa. Zároveň s rekonštrukciou sa súčasťou stálej expozície stal aj najhodnotnejší 
archeologický exponát múzea –  čln vydlabaný z jedného kusu dreva - monoxyl.  

Čln bol objavený na Žitnom ostrove, v lokalite Košariská. Výskum nálezu a absolútne 
datovanie člna prebiehalo od roku 2016, najskôr určením veku stromu na základe 
analýzy letokruhov, tzv. dendrochronologickým výskumom. 

Dôkladné a opakované skúmanie ukázalo, že nález pochádza z obdobia 4. - 3. 
storočia p.n.l. Následne spoločnosť Radiocarbon Dating Services Miami v USA 
potvrdila uhlíkovou metódou 14 C výsledky dendrochronologických testov. Podrobnou 
analýzou bolo preukázané, že vodný dopravný prostriedok bol zhotovený v Alpách a 
pravdepodobne ho používali Kelti, ktorí prišli obchodovať na Žitný ostrov. Na projekte 
spolupracoval Mgr. Peter Barta, PhD. z Katedry archeológie FF UK v Bratislave. 
 
 
História Horného Žitného ostrova 
rok sprístupnenia:  1976 
kurátor:  Mgr. Ľudovít Presinszky 
miesto realizácie: Vlastivedný dom 
Šamorín 
výstup:  dvojjazyčná skladačka SK – 
HU    
počet návštevníkov:    342 
 
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:   342 
 
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:   342 
 
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:   1.157 
 
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:    1.157 
 
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:    1.157 
 
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:    1.157 
 
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:     1.157 
 
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:     1.157 
 



 

 

 

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:  2021 
kurátor:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie: Žitnoostrovské 
múzeum – Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU, 
pohľadnica 
počet návštevníkov:     1.157 
 
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. V roku 2021  bola kompletne 
obnovená archeologická a paleontologická expozícia na prízemí Žltého kaštieľa. 
Zároveň s rekonštrukciou sa súčasťou stálej expozície stal aj najhodnotnejší 
archeologický exponát múzea –  čln vydlabaný z jedného kusu dreva - monoxyl.  
 
Paleontologická expozícia 
rok sprístupnenia:  2021 
kurátor:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  Žitnoostrovské múzeum 
– Žltý kaštieľ 
výstup: dvojjazyčná skladačka SK – HU 
pohľadnica  
počet návštevníkov:    1.157 
 
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. V roku 2021 prešla paleontologická expozícia 
kompletnou obnovou spolu s archeologickou expozíciou, ktoré sú umiestnené  na 
prízemí Žltého kaštieľa. 

 

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:     1.157 
 
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:     1.157 
 
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:    1.157 
 
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:    1.157 
 
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:    1.157 
 
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 

 
XXIV.  Výtvarné spektrum -   
Képzőművészeti spektrum 
(03.06.2021 – 26.06.2021)  
finisáž: 23.06.2021 o 17,00 hod. 
kurátorka:   PhDr. Kornélia Nagyová, 
historička umenia 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát, katalóg, 
banner 
počet návštevníkov:   125 
 
Po dvadsiaty štvrtý krát sa podarilo zorganizovať krajskú súťaž neprofesionálnych 
výtvarníkov v Trnavskom kraji. V spolupráci dvoch kultúrnych inštitúcií - 
Žitnoostrovského osvetového strediska a Žitnoostrovského múzea bola realizovaná 
výstava z ocenených výtvarných prác XXIV. ročníka krajského kola súťaže. 
Najkvalitnejšie výtvarné práce porota odmenila diplomom a čestným uznaním, ku 
ktorému umelci dostali aj hodnotné vecné ceny. Okrem klasickej maľby (olej, akryl),  
boli prezentované i diela geometrických, expresívnych, i symbolických obrazov 



 

 

 

(počítačová technika, strihanie papiera), ako aj plastické zobrazenia (drevo, sklo, 
mramor). Súťaž podporil z verejných finančných zdrojov Fond na podporu umenia.   
 
Nájdi ma vo farbách – Lát lelet – výstava 
Gavara Ségara 
(01.07.2021 – 24.07.2021)  
vernisáž:   01.07.2021 o 17,00 hod. 
kurátor:  Mgr. Júlia Végh, výtvarníčka  
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)  výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    85 
 
Autor veľkorozmerných obrazov, Gavar 
Ségar, výtvarník z radov neprofesionálnych 
tvorcov so skutočnými maliarskymi 
danosťami, sa v našom múzeu prezentoval 
svojimi dielami s realistickým motívom. Do 
detailov vypracované portréty, zátišia 
s ovocím, alebo obrazy zvierat vzbudzujú u 
diváka silné emócie. Autor pri práci používa 
silné farebné motívy a výrazné kontrasty. 
Svojimi dielami sa viackrát zúčastnil na okresných a krajských výtvarných súťažiach, 
za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia. Jeho radosť zo života emotívne pôsobí na 
diváka vystavených diel. V hudobnom programe večera sa predstavil citarový súbor 
SARLÓ. 
 
Výstava Bez názvu - Címtelenül 
(30.07.2021 – 14.08.2021) 
vernisáž:   30.07.2021 o 17,00 hod. 
kurátor:   Zoltán Kántor 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    75 
 
Výstava Bez názvu – Címtelenül bola 
zostavená  zo skutočne nevšednej tvorby 
štyroch výtvarníkov. Slávnostná vernisáž 
výstavy sa konala vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea, ale umelecké výtvory 
boli prezentované aj na nádvorí múzea. Zoltán Kántor (ZoKanto) z Dunajskej Stredy 
a jeho priatelia výtvarníci – Lýdia Radošovská (Mojmírovce), paulzeno (Viedeň, 
Rakúsko)  a Ján Eliáš (Šailenaj) zo Spišskej Belej tvoria z lásky k životu a s plnou 
úctou k prírode. Aj vernisáž bola nevšedná, ako ich výtvarná tvorba, počas kultúrneho 
programu sa dvaja umelci prezentovali vo veršoch. Vystavené obrazy boli abstraktným 
i realistickým zobrazením okolitého života tvorcov. Príjemným prekvapením 
i spestrením boli pletené plastiky (ľudské postavy maliara i jeho modelky v životnej 



 

 

 

veľkosti) z vŕbového prútia. Vernisáž výstavy sa ukončila vystúpením komorného 
súboru FIORI pod vedením pedagogičky Zsuzsanny Bazsó Horváth. 
 
Výstava Zlatá záhrada – Aranykert – 
Golden Garden (02.09.2021 – 
18.09.2021) 
vernisáž:   02.09.2021 o 17,00 hod.  
kurátor:   Katalin T. Nagy, historička 
umenia 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    115 
 
Dňa 02.09.2021  Žitnoostrovské múzeum 
sprístupnilo výstavu, ktorá je vyvrcholením jubilejného 10. ročníka medzinárodného 
výtvarného sympózia Zlatá záhrada – Aranykert – Golden Garden. Ide o výstavu zo 
súkromnej zbierky umeleckých diel Istvána Pénteka a Márie Péntekovej. Vystavené 
umelecké diela vznikli počas existencie medzinárodných stretnutí (tvorivých 
sympózií)  domácich i zahraničných výtvarníkov a umelcov. Mecenášmi 
a organizátormi medzinárodných sympózií boli manželia Péntekovci. V hudobnom 
programe večera sa predstavilo maďarské zoskupenie AFORCE 1 Dance Studio, 
ktoré predviedlo modernú tanečnú choreografiu. 
 

Žitnoostrovské pastelky 2021 – 
Csallóközi Színes Ceruzák  
(24.09.2021 – 16.10.2021) 
vernisáž:   24.09.2021 o 11,00 hod.  
kurátor:   PhDr. Kornélia Nagyová, 
historička umenia 
miesto konania: výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát, katalóg, 
veľkorozmerný banner 
počet návštevníkov:    85 
 
XXII. ročník medzinárodnej výtvarnej 
súťaže detí predškolského veku sa 
realizoval už tradične pod záštitou TTSK, 
s finančnou podporou Mesta Dunajská 
Streda a FPU, ako aj vďaka štedrým 
sponzorom. Do výtvarnej súťaže sa 
okrem detí zo Slovenska zapojili aj 
Bulharsko, Česká republika, Hong Kong, 
Čína, Estónsko, Poľsko a 
Maďarsko. Napriek vážnym 
pandemickým opatreniam bol o súťaž veľký záujem na Slovensku, ale aj v zahraničí, 
a nakoniec porota hodnotila celkovo 898 zaslaných výtvarných diel, aby ocenila tie 



 

 

 

najlepšie, ktoré sa prezentovali na výstave aj vo farebnom katalógu. Počas otvárania 
súťaže predseda odbornej poroty Dr. Bohumír Bachratý poďakoval každému, kto sa 
prihlásil do súťaže a vyjadril nádej, že zachovajú súťaži priazeň aj do budúcna. 
Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré súťaž od začiatku sprevádzali, vecné ceny dostali 
všetky ocenené deti. Tie ceny, ktoré si víťazi  z nejakého dôvodu nemohli prevziať 
osobne, hlavný organizátor odoslal poštou. 
 
 
Výstava Jeden maďarský derviš 
v strednej Ázii, bádateľ Východu, Ármin 
Vámbéry   
(21.10.2021 – 13.11.2021) 
vernisáž:   21.10.2021 o 17,00 hod. 
kurátor:   Dr. Ágnes Kelecsényi, vedecká 
pracovníčka MTA 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia,  
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:   120 
 
Výstavu o živote a vedeckej činnosti Ármina 
Vámbéryho, svetoznámeho orientalistu, 
bádateľa a cestovateľa, Žitnoostrovské 
múzeum pripravovalo v aktívnej spolupráci 
s Maďarskou akadémiou vied – Knižnicou 
a informačným strediskom v Budapešti, 
(MTA KIK Budapest, Maďarsko), kde sa 
nachádza najpočetnejšia zbierka   
originálnych spisov, kníh a dokumentov z jeho výskumnej práce. Svoju výskumnú 
a bádateľskú činnosť Vámbéry vyvíjal na strednom Východe v Ázii koncom 19. 
storočia. Po návrate domov sa usadil v Budapešti, stal sa zakladajúcim členom 
Maďarskej akadémie vied, venoval sa publikačnej činnosti, neustále hľadal odpovede 
na otázky o pôvode maďarského jazyka. Na slávnostnej vernisáži vystúpili hostia: 
Mihály Dobrovits, docent, turkológ, predseda Vámbéryho vedeckého kolégia, Dr. 
Ágnes Kelecsényi, vedúca východnej zbierky - Knižnice a  informačného strediska 
MAV v Budapešti a kurátorka výstavy. Prítomných pozdravil Ivan Nagy, riaditeľ múzea 
a Gyula Hodossy, riaditeľ OZ Vámbéryho. 
Vystavené exponáty pre účely výstavy zapožičala Maďarská akadémia vied. Výstava 
bola realizovaná v rámci série podujatí k príležitosti XXI. ročníka Dní Vámbéryho, 
v spolupráci s OZ Vámbéryho. 
 
 



 

 

 

Výstava Obskí Ugri – rozprávková 
minulosť, budúcnosť hľadajúca 
súčasnosť                (21.10.2021 – 
05.02.2022) 
vernisáž:  21.10.2021 o 16,00 hod.  
kurátor:   Mgr. László Mázsár 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   pozvánka, plagát, brožúra 
počet návštevníkov:    115 
 
                  
Výstava fotografií, farebných máp, 
vzorov a motívov z chantyjských ľudových umeleckých predmetov, návštevníkovi 
Žitnoostrovského múzea predstavuje krajinu všeobecne málo známu. Azda prvýkrát 
na Slovensku umožnila realistický pohľad na každodenný život etnika z oblasti Chanty-
Mansijsku (západná časť Sibíri, Rusko), v autonómnej oblasti v regióne Jugra. 
V povodí rieky Ob a jeho prítokoch žijú Obskí Ugri, jazykovo príbuzné etnikum 
Maďarov. Žitnoostrovské múzeum  iniciovalo a pomaly rozbieha spoluprácu 
s Múzejným skanzenom Torum Maa v Chanty-Mansijsku. Na vystavených paneloch 
sa môžeme zoznámiť s charakteristickými črtami životného štýlu jazykovo príbuzného 
etnika, tradičným rybárstvom, poľovníctvom, chovom sobov a pod. Jednotlivé témy 
panelov prezentujú ich život, minulosť ale i súčasnosť etnika, tradičný odev obských 
Ugrov, pracovné možnosti na tajge, spracovanie dreva, približuje ich obydlia, rodinné 
väzby, vzdelávanie, školy. Úvodné slovo na vernisáži predniesol László Mázsár, 
kurátor výstavy. Svoj príhovor osobne predniesla aj Julia Alfjorova, riaditeľka 
Múzejného skanzenu Totum Maa v Chanty-Mansijsku, prostredníctvom videohovoru.  
Podujatie uzavrelo vystúpenie šamorínskeho zoskupenia VARKOCS, ktoré pri svojej 
hudbe používa pôvodné akustické ľudové nástroje a drumbľu. 
 

 
Výstava Očami Dunajskostredčana – 
Szerdahelyi szemmel (18.11.2021 – 
05.02.2021) 
vernisáž:   18.11.2021 o 17,00 hod. 
kurátor:   Attila Karaffa, zberateľ 
historických dokumentov 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia,  
archeológia atď.)   historická fotografia 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    100 
 
Pamätná výstava z dobových 
historických pohľadníc, fotografií 
a dokumentov bola slávnostne otvorená vo výstavnom pavilóne múzea 18. novembra 
2021. Vystavovaný materiál pochádza zo súkromnej zbierky Attilu Karaffa, fotografa 
a viceprimátora mesta. Výber fotografií na účely výstavy obsahuje vzácne kusy od 
najstarších exponátov, pohľadnice o našom meste z 19. storočia, až po artefakty a 



 

 

 

dokumenty z histórie futbalového klubu DAC (autor výstavy je vášnivým fanúšikom 
domáceho futbalového klubu DAC).  Návštevníka zaujali fotozábery niekdajších ulíc 
v meste, starých domov, častí mesta, ktoré vyvolávajú spomienky, či nostalgiu. Na 
slávnostnej vernisáži primátor mesta Zoltán Hájos vo svojom príhovore pozýval 
prítomných na prehliadku výstavy, ako na návštevu do minulosti nášho mesta. 
V kultúrnom programe sa predstavila žiačka ZŠ Z. Kodálya Lilla Patos prednesom 
básne a Melinda Rajkovics Haizok zaspievala pieseň. K prítomným sa potom 
prihovoril Attila Karaffa a vyjadril nádej, že výstava vyvolá záujem mladých ľudí 
o minulosť nášho mesta. Počas výstavy mali návštevníci možnosť zakúpiť si kolekciu 
pohľadníc, ktorých výnos bol venovaný na benefičné účely (na pomoc zdravotne 
postihnutým občanom mesta). 
 
Vlastné výstavy mimo múzea (externé výstavy) 
 
Vymenené domovy – Felcserélt 
otthonok 
(1.12.2016 – 31.12.2021) 
vernisáž:   01.12.2016 
kurátor:  PhDr. Arpád Popély, PhD. 
miesto konania:  SNM – Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   história 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:     732 
 
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 ... niet dymu bez ohňa 
(29.06.2021 – 31.12.2022) 
Vernisáž :  29.06.2021 o 15,00 hod. 
kurátor:   Mgr. Csaba Tóth, PhD, 
miesto konania:  Mestské múzeum Senec 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   história 
výstup:   pozvánka, plagát 
počet návštevníkov:    587 
 
Výstava zachytáva bohatú históriu 
dobrovoľného hasičstva na území Senca 
a okolia. Zbierka obsahuje nielen vzácne 
kusy hasičskej techniky, ale aj hasičské uniformy, fotografie a dokumenty, ktoré 
vykresľujú rozvoj seneckého dobrovoľného hasičstva. V expozícii dominujú dve 
hasičské striekačky na štvorkolesovom podvozku. „Barborka“ bola vyrobená v roku 
1935 v Žiline a je vo vlastníctve Dobrovoľného hasičského zboru Senec. Druhá 
striekačka bola vyrobená v roku 1890 v Budapešti a je majetkom obce Boldog, ktorá 
ju ochotne poskytla múzeu formou dlhodobej výpožičky. 
 
Vernisáže 
 
Výstava Výtvarné spektrum – Képzőművészeti spektrum  (23.6.2021 o 17,00 
hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  105 
Po dvadsiaty štvrtý krát sa podarilo zorganizovať krajskú súťaž neprofesionálnych 
výtvarníkov v Trnavskom kraji. V spolupráci dvoch kultúrnych inštitúcií - 
Žitnoostrovského osvetového strediska a Žitnoostrovského múzea bola realizovaná 
výstava z ocenených výtvarných prác XXIV. ročníka krajského kola súťaže. 
Najkvalitnejšie výtvarné práce porota odmenila diplomom a čestným uznaním, ku 
ktorému umelci dostali aj hodnotné vecné ceny. Okrem klasickej maľby (olej, akryl),  
boli prezentované i diela geometrických, expresívnych, i symbolických obrazov 
(počítačová technika, strihanie papiera), ako aj plastické zobrazenia (drevo, sklo, 
mramor). Súťaž podporil z verejných finančných zdrojov Fond na podporu umenia.   
 
Výstava Nájdi ma vo farbách – Lát lelet – výstava Gavara Ségara  (1.7.2021 
o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  75 
Autor veľkorozmerných obrazov, Gavar Ségar, výtvarník z radov neprofesionálnych 
tvorcov so skutočnými maliarskymi danosťami, sa v našom múzeu prezentoval svojimi 
dielami s realistickým motívom. Do detailov vypracované portréty, zátišia s ovocím, 
alebo obrazy zvierat vzbudzujú u diváka silné emócie. Autor pri práci používa silné 
farebné motívy a výrazné kontrasty. Svojimi dielami sa viackrát zúčastnil na okresných 
a krajských výtvarných súťažiach, za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia. Jeho radosť 
zo života emotívne pôsobí na diváka vystavených diel. V hudobnom programe večera 
sa predstavil citarový súbor SARLÓ. 
 
 



 

 

 

Výstava Bez názvu - Címtelenül  (30.7.2021 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  70 
Výstava Bez názvu – Címtelenül bola zostavená  zo skutočne nevšednej tvorby 
štyroch výtvarníkov. Slávnostná vernisáž výstavy sa konala vo výstavnej sieni 
Žitnoostrovského múzea, ale umelecké výtvory boli prezentované aj na nádvorí 
múzea. Zoltán Kántor (ZoKanto) z Dunajskej Stredy a jeho priatelia výtvarníci – Lýdia 
Radošovská (Mojmírovce), paulzeno (Viedeň, Rakúsko)  a Ján Eliáš (Šailenaj) zo 
Spišskej Belej tvoria z lásky k životu a s plnou úctou k prírode. Aj vernisáž bola 
nevšedná, ako ich výtvarná tvorba, počas kultúrneho programu sa dvaja umelci 
prezentovali vo veršoch. Vystavené obrazy boli abstraktným i realistickým zobrazením 
okolitého života tvorcov. Príjemným prekvapením i spestrením boli pletené plastiky 
(ľudské postavy maliara i jeho modelky v životnej veľkosti) z vŕbového prútia. Vernisáž 
výstavy sa ukončila vystúpením komorného súboru FIORI pod vedením pedagogičky 
Zsuzsanny Bazsó Horváth. 
 
Výstava 35 rokov výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea  
(19.8.2021 o 17,00 hod.)  
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:   120 
 
Jubilejná výstava venovaná  35-ročnej kultúrnej,  prezentačnej, kreatívnej a 
výchovno-vzdelávacej činnosti múzea vo výstavnom pavilóne nášho múzea bola 
otvorená dňa 19.08.2021. Novopostavená budova výstavného pavilónu bola 
slávnostne otvorená dňa 21. novembra 1986 vernisážou výstavy ŽITNÝ  OSTROV – 
KRAJINA  A ĽUDIA – A CSALLÓKÖZ – TÁJ ÉS EMBEREK. Podujatie poctili významní 
predstavitelia kultúrneho a spoločenského života regiónu – Mgr. Michal Deraj, 
prednosta Okresného úradu v Dunajskej Strede, Mgr. Gábor Somogyi, riaditeľ 
Thermalparku Dunajská Streda, Mgr. Tímea Takács, riaditeľka MsKS Benedeka 
Csaplára, Róbert Viktor Němeček, akad. architekt, predseda ZVUZS, Dr. Tibor 
Kopócs akad. maliar, predseda Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku. 
Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom múzea, zastupovali Mgr. József 
Berényi, podpredseda TTSK a Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ Odboru kultúry a športu 
TTSK.  V kultúrnom programe večera sa predstavila hudobná skupina OPERA TRIO 
– Katalin Kollár, Andrea Kovács Nagy, Tünde Kevická.  
Zámerom výstavy bolo zhrnutie bohatého fondu archívnych materiálov, ktorý bol 
prezentovaný modernou grafikou na samostatných paneloch. Najväčším ťahákom 
expozície bola retrospektívna výstava prvej prezentácie, zo dňa 21.11.1986, na 
ktorej sa predstavilo dvanásť významných umelcov regiónu. Na pamiatku uvádzame 
ich mená : Róbert Almási, Tibor Andrásy, György Deák, József Janiga, György 
Lipcsey, Tibor Kopócs, József Nagy, Pál Skriba, György Schrantz, József Szilva, 
Mária Trangošová, Lajos Varga. 
 
Výstava Výstava Zlatá záhrada – Aranykert – Golden Garden  (2.9.2021 o 17,00 
hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  100 
Dňa 02.09.2021  Žitnoostrovské múzeum sprístupnilo výstavu, ktorá je vyvrcholením 
jubilejného 10. ročníka medzinárodného výtvarného sympózia Zlatá záhrada – 
Aranykert – Golden Garden. Ide o výstavu zo súkromnej zbierky umeleckých diel 



 

 

 

Istvána Pénteka a Márie Péntekovej. Vystavené umelecké diela vznikli počas 
existencie medzinárodných stretnutí (tvorivých sympózií)  domácich i zahraničných 
výtvarníkov a umelcov. Mecenášmi a organizátormi medzinárodných sympózií boli 
manželia Péntekovci. V hudobnom programe večera sa predstavilo maďarské 
zoskupenie AFORCE 1 Dance Studio, ktoré predviedlo modernú tanečnú 
choreografiu. Na záver podujatia sa uskutočnila malá recepcia pod holým nebom na 
nádvorí Žltého kaštieľa, ktorej hostiteľmi bol filantrop Štefan Péntek s manželkou. 
 
Výstava  Žitnoostrovské pastelky 2021 – Csallóközi Színes Ceruzák  
(24.9.2020 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  70 
XXII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku sa realizoval už 
tradične pod záštitou TTSK, s finančnou podporou Mesta Dunajská Streda a FPU, ako 
aj vďaka štedrým sponzorom. Do výtvarnej súťaže sa okrem detí zo Slovenska zapojili 
aj Bulharsko, Česká republika, Hong Kong, Čína, Estónsko, Poľsko a Maďarsko. 
Napriek vážnym pandemickým opatreniam bol o súťaž veľký záujem na Slovensku, 
ale aj v zahraničí, a nakoniec porota hodnotila celkovo 898 zaslaných výtvarných diel, 
aby ocenila tie najlepšie, ktoré sa prezentovali na výstave aj vo farebnom katalógu. 
Počas finisáže výstavy predseda odbornej poroty Dr. Bohumír Bachratý poďakoval 
každému, kto sa prihlásil do súťaže a vyjadril nádej, že zachovajú súťaži priazeň aj do 
budúcna. Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré súťaž od začiatku sprevádzali, vecné 
ceny dostali všetky ocenené deti. Tie ceny, ktoré si víťazi  z nejakého dôvodu nemohli 
prevziať osobne, hlavný organizátor odoslal poštou. 
 
Výstava  Jeden maďarský derviš v strednej Ázii, bádateľ Východu, Ármin 
Vámbéry  (21.10.2021 o 17,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  80 
Výstavu o živote a vedeckej činnosti Ármina Vámbéryho, svetoznámeho orientalistu, 
bádateľa a cestovateľa, Žitnoostrovské múzeum pripravovalo v aktívnej spolupráci 
s Maďarskou akadémiou vied – Knižnicou a informačným strediskom v Budapešti, 
(MTA KIK Budapest, Maďarsko), kde sa nachádza najpočetnejšia zbierka   
originálnych spisov, kníh a dokumentov z jeho výskumnej práce. Svoju výskumnú 
a bádateľskú činnosť Vámbéry vyvíjal na strednom Východe v Ázii koncom 19. 
storočia. Po návrate domov sa usadil v Budapešti, stal sa zakladajúcim členom 
Maďarskej akadémie vied, venoval sa publikačnej činnosti, neustále hľadal odpovede 
na otázky o pôvode maďarského jazyka. Na slávnostnej vernisáži vystúpili hostia: 
Mihály Dobrovits, docent, turkológ, predseda Vámbéryho vedeckého kolégia, Dr. 
Ágnes Kelecsényi, vedúca východnej zbierky - Knižnice a  informačného strediska 
MAV v Budapešti a kurátorka výstavy. Prítomných pozdravil Ivan Nagy, riaditeľ múzea 
a Gyula Hodossy, riaditeľ OZ Vámbéryho. 
Vystavené exponáty pre účely výstavy zapožičala Maďarská akadémia vied. Výstava 
bola realizovaná v rámci série podujatí k príležitosti XXI. ročníka Dní Vámbéryho, 
v spolupráci s OZ Vámbéryho. 
 
Výstava  Obskí Ugri – rozprávková minulosť, budúcnosť hľadajúca súčasnosť  
(21.10.2021 o 16,00 hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  50 



 

 

 

Výstava fotografií, farebných máp, vzorov a motívov z chantyjských ľudových 
umeleckých predmetov, návštevníkovi Žitnoostrovského múzea predstavuje krajinu 
všeobecne málo známu. Azda prvýkrát na Slovensku umožnila realistický pohľad na 
každodenný život etnika z oblasti Chanty-Mansijsku (západná časť Sibíri, Rusko), 
v autonómnej oblasti v regióne Jugra. V povodí rieky Ob a jeho prítokoch žijú Obskí 
Ugri, jazykovo príbuzné etnikum Maďarov. Žitnoostrovské múzeum  iniciovalo 
a pomaly rozbieha spoluprácu s Múzejným skanzenom Torum Maa v Chanty-
Mansijsku. Na vystavených paneloch sa môžeme zoznámiť s charakteristickými črtami 
životného štýlu jazykovo príbuzného etnika, tradičným rybárstvom, poľovníctvom, 
chovom sobov a pod. Jednotlivé témy panelov prezentujú ich život, minulosť ale 
i súčasnosť etnika, tradičný odev obských Ugrov, pracovné možnosti na tajge, 
spracovanie dreva, približuje ich obydlia, rodinné väzby, vzdelávanie, školy. Úvodné 
slovo na vernisáži predniesol László Mázsár, kurátor výstavy. Svoj príhovor osobne 
predniesla aj Julia Alfjorova, riaditeľka Múzejného skanzenu Totum Maa v Chanty-
Mansijsku, prostredníctvom videohovoru.  
Podujatie uzavrelo vystúpenie šamorínskeho zoskupenia VARKOCS, ktoré pri svojej 
hudbe používa pôvodné akustické ľudové nástroje a drumbľu. 

 
Výstava Očami Dunajskostredčana – Szerdahelyi szemmel   (18.11.2021 o 17,00 
hod.) 
miesto konania:  výstavný pavilón ŽM 
počet návštevníkov:  50 
Pamätná výstava z dobových historických pohľadníc, fotografií a dokumentov bola 
slávnostne otvorená vo výstavnom pavilóne múzea 18. novembra 2021. Vystavovaný 
materiál pochádza zo súkromnej zbierky Attilu Karaffa, fotografa a viceprimátora 
mesta. Výber fotografií na účely výstavy obsahuje vzácne kusy od najstarších 
exponátov, pohľadnice o našom meste z 19. storočia, až po artefakty a dokumenty 
z histórie futbalového klubu DAC (autor výstavy je vášnivým fanúšikom domáceho 
futbalového klubu DAC).  Návštevníka zaujali fotozábery niekdajších ulíc v meste, 
starých domov, častí mesta, ktoré vyvolávajú spomienky, či nostalgiu. Na slávnostnej 
vernisáži primátor mesta Zoltán Hájos vo svojom príhovore pozýval prítomných na 
prehliadku výstavy, ako na návštevu do minulosti nášho mesta. V kultúrnom 
programe sa predstavila žiačka ZŠ Z. Kodálya Lilla Patos prednesom básne 
a Melinda Rajkovics Haizok zaspievala pieseň. K prítomným sa potom prihovoril 
Attila Karaffa a vyjadril nádej, že výstava vyvolá záujem mladých ľudí o minulosť 
nášho mesta. Počas výstavy mali návštevníci možnosť zakúpiť si kolekciu pohľadníc, 
ktorých výnos bol venovaný na benefičné účely (na pomoc zdravotne postihnutým 
občanom mesta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
Koncert Paralely a priesečníky  
(24.6.2021)  
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:  výstavný pavilón ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   53 
 
Folklórne zoskupenie FOLK KVARTETT 
vzniklo pred dvoma rokmi a je aktívnym 
účastníkom folklórneho života v Maďarsku 
a v celej krajine. Ich hlavným cieľom je 
spojiť rozmanitú tradičnú hudobnú kultúru 
Karpatskej kotliny s inštrumentálnymi 
znalosťami a zároveň ju obdarovať 
estetikou, ktorá ľudovú hudbu pozdvihuje 
na vyššiu úroveň. Pri zostavovaní 
koncertného materiálu sa inšpirovali 
hudobnými objavmi posledných rokov, že 
hoci sa národy a národnosti Karpatskej 
kotliny zdajú byť dosť rozdielne, stále 
hovoria rovnakým hudobným jazykom. 
Tento jazyk formovali podľa vlastného 
vkusu, opatrili ho vlastným textom. Predstavenie tvoria tieto hudobné paralely a 
prieniky, ktoré sa snažili pretaviť do vzrušujúceho hudobného zážitku. Neplánovali 
národopisné či vzdelávacie vystúpenie, ale koncert pre hudobne zdatné aj laické 
publikum. Členmi Folklórneho kvarteta sú Miklós Király a Balázs Horváth - husle, 
Tamás Orsós - viola, Zoltán Hanusz - kontrabas. Na koncerte spoluúčinkoval aj 
Sándor Kuti - cimbal. 
 
Béla Bartók - duetá pre dve violy 
(29.8.2021)  
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:  výstavný pavilón ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   75 
 
Tamás Cseh a jeho priatelia v dňoch 25. 
až 31. augusta 2020 zorganizovali 
podujatie Podunajský festival komornej 
hudby, počas ktorého sa uskutočnilo päť 
koncertov v piatich rôznych mestách: 
Bratislava, Šámot, Šamorín, Dunajská 
Streda, a Veľký Meder. Štvrtou zastávkou cyklu bol koncert v Žitnoostrovskom 
múzeu, na ktorom sa Tamás Cseh a Róbert Lakatos predstavili viacerými duetami 
pre dve violy, ktoré pre husle napísal jeden z najväčších skladateľov 20. storočia, 
Béla Bartók. Potom interpret koncertu Róbert Lakatos uviedol vlastné skladby, taktiež 
pre dve violy. Hudobné vystúpenie vyšperkovalo baletné umenie japonskej umelkyne 



 

 

 

Reony Satto, sólistky baletu SND, ktorá predviedla dychberúce tanečné prvky. 
Napriek nepriaznivému počasiu na podujatie zavítalo veľké množstvo divákov. 
 
 
Koncert kapely Note Noire                         
Quartet (2.9.2021)  
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum, 
Jazz Club Dunajská Streda 
miesto realizácie:   nádvorie ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   64 

Kvarteto súčasného jazzu Note Noire k 
nám zavítalo z Talianska a pripravilo 
osviežujúci neskoro-letný večer za 
pomoci štyroch členov: Ruben Chaviano 
– husle, Roberto Beneventi – akordeón, 
Tommaso Papini – gitara a Mirco Capecchi – basgitara. Ich skladby boli napísané v 
duchu úplnej slobody, umožňujúc hudobníkom nájsť si svoje miesto v moderných 
mestských hudobných prejavoch. To všetko je v ich prípade neoddeliteľné od tónu a 
spôsobu, akým možno alternatívnym spôsobom nadviazať na európsku hudobnú 
tradíciu. 

 
Koncert kapely Cseh Tamás Band – 
spojený s milongou            
(12.10.2021)  
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum, 
OZ Ars Dansandi, Malé Dvorníky 
miesto realizácie:   výstavný pavilón ŽM 
výstup:  plagát 
počet návštevníkov:   70 

Naše múzeum pripravilo v spolupráci 
s OZ Ars Dansandi vskutku nevšedný 
večer pre obdivovateľov a tanečníkov 
argentínskeho tanga. Milongu 
(tančiareň) organizátori pre všetkých 
záujemcov pripravili s doprovodom živej hudby, čo sa podarí len veľmi zriedkavo. 
Kapela Cseh Tamás Band, ktorú tvoria miestni hudobníci zvučných mien, prilákala 
na podujatie tanečné páry nielen zo Slovenska, ale zavítali k nám aj hostia 
z Maďarska a Rakúska. O podujatie bol nevídaný záujem, mnohí tanečníci sa zdržali 
do neskorých nočných hodín.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ostatné 
 
Noc múzeí a galérií 2021 (15.5.2021) 
– kultúrno-spoločenské podujatie 
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:  online priestor  
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   46 
 
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 3D model nášho múzea a virtuálne prehliadky 
jednotlivých expozícií múzea doplnené o sprievodné slovo v slovenskom a 
maďarskom jazyku, ktoré boli verejnosti prístupné na stránke www.zmds.eu  
 
Poznávací deň vo Vlastivednom 
dome (25.6.2021) – náučno-
vzdelávacie podujatie 
organizátor:  ŽM Dunajská Streda, ZŠ 
Mateja Bela, Šamorín  
miesto realizácie:   Vlastivedný dom 
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   41 
 
Podujatie sa realizovalo v spolupráci 
Žitnoostrovského múzea a ZŠ Mateja 
Bela v Šamoríne. Určené je pre žiakov 
4. a 5. ročníka ZŠ. V rámci podujatia si 
deti vypočuli komentovanú prehliadku 
Vlastivedného domu, ktorú pre nich pripravil správca VD, a následne počas besedy 
získavali ďalšie informácie a poznatky, ktoré sa týkajú regionálnych dejín mesta 
a okolia. Hodnotné informácie zároveň načerpali v príjemnom prostredí na nádvorí 
Vlastivedného domu, ktorý po ukončení rekonštrukcie láka návštevníkov k prehliadke 
a posedeniu.   
 
 

http://www.zmds.eu/


 

 

 

Deň zážitkov v múzeu  (2.7.2021) – 
náučno-vzdelávacie podujatie 
organizátor:  ŽM Dunajská Streda 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum 
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   26 
 
Podujatie sa realizovalo v spolupráci 
Žitnoostrovského múzea a ZUŠ Dunajská 
Streda. Určené bolo pre pedagogický 
zbor ZUŠ, ktorí prišli do múzea stráviť 
príjemný deň. V rámci podujatia si hostia 
vypočuli komentovanú prehliadku stálej 
expozície Žitnoostrovského múzea, ktorú 
pre nich pripravil riaditeľ ŽM. Následne 
pre pedagógov skúsená cvičiteľka 
pripravila rôzne zdravotné a meditačné 
cvičenia, ktoré sa uskutočnili na nádvorí 
Žltého kaštieľa. Príjemne strávený deň 
zakončili posedením v príjemnom 
prostredí na nádvorí múzea.    
 
 
 
Letná čitáreň v tieni platanov – Nyári 
olvasás a szabadban 
(6.7.2021 – 31.8.2021)    
organizátori:  Žitnoostrovské múzeum, 
Žitnoostrovská knižnica 
miesto konania:  nádvorie Žltého kaštieľa 
odbor:  literatúra 
výstup:    plagát 
počet návštevníkov:   29 
 
V spolupráci Žitnoostrovského múzea a 
Žitnoostrovskej knižnice  v Dunajskej 
Strede vznikol projekt letnej čitárne, na 
ktorý sme pozvali všetkých návštevníkov 
a záujemcov o literatúru a čítanie. Počas 
letných horúčav vznikol čitateľský kútik 
v tieni platanov v parku Žitnoostrovského 
múzea pripravený na posedenie 
a čítanie. Knihy a časopisy do čitárne 
zabezpečila Žitnoostrovská knižnica. 
 

 

 



 

 

 

Módny editoriál – fotenie novej 
kolekcie odevov zn. AWA CLOTHES 
(9.7.2021) -  fotenie módneho editoriálu 
organizátor:  Anita Virág 
miesto konania:  Vlastivedný dom 
Šamorín 
odbor:   história, etnológia 
výstup:   fotografie 
počet návštevníkov:   15 
 
Priestory vlastivedného domu sa prvýkrát 
stali miestom, kde sa fotil módny editoriál 
novej kolekcie odevov Anity Virág, ktorá je 
autorkou  zn. AWA CLOTHES. Autorku pri 
tvorbe inšpirovali príbehy zo Žitného 
ostrova, a preto sa rozhodla k spolupráci 
osloviť Vlastivedný dom v Šamoríne. 
Vďaka tejto spolupráci vznikol nevšedný 
projekt a vôbec prvýkrát sa priestory 
vlastivedného domu stali miestom, ktoré  
inšpiruje a dotvára módnu kolekciu.  
 
 
Rodinný deň –  v rámci série podujatí 
ku Dňu Sv. Štefana (19.8.2021) – 
kultúrno-spoločenské podujatie 
organizátor:  ZO CSEMADOK, 
Žitnoostrovské múzeum 
miesto realizácie:   Vlastivedný dom 
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   170 
 
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. Súčasťou 
podujatia bolo vystúpenie Gyöngyi Écsi, 
ktorá svojím pútavým programom prilákala 
pozornosť množstva detí, ale aj 
dospelých. Vďaka príjemnej atmosfére 
a vyberaným pochúťkam do areálu 
vynoveného vlastivedného domu zavítalo množstvo návštevníkov.  
 
 



 

 

 

Stratené príbehy – Lost stories – 
Elveszett történetek 
(10.9.2021) – módna prehliadka 
organizátor:  Anita Virág 
miesto konania:  nádvorie Vlastivedného 
domu v Šamoríne  
odbor:   etnológia 
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:   86 
 
Po nafotení módneho editoriálu vznikla 
myšlienka využiť priestory vlastivedného 
domu aj na vskutku originálnu módnu 
prehliadku novej kolekcie Anity Virág, 
módnej návrhárky, ktorá je autorkou  zn. 
AWA CLOTHES. Autorku pri tvorbe 
inšpirovali príbehy zo Žitného ostrova, 
a preto sa rozhodla k spolupráci osloviť 
Vlastivedný dom v Šamoríne. Vďaka tejto 
spolupráci vznikol nevšedný projekt 
a vôbec prvýkrát sa na nádvorí 
vlastivedného domu predviedli modelky 
v originálnych kúskoch od Anity Virág. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 

poskytnutie informácie k spracovaniu vedecko výskumnej úlohy na tému 
Divadelné bábky a artefakty bábkového divadla v slovenských múzeách  (Mgr. 
Olga Bevilagua) 
 

 Múzeum Ignáca Tragora, Vác (Maďarsko)  
poskytnutie informácie o predmetoch z krypty rodiny Kondé, ktoré sú po 
reštaurovaní súčasťou stálej expozície Žitnoostrovského múzea. Informácie 
slúžia na porovnanie pri spracovaní sakrálnych pamiatok získaných z kostola 
Fehérov v maďarskom Váci  (Mgr. Olga Bevilagua) 
 

 Slovenské národné múzeum 
poskytnutie informácie k spracovaniu vedecko výskumnej úlohy o keramike 
maľovanej H. Landsfeldom, resp. poskytnutie ich fotografií  (Mgr. Olga 
Bevilagua) 
 

Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Mesto Dunajská Streda 

poskytnutie informácií, návrhov a súčinnosti k príprave publikácie pre deti 
(Dunaszerdahelyi kifestő), kde sa pomocou krátkych textov a vymaľovaním 
obrázkov oboznamujú s miestnymi pamätihodnosťami. (Mgr. Ivan Nagy) 

 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
- 
 

Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl a študentov 
 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici  

Poskytnutie metodickej pomoci k spracovaniu úlohy na tému Ako spríjemniť 
a zútulniť návštevu knižníc  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Univerzita Hradec Králové   
Poskytnutie metodickej pomoci a odborných materiálov ako podkladov 
k spracovaniu doktorandskej práce a výskum kamennej brúsenej industrie neolitu 
a eneolitu na SR, pričom sa zameriava vrty, vývrtky a polotovary v kamennej 
industrii (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta 
Poskytnutie metodickej pomoci pri získavaní materiálov k spracovaniu diplomovej 
práce na tému Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu  (Mgr. Olga 
Bevilagua) 

 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií 
Konzultácia a poskytnutie metodickej pomoci vo veci získania informácií 
k bakalárskej práci na tému Činnosť kultúrno osvetových zariadení (múzeá, 
galérie, knižnice) s dôrazom na organizované podujatia a vzdelávacie programy  
(Mgr. Olga Bevilagua) 



 

 

 

 
 Technická univerzita Košice                   

Konzultácia a poskytnutie údajov k realizácii prieskumu na tému Virtualizácia 
archeologických pamiatok Dunajského regiónu  (Mgr. Olga Bevilagua) 
 

Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
- 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 Konzultácia a metodická pomoc pre súkromnú osobu pri získavaní informácií a 

materiálov v súvislosti so zemianskou rodinou Nagyovcov z Vojky (dobové 
fotografie, materiály, darovacie listiny a pod.) k zostaveniu rodostromu  (Mgr. 
Olga Bevilagua) 

 Konzultácia a metodická pomoc pre súkromnú osobu (Budapešť, Maďarsko), 
ktorá sa pokúša získať  materiály a pamiatky viažuce sa k rodine Wurczelovcov 
v obciach Kráľovičove Kračany, Jurová a Baka  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 Konzultácia pre súkromnú osobu, ktorá sa pokúša získať materiály a fotografie 
svojich predkov žijúcich v Dunajskej Strede a informácie o názvoch ulíc v rokoch 
1947 – 1952  (Mgr. Olga Bevilagua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Prednášky a besedy 
 
 Kult Vámbéryho a Žitnoostrovské 

múzeum  (22.04.2021) 
 – e-prednáška 
prednášajúci:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   online priestor 
počet účastníkov:   26 
 

      Ide o záverečné podujatie v rámci  
      projektu INTERREG Slovensko –  
      Maďarská republika. Zahŕňa v sebe  
      online konferenciu s medzinárodnou  
      účasťou pod názvom Srdce Žitného  
      ostrova – Pannontáj, online výstavu  
      a cyklotúru. Partnerom podujatia na  
      Slovensku bol Mestský úrad Dunajská  
      Streda.  Na konferencii zaznela  
      prednáška Mgr. Ivana Nagya, na tému  
      Kult Vámbéryho a Žitnoostrovské  
      múzeum. Svetoznámy cestovateľ  
      a orientalista, sa v skutočnosti  
      narodil v Jure pri Bratislave, ale on sám za svoje rodisko považoval Dunajskú  
      Stredu. Svetoznámym sa stal vďaka svojim cestám a svojej vedeckej práci,  
      získal si priazeň a priateľstvo britskej kráľovskej rodiny a udržiaval kontakty so  
      známymi osobnosťami. Bol zakladajúcim členom Maďarskej akadémie vied a v  
      jej radoch pôsobil do konca svojho života.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Detské hry a tradície na Žitnom 
ostrove (08.05.2021) –            e-
prednáška     
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   online priestor  
počet účastníkov:   19 
 

       Podujatie sa realizuje vďaka 
       úspešnému projektu ERASMUS +  
       v spolupráci s Maďarskom a  
       Materskou školou v Trhovej Hradskej.    
       Ide o online konferenciu určenú pre  
       pedagógov školských a predškolských  
       zariadení a partnerov projektu. Počas  
       konferencie zaznela prednáška Mgr.  
       Ivana Nagya, na tému Detské hry  
       a tradície na Žitnom ostrove. Cieľom  
       tohto podujatia je priblížiť pedagógom  
       možnosti, ako prostredníctvom  
       rozprávok a hravou formou ukázať  
       deťom históriu, predstaviť detské  
       ľudové hry a povesti ako súčasť kultúry nášho regiónu. Výklad bol pripravený pre  
       pedagógov predškolských zariadení v regióne. 
 
 
 Kult Vámbéryho a Žitnoostrovské 

múzeum  (15.06.2021) - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   Jásd, Maďarsko  
počet účastníkov:   35 
 

      Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní  
      Vámbéryho, a realizuje sa v maďarskej  
      obci Jásd. Organizátorom podujatia je  
      Obec Jásd, ktoré oslovilo na  
      spoluprácu naše múzeum. Na podujatí  
      zaznela prednáška Mgr. Ivana Nagya,  
      na tému Kult Vámbéryho  
      a Žitnoostrovské múzeum. Svetoznámy cestovateľ a orientalista, sa v  
      skutočnosti narodil v Jure pri Bratislave, ale on sám za svoje rodisko považoval  
      Dunajskú Stredu. Svetoznámym sa stal vďaka svojim cestám a svojej vedeckej  
      práci, získal si priazeň a priateľstvo britskej kráľovskej rodiny a udržiaval kontakty  
      so známymi osobnosťami. Bol zakladajúcim členom Maďarskej akadémie vied  
      a v jej radoch pôsobil do konca svojho života.  
 
 
 



 

 

 

 Nové výsledky vo výskume 
etnogenézy Maďarov (17.06.2021) - 
beseda 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
hosť:  Mgr. Pomichal Kristián, biológ, 
novinár 
miesto realizácie:  výstavný pavilón   
počet účastníkov:   54 
 

      Výskumom etnogenézy starých  
      Maďarov sa začala zaoberať  
      najskôr história, potom lingvistika,  
      archeológia a antropológia a  
      napokon genetika.  
      V prehistorickom genetickom výskume existujú dva hlavné smery (oba boli  
      vedené maďarskými výskumníkmi). Novým segmentom výskumu Árpádovho  
      domu je, že na základe DNA extrahovanej z kostných pozostatkov kráľa Bélu rod  
      Árpádovcov, môže byť tento identický s etnickými skupinami, ktoré dnes žijú na  
      juhu Ruska. V rámci prednášky sa hovorilo aj o vzťahu Rusov a Vikingov,     
      dokonca existujú teórie, že predkovia Maďarov môžu byť dokonca Vikingovia.    
      Existujú aj teórie, že vodcovia Árpádovcov prišli do vlasti na pozvanie. Vo svetle  
      toho došlo medzi rôznymi disciplínami k vážnym diskusiám a výskumníci s  
      množstvom informácií sú niekedy ešte neistejší. Na povrch sa dostávajú stále nové  
      poznatky, ktoré rodia nové možnosti a teórie. Jasné závery nemožno vyvodiť  
      ani z údajov z rôznych odborov. Beseda vyvolala značný záujem aj medzi  
      študentmi a tak sa s účastníkmi rozprúdila ešte dlhšia, neformálna diskusia. 
 

 Tradičná hudba na Žitnom ostrove   
(19.06.2021)  
- prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  Kultúrny dom Jelka 
počet účastníkov:   42 
 

      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 rámci VI.  
      ročníka festivalu Csallóközi népzenei  
      kurzus, ako sprievodný program pre  
      účastníkov a hostí Festivalu folklórnych  
      speváckych súborov.  



 

 

 

 
 
 Umelá inteligencia – Mesterséges 

intelligencia   (22.06.2021)  
 - prednáška  
prednášajúci:   RNDr. Peter Végh, 
docent STU v Bratislave 
miesto realizácie:  výstavný pavilón  
počet účastníkov:   47 

 
       Prednáška, ktorá zaujala početné  
       publikum a bola sprevádzaná  
       veľkolepou prezentáciou, predstavila  
       koncept, predchodcov a vývoj v  
       oblasti použitia a budúcnosti ľudskej  
       a umelej inteligencie. Prednášajúci  
       jasným, farebným a zaujímavým  
       spôsobom priblížil širokú škálu dát a informácií, pričom vynechal ťažko    
       pochopiteľné matematické čísla a vzorce. Vo svojom úvode k prezentácii načrtol  
       charakteristiky dobrej prezentácie, pričom táto sprostredkúva nové poznatky  
       zaujímavou, zrozumiteľnou formou; motivuje; rodí nové myšlienky, zameriava sa  
       na podstatu a ignoruje matematiku. Umelá inteligencia je nová syntéza vedy a  
       techniky, zameraná na strojovú realizáciu ľudskej inteligencie. Mnohé technické  
       aplikácie sú dnes vďaka umelej inteligencii, z ktorých bola podrobnejšie  
       predstavená Hanojská veža, robotický vysávač, inteligentný výťah a humanoidné  
       roboty. 

 
 

 Tradičné spôsoby obživy na 
Žitnom ostrove  (23.06.2021)  
 - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  výstavný pavilón  
počet účastníkov:   36 

 
       Prednáška s touto tematikou je  
       zameraná na tradičné, pre Žitný  
       ostrov charakteristické spôsoby  
       obživy obyvateľov. Približuje  
       jednotlivé spôsoby a formy  
       každodennej obživy ako súčasť  
       regionálnej tradície a kultúry, ako  
       napr. rybolov, mlynárstvo, tradičný  
       chov zvierat, ktoré na Žitnom ostrove jestvujú odjakživa. Prednášky riaditeľa ŽM     
       o Žitnom ostrove a jeho tradíciách prilákajú vždy množstvo poslucháčov a tešia  
       sa čoraz väčšej obľube.  

 
 
 



 

 

 

 Sakrálne pamiatky na Hornom 
Žitnom ostrove  (15.07.2021) 
 e-prednáška  
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   
počet účastníkov:   26 

 
Konferencia s názvom Náboženský  
turizmus v Jelke a Halászi sa  
realizuje ako podujatie v rámci  
projektu cezhraničnej spolupráce  
INTERREG Slovensko – Maďarská  
republika. Partnerom podujatia na  
Slovensku bola Rímskokatolícka cirkev  
- farnosť v Jelke. Na konferencii  
zaznela prednáška Mgr. Ivana Nagya,  
na tému Sakrálne pamiatky  
na Hornom Žitnom ostrove.   
Keďže má obyvateľstvo Žitného  
ostrova náboženské tradície hlboko  
zakorenené po dlhé stáročia, 
cirkevných budov a pamiatok sa tu zachovalo      
nespočetné množstvo.   

 
 
 Zvyky a tradície na Žitnom ostrove  

(20.08.2021) 

- prednáška  

prednášajúci:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  Žltý kaštieľ  
počet účastníkov:   50 
        

       Prednáška o Žitnom ostrove  
       a Žltom kaštieli, ktorý jej domovom  
       Žitnoostrovského múzea, sa  
       uskutočnila pre účastníkov  
       iniciatívy pod názvom Z domova  
       naspäť domov, ktorá má za cieľ  
       spájať prostredníctvom športu  
       obyvateľov Karpatskej kotliny. Približne päťdesiat účastníkov si vypočulo  
       rozprávanie Mgr. Ivana Nagya, riaditeľa ŽM, o zvykoch a tradíciách tunajšieho  
       obyvateľstva, z ktorých mnohé pretrvali do súčasnosti. Cieľom podujatia je  
       podporiť a prehĺbiť spoluprácu na oboch brehoch Dunaja a zároveň podpora  
       cestovného ruchu v regióne Podunajska.   
 
 
 



 

 

 

 Kresťanská púť pohľadom 
etnológa (26.08.2021) 

- prednáška  

prednášajúci:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  Dabas, 
Maďarsko  
počet účastníkov:   28 
        

       Konferencia s názvom Zachovanie  
       kultúrneho dedičstva – Slovenský  
       tvorivý dom sa realizovala ako  
       podujatie v rámci projektu  
       cezhraničnej spolupráce  
       INTERREG Slovensko – Maďarská  
       republika. Partnerom podujatia na Slovensku bola Rímskokatolícka cirkev –  
       farnosť v Jelke. Na konferencii zaznela prednáška Mgr. Ivana Nagya, na tému  
       Kresťanská púť pohľadom etnológa. Keďže má obyvateľstvo Žitného ostrova  
       náboženské tradície hlboko zakorenené po dlhé stáročia, cirkevných budov  
       a pamiatok sa tu zachovalo nespočetné množstvo.   
 
 
 Kult Vámbéryho a Žitnoostrovské 

múzeum  (08.09.2021)  
- prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  Fórum inštitút pre 
výskum menšín, Šamorín 
počet účastníkov:   39 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
Konferencia s názvom MUSAEUM  
HUNGARICUM  sa už tradične  
každoročne uskutočňuje na pôde  
Fórum inštitútu, tento rok je to už jej  
XVII. ročník. Na konferencii  
zaznela prednáška riaditeľa ŽM,  
Mgr. Ivana Nagya, na tému Kult  
Vámbéryho a Žitnoostrovské  
múzeum. Svetoznámy cestovateľ  
a orientalista, sa v skutočnosti  
narodil v Jure pri Bratislave,  
ale on sám za svoje rodisko považoval 
Dunajskú Stredu. Svetoznámym sa stal  
vďaka svojim cestám a svojej vedeckej práci, získal si priazeň a priateľstvo  
britskej kráľovskej rodiny a udržiaval kontakty so známymi osobnosťami. Bol  
zakladajúcim členom Maďarskej akadémie vied a v jej radoch pôsobil do konca  
svojho života.  
  

  



 

 

 

 Názov :  Žitnoostrovské múzeum 
v Šamoríne (08.09.2021)  
 - prednáška 
prednášajúci:   Mgr. Lajos Mathedesz  
miesto realizácie:   Fórum inštitút pre 
výskum menšín, Šamorín 
počet účastníkov:   29 
 

       Konferencia s názvom MUSAEUM  
       HUNGARICUM  sa už tradične  
       každoročne uskutočňuje na pôde  
       Fórum inštitútu, tento rok je to už  
       jej XVII. ročník. Podtitulom tohto  
       ročníka sú Hmotné pamiatky  
       maďarského etnika na Slovensku a  
       ich múzejná dokumentácia. Na hlavnú  
       tému nadväzuje prednáška Mgr. Ľudovíta Mathédesza, archeológa ŽM, ktorý sa     
       venoval tematike Žitnoostrovské múzeum v Šamoríne. Múzeum v Šamoríne bolo  
       založené začiatkom 20. storočia v Šamoríne. V prednáške boli prezentované  
       pozbierané údaje k histórií múzea, ktoré dokumentujú jeho vznik a činnosť počas  
       jeho existencie. 
  
 
 Názov :  Sakrálne pamiatky na 

Hornom Žitnom ostrove  
(11.09.2021) 
 - prednáška 
prednášajúci:  Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:   Halászi, Maďarsko 
počet účastníkov:    31 
 

       Konferencia s názvom Náboženský  
       turizmus v Jelke a Halászi sa realizuje  
       ako podujatie v rámci projektu  
       cezhraničnej spolupráce INTERREG  
       Slovensko – Maďarská republika.   
       Partnerom podujatia na Slovensku  
       bola Rímskokatolícka cirkev - farnosť  
       v Jelke. Na konferencii zaznela  
       prednáška Mgr. Ivana Nagya, na tému  
       Sakrálne pamiatky na Hornom Žitnom  
       ostrove. Keďže má obyvateľstvo  
       Žitného ostrova náboženské tradície  
       hlboko zakorenené po dlhé stáročia,  
       cirkevných budov a pamiatok sa tu  
       zachovalo nespočetné množstvo.   
 
       



 

 

 

      Názov :  Pamiatky Zajateckého  
      tábora v Šamoríne v zbierkach  
      Vlastivedného domu     
      (30.09.2021) - prednáška 

prednášajúci:   Mgr. Lajos Mathedesz 
miesto realizácie:   Podunajské múzeum 
v Komárne, Kultúrny palác 
počet účastníkov:   68 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
       Na Konferencii pod názvom MÍLNIKY  

        XXV., sa svojím príspevkom  
       predstavil Mgr. Lajos Mathédesz,  
       archeológ ŽM. Podujatie sa  
       už dlhoročne realizuje v spolupráci  
       Nitrianskej župy a Podunajského  
       múzea v Komárne. Témou prednášky  
       boli Pamiatky Zajateckého  
       tábora v Šamoríne v zbierkach  
       Vlastivedného domu. Na konferencii     
       boli predstavené predmety zo  
       zajateckého tábora v Šamoríne, ktoré  
       sa nachádzajú v zbierkach    
       Vlastivedného domu v Šamoríne. Zbierka  
       obsahuje písomnosti, staré fotografie, platidlá a drevorezbárske práce. Pútavá  
       prednáška o pamiatkach z vojenského zajateckého tábora zaujala množstvo  
       poslucháčov. 
 
 
       Názov :  Pôvod našich kmeňových  
       názvov miest (09.11.2021) 
       - prednáška 

prednášajúci:   Mgr. Ivan Nagy 
miesto realizácie:  MsKS Veľký Meder  
počet účastníkov:   28 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
       Prednáška sa uskutočnila v rámci  
       Občianskeho fóra a venovaná bola  
       poznatkom k najstaršiemu osídleniu  
       Veľkého Medera na základe  
       archeologických výskumov.  
       Téma prednášky úzko nadväzuje 
       na sériu prednášok o pôvode názvov 
       Kračany, pričom analyzuje etymológiu tvorby tohto názvu. 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.  
 
 
      Názov :  Rímske kolkované tehly  
      pochádzajúce z Rusoviec – 
      Újabb bélyeges téglák Oroszvárról 
      (05.11.2021) 
       - prednáška 

prednášajúci:   Mgr. Lajos Mathédesz 
miesto realizácie:  Maďarské národné 
múzeum Lapidárium, Budapešť  
počet účastníkov:   63 
(popis max. 300 znakov s medzerami) 

 
       Minulý rok už uplynulo 10 rokov, čo  
       zomrel známy maďarský epigrafik,  
       historik zaoberajúci sa rímskou  
       civilizáciou Géza Alföldy. K tomuto  
       výročiu a na počesť Gézu Alföldyho  
       v Maďarskom Národnom Múzeu  
       usporiadali spomienkovú konferenciu.  
       Na konferencii archeológ nášho múzea  
       Mgr. Lajos Mathédesz predniesol svoj  
       príspevok o rímskych tehlách pochádzajúcich z regiónu Rusoviec. 
 
 
 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
- 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 Tradičné rozprávky na Žitnom 

ostrove  (12.07.2021) – program 
múzejnej pedagogiky 
prednášajúci:  Mgr. Ivan Nagy       
miesto realizácie:   Žltý kaštieľ 
počet účastníkov :  41 
 

      Týmto podujatím sme nadviazali na 
       spoluprácu s letnými tábormi  
       KUKKÓNIA v uplynulom roku. Ide  
       o prednášku pre deti z letného tábora  
       KUKKÓNIA, ktorá sa uskutočnila  
       v priestoroch Žltého kaštieľa. Cieľom  
       podujatia bolo prostredníctvom  
       programu múzejnej pedagogiky   
       priblížiť deťom históriu, ľudové povesti a báje Žitného ostrova ako súčasť  
       regionálnej kultúry. 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.  
       Je to vlastne rozprávanie pre deti, spoločná beseda, a následná prehliadka stálej  
       expozície zameraná na predmety, o ktorých sa deti dozvedeli z rozprávania.  
       Jednotlivé mýtické postavy, o ktorých sa budú spoločne rozprávať, budú  
       následne deti vyhľadávať v expozícii. Ide o umelecké stvárnenie postáv    
       v podobe sošiek, ktoré vytvoril umelecký rezbár Miklós Tápéi, a ktoré majú  
       v stálej expozícii vyhradenú samostatnú miestnosť. 
 

 
 Tradičné rozprávky na Žitnom 

ostrove  (22.07.2021) – program 
múzejnej pedagogiky 
prednášajúci:  Mgr. Ivan Nagy       
miesto realizácie:   Žltý kaštieľ 
počet účastníkov :  33 
 

      Týmto podujatím sme nadviazali na 
       spoluprácu s letnými tábormi  
       KUKKÓNIA v uplynulom roku. Ide  
       o prednášku pre deti z letného tábora  
       KUKKÓNIA, ktorá sa uskutočnila  
       v priestoroch Žltého kaštieľa. Cieľom  
       podujatia bolo prostredníctvom  
       programu múzejnej pedagogiky priblížiť deťom históriu, ľudové povesti a báje  
       Žitného ostrova ako súčasť regionálnej kultúry. 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. Je to vlastne rozprávanie pre deti, spoločná  
       beseda, a následná prehliadka stálej expozície zameraná na predmety,  
       o ktorých sa deti dozvedeli z rozprávania. Jednotlivé mýtické postavy, o ktorých  
       sa budú spoločne rozprávať, budú následne deti vyhľadávať v expozícii. Ide  
       o umelecké stvárnenie postáv v podobe sošiek, ktoré vytvoril umelecký rezbár  
       Miklós Tápéi, a ktoré majú v stálej expozícii vyhradenú samostatnú miestnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Umenie ukryté v nás – Arteterapia 
pre dôchodcov                (06.07.- 
09.07.2021)  

 kreatívne tvorivé dielne  
 organizátor:  ŽOS Dunajská Streda 
 miesto realizácie:  výstavný pavilón 
 počet účastníkov :  85 

      
      V roku 2021 sa prvýkrát v priestoroch  
      výstavného pavilónu uskutočnili  
      tvorivé dielne pre našich seniorov.  
      Cyklus tvorivých dielní je zamierený  
      špeciálne na vekovú skupinu  
      skôr narodených, realizuje sa  
      v spolupráci a s podporou spoločnosti  
      HENKEL Slovensko. Zúčastnili sa na  
      nich obyvatelia Domovov dôchodcov  
      v Dunajskej Strede a Rohovciach  
      a taktiež členovia Klubu dôchodcov  
      v Dunajskej Strede a Veľkom  
      Blahove. Ponuka aktivít bola  
      skutočne pestrá – maľba na plátno či  
      hodváb, výroba a zdobenie keramiky, zdobenie technikou dekupáže či výroba  
      voňavých mydiel. Možno konštatovať, že tvorivé dielne prilákali množstvo  
      záujemcov a umožnili im príjemné spestrenie dňa arteterapiou.  
      Podujatie pripravilo ŽOS Dunajská Streda. 
 
 
 Kreatívne tvorivé dielne – tvorivé 

letné tábory pre deti                
(02.08.- 06.08.2021)  

 kreatívne tvorivé dielne  
 organizátor:  Beáta Méry, Anita Virág 
 miesto realizácie:  Vlastivedný dom 
 počet účastníkov :  25 + 35 hostí 

 
      V roku 2021 pokračujeme 2.  
      ročníkom kreatívnych tvorivých dielní  
      pre deti na nádvorí Vlastivedného  
      domu v Šamoríne. Projekt má za cieľ  
      posilňovať tvorivosť, kreativitu  
      a fantáziu detí v pokojnom prostredí  
      Vlastivedného domu. Deti sa venovali  
      kresleniu, maľovaniu, vytvárali farebné odtlačky, maľovali na textil, vytvárali  
      koláže a pod. Všetky aktivity sa diali pod odborným dohľadom skúsenej  
      pedagogičky, ale prítomní mohli byť aj rodičia menších detí. Podujatie bolo  
      určené deťom do 10 rokov. V závere týždňa si deti prezreli výstavné priestory  
      Vlastivedného domu, ktoré v roku 2019 prešli úplnou rekonštrukciou, doplnené  



 

 

 

      o pútavé rozprávanie správcu o histórii Šamorína. Posledný piatkový deň  
      usporiadali rodinný deň, kde pripravili výstavu z celotýždenných prác detí, kde  
      zavítalo aj 35 dospelých hostí. Popoludní sa uskutočnilo vystúpenie súboru  
      Kuttyomfitty. 
 
 
 Písmo našich predkov                

(12.08.2021)  
 kreatívne tvorivé dielne  
 organizátor:  ŽOS Dunajská Streda 
 miesto realizácie:  výstavný pavilón 
 počet účastníkov :  35 

 
      Dňa 12.08.2021  sa v priestoroch  
      výstavného pavilónu nášho múzea  
      uskutočnili tvorivé dielne, ktoré pre  
      záujemcov pripravilo ŽOS Dunajská  
      Streda. Témou dňa bolo písanie  
      historickým písmom – hlaholikou. 
      K tomuto každý záujemca dostane  
      husie brko a tuš, aby si mohli  
      vyskúšať písmo našich predkov  
      presne tak, ako to robili kedysi.  
      Cieľom je vyskúšať a zažiť niečo nové  
      a zaujímavé, s čím sa nestretávame  
      bežne. 
 

 
 

Špecializované akcie 
 

 
 Prezentácia knihy Jánosa Zolcera 

– Tajomstvá Gorbačova – 
Gorbacsov titkai 
(11.06.2021)  
miesto realizácie:   výstavný pavilón  
organizátor:  Žitnoostrovské múzeum 
výstup:   plagát 
počet návštevníkov:    42 
 

       Michail Gorbačov bol jedným z  
       najvýznamnejších politikov 20.  
       storočia, ktorý zohral kľúčovú úlohu  
       pri kolapse komunistického  
       svetového poriadku a na ukončení  
       studenej vojny. János Zolcer sa narodil  
       v obci Balog nad Ipľom, potom emigroval z Bratislavy do Nemecka a mal za  
       sebou úspešnú mediálnu a produkčnú kariéru ako režisér. V súvislosti s  
       nakrúcaním dokumentárneho filmu precestoval s Gorbačovom najdôležitejšie  



 

 

 

       miesta, ktoré sa viažu k jednotlivým etapám jeho života:  rodné mesto, Kremeľ,  
       Moskva, Kaukaz, Nemecko, Izrael a Ameriku. S Gorbačovovými bývalými  
       politickými partnermi strávili týždne. Medzi nimi bol aj George H.W. Bush, Helmut  
       Kohl, Simon Peres, Hans-Dietrich Genscher, Fidel Castro, Jásir Arafat, a pápež  
       Ján Pavol II. Z tohto materiálu vzišiel pútavo zaujímavý zväzok rozhovorov, ktoré  
       priniesol starý priateľ Jánosa Zolcera, bývalý podpredseda vlády SR Pál Csáky. 
 
 
 MERIDIÁN - tradičné čínske 

cvičenia  (každý štvrtok)  
miesto realizácie:   nádvorie ŽM, 
v zimných mesiacoch malá sála 
výstavného pavilónu  
organizátor:  Žitnoostrovské 
múzeum 
výstup:  plagát                                                                  
počet návštevníkov:     332 

 
       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 2020 2023 

 
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 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Mestské múzeum 
Senec 

1.7.2021 31.12.2021 expozičný účel  
3 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

25.10.2019 31.12.2021 
Výstava 
Vymenené 
domovy 

1 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

1.3.2019 31.12.2021 
Výstava 
Vymenené 
domovy 

1 

SNM – MKMS v 
Bratislave 

1.5.2021 31.12.2021 
Pamätná výstava 
Kámána 
Mikszátha 

1 

Stredoslovenské 
múzeum Banská 
Bystrica 

24.6.2020 20.5.2021 
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 výstavný účel 10 

Maďarský 
osvetový inštitút 
CSEMADOK, 
Dunajská Streda 

24.4.2017 31.12.2021 študijný účel 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 

30.11.2020 30.04.2021 reštaurovanie 19 

SPOLU 75 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ŽM za rok 2021 

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 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Drevený čln - monoxyl 1 Mgr. František Šmigrovský 5.200 

Náhrobné kovové kríže 2 Mgr. František Šmigrovský 2.520 

SPOLU 3  7.720 

 
Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ŽM v roku 2021 

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 

3.788 119 3.773 99,60 148 

Historická zbierka 3.718 631 3.688 99,19 285 

Prírodovedná 
zbierka 

1.756 0 1.756 100 2 

Archeologická 
zbierka 

317 0 317 100 55 

Numizmatická 
zbierka 

1.113 10 1.113 100 0 

Plastiky 57 0 57 100 40 

Obrazy 240 16 239 99,58 15 

Kresby 389 4 389 100 3 

Grafiky 81 1 81 100 6 

Fotografie 3 0 3 100 2 

Textil 7 0 7 100 0 



 

 

 

SPOLU 11.469 781 11.423 99,59 556 

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

 
 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ŽM v roku 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

06.12.2021 7* 6.100,00 19 35,99 

    SPOLU 7 6.100,00 19 35,99 

*  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) 

9 

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 Biró Márton Polgári 
társulás, Dunajská Streda 

Príprava podujatí, výmena 
skúseností a informácií 

OZ Ars Dansandi, Malé 
Dvorníky 

Príprava podujatí, výmena 
skúseností a informácií 

OZ Vámbéry Polgári 
társulás, Dunajská Streda 

Príprava podujatí, výmena 
skúseností a informácií 

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 
 

 
 
 

18 
SOŠ rozvoja vidieka, 
Dunajská Streda 

prednášky pre študentov, 
pomoc študentov na 
vernisážach a recepciách 



 

 

 

 
Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

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:   110 € 
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:   0 
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 – 22.05.2021)  
vernisáž:   nebola 
kurátor:   Mgr. Olga Bevilagua 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   plagát, online prezentácia 
počet návštevníkov:   55 
 
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. 
Títo umelci a výtvarníci a umelci, sa v minulosti v priestoroch výstavného pavilónu 
prezentovali aj na samostatných výstavách. 
 
Výstava 35 rokov výstavného pavilónu 
Žitnoostrovského múzea  
(19.08.2021 – 28.08.2021)  
vernisáž:  19.08.2021 o 17,00 hod.  
kurátor:   Mgr. Olga Bevilagua 
miesto konania:   výstavný pavilón ŽM 
odbor: (história, botanika, geológia, 
archeológia atď.)   výtvarné umenie 
výstup:   plagát, pozvánka 
počet návštevníkov:   140 
 
Jubilejná výstava venovaná  35-ročnej 
kultúrnej,  prezentačnej, kreatívnej a 
výchovno-vzdelávacej činnosti múzea vo 
výstavnom pavilóne nášho múzea bola 
otvorená dňa 19.08.2021. Novopostavená 
budova výstavného pavilónu bola 
slávnostne otvorená dňa 21. novembra 
1986 vernisážou výstavy ŽITNÝ  OSTROV – 
KRAJINA  A ĽUDIA – A CSALLÓKÖZ – TÁJ 
ÉS EMBEREK. Podujatie poctili významní predstavitelia kultúrneho a spoločenského 
života regiónu – Mgr. Michal Deraj, prednosta Okresného úradu v Dunajskej Strede, 
Mgr. Gábor Somogyi, riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda, Mgr. Tímea Takács, 
riaditeľka MsKS Benedeka Csaplára, Róbert Viktor Němeček, akad. architekt, 
predseda ZVUZS, Dr. Tibor Kopócs akad. maliar, predseda Spolku maďarských 
tvorivých umelcov na Slovensku. Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom 
múzea, zastupovali Mgr. József Berényi, podpredseda TTSK a Mgr. Peter Kadlic, 
riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK.  V kultúrnom programe večera sa predstavila 
hudobná skupina OPERA TRIO – Katalin Kollár, Andrea Kovács Nagy, Tünde 
Kevická.  
Zámerom výstavy bolo zhrnutie bohatého fondu archívnych materiálov, ktorý bol 
prezentovaný modernou grafikou na samostatných paneloch. Najväčším ťahákom 
expozície bola retrospektívna výstava prvej prezentácie, zo dňa 21.11.1986, na 
ktorej sa predstavilo dvanásť významných umelcov regiónu. Na pamiatku uvádzame 
ich mená : Róbert Almási, Tibor Andrásy, György Deák, József Janiga, György 
Lipcsey, Tibor Kopócs, József Nagy, Pál Skriba, György Schrantz, József Szilva, 
Mária Trangošová, Lajos Varga. 
 
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 – výskum dejín a genealógie 
šľachtického rodu Kondé 
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. Najnovšia história rodu doposiaľ vôbec nebola 

skúmaná. Ich predkovia získali majetky na území dnešnej Dunajskej Stredy v 

roku 1342. Na počesť rodu Kondé z Pókateleku, vplyvnej rodiny historickej 

Dunajskej Stredy, samospráva mesta z iniciatívy Občianskeho združenia 

Mártona Biróa vyhlásila rok 2022 za pamätný rok Kondéovcov. V rámci 

pamätného roka je naplánovaných množstvo programov a podujatí, napr. 

historická konferencia a spomienková výstava. Tento výskum spracováva a 

pripravuje materiál aj z tohto dôvodu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 2021 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

502 1.108 4,79 2,37 00:04:42 

 
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 Výtvarné spektrum – 
Képzőművészeti spektrum 2021 

SK-HU áno/ 30/ E Áno/ 3 - áno 

Výstava Nájdi ma vo farbách – Lát lelet SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 5 - áno 

Výstava Bez názvu – Címtelenül – Zoltán 
Kántor a jeho priatelia  

SH-HU Áno/ 30/ E Áno/ 5 - áno 

Výstava Zlatá záhrada – Aranykert – 
Golden garden  

SK-HU Áno/ 50/ E Áno/ 5 - áno 

Výstava Žitnoostrovské pastelky – 
Csallóközi Színes Ceruzák 2021  

SH-HU Áno/ 50/ E Áno/ 5 áno áno 

http://www.samorincan.sk/


 

 

 

Výstava Jeden maďarský derviš v strednej 
Ázii, bádateľ východu, Ármin Vámbéry  

SK-HU Áno/ 50/ E Áno/ 5 áno áno 

Výstava Obskí Ugri – rozprávková 
minulosť, budúcnosť hľadajúca súčasnosť  

SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 3 - áno 

Výstava Očami Dunajskostredčana – 
Szerdahelyi szemmel  

SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 5 - áno 

Výstava Vlastnými silami – Önerőből  SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 3 - áno 

Výstava 35 rokov výstavného pavilónu 
Žitnoostrovského múzea  

SK-HU Áno/ 50/ E Áno/ 5 áno áno 

Koncert Paralely a priesečníky – koncert 
FOLK KVARTETT   

SK-HU Áno/ 30/ E Áno/ 5 - áno 

Koncert Béla Bartók – duetá pre dve violy   SK-HU Áno/ E Áno/ 5 - áno 

Koncert NOTE NOIRE QUARTET – koncert 
jazzovej hudby 

SK-HU Áno/ E Áno/ 5 - áno 

Koncert kapely Cseh Tamás Band – 
spojený s milongou             

SK-HU - Áno/ E - nie 

Noc múzeí a galérií 2021  SK-HU - Áno/ 5 - áno 

Poznávací deň vo vlastivednom dome 
v Šamoríne  

SK-HU - Áno/ E - nie 

Deň zážitkov v múzeu  SK-HU - Áno/ E - áno 

Letná čitáreň v tieni platanov – Nyári 
olvasás a szabadban 

SK-HU - Áno/ 3 -  

Rodinný deň – v rámci Dní sv. Štefana  - 
VD Šamorín 

SK-HU - Áno/ 3 - áno 

Fotenie módneho editoriálu zn. AWA 
CLOTHES – VD Šamorín  

SK-HU - Áno/ E - áno 

Stratené príbehy – Lost stories – Elveszett 
történetek – módna prehliadka 

SK-HU - Áno/ E - áno 

Prednáška Nové výsledky vo výskume 
etnogenézy Maďarov – Új eredmények 
a magyar őstörténet kutatásában 

SK-HU - Áno/ E - áno 

Prednáška Tradičná hudba na Žitnom 
ostrove  

SK-HU - Áno/ E - áno 

Prednáška Umelá inteligencia – 
Mesterséges intelligencia  

SK-HU - Áno/ E - áno 

Prednáška Tradičné spôsoby obživy na 
Žitnom ostrove  

SK-HU - Áno/ E - áno 

Prednáška Kult Vámbéryho a Žitný ostrov - 
prednáška na konferencii MUSAEUM 

HUNGARICUM  

SK-HU Áno/ E  - - 

Prednáška Žitnoostrovské múzeum 
v Šamoríne - prednáška na konferencii 
MUSAEUM HUNGARICUM 

SK-HU Áno/ E  - - 

Prednáška Pamiatky zajateckého tábora 
v Šamoríne v zbierkach Vlastivedného 
domu - prednáška na konferencii MÍLNIKY 

SK-HU - Áno/ E - - 

Prednáška Pôvod našich kmeňových 
názvov miest – prednáška v rámci  
Občianskeho fóra k najstaršiemu osídleniu  
Veľkého Medera na základe 
archeologických výskumov 
 

SK-HU - Áno/ E - - 

Prednáška Rímske kolkované tehly 
pochádzajúce z Rusoviec – prednáška 
v rámci konferencie Gézu Alföldyho 

SK-HU Áno/ E - - - 

Umenie ukryté v nás – Arteterapia pre 
seniorov – tvorivé dielne 

SK-HU - Áno/ E - - 

Kreatívne tvorivé dielne – letný tábor VD 
Šamorín  

SK-HU - Áno/ E - áno 



 

 

 

Písmo našich predkov – kreatívne tvorivé 
dielne  

SK-HU  Áno/ E   

Prezentácia knihy Jánosa Zolcera – 
Gorbacsov titkai – Tajomstvá Gorbačova  

SK-HU  Áno/ 3  áno 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 
 
 

Iné formy propagácie  
 

Múzeum všetky 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 múzeum 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  
 

Spravodaj múzea – Múzeumi Híradó – XXVI. 
ročník 
autor:  kolektív autorov   
vydavateľ:   Žitnoostrovské múzeum 
tlač:   Enecol,  s.r.o 
ISBN / ISSN:   978-80-971674-4-8 
dátum/rok vydania:   2021 
jazyk:  slovensko-maďarský 
náklad:   500 ks 
formát:   A5 
väzba:   brožovaná 
rozsah strán:   179 
reprodukcie:    32 farebných a  
31 čiernobielych reprodukcií 
 
XXVI. 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. Odborné články tohto ročníka možno rozdeliť do troch častí: dlhšie 
spisy v prvej polovici zborníka predstavujú prácu v múzeu a podávajú sumár činnosti 
z predchádzajúcich rokov (Mgr. Olga Bevilagua, Mgr. Ľudovít Mathédesz, Mgr. Ivan 
Nagy). Potom nasledujú štúdie z rodinnej, miestnej a cirkevnej histórie regiónu 
(PhDr. Tibor Zsigmond, István Nyáry, Mgr. Enikő Marczell). Zväzok uzatvára 
prírodovedný článok z oblasti ornitológie od RNDr. Andreja Stollmanna. 

 
Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 MATHEDESZ, Lajos:  Római bélyeges téglák a Csallóközből -  In: Csallóköz, 

ročník 61, rok 2021, 1. - 2. číslo, 2021-01-13, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8 
 MATHEDESZ, Lajos:  Rovásírásos emlékek a Kárpát-medencéből -  In: 

Csallóköz, ročník 61, rok 2021, 3. – 4. číslo, 2021-01-27, ISSN 1336-3638, 
rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  A Komáromi Mithrász-emlékek -  In: Csallóköz, ročník 61, 
rok 2021, 5. – 6. číslo, 2021-02-10, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Dunaszerdahely bronzkori kincsei. In: Csallóköz 
Regionális hetilap, ročník 61, číslo 7. - 8., 2021-02-24, ISSN 1336-3638, rozsah 
strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  A Pipagyújtó honvéd emlékmű történ In: Csallóköz 
Regionális hetilap, ročník 61, číslo 9 - 10., 2021-03-10, ISSN 1336-3638, rozsah 
strán 6 



 

 

 

 MATHEDESZ, Lajos:  A vörösmajori római tábor -  In: Csallóköz, ročník 61, rok 
2021,   11. – 12. číslo, 2021-03-24, ISSN 1336-3638, rozsah strán 10 

 MATHÉDESZ, Lajos:  Langobardok és avarok a Csallóközben. In: Csallóköz 
2021,   13. – 14. číslo, 2021-03-31, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Ivánfi Ede, a somorjai tanár - régész -  In: Csallóköz, 
ročník 61, rok 2021,  15. – 16. číslo, 2021-04-14, ISSN 1336-3638, rozsah     
strán  8 

 MATHEDESZ, Lajos :  Születésének 200. évfordulóján jelenhet meg a somorjai 
születésű Ivánfi Ede kiadatlan műve  -   https://felvidek.ma/2021/04/ 
születesenek- 200-evfordulojan-jelenhet-meg-a-somorjai-születesu-ivanfi-ede-
kiadatlan-muve/   -  2021.04.22 

 MATHEDESZ, Lajos:  Leletek a Duna medréből -  In: Csallóköz, ročník 61, rok 
2021, 17. – 18. číslo, 2021-04-28, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Avar leletek a Csallóközben -  In: Csallóköz, ročník 61, rok 
2021,  19. – 20. číslo, 2021-05-12, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Megmenekül a bucsuházi temető -  In: Csallóköz, ročník 
61, rok 2021,  19. – 20. číslo, 2021-05-12, ISSN 1336-3638, rozsah strán 18 

 MATHEDESZ, Lajos:  A dunaszerdahelyi templom kriptája -  In: Csallóköz, ročník 
61, rok 2021,  21. – 22. číslo, 2021-05-26, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Egy csónaklelet a Csallóközből -  In: Csallóköz, ročník 61, 
rok 2021,  23. – 24. číslo, 2021-06-09, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Régészeti leletek a regionális lapokban -  In: Csallóköz, 
ročník 61, rok 2021,  25. – 26. číslo, 2021-06-23, ISSN 1336-3638, rozsah    
strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Attila temetésének legendája  -  In: Csallóköz, ročník 61, 
rok 2021,  27. – 28. číslo, 2021-07-07, ISSN 1336-3638, rozsah strán 7 

 MATHEDESZ, Lajos:  Csallóközi Múzeum – a kezdetek -  In: Csallóköz, ročník 
61, rok 2021,  29. – 30. číslo, 2021-07-21, ISSN 1336-3638, rozsah strán 10 

 MATHEDESZ, Lajos:  Khín Antal, a múzeumigazgató. In: Csallóköz Regionális 
hetilap, ročník 61, číslo 31. - 32., 2021-08-04, ISSN 1336-3638, rozsah strán 10 

 MATHEDESZ, Lajos:  Csallóközi Múzeum – 1928 -  In: Csallóköz, ročník 61, rok 
2021,  33. – 34. číslo, 2021-08-18, ISSN 1336-3638, rozsah strán 10 

 MATHEDESZ, Lajos:  Jankó Zoltán: Csallóközi Múzeum  -  In: Csallóköz, ročník 
61, rok 2021,  35. – 37. číslo, 2021-09-8, ISSN 1336-3638, rozsah strán 10 

 MATHEDESZ, Lajos:  A Csallóközi Múzeumegyesület alakulása  -  In: Csallóköz, 
ročník 61, rok 2021,  38.– 39. číslo, 2021-09-22, ISSN 1336-3638, rozsah strán 
10 

 MATHEDESZ, Lajos:  A Csallóközi Múzeum gyarapodása  -  In: Csallóköz, 
ročník 61, rok 2021,  40.– 41. číslo, 2021-10-06, ISSN 1336-3638, rozsah     
strán 10 

 MATHEDESZ, Lajos:  A Csallóközi Múzeum numizmatikai gyűjteménye  -  In: 
Csallóköz, ročník 61, rok 2021,  42.– 43. číslo, 2021-10-20, ISSN 1336-3638, 
rozsah strán 10 

 MATHEDESZ, Lajos:  A Csallóközi Múzeum régészeti gyűjteménye  -  In: 
Csallóköz, ročník 61, rok 2021,  44.– 46. číslo, 2021-11-10, ISSN 1336-3638, 
rozsah strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  Papírrégiségek a Múzeumban  -  In: Csallóköz, ročník 61, 
rok 2021,  47.– 48. číslo, 2021-11-24, ISSN 1336-3638, rozsah strán 12 

https://felvidek.ma/2021/04/


 

 

 

 MATHEDESZ, Lajos:  Céhes emlékek a Csallóközi Múzeumban  -  In: Csallóköz, 
ročník 61, rok 2021,  49.– 50. číslo, 2021-12-08, ISSN 1336-3638, rozsah     
strán 8 

 MATHEDESZ, Lajos:  A csallóközi turul-emlékművek 1. -  In: Csallóköz, ročník 
61, rok 2021,  49.– 50. číslo, 2021-12-08, ISSN 1336-3638, rozsah strán 5- 6 

 MATHEDESZ, Lajos:  Történelmi és természetrajzi gyűjtemény  -  In: Csallóköz, 
ročník 61, rok 2021,  51.– 52. číslo, 2021-12-22, ISSN 1336-3638, rozsah strán 
12 

 MATHEDESZ, Lajos:  A csallóközi turul-emlékművek 2. -  In: Csallóköz, ročník 
61, rok 2021,  51.– 52. číslo, 2021-12-22, ISSN 1336-3638, rozsah strán 8-9 

 MATHÉDESZ, Ľudovít: Rímske kamenné pamiatky objavené v koryte Dunaja.  
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 POLÁK, László :  Spoločná výstava štyroch neprofesionálnych výtvarníkov 
v Žitnoostrovskom múzeu  -  krátke správy DSTV -  
https://dunaszerdahelyi.sk/kratke-spravy-12-8-2021/  -  2021.08.13  

 BÍRÓ, Eva :  Prednáška doc. Petra Végha v Žitnoostrovskom múzeu -  krátke 
správy DSTV -  https://dunajskostredsky.sk/kratke-spravy-12-8-2021/  -  
2021.08.13  

 RECZAI, Lilla :   Kerékpározás otthonról haza  -   https://ma7.sk/kerekparozas-
otthonrol-haza  -  2021.08.18 

 NAGY, Attila :   A Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokának 35 éve  -   
https://dunaszerdahelyi.sk/csallokozi-muzeum-kiallitasi-csarnokanak-35-eve -  
2021.08.19 

 NAGY, Attila :   Tekerj otthonról haza – Dunaszerdahelyen is  -   
https://dunaszerdahelyi.sk/tekerj-otthonrol-haza-dunaszerdahelyen-is/ -  
2021.08.19 

 RECZAI, Lilla :   Harmincöt éves a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnoka  -   
https://ma7.sk/tajaink/harmincot-eves-acsallokozi-muzeum-kiallitasi-csarnoka -  
2021.08.20 

 HIDEGHÉTY, Andrea :   A múlt felidézésével tekintenek a jövőbe – 35 éves 
a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnoka  -   https://felvidek.ma/2021/08/a-mult-
felidezesevel-tekintenek-a-jovobe-35-eves-a-csallokozi-muzeum-kiallitasi-
csarnoka  -  2021.08.20 

 RECZAI, Lilla :   Harmincöt éves a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnoka  -   
https://www.hirek.sk/tajaink/harmincot-eves-acsallokozi-muzeum-kiallitasi-
csarnoka -  2021.08.20 

 HIDEGHÉTY, Andrea :   A múlt felidézésével tekintenek a jövőbe – 35 éves 
a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnoka  -   https://nemzeti.net/a-mult-
felidezesevel-tekintenek-a-jovobe-35-eves-a-csallokozi-muzeum-kiallitasi-
csarnoka  -  2021.08.20 

 HIDEGHÉTY, Andrea :   A múlt felidézésével tekintenek a jövőbe – 35 éves 
a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnoka  -   
https://www.hirstart.hu/hk/20210820_harminot_eves_a_csallokozi_muzeum_kialli
tasi csarnoka  -  2021.08.20 

 PÁSZTOR, Péter :  44 duó két brácsára Dunaszerdahelyen   -   
https://felvidek.ma/esemeny/44-duo-ket-bracsara-dunaszerdahelyen/   -  
2021.08.24 

 NAGY, Attila :  35 rokov výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea  -   
https://dunajskostredsky.sk/35-rokov-vystavneho-pavilonu-zitnoostrovskeho-
muzea-v-dunajskej-strede  -  2021.08.26 

 NAGY, Attila :   A Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokának 35 éve   -   
https://dunaszerdahelyi.sk/csallokozi-muzeum- kiallitasi-csarnokanak-35-eve  -  
2021.08.26 

 PÁSZTOR, Péter :  Note Noire Quartet zenekar fellépése Dunaszerdahelyen   -   
https://felvidek.ma/esemeny/note-noire-quartet fellepese-dunaszerdahelyen    -  
2021.08.27 

 NAGY, Attila :   A Csallóközi Múzeumban folytatódik a Dunamenti 
Kamarazenekari Fesztivál  -   https://dunaszerdahelyi.sk/csallokozi-muzeumban-
folytatodik-dunamenti-kamarazenekari-feszival  -  2021.08.29 

 POLÁK, László :  Otvorili výstavu s názvom 35 rokov výstavnej siene 
Žitnoostrovského múzea -  krátke správy DSTV -  
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https://dunajskostredsky.sk/otvorili-vystavu-s-nazvom-35-rokov-vystavnej-siene-
zitnoostrovskeho-muzea  -  2021.08.27  

 NAGY, Attila :   Aranykert – 10 év  -   https://dunaszerdahelyi.sk/aranykert-10-ev -  
2021.08.30 

 NAGY, Attila :   Tárlatnyitó és koncert is lesz ma a Csallóközi Múzeumban  -   
https://dunaszerdahelyi.sk/tarlatnyito-es-koncert-is-lesz-ma-a-csallokozi-
muzeumban -  2021.09.02 

 NAGY, Attila :  V Žitnoostrovskom múzeu bude dnes vernisáž aj koncert  -   
https://dunajskostredsky.sk/v-zitnoostrovskom-muzeu-bude-dnes-vernisaz-aj-
koncert  -  2021.09.02 

 RÓZSÁR, Vince :  A tízéves Aranykert termése a Csallóközi Múzeumban  -  
https://dunaszerdahelyi.sk/tizeves-aranykert-atermese-a-csallokozi-muzeumban -  
2021.09.03 

 PÁSZTOR, Péter :  XXII. Csallóközi Színes Ceruzák   -   
https://felvidek.ma/esemeny/xxii-csallokozi-szines-ceruzak  -  2021.09.22 

 RÓZSÁR, Vince :  Újra vidámra színezték a világot a Csallóközi ceruzák -  
https://dunaszerdahelyi.sk/ujra-vidamra-szineztek-vilagot-csallokozi-ceruzak  -  
2021.09.26  

 VARJU, Péter:  Dobrá nálada a kvalitný program na šamorínskych Dňoch sv. 
Štefana  -  In: Šamorín a okolie, ročník 31, rok 2021,  9. číslo, 2021-09, ISSN 
1338-9068, rozsah strán 7 

 NAGY, Attila :   Az obi ugorokról és Vámbéryról mesél a múlt   -   
https://dunaszerdahelyi.sk/az-obi-ugorokrol-es-a-vamberyrol-mesel-mult -  
2021.10.21 

 NAGY, Attila :   Az ereinkben forró tűz – októberben Vámbéry napok   -   
https://dunaszerdahelyi.sk/az-ereinkben-forro-tuz-oktoberben-vambery-napok - 
2021.10.21 

 RECZAI, Lilla :   Az obi ugorok és a Vámbéry-kultusz Dunaszerdahelyen  -   
https://ma7.sk/tajaink/az-obi-ugorok-es-a-vymbery-kultusz-dunaszerdahelyen  -  
2021.10.24 

 RÓZSÁR, Vince :  Vámbéry Ármin emléke előtt tisztelegtek  -  
https://dunaszerdahelyi.sk/vambery-armin-emleke-elott-tisztelegtek -  
2021.10.04. 

 RECZAI, Lilla :   Mesélő műlt, jövőt kereső jelen   -   
https://ma7.sk/tajaink/meselo-mult-jovot-kereso-jelen  -  2021.10.28 

 VARJU, Péter:  Elveszett történetek textilre álmodva  -  In: Somorja és vidéke, 
ročník 31, rok 2021,  10. číslo, 2021-10, ISSN 1338-9068, rozsah strán 8 

 PÓDA, Erzsébet:  Mesélő múlt – jövőkereső jelen  -  In: Csallóköz, ročník 61, rok 
2021,  44.– 46. číslo, 2021-11-10, ISSN 1336-3638, rozsah strán 23 

 HOMOLY, Erzsébet :  Szerdahelyi szemmel   -   
https://felvidek.ma/esemeny/kiallitasmegnyito-szerdahelyi-szemmel -  2021.11.10 

 NAGY, Attila :   Szerdahelyi szemmel készül kiállítás várostörténeti emlékekből   
-   https://dunaszerdahelyi.sk/szerdahelyi-szemmel-keszul-kiallitas-varostorteneti-
emlékekbol - 2021.11.11 

 NAGY, Attila :   Yunus Demirer török nagykövet járt a Csallóközi Múzeumban   -    
https://dunaszerdahelyi.sk/yunus-demirer-nagykovet-jart-csallokozi-muzeumban   
- 2021.11.12 

 AGÓCS, SZVORÁK, Emese:  Szerdahelyi szemmel  -  In: MAGYAR7, ročník IV., 
rok 2021, 46. číslo, 2021-11-16, ISSN 2585-9129, rozsah strán 40 
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 RÓZSÁR, Vince :  Így látták Dunaszerdahelyt a múltban – kiállítás Karaffa Attila 
magángyűjteményéből  -  https://dunaszerdahelyi.sk/igy-lattak-dunaszerdahelyt-
multban-kiallitas-karaffa-attila-magangyujtemenyebol  -  2021.11.20  

 BEVILAGUA, Olga :  Újabb értékes műtárgyakkal gyarapodott a Csallóközi 
Múzeum gyűjteménye -  https://dunaszerdahelyi.sk/ujabb-ertekes-mutargyakkal-
gyarapodott-csallokozi-muzeum-gyujtemenye  -  2021.11.22  

 BEVILAGUA, Olga :  Vzácne predmety z pozostalosti rodiny Kondé v zbierke 
Žitnoostrovského múzea -  https://dunajskostredsky.sk/vzacne-predmety-z-
pozostalosti-rodiny-konde-v-zbierke-zitnoostrovskeho-muzea  -  2021.11.23  

 NAGY, Attila:  Vámbéry kiállítás a Csallóközi Múzeumban -  In: Dunaszerdahelyi 
hírnök, ročník 29, rok 2021,  10. číslo, 2021-11-24, ISSN 1339-3707, rozsah 
strán 11 

 NAGY, Attila:  Dunaszerdahelyen járt a török nagykövet -  In: Dunaszerdahelyi 
hírnök, ročník 29, 2021, 10. číslo, 2021-11-24, ISSN 1339-3707, rozsah strán 11 

 NAGY, Attila:  Szerdahelyi szemmel -  In: Dunaszerdahelyi hírnök, ročník 29, rok 
2021,  10. číslo, 2021-11-24, ISSN 1339-3707, rozsah strán 12 

 KISS, BARTALOS, Éva:  Százéves emlékek – képeslapokból nyílt kiállítás 
In:  Új Szó, ročník 74, 2021, 29.11.2021, ISSN 1335-7050, rozsah strán 3 

 NAGY, Attila :   Ünnepváró – Kevicky Tündével  -  video  -  
https://dunaszerdahelyi.sk/unnepvaro-kevicky-tundevel  - 2021.12.01 

 NAGY, Attila :   Video – Advent 2021  -    
https://dunaszerdahelyi.sk/video-advent-2021 - 2021.12.18 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽM v roku 2021 
 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 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1.  Jásd, 
Maďarsko 

HUN 15.06.2021 Prednáška Mgr. Ivana Nagya na pozvanie 

Obce Jásd, v rámci podujatia Dni Vámbéryho                                                        

2.  Budapešť, 
Maďarsko 

HUN 29.06.2021 Prevzatie a prevoz historického nábytku, 

ktorý patril pôvodným majiteľom Žltého 

kaštieľa 

3. Dabas, 
Maďarsko 

HUN 26.08.2021 Prednáška Mgr. Ivana Nagya v rámci 
medzinárodného projektu INTERREG 
Slovensko - Maďarsko                                                        

4.  Halászi, 
Maďarsko 

HUN 11.09.2021 Prednáška Mgr. Ivana Nagya v rámci 
medzinárodného projektu INTERREG 
Slovensko - Maďarsko                                                        

* podľa ISO 3166-1 
** stručný popis na max. 20 znakov s medzerami 
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE MÚZEÍ ZA ROK 2021 
 

 
Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v múzeách za rok 2021 
Názov 
organizá-
cie 
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BalM 11 10,4 11 7 1 2 1 1.200,59 49 

VMG 20 17,22 21 12 1 1 6 943,38 50,55 

VMH 19 18 19 5 2 9 3 946,25 45,58 

ZMS 14 14 15 10 2 2 2 796 42 

ZSM 25 24 28 17 4 4 4 1.030 50 

ŽM 11 10,4 12 6 1 2 2 1.157 58 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov múzeí podľa pohlavia za rok 2021 

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 6 - - 1 3 1 - - - 3 9 

Administratívni 
pracovníci 

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



 

 

 

Obslužní pracovníci 1 - - - - 1 3 1 - - 4 2 

VMH 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 3 2 - - - - - - - - 3 2 

Administratívny 
pracovníci 

3 1 - 1 1 3 - - - - 4 5 

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

ZMS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 2 4 - 1 - - - - - - 3 4 

Administratívny 
pracovníci 

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

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

ZSM 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 4 5 - 1 1 5 - - - - 5 11 

Administratívny 
pracovníci 

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

Obslužní pracovníci - - - - 1,5 - 0,5 2 - - 2 2 

ŽM 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 3 2 - - 1 - - - - - 4 2 

Administratívny 
pracovníci 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov múzeí podľa dĺžky trvania pracovného pomeru k 31.12.2021 
 Organizácia do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov nad 20 rokov SPOLU 

Počet mužov BalM 1 1 1 - 2 5 

VMG 3 4 1 - - 8 

VMH 5 - 3 - 1 9 

ZMS 1 - 2 - 2 5 

ZSM 4 - 1 2 1 8 

ŽM 3 - 1 - 2 6 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9 9 9 - 18 45 

VMG 15 20 5 - - 40 

VMH 26,32 - 15,79 - 5,26 47,37 

ZMS 7,14 - 14,29 - 14,29 35,71 

ZSM 16 - 4 8 4 32 

ŽM 27,2 - 9,1 - 18,2 54,5 

Počet žien BalM - 2 1 1 2 6 

VMG 6 5 - 1 - 12 

VMH 5 3 - 1 1 10 

ZMS 3 3 2 - 1 9 

ZSM 5 1 - 4 7 17 

ŽM - 1 - 2 2 5 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM - 18,5 9 9 18,5 55 

VMG 30 25 - 5 - 60 

VMH 26,32 15,79 - 5,26 5,26 52,63 

ZMS 21,43 21,43 14,29 - 7,14 64,29 

ZSM 20 4 - 16 28 68 

ŽM - 9,1 - 18,2 18,2 45,5 

Spolu BalM 1 3 1 2 4 11 

VMG 9 9 1 1 - 20 

VMH 10 3 3 1 2 19 

ZMS 4 3 4 - 3 14 

ZSM 9 1 1 6 8 25 

ŽM 3 1 1 2 4 11 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

BalM 9 27,33 9 18,7 36,55 100 

VMG 45 45 5 5 - 100 

VMH 52,63 15,79 15,79 5,26 10,53 100 

ZMS 28,57 21,43 28,57 - 21,43 100 

ZSM 36 4 4 24 32 100 

ŽM 27,2 9,1 9,1 18,2 36,4 100 

 



 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov múzeí za rok 2021 
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 - 1 6 - 3 2 

Administratívni 
pracovníci 

- - - 1 - - 

Obslužní pracovníci - - - - 2 4 

VMH 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - 2 - - 

Odborní pracovníci - 1 - 2 1 - 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 3 3 2 - 

Obslužní pracovníci - - 1 - 1 1 

ZMS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - 1 - 1 - 

Odborní pracovníci - 2 4 1 - - 

Administratívny 
pracovníci 

- 1 - - 1 - 

Obslužní pracovníci - - - 1 1 - 

ZSM 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - 1 2 - 

Odborní pracovníci - 2 2 3 6 1 

Administratívny 
pracovníci 

- - 1 1 2 1 



 

 

 

Obslužní pracovníci - - - 2 2 1 

ŽM 

Štatutár - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - - - - - 

Odborní pracovníci - - 1 1 1 3 

Administratívny 
pracovníci 

- - - 1 1 1 

Obslužní pracovníci - - - - - 2 

 
Platové zaradenie zamestnancov múzeí podľa vzdelania za ok 2021 

 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 - - 1 3 4 6 1 3 4 - 

VMH 4 5 7 8 - 4 1 4 5 - 2 1 - - 

ZMS 8 9 - - - 6 4 - - - 2 1 - - 

ZSM 5 7 8 9 - 5 3 5 - - 1 2 - - 

ŽM 6 7 8 - - - 5 6 - - - - - 1 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n
c
o

v
 

BalM 1 4 1 1 - - 2 1 1 - - - - - 

VMG 2 5 1 1 - - 1 1 2 2 1 2 2 - 

VMH 2 1 6 1 - 1 1 3 1 - 1 1 - - 

ZMS 7 3 - - - 1 1 - - - 1 1 - - 

ZSM 3 2 7 1 - 1 1 8 - - 2 1 - - 

ŽM 2 3 2 - - - 2 1 - - - - - 1 

P
rie

m
e

rn
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v
e

j 

trie
d

e
 

BalM 678 1.053 1.120 1.744  - 745 1.021 1.137 - - - - - 

VMG 733 1.048 898 1.897 - - 819 758 854 1.156 409 820 856 - 

VMH 831 896 1.027 1.824 - 902 851 910 989 - 747 767 - - 

ZMS 1.035 1.381 - - - 780 731 - - - 690 670 - - 

ZSM 846,5 1.017,25 1.166,12 2.008 - 764,5 764,5 965 - - 771,5 861 - - 

ŽM 1.211 1.201 1.619 - - - 1.124 1.206  - - - - 963 

P
rie

m
e

rn
ý
 p

la
t 

v
 d

o
s
ia

h
n

u
to

m
 

s
tu

p
n

i 

BalM 1.148,75 - 967,66 - - 

VMG 1.056 - 933 752 - 

VMH 1.145 902 883 757 - 

ZMS 1.208 780 731 680 - 

ZSM 1.259,47 764,5 864,75 816,25 - 

ŽM 1.343 - 1.165 - 963 

 



 

 

 

Počet zamestnancov múzeí na základe špecifických kritérií za rok 2021 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

BalM 11 2 1 - 

VMG 20 6 2 3 

VMH 19 1 1 - 

ZMS 14 - - 1 

ZSM 25 2 1 1 

ŽM 11 2 2 - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov múzeí za roky 2019 - 2021 
 BalM VMG VMH ZMS ZSM ŽM 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

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

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

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

1 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 - 3 - 

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v múzeách za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Org. príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu príprastok úbytok spolu 

BalM 1 1 11 - - 11 - - 11 

VMG 5 4 21 - - 21 3 4 20 

VMH 1 2 18 - - 18 1 - 19 

ZMS - - 15 - 1 14 - - 14 

ZSM - 2 24 4 1 27 4 3 25 

ŽM 1 1 12 1 2 11 - - 11 

 



 

 

 

Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť múzeí za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Expozície 

počet/nové 
Výstavy počet/nové 

Ostatná prezentačná 
činnosť 

Počet návštevníkov Tržby v € 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 5/2 5/2 6/1 10/9 7/5 6/4 49 12 12 17.750 8.290 7.540 4.788,5 3.002 1.277,5 

VMG 19/1 19/0 20/1 12/9 8/6 5/4 110 33 44 21.903 24.130 22.315 6.75 3.600 14.823,5 

VMH 9/1 9/0 9/0 18/18 9/8 13/13 - - - 26.338 1.880 9.226 3.913,36 1.156 1.813,4 

ZMS 8/0 8/0 8/0 9/6 7/4 5/1 13 8 10 25.070 6.843 11.006 691 341 400,5 

ZSM 17/0 17/1 15/0 33/27 24/16 26/19 106 62 65 19.990 3.341 9.453 15.227 12.199 18.303 

ŽM 17/0 17/0 17/2 14/14 9/8 10/9 28 31 19 13.182 4.847 4.103 1.537 3.236 2.450 

 
Výstavy v múzeách za roky 2019 - 2021 

Organizácia Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 9 4 5 1 1 1 - - - 10 5 6 

VMG 7 5 1 2 1 3 3 2 1 12 8 5 

VMH 6 4 4 11 4 8 1 1 1 18 9 13 

ZMS 4 2 1 - 1 1 2 2 - 6 5 2 

ZSM 27 22 22 3 2 4 3 - - 33 24 26 

ŽM 7 3 7 4 2 2 3 4 1 14 9 10 

SPOLU 60 40 40 21 11 19 12 9 3 93 60 62 

 
Putovné výstavy v múzeách za roky 2019 - 2021 

Organizácia Vlastné putovné výstavy múzeí    

Celkový počet Reprízy v SR Putovné výstavy prevzaté Vlastné výstavy 
zapožičané do zahraničia 

Výstavy prevzaté zo 
zahraničia 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 1 2 2 1 2 1 - - - - - - - - - 

VMG 1 1 - 1 1 - 4 2 - - - - 3 1 - 

VMH 2 1 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - 

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

ZSM 1 1 1 2 2 2 1 - - - - - - - - 

ŽM - - - - - - 3 4 - - - - - - 1 

SPOLU 7 7 6 8 7 5 9 6 1 1 - 1 3 2 1 



 

 

 

Návštevnosť 
 

Počet platiacich návštevníkov v múzeách za roky 2019 - 2021 
Organizácia 2019 2020 2021 

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 13.930 8.915 - - 3.820 7.042 1.248 - - 1.081 3.358 1.015 - - 3.167 

VMG 2.812 5.595 - - 14.012 4.702 1.932 - - 19.428 20.726 6.602 - - 1.589 

VMH 4.308 3.905 - - 22.030 1.015 1.905    - - 4.450 1.653 534 - - 7.039 

ZMS 4.364 - - - 20.706 1.710 - - - 5.133 3.431 - - - 7.635 

ZSM 7.241 7.205 - - 12.749 3.285 1.125 - - 2.098 2.446 1.590 - - 5.417 

ŽM 3.108 2.693 - - 10.074 1.254 403 - - 3.593 1.157 186 - - 2.946 

SPOLU 35.763 28.313 - - 83.391 19.008 6.613 - - 35.783 32.771 9.927 - - 27.793 

* deti, študenti, seniori, Z´TP atď. 
** nadštandardné služby, mimo otváracích hodín, výklad od odborného pracovníka atď. 

 
Návštevnosť škôl v múzeách za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 87 27 32 7.915 836 348 

VMG 187 44 65 1.958 416 570 

VMH 370 265 84 11.358 5.872 1.394 

ZMS 137 14 48 1.358 191 410 

ZSM 412 112 132 7.205 2.128 2.203 

ŽM 158 24 43 3.078 543 855 

SPOLU 1.351 486 404 32.872 9.986 5.780 

* bez MŠ 

 
Počet zahraničných návštevníkov v múzeách za roky 2019 - 2021 

Organizácia 2019 2020 2021 

BalM 7.100 1.821 751 

VMG 1.484 374 12 

VMH 1.178 283 57 

ZMS 2.453 1.184 1.581 

ZSM 429 148 187 

ŽM 816 17 62 

SPOLU 13.460 3.827 2.650 



 

 

 

 
Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond múzeí za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 66.722 67.794 69.119 22.037 24.250 28.213 

VMG 24.729 24.729 25.320 24.212 24.212 24.803 

VMH 128.244 128.848 142.646 43.104 47.545 47.942 

ZMS 66.508 67.015 67.426 16.886 17.092 17.627 

ZSM 171.777 172.531 172.710 87.636 87.997 88.751 

ŽM 11.064 11.481 11.469 11.064 11.481 11.469 

SPOLU 169.044 472.398 488.690 204.939 212.557 218.805 

 
Akvizičná činnosť múzeí za roky 2019 - 2021 

Organizácia Dar Vlastný zber Kúpa Zámena Prevod SPOLU 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
BalM 462 615 254 376 453 1.211 6 - 59 - - - - - - 844 1.072 1.524 

VMG 40 179 330 29 47 35 116 - - - - - - - - 185 226 365 

VMH 72 5 3 408 518 361 218 89 13.434 - - - - - - 698 615 13.798 

ZMS 297 300 117 26 55 31 152 125 263 - - - - 27 - 475 507 411 

ZSM 131 100 95 286 501 47 79 153 37 - - - - - - 496 754 179 

ŽM - 417 - - - - - - 7 - - - - - - - 417 7 

SPOLU 1.002 1.616 799 1.125 1.574 1.685 571 367 13.800 - - - - 27 - 2.698 3.584 16.284 

 
Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov v múzeách za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
TTSK Vlastné zdroje Iné SPOLU 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM - - 1.400 - -  1.200 520 2.385 1.200 520 3.785 

VMG 515 - - 3.295 - - 2.800 - - 6.610 - - 

VMH 15.546,36 - 8.262 997 - - - 2.175,5 10.000 16.523,36 2.175,5 18.262 

ZMS 5.021,5 4.017 13.637,45 - - - - 4.000 - 5.201,5 8.017 13.637,45 

ZSM 500 1.150 - 8.600 2.480 12.300 8.600 4.400 - 9.100 8.030 12.300 

ŽM - - - - - - - - 6.100 - - 6.100 

SPOLU 21.582,86 5.167 23.299,45 12.892 2.480 12.300 12.600 11.095,5 18.485 38.634,86 16.742,5 54.084,45 

 
 



 

 

 

Vyraďovanie zbierkových predmetov z múzeí za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

 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 - - - - - - - - - - - - - 19 - - - - 
SPOLU - - - - - 1 5 - - - - - - 19 - - - - 

 
Reštaurovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2019 - 2021 

Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 63 34 32 70 33 26 133 67 58 7.225 9.402 6.872 150 120 130 7.375 9.522 7.002 

VMG - 1 1 1 14 - 1 15 1 - 4.140 4.140 50 - - 50 4.140 4.140 

VMH 1 1 - 1 4 - 2 5 - 900 580 - 580 240 - 1.480 820 - 

ZMS 2 6 - - - - 2 6 - 750 4.770 - - - - 750 4.770 - 

ZSM 7 7 3 - - - 7 7 3 3.350 2.200 2.610 - - - 3.350 2.200 2.610 

ŽM 2 19 3 - - - 2 19 3 15.580 2.453 7.720 - - - 15.580 2.453 7.720 

SPOLU 75 68 39 70 61 26 147 129 65 27.805 23.545 21.342 780 360 130 28.585 23.905 21.472 

 
Konzervovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2019 - 2021 

Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM - - - 32 28 25 32 28 25 - - - 32 90 90 32 90 90 

VMG - - - 264 312 20 264 312 20 - - - 120 100 322,42 120 100 322,42 

VMH - - - - 825 - - 825 - - - - - 260 - - 260 - 

ZMS - - - 10 76 171 10 76 171 - - - - 770 - - 770 - 

ZSM - - - 74 51 208 74 51 208 - - - 582,8 1.023,64 31,55 582,8 1.023,64 31,55 

ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SPOLU - - - 380 1.264 424 380 1.264 424 - - - 734,8 2.243,64 433,97 734,8 2.2436,6 433,97 

 
 



 

 

 

Preparovanie zbierkových predmetov múzeí za roky 2019 - 2021 
Organizácia Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 6 11 5 - - - 6 11 5 2.290 2.800 1.390 - - - 2.290 2.800 1.390 

VMG - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VMH 1 - - 366 - - 367 - - 30 - - 8 - - 38 - - 

ZMS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZSM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ŽM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SPOLU 7 11 5 366 - 1 373 11 5 2.320 2.800 1.390 8 - - 2.328 2.800 1.390 

 
Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti múzeí za roky 2019 - 2021 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 2 3 5 23 24 17 

VMG 5 1 6 58 12 6 

VMH - 1 3 27 73 36 

ZMS 8 4 4 52 35 45 

ZSM 4 14 9 44 71 85 

ŽM 1 1 1 - 22 38 

SPOLU 20 24 28 204 215 227 

 
Vedecko-výskumné úlohy múzeí za roky 2019 - 2021 

Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov múzea  podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 14 16 8 5 5 5 

VMG 17 11 14 4 4 3 

VMH 10 9 9 8 7 4 

ZMS 25 23 30 6 6 6 

ZSM 22 14 16 6 7 7 

ŽM 3 4 4 1 2 2 

SPOLU 91 77 81 30 31 27 

 



 

 

 

Knižný fond múzeí za roky 2019 - 2021 
Organizácia 
 

Rok 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v € 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

BalM 

2019 15.939 392 1.235,05 148 11 64 75 

2020 16.194 255 372 174 11 36 47 

2021 16.451 257 1.191 87 11 32 43 

VMG 

2019 5.777 189 135,49 169 11 4 15 

2020 5.846 69 48,46 220 10 3 13 

2021 5.904 58 648,49 136 10 3 13 

VMH 

2019 9.786 46 125,68 156 11 30 41 

2020 9.570 29 93,82 47 11 6 17 

2021 9.570 29 93,82 47 11 6 17 

ZMS 

2019 22.339 179 283,56 418 15 16 31 

2020 22.410 71 174,90 229 9 9 18 

2021 22.510 100 408,9 178 8 5 13 

ZSM 

2019 22.034 205 654,68 400 21 32 53 

2020 22.454 420 5.856,76 230 21 38 59 

2021 22.609 155 942,87 335 21 20 41 

ŽM 

2019 15.203 69 - 116 6 96 102 

2020 15.272 69 - 21 6 18 24 

2021 15.340 68 - 19 6 14 20 

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v múzeách za roky 2019 - 2021 
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BalM 

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 

2021 6/106 - 15/280 1/26 - 2/128 - 2,32 - 26/572 

VMG 

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 - - - - 34/773 

2021 17/1.291 15/421 4/117 5/212 2/103 2/98 - - - 42/1.182 

VMH 
2019 6/180 - 15/768 7/400 4/873 - - 34/2.341 - 2/120 

2020 15/514 - 7/776 1/50 1/186 2 - - 3/724 29/2.250 



 

 

 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 
 

 

Čerpanie finančných prostriedkov múzeí z dotačných schém za roky 2019 - 2021 

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

BalM 10 11 10 17.180 38.478 26.620 4 6 7 16.400 17.400 16.110 

VMG 6 3 4 46.414 7.324 12.494 5 2 4 22.250 3.960 4.850 

VMH 2 3 3 9.214 9.610 15.520 1 2 3 3.000 2.610 15.520 

ZMS 4 1 1 13.066 4.275 9.320 4 1 - 11.200 4.000 - 

ZSM 6 4 5 32.635 15.781 40.160 5 4 2 23.632 12.531 5.000 

ŽM 5 3 10 25.043 7.459 74.234 4 2 5 17.500 2.700 36.974 

SPOLU 33 25 32 142.552 82.927 166.356 23 17 20 93.982 43.201 73.934 

 

2021 12/320 1/50 14/455 4/152 2/80 4/1.343 - - 2/155 39/2.555 

ZMS 

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 

2021 - - 6/305 1/75 1/40 3/850 - - - 11/1.270 

ZSM 

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 

2021 17/430 18/335 5/87 6/190 4/130 3/60 1/250 1/35 12/2.157 67/3.674 

ŽM 

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 

2021 2/74 3/180 16/611 9/720 4/262 2/374 - - 7/413 43/2.634 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALÉRIE 

• GALÉRIA JÁNA KONIARKA 
V TRNAVE 

 
 

• ZÁHORSKÁ GALÉRIA JÁNA 
MUDROCHA V SENICI 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 8.070 ZBIERKOVÝCH  
 PREDMETOV 
 
 

• 6.701  NÁVŠTEVNÍKOV 
 

 

• 136  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 regionálna   

Personálne vybavenie 24,1 pracovníkov   

Priemerná mzda 1.055,77 €   

Tržby a vlastné výnosy 9.616,6 €   

 

 

Bežné výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Finančné zdroje 

získané z grantov 
Kofinancovanie 

Galéria Jána Koniarka v Trnave 407.882 18.700 3.814 

Záhorská galéria Jána Mudrocha 
v Senici 

278.958 10.500 7.245,03 

SPOLU 686.840 29.200 11.064,03 

 

 

Kapitálové výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Účel  Finančné 

zdroje získané 
z grantov 

Kofinancovanie 

Galéria Jána Koniarka v 
Trnave 

14.800 nákup zbierok 3.000 3.260 

Záhorská galéria Jána 
Mudrocha v Senici 

39.986 Rekonštrukcia 
elektroinštalácie 

- - 

28.947 Stavebný dozor 

SPOLU 83.733  13.000 3.260 

 

 



 

 

 

 

    
   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 

Galériu Jána Koniarka 

v Trnave 
(ďalej len GJK)  

založili  v roku  1976 
pod názvom Okresná galéria 
v Trnave. V roku 1978 bola pri 
príležitosti 100. výročia 
narodenia  zakladateľa 
novodobého slovenského 
sochárstva Jána Koniarka 
premenovaná na Okresnú 
galériu  Jána Koniarka 
v Trnave a v roku 1984 bol 
názov   galérie skrátený na 
Galéria  Jána Koniarka  

v Trnave.  
Galéria začala s pravidelnou výstavnou činnosťou v roku 1983, avšak až do 

roku 1991 vo výstavných priestoroch v Západoslovenskom múzeu v Trnave. V roku 
1992 bola pre verejnosť otvorená Koppelova vila ako sídlo galérie a v roku 1994 získala 
galéria ďalší priestor Synagógu – Centrum súčasného umenia.  

V roku 1991 sa uskutočnil prvý ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky 
plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava TPT.  

V rokoch 2001 – 2002 sa uskutočnila výstavba prístavby Koppelovej vily GJK. 
Po dokončení bola v roku 2002 pre verejnosť v týchto priestoroch sprístupnená 
expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka v novovybudovanom krídle Koppelovej vily. 
V roku 2007 prešla expozícia reinštaláciou a zároveň bola verejnosti sprístupnená 
expozícia Klenoty domova prezentujúca umenie 20. – 21. storočia. V roku 2010 
pribudla posledná expozícia galérie s názvom Galéria portrétov.  

V roku 2015 prebehla komplexná rekonštrukcia Synagóga – Centrum 
súčasného umenia zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
 

Územná pôsobnosť: 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: GJK 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 

mailto:sekretariat@gjk.sk
mailto:info@gjk.sk
http://www.gjk.sk/
https://www.facebook.com/galeriajanakoniaka/
https://www.instagram.com/galeria_jana_koniarka/


 

 

 

na tých, ktorí v tomto regióne pôsobili. Výskumné úlohy a dopĺňanie zbierkového 
fondu orientuje na osobnosť a dielo sochára Jána Koniarka. GJK organizuje a 
zabezpečuje medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátovej tvorby - Trienále plagátu 
Trnava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GJK za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 211.000 184.248,5 184.248,5 100% 

620 Odvody 74.800 66.308,5 66.308,5 100% 

630 Tovary a služby 108.533 156.150 153.550 98,33% 

640 Bežný transfer 667 1.175 1.175 100% 

SPOLU 426.857 407.882 405.282 99,36% 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov GJK za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - 14.800 14.800 100% 

HIM - - - - 

SPOLU - 14.800 14.800 100% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov GJK za rok 2021 
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 € 

 - - Nákup zbierok 14.800 - 

 - - Touchscreen - 3.792 

 - - Traktor - 2.050 

SPOLU - -  14.800 5.842 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v GJK za rok 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 - - - - - 

 
 

Tržby a vlastné výnosy    7.7771,91 € 
 
 
 



 

 

 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GJK z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FnPU Talking Hands 4.890 4.500 521 BV 

2 FnPU Julian Filo 3.760 3.000 400 BV 

3 FnPU Ján Koniarek – 
Memorandový 
reliéf 

2.750 2.000 648 BV 

4 FnPU Erik Šille – I will 
kill you in the 
Wood 

5.600 4.000 1.000 KV 

5 FnPU Ivan Csudai - 
Špachtelted 

6.720 4.000 1.000 KV 

6 FnPU Juraj Bartusz – 
Špagátová figúra 

7.200 5.000 1.260 KV 

7 Mesto Trnava Pouličná galéria 
plagátov 

9.000 9.000 2.250 BV 

SPOLU BV 18.700 3.819  

SPOLU KV 13.000 3.260  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe GJK za rok 2021 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

2 

Koppelová vila - - 

Synagóga – 
Centrum 
súčasného 
umenia 

- - 

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

 

Objekty v nájme GJK za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky GJK v m2 za rok 2021 
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 za rok 2021: 2.430 
 

Prehľad portrétneho žánru od 18. do 21.storočia zo zbierkového fondu GJK Trnava.  
 
 
 

Obraz Trnavy v čase (1920-2020) 
rok sprístupnenia: 2021  
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid  
miesto realizácie: schodisko Kopplovej vily, 
Zelený kríček 3, Trnava 
odbor: umenie  
výstup: tlačová správa, pozvánka 
počet návštevníkov za rok 2021: 2.430 
 

Expozícia zachytávajúca podoby mesta Trnava a jeho výtvarného stvárňovania. 
 
 
Vlastné expozície mimo galérie (externé expozície) 
 
- 
 
Výstavy 
 
Julián Filo – Filozofia gesta 
Trvanie výstavy: 10.2. - 2.5.2021 
Kurátor: Filip Krutek  
Miesto konania: GJK, Koppelova vila, 
Zelený kríček 3, Trnava Odbor: výtvarné 
umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 151 
 

Retrospektívna výstava slovenského maliara a grafika k príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia. 
 



 

 

 

 

 

 

Adam Šakový – Nerast  

Trvanie výstavy: 10.2. - 2.5. 2021 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 

Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava 
Kurátor: Michal Stolárik 
Odbor: maľba  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 151 
 

Výstava Nerast opätovne redefinovala vlastný umelecký program Adama Šakového, 
ktorý poháňa fascinácia maliarskym médiom a systematické uvažovanie o stratégiách 
zobrazovania a vyhodnocovania vizuálnych informácií. 
 

Margaréta Petržalová – Make it nonchalant  

Trvanie výstavy: 10.2. - 2.5. 2021  
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové 
krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, Trnava  
Kurátor: Michal Stolárik 
Odbor: výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 151 
 

Výstava predstavuje súčasné smerovanie v tvorbe Margaréty Petržalovej. 
 
Figurativ-Imperatív  
Trvanie výstavy: 13.5. - 4.7. 2021 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
Odbor: výtvarné umenie  
Kurátori: Vladimír Beskid a Jan Kudrna 
Odbor: výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 357  
 
Výstava Figurativ-Imperatív priniesla výber a na Slovensku jedinečnú premiéru 
súčasnej európskej maľby z rozsiahlej súkromnej kolekcie českého právnika Roberta 
Runtáka. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Krízy koexistencií  

Trvanie výstavy: 25. 5. - 4. 7.  2021  

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové 
krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, Trnava 
 

Kurátor: Patrik Krajčovič 
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  

Počet návštevníkov: 215 
 

Výstava s názvom Krízy koexistencií prezentuje staršiu tvorbu dvoch mladých 
slovenských fotografiek Pauli Malinowskej a Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi), ktorých 
fotografie sú na prvý pohľad odlišné avšak spája ich niekoľko kariérnych prienikov i 
ideová zhoda. 
 

Štefan Belohradský: Sochár-konštruktér  

Trvanie výstavy: 27.5. – 4.7. 2021  
Miesto konania Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava Kurátorka: 
Ľuba Belohradská  
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 420 
 

Výstava Štefan Belohradský: Sochár-konštruktér vytvárala ucelenú a komplexnú 
prezentáciu života a diela významného slovenského sochára s medzinárodným 
presahom. Projekt bol retrospektívnym náhľadom do autorovej celoživotnej tvorby 
týkajúcej sa ako jeho komorných, tak i monumentálnych diel. Rovnako je vyústením 
dlhodobejšej vedecko-výskumnej činnosti kurátorky a teoretičky umenia Ľuby 
Belohradskej. 
 
One Table a Nájdené v zápisníku 

Trvanie výstavy: 27.5. – 4.7. 2021  
Miesto konania Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava Odbor: 
výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 420 
 

Projekt ONE TABLE od Moniky Kubinskej sa zameriaval na reflexiu nad 
spolupatričnosťou, významom komunikácie, ľudskej interakcie a spoločného 
prežívania prítomného okamihu. Súbežne s projektom ONE TABLE prebehla aj 
výstava malieb Moniky Kubínskej a Jany Farmanovej s názvom Nájdené v zápisníku.  
 
 
 



 

 

 

Milan MIKULA: Disociácia 
Trvanie výstavy: 13.7. – 5.9. 2021  
Miesto konania Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava Kurátor: 
Vladimír Beskid  
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  

Počet návštevníkov: 675 
 

Samostatná výstava slovenského umelca Milana Mikulu (*1963) v podobe video 
inštalácie v centrálnej časti synagógy. Projekt pod názvom Disociácia vznikol priamo 
pre tento priestor v podobe opakovaného a neustáleho “zametania” či vymazávania 
určitých plôch, pamäťových stôp, či prostredí.  
 

Talking Hands 
Trvanie výstavy: 15.7. – 3.10. 2021 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
Kurátor: Michal Stolárik 
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 714 
 

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny 
potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a 
konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. 
 
Miro Trubač: Apple 
Trvanie výstavy:15.7. – 28.8. 2021 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
917 01, Trnava 
Kurátor: Filip Krutek 
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 414 
 

Samostatná výstava Mira Trubača ukazuje jeho aktuálnu sochársku polohu založenú 
na modelácii vo virtuálnom priestore a následnej 3D tlače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Peter Decheť: Powered by Power  

Trvanie výstavy:15.7. – 28.8. 2021 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
917 01, Trnava 
Kurátor: Filip Krutek 
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 414 
 

Výstava prezentovala sériu malieb Petra Decheťa, v ktorej sa zameriava na analýzu 
nástrojov upevňovania a šírenia politickej moci. 
 

ERIK ŠILLE : Poruchové kraje a divné 

sny 
 

Trvanie výstavy: 2.9. – 10.10. 2021 
 

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava  
Kurátor:  Vladimír Beskid  

Odbor: výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 368 
 

Výstavný projekt v trnavskej galérii predstavil Erika Šilleho (1978), výrazného 
predstaviteľa slovenskej súčasnej maľby, v dvoch základných rovinách a to v jeho 
komiksovej a aktuálnej maliarskej tvorbe. 
 
Všemi směry   

Trvanie výstavy: 9.9.-24.10. 2021  
Miesto konania Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava  
Kurátor: Jiří Machalický, Michal Lazorčík 
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 300 

 

Galerie Klatovy/Klenová postupne predstavuje svoje zbierky v priestoroch našej 

Synagógy- Centre súčasného umenia - najskôr umenie šesťdesiatych, potom  

sedemdesiatych, osemdesiatych a nakoniec deväťdesiatych rokov.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

David Hanvald a Ján Vasilko: Tanec línií 

a farieb 
 

Trvanie výstavy: 7.10. – 21.11. 2021 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
Kurátor: Vladimír Beskid Odbor: 
výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 357 

 

Výstava s názvom Tanec línií a farieb predstavuje česko-slovenské maliarske 

stretnutie, obrazový dialóg dvoch abstraktných podôb súčasnej maľby umelcov 

jednej generačnej vlny – Davida Hanvalda (1980) a Jána Vasilka (1979). 
 
 

 

OTIS LAUBERT: Spiace idey  

Trvanie výstavy: 14.10. 2021 – 21.11.  

2021 
 

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava  

Kurátorka. Annamária Juhásová 

Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  

Počet návštevníkov: 357 
 

Výstava Spiace idey v trnavskej galérii prináša výber z aktuálnej tvorby Otisa Lauberta 
a prvýkrát prezentuje jeho návrhy nerealizovaných výtvarných nápadov, ktoré si celý 
život zaznamenáva do svojich denníkov. 
 
Complicity in the Making Trvanie 

výstavy: 11.11. – 6.2. 2022  
Miesto konania Galéria Jána Koniarka v 
Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava Kurátor: 
Branka Benčic  

Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  

Počet návštevníkov: 42 (do 31.12.2021) 
 

Compicity in th Making (Spolupráca na tvorbe) sa považuje za gesto pohostinnosti. 
Nenavrhuje len výstavný dialóg medzi dielami dvoch umelcov – Petry Feriancovej a 
Marka Tadića, ale je predstavený ako možná spolupráca navrhnutá s cieľom rozšíriť 
myšlienky, metodológiu, atmosféru a spoločné záujmy v rámci procesov a štruktúr, 
ktoré ich tvoria. 



 

 

 

Hybrid-in   

Trvanie výstavy: 2.12. 2021 – 20.2.2021  
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
Kurátori: Vladimír Beskid, Anna Mituš + 
Paweł Jarodzki, František Kowolowski 
Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  
Počet návštevníkov: 103 (do 31.12. 2021) 
 

Medzinárodný výstavný projekt s názvom Hybrid-In (Hybridné umenie v súčasnej 
vizuálnej kultúre) je postavený ako vizuálna platforma a konfrontácia súčasného 
umenia z troch štátov: Čiech, Poľska a Slovenska, a to v rokoch 2021-22. 
 
 

Peter Cvik: Beyond Lost Horizons   

Trvanie výstavy: 2.12. 2021 – 6.2.2022  

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, 
Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava  
Kurátor: Michal Stolárik  

Odbor: výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard  

Počet návštevníkov: 103 (do 31.12. 2021) 
 
Výstavný projekt Beyond Lost Horizons predstavuje výber z aktuálnej tvorby 
bratislavského maliara Petra Cvika. Organická selekcia sa zameriava na diela z 
obdobia posledných dvoch rokov s dôrazom na hraničné situácie, v ktorých sa 
abstrahujúca forma prelína so záchvevmi konkrétnych výjavov. 
 
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
Alexander Salontay: Zásielka II. 
Trvanie výstavy: 26.3. – 23.5. 2021 
vernisáž: 26.3. 2021 o 17:00 
Miesto konania: Záhorská galéria Jána 
Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, Senica 
Kurátori: Filip Krutek 
Odbor: výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, 
 

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. 
 
 



 

 

 

Hybrid-in   

Trvanie výstavy: 23.6. – 29.8. 2021  
Miesto konania: Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, p. o., Poděbradova 1291/12, 702 
00 Ostrava 1  
Kurátori: Vladimír Beskid, Anna Mituš 
+ Paweł Jarodzki, František 
Kowolowski Odbor: umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner,  
Medzinárodný výstavný projekt s názvom Hybrid-In (Hybridné umenie v súčasnej 
vizuálnej kultúre) je postavený ako vizuálna platforma a konfrontácia súčasného 
umenia z troch štátov: Čiech, Poľska a Slovenska, a to v rokoch 2021-22. 
 
 
 
Ján Koniarek – sochár moderny 
Trvanie výstavy: 5.8. – 3.10. 2021 
vernisáž: 5. augusta 2020 (štvr) o 16:30 
kurátor: Filip Krutek  
miesto konania: Oravská galéria v Dolnom 
Kubíne s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK 
odbor: umenie  
výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát 
 

 

Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka 
v Trnave. 
 
 
 
 

kARTotéka   

Trvanie výstavy: 20.8. – 31.10. 2021  
Miesto konania: Galerie U bílého jednorožce, 
náměstí Míru 149/1, Klatovy Kurátori: Filip 
Krutek  
Odbor: umenie 
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
 

Výstavný projekt kARTotéka predstavuje 
výber zo zbierkového fondu Galérie Jána  
Koniarka v Trnave zameraný na podoby súčasného umenia a prezentuje diela z roku 
1991 až po súčasnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Hybrid-in   

Trvanie výstavy: 24.9. – 21.11. 2021 
Miesto konania: BWA Wrocław Główny, 
Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław, Poľsko  
Kurátori: Vladimír Beskid, Anna Mituš + Paweł 
Jarodzki, František Kowolowski Odbor: 
umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, 
 

Medzinárodný výstavný projekt s názvom Hybrid-In (Hybridné umenie v súčasnej 
vizuálnej kultúre) je postavený ako vizuálna platforma a konfrontácia súčasného 
umenia z troch štátov: Čiech, Poľska a Slovenska, a to v rokoch 2021-22. 
 
Julián Filo – Filozofia gesta  
Trvanie výstavy: od 8.10 – 6.11. 2021  
Kurátor: Filip Krutek  
Miesto konania: Považská galéria umenia v 
Žiline  

Odbor: výtvarné umenie  
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát, 
baner, billboard 
  
Retrospektívna výstava slovenského maliara a grafika k príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia.  
 

 

Pouličná galéria plagátu 
Trvanie výstavy: 3.11. – 10.1. 2021 
Vernisáž: 3.11. 2021 (str.) o 17:00 
Kurátor: Patrik Krajčovič a Adrián Kobetič 
Miesto konania: Divadelná ulica, Trnava 
Odbor: umenie 
Výstup: tlačová správa, pozvánka, plagát  
 

Výstava kolekcie plagátov predstavuje reprezentatívny výber prác z medzinárodného 
Trienále plagátu Trnava (TPT), mapujúc uplynulých desať ročníkov podujatia. Galéria 
Jána Koniarka v Trnave ako hlavný organizátor podujatia udržiava tradíciu plagátovej 
tvorby už od roku 1991, kde sa prezentujú špičkoví grafickí dizajnéri z celého sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vernisáže 
 
Figurativ-Imperatív (13.5.2021 o 18,00 h.)  
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava  

počet návštevníkov: 26  
Výstava Figurativ-Imperatív priniesla výber a na Slovensku jedinečnú premiéru 
súčasnej 
 

Štefan Belohradský: Sochár-konštruktér (27.5.2021 o 17,00 h.) 
miesto konania Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 153 
Výstava Štefan Belohradský: Sochár-konštruktér vytvárala ucelenú a komplexnú 
prezentáciu života a diela významného slovenského sochára s medzinárodným 
presahom. Projekt bol retrospektívnym náhľadom do autorovej celoživotnej tvorby 
týkajúcej sa ako jeho komorných, tak i monumentálnych diel. Rovnako je vyústením 
dlhodobejšej vedecko-výskumnej činnosti kurátorky a teoretičky umenia Ľuby 
Belohradskej. 
 

One Table a Nájdené v zápisníku (27.5.2021 o 17,00 h.) 
miesto konania Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava  
počet návštevníkov: 153  
Projekt ONE TABLE od Moniky Kubinskej sa zameriaval na reflexiu nad 
spolupatričnosťou, významom komunikácie, ľudskej interakcie a spoločného 
prežívania prítomného okamihu. Súbežne s projektom ONE TABLE prebehla aj 
výstava malieb Moniky Kubínskej a Jany Farmanovej s názvom Nájdené v zápisníku. 
 

Milan MIKULA: Disociácia (13.7.2021 o 17,00 h.) 
miesto konania Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 63  
Samostatná výstava slovenského umelca Milana Mikulu (*1963) v podobe video 
inštalácie v centrálnej časti synagógy. Projekt pod názvom Disociácia vznikol priamo 
pre tento priestor v podobe opakovaného a neustáleho “zametania” či vymazávania 
určitých plôch, pamäťových stôp, či prostredí. 
 

Talking Hands (15.7.2021 o 18,00 h.)  
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet návštevníkov:72  

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny 
potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a 
konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. 
 

Miro Trubač: Apple (15.7.2021 o 18,00 h.) 
 

miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 

počet návštevníkov 72 
 

Samostatná výstava Mira Trubača ukazuje jeho aktuálnu sochársku polohu založenú 
na modelácii vo virtuálnom priestore a následnej 3D tlače. 



 

 

 

Peter Decheť: Powered by power (15.7.2021 o 18,00 h.) 
 

miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, 

Trnava počet návštevníkov 72 
 

Výstava prezentovala sériu malieb Petra Decheťa, v ktorej sa zameriava na analýzu 
nástrojov upevňovania a šírenia politickej moci. 
 

ERIK ŠILLE: Poruchové kraje a divné sny (2.9.2021 o 18,00 h.)  
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava  
počet návštevníkov: 67  
Výstavný projekt v trnavskej galérii predstavil Erika Šilleho (1978), výrazného 
predstaviteľa slovenskej súčasnej maľby, v dvoch základných rovinách a to v jeho 
komiksovej a aktuálnej maliarskej tvorbe. 
 

Všemi směry  

vernisáž: 9.9. 2021 o 17:00 
miesto konania Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 20  

Galerie Klatovy/Klenová postupne predstavuje svoje zbierky v priestoroch našej 
Synagógy- Centre súčasného umenia - najskôr umenie šesťdesiatych, potom 
sedemdesiatych, osemdesiatych a nakoniec deväťdesiatych rokov. 
 

David Hanvald a Ján Vasilko: Tanec línií a farieb  

vernisáž: 7.10. 2021 o 18:00 
miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava  
počet návštevníkov: 43  

Výstava s názvom Tanec línií a farieb predstavuje česko-slovenské maliarske 
stretnutie, obrazový dialóg dvoch abstraktných podôb súčasnej maľby umelcov jednej 
generačnej vlny – Davida Hanvalda (1980) a Jána Vasilka (1979). Obidvaja autori 
pracujú vo väčších cykloch a výstava ukazuje premenu ich vizuálneho jazyka za 
posledných desať rokov, ale aj istú kontinuitu a integritu vlastných programov a 
rukopisov. 
 
OTIS LAUBERT: Spiace idey  

vernisáž: 14.10. 2021 o 18:00  

miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava  
počet návštevníkov: 49  
Výstava Spiace idey v trnavskej galérii prináša výber z aktuálnej tvorby Otisa Lauberta 
a prvýkrát prezentuje jeho návrhy nerealizovaných výtvarných nápadov, ktoré si celý 
život zaznamenáva do svojich denníkov. 
 

Complicity in the Making  

vernisáž: 11.11. 2021 o 18:00  
miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
počet návštevníkov: 25  
Compicity in th Making (Spolupráca na tvorbe) sa považuje za gesto pohostinnosti. 
Nenavrhuje len výstavný dialóg medzi dielami dvoch umelcov – Petry Feriancovej a 
Marka Tadića, ale je predstavený ako možná spolupráca navrhnutá s cieľom rozšíriť 



 

 

 

myšlienky, metodológiu, atmosféru a spoločné záujmy v rámci procesov a štruktúr, 
ktoré ich tvoria. 
 
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) - vernisáže 
 

Alexander Salontay: Zásielka II. 
vernisáž: 26.3. 2021 o 17:00  
miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, Senica 
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. 
 

Hybrid-in  

vernisáž: 22.6. 2021 o 17:00  
miesto konania: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., Poděbradova 
1291/12, 702 00 Ostrava 1  
Medzinárodný výstavný projekt s názvom Hybrid-In (Hybridné umenie v súčasnej 
vizuálnej kultúre) je postavený ako vizuálna platforma a konfrontácia súčasného 
umenia z troch štátov: Čiech, Poľska a Slovenska, a to v rokoch 2021-22. 
 
Ján Koniarek – sochár moderny 
vernisáž: 5.8. 2021 o 16:30 
miesto konania: Oravská galéria v Dolnom Kubíne s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK 
odbor: umenie  
Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána 
Koniarka v Trnave. 
 

kARTotéka  

Vernisáž: 20.8. 2021 o 18:00 
Miesto konania: Galerie U bílého jednorožce, náměstí Míru 149/1, Klatovy  
Výstavný projekt kARTotéka predstavuje výber zo zbierkového fondu Galérie Jána 
Koniarka v Trnave zameraný na podoby súčasného umenia a prezentuje diela z roku 
1991 až po súčasnosť. 
 

Hybrid-in  

Vernisáž: 24.9. 2021  
Miesto konania: BWA Wrocław Główny, Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław, Poľsko 
Medzinárodný výstavný projekt s názvom Hybrid-In (Hybridné umenie v súčasnej 
vizuálnej kultúre) je postavený ako vizuálna platforma a konfrontácia súčasného 
umenia z troch štátov: Čiech, Poľska a Slovenska, a to v rokoch 2021-22. 
 

Julián Filo – Filozofia gesta 
Vernisáž: 7.10. 2021 
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline 
Odbor: výtvarné umenie  
Retrospektívna výstava slovenského maliara a grafika k príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia. 
 

Pouličná galéria plagátu 
Vernisáž: 3.11. 2021 o 17:00 
Miesto konania: Divadelná ulica, Trnava  



 

 

 

Výstava kolekcie plagátov predstavuje reprezentatívny výber prác z medzinárodného 
Trienále plagátu Trnava (TPT), mapujúc uplynulých desať ročníkov podujatia. Galéria 
Jána Koniarka v Trnave ako hlavný organizátor podujatia udržiava tradíciu plagátovej 
tvorby už od roku 1991, kde sa prezentujú špičkoví grafickí dizajnéri z celého sveta. 
 
 
Koncerty a festivaly 
 
Hudba Trnave: pocta harfe  

Termín konania: 22.5. 2021 o 16:00 a 18:00  
Miesto konania: Synagóga - Centrum 
súčasného umenia, Halenárska 2, 
Trnava  
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 50  
 
Koncert pod vedením hudobníka Jána 
Slávika, na ktorom odzneli skladby venované 
hudobnému nástroju – harfe.  
 
 

Hudba Trnave: pocta harfe 
Termín konania: 23.5. 2021 o 18:00 
Miesto konania: Synagóga - Centrum súčasného 
umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 48  
 
Koncert pod vedením hudobníka Jána Slávika,  
na ktorom odzneli skladby venované hudobnému nástroju – harfe.  

 

Príbeh hudby na cestách 
Termín konania: 3.10. 2021 o 16:00 
Miesto konania: Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 60  
Bratislavský chlapčenský zbor priniesol prierez hudobnými dejinami svojím 
vystúpením, ktoré bolo zakončené detskou operou so známym operným spevákom 
Pavlom Remenárom. 



 

 

 

Hudba Trnave: pocta harfe  
Termín konania: 20.11. 2021 o 16:00 a 18:00 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové 
krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava Výstup: plagát  
počet návštevníkov: 21 + 38  
Koncert pod vedením hudobníka Jána 
Slávika, na ktorom odzneli skladby venované 
hudobnému nástroju – harfe.  

16.00  
Pressburg Saxophone 
Quartet 18.00  
Fats Jazz Band 
 

 

Hudba Trnave: pocta harfe 
Termín konania: 21.11. 2021 o 18:00  
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové 
krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, Trnava 
Výstup: plagát  
Počet návštevníkov: 14  
Koncert pod vedením hudobníka Jána Slávika, na ktorom odzneli skladby venované 
hudobnému nástroju – harfe.  
18:00 
Moyzesovo kvarteto, Nikolaj Nikitin, Ľuboš Šrámek 
 
 
Ostatné 
 
Finisáž k výstave Otis Laubert: Spiace idey  

Dátum: 21.11. 2021 o 16:00  
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený kríček 3, 
Trnava  
Počet návštevníkov: 357 
 

Výstava Spiace idey v trnavskej galérii prináša výber z aktuálnej tvorby Otisa Lauberta 
a prvýkrát prezentuje jeho návrhy nerealizovaných výtvarných nápadov, ktoré si celý 
život zaznamenáva do svojich denníkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
 V priebehu roka bola poskytovaná poradenská odborná činnosť pre súkromných 

zberateľov, majiteľov starožitností, vlastníkov výtvarných diel 
 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
- 
 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
 Pri realizácií svojich edukačných aktivít galéria úzko spolupracuje s Katedrou 

Pedagogiky a výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave 
 
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. 

 Medzinárodná jury STRABAG Art International Viedeň, PhDr. Vladimír Beskid 
 Správna rada Danubiana – Melunsteen múzeum za MK, PhDr. Vladimír Beskid 
 Galerijna rada Schemnitz Gallery Banská Štiavnica, PhDr. Vladimír Beskid 
 Komisia pre tvorbu zbierok GMB Bratislava, PhDr. Vladimír Beskid 
 Výberová komisia Fakulty umení TU v Košiciach, PhDr. Vladimír Beskid 
 Výberová komisia Trienále textilu, Poľský inštitút Bratislava, PhDr. Vladimír Beskid 
 Odborná komisia na výber pozície: Mestský kurátor, Radnica Mesta Trnava, PhDr. 

Vladimír Beskid 
 Odborná porota medzinárodného trienále Textile Art of Today,  Danubiana 

Bratislava, PhDr. Vladimír Beskid 
 Oponentský posudok a účasť v odbornej komisii doktorandskej práce Mgr. 

Miroslava Trubača, VŠVU Bratislava, PhDr. Vladimír Beskid 
 Odborná komisia Ministrestva obrany SR a Starého Mesta Bratislava na Pomník 

neznámeho vojaka, PhDr. Vladimír Beskid 
 
 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
- 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Prednášky a besedy 
 
 Neboj sa Beuysa! (9.11.2021 o 18,00 h.) - prednáška 

prednášajúci: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet účastníkov: 5 
 
Prednáška venovaná Josephovi Beuysovi pri príležitosti stého výročia jeho 
narodenia. 
 

 Obraz krajiny včera a dnes  (30.3.2021) - prednáška 
prednášajúci: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: Banská Štiavnica: Galéria Schemnitz 
 
Prednáška  na tému tvorby umelcov: Pavol Szinyie Mersé a Gábor Kristóf 
 

 Slovenské umenie v mediálnom priestore (17.11.2021) - prednáška 
prednášajúci: Vladimír Beskid 
miesto realizácie: Slovenský inštitút, Moskva, Ruská federácia 

 
Komentované prehliadky k výstavám 

 
 Julián Filo – Filozofia gesta, 4.5.2021 (ne) o 17,00, počet účastníkov: 18, Filip 

Krutek 
 Adam Šakový – Nerast, 4.5.2021 (ne) o 17,00, počet účastníkov: 18, Michal 

Stolárik 
 Margaréta Petržalová – Make it nonchalant, 4.5.2021 (ne) o 17,00, počet 

účastníkov: 18, Michal Stolárik 
 Figurativ-Imperatív, 4.7.2021 o 17,00, počet účastníkov 12, Vladimír Beskid a Jan 

Kudrna 
 Krízy koexistencií, 4.7.2021 o 17,00, počet účastníkov 12, Patrik Krajčovič 
 Štefan   Belohradský:   Sochár-konštruktér,   1.7.2021   o 17,00,   počet 

návštevníkov: 30, Vladimír Beskid 
 Miro Trubač: Apple, 26.8.2021 o 17:00, počet účastníkov 9, Filip Krutek 
 Peter  Decheť:  Powered  by  Power,  Apple,  26.8.2021  o 17,00,  počet 

návštevníkov: 9, Filip Krutek 
 Taklking Hands, 28.9.2021 o17,00, počet účastníkov 41, Michal Stolárik 
 ERIK ŠILLE: Poruchové kraje a divné sny, 28.9.2021 o17,00, počet účastníkov 41, 

Vladimír Beskid 
 Otis  Laubert:  Spiace  idey,  4.11.2021  o 18,00,  počet  účastníkov  15, Annamária 

Juhásová 
 David Hanvald a Ján Vasilko: Tanec línií a farieb, 18.11.2021 o 18,00, počet 

účastníkov 7 
 
 
 



 

 

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
 ArtLaboratórium 2021  

prednášajúci: Mgr. Katarína Ševčíková  
miesto realizácie: Koppelova Vila  
počet účastníkov: 747 

 

Projekt ArtLaboratórium je každoročne realizovaný v galérii Jána Koniarka v 
Trnave. Jeho trinásty ročník bol dimenzovaný pre zabezpečenie sprievodných 
programov k najvýznamnejším podujatiam v Galérii Jána Koniarka v Trnave a 
rovnako pre realizáciu tvorivých programov v mesiaci júl 2021 (Leto v galérii) a 
jesenných tvorivých dielní. 

 

 

 Online dielne z galérie 2021 
(celoročný projekt 2021) 
prednášajúci: Mgr. Katarína Ševčíková 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet účastníkov: 228 
 
Projekt nahrádza aktivity z predošlých rokov akými boli Jarné prázdniny v galérii, 
Jeseň v galérii a Vianočné dielne v galérii z dôvodu pandemických opatrení.  



 

 

 

 Leto v galérii 2021 
(6. 7. – 30. 7. 2021) 
prednášajúci: Katarína Ševčíková, Miroslav Trubač, Tomáš Beňadik 
miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
počet účastníkov: 426 
 
Výtvarné aktivity a animačné hry pre prázdninujúce deti v mesiaci júl 2021.  



 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Deti doma (13.1.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 6 Kreslíme na papieri 
kvety 

 Deti doma (20.1.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 9 Symetria 
 Deti doma (27.1.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 7 Recyklujeme 
 03.02.2020 - Deti doma (3.2.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 7 Maľba 

vodovými farbami 
 Deti doma (10.2.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 9 Výroba spoločenskej 

hry 
 Deti doma (17.2.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 8 Džungľa - mimikry 
 Deti doma (24.2.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 10 dioráma prírody + 

stopy 
 Deti doma (3.3.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 9 papierová váza - 

ornamenty 
 Deti doma (10.3.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 8 Téma k výstave - 

Adam Šakový 
 Deti doma (17.3.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 4 Julián Filo 
 Deti doma 24.3.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 9 Veľkonočný pozdrav 
 Deti doma (31.3.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 12 Veľkonočné ozdoby 
 Deti doma (7.4.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 5 Maľba akvarelom 
 Deti doma (14.4.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 4 Filo – pulóver 
 Deti doma (21.4.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 8 Adam Šakový 
 Deti doma (28.4.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 9 Petrželová 
 Deti doma (5.5.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 8 Deň matiek – vejár 
 Deti doma (12.5.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 6 Obraz Trnavy - 

model mesta 
 Deti doma (19.5.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 11 Figuratív Imperatív 
 Deti doma (26.5.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 12 Figuratív imperatív 
 Deti doma (2.6.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 10 Obraz Trnavy 

Trhovisko 
 Deti doma (9.6.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 6 Krízy koexistencií 
 Deti doma (16.6.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 7 Belohradský 
 Deti doma (23.6.2021), lektor Ševčíková, počet účastníkov 8 Papierové origamy - 

nebo peklo 
 Dielne doktora Moreaua (23.6.2021) ZŠ Andreja Kubinu, lektor Ševčíková, počet 

účastníkov 7  
 Frotáž – abstrakcia (2.7.2021) stacionár, lektor Ševčíková, počet účastníkov 12  
 Remeslo má pevné dno (6.7.2021) leto v galérii, lektor Tomáš Beňadik, počet 

účastníkov 6  
 Okom umelca (7.7.2021) leto v galérii, lektor Tomáš Beňadik, počet účastníkov 3  
 Periskopom umelca (8.7.2021)  leto  v galérii,  lektor  Tomáš  Beňadik,  počet  

účastníkov  8 
 Maľba akvarelom (8.7.2021) ZŠ Kornela mahra, lektor Ševčíková, počet 

účastníkov 42  
 Popart (9.7.2021) leto v galérii, lektor Tomáš Beňadik, počet účastníkov 7  
 Hieroglify (13.7.2021) leto v galérii, lektor Tomáš Beňadik, počet účastníkov 8  
 Figurálna socha (14.7.2021) leto v galérii, lektor Tomáš Beňadik, počet účastníkov 

6  
 Camera obscura (15.7.2021) leto v galérii, lektor Tomáš Beňadik, počet 

zúčastnených 47  



 

 

 

 Detská vernisáž (16.7.2021) leto v galérii, lektor Tomáš Beňadik, počet 
zúčastnených 20  

 Modelovanie z hliny (20.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet 
zúčastnených 53  

 hlava z kartónu (21.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet zúčastnených 
22  

 Hlava z kartónu (22.7.2021) Your Choice, lektor Ševčíková, počet zúčastnených 
9 

 kartónu 
 Výroba masiek (22.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet zúčastnených 

26  
 Architektúra tela (23.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet zúčastnených 

26  
 Krajina – reliéf (27.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet zúčastnených 

15  
 Sadrové sochy (28.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet zúčastnených 

25  
 Sochy – miniatúry (28.7.2021) Your Choice, lektor Ševčíková, počet zúčastnených 

50  
 Zväčšenina z hliny (29.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet 

zúčastnených 26  
 Skelet (30.7.2021) leto v galérii, lektor Miro Trubač, počet zúčastnených 27  
 Jurský park (6.8.2021) Your Choice, lektor Ševčíková, počet zúčastnených 9  
 Kresba na farebné fólie (10.8.2021) Your Choice, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 10  
 Kresba na plátenné tašky (17.8.2021) Your Choice, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 21  
 Bábiky z bavlniek (25.8.2021) Your Choice, lektor Ševčíková, počet zúčastnených 

13  
 Tašky – ruka – synagóga (24.9.2021) Montessori ZŠ, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 12  
 Otis Laubert (2.11.2021) ZŠ Dolné Zelenice, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 9  
 Rôzne techniky maľby (24.11.2021) Deti doma, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 11  
 Koláž panoráma (1.12.2021) Deti doma, lektor Ševčíková, počet zúčastnených 7  
 3D vianočný pozdrav (8.12.2021) - Deti doma, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 8 dioráma  
 Ozdoby zo slaného cesta (15.12.2021) Deti doma, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 9  
 Silvestrovská príšerka z rukavice (22.12.2021) Deti doma, lektor Ševčíková, počet 

zúčastnených 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Špecializované akcie                               
 

Noc múzeí a galérií 2021 (15.5. 2021) 
Miesto realizácie: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
Organizátor: Galéria Jána Koniarka 
Výstup: plagát 
Počet návštevníkov: 157 
 
Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérii – 
aktuálne výstavy, stále expozície a sprievodné podujatia pre verejnosť prístupné 
bezplatne. 

 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

- 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 
Poslednú komplexnú revíziu zbierkového fondu vykonala galéria v roku 2020. 
Konkrétne realizovala 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 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR 
Oravská galéria, 
Dolný Kubín 8.7.2021 30.9.2021 

Výstava Ján 
Koniarek: 

Sochár moderny 26 

Výpožičky do 
zahraničia 

Galerie Klatovy / 
Klenová 17.8.2021 5.11.2021 

Výstava 
kARTotéka 43 

BWA Wroclaw 
Galerie Sztuki 
Wspólczenej 23.9.2021 21.11.2021 

Výstava Hybrid 
- 
In 2 

Dlhodobé 
výpožičky - - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania Pavol Rodzenák 21.1.2021 30.12.2021 Reštaurovanie 66 

SPOLU 57 

 
 



 

 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z  iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy GJK za rok 2021 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmetov 

Stručný popis predmetov* 

Portrétna 
expozícia 

Nitrianska Galéria 8.1.2021 31.12.2022 Cisár Jozef II. - portrét 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v GJK za rok 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Štefan Polkoráb: Portrét Dr. Boreckého, 
1931 1 Pavol Rodzenák 

interne 

Jozef Trepáč: Portrét slečny, 1970-75 1  interne 

Štefan Polkoráb: Zima na dedine 1  interne 

Alexander Szabó: Zátišie, 1979 1  interne 

Jozef Balogh: Trhovisko, 1948 1  interne 

Jozef Balogh: Žena v kroji, 1950-60 1  interne 

J.Schmidt: Portrét muža  s 
vyznamenaním., 1967 

1 
 

interne 

Jozef Hanula: Portrét muža, 1933 1  interne 

Ján Mudroch: Sediaci ženský akt. 1925 1  interne 

Stredoeurópsky maliar: Dáma s 
dievčatkom, 1800 - 1820 

1 
 

interne 

Štefan Polkoráb: Pohľad do interiéru 
kostola, 1928 

1 
 

interne 

Tomáš Džadoň: Správna architektúra. 
2008 

1 
 

interne 

SPOLU 12  interne 

 

Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok GJK v roku 2021 

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 0 550 100% 550 

Socha 470 0 470 100% 470 

Grafika 3542 0 3542 100% 3542 

Plagát 173 0 173 100% 0 

Iné médiá 49 0 49 100% 49 

Fotografia 15 0 15 100% 15 

SPOLU 4799 0 4799 100% 4626 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v GJK za rok 2021 
Názov diela autor technika nadobúdacia  

hodnota v € 

Špagátová figúra Juraj Bartusz socha 9.000 

Za / Beyond Miroslav Trubač socha 4.000 

Spiaci Gagarin Patrik Kovačovský socha 5.000 
 

Špachtelted Ivan Csudai maľba 8.400 

I Will  Kill  You  In The 
Wood Erik Šille maľba 7.000 

Paradoxical 
Happiness II., Milan Mazúr Iné médiá 2.400 

PARNÝ RUŠEŇ 
(Trnava1 1908), Ondej Gavalda grafika 500 

ZLATÁ TRNAVA, 2019 Ondej Gavalda grafika 500 

Trnava – cyklus 
grafik, 4x 

Cisarove(Adam 
a Linda Cisar) grafika 1.400 

Trnava – cyklus 
grafík, 5 x 

Michaela 
Chmelíčková grafika 1.750 

Trnava –   cyklus 
grafík, 3x Simona Čechová grafika 1.500 

SPOLU 41.445 

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v GJK v roku 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

10.9.2021 20 41.450 0 0 

SPOLU 20 41.450 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

3 

Považská galéria umenia, 
Ul.Štefánikova 2, 010 01 
Žilina 

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 
 Vladimír Beskid, Anna Mituš + Paweł Jarodzki, František Kowolowski: Hybrid-in, 

23.6. – 29.8. 2021, Galerie výtvarného umění v Ostravě 
 

 Vladimír Beskid, Anna Mituš + Paweł Jarodzki, František Kowolowski: Hybrid-in, 
24.9. – 21.11. 2021, BWA Wrocław Główny 

 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
 Michal Stolárik: Talking Hands, 10.2. – 2.5. 2021, GJK 

 
 Vladimír Beskid: David Hanvald a Ján Vasilko: Tanec línií a farieb, 7.10. – 21.11. 

2021, GJK 
 

 Vladimír Beskid, Anna Mituš + Paweł Jarodzki, František Kowolowski: Hybrid-in, 
2.12. – 20.2. 2022, GJK 

 
 Patrik Krajčovič a Adrián Kobetič: Pouličná galéria plagátu, 3.11. – 10.1. 2021, 

Divadelná ulica, Trnava 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
 Filip Krutek: kARTotéka, 20.8. – 31.10. 2021, Galerie U bílého jednorožce, 

náměstí Míru 149/1, Klatovy 
 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
 Patrik Krajčovič: Krízy koexistencií,  25. 5. - 4. 7. 2021, GJK 
 

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 
 Filip Krutek: Julián Filo – Filozofia gesta, 10.2. – 2.5. 2021, GJK 
 Michal Stolárik: Adam Šakový – Nerast, 10.2. – 2.5. 2021, GJK 
 Michal Stolárik: Margaréta Petržalová – Make it nonchalant, 10.2. – 2.5. 2021, GJK 
 Vladimír Beskid a Jan Kudrna: Figurativ-Imperatív, 13.5. – 4.7. 2021, GJK 
 Vladimír Beskid: Milan MIKULA: Disociácia, 13.7. – 5.9. 2021, GJK 



 

 

 

 Filip Krutek: Miro Trubač: Apple, 15.7. – 28.8. 2021, GJK 
 Filip Krutek: Peter Decheť: Powered by Power, 15.7. – 28.8. 2021, GJK 
 Vladimír Beskid: ERIK ŠILLE : Poruchové kraje a divné sny, 2.9. – 10.10. 2021, 

GJK 
 Michal Stolárik: Peter Cvik: Beyond Lost Horizons, 2.12. 2021 – 6.2.2022, GJK 
 Filip Krutek: Alexander Salontay: Zásielka II., 26.3. – 23.5. 2021, Záhorská galéria 

Jána Mudrocha v Senici 
 Filip Krutek: Ján Koniarek – sochár moderny, 5.8. – 3.10. 2021, Oravská galéria v 

Dolnom Kubíne s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK 
 Filip Krutek: Julián Filo – Filozofia gesta, od 8.10 – 6.11. 2021, Považská galéria 

umenia v Žiline 
 
 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  
 BESKID, Vladimír. 2021. Le monde désenchanté de Michal Mráz. In: Michal Mráz: 

Memories of Tomorrow. Paríž: Galerie Olivier Waltman. s. 13-15; 48 strán, 16 
reprodukcií; ISBN: 978-2-9553149-9-9 

 BESKID, Vladimír. 2021. koTEXT TEXTilu. Bratislava: Trienále textilu.o.z., nepag. 
ISBN: 978-80-973111-1-7 

 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
 BESKID, Vladimír. 2021. Nepokojná jazda s V.F., In: Viktor Frešo: Family Vintage, 

Bratislava: Danubiana, s. 3, ISBN: 978-80-89025-84-8 
 

Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej  
- 
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej 
 Hybrid-in  

autor: Vladimír Beskid, Anna Mituś + Paweł 
Jarodzki, František Kowolowski, Tomáš 
Knoflíček, Miroslav Marcelli, Zbigniew Libera  
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
tlač: Drukarnia Akapit sp. z o.o., RAPOS s.r.o. 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-88-5 
dátum / rok vydania: 2021 
jazyk: anglický, slovenský 
náklad: 400 
rozsah: 103 strán 
reprodukcie: 50 farebných a 5 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Katalóg k putovnému projektu Hybrid-in, ktorý 
je postavený ako vizuálna platforma a 
konfrontácia súčasného umenia z troch štátov: 
Čiech, Poľska a Slovenska.  



 

 

 

 Talking Hands  
autor: Michal Stolárik 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
tlač: Print Ultra Print 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-89-2 
dátum / rok vydania: 2021 
jazyk: anglický, slovenský 
náklad: 200 
rozsah: 79 strán 
reprodukcie: 58 farebných reprodukcií 
 
Katalóg k projektu Talking Hands, ktorý sa 
selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny 
potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré 
sú formálne a ideovo doplnené a konfrontované 
výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v 
Trnave.  

 
 
 

 Tanec línií a farieb / Dancing lines and colours 
autor: David Hanvald – Ján Vasilko 
vydavateľ:  KANT,  Praha  a  Galéria  Jána 
Koniarka v Trnave tlač: 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-92-2 
dátum / rok vydania: 2021 
jazyk: anglický, slovenský 
náklad: 200 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 43 farebných reprodukcií 
 
Katalóg k medzinárodnému výstavnému projektu 
Hybrid-in, ktorý je postavený ako vizuálna platforma 
a konfrontácia súčasného umenia z troch štátov: 
Čiech, Poľska a Slovenska. 



 

 

 

 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
- 
 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
 

 Štefan Belohradský Sochár-konštruktér  
autor: Vladimír Beskid, Ľuba Belohradská  
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
tlač: P+M, Turany 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-87-8 
dátum / rok vydania: 2021 
jazyk: anglický, slovenský 
náklad: 300 
rozsah: 175 strán 
reprodukcie: 28 farebných a 131 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Katalóg k výstave Štefan Belohradský: 
Sochár-konštruktér vytvárala ucelenú a 
komplexnú prezentáciu života a diela 
významného slovenského sochára s 
medzinárodným presahom. Projekt bol 
retrospektívnym náhľadom do autorovej 
celoživotnej tvorby týkajúcej sa ako jeho komorných, tak i monumentálnych diel.  

 
 
 

 Julián Filo – Filozofia gesta  
autor: Julián Filo 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
tlač: DIW Print 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-91-5 
dátum / rok vydania: 2021 
jazyk: anglický, slovenský 
náklad: 250 
rozsah: 115 strán 
reprodukcie: 69 farebných a 17 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Samostatný katalóg k retrospektívnej výstave 
slovenského maliara a grafika k príležitosti 
100. výročia jeho narodenia. 



 

 

 

 Spiace idey  
autor: Otis Laubert 
vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave 
tlač: Typocon s.r.o. 
ISBN / ISSN: 978-80-85132-90-8 
dátum / rok vydania: 2021 
jazyk: anglický, slovenský 
náklad: 300 
rozsah: 67 strán 
reprodukcie: 76 farebných a 2 čiernobiele 
reprodukcie 
 
Katalóg k výstave Spiace idey v trnavskej 
galérii prináša náhľad do výstavy, ktorá ukazuje 
výber z aktuálnej tvorby Otisa Lauberta a 
prvýkrát prezentuje jeho návrhy 
nerealizovaných výtvarných nápadov, ktoré si 
celý život zaznamenáva do svojich denníkov 

 
 

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 2022, výstavy v roku 2021, 2020, články 
rok začatia a predpokladaný rok ukončenia: 2019 a 2022 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 2021, 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. 

 

 Julián Filo: Filozofia 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, 
Expozícia zachytávajúca podoby mesta Trnava a jeho výtvarného stvárňovania 

 

 Fraňo Štefunko 1903-1974 – Sochár slovenskej modreny  
Realizátor: Mgr. Patrik Kralovič a Mgr. Adam Galko  
Odbor: umenie 
Plánovaný výstup: výstava a monografia, ktoré budú uvedené v roku 2023 
Umelecko-historický výskum diela Fraňa Štefunka s výstupom v podobe ucelenej 
prezentácie jeho diela v Koppelovej vile GJK a v Martine a monografickej štúdie 
pri príležitosti 120. výročia narodenia autora. 

 

 Dóka-Bartek 1959-1991 
Realizátor: Filip Krutek 
Odbor: umenie 
Plánovaný výstup: realizácia výstavy a monografický katalóg 
Retrospektívny pohľad na monumentálne realizácie autorského kolektívu Jozef 
Dóka st. a Július Bartek. Výstave budú venované dva špeciálne bloky reflektujúce 
ich voľnú maliarsku tvorbu. 



 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.gjk.sk  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2009 / 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 GJK za rok 2020 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

17.322 32.113 43% 3,10 00:02:53 

 
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 

Julián Filo – Filozofia gesta SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Adam Šakový – Nerast SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 
Margaréta    Petržalová    –    Make    it 

nonchalant 
SJ/AJ 

50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Figurativ-Imperatív SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Krízy koexistencií SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Štefan Belohradský: Sochár-konštruktér SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

One Table a Nájdené v zápisníku SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Milan MIKULA: Disociácia SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Talking Hands SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Miro Trubač: Apple SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Peter Decheť: Powered by Power SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 
ERIK ŠILLE : Poruchové kraje a divné 
sny 

SJ/AJ 
50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Všemi směry SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/CZ 
David Hanvald a Ján Vasilko: Tanec línií 
a farieb 

SJ/AJ 
50/E 10/E 1 SVK/ENG 

OTIS LAUBERT: Spiace idey SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Complicity in the Making SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Hybrid-in SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK/ENG 

Peter Cvik: Beyond Lost Horizons SJ/AJ 50/E 10/E 1 SVK 

Hudba Trnave: pocta harfe slovenský E 5/E 0 SVK 

Príbeh hudby na cestách slovenský E 5/E 0 SVK 

Hudba Trnave: pocta saxofónu slovenský E 5/E 0 SVK 

Leto v galérii slovenský E 10/E 0 SVK 

ArtLaboratórium slovenský E 10/E 0 SVK 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Cestovny lexikon Slovenskej republiky https://www.lexikon.sk/ Spoločnosť Astor 

Slovakia Welcome Service prináša od roku 1998 informácie o cestovnom ruchu 

prostredníctvom ročenky Cestovný lexikón Slovenskej republiky. Jej zámerom je 

prispieť k prezentácii krajiny a predstaviť ju ako cieľovú destináciu s výnimočnou 

prírodou, historickými pamiatkami, tradičnými regionálnymi ľudovými tradíciami 

a 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 

https://www.lexikon.sk/


 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

Edičná činnosť  
- 

 
Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 BESKID, Vladimír. 2021. Nalomené stavy melanchólie Marka Blaža. In: Jazdec, 

roč. XII. č. 40, s. 3- 6. ISSN: 1338-077X 
 BESKID, Vladimír. 2021. Maria Bartuszová: Cesta k organickej plastike. In: Maria 

Bartuszová. Romavská Sobota: Mestská galéria – Košice: Archív Marie 
Bartuszovej, s. 512-525, ISBN: 978-80-971240-1-4 

 
V zahraničí  
 BESKID, Vladimír. 2021. Kolečkovej pamäťová karta Sudetokraja, In: Michal 

Koleček (edit.): Zdena Kolečková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 320 
strán, ISBN: 978-80-7561-291-5 

 BESKID, Vladimír. 2021. Painting naturally...; Wien: Strabag Kunstforum, 72 strán, 
s. 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 artalk.cz, 17.2. 2021, TS: Julián Filo v Galérii Jána Koniarka, 

https://artalk.cz/2021/02/17/ts-julian-filo-v-galerii-jana-koniarka/ 
 artalk.cz, 17.2. 2021, TS: Margaréta Petržalová v Galérii Jána Koniarka, 

https://artalk.cz/2021/02/17/ts-margareta-petrzalova-v-galerii-jana-koniarka/ 
 artalk.cz, 12.7.2021, Milan Mikula v trnavskej Synagóge, 

https://artalk.cz/2021/07/12/ts-milan-mikula-v-trnavskej-synagoge/ 
 artalk.cz, 26.8. 2021, Talking Hands v Galérii Jána Koniarka, 

https://artalk.cz/2021/08/26/talking-hands-v-galerii-jana-koniarka/ 
 artmirror.org, 1.8. 2021, Talking Hands, http://artmirror.org/exhibitions/774-talking-

hands 
 easttopics.blog, 10.8. 2021, Group Show at Ján Koniarek gallery, 

https://easttopics.blog/2021/08/10/group-show-at-jan-koniarek-gallery/ 
 artalk.cz, 1.10. 2021, Peter megyeši, Od prežehnania po dvojklik, 

https://artalk.cz/2021/10/01/od-prezehnania-po-dvojklik/ 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 lexikon.sk, 18.2. 2021, AKÝ BOL JULIÁN FILO A JEHO FILOZOFIA 

GESTA?´ODPOVEĎ HĽADAJME NA AKTUÁLNEJ VÝSTAVE V GJK V TRNAVE 
https://www.lexikon.sk/aky-bol-julian-filo-a-jeho-filozofia-gesta/ 

 Rádio Devín, Kultúrny denník, 6.10. 2021, https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-
dennik/270440/povazska-galeria-umenia-v-ziline-otvara-vystavu-julian-filo-
filozofia-gesta 

 Teraz.sk, TASR, 28.2. 2021 o 15:06, Galéria Jána Koniarka pripravila tri nové 
výstavy, https://www.teraz.sk/import/trnava-tri-vystavy-v-galerii-jana-ko/531395-
clanok.html 

 mytrnava.sme.sk, , 28.2. 2021 o 16:02, Galéria Jána Koniarka pripravila tri nové 
výstavy, https://mytrnava.sme.sk/c/22606912/galeria-v-trnave-pripravila-nove-
vystavy.html 

 Kunstfilter.podbean.com, 11.3. 2021, KUNSTFILTER – Galéria Jána Koniarka v 
Trnave: Michal Stolárik a Filip Krutek o aktuálnych výstavách, , 
https://kunstfilter.podbean.com/e/kunstfilter-galeria-jana-koniarka-v-trnave-
michal-stolarik-a-filip-krutek-o-aktualnych-vystavach/ 

 kamdomesta.sk, Adam Šakový – Nerast, https://kamdomesta.sk/trnava/adam-
sakovy-nerast 

 Rádio Devín, Kultúrny denník, 1.3. 2021o 9:00, Galéria Jána Koniarka v Trnave je 
síce zatvorená, ale online čo-to môžete vidieť z jej troch aktuálnych výstav, 
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/249473/galeria-jana-koniarka-v-
trnave-je-sice-zatvorena-ale-online-co-to-mozete-vidiet-z-jej-troch-aktualnych-
vystav 

 mytrnava.sme.sk, 9.3. 2021 o 10:11, TASR, FOTO: Pozrite si výstavu Make it 
nonchalant v Galérii Jána Koniarka, https://mytrnava.sme.sk/c/22613367/foto-
pozrite-si-vystavu-make-it-nonchalant-v-galerii-jana-koniarka.html 



 

 

 

 trnava.zoznam.sk, 28.2. 2021 o 22:00, Tri výstavy v Galérii Jána Koniarka v 
Trnave možno vidieť na fotografiách a videu, https://trnava.zoznam.sk/tri-vystavy-
v-galerii-jana-koniarka-v-trnave-mozno-vidiet-na-fotografiach-a-videu/ 

 Regionpress, Trnavsko, 26.2. 2021, č.8, 25. ročník, Galéria priblíži umenie na 
webe i na sociálnych sieťach, str. 2, 
https://www.regionpress.sk/storage/app/uploads/public/603/7cd/c01/6037cdc011 
fd9246077038.pdf 

 Tv.zoznam.sk, 6.3. 2021 o 11:26, VIDEO REPORT: Výstava Make it nonchalant v 
Galérii Jána Koniarka, https://tv.zoznam.sk/cl/1005045/2072559/ 

 Videoservis.tasr.sk, VIDEOREPORT: Figurativ-Imperatív, 
https://videoservis.tasr.sk/videos/IEmkQosrKtfE/embed/high_1080p 

 mytrnava.sme.sk, 22.5. 2021 o 11:23, TASR, FOTO: Vystavujú výber zo súčasnej 
európskej maľby, https://mytrnava.sme.sk/c/22665420/foto-vystavuju-vyber-zo-
sucasnej-europskej-malby.html#storm_gallery_184754 

 teraz.sk, 19.5. 2021 o 11:22, V Trnave vystavujú diela zo zbierky českého 
zberateľa Roberta Runtáka, https://www.teraz.sk/spravy/trnava-vystavuje-diela-
zo-zbierky-cesk/550007-clanok.html 

 mytrnava.sme.sk, 13.5. 2021 o 20:44, Peter Briška, Po mesiacoch otvorili v galérii 
výstavu, boli sme pri tom, https://mytrnava.sme.sk/c/22659418/po-mesiacoch-
otvorili-v-galerii-vystavu-boli-sme-pri-tom.html 

 trnavskyhlas.sk, 12.5. 2021, 17:02, Milovníci kultúry si prídu na svoje, v Trnave 
začínajú tri výstavy, https://www.trnavskyhlas.sk/c/30632-milovnici-kultury-si-
pridu-na-svoje-v-trnave-zacinaju-tri-vystavy/ 

 dennikn.sk, 5.6. 2021 o 21:40, Eva Trojanová, Sochár – konštruktér, 
https://dennikn.sk/2457272/sochar-konstrukter/ 

 teraz.sk, 27.5. 2021 o 10:57, TASR, Sochára Štefana Belohradského predstavuje 
retrospektívna výstava, https://www.teraz.sk/najnovsie/sochara-stefana-
belohradskeho-predsta/551934-clanok.html 

 kamdomesta.sk, Štefan Belohradský: Sochár – konštruktér, 
https://kamdomesta.sk/trnava/stefan-belohradsky-sochar-konstrukter 

 mytrnava.sk, 5.6. 2021 o 9:07, TASR, FOTO: To naj z výstavy venovanej Štefanovi 
Belohradskému, https://mytrnava.sme.sk/c/22695796/foto-to-naj-z-vystavy-
venovanej-stefanovi-belohradskemu.html#storm_gallery_187775 

 Rádio Devín, Kultúrny denník, 1.6. 2021o 7:40, V Galérii Jána Koniarka v Trnave 
si pripomenuli nedožitých 90 rokov Štefana Belohradského, 
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/259362/v-galerii-jana-koniarka-v-
trnave-si-pripomenuli-nedozitych-90-rokov-stefana-belohradskeho 

 Rádio Devín, Kultúrny denník, 18.6. 2021o 14:15, 
 Monika Kubinská prináša ONE TABLE a výstavu Nájdené v zápisníku do trnavskej 

Synagógy, https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/260069/monika-kubinska-
prinasa-one-table-a-vystavu-najdene-v-zapisniku-do-trnavskej-synagogy 

 Rádio Regina západ, 31.5. 2021 o 13:12, Výstava Nájdené v zápisníku a Open 
table, https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/258493/vystava-
najdene-v-zapisniku-a-open-table 

 mytrnava.sk, 5.6. 2021 o 8:50, TASR, FOTO: Projekt One table v synagóge, 
https://mytrnava.sme.sk/c/22695793/foto-projekt-one-table-v-synagoge.html 

 artyoucaneat.sk, 15.10. 2021, Talking Hands, https://artyoucaneat.sk/talking-
hands 

 mytrnava.sk, 1.10. 2021 o 15:01, FOTO: Takto to vyzerá na novej výstave 



 

 

 

 Talking hands, https://mytrnava.sme.sk/c/22754350/foto-takto-to-vyzera-na-
novej-vystave-talking-hands.html> 

 slovenskycestovatel.sk, Talking Hands, 
https://slovenskycestovatel.sk/event/talking-hands314 

 Rakúske kultúrne fórum, Výstava talking Hands / Hovoriace ruky, 
https://rakuskekulturneforum.sk/podujatie/vystava-talking-hands-hovoriace-ruky/ 

 Trnavské rádio, 11.6. 2021 o 6:55, Budúci týždeň otvorí Galéria Jána Koniarka 
štyri nové výstavy, https://trnavske.radio/2021/07/11/buduci-tyzden-otvori-galeria-
jana-koniarka-styri-nove-vystavy/ 

 teraz.sk, 3.9. 2021 o 10:28, TASR, Šille predstavuje svoje Poruchové kraje a divné 
sny, https://www.teraz.sk/kultura/sille-predstavuje-v-trnavskej-galerii/574275-
clanok.html 

 kamdomesta.sk, Poruchové kraje a divné sny, 
https://kamdomesta.sk/trnava/poruchove-kraje-a-divne-sny 

 hyperportal.sk, 3.9. 2021, Šille predstavuje svoje Poruchové kraje a divné sny, 
https://hyperportal.sk/2021/09/03/sille_predstavuje_svoje_poruchove_kraje_a_di 
vne_sny/ 

 Rádio Devín, Kultúrny denník, 26.10. 2021 o 7:30, Otis Laubert vystavuje Spiace 
idey, https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/272474/otis-laubert-vystavuje-
spiace-idey 

 tv.zoznam.sk, 19.12. 2021, 19:20, TASR, Unikátna výstava Complicity in the 
 Making v Synagóge v Trnave, https://tv.zoznam.sk/cl/1003001/2233697/Unikatna-

vystava-Complicity-in-the-Making-v-Synagoge-v-Trnave 
 mytrnava.sme.sk, 18.12. 2021 o 14:08, Galéria je opäť otvorená, ponúka tri 

výstavy, https://mytrnava.sme.sk/c/22806181/galeria-je-opat-otvorena-ponuka-tri-
vystavy.html 

 Trnavský hlas, https://www.trnavskyhlas.sk/c/32081-galeria-divadla-aj-muzea-su-
v-trnavskom-kraji-opat-otvorene-pre-verejnost/ 

 Tv.pravda.sk, 24.12. 2021, Videoreport: Výstava Beyond Lost Horizons v Galérii 
Jána Koniarka v Trnave, https://tv.pravda.sk/relacie/kultura/epizoda/8000-
vystava-beyond-lost-horizons-v-galerii-jana-koniarka-v-trnave 

 Red. Galéria Schemnitz inštaluje novú výstavu (Gábor Kristóf), Štiavnické noviny, 
č. 6, 18. február 2021, s. 10 

 TALLOSI, Béla. 2021. Léptűnk nyomán tereptárgy (A kassai szűletésű Kristof 
Gábor kiállítása...), In: Új Szó, denník, 25. 2. 2021, s. 9. 

 mojakultura.sk, 14.3. 2021 BRATHOVÁ, Barbara, Zmrazený čas Michala Mráza, 
https://mojakultura.sk/zmrazeny-cas-michala-mraza/ 

 kultura.pravda.sk, 22.4. 2021, Helena Dvořáková, Čo sa deje v galériách? Umelci 
vedia, keď je o päť minút dvanásť, https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/549332-
co-sa-deje-v-galeriach/ 

 dennikn.sk, 15.3. 2021, Jana Močková,  Jeho vnímavosť prekračovala hranice 
bežného sveta (Marko Blažo zomrel vo veku 48 rokov, patril medzi uznávaných a 
oceňovaných výtvarníkov), s. 12-13 a https://dennikn.sk/2307673/zaziaril-ako-
meteorit-lebo-jeho-vnimavost-prekracovala-hranice-bezneho-sveta-zomrel-
umelec-marko-blazo/ 

 mytrnava.sk, 19.5.2021o 11:05, Peter Briška, Miznúci Kristus i tancujúce dievča. 
Európska špička visí v galérii, https://mytrnava.sme.sk/c/22662953/miznuci-
kristus-i-tancujuce-dievca-europska-spicka-visi-v-galerii.html 



 

 

 

 Kultúra.sk. 12.6.202. Bratislava: RTVS, STV1, (reportáž o výstave Štefana 
Belohradského, vstup V. Beskida),, 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/275339 

 artalk.cz, 22.6. 2021, Výstavní projekt HYBRID-IN v Galerii výtvarného umění v 
Ostravě, https://artalk.cz/2021/06/22/tz-vystavni-projekt-hybrid-in-v-galerii-
vytvarneho-umeni-v-ostrave/ 

 ČT1, Udalosti v regionech, premiéra 29.6.2021; interview V. Beskid, 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-
ostrava/421231100030629-udalosti-v-regionech/obsah/849824-hybrid-in-v-
ostravskem-dome-umeni 

 moravskoslezsky.denik.cz, 3.7. 2021, OBRAZEM: Podívejte se, ostravská galerie 
nabízí do konce léta Hybridní umění, 
https://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/obrazem-podivejte-se-ostravska-
galerie-nabizi-do-konce-leta-hybridni-umeni-20210.html 

 artalk.cz, 15.7.2021, HYBRID-IN v Galerii výtvarného umění v Ostravě, 
https://artalk.cz/2021/07/15/hybrid-in-v-galerii-vytvarneho-umeni-v-ostrave/ 

 Ostravan, 23.6. 2021, Ivan Mottýl, Zlo vítězí! (Martin zet v Domě umění parafrázuje 
prezidentskou vlajku aneb Provokujíci HYBRID-IN 

 patrionmagazin.cz, 17.6.2021, Jaroslav Baďura, Rezavé plechy, montážní pěna, 
odpadky. Dům umění chystá unikátní výstavu Hybrid-in, 
https://www.patriotmagazin.cz/rezave-plechy-montazni-pena-odpadky-dum-
umeni-chysta-unikatni-vystavu-hybrid-in , 

 
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  
 kamdomesta.sk , Hudba Trnave, https://kamdomesta.sk/hudba-trnave-1 
 teraz.sk, 18.11. 2021 o 10:43, TASR, Festival Hudba Trnave je tento rok poctou 

saxofónu, https://www.teraz.sk/najnovsie/festival-hudba-trnave-je-tento-rok-
pocto/591328-clanok.html 

 Rádio Devín, Kultúrny denník, 21.5. 2021o 9:20, Cez víkend sa koná festival 
Hudba Trnave, je venovaný harfe, https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-
dennik/257396/cez-vikend-sa-kona-festival-hudba-trnave-je-venovany-harfe 

 hudba.sk, 20.11. 2021 o 16:00, Hudba Trnave, 
https://hudba.zoznam.sk/podujatia/hudba-trnave-20-11-2021/ 

 trnava-live.sk, Víkend v synagóge bude v znamení harfy. Pozvánka na 18. ročník 
festivalu Hudba Trnave, https://www.trnava-live.sk/2021/05/18/vikend-v-
synagoge-bude-v-znameni-harfy-pozvanka-na-18-rocnik-festivalu-hudba-trnave/ 

 mytrnava.sk, 19.11. 2021 o 9:00, Festival Hudba Trnave je tento rok poctou 
saxofónu, https://mytrnava.sme.sk/c/22785903/festival-hudba-trnave-je-tento-
rok-poctou-saxofonu.html 

 



 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v GJK v roku 2021 
 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 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 

Viedeň Rakúsko 28.-29.4.2021 

V.Beskid (riaditeľ) – 
medzinárodná porota STRABAG 
ART AWARD 

2 

Praha, 
Ostrava Česko 28.-30.5.2021 

M. Stolárik (kurátor)-organizácia 
výstavy Talking Hands, + iné 
výstavy GJK  2021 

3 

Ostrava Česko 16.6.2021 

V.Beskid (riaditeľ) – inštalovanie, 
kurátorstvo -výstava HYBRID IN 

4 

Ostrava Česko, 21.-23.6.2021 

V.Beskid (riaditeľ) – inštalovanie, 
kurátorstvo, otvorenie - 
medzinár. 

výstava HYBRID IN 

5 

Brno, 
Viedeň 

Česko, 
Rakúsko 1.7.2021 

F.Krutek, (historik umenia, 
vodič), M. Stolárik (kurátor) – 
výber a dovoz diel k výstave  
Talking Hands 

6 
Praha, 

Liberec Česko 21.-23.7.2021 

V.Beskid (riaditeľ) –príprava 
výstavy, výber diel, rokovanie 
s Davidom Hanvaldom 

7 

Klatovy Česko 19.-21.8.2021 

F.Krutek (historik umenia, vodič) 
, P. Krajčovič (kustód) transport, 
inštalácia, otvorenie výstavy 
KARTOTÉKA 

8 

Jeruzalem Izrael 
27.10.-
1.11.2021 

V.Beskid (riaditeľ) – príprava, 
kurátorstvo -výstava pARTy, Sl. 
inštitút 

9 
Viedeň, 
Brno 

Rakúsko, 
Česko 8.10.2021 

F.Krutek (historik umenia, vodič) 
- odvoz diel výstavy Talking 
Hands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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 ZGJM) 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: ZGJM 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.  
ZGJM rovnako ako iné inštitúcie, bola niekoľko mesiacov roka 2021 pre šírenie vírusu 
Covid 19 zatvorená (od 1.1. - 19.4.2021, 27.10.– 31.12.2021). V tomto zložitom období 
pokračovala galéria v on-line prezentáciách výstav prostredníctvom sociálnych sietí 
(fotografie, video-reportáže, instagramové príbehy). Do jedného z depozitárov, ako aj 
do všetkých kancelárií, boli prikúpené germicídne žiariče a do pivnice odvlhčovač 
vzduchu. V spolupráci s TTSK a KPÚ v Trnave sa zrealizovalo verejné obstarávanie 
na Adaptáciu podkrovia galérie. V súčasnosti čakáme na povolenie začatia stavby. 
K ZGJM patrí i priľahlý park, kde počas roka 2021 bola vykonávaná údržba, ktorú 
realizovali Technické služby mesta Senica. K 30.04. 2021 bol vypracovaný 
a odovzdaný projekt inventarizácie drevín k projektu revitalizácie parku. V roku 2022 
prebehne verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu kompletnej obnovy parku. 
V roku 2021 sa v zrýchlenom konaní uskutočnilo aj verejné obstarávanie na kúpu 
nového vozidla na prepravu osôb a výstav. Po 17 rokoch má tak galéria nový 
automobil. V roku 2021 bola galéria úspešná aj pri podávaní grantov – predovšetkým 
na reštaurovanie zbierkových predmetov (7 ks) a na akvizície (boli podporené všetky 
3 žiadosti). V oboch prípadoch cez Fond na podporu umenia. Koncom roka 2021 
pracovníci galérie vypracovali a podali grant na obnovu výzdoby barokovej kaplnky  - 
výzva Ministerstva kultúry (program Obnovme si svoj dom), na ktorého vyhodnotenie 
čakáme. 

mailto:zahorskagaleria@zupa-tt.sk
https://www.zgjm.sk/


 

 

 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov ZG za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 158.478 158.478 142.677,28 90,03 

620 Odvody 53.349 53.349 50.452,31 94,57 

630 Tovary a služby 59.817 59.817 70.395,78 131,95 

640 Bežný transfer 7.247 17.468 8.129,08 46,54 

SPOLU 278.891 289.112 271.654,45 93,96 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZG za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 50.000 50.000 39.986 79,97 

HIM - 30.000 28.947 96,49 

SPOLU 50.000 80.000 68.933 86,17 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZG za rok 2021 
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 

39.986 - - - - 

Stavebný dozor   28.947 - - - - 

SPOLU 68.933 - - - - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZG za rok 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 Reštaurovanie 6 

kresieb J. 

Mudrocha 

- Fond na podporu 
umenia 

2.000 3.160 

2 Reštaurovanie 

obrazu grófa 

Quadányiho 

- Fond na podporu 
umenia 

2.000 1.200 

3 Ochranné fólie na 

okná do depozitára 

429 - - - 

4 Germicídne žiariče 897 - - - 



 

 

 

 
Tržby a vlastné výnosy   1.844,85 € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ZG z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU 
Bratislava 

Je potřeba starat se 
o své zahrady 

3.050 2.500 302 BV 

2 FPU 
Bratislava 

Tiché rozhovory 3.460 2.500 770 BV 

3 
FPU 
Bratislava 

Reštaurovanie série 
kresieb Jána 
Mudrocha 

4.600 2.000 3.160 BV 

4 
FPU 
Bratislava 

Reštaurovanie 
portrétu grófa 
J.Quadányiho 

4.100 2.000 1.200 BV 

5 Mesto Senica Letný ateliér 2.400 1.500 1.813,03 BV 

6 FPU 
Bratislava 

Milan Mikula: 
Predobraz/Podobraz 

1.250 1.000 256 KV 

7 FPU 
Bratislava 

Patrik Kovačovský: 
Spolužitie 

4.150 3.000 752 KV 

8 FPU 
Bratislava 

Ján Mudroch: Kytica 10.000 8.000 2.0000 KV 

SPOLU BV 10.500 7.245,03  

SPOLU KV 12.000 3.008  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ZG za rok 2021 

Celkový počet objektov Názov objektu 
Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 
Kaštieľ 

Machatka 
Adaptácia 

podkrovia PD 
39.986 

*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.  
 
V priľahlom parku galérie tvoria sochárske diela                    
stálu exteriérovú expozíciu, ktorá má ambíciu  
rozrastať sa. Je výsledkom doposiaľ dvoch 
ročníkov komorných sochárskych sympózií 
realizovaných v roku 2009 a 2014 v kurátorskej 
koncepcii Mgr. Dany Janáčkovej. Zúčastnili sa 
ich: Milan Flajžík, Miroslav Mládenek, Zdeněk 
Tománek a Ľubica Kainová.  
 
Vlastné expozície mimo galérie (externé expozície) 
 
Galéria Júliusa Koreszku 
rok sprístupnenia: 1991 
kurátor: Božena Juríčková 
miesto realizácie: Skalica, Záhorské múzeum 
odbor:  výtvarné umenie 
výstup:  
zrušenie expozície 27.4.2021 
 
V súčasnosti sa pripravuje jej reinštalácia v 
Záhorskej galérii Jána Mudrocha. Po adaptácii 
podkrovia na výstavné priestory bude 
súčasťou stálych expozícií. 
  
Výstavy 

 
Medzi bielou a  čiernou II.: Vojtech Kolenčík                       
a absolventi  
20. 10. 2020 – 17. 01. 2021 
pokračovanie výstavy z roku 2020  
kurátor: Veronika Trnečková  
miesto konania: Senica, ZGJM 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,      
plagát 
počet návštevníkov: 0 (galéria bola z dôvodu 
opatrení COVID 19 zatvorená) 
 



 

 

 

Ukončenie kolektívnej  výstavy prezentujúcej 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 bol doc. Ľudovít 
Hološka. 
 
Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba:                                     
Antropos/Topos                    
02. 02. – 14. 03. 2021 
vernisáž: - bez vernisáže 
kurátor: Marianna Brinzová  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 0  (galéria bola z dôvodu  
opatrení COVID 19 zatvorená) 
 
Výstava bola z dôvodu zatvorenia galérie pre COVID 19 prezentovaná online formou.  
Výstavný projekt dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej a Michala Hubu  
prezentuje série ich autorských analógových fotografií.  
 
Alexander Salontay: Zásielka II.                                      
26. 03. – 23. 05. 2021 
vernisáž: 26. 03. 2021 o 17.00 h. 
kurátor: Filip Krutek    
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 209 
 
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici sa reprízou pôvodnej výstavy s názvom 
Zásielka v priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave pripája k ambícii odprezentovať 
obsiahle a ešte stále dostatočne nezrevidované dielo maliara a grafika Alexandra 
Salontaya.  
 
 
Zreštaurované diela Záhorskej galérie Jána    
Mudrocha v Senici v roku 2020 
22. 04. – 30. 06. 2021 
kurátor: Roman Popelár 
miesto konania: Senica, ZGJM, foyer galérie 
odbor: umenie 
výstup: výstava  
počet návštevníkov: 35 
 
Výstava zreštaurovaných štyroch obrazov zo 
zbierkového fondu Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Realizátorom bol Mgr. 



 

 

 

art. Ján Hromada, ArtD. Reštaurovanie obrazov bolo realizované s finančnou podporu 
Fondu na podporu umenia.  
 
Elisabeth Sula: Avantgarde of  
Consciousness 
11. 06. – 08. 08. 2021 
vernisáž: 11. 06. 2021 o 18.00 h. 
kurátor: Isabella Brancolini  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 290 
 
Inšpiráciu pre svoje kontemplatívne umenie nachádza Elisabeth Sula v štúdiu filozofie. 
Vytvára série diel, ktoré v istom zmysle spochybňujú spôsob nazerania na svet 
a chápanie spojenia medzi individualitou a spoločnosťou. Jej obrazy spájajú prvky 
metafyzického skúmania s duchovným bádaním, ktoré čiastočne pochádza 
z mnohých rokov prežitých v Indii.  
Výstava sa konala v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave a mestom 
Senica. 
 
 
Je potřeba starat se o své zahrady                    
20. 08.  – 10. 10. 2021 
vernisáž: 20. 08. 2021 o 17.00 h.  
kurátor:  Barbora Lungová  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 1250 
 
Išlo o výstavný a náučný projekt, predstavujúci 
tvorbu českých a slovenských vizuálnych umelcov prevažne strednej generácie Marek 
Burcl, Petra Čížková, Jan Karpíšek, Lucie Králíková, Denisa Krausová, Hana 
Matyášová a Martin Zálešák, ktorí sa ako v umeleckej tvorbe, tak aj v iných aktivitách, 
zaoberajú skúmaním symbiózy rastlín, ľudí a ďalších organizmov.  
 
 



 

 

 

Róbert Makar: Lightboxy                                         
20. 08.  – 10. 10. 2021 
vernisáž: 20. 08. 2021 o 17.00 h. 
kurátor:  Roman Popelár  
miesto konania: Senica, ZGJM, Galéria nad  
schodiskom   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
počet návštevníkov: 383 
 
Galéria nad schodiskom - názov nového 
výstavného priestoru v Záhorskej galérii J. Mudrocha. Približne v dvoj-trojmesačných 
intervaloch sa v nej po jednom odprezentujú vizuálni umelci dielom (alebo cyklom diel), 
ktoré majú presah k svetelnému umeniu – tzv. light-art. Prvým vystavujúcim autorom 
je Róbert Makar, ktorého lightboxmi sa tento priestor verejnosti otvára. Jeho ultraľahké 
svietiace tuby (či boxy) sú pomyselnými úložnými priestormi myšlienok a odkazov, 
prevažne kultúrno-etických a filozofických. 
 
Kati  Madarász Decsi, Lucia Veselá:                                                            
Tiché rozhovory  
22. 10. 2021  – 16. 01. 2022 
vernisáž: 22. 10. 2021 o 17.00 h. 
kurátor:  Marianna Brinzová  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 119 
 
Tiché rozhovory bol spoločným autorským projektom Kati Madarász Decsi a Lucie 
Veselej, koncipovaný pre ZGJM v Senici na základe príbuznosti ich aktuálnej i staršej 
tvorby. Autorky, ktoré sa donedávna osobne veľmi nepoznali, v minulosti absolvovali 
spoločnú výstavu, kde nadviazali dialóg. Tento dialóg pretrval, ale stal sa skôr tichým, 
založenom na empatii autoriek, podobnosti ich rozmýšľania a vnímania okolitej reality.  

          
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 

- 
 
 
Vernisáže 
 
Alexander Salontay: Zásielka II., 26. 03. 2021 o 17.00 h. 
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 61 
Na výstave boli prezentované diela Alexandra Salontaya pozostávajúce z jeho 
najtvorivejšieho obdobia od konca 60. až do 80. rokov minulého storočia.  
 
 
 



 

 

 

Elisabeth Sula Avantgarde of Consciousness,11. 06. 2021 o 18.00 h.  
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 58 
Autorka Elisabeth Sula ponúka vizuálnu víziu budúcnosti, ktorá vyzdvihuje jednotlivca, 
ale priorizuje kolektívny prístup k sebaspytovaniu a z neho vyplývajúce konanie 
 
Je potřeba starat se o své zahrady, 20. 08. 2021 o 17.00 h. 
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 59 
Okrem samotnej výstavy, jej dôležitou súčasťou bola výtvarná dielňa pre deti s 
niekoľkými vystavujúcimi autorkami, ale aj odborné prednášky a exkurzie vedené 
ochranárskymi biológmi či výskumníkmi krajinnej dynamiky, ktoré sú určené pre širšiu 
verejnosť. Súčasťou vernisáže bol krst katalógu Antropos/Topos autorov Lenky L. 
Lukačovičovej a Michala Hubu, ktorý prezentuje série ich autorských analógových 
fotografií.  
 
Róbert Makar: Lightboxy, 20. 08. 2021 o 17.00 h. (spoločne s výstavou Je potřeba 
starat se o své zahrady)  
miesto konania: Senica, ZGJM, Galéria nad schodiskom   
počet návštevníkov: (uvedený v počte návštevníkov Je potřeba starat se o své 
zahrady, spoločná vernisáž)  
Ultraľahké svietiace tuby (či boxy) autora Róberta Makara sú pomyselnými úložnými 
priestormi myšlienok, odkazov, prevažne kultúrno-etických a filozofických. 
 
Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá: Tiché rozhovory, 22. 10. 2021 o 17.00 h. 
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 37 
Styčnými bodmi sa v Tichých rozhovoroch stali otázky plynutia času, jedinečnosť, ale 
zároveň aj banálnosť okamihu. Snaha autoriek o zachytenie času, jeho spomalenie a 
fixovanie na čas neurčitý je pokusom o hlbšie skúmanie nimi zvoleného média, ale aj 
bežných životných situácií a nutností, ktorým je vystavený každý z nás. 

 
Koncerty a festivaly 
 
Päť storočí gitary na Slovensku: Karol 
Kompas 
10. 9. 2021 o 18.00  
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet účastníkov: 18 

Sólový gitarový recitál predniesol Karol Kompas 
v rámci cyklu Päť storočí gitary na Slovensku. Na koncerte zazneli klasické diela od 
lutnistov H. Neusiedlera zo 16. storočia, P. Ch. Duranta z 18. storočia, a gitaristu J. K. 
Mertza z 19. storočia. Z obdobia 20. a 21. storočia v programe odzneli gitarové 
kompozície slovenských skladateľov D. Martinčeka, P. Kršku, P. Machajdíka. Karol 



 

 

 

Kompas sa okrem klasickej hudby aktívne venuje argentínskemu tangu, šansónu, 
džezu, rocku, improvizácii, aranžovaniu, písaniu textov piesní i publikačnej činnosti. 

Daniel Salontay: ZAOBRAZ  
15. 5. 2021 o 17.00 
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet účastníkov: 15 

 
Vystúpenie hudobníka Daniela Salontaya 
emotívnym gitarovým prevedením skladieb 
z cyklu ZAOBRAZ nadviazalo na komentovanú prehliadku výstavy Alexandra 
Salontaya Zásielka II. v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2021.   
 
Duo Sul Ponticello: Alexandra Kubinová, Ján 
Slávik  
12. 09. 2021 o 17.00  
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet účastníkov: 26 
 
Komorný koncert dvojice hudobníkov Alexandry 
Kubinovej (violončelo, flauta) a Jána Slávika 
(violončelo) odznel v melodickom prevedení známych i menej známych  skladieb od 
J. S. Bacha, R. Gliera, C. Debussy, R. Bergera, H. V. Lobosa, W. Lutoslawskeho a V. 
Godára v hlavnej sále ZGJM. 
 
 
 
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  

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 B. Juríčková: Metodická pomoc pri výstave AH 2015 – 2020, 20. 08. – 26. 11. 

2021, Skalica, Záhorské múzeum. Odborná pomoc pri príprave a vlastnej realizácii 

výstavy sochára Antona Hanzalíka, člena SVU ZVUZS: výber výstavnej kolekcie, 
výber diel na reprodukovanie do katalógu, koncepcia a inštalácia výstavy, tlačová 
správa, web, rozhovor do regionálnej TV, úvodné slovo na vernisáži, odborná 
pomoc pri realizácii katalógu k výstave (textové korektúry, dokumentačná časť). 
Výstava, realizovaná vo výstavných priestoroch Záhorského múzea, prezentovala 
voľnú komornú sochársku tvorbu autora, ktorý sa okrajovo venuje i dizajnu, 
z rozpätia posledných piatich rokov v okruhu figuratívnej tvorby a priestorového 
objektu. 

 Výstava Obraz. Ukončenie výstavy absolventov Ateliéru klasických maliarskych 
disciplín prof. Ľ. Hološku. Ukončenie putovnej  výstavy, ktorá začala v októbri 2019 
v ZGJM. Posledná reinštalácia bola - Městské muzeum Bystřice n. Pernštejnem 
(ČR) 

 Anton Hanzalík. Realizácia katalógu k výstave (autorizácia + textové korektúry, 
výber reprodukcií) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Prednášky a besedy 
 
 Botanická vychádzka  (21.8.2021) 

organizátor: ZGJM v Senici, ZOS Senica 
miesto realizácie: hrad Branč 
počet účastníkov: 8 
 
Botanická vychádzka s odborným výkladom do okolia hradu Branč s botaničkou 
K. Devánovou sa konala v spolupráci so ZOS Senica a Slovenským zväzom 
ochrancov prírody a krajiny. Tematicky nadviazala na výstavu Je potřeba starat se 
o své zahrady. 

 
 Prednáška biologičky Zuzany Veverkovej  

(10.10.2021 o 11,00, 15,00) 
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Rozbehy/hrad Korlátka, 
Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 18 
 
Prednáška biologičky Zuzany Veverkovej 
v spolupráci s kurátorkou Barborou Lungovou 
sa konala v teréne na hrade Korlátka – 
Rozbehy (Cerová, okres Senica) a následne o 15.00 v hlavnej sále  ZGJM 
v Senici. Počet účastníkov doobeda 6, poobede 12. 

 
Komentované prehliadky k výstavám 
 
 Komentovaná prehliadka výstavy Alexander Salontay: Zásielka II. (15.5.2021 

o 16,00), organizátor: ZGJM v Senici , miesto konania: Senica, ZGJM, počet 
účastníkov: 19. Komentovaná prehliadka výstavy Alexandra Salontaya Zásielka II. 
za účasti autora  spolu s kurátorom Filipom Krutekom sa uskutočnila v rámci 
podujatia Noc múzeí a galérií vo výstavných priestoroch ZGJM.   

 Komentovaná prehliadka výstavy Je potřeba starat se o své zahrady (10.9.2021 
o 16,00), organizátor: ZGJM v Senici, miesto konania: Senica, ZGJM, počet 
účastníkov: 18 

 Komentovaná prehliadka k výstave „Je potřeba starat se o své zahrady“ 
s kurátorkou Barborou Lungovou sa konala pre verejnosť, ako aj pre pedagógov a 
žiakov výtvarného odboru ZUŠ Senica. Finisáž výstavy Je potřeba starat se o své 
zahrady (10.10.2021 o 16,00), organizátor: ZGJM v Senici, miesto realizácie: 
Senica, ZGJM počet účastníkov: 26 

 
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
V rámci progresívneho rozvoja ZGJM v Senici sa začali pravidelne realizovať 
výchovno-vzdelávacie programy pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠKD, ZUŠ a študentov SŠ  
od septembra 2021, kedy vzniklo nové oddelenie galerijnej pedagogiky. Následne bola 



 

 

 

vyčlenená a zariadená samostatná miestnosť na všetky edukačné a kreatívne aktivity 
pre deti a mládež, ako aj pre rodiny s deťmi. Nové oddelenie začalo fungovať pod 
vedením galerijnej pedagogičky  a výtvarníčky Mgr. art. Elišky Šefčíkovej.  
Vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu sa niektoré aktivity pre deti a mládež 
nerealizovali podľa plánu, ich pokračovanie bude prebiehať v roku 2022. V roku 2021 
sa zrealizovalo spolu 11 výchovno-vzdelávacích aktivít s počtom účastníkov 236 (217 
žiakov a 19 pedagógov).  
 
Edukačné a umelecké workshopy: Je potřeba 
starat se o své zahrady 
September – November 2021 
organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM 

počet účastníkov: 296 

výstup: plagát, ponukový list pre školy 

 
Počas prebiehajúcej výstavy Je potřeba starat se o své 
zahrady sa priebežne realizovali tematické edukačné a umelecké workshopy 
obsahovo prispôsobené veku žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a študentov SŠ. Celková 
návštevnosť v priebehu výstavy bola 271 žiakov a 25 pedagógov. Všetky aktivity 
prebiehali vo výstavných priestoroch ZGJM alebo v galerijnom parku.  
 
Workshop tvorivého písania 
8.10.2021 o 9,30 a o 11,00 

organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM  

počet účastníkov: 38  

výstup: plagát 

 

Workshop tvorivého písania ako reakcia vizuálnych 

vnemov a emócií na rôznorodé umelecké diela pripravila moravská výtvarníčka Hana 

Matyášová. Tvorivé písanie sa realizovalo za účasti študentov a pedagógov senického 

gymnázia vo výstavných priestoroch ZGJM a pokračovalo ako odozva na hodine 

Slovenského jazyka priamo v škole.  

 
Výtvarné a edukačné aktivity: Tiché rozhovory  
27.10.2021 o 9,00 a o 11,00 
organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM 

počet účastníkov: 34 

výstup: ponukový list pre školy 

 

Výtvarné a edukačné aktivity k výstave Tiché 

rozhovory sa realizovali iba jeden raz z dôvodu aktualizovaných protipandemických 

obmedzení. Žiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ mali možnosť pozrieť si výstavu, vypracovať 

kvízové a kreatívne úlohy vo výstavných priestoroch ZGJM. Následne experimentovali 

s vlastnými maliarskymi výtvormi v ploche aj v priestore.  

 



 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

Tvorivé dielne sa začali realizovať v letných mesiacoch v rámci Letného ateliéru počas 
výstavy Elisabeth Sula: Avantgarde of Consciousness, a pokračovali od začiatku 
školského roka 2021/22 v priebehu výstav Je potřeba starat se o své zahrady a Tiché 
rozhovory. Celková návštevnosť bola 294 účastníkov (267 žiakov a 27 pedagógov) na 
19 tvorivých aktivitách. 
 
LETNÝ ATELIÉR 2021 
12.7. -16.7.2021 a 19.7. – 23.7.2021 
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 30 
výstup: plagát, banner 

Letný ateliér – tvorivé dielne pre deti a mládež od 7 do 14 

rokov. Celodenné tvorivé aktivity boli zamerané na 

objavovanie sveta výtvarného umenia (maľba, grafika, socha, 

dizajn, fotka, móda, scénografia) prostredníctvom tradičných i 

netradičných výtvarných techník.   

Cieľom tvorivých dielní je všestranný rozvoj detskej osobnosti prostredníctvom 
výtvarných aktivít, ktoré podporujú rozvoj kreativity, fantázie, intuície, ale aj kritického 
myslenia. Zároveň majú edukačný charakter a zohľadňujú potreby detí a mládeže 
získavať nové poznatky, schopnosti i zručnosti na základe praktických skúseností z 
tímovej spolupráce na tvorivých činnostiach.  
 

Výtvarná dielňa: Je potřeba starat se o své 

zahrady 

17.9.2021 od 9.00 do 18.00 
organizátor: ZGJM v Senici  
miesto konania: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 82 
výstup: plagát 
V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít sa v ZGJM 
realizovala výtvarná dielňa pre žiakov a pedagógov z MŠ, ZŠ, ZUŠ v Senici. Kurátorka 
Barbora Lungová spoločne s českými výtvarníčkami Denisou Krausovou a Hanou 
Matyášovou pútavo predstavili žiakom výstavu Je potřeba starat se o své zahrady 
a následne vymysleli kreatívne aktivity, ktorými žiaci reagovali na aktuálnu výstavu.  
 
Tvorivé dielne a umelecké aktivity  
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 176 
výstup: plagát 
Jednotlivé umelecké aktivity pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠKD 
a ZUŠ sa realizovali v nadväznosti na aktuálne 
výstavy Je potřeba starat se o své zahrady a Tiché 
rozhovory v priestoroch ZGJM a v galerijnom parku.  
 



 

 

 

Nedeľný ateliér 
19.9.2021 
organizátor: ZGJM v Senici  
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 6 
výstup: plagát 

Kreatívne nedeľné programy pre rodiny s deťmi sú zamerané na umelecké aktivity 
prepájajúce výtvarné umenie a každodenný život prostredníctvom hier a netradičných 
výtvarných techník. Vlastným nápadom a detskej kreativite sa ponecháva voľný 
priestor, čím sa podporuje ich talent. Každé stretnutie je tematické a nadväzuje na 
ročné obdobia, sviatočné udalosti, umelecké remeslá, aktuálne výstavy, slovenské 
výtvarné umenie, atď.  

 
Špecializované akcie 
 
 Noc múzeí a galérií 2021 (15.5.2021) 

miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 74 
 
V rámci podujatia Noc múzeí a galérií ZGJM v Senici 
usporiadala komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy 
Zásielka II. Alexandra Salontaya. Po ukončení prehliadky 
podujatie pokračovalo vystúpením Daniela Salontaya hrou na 
gitare skladbami z cyklu ZAOBRAZ. Záujemci si môžu pozrieť 
reportáž Zásielka II. na facebooku  Záhorskej galérie Jána 
Mudrocha v Senici.                                               

 
 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

- 
 

Ostatné  
 

 DEŇ ZEME (22.4.2021) 
miesto realizácie: park pri ZGJM 
počet účastníkov: 13 

 
Medzinárodný deň zeme si pripomíname 
každoročne ako ekologicky motivovaný sviatok 
na ochranu životného prostredia. V parku pri 
Záhorskej galérii Jána Mudrocha sa symbolicky 
v tento deň vysadili 3 nové stromy Jasene štíhle. 
Stromy zasadili Technické služby mesta Senica 
na vopred určené miesto zakreslené do katastrálnej mapy. Park sa v súčasnosti 
využíva aj ako tvorivý priestor na exteriérové umelecké aktivity pre žiakov MŠ, ZŠ, 
ZUŠ, ako aj  pre deti a mládež v rámci tvorivých dielní. 
 
 



 

 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v ZG za rok 2021 

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 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské 
múzeum v Skalici  

27. 04.2021 
do 
27.04.2022 

výstavný účel   
1 

Slovenská 
národná galéria 
v Bratislave  

16.06.2021 10.09.2021 výstava   
1 

Obec Hlboké 26.11.2021 
do 
25.11.2022 

výstavný účel – 
Pamätná izba J. 
M. Hurbana 
v Hlbokom  

1 

Výpožičky do 
zahraničia - - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

SNM-Historické 
múzeum 
v Bratislave  

15.8.2018 
do 
31.01.2023 

výstava 2 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Mgr. art. Štefan 
Kocka 

19.02.2021 21.07.2021 reštaurovanie  6 



 

 

 

Mgr. art. Štefan 
Kocka  

31.07.2021 27.10.2021 
 
reštaurovanie  

 
1 

SPOLU 12 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZG za rok 2021 

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 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Ján Mudroch: Stojaci akt. 1954, uhoľ, 
papier, akvarel (K 1465) 
Ján Mudroch: Sediaci akt II., 1954, uhoľ, 
papier (K 1466) 
Ján Mudroch: Smútok, tuš, papier (K 
1657) 
Ján Mudroch: Sediaci akt I., 1950, uhoľ, 
papier (K 1677) 
Ján Mudroch: Sediaci akt II. 1950, komb. 
technika, papier  (K 1678) 
Ján Mudroch: Stojaci akt I. 1950, komb. 
technika, papier (K 1679 
 

   

 

 

   6 

 

Mgr. art. Štefan Kocka  

 
 
 

       
 

                
5.160 

Nezn. autor: Portrét generála grófa Jozefa 
Qudányiho. 1751-1800, olej, plátno  
(M 490)  

  

    1 Mgr. art. Štefan Kocka  
 3.200 

SPOLU 7  8.360 

 
lektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZG v roku 2021 

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 12 634 100 620 

Sochárstvo 141 2 140 99.29 98 

Kresba 1.939 11 1.812 93.45 1.658 

Grafika 284 1 284 100 190 

Užité umenie 226 - 226 100 59 

Fotografia  9 3 8 88.88 - 

SPOLU 18 18                  18 100 - 

 3.251 47 3.122 96.03 2.625 

 



 

 

 

Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v ZG za rok 2021 
Názov diela autor technika nadobúdacia  

hodnota v € 

Veľkoformátová 
fotografia z projektu 
Lonely Planet Trnávka 
(obojstranná) 

Lenka Lindák 
Lukačovičová  

UV tlač na papieri, 
doska   

1.600 

Samota  Patrik Kovačovský kombinovaná technika 
(drevo, polyester),  

9.600 

 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZG v roku 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

11. 10. 2021 2 11.200,- -- - 

SPOLU 2 11.200 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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) 

12 

Záhorské múzeum Skalica spolupráca pri realizácii výstavy 
A. Hanzalík, zatvorenie 
expozície J. Koreszku  

Galéria Jána Koniarka v 
Trnave 

Výstava Alexander Salontay: 
Zásielka II 

Mesto Senica Mesto Senica propaguje všetky 
podujatia Záhorskej galérie na 
svojej web stránke a sociálnych 
sieťach. 
Elisabeth Sula – Avantgarde of 
Consciousness, V spolupráci s 
Rakúskym kultúrnym fórom v 
Bratislave a mestom Senica. 

Rakúske kultúrne fórum Elisabeth Sula – Avantgarde of 
Consciousness, V spolupráci s 
Rakúskym kultúrnym fórom v 
Bratislave a mestom Senica. 

FPU – Fond na podporu 
umenia 

projekty na podporu aktivít 
galérie 

Mestský úrad, Fond Pro 
Senica  

žiadosti na projekty na Fond 
Pro Senica  

Infosen Informačná 
kancelária mesta Senica  

propagačné materiály 
k výstavám a podujatiam 
galérie  

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 

Slovenský komitét ICOM 
v Bratislave  

medzinárodné preukazy pre 
návštevu výstav a podujatí  aj 
v zahraničí  

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

2 

Bystřice nad Pernštejnem, 
Městské múzeum, Půdní 
galérie (ČR) 

Spolupráca pri realizácii 
výstavy Obraz. 

Rakúske kultúrne fórum Spolupráca pri realizácii 
výstavy Elisabeth Sula – 
Avantgarde of Consciousness 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

1 
Akadémia umení, FVU 
Banská Bystrica, katedra 
grafiky 

spolupráca pri príprave výstavy 
Lightboxy a Moral Misery 
Ateliér grafiky a vizuálnej tvorby 

* 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 

- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
 Je potřeba starat se o své zahrady (20.08. – 10.10.2021) 

realizátor/kurátor: Barbora Lungová 
miesto realizácie: Senica, ZGJM   
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát  
Výstavný a náučný projekt predstavuje tvorbu českých a slovenských vizuálnych 
umelcov Marek Burcl, Petra Čížková, Jan Karpíšek, Lucie Králíková, Denisa 
Krausová, Hana Matyášová a Martin Zálešák, ktorí sa  zaoberajú skúmaním 
symbiózy rastlín, ľudí a ďalších organizmov. Dôležitou súčasťou projektu sú 
sprievodné akcie, ktorých cieľom je prepojiť okruhy ľudí zaujímajúcich sa 
o umenie, alebo o ekológiu, ochranárstvo a krajinu. 

 
 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
 Medzi bielou a  čiernou II. Kolenčík  a absolventi (20.10.2020 – 17.01.2021, 

pokračovanie z roku 2020) 
 realizátor/kurátor: Veronika Trnečková  
 miesto realizácie: Senica, ZGJM 

výstup: tlačová správa, 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.  

 
 Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba Antropos/Topos (2.2. – 14.3.2021) 

realizátor/kurátor: Marianna Brinzová  
 miesto realizácie: Senica, ZGJM    
 výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát, katalóg 

Výstava bola z dôvodu zatvorenia galérie pre COVID 19 prezentovaná online 
formou. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzí vizuálnej topografie, 
konkrétneho krajinného, alebo urbánneho priestoru a poetickej výpovede. Cez 
výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne, 
prinášajú špecifický pohľad na danú tému.  
 

 Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá Tiché rozhovory  (25.10. 2021 – 
16.01.2022) 
realizátor/kurátor: Marianna Brinzová  



 

 

 

miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát 
Spoločnými menovateľmi výstavy a akýmisi jej atribútmi sa stali dočasnosť, 
prchavosť, jemnosť, mäkkosť, krehkosť a pominuteľnosť živých i neživých foriem, 
blednutie, práca s prírodným materiálom, archívom a spomienkami, a tiež náhodné 
stretnutie podobných motívov rúk, častí prírodnín (konár, steblo) a reprezentácií 
uzavretého cyklu medziľudských aj prírodných vzťahov. 

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 
 Alexander Salontay Zásielka II. (26.3. – 23.5.2021) 

realizátor/kurátor: Filip Krutek   
 miesto realizácie: Senica, ZGJM    
 výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát 
 Napriek tomu, že autor nastúpil na výtvarnú scénu už v 60.rokoch, jeho takmer  

endemický výtvarný prejav pohybujúci sa od „nerukodielnej“ grafiky, cez pop-art, 
princípy „bad painting“, až po intervencie valčekového vzoru a vápennej omietky, 
nie je doposiaľ dostatočne známy. Ťažisko tvorby autora a zároveň selekcie diel 
výstavy pozostáva z jeho najtvorivejšieho obdobia od konca 60. až do 80. rokov 
minulého storočia 

 
 Elisabeth Sula Avantgarde of  Consciousness (11.6. – 8.8.2021) 

realizátor/kurátor: Isabella Brancolini    
 miesto realizácie: Senica, ZGJM    
 výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát 
 Výstava rakúskej vizuálnej umelkyne  a aktivistky, ktorá v tvorbe reflektuje práva  
 žien vo svete prostredníctvom farieb a textových odkazov v abstraktne ladených  
 obrazoch. Výstava pripravená v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom.  
 
 Zreštaurované diela Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v roku 2020 

(11.6. – 8.8.2021) 
realizátor/kurátor: Roman Popelár    

 miesto realizácie: Senica, ZGJM   
 výstup: výstava   

Výstava zreštaurovaných štyroch obrazov J. Mudroch: Skupinový portrét; J. 
Koreszka: Hlava Ženy; J. Koreszka: Humná a Stredoeurópsky maliar z 18. stor.: 
Bojový výjav) zo zbierkového fondu Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. 
Realizátorom bol Mgr. art. Ján Hromada, ArtD. Reštaurovanie obrazov bolo 
realizované s finančnou podporu Fondu na podporu umenia.  

 



 

 

 

 Róbert Makar Ligtboxy                                  
20. 08. – 10. 10. 2021 
realizátor/kurátor: Romann Popelár 
miesto realizácie: Senica, ZGJM, Galéria nad schodiskom  
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát      
Komorná prezentácia dvoch svietiacich túb Roba Makara (*1970) pochádza zo 
série už vystavených diel (napr. samostatná výstava LIGHTUBES, Galéria 
UMELKA, Bratislava, 2018). Jeden z objektov dokonca vystavil aj v Záhorskej 
galérii (VII. Stretnutie umelcov Záhoria, december 2019 – marec 2020). 

 
 
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 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Milan Rašla,  In: Slovenské pohľady, č. 5-6/2021, roč. IV.  
 + 137 , s.2, ISSN 1335 – 77 86 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Július Koreszka, In: Slovenské pohľady, č. 7-8/2021, roč.  
 IV. + 137, s. 2, ISSN 1335 – 77 86 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Bohumil Bača, In: Slovenské pohľady, č. 9-10/2021, roč.  
 IV. + 137, s. 2, ISSN 1335 – 77 86 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Ilja Holešovský, In: Slovenské pohľady, č. 12/2021, roč.  
 IV. + 137 , s.2, ISSN 1335 – 77 86 
 
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 2021 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

2.263 4.827 45,14% 2,47 00:02:20 

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

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

 
Iné - Youtube 
 https://www.youtube.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/ 

 
Využívanie médií  

 
 Názov média – web stránka Záhorskej galérie - www.zgjm.sk, www.muzeum.sk, 

web stránka Mesta Senica - www.senica.sk, www.slovenskycestovatel.sk -  
propagácia vlastných umeleckých aktivít, oznamov a noviniek 

 Regionálne médiá – Televízia TV SEN, nezávislý mestský portál Seničan.sk, 
www.senicaplus.sk, www.záhorí.sk, mesačník Naša Senica, www.nazahori.sk, 
MY Záhorie 

 Celoslovenské médiá – kultúra.pravda.sk, TASR – teraz.sk, Artalk.sk, SITA 
  

Výročné správy organizácie  
 
- 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/ - 9, Senica 

 Počet oslovených ZŠ/ - 10, Senica a okolie 

 Počet oslovených SŠ/ - 7, Senica a Záhorie 

 Počet oslovených ZUŠ/ - 9, Senica, Myjava, Holíč, Brezová pod Bradlom, 

Jablonica, Skalica, Gbely, Sekule, Šaštín – Stráže   

https://www.zgjm.sk/
https://www.facebook.com/zahorskagaleria/
https://www.instagram.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/
https://www.youtube.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/
http://www.zgjm.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.senica.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.nazahori.sk/


 

 

 

 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pravidelne zasiela všetkým školám 

v rámci regiónu pozvánky a propagačné materiály k výstavám, podujatiam aj k 

výchovno-vzdelávacím aktivitám. Zároveň informuje škôlky aj školy 

prostredníctvom ponukových listov o tvorivých dielňach a workshopoch 

k jednotlivým výstavám. Tvorivé dielne a edukačné aktivity realizuje galerijná 

pedagogička aj v spolupráci s regionálnymi výtvarníkmi. Základným, stredným 

a umeleckým školám v Senici i v regióne je pravidelne poskytovaný odborný 

lektorský výklad, ako aj komentované prehliadky k vystaveným umeleckým dielam.  

Pre materské školy sú pripravované vekovo primerané edukačné a umelecké 

aktivity, ktoré podporujú kognitívny rozvoj detí.   

 

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

správa 

Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba 
Antropos/Topos 

SK 120/E 20 - E 

Alexander Salontay Zásielka II.  SK 160/E 25 - E 

Elisabeth Sula Avantgarde of Consciousness SK/DE 100/E 13 - E 

Je potřeba starat se o své zahrady  SK 80/E 15 - E 

Róbert Makar Lightboxy SK  80/E 14 - E 

Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá Tiché 
rozhovory  

SK 70/E 14 - E 

koncert DUO SUL PONTICELLO SK 25/E 6 - - 

koncert Päť storočí gitary na Slovensku  SK 25 - - - 

Letné tvorivé dielne  SK - 10/E 2 - 

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

Iné formy propagácie  
 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici dlhé roky spolupracuje v propagácii 

výstav a podujatí nielen s Mestom Senica, ale i jeho organizáciami, MsKS – 

Mestské kultúrne stredisko Senica, Infosen – Informačná kancelária mesta Senica, 

www.senica.sk. Prostredníctvom nich propaguje galériu i na veľtrhoch cestovného 

ruchu. 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  
 

 Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba                  
 Antropos/Topos  

Autori textov: Marianna Brinzová, Roman 
Popelár  
vydavateľ: ZGJM v Senici   
tlač: Typografia Plus, s.r.o.  
ISBN / ISSN: 978–80–89724–41- 3 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK, GB 
náklad: 200 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 48 strán 
reprodukcie: 35 farebných reprodukcií  
Katalóg k výstave dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej a Michala Hubu  
prezentuje série ich autorských analógových fotografií. Realizované s finančnou 
podporu Fondu na podporu umenia. 
 

 Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá 
      Tiché  rozhovory  

Autori textov: Marianna Brinzová, Roman 
Popelár  
vydavateľ: ZGJM v Senici   
tlač: MERKUR, s.r.o. , Nové Zámky  
ISBN / ISSN: 978-80-89724-42-0 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK, GB 
náklad: 200 ks 
formát: 260 mm x 200 mm 
väzba: V1 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie: 40 farebných reprodukcií  
Katalóg k výstave dvoch mladých autoriek Kati Madarász Decsi  a Lucie Veselej 
prezentuje ich tvorbu v ZGJM. Realizované s finančnou podporu Fondu na 
podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 JOZÉFKOVÁ, Viera: Záhorská galéria pozýva na výstavy. In: Záhorák, r. LXII, č. 

16, 26.4.2021, s. 7 
 ZGJM: Letný ateliér pre deti v Záhorskej galérii. In: Naša Senica, r. XLIV, č. 6/2021, 

s. 16 
 

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 – zahraničnej 
 
 Volksgruppen.ORF.at,  10. 6. 2021 o 10.40, Záhorská galéria sprístupní výstavu 

rakúskej umelkyne Elisabeth Sula 
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/  

 Theworldnews.net,  Slovakia 10. 6. 2021, 9:38:00, Záhorská galéria sprístupní 
výstavu rakúskej umelkyne Elisabeth Sula 
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-
umelkyne-elisabeth-sula  

 Artalk.cz, 25. 8. 2021| TISKOVÉ ZPRÁVY, TS: Je potřeba starat se o své zahrady 
v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-
potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/ 

 Artalk.cz, 25. 10. 2021| TISKOVÉ ZPRÁVY TS: Kati Madarász Decsi, Lucia 
Veselá v Záhorskej galérii J. Mudrocha 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Vystavujú online. In: MY. Týždenník pre Záhorie, r. 21, č. 5, 8.2.2021, s. 3 
 TASR: Otvorili novú výstavu. In. MY. Týždenník pre Záhorie, r. 21, č. 23, 

20.6.2021, s. 2  
 (rz): Leto v Záhorskej galérii. In: Záhorák, r. LXII, č. 24, 21.6.2021, s. 6 
 POLÁKOVÁ, Lucia:  Elisabeth Sula – Avantgarde of Consciousness. In. Naša 

Senica, r. XLIV, č. 6/2021, s. 13 
 Výstava so sprievodnými podujatiami. In: Záhorák, r. LXII, č. 35, 13.9.2021, s. 7 
 Tiché rozhovory v senickej galérii. In: Záhorák, r. XLII, č. 44, 15.11.2021, s. 7 
 IVIČIČ, Martina: Tiché rozhovory v Záhorskej  galérii Jána Mudrocha v Senici. In: 

Flash Art, č. 62/2021, december 2021 
 TASR, Vladimír Miček, MY Záhorie (3. feb 2021 o 10:53 TASR): 

Online výstavu ponúka už aj Záhorská galéria v Senici 
https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-
galeria-v-senici.html  

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 3.2.2021, Pozrite si novú 
výstavu Antropos/Topos nainštalovanú v Záhorskej galérii J. Mudrocha 
https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/13086/  

 kultúra.pravda.sk,  16.03.2021 08:00, Prechádzanie krajinou v Záhorskej galérii 
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-
zahorskej-galerii/  

 TASR, Vladimír Miček, Teraz.sk, 1. apríla 2021 9:07, V senickej galérii sprístupnili 
výstavu Zásielka od A. Salontaya https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-
spristupnili-vystav/539020-
clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-
NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0  

https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/10/25/ts-kati-madarasz-decsi-lucia-vesela-v-zahorskej-galerii-j-mudrocha/
https://artalk.cz/2021/10/25/ts-kati-madarasz-decsi-lucia-vesela-v-zahorskej-galerii-j-mudrocha/
https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-galeria-v-senici.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-galeria-v-senici.html
https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/13086/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-zahorskej-galerii/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-zahorskej-galerii/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-zahorskej-galerii/
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0


 

 

 

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 3. apríla 2021, 
Predstavujeme vám tvorbu výtvarníka Alexandra Salontaya 
https://www.youtube.com/watch?v=aSgFRmJMRz4  

 RTVS rádio Regina Západ, Kultúra a hudba, 08. 04. 2021 15:44, Alexander 
Salontay z Trnavy do Senice https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-
hudba/253263/alexander-szalontay-z-trnavy-do-senice  

 Myzahorie.sme.sk, 10. jún 2021 o 11:21 TASR, V galérii sprístupnia výstavu 
rakúskej umelkyne Elisabeth Sula https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-
spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html  

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 15. 6. 2021, Rakúska 
umelkyňa Elisabeth Sula vám predstaví Avantgardu uvedomelosti 
https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk  

 Teraz.sk, TASR, 19. augusta 2021 10:35, Záhorská galéria sprístupní výstavu 
českých vizuálnych umelcov  
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-
clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOt
rkMZFIH1cJx_R8  

 Kultura.pravda.sk, Pravda, Sofia Prétorová 10.09.2021 09:00, Výstava: Záhrada 
ako naša súčasť  
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-
sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-
IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w  

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj ,7. 9. 2021, Hlavná výstava 
v Záhorskej galérii nie je len výtvarným projektom 
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI  

 Teraz.sk, TASR, 21. októbra 2021 10:43 V Záhorskej galérii v Senici sprístupnia 
výstavu Tiché rozhovory 

 Kultura.pravda.sk, Pravda, Kul 15.10.2021 15:00 V Záhorskej galérii sa uskutoční 
výstava Tiché rozhovory 

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 25.10.2021 Navštívte 
najnovšiu výstavu v Záhorskej galérii s názvom Tiché Rozhovory 

 
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  
 Noc múzeí a galérií. In. Záhorák, r. LXII, č. 18, 10.5.2021, s. 7 

https://www.youtube.com/watch?v=aSgFRmJMRz4
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/253263/alexander-szalontay-z-trnavy-do-senice
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/253263/alexander-szalontay-z-trnavy-do-senice
https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html
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https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk
https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk
https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI
https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/v-zahorskej-galerii-v-senici-spristup/585061-clanok.html
https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/v-zahorskej-galerii-v-senici-spristup/585061-clanok.html
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/604001-v-zahorskej-galerii-sa-uskutocni-vystava-tiche-rozhovory/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/604001-v-zahorskej-galerii-sa-uskutocni-vystava-tiche-rozhovory/
https://www.youtube.com/watch?v=GpW37HURLzw&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=GpW37HURLzw&t=265s


 

 

 

 Letný ateliér v Záhorskej galérii. In: Záhorák, r. LXII, č. 20, 24.5.2021, s. 7 
 (DG): Letný ateliér pre deti otvoril dvere galérie. In: MY. Týždenník pre Záhorie, r. 

21, č. 31, 9.8.2021, s. 3 
 V Letnom ateliéri Elišky Šefčíkovej. In: Záhorák, r. LXII, č. 30, 9.8.2021, s. 8 
 Dominika Grebeníčková: Letný ateliér pre deti otvoril dvere galérie. In: Záhorácke 

echo, r. 12, č. 8, 27.8.2021, s. 11 
 Gitarový recitál v Záhorskej galérii. In: Záhorák, r. LXII, č. 39, 11.10.2021, s. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZG v roku 2021 
 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 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

- - - - - 

* podľa ISO 3166-1 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE GALÉRIÍ ZA ROK 2021 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v galériách za rok 2021 
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 14 13,3 14 6 2 2 4 970,74 41,93 

ZG 11 10,8 12 6 2 2 3 1.140,79 53,45 

* aj s odmenami 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov galérií podľa pohlavia za rok 2021 
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 2 - - - - - - - - 5 2 

Administratívny 
pracovníci 

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

Obslužní pracovníci - 1 - - 1 2 - 1 - - 1 4 

ZG 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 1 3 - - - 1 1 - - - 2 4 

Administratívni 
pracovníci 

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

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

 
 
 
 



 

 

 

 
Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru v galériách k 31.12.2021 

 Muži % Ženy % Spolu % 

 GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG GJK ZG 

do 5 rokov 5 1 37,5 9,09 4 3 25 27,27 9 4 62,5 36,36 

do 10 rokov 1 1 6,25 9,09 1 1 6,25 9,09 2 2 12,5 18,18 

do 15 rokov - - - - 1 1 12,5 9,09 1 1 12,5 9,09 

do 20 rokov - - - - 1 - 6,25 - 1 - 6,25 - 

nad 20 rokov - 1 - 9,09 1 3 6,25 27,27 1 4 6,25 36,36 

SPOLU 6 3 43,75 27,27 8 8 56,25 72,72 14 11 100 100 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov galérií za rok 2021 
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 - 2 4 - 1 - 

Administratívny 
pracovníci 

- - 1 - 1 - 

Obslužní pracovníci - 1 - 1 2 - 

ZG 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - 1 - - - 

Odborní pracovníci - - 1 2 1 2 

Administratívny 
pracovníci 

- - 1 - - 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 2 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Platové zaradenie zamestnancov podľa vzdelania za rok 2021 

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 1.784 1.845,44 

1088,8 
1.590,89 

8 8 - 4 - 1.336,34 

7 - 7 - 1.037,5 - 

6 - 1 - 943,5 - 

5 - 1 - 995 - 

2 - 1 - 684 - - 

VŠ I. stupňa - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - 

SŠ s maturitou 5 5 1 2 883 1.173,19 

859,03 1.173,19 3 - 1 - 908,5 - 

2 - 2 - 785,78 - 

SŠ bez maturity 2 4 1 1 805,5 1.088,65 

805,5 746,36 - 2 - 2 - 772,44 

- 1 - 1 - 377,99 

Základné - - - - - - - - 

 
Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2021 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

GJK 16 - 3 - 

ZG 11 3 1 - 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov galérií za roky 2019 - 2021 
 GJK ZG 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

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 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GJK 4 3 16 5 5 0 2 2 0 

ZG 4 4 11 - - - 2 2 - 

 
Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia Expozície počet/nové Výstavy počet/nové 
Ostatná prezentačná 

činnosť 
Počet návštevníkov Tržby v € 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 1/0 1/0 2/1 23/18 17/14 25/21 - 1 - 12.523 5.624 4.415 3.844,2 3.575 3.257 

ZG 1/0 1/0 - 19/18 8/6 8/6 65 - 27 7.735 344 2.286 1.030,5 70 1.844,85 

SPOLU 2/0 2/0 2/1 42/36 25/20 33/27 65 1 27 20.258 2.968 6.701 5.904,7 3.645 5.101,85 

 
Výstavy v galériách za roky 2019 - 2021 

Organizácia Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 15 14 20 4 2 5 - - 1 19 16 25 

ZG 14 2 6 4 5 - - 1 2 19 8 8 

SPOLU 30 16 26 8 7 5 - 1 3 38 24 33 

 
 

Putovné výstavy galérií za roky 2019 - 2021 
Organizácia Vlastné putovné výstavy galérií    

Celkový počet Reprízy v SR Putovné výstavy prevzaté Vlastné výstavy 
zapožičané do zahraničia 

Výstavy prevzaté zo 
zahraničia 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 1 2 4 - 2 4 1 - - - - 1 - - 1 

ZG - - - - - 2 - - - 1 - - - - - 

SPOLU 1 2 4 - 2 6 1 - - 1 - 1 - - 1 

 



 

 

 

 
Návštevnosť 
 

Počet platiacich návštevníkov v galériách za roky 2019 - 2021 
Organizácia 2019 2020 2021 

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 5.884 3.577 996 67 915 3.546 2.078 764 22 - 1.980 1.917 574 7 - 

ZG 2.732 - - - 5.003 55 - - - 289 113 1.467 - - 706 

SPOLU 8.616 3.577 996 67 5.918 3.601 2.078 764 22 289 2.093 3.384 574 7 706 

* deti, študenti, seniori, ZŤP atď. 
** nadštandardné služby, mimo otváracích hodín, výklad od odborného pracovníka atď. 

 
Návštevnosť škôl v galériách za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 90 50 26 1.105 915 747 

ZG 241 12 44 4.252 190 831 

SPOLU 331 62 70 5.357 1.105 1.578 

* bez MŠ 
 
 

Počet zahraničných návštevníkov v galériách za roky 2019 - 2021 
Organizácia 2019 2020 2021 

GJK 2.186 451 387 

ZG 65 9 20 

SPOLU 2.251 460 407 

 
 

Zbierkové predmety 
 

Zbierkový fond galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 4.785 4.799 4.819 4.785 4.785 4.805 

ZG 3.240 3.249 3.251 3.040 3.075 3.122 

SPOLU 8.025 8.048 8.070 7.825 7.860 7.927 



 

 

 

 
Akvizičná činnosť galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia Dar Vlastný zber Kúpa Zámena Prevod Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 16 5 17 - - - 7 14 3 - - - - - - 23 19 20 

ZG 57 8 2 - - - 2 28 - - - - - - - 59 36 2 

SPOLU 73 13 19 - - - 9 42 3 - - - - - - 82 55 22 

 
Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov v múzeách za roky 2018 - 2020 

Organizácia 
TTSK Vlastné zdroje Iné Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 6.000 26.000 14.800 17.060 - 3.260 6.900 - 13.000 12.900 26.000 31.060 

ZG - 21.200 - - - - - - - 2.050 21.200 - 

SPOLU 6.000 47.200 14.800 17.060 - 3.260 6.900 - 13.000 14.950 47.200 31.060 

 
Vyraďovanie zbierkových predmetov z galérií za roky 2018 - 2020 

 2019 2020 2021 

 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 2019 - 2021 
Organizácia Reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 2 - 1 - 2 12 2 2 13 1.700 - - - - 2.200 1.700 - 2.200 

ZG - 7 7 - - - - 7 7 - 2.100 4.000 - 224 4.360 - 2.324 8.360 

SPOLU 2 9 8 - - 12 2 9 19 1.700 2.100 4.000 - 224 6.560 1.700 2.324 10.560 

 



 

 

 

 
Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti galérií za roky 2019 - 2021 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 3 2 3 1 3 6 

ZG 4 1 2 18 4 6 

SPOLU 7 3 5 19 7 12 

 
Vedecko-výskumné úlohy galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov galérie podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 5 2 6 3 2 3 

ZG 15 2 - 4 1 - 

SPOLU 20 4 6 7 3 3 

 
Knižný fond galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
 

Rok 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Úbytky Finančné prostriedky 

na nákup v € 
Počet výpožičiek Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

GJK 

2019 1.331 13 - 191 23 10 0 10 

2020 1.238 137 230 804,84 18 10 0 10 

2021 1.263 25 - 232,8 47 8 4 12 

ZG 

2019 1.530 23 - - 85 9 16 25 

2020 1.454 12 - - 35 8 5 13 

2021 1.372 7 89 - 3 8 - 8 

 
 
 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v galériách za roky 2019 - 2021 
 GJK ZG 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Výchovno-vzdelávacie aktivity 35/479 4/72 3/53 - - 11/236 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 75/1143 58/843 56/747 7/126 - 19/294 



 

 

 

Prednášky a besedy 14/367 1/10 1/5 45/782 5/29 2/26 

Vernisáže 17/1384 11/1179 19/518 6/450 1/57 5/215 

Koncerty a festivaly 7/677 4/349 5/231 3/241 - 3/59 

Špecializované akcie – vlastné  14/306 1/213 1/157 2/96 2/35 1/74 

Špecializované akcie – cudzie - - - - 1/- - 

Konferencie a semináre 1/150 1/160 - 1/85 - - 

Ostatné 6/3355 8/257 1/12 1/52 - 1/13 

SPOLU 169/7861 88/3083 86/1.723 65/1.832 9/121 27/917 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 

 

Čerpanie finančných prostriedkov galérií z dotačných schém za roky 2019 - 2021 

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK 9 4 9 50.000 31.265 51.220 4 4 7 10.900 25.605 31.500 

ZG 6 2 10 22.937 6.350 42.560 3 2 8 10.100 5.500 22.500 

SPOLU 15 6 19 72.937 37.615 93.780 4 6 15 21.000 31.105 54.000 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSVETY 
STREDISK

Á 
• GALANTSKÉ OSVETOVÉ 

STREDISKO 
 
 

• TRNAVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO 

 
 

• ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V SENICI 

 
 

• ŽITNOOSTROVSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO V DUNAJSKEJ 
STREDE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 508  PODUJATÍ 
 
 

• 49 POSTUPOVÝCH  
 SÚŤAŽÍ 

 
 

• 68.490 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 regionálna   

Personálne vybavenie 32,5   

Priemerná mzda 1.270,60 € 

Tržby a vlastné výnosy 1.042,32 € 

 

Bežné výdavky knižníc za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Finančné zdroje 
získané z grantov 

Kofinancovanie 

Galantské osvetové stredisko 162.584 17.906 1.026,50 

Trnavské osvetové stredisko 258.221 33.840 4.891,50 

Záhorské osvetové stredisko 212.114 16.220 555 

Žitnoostrovské osvetové stredisko 
v Dunajskej Strede 

243.445 23.186 2.063,25 

Spolu 876.364 91.152 8.536,25 

 
 

Kapitálové výdavky knižníc za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Účel  Finančné 

zdroje získané 
z grantov 

Kofinancovanie 

Galantské osvetové stredisko - - - - 

Trnavské osvetové stredisko - - - - 

Záhorské osvetové stredisko - - - - 

Žitnoostrovské osvetové 
stredisko v Dunajskej Strede 

- - - - 

Spolu - - - - 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

    
   GALANTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

    Krajská súťaž dychových hudieb 2021 
 

 



 

 

 

 

 

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
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 

 

Čerpanie bežných výdavkov GOS za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 106.000 104.065 104.065 100 

620 Odvody 39.467 37.960 37.960 100 

630 Tovary a služby 12.005 17.286 17.286 100 

640 Bežný transfer 4.085 3.273 3.273 100 

Spolu 161.557 162.584 162.584 100 

 
 

Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov GOS za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy:   - 
 

 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov GOS z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie 

Schválená 
výška 

dotácie 

Kofinancovanie BV/KV 

1 
Fond na 
podporu 
umenia 

Čaro slova 1.700 
 

1.500 
 

80,00 
 

BV 

2 
Fond na 
podporu 
umenia 

Digitfoto Galanta 2.000 
 

2.000 
 

107,50 
 

BV 

3 
Fond na 
podporu 
umenia 

Vzdelávacie 
aktivity 
v Galantskom 
regióne 

5.600 
 

1.800 
 

95,00 BV 

4 
Fond na 
podporu 
umenia 

DIVERTIMENTO 
MUSICALE  

3.000 
 

2.800 
 

312,00 BV 



 

 

 

 

 

5 
Fond na 
podporu 
umenia 

OdDYCHpoDYCH 4.400 
 

2.700 
 

301,00 BV 

6 
Ministerstvo  
kultúry SR 

 
Kultúra bez bariér 
 

1.650 1.600 80,00 BV 

7 

Fond na 
podporu kultúry 
národnostných 
menšín 

 
Týždeň židovskej    
 kultúry 

5.700 1.006 
 

51,00 
 

BV 

8 Mesto Galanta 
Hudobný 
medailón 
V.Farkaša 

3.200 2.200 0 BV 

9 

Národné 
osvetové 
centrum 

Príprava 
a realizácia 
postupových 
súťaží 

2.300 2.300 0 BV 

Spolu BV                                                             17.906 1.026,50  

Spolu KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvety 
 

Objekty v správe GOS za rok 2021 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, 
zakúpené) 

Počet Náklady v 
EUR 

Počet Náklady v EUR 

- - - - - 

 

Objekty v nájme GOS za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

1 Priestory Domu Matice slovenskej v Galante 1589,36 0,033 € 

 

Priestorové podmienky GOS v m2 za rok 2021 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

1589,36 750,00 75,60 141,42 622,34 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

                                                                                                                                            

 
Výstavy 

 

 

Magické Slovensko 
(9.3. - 30.6.2021) 
miesto konania: Úrad TTSK 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
 
Výstava fotografií Laca Struhára v priestoroch 
Úradu TTSK. 
 

Prechádzky 
(1. - 30.6.2021) 
miesto konania: Galantské osvetové stredisko 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 200 
 
Výstavy fotografií Petra Dužeka v priestoroch  
Galantského osvetového strediska. 
 

Stretnutie vo farbách   
(13.8.2021) 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Galantská paleta 
(6.7. - 31.8.2021) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ Galanta 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 500 
 
Výstava diel členov klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov v Renesančnom kaštieli v Galante 
 
Čaro hliny 
(6. - 31.8.2021) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v Galante 
odbor: tradičné remeslá 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 200 
 
Výstava diel výtvorených v rámci tvorivých 
keramických dielní  
 
Obrazy 
(2.9. - 30.11.2021) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 300 
 
Výstava výtvarných diel Juraja Turyho 
 
 
Prezentácia aktivít zdravotne postihnutých  
(14. - 30.9.2021) 
miesto konania: Galantské osvetové stredisko 
odbor: výtvarníctvo, úžitkové umenie 
Organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka, leták 
počet návštevníkov: 150 
 
Na výstave boli prezentované práce zdravotne 
postihnutých z Galantského regiónu. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Židia v Galante  
(24.9.2021) 
miesto konania: park pri kaštieli v Galante 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 50 
 

Výstava fotografií so židovskou tematikou, ktorá sa 
každoročne realizuje na podporu rozvoja kultúry 
národnostných menšín. Výstava bola inštalovaná  
v rámci Týždňa židovskej kultúry. 
 
Židia v Galante  
(27.9.-15.10.2021) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v Galante 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 150 
 

Výstava fotografií so židovskou tematikou, ktorá sa 
každoročne realizuje na podporu rozvoja kultúry 
národnostných menšín. Výstava bola inštalovaná  
v rámci Týždňa židovskej kultúry. 
 
Farebný svet Rómov 
(1.-31.10. 2021) 
miesto konania: Mestský úrad v Galante 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS Spolok pracovníkov miestnej  
a regionálnej kultúry Slovenska v Galante 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
 

Výstava z krajskej súťaže výtvarných prác detí  
a mládeže rómskej národnosti 
 
Výstava diel Evy Králikovej a Pavla Kohúta  
(11.10. - 20.12.2021) 
miesto konania: Galantské osvetové stredisko 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 100 
 
Výstava výtvarných diel Evy Králikovej a Pavla 
Kohúta v rámci Mesiaca úcty k starším. 
 
 

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


 

 

 

 

 

NOVEMBER ´89 
(12.11. - 17.12.2021) 
miesto konania: Galantské osvetové stredisko 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 150 
 

Výstava fotografií s tematikou Nežnej revolúcie sa 
konala v Galantskom osvetovom stredisku. 
 
Magické Slovensko 
(12.11. - 20.12.2021) 
miesto konania: Renesančný kaštieľ v Galante 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 350 
 
Výstava fotografií Laca Struhára v priestoroch 
Renesančného kaštieľa v Galante. 
 
Obrazy 
(december 2021) 
miesto konania: Úrad TTSK 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 400 
 
Výstava výtvarných diel Juraja Turyho 
v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja. 
 
 
Pavol Kohút: Autorská výstava 
(február 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Autorská výstava diel Pavla Kohúta vo virtuálnej 
galérii GOS 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Ján Melišek: Autorská výstava 
(marec 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Autorská výstava diel Jána Melišeka vo virtuálnej 
galérii GOS 
 
Magické Slovensko 
(marec 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava fotografií Laca Struhára vo virtuálnej 
galérii GOS 
 
Galantská paleta 
(marec 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, katalóg 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava diel členov klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov vo virtuálnej galérii GOS 
 
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu 
(apríl 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava fotografií Branislava Okruhlicu vo 
virtuálnej galérii GOS 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Vesmír očami detí 2021 
(máj 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava výtvarných prác detí vo virtuálnej galérii 
GOS 
 
Žitnoostrovské pastelky 2021 
(máj 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava výtvarných prác detí predškoslkého veku 
vo virtuálnej galérii GOS. 
 
Gorazdovo výtvarné Námestovo 2021 
(máj 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava výtvarných prác detí vo virtuálnej galérii 
GOS 
 
Krásy našej prírody 2021 
(jún 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát, katalóg 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava výtvarných, fotografických a prezentácia 
literárnych prác detí vo virtuálnej galérii GOS. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 
(jún 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
organizátor: GOS, Spolok pracovníkov miestnej  
a regionálnej kultúry Slovenska v Galante,  
Mesto Galanta 
odbor: výtvarníctvo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava diel z medzinárodnej výtvarnej súťaže 
s protidrogovým zámerom vo virtuálnej galérii GOS. 
 
AMFO 2021 
(jún 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: - 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava fotografií z okresnej súťaže 
neprofesionálnej fotografickej tvorby vo virtuálnej 
galérii GOS 
 
Juraj Tury: Obrazy - autorská výstava 
(september 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Autorská výstava diel výtvarníka Juraja Turyho  
vo virtuálnej galérii GOS. 
 
 
Farebný svet Rómov 
(október 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS, Spolok pracovníkov miestnej  
a regionálnej kultúry Slovenska v Galante  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 

Výstava z krajskej súťaže výtvarných prác detí  
a mládeže rómskej národnosti vo virtuálnej galérii 
GOS. 



 

 

 

 

 

Výstava diel Evy Králikovej a Pavla Kohúta  
(október 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: výtvarníctvo 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Výstava výtvarných diel Evy Králikovej a Pavla 
Kohúta vo virtuálnej galérii GOS. 
 
NOVEMBER ´89 
(november 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
odbor: fotografia 
organizátor: GOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 

Výstava fotografií s tematikou Nežnej revolúcie  
vo virtuálnej galérii GOS. 
 
 
Koncerty a festivaly 
 
Romafest 2021 
(13.8.2021) 
organizátor: GOS, Spolok PMaRK Slovenska 
v Galante 
miesto realizácie: park pri Neogotickom kaštieli 
v Galante 
výstup: plagát, leták 
počet návštevníkov: 300 
 
Tradičný a jedinečný festival rómskej kultúry  
v Galante. 
 
Kultúra bez bariér 
(14.9.2021) 
organizátor: GOS, Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých v Galante 
miesto realizácie: Galantské osvetové stredisko 
výstup: plagát, pozvánka, leták 
počet návštevníkov: 40 
 

Umelecké soaré, na ktorom prezentujú svoje 
kultúrne aktivity zdravotne znevýhodnení občania 
z Galantského regiónu. 
 
 

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


 

 

 

 

 

Hudobný medailón Viliama Farkaša 
(18.9.2021) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: park pri Neogotickom kaštieli 
v Galante 
výstup: plagát, pozvánka, leták  
počet návštevníkov: 120 

 
Hudobný medailón Viliama Farkaša, husľového 
virtuóza, rodáka z Galanty. 
 
 
Týždeň židovskej kultúry 
(24.9.2021) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: park pri Neogotickom kaštieli 
v Galante 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 
Podujatie zamerané na prezentáciu židovského 
kultúrneho dadičstva. 
 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Deň Zeme 2021 
(22.4.2021) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: http://www.osvetaga.zupa-tt.sk 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 
Galantské osvetové stredisko zrealizovalo 
kampaň ku Dňu Zeme na podporu aktivít   
s environmentálnym zameraním.  
 

Digitfoto Galanta 2021 
(14.8.2021) 
organizátor: GOS 
miesto realizácie: Renesančný kaštieľ v Galante 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 55 
 
Vyhodnotenie XIX. ročníka celoslovenskej súťaže 
a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby 
s medzinárodnou účasťou. 
 
 



 

 

 

 

 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 
(9.9.2021) 
organizátor: Trnavský samosprávny kraj, GOS, 
Mesto Sereď, Múzeum holokaustu SNM v Seredi 
miesto realizácie: Mestský park Sereď 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Pietne spomienkové podujatie pri príležitosti 
Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktoré sa každoročné koná 
v mestskom parku v Seredi.  
 
 
 

 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia 
(9.9.2021)  
organizátor: Múzeum holokaustu SNM v Seredi, 
GOS 
miesto realizácie: Múzeum holokaustu SNM 
v Seredi 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Pietne spomienkové podujatie pri príležitosti 
Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového 
násilia v priestoroch Múzea holokaustu SNM 
v Seredi, za účasti prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.  
 
 

 
 
 

 
 

Podujatia organizované GOS v roku 2021 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Prečo som na sveta rád/rada 
- celoslovenský výtvarný projekt s medzinárodnou 
účasťou z oblasti prevencie závislostí a propagácie 
zdravého životného štýlu 

Mestský úrad Galanta  

650 

Začnime s vysťahovaním – Rómsky holokaust 
- umelecko-vzdelávacie podujatie v rámci 
predchádzania prejavov intolerancie, xenofóbie  
a diskriminácie 

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb v Galante, 
Súkromné bilingválne 
gymnázium v Galante 

220 

Prevencia nelátkových závislostí 
- prednášky z oblasti predchádzania sociálno-
patologických javov u detí a mládeže 

ZŠ G. Dusíka Galanta 
ZŠ Štefánikova ul. Galanta 
ZŠ Sídl. SNP Galanta 

 
72 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 DDS Za šecki drobné (január, marec, máj 2021) - metodické usmernenia 

a konzultácie k plánovaným divadelným súťažiam a usmernenia pri zabezpečení 
účasti divadelného súboru vo vyšších kolách postupových súťaží, GOS, Bc. Ivana 
Balušíková 

 DDS pri Mestskom kultúnom stredisku v Galante (január, marec, máj 2021) - 
metodické usmernenia a konzultácie k plánovaným divadelným súťažiam 
a usmernenia pri zabezpečení účasti divadelného súboru vo vyšších kolách 
postupových súťaží, GOS, Bc. Ivana Balušíková 

 Ing. Anna Kivarothová, Ing. Viera Ralíková, Mgr. Magdaléna Máčiková, Mgr. Dana 
Janebová, Anna Pokorná, Mgr. art. Petra Sabová, PaedDr. Mariana Kamenská, 
Mgr. Martina Slahučková, Ing. Soňa Gogová,  (január, apríl, máj, jún, september 
2021)  
- usmernenia a konzultácie k  plánovaným divadelným, recitátorským a literárnym 
súťažiam, usmernenia pri zabezpečení účasti recitátoriek a recitátorov vo vyšších 
kolách postupových súťaží, usmernenia pri zabezpečení účasti vedúcich súborov 
na vzdelávacích podujatiach, GOS, Bc. Ivana Balušíková 

 

Úsek folklór 
 Detský folklórny súbor Važinka – Šoporňa (február, marec 2021), metodicko-

konzultačné poradenstvo zamerané na  výklad propozícií a špecifické usmernenia 
pri realizácii podujatí a  zabezpečení účasti v postupových súťažiach, GOS, 
Bc.Ivana Balušíková 

 Detský folklórny súbor Jelka (február, marec 2021) - metodicko-konzultačné 
poradenstvo zamerané na  výklad propozícií a špecifické usmernenia pri realizácii 
podujatí a pri zabezpečení účasti v postupových súťažiach, GOS, Bc. Ivana 
Balušíková 

 Detský folklórny súbor Höcögők – Horné Saliby (február, marec 2021) - metodicko-
konzultačné poradenstvo zamerané, výklad k propozíciám a špecifické 
usmernenia pri realizácii podujatí a pri zabezpečení účasti v postupových 
súťažiach, GOS, Bc. Ivana Balušíková 

 Detský folklórny súbor Kis Mátyus – Horné Saliby (február, marec 2021) - 
metodicko-konzultačné poradenstvo,  výklad propozícií a  špecifické usmernenia 
pri realizácii podujatí a pri zabezpečení účasti v postupových súťažiach, GOS, Bc. 
Ivana Balušíková  

 Citarový súbor Dió Héj – Sládkovičovo (február, marec 2021) – metodicko-
konzultačné poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii 
podujatí a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, GOS, Bc. Ivana 
Balušíková 

 Citarový súbor Pengettyű – Jelka (február, marec 2021) – metodicko-konzultačné 
poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii podujatí 
a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, GOS, Bc. Ivana Balušíková 



 

 

 

 

 

 Spevácka skupina Važina – Šoporňa (február, marec 2021) – metodicko-
konzultačné poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii 
podujatí a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, GOS, Bc. Ivana 
Balušíková 

 Ľudová hudba Muzička – Šoporňa (február, marec 2021) – metodicko-konzultačné 
poradenstvo, výklad propozícií a špecifické usmerenenia pri realizácii podujatí 
a zabezpečení účasti v postupových súťažiach, GOS, Bc. Ivana Balušíková 

 
Úsek komorná a dychová hudba 
 Dychová hudba Šintavanka (jún, september 2021) - konzultácie a metodické 

poradenstvo zamerané na usmernenie dychovej hudby pripravujúcej sa na 
postupovú súťaž OdDYCHpoDYCH, Galantské osvetové stredisko, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Dychová hudba Trstičanka (jún, september 2021) - konzultácie a metodické 
poradenstvo zamerané na usmernenie dychovej hudby pripravujúcej sa na 
postupovú súťaž OdDYCHpoDYCH, Galantské osvetové stredisko, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Dychová hudba Veľkoúľančanka (jún, september 2021) - konzultácie a metodické 
poradenstvo zamerané na usmernenie dychovej hudby pripravujúcej sa na 
postupovú súťaž OdDYCHpoDYCH, Galantské osvetové stredisko, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Dychový orchester mesta Galanta (jún, september 2021) - konzultácie a metodické 
poradenstvo zamerané na usmernenie dychovej hudby pripravujúcej sa na 
postupovú súťaž OdDYCHpoDYCH, Galantské osvetové stredisko, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Jelčiansky dychový súbor (jún, september 2021) - konzultácie a metodické 
poradenstvo zamerané na usmernenie dychovej hudby pripravujúcej sa na 
postupovú súťaž OdDYCHpoDYCH, Galantské osvetové stredisko, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Galantské saxofónové kvarteto (august, september 2021) - konzultácie a 
metodické poradenstvo zamerané na usmernenie dychovej hudby pripravujúcej sa 
na postupovú súťaž OdDYCHpoDYCH, Galantské osvetové stredisko, Mgr. 
Margita Knappová 

 Základná umelecká škola Josepha Haydna v Galante (máj, september 2021) - 
konzultácie a metodické poradenstvo zamerané na usmernenie komorných 
hudobných zoskupení pripravujúcich sa na postupovú súťaž Divertimento 
musicale, Základná umelecká škola Josepha Haydna v Galante, Mgr. Margita 
Knappová 

 
Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Klub výtvarníkov Galantská paleta (január, február, apríl 2021) - metodické 

poradenstvo a konzultácie k usmerneniu na postupové súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby, GOS,  Mgr. Andrej Popluhár 

 Fotoklub Galanta (február, marec, máj 2021) - metodické poradenstvo 
a konzultácie k postupovým  súťažiam neprofesionálnej fotografickej tvorby, GOS,  
Peter Madarász 

 Fotoklub Váh Sereď (február, marec, máj 2021) - metodické poradenstvo 
a konzultácie k postupovým  súťažiam neprofesionálnej fotografickej tvorby, GOS,  
Peter Madarász 



 

 

 

 

 

 Fotoklub Kajal (február, marec, máj 2021) - 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 
 Kronika (jún 2021) – poskytovanie poradenstva a sprostredkovanie informácii 

zameraných na vedenie obecných a mestských kroník a publikácii, Kronikári obcí 
a miest, Galantské osvetové stredisko 

 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (júl, august 2021) - metodické 
usmernenia zamerané na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, Mestský 
úrad Sereď, Múzeum holokaustu v Seredi, Galantské osvetové stredisko 

 

Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory  
 Mestský úrad Galanta (máj 2021) – konzultácie zamerané na 

realizáciu kolektívnych výstav, MsÚ Galanta, Mgr. Andrej Popluhár 
 Renesančný kaštieľ Galanta (máj, jún 2021) – konzultácie zamerané na realizáciu 

autorských a kolektívnych výstav, Renesančný kaštieľ Galanta, Mgr. Andrej 
Popluhár 

 Mestské kultúrne stredisko Galanta (júl 2021) – konzultácie zamerané na 
realizáciu autorských a kolektívnych výstav, MsKS Galanta, 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 
 Metodicko-poradenské služby v oblasti archivníctva, GOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
Umelecký prednes a divadlo 
 Čaro slova (2.-4.6.2021), okresné kolá, GOS Galanta, okresné kolá súťaže v 

umeleckom prednese poézie a prózy v I. - IV. kategórii 
 Čaro slova 2021 (17.9.2021), krajské kolo, RK Galanta, 54. ročník krajského 

festivalu umeleckého prednesu žien v Galante 
 

Literárna tvorba 
 O cenu Dominika Tatarku (19.4.2021), okresné kolo, GOS Galanta, okresné kolo 

XVIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže v I. a II. kategórii 
 

Hudba a spev 
 OdDYCHpoDYCH 2021 (2.10.2021), krajské kolo, nádvorie neogotického kaštieľa 

v Galante, krajská postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby 
 Divertimento musicale 2021 (23.10.2021), krajské kolo, Renesančný kaštieľ 

v Galante, krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej 
hudby 

 

Folklór 
- 
 
Fotografia, výtvarníctvo 
 Amfo 2021 (30.04. 2021), okresné kolo, priestory GOS, okresná súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby 
 Digitfoto Galanta (14.08. 2021), medzinárodná, Renesančný kaštieľ v Galante, 

súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou 
 Vesmír očami detí (27.04. 2021), okresné kolo, priestory GOS, okresný výber 

výtvarných prác do celoslovenského kola súťaže 
 Výtvarné spektrum (04.05. 2021), okresné kolo,  priestory GOS, okresné kolo 

súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
 Gorazdovo výtvarné Námestovo (07.05. 2021), okresné kolo, priestory GOS, 

výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu 
 Žitnoostrovské pastelky (20.05. 2021), okresné kolo, priestory GOS, XXII. 

medzinárodná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2021 (25.05. 2021), medzinárodná, 

priestory GOS, Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, 
ENA - Nadácia pre zdravú spoločnosť v Győri, súťaž výtvarných prác 

 Krásy našej prírody (28.05. 2021), celoslovenská, priestory GOS, literárna súťaž 
detí a mládeže s environmentálnym zameraním 

 Krásy našej prírody (31.05. 2021), celoslovenská, priestory GOS, výtvarná súťaž 
detí a mládeže s environmentálnym zameraním 

 Krásy našej prírody (04.06. 2021), celoslovenská, priestory GOS, fotografická 
súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním 



 

 

 

 

 

 Farebný svet Rómov (08.07. 2021), okresné kolo, priestory GOS, Spolok 
pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry SR v Galante, výtvarná súťaž detí a 
mládeže rómskej národnosti 

 Farebný svet Rómov (20.09. 2021), krajské kolo, priestory GOS, výtvarná súťaž 
detí  
a mládeže rómskej národnosti 

 

 

Film a video 
- 
 

Mimoregionálne postupové podujatia 
 Hollého pamätník (23.,24.9.2021), krajské kolo, Západoslovenské múzeum 

v Trnave, krajská súťaž v umeleckom prednese I. - V. kategória 
 Naša Vansovej Lomnička (15.,16.10.2021), celoštátne kolo, Stará Ľubovňa, 

Ľubovnianske osvetové stredisko, celoslovenský festival umeleckého prednesu 
žien 

 O cenu Dominika Tatarku (21.5.2021), celoštátne kolo, Plevník-Drienové, ZŠ 
D.Tatarku, Plevník-Drienové, XVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže v I. a II. 
kategórii 

 Amfo 2021 (17.6. 2021), krajské kolo, Skalica, Záhorské osvetové stredisko, súťaž 
neprofesionálnej fotografickej tvorby 

 Amfo 2021 (26.11. 2021), celoštátne kolo, Martin, Slovenská národná knižnica v 
Martine, súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby 

 Vesmír očami detí (máj 2021), celoštátne kolo, Slovenská ústredná hvezdáreň 
v Hurbanove, výtvarná súťaž 

 Výtvarné spektrum (3.6. 2021), krajské kolo, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej 
Strede,  Žitnoostrovské osvetové stredisko, súťaž neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (17.06. 2021), celoštátne kolo, Dom kultúry 
v Námestove,  Mesto Námestovo, výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na 
národnú históriu 

 Žitnoostorovské pastelky (24.09. 2021), Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej 
Strede,  Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, XXII. 
medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov 
(4.5.2021) 
miesto konania: GOS 
úsek: výtvarníctvo  
počet účastníkov: 19 
Seminár z okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.  

 

 Hodnotiaci seminár pre recitátorov poézie a prózy v I.-IV. kategórii 
(2.-4.6.2021) 
miesto konania: GOS 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 45 
Hodnotiace semináre sa konali pre recitátorov poézie a prózy v I.-IV. kat. na 
okresnom kole umeleckého prednesu žiakov SŠ - Čaro slova. 
 

 Hodnotiaci seminár pre recitátorky poézie a prózy 
(17.9.2021) 
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. 
 

 Hodnotiaci seminár pre autorov literárnej tvorby v I. a II. kategórii 
(19.4.2021) 
miesto konania: GOS Galanta 
úsek: literárna tvorba 
počet účastníkov: 5 
Hodnotiace semináre sa konali pre autorov literárnej tvorby v I. a II. kategórii 
okresného kola celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Dominika Tatarku. 
 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 
 (30.4.2021) 
miesto konania: GOS 
úsek: fotografia  
počet účastníkov: 3 

 Seminár pre účastníkov okresnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby 
Amfo. 
 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych fotografov 
(14.8.2021) 
miesto konania: RK Galanta  
úsek: fotografia  



 

 

 

 

 

počet účastníkov: 19 
Seminár pre účastníkov súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Digitfoto 
Galanta  

 Hodnotiaci seminár pre súbory dychovej hudby 
 (2.10.2021) 
miesto konania: Neogotický kaštieľ v Galante 
úsek: fotografia  
počet účastníkov: 16 

 Seminár pre účastníkov krajskej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby    
 OOdDYCHpoDYCH. 
 

 Hodnotiaci seminár pre neprofesionálnych hudobníkov 
 (23.10.2021) 
miesto konania: RK Galanta 
úsek: fotografia  
počet účastníkov: 14 

 Seminár pre účastníkov krajskej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby  
 Divertimento musicale. 
 
 

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 

 Prevencia nelátkových závislostí, semináre z oblasti prevencie sociálno-
patologických javov (28.6.2021), GOS, mesto Galanta, prednášajúca: doc. PhDr. 
Ingrid Hupková, PhD., Národné osvetové centrum v Bratislave, počet účastníkov: 
72 

 Začnime s vysťahovaním, umelecko-vzdelávacie podujatie v rámci predchádzania 
prejavov intolerancie, xenofóbie a diskriminácie (24. a 28.9.2021), GOS, cult-E 
Európska kultúra OZ, prednášajúci: Jana Orlická, Michal Rosík, Zuzana Haverda, 
Viera Kováčová, počet účastníkov: 220 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 

 Tvorivá dielňa detskej dramatickej tvorivosti (priebežne 2021), GOS, stretnutie detí 
a mládeže okresu Galanta, 4xmesačne, podpora a rozvoj tvorivého nadania u detí 
a mládeže v oblasti divadla, GOS, individuálne TD, odborný dohľad: Ing. Diana 
Paška Hrabovská a Ing. Viera Ralíková, počet účastníkov: 12 

 Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov seniorov (8., 13.07. 2021), GOS, 
individuálne TD, začlenenie seniorov – výtvarníkov do nových aktivít, podpora 
výmeny názorov a skúseností a motivácia seniorov pre ďalšiu tvorivú činnosť, 
počet účastníkov: 22  

 Čaro hliny – kultúrne dedičstvo našich predkov (15., 20.07. 2021), Ateliér keramiky 
Galanta, individuálne TD, tvorivé práce s hlinou, príprava hlinených výrobkov na 
hrnčiarskych kruhoch, počet účastníkov: 30  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Špecializované akcie 
 

Sociálna prevencia  
(28.6.2021) 
miesto realizácie: Galantské osvetové stredisko 
organizátori: Galantské osvetové stredisko, 
Mesto Galanta  
výstup: plagát 
počet účastníkov: 72 

 
Päť vzdelávacích podujatí pre žiakov základných 
škôl z oblasti prevencie sociálno-patologických 
javov. 
 
Prezentácia židovského kultúrneho dedičstva  
(24.9.2021) 
miesto realizácie: park pri kaštieli v Galante 
organizátor: Galantské osvetové stredisko 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
 

Vzdelávacie podujatie pre verejnosť v rámci 
prezentácie židovského kultúrneho dedičstva  
v Galante. 

 
 
Prečo som na svete rád/rada  
(1.-31.10.2021) 
miesto realizácie: Mestský úrad v Galante 
organizátori: Galantské osvetové stredisko, 
Mesto Galanta  
výstup: plagát 
počet účastníkov: 650 

 
Celoslovenský výtvarný projekt s medzinárodnou 
účasťou z oblasti prevencie závislostí 
a propagácie zdravého životného štýlu. 
 
Prečo som na svete rád/rada 
(október 2021) 
miesto konania: virtuálna galéria GOS 
organizátor: Galantské osvetové stredisko 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: - 
 

Výstava výtvarných prác z medzinárodnej súťaže 
vo virtuálnej galérii GOS. 
 
 



 

 

 

 

 

Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 

Kronika  
(9.6.2021) 
miesto konania: Galantské osvetové stredisko 
organizátor: Galantské osvetové stredisko 
počet účastníkov: 11 

 
Workshop pre začínajúcich i pokročilých 
kronikárov miest a obcí k osvojeniu si nových 
poznatkov a k prehlbovaniu kvality kronikárskej 
práce. 

 
 

Ostatné 
 

Čo vieš o hviezdach?  
(apríl 2021) 
organizátor: GOS, Hvezdárň a planetárium  
M. R. Štefánika v Hlohovci 
miesto realizácie: Galanta 
počet účastníkov: 9  

 
Regionálne kolo vedomostnej súťaže z oblasti 
astronómie. Úspešní účastníci z Galantského 
regiónu sa zúčastnili krajskej súťaže a v mesiaci 
máj 2021 aj celoslovenského kola súťaže.  
 
Kto čo vie?  
(24.9.2021) 
organizátori: OZ Konrádko, GOS, CARISSIMI n. f.  
miesto realizácie: Mestské kultúrne stredisko  
v Galante 
počet účastníkov: 60 
 
Priehliadka záujmových aktivít a činností 
zdravotne znevýhodnených spoluobčnov. 

 

 
Autizmus a Aspergerov syndróm - fenomén 
21. storočia  
(jún 2021) 
organizátori: OZ Konrádko, GOS  
miesto realizácie: Veľké Úľany 
počet účastníkov: 35 
 
Odborné poradenstvo týkajúce sa riešení 
problémov z každodenného života autistov.  
 



 

 

 

 

 

Deň narcisov  
(7.6.-20.6.2021) 
organizátori: Galantské osvetové stredisko,  
Liga proti rakovine 
miesto realizácie: Slovenská republika 
počet účastníkov: - 
 
Verejná celoslovenská finančná zbierka na 
podporu programov prevencie, včasnej 
diagnostiky, liečby a výskumu rakoviny, ktorú 
internetovou kampaňou podporilo aj Galantské 
osvetové stredisko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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) 

17 Národné osvetové 
centrum v Bratislave 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí a vzdelávacích aktivít 

Asociácia kultúrno-
osvetových inštitúcií – 
AKOI Bratislava 

spolupráca pri realizácii 
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 

Zelený PC B2B s.r.o. 
Bratislava 

spolupráca pri realizácii 
vzdelávacích aktivít 

Liga proti rakovine 
Bratislava 

spolupráca pri realizácii 
verejnej finančnej zbierky 

cult-E Európska kultúra 
OZ Kynceľová 

spolupráca pri realizácii 
vzdelávacích aktivít 

JANA umelecká agentúra 
Banská Bystrica 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí 

  Mgr. art. Silvia Kotková 
Zvolen 

spolupráca pri realizácii 
kultúrno-spoločenských 
podujatí 

  EUGLOBS, s.r.o. Hrubá 
Borša 

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 a podujatiach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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 2021 
Jedineční 

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 
 TV JOJ 
 Televízia TA3 
 TV Markíza  
 TASR 
 RTV Krea Galanta 
 www.osvetaga.zupa-tt.sk  
 www.galanta.sk  
 www.galantskakniznica.sk 
 www.domkulturyga.sk  
 www.fpu.sk  
 www.kultminor.sk 
 www.trnava-vuc.sk  
 www.nocka.sk  
 www.akoi.sk 
 www.navstevnik.sk 
 www.seredskenovinky.sk 
 www.seredonline.sk 
 www.registerkultúry.sk 
 www.azet.sk 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/
http://www.galanta.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.seredskenovinky.sk/
http://www.azet.sk/


 

 

 

 

 

 www.suh.sk 
 www.artdiela.sk 
 GALANTA, kalendár kultúrnych podujatí na rok 2021  

 
 

Výročné správy organizácie  
http://www.osvetaga.zupa-tt.sk 
 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 Počet oslovených MŠ - 65 

 Počet oslovených ZŠ - 95 

 Počet oslovených SŠ - 8  

 Počet oslovených ZUŠ - 5 

 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 2021 

 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; spätná väzba: výborné 

hodnotenia škôl na realizáciu podujatí a aktivít pripravovaných Galantským 

osvetovým strediskom, vysoko pzitívne hodnotenia novej celoslovenskej tvorivo-

umeleckej súťaže Krásy našj prírody 

 

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

letáky 
plagáty* banner* tlačová 

správa* 

Čaro slova – okresné kolá súťaže  SK 40/E 90 - E 

Divertimento musicale SK 50/E 
300 

50 - E 

OdDYCHpoDYCH SK - 
250/E 

50 1 E 

Výstava fotografií Magické Slovensko  
Laca Struhára v Trnave 

SK - 30/E - E 

Prechádzky, výstavy fotografií P. Dužeka SK - 30 - E 

Stretnutie vo farbách SK - 
120 

20/E - E 

Galantská paleta SK - 30 - E 

Čaro hliny SK - 20 - E 

Obrazy – výstava diel Juraja Turyho  
v Galante 

SK 80/E 50/E - E 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/


 

 

 

 

 

Prezentácia aktivít zdravotne postihnutých                       SK 40 70/E - E 

Židia v Galante SK 100 50/E - E 

Farebný svet Rómov SK E 40/E - E 

Výstava diel Evy Králikovej – Tóthovej 
a Pavla Kohúta 

SK - 30/E - E 

November ´89 SK - 30/E - E 

Výstava fotografií Magické Slovensko  
Laca Struhára v Galante 

SK - 40/E - E 

Obrazy – výstava diel Juraja Turyho v Trnave SK - 20/E - E 

Galantská paleta 2021 - virtuálna výstava SK - 20/E - E 

Vesmír očami detí 2021 - virtuálna výstava SK - 10/E - E 

Žitnoostrovské pastelky 2021 - virtuálna 
výstava 

SK - 10/E - E 

Gorazdovo výtvarné Námestovo 2021 - 
virtuálna výstava 

SK - 10/E - E 

Krásy našej prírody – súťaž a virtuálna 
výstava 

SK E 30/E - E 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc  
- virtuálna výstava 

SK, HU E 10/E - E 

Deň Zeme SK - E - E 

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 

SK 120/E 70 - E 

Romafest SK 120/E 50 - E 

Kultúra bez bariér         SK 40/E 
450 

70/E - E 

Hudobný medailón Viliama Farkaša SK 30/E 
300 

30/E 1 E 

Týždeň židovskej kultúry SK 20/E 30 - E 

Čaro slova 2021 SK 40/E 
200 

40 - E 

Digitfoto Galanta 2021 SK, HU 36/E 70 - E 

Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov 
a fotografov - seniorov 

SK - 
120 

20/E - E 

Čaro hliny – tvorivé dielne SK - 
120 

20/E - E 

Kronika  SK 40/E 100 - E 

Kto čo vie? SK, HU - 50/E - - 

Deň narcisov - kampaň SK - E - E 

Autizmus a Aspergerov syndróm 
- fenomén 21. storočia 

SK, HU - 50/E - - 

Sociálna prevencia - semináre SK E 20 - E 

Prečo som na svete rád/rada SK - 25/E - E 

Čo vieš o hviezdach? SK - 15/E - E 

Prezentácia židovského kultúrneho dedičstva SK 100 50/E - E 

Začnime s vysťahovaním SK - 30/E - 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 

 Prehľad akcií a podujatí – www.supersova.sk 

 Prehľad kultúrnych zariadení – www.hladamvmeste.sk 

http://www.goslovakia.sk/
http://www.supersova.sk/
http://www.hladamvmeste.sk/


 

 

 

 

 

 Propagácia kultúrnych zariadení a podujatí - www.mojeumenie.sk 

 Prehľad kultúrnych zariadení – www.katalog.trade.sk 

 Prehľad kultúrnych zariadení – www.slovensko.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojeumenie.sk/
http://www.katalog.trade.sk/
http://www.slovensko.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: 2021/2022 
jazyk: SK 
náklad: 100 
formát: A4 
väzba: V1  
rozsah: 8 strán  
reprodukcie: 46 farebných reprodukcií  
 
Časopis OBZOR - štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 
činnosti v okrese Galanta pravidelne informuje o plánovaných 
podujatiach a o realizovaných kultúrnych aktivitách. 
 

Krásy našej prírody 
autor: Bc. Ivana Balušíková 
vydavateľ: GOS 
tlač: -  
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: elektronický formát 
formát: A5 
väzba: - 
rozsah: 20 strán 
reprodukcie: 50 farebných reprodukcií 
 
Katalóg k celoslovenskej výtvarnej, fotografickej a literárnej 
súťaži detí a mládeže Krásy našej prírody 2021. 
 

Galantská paleta 

autor: Bc. Ivana Balušíková 
vydavateľ: GOS 
tlač: - 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: elektronický formát 
formát: DL4 



 

 

 

 

 

väzba: - 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 18 farebných reprodukcií 
 
Katalóg k výstave výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov. 
 

Juraj Tury: Obrazy  
autor: Bc. Ivana Balušíková 
vydavateľ: GOS 
tlač: GOS 
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 50 ks 
formát: DL4 
väzba: V1 
rozsah: 4 strany 
reprodukcie: 11 farebných a 2 čiernobiele reprodukcie 
 
Katalóg k výstave diel Juraja Turyho - OBRAZY. 
 

 

DIGITFOTO GALANTA 2021 

autor: Michal Tuška 
vydavateľ: GOS 
tlač vizuálu na USB: Pc micro  
ISBN / ISSN: - 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 85 ks 
formát: - 
väzba: - 
rozsah: 80 strán 
reprodukcie: 70 farebných a čiernobielych reprodukcií 
 
Katalóg v elektronickej forme na USB nosiči z celoslovenskej súťaže a prehliadky 
neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou Digitfoto Galanta 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Publikačná činnosť  
 
Na Slovensku  
 Galantské osvetové stredisko, Čaro slova, In: Galantské novinky, číslo 11, 5. 

ročník, 2021, 1 strana 
 Galantské osvetové stredisko, OdDYCHpoDYCH, In: Galantské novinky, číslo 11, 

5. ročník, 2021, 1 strana 
 Galantské osvetové stredisko, Divertimento musicale 2021, In: Galantské novinky, 

číslo 11, 5. ročník, 2021, 1 strana 
 Galantské osvetové stredisko, Kultúra bez bariér, In: Galantské novinky, číslo 11, 

5. ročník, 2021, 1 strana 
 Galantské osvetové stredisko, Deti maľovali „Farebný svet Rómov“, In: Galantské 

novinky, číslo 11, 5. ročník, 2021, 1 strana 
 Galantské osvetové stredisko, Spomienky na Nežnú revolúciu z pohľadu 

Ladislava Saba, In: Galantské novinky, číslo 12, 5. ročník, 2021, 1 strana 
 Kolektív autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 

činnosti v okrese Galanta, číslo 1, 22. ročník, 2021, 8 strán 
 Kolektív autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 

činnosti v okrese Galanta, číslo 2, 22. ročník, 2021, 8 strán 
 Kolektív autorov GOS, In: OBZOR, štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 

činnosti v okrese Galanta, číslo 3, 22. ročník, 2021, 8 strán 
 Kolektív autorov GOS, In: OBZOR,  štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej 

činnosti v okrese Galanta, číslo 4, 22. ročník, 2021, 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 2021 

 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 GOS za rok 2021 
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 okresoch 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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 138.470 131.370 131.368,44 99,99 

620 Odvody 54.397 47.676 47.675,49 99,99 

630 Tovary a služby 49.487 79.105 79.107,07 100 

640 Bežný transfer 11.550 70 70 100 

Spolu 253.904 258.221 258.221 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov TOS za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 

Tržby a vlastné výnosy    336,00 € 
 

Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov TOS z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. Fond na 
podporu 
umenia 

21-442-01406 - 
KreaTiviTa 2021 5.900 2.500 380 BV 

2. Fond na 
podporu 
umenia 

21-442-01212 – 
Trnavská 
bábkarská šnóra 

5.600 4.500 367,50 
BV 

3. Fond na 
podporu 
umenia 

21-441-00581 – 
55. ročník 
Slávností spevu, 
hudby a tanca 
Červeník 2021 

14.900 4.000 1.050 

BV 

4. Fond na 
podporu 
umenia 

21-441-00563 – 
Folklórne 
slávnosti 
Krakovany 2021 

11.600 5.000 825 

BV 



 

 

 

 

 

5. Fond na 
podporu 
umenia 

21-451-00543 - 
CINEAMA 2021 - 
XXV. ročník 
krajskej súťaže 
amatérskej 
filmovej tvorby 

3.640 2.500 411 

BV 

6. Fond na 
podporu 
umenia 

21-451-00552 - 
Krajská súťaž 
Šaffova ostroha 
2021 

4.230 2.000 575 

BV 

7. Fond na 
podporu 
umenia 

21-451-00535 - 
Malá krajská 
scénická žatva 

8.150 3.800 915 
BV 

8. Fond na 
podporu 
umenia 

21-451-00529 - 
Krajská a 
postupové 
súťažné 
prehliadky Hollého 
pamätník 2021. 
(Sú súčasťou 
Hviezdoslavovho 
Kubína) 

2.300 2.000 258 

BV 

9. Fond na 
podporu 
umenia 

21-452-00576 - 
Malí remeselníci - 
XI. ročník 
detských tvorivých 
dielní zameraných 
na tradičné 
ľudové remeslá 

1.600 1.000 110 

BV 

10. Nadácia ZSE Jarmočné čriepky 
2021 

1.000 900 - 
BV 

.11. Národné 
osvetové 
centrum 

Trnavský objektív 
2021 1.000 1.000 - 

BV 

12. Národné 
osvetové 
centrum 

Regionálne kolo  
Hollého pamätník 
IV. a V. ktg. 

500 500 - 
BV 

13. Národné 
osvetové 
centrum 

Malá krajská 
scénická žatva 
2021 

4.000 2.000 - 
BV 

14. Národné 
osvetové 
centrum 

CINEAMA 2021 – 
XXV. Ročník 
krajskej súťaže 
amatérskej 
filmovej tvorby 

1.140 1.140 - 

BV 

15. Národné 
osvetové 
centrum 

Okresné kolo 
súťaže Hollého 
pamätník 

600 600 - 
BV 

16.  Mesto Trnava 
 

Cyklus tvorivých 
dielní a besied 
s filmovými 
tvorcami 

400 400 - 

BV 

Spolu BV                                                                33.840 4.891,50  

Spolu KV                                                                - -  

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe osvety 
 

Objekty v správe TOS za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

- - - - - 

 

Objekty v nájme TOS za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky TOS v m2 za rok 2021 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

236,48 m2 211,34 m2 36,98 m2 126,40 m2 73,10 m 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

Výstavy 
 
Výstavy 
 
Reminiscencie Trnavskej palety   
(15.3. – 31.5.2021) 
organizátor: TOS, TTSK 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 500 
 
Kolektívna výstava výtvarných diel, kde sa prezentovalo 28 autorov z trnavského 
regiónu. Výstavnú kolekciu tvorilo 59 výtvarných diel, výstava bola súčasťou projektu 
KreaTiviTa 2021. 
 
Trnavský objektív  
(8.4. – 31.5.2021) 
organizátor: TOS, Zsl. múzeum 
miesto konania: Západoslovenské múzeum 
v Trnave 
odbor: fotografia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
 
Kolektívna súťažná výstava 51. ročníka súťaže Trnavský objektív, prezentovalo sa 25 
autorov, ktorí zaslali 200 fotografií. Výstava bola sprístupnená aj online formou na 
webe TOS.  
 
Výber z tvorby Milana Marônka 
a Vernera Scheibenreifa   
(4.5. – 31.5.2021)  
organizátor: TOS, Zsl. múzeum 
miesto konania: Západoslovenské múzeum 
v Trnave 
odbor: fotografia, výtvarníctvo 
výstup: plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 800 
 
Autorská výstava fotografií Milana Marônka  a výtvarných diel Vernera Scheibenreifa. 
Výstava bola súčasťou projektu KreTiviTa 2021. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Rozuzlenie   
(10.5. – 25.6.2021) 
organizátor: TOS 
miesto konania: TOS 
odbor: textilná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 500 
 
Kolektívna výstava textilnej tvorby Aleny 
Čaklovičovej a Evy Jaurovej, prebehla aj komentovaná prehliadka výstavy. Výstava 
bola súčasťou projektu KreTiviTa 2021.  
 
Jaroslav Áč  
(2.6. – 31.8.2021) 
organizátor: TOS, TTSK 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarníctvo 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 500 
 
Autorská výstava výtvarných diel Jaroslava Áča. Výstavnú 
kolekciu tvorilo 51 olejomalieb. Výstava bola súčasťou 
projektu KreaTiviTa 2021.  
 
Alojz Majerník a Rudolf Rypák  
(28.6. – 31.8.2021)  
organizátor: TOS 
miesto konania: TOS 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1 000 
 
Autorská výstava výtvarných diel dvoch 
piešťanských výtvarníkov Alojza Majerníka 
a Rudolfa Rypáka Výstava bola súčasťou projektu KreTiviTa 2021. 
 
Ján Bena  
(3.8. – 2.11.2021) 
organizátor: TOS, TTSK 
miesto konania: TTSK 
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát,  
počet návštevníkov: 500 
Autorská výstava výtvarných diel Jána 
Benu. Výstava bola súčasťou projektu 
KreTiviTa 2021. 
 



 

 

 

 

 

 
Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský  
(3.9 – 18.11.2021)  
organizátor: TOS 
miesto konania: TOS  
odbor: výtvarné umenie, drevorezba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 2 000 
 
Kolektívna výstava výtvarných diel a drevených plastík autorov z Chtelnice, Rudolfa 
Rypáka a Jána Lukačoviča. Výstavnú kolekciu tvorilo 29 drevených plastík a 25 
olejomalieb. Výstava bola súčasťou projektu KreTiviTa 2021. 
 
Ivana Hrušková  
(6. 1.  – 30.11.2021) 
organizátor: TOS, TTSK 
miesto konania: TTSK  
odbor: výtvarné umenie 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 700 
 
Autorská výstava výtvarných diel Ivany 
Hruškovej. Výstavnú kolekciu tvorilo 30 
výtvarných diel. Výstava bola súčasťou projektu KreaTiviTa 2021. 
 
Život nie je čiernobiely, alebo... 
(5.10.– 7.11.2021)   
organizátor: TOS, Dom umenia Piešťany 
miesto konania: Dom umenia Piešťany 
odbor: fotografia 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet návštevníkov: 1 000 
 
Autorská výstava fotografií piešťanského 
autora Romana Tibenského. Výstavnú 
kolekciu tvorilo 27 farebných a 29 čiernobielych fotografií. Výstava bola súčasťou 
projektu KreaTiviTa 2021. 
 
Milan Marônek XL 
(22.10.  – 31.1.2022) 
organizátor: TOS, Zsl. múzeum 
miesto konania: Západoslovenské múzeum v 
Trnave 
odbor: fotografia 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 800 
 



 

 

 

 

 

Autorská výstava fotografií  Milana Marônka. 
Výstavnú kolekciu tvorilo 250 čiernobielych 
a farebných fotografií. Výstava bola súčasťou 
projektu KreaTiviTa 2021.  
 
V jasličkách na slame 
(23.11.  – 15.12.2022) 
organizátor: TOS 
miesto konania: TOS 
odbor: keramika  
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 100 
 
Autorská výstava Márie Hanuskovej, ktorú tvoria keramické betlehemy, reliéfy, 
figurálne plastiky, ale i keramické šperky  Výstava bola súčasťou projektu KreaTiviTa 
2021.  
 
 

Koncerty a festivaly 
 
54. ročník  
Folklórne slávnosti Krakovany 2021   
(26.6 – 27.6.2021) 
organizátor: TOS, TTSK a Obec Krakovany 
miesto realizácie: Krakovany 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 1 500 
 
Folklórne slávnosti sa v Krakovanoch organizujú od roku 1967. Tento ročník bol 
programovo zameraný na regionálne jubilujúce folklórne kolektívy, Spolu účinkovalo 
14 folklórnych kolektívov. Súčasťou boli výstavy zamerané na tradičný svadobný odev 
a výtvarné práce detí s folklórnou tematikou.    
 
Trnavská bábkarská šnóra   
(9.- 11.7.2021)  
organizátor: TOS 
miesto realizácie: TOS 
výstup: plagát, letáky 
počet návštevníkov: 900 
 
Festivalová produkcia troch bábkových 
divadiel, oživené drevené marionety ponúkli 
predovšetkým detskému divákovi rozprávkové čaro v šiestich predstaveniach divadiel 
EJA z Červeníka, Concordia z Banskej Štiavnice a Teátro Neline z Budmeríc. 
Súčasťou bola aj detská tvorivá dielňa 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
55. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca 
Červeník 2021 
(6. – 9.8.2021)  
organizátor: TOS, TTSK, COOP Jednota 
Trnava, Obec Červeník, Regionálna 
poľnohospodárska a potravinárska komora 
Trnava, Dolnopovažské združenie Pramene 
miesto realizácie: Červeník 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 5 000 
 
Tradičné slávnosti v Červeníku zamerané na folklór sme tento rok obohatili 
o vystúpenia dychových hudieb z regiónu a I. ročníkom Verešvárskeho tanečného 
domu. Spolu účinkovalo 20 zoskupení a jednotlivcov. Slávnosti boli na dvoch scénach 
– amfiteáter a ARTpódium pri Zvonici. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou župana 
TTSK. 
 
Spievajte si s nami a Špačinský jarmok 2021 
(21.8.2021) 
organizátor: TOS, TTSK, Obec Špačince 
miesto realizácie: Špačince 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 1 000 
 
Folklórne podujatie v Špačinciach tento rok 
hostilo 6 kolektívov z rôznych kútov Slovenska. 
Súčasťou bol aj jarmok, na ktorom prevládali produkty tradičného umeleckého 
remesla.  
 
Festival malých dychových hudieb 
(4.9.2021)  
organizátor: TOS 
miesto realizácie: TOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 500 
 
Festival malých dychových hudieb, na ktorom 
účinkovali dychové hudby Modrančanka, 
Rovina z Veľkých Kostolian, Šúrovanka, 
Hrnčarovani, Dubovanka a Verešvaranka. Súčasťou bol aj Deň vínnych pivníc Trnava 
2021. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 
Spomienkové stretnutie  
(24.5.2021) 
organizátor: TOS 
miesto realizácie: TOS 
výstup:0 
počet návštevníkov: 10 
 
Spomienkové stretnutie pri príležitosti 140. 
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. 
 
Koncert Gitarová hudba romantizmu 
(18.6.2021) 
organizátor: TOS 
miesto realizácie: Trnavské osvetové 
stredisko 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 100 
Gitarová 
 
Hudba romantizmu v podaní nadaného 
mladého umelca Karola Samuelčíka spríjemnila podvečer Trnavčanom, i cezpoľným 
návštevníkom. V programe koncertu si vypočuli pôsobivé diela autorov: Joseph Kaspar 
Mertz, Napoleon Coste, Niccoló Paganini, či Giulio Regondi. Koncert obohatila 
prehliadka výstavy textilnej tvorby ,,Rozuzlenie“ , od autoriek Aleny Čaklovičovej a Evy 
Jaurovej.  
 
Maestrovi zo srdca 
(17.7.2021)  
organizátor: TOS 
miesto realizácie: Trnavské osvetové 
stredisko 
výstup: pozvánka 
počet návštevníkov: 300 
 
Slávnostné koncert venovaný životu, 
tvorbe a spomienke hudobného 
skladateľa Mikuláša Schneidera 
Trnavského, organizovaný pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia.  Účinkovali: Zbor 
a orchester Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša, 
Robotnícky spevokol Bradlan, Daniel Čapkovič, Lucia Kubeková a Ján Rampák.  
 
 



 

 

 

 

 

 
77. výročie SNP 
(27.8. 2021) 
organizátor: TTSK, TOS, Mesto Trnava 
miesto realizácie: Pamätník SNP Trnava 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 150 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 77. 
výročia vypuknutia SNP, ako najvýznamnejšej 
vojenskej udalosti v dejinách Slovenska 
a zároveň ako symbol boja proti totalite, boja za slobodu a svojprávnosť. 
 
Koncert  Robo Opatovský & FOR YOU & 
Duo Live Guitars 
(11.8.2021) 
organizátor: TOS  
miesto realizácie: TOS 
výstup: plagát 
počet návštevníkov: 200 
 
TOS usporiadalo koncert trnavského rodáka 
Roba Opatovského. Spolu s ním 
spoluúčinkovali a capella FOR YOU a Duo Live Guitars. Trnavčania a poslucháči z 
blízkeho i širokého okolia si vypočuli skladby autorskej tvorby, ale i populárne piesne 
českej, slovenskej i svetovej hudobnej scény od všetkých spomínaných interpretov. 
 
Jarmočné čriepky 
(10 - 11.9.2021) 
organizátor: TOS 
miesto realizácie: TOS 
výstup: plagát, banner 
počet návštevníkov: 7 000 
 
II. ročník Jarmočných čriepkov na dvore 
Domu hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského, svoje výrobky prezentovali 
a ponúkali 10 výrobcovia, v kultúrnom 
programe účinkovali: DFS Trnavček, 
FidliCanti,  Vannessa Šarközi & Miloš Biháry Gypsy Jazz Project, ľudová hudba FS 
Máj, Bábkové divadlo EJA, FunnyFellows, Trnafská cimbalofka, Bystrík banda. 
 
 

Podujatia organizované TOS v roku 2021 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

Výstava kaktusov  KKAS ISLAYA 700 

„Navzájom lepší“ – Tatiana Pavlovičová – 
Krst knihy 

TTSK 150 

 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ 
ČINNOSŤ 

 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 Účastníci divadelných prehliadok (8. - 9.10.2021) Metodické poradenstvo bolo 

poskytnuté účastníkom divadelnej prehliadky Malá krajská scénická žatva, 
prostredníctvom rozborových seminárov, ktoré viedli členovia odbornej poroty 
(Elena Knopová, Juraj Bielik, Martina Koval Majerníková). 

 Účastníci súťažných prehliadok v umeleckom prednese (8. – 9.6., 15.6., 23. – 
24.9.2021) Metodické poradenstvo bolo poskytnuté účastníkom postupových 
súťažných prehliadok v umeleckom prednese poézie a prózy, Hollého pamätník 
2021, prostredníctvom rozborových seminárov, ktoré viedli členovia odborných 
porôt (Martina Koval Majerníková, Blanka Blesáková, Jana Pelešová, Janette 
Gubricová, Roman Féder, Petra Sabová, Barbora Kováčová, Mária Gubiová) 
 

 

Úsek folklór 
 Na úseku folklóru nebolo poskytované poradenstvo prostredníctvom rozborových 

seminárov postupových súťaží, z dôvodu epidemiologickej situácie spôsobenej 
pandémiou COVID – 19. 
 

Úsek komorná a dychová hudba 
- 

 

Úsek fotografia a výtvarníctvo 
 Na úseku fotografie a výtvarníctva nebolo poskytované poradenstvo 

prostredníctvom rozborových seminárov postupovej súťaže Trnavský objektív, 
z dôvodu epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19. 

 
 
Úsek film a video 
 Účastníci krajskej súťaže CINEAMA 2021  (23.6.2021) – Metodické poradenstvo 

bolo poskytnuté účastníkom krajskej súťaže filmovej tvorby CINEAMA 2021, 
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 
- 

 

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,. 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 Hollého pamätník (8. – 9.6.2021) okresné kolo Trnava, Západoslovenské 

múzeum Trnava, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v I., 
II. a III. kategórií,  porota pracovala v zložení: Blanka Blesáková, Roman Féder, 
Janka Pelešová. počet recitátorov bol 62. 

 Hollého pamätník (15.6.2021), regionálne kolo, Západoslovenské múzeum Trnava 
regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórií z 
okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany, víťazi postúpili do krajského kola, porota 
pracovala v zložení Roman Féder, Janette Gubricová, Blanka Blesáková,  počet 
recitátorov bol 10. 

 Hollého pamätník (23., 24.9.2021), krajské kolo, Západoslovenské múzeum 
Trnava, interpretačné umenie na krajskom kole súťažnej prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy, mládeže a dospelých, recitátorov, porota pracovala 
v zložení Jana Pelešová, Mária Gubiová, Petra Sabová, Roman Féder, Janette 
Gubricová, Barbora Kováčová,  Martina Koval Majerníková, počet recitátorov bol 
57. 

 Hollého pamätník (8. – 9.6.2021), okresné kolo Hlohovec, CVČ Dúha Hlohovec, 
súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v I., II. a III. kategórií, 
počet recitátorov bol 60. 

 Hollého pamätník (8. – 9.6.2021), okresné kolo Piešťany, CVČ Ahoj Piešťany, 
súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v I., II. a III. kategórií, 
počet recitátorov bol 43. 

 Hollého pamätník, obvodné kolá Trnava vidiek a Trnava mesto postupová súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy. Podujatie nebolo uskutočnené z dôvodu 
epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou COVID – 19. 

 Divadlo očami detí, okresné kolo, súťažná prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti, Podujatie nebolo uskutočnené z dôvodu epidemiologickej situácie 
spôsobenej pandémiou COVID – 19. 

 Malá krajská scénická žatva (8. – 9.10.2021) krajské kolo, Divadlo Jána Palárika 
Trnava, súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov  Trnavského 
kraja, zúčastnilo sa 5  divadelných súborov, víťazmi súťaže sa stali Záhorácke 
divadlo Senica, Divadlo DISK Trnava a Divadlo na Trakoch Trakovice. Porota 
pracovala v zložení Elena Knoppová, Juraj Bielik, Martina Koval Majerníková. 

 
 

Dychová hudba 
- 

 

Folklór 
- 

 

Fotografia, výtvarníctvo 



 

 

 

 

 

 Trnavský objektív (22.2.2021– ukončenie súťaže), regionálne kolo,  51.  ročník 
súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany, na prehliadke tvorby sa zúčastnilo 25 vystavujúcich autorov,  do 
súťaže sa prihlásilo 200 fotografií porota pracovala v zložení Mgr. Pavel Pecha, 
Mgr. art. Roman Pavlovič a Mgr. Peter Lančarič, PhD. 

 

Film a video 
 CINEAMA 2021 (4.6.2021), regionálne kolo, Trnavské osvetové stredisko, 25. 

ročník regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany, na prehliadke sa prezentovalo 13 filmov, porota pracovala v zložení 
Mgr. Dušan Blahút PhDr., Mgr. art. Dušan Bustin, Mgr. art. Lukáš Šafář. 

 CINEAMA 2021 (23.6.2021), krajské kolo, kino CINEMAX ARENA Trnava, 25. 
ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby Trnavského kraja, na prehliadke 
sa prezentovalo 23 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: 125. 
Kapacita kina mohla byť naplnená len v zmysle aktuálnych predpisov zamedzenia 
šírenia pandémie COVID – 19. 

 
 
Mimoregionálne postupové podujatia 

 
 67. Hviezdoslavov Kubín 2021 (27.,30.10.2021), celoštátne kolo, do celoštátneho 

kola súťaže umeleckého prednesu poézie prózy boli nominovaní 14 recitátori z 
Trnavského kraja. 

 Belopotockého Mikuláš 2021 (18.–21.11.2021), celoštátne kolo neprofesionálneho 
divadla dospelých, Trnavský kraj reprezentovali Divadlo DISK Trnava, Záhorácke 
divadlo Senica, Divadlo na Trakoch Trakovice. 

 Výtvarné spektrum 2021 (3.6. – 26.6.2021), krajské kolo, Žitnoostrovské múzeum 
Dunajská Streda, súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, doručených 
bolo 75 výtvarných diel od 23 autorov.  

 AMFO 2021 (17.6. – 31.7.2021), krajské kolo, Záhorské osvetové stredisko Senica, 
súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby, do krajskej súťaže  bolo 
zaslaných 95 fotografií od 34 autorov. 

 Výtvarné spektrum 2021 (9. – 30.10.2021), celoštátne kolo, Synagóga Levice 
súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby do celoštátnej súťaže Výtvarné 
spektrum 2021 bolo doručených 11 výtvarných diel od 6 autorov. 

 AMFO 2021 (5.11.-15.3.2021), celoštátne kolo, Slovenská národná knižnica Martin, 
súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby, do celoštátnej súťaže AMFO 
2021 bolo doručených 36 fotografií od 18 autorov. 

 CINEAMA 2021 (3.-5.9.2021), celoštátne kolo, Kino Žriedlo v Bardejovských 
Kúpeľoch, súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby, do celoštátneho kola bolo 
doručených 16 filmov.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 

 Malá krajská scénická žatva 
(8. – 9.10.2021) 
miesto konania: Divadlo Jána Palárika 
úsek: divadlo 
počet účastníkov: 145 
Hodnotiaci seminár bol súčasťou súťažnej prehliadky, seminár po každej 
inscenácií viedli členovia odbornej poroty Elena Knopová, Juraj Bielik, Martina 
Koval Majerníková 
 

 Hollého pamätník 
(8 – 9.6., 15.6., 23. – 24.9.2021) 
miesto konania: Západoslovenské múzeum Trnava 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 182 
Hodnotiace semináre boli  súčasťou súťažných postupových  prehliadok, semináre 
viedli členovia odbornej poroty. Martina Koval Majerníková, Blanka Blesáková, 
Jana Pelešová, Janette Gubricová, Mária Gubiová, Petra Sabová, Barbora 
Kováčová, Roman Féder 
 

 CINEAMA 2021 
(23.6.2021) 
miesto konania: kino CINEMAX ARENA Trnava 
úsek: videotvorba 
počet účastníkov: 50 
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 
   
 Beseda s filmárom Mgr. art. Lukášom Šafářom  

(6.10.2021), miesto konania:       SOŠ elektrotechnická 
Trnava. Lektor poukázal na dôležitosť  svetla 
v kompozícii filmového obrazu na názorných ukážkach. 
Predviedol niektoré špeciálne efekty a vysvetlil postup 
ich realizácie. V projekcii predviedol ukážky filmov zo 
súťaže na tému COVID -19.Úlohou bolo filmovou rečou 
vyjadriť svoje pocity v časoch pandémie, názory na 
súčasnosť. Súťaž vyhral krátky film. Kde veľmi minimalisticky bol znázornený život 
od narodenia až po smrť. Počet účastníkov:19     

  
 



 

 

 

 

 

 Beseda s filmárom Mgr. Dušanom Blahútom PhD. 
(6.10.2021), miesto konania:TOS Trnava. Témou 
besedy bolo priblížiť prácu s ptrogramom 3D MAX na 
modelovanie a renederovanie animácie a vytváranie 
rôznych efektov. Veľmi zaujímavá bola reklama na 
ochranu životného prostredia vytvorená technikou 
Motion Captura, kde sa pohyb skutočného objektu 
previedol na digitálny model. Lektor predviedol ukážky 
prác animátora Mareka Denku, ktorí tvorí výnimočné 
3D artworky. Počet účastníkov:12     

 
 Beseda s filmárom Mgr. art. Jurajom Mravcom  

(25.10.2021) miesto konania: SOŠ elektrotechnická 
Trnava. Lektor ukázal Témou besedy s filmárom 
a  vojnovým dokumentaristom pánom Mgr. art. 
Jurajom Mravcom bolo filmovanie v náročných 
vojnových podmienkach. V rámci besedy sme 
zrealizovali projekciu filmu „Stratený domov“. Film 
hovorí o osude mladých slovenských medikov, ktorí sa 
zapojili do pomoci civilistom pri bojoch v Mósule, kde 
Islamský štát spáchal genocídu na jezídoch. Naši medici Oliver a Matej opúšťajú 
svoje rodiny a riskujú svoje životy pri výkone svojej profesie. Film silne rezonoval 
a upútal divákov. Pán Mravec hovoril aj o filme „Mir vam“, ktorý natočil na východe 
Ukrajiny na Majdane, ktorý bol bojovou zónou počas anexie Krymu.  Počet 
účastníkov: 24    

 
      
Tvorivé dielne a animačné hodiny 

 
 Tvorivé stretnutie pre neprofesionálnych výtvarníkov (22.5.2021), TOS, počet 

účastníkov: 5, výtvarný workshop pre výtvarníkov z regiónu zameraný na maľbu 
kvetinového zátišia. 

 Krajinomaľba I. (16.10.2021), TOS, počet účastníkov: 6, výtvarný workshop 
zameraný na maľbu jesenného zátišia. 

 Malí remeselníci, (7.8.2021), TOS, počet účastníkov: 220 detí, 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 (9. – 10.7.2021), TOS, počet účastníkov: 100, na 
tvorivých dielňach počas Trnavskej bábkarskej šnóry pod vedením lektorov Jany 
Pilátovej a Ivana Slezáka, Mišky a Dušany Vančových a Andreja Spála si deti 
vytvárali papierové bábky, drevených koníkov a iné výrobky z rozprávkovou 
tematikou.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Špecializované akcie 
 
 Výstava kaktusov (10. – 11.06. 2021) 

miesto realizácie: TOS 
organizátor: TOS, KKAS ISLAYA 
výstup: plagát  
počet návštevníkov: 120 
 
Prehliadka výstavy kaktusov a sukulentov 
spojená s predajom. 

 
 

 

 

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) 

17 

Západoslovenské 
múzeum v Trnave 

Spolupráca pri realizácii výstav a 
súťaží 

Divadlo Jána Palárika 
Trnava 

Organizačná výpomoc na 
podujatich 

Liga zdravia Slovensko Spolupráca pre realizácii 
vzdelávacích aktivít 

Liga proti rakovine Spolupráca pre realizácii 
vzdelávacích aktivít 

Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave – hudobné 
oddelenie 

Spolupráca pri realizácii súťaží 
a výstav 

Dom umenia Piešťany Spolupráca pre realizácii výstav 

CVČ Kalokagatia Trnava Spolupráca pri realizácii súťaží 

CVČ Dúha Hlohovec Spolupráca pri realizácii súťaží 

CVČ Ahoj Piešťany Spolupráca pri realizácii súťaží 

ISLAYA Trnava - Klub 
kaktusárov a sukulentov  

Spolupráca pri realizácii 
podujatia 

Obec Krakovany Spolupráca pri realizácii 
podujatia 

Obec Červeník Spolupráca pri realizácii 
podujatia 

Obec Špačince Spolupráca pri realizácii 
podujatia 

CINEMAX ARENA Trnava Spolupráca pri realizácii 
podujatia 

Obec Križovany nad 
Dudváhom 

Spolupráca pri realizácii 
podujatia 

Galantské osvetové 
stredisko 

Spolupráca pri realizácii výstavy 

Žitnoostrovské osvetové 
stredisko 

Spolupráca pri realizácii výstavy 

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 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 
 
 
 

 
 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií (AKOI)  

členský ročný príspevok 70 Eur.  
Asociácia je záujmové združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 
2014 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov. Obhajuje a podporuje záujmy svojich členov. Prispieva k zvyšovaniu 
odbornej úrovne kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality činnosti kultúrno-
osvetových zariadení. Podieľa sa na tvorbe a realizácii koncepčných, strategických, 
legislatívnych a rozvojových dokumentov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. 
Realizuje odborné podujatia zamerané na profesionalizáciu a rozvoj kultúrno-
osvetových inštitúcií. Prispievať k výmene skúseností a sieťovaniu kultúrno-
osvetových inštitúcií na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  http: //www.osvetatt.sk  
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2010/2020 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MFC23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 
 

Návštevnosť webovej stránky TOS za rok 2021 
Jedineční 

návštevníci 
Celková 

návštevnosť 
Miera okamžitých 

odchodov v % 
Počet stránok za 

reláciu 
Priemerné trvanie 

relácie 

5.871 19.468 - - - 

 
 
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 
 Piešťanský denník 
 www.trnavskyhlas.sk, www.pnky.sk, www.zpiestan.sk, www.piestanskydennik.sk, 

www.frastackenoviny.sk, www.hlohovec24.sk, www.trnava24.sk, www.trnava-
live.sk, www.teraz.sk, www.mytrnava.sme.sk, www.trnava.sk, 
www.trnava.zoznam.sk,  www.trnava-vuc.sk, www.mojeumenie.sk, 
www.zelenec.sk, www.mestohlohovec.sk, www.tasr.sk, www.krajzazitkov.sk, 
www.tasr.sk, www.obecne-noviny.sk,  
 

 
Výročné správy organizácie  
- 
 
 

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.trnava-live.sk/
http://www.trnava-live.sk/
http://www.teraz.sk/
http://www.mytrnava.sme.sk/
http://www.trnava.sk/
http://www.trnava.zoznam.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.mojeumenie.sk/
http://www.zelenec.sk/
http://www.mestohlohovec.sk/
http://www.tasr.sk/
http://www.krajzazitkov.sk/
http://www.tasr.sk/
http://www.obecne-noviny.sk/


 

 

 

 

 

 
Aktívna komunikácia so školami 
 Počet oslovených ZŠ s MŠ/106 

 Počet oslovených SŠ/40 

 Počet oslovených ZUŠ/7 

 Komunikácia so školskými zariadeniami prebiehala prostredníctvom zasielania e-

mailovej pošty, prostredníctvom zasielania propozícií na postupové súťaže na 

úseku ZUČ, zasielaním pozvánok a plagátov na podujatia, telefonickými hovormi 

pri organizácii prednášok v oblasti drogovej prevencie, sociálno-patologických 

javov, zdravého životného štýlu, tvorivých dielní, exkurzií. 

 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 

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

správa 

Hollého pamätník 2021 SK 30 20 - E 

Malá krajská scénická žatva 2021 SK 30 30 1 E 

Cyklus tvorivých dielní a besied s filmovými 
tvorcami  

SK E 10 - E 

Beseda s filmárom Lukášom Šafářom SK E 10 - E 

Cyklus tvorivých dielní a besied s filmovými 
tvorcami a filmárom Jurajom Marvanom 

SK E 10 - E 

Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský  - výber 
z tvorby  - KreaTiviTa 2021 

SK 10 5 - E 

Spievajte si s nami a Špačinský jarmok 2021 SK 80 40 - E 

Cineama 2021 SK 10 10 - E 
 

77.výročie SNP SK E E - - 

Jaroslav Áč – výber z tvorby  - KreaTiviTa 
2021 

SK - 5 - E 

Reminiscencie Trnavskej palety SK - 5 - E 

Trnavský objektív 2021 SK 30 30 - E 

Výber z tvorby  - výstava fotografií Vernera 
Scheibenreifa a Milana Marônka – KreaTiviTa 
2021 

SK E 30 - E 

Rozuzlenie – výstava textilnej tvorby Aleny 
Čaklovičovej a Evy Jaurovej – KreaTiviTa 
2021 

SK - 5 - E 

Gitarová hudba romantizmu SK 30 5 - E 

Ivana Hrušková  - výber z tvorby – KreaTiviTa 
2021 

SK - 5 - E 

54. ročník Folklórne slávnosti Krakovany 
2021 

SK 80 50 - E 

Ján Bena  – výber z tvorby – KreaTiviTa 2021 SK - 5 - E 

55. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca 
Červeník 2021 

SK 250 180 - E 

Festival malých dychových hudieb SK 30 40 - E 

Život nie je čiernobiely, alebo... KreaTiviTa 
2021 

SK 10 10 - E 

LX – Milan Marônek – KreaTiviTa 2021 SK 10 30 - E 



 

 

 

 

 

 

 

Iné formy propagácie  
- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malí remeselníci 2021 SK - 30 - E 

Jarmočné čriepky 2021 SK E 30 1 E 

Maestrovi zo srdca  SK 100 20 - E 

Trnavská bábkarská šnóra SK E 50 1 E 

V jasličkách na slame – KreaTiviTa 2021 SK E 10 - E 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

Edičná činnosť  
 

Trnavský objektív 2021   
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová 
vydavateľ: TOS 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: marec 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 ks 
formát: 21x21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: 28 farebných a 33 čiernobielych 
reprodukcií 
Sprievodný katalóg k 51.ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavský objektív 2021 
 
KreaTiviTa 2021: Život nie je čiernobiely, alebo...   
Autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Milada Kotlebová 
vydavateľ: TOS 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: október 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 200 ks 
formát: 21x21 cm 
väzba: V1 
rozsah: 28 strán 
reprodukcie: 28 farebných a 27 čiernobielych 
reprodukcií 
Sprievodný katalóg k projektu KreaTiviTa 2021: Život nie je čiernobiely, alebo... 
autorská výstava fotografií  
 



 

 

 

 

 

CINEAMA 2021 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Mgr. Emília Szegényová 
vydavateľ: TOS 
tlač: Tlačové štúdio Váry 
ISBN / ISSN: 
dátum/rok vydania: jún 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 100 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 12 strán 
reprodukcie: 40 farebných  
Programový bulletin k 25. ročníku krajskej súťaže 
amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021 
 
 
54. ročník Folklórne slávnosti Krakovany 2021   
autor: Mgr. Anna Pekárová, Veronika Behúlová 
vydavateľ: TOS 
tlač: Váry s.r.o. Trnava 
ISBN/ISSN 
dátum/rok vydania: jún 2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 70 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 22 strán 
reprodukcie: 15 farebných fotografií 
Programový bulletin k 54. ročníku Folklórnych slávností 
Krakovany 2021 
 
 
Červeník 2021 
autor: Mgr. Anna Pekárová, Veronika Behúlová 
vydavateľ: Trnavské osvetové stredisko 
tlač: Váry s.r.o. Trnava 
ISBN/ISSN 
dátum/rok vydania: august  2021 
jazyk: slovenský 
náklad: 250 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 30 strán 
reprodukcie: 25 farebných fotografií 
Programový bulletin k 55. ročníku Slávností spevu, 
hudby a tanca Červeník 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

Publikačná činnosť  
Na Slovensku  
 
 POLÁŠOVÁ, Daniela: Diváci na Malej scénickej žatve uvidia muzikál i Dzjéru 

do sveta, https://mytrnava.sme.sk/c/22759531/divaci-na-malej-scenickej-
zatve-uvidia-muzikal-i-dzjeru-do-sveta.html; (2021-10-09) 

 TASR: V trnavskom Dome hudby sa koná výstava dvoch chtelnických 
umelcov, https://www.teraz.sk/najnovsie/v-trnavskom-dome-hudby-je-vystava-
dvoch/576171-clanok.html  (2021-09-12) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Špačinský jarmok 2021: hudba, spev, tanec, ale aj 
program pre rodiny s deťmi, https://www.trnava-live.sk/2021/08/11/spacinsky-
jarmok-2021-hudba-spev-tanec-ale-aj-program-pre-rodiny-s-detmi/  (2021-08-
11) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: V Špačinciach chystajú na sobotu jarmok, bude folklór, 
muzika aj detské aktivity, https://www.trnavskyhlas.sk/c/31238-v-spacinciach-
chystaju-na-sobotu-jarmok-bude-folklor-muzika-aj-detske-aktivity/  (2021-08-
19)  

 SZEGÉNYOVÁ, Emília: Šanca pre filmárov: Zapojte sa do súťaže CINEAMA 
2021, https://fmk.sk/cineama-2021/  (2021-05-14) 

 KOTLEBOVÁ, Milada: Reminiscencie Trnavskej palety, https://www.trnava-
vuc.sk/14175-en/aktuality/reminiscencie-trnavskej-palety/  (2021-04-08) 

 MICHALĆÍKOVÁ, Katarína: Vyhlásili propozície 51. ročníka súťaže Trnavský 
objektív. Autori sa môžu zapojiť do 8. februára, https://www.trnava-
live.sk/2020/12/21/vyhlasili-propozicie-51-rocnika-sutaze-trnavsky-objektiv-
autori-sa-mozu-zapojit-do-8-februara/  (2020-12-21) 

 MICHALČÍKOVÁ, Katarína: Vyhlásenie súťaže Trnavský objektív 2021,  
https://www.trnava-vuc.sk/13902-en/aktuality/vyhlasenie-sutaze-trnavsky-
objektiv-2021/  (2020-12-22) 

 Redakcia: Fotografovia pozor, blíži sa Trnavský objektív 2021, 
https://fmk.sk/ttobjektiv_2021/  (2020-12-18) 

 Redakcia: Z aktuálnej kultúrnej ponuky v regiónoch II., 
https://mojeumenie.sk/nekategorizovane/z-aktualnej-kulturnej-ponuky-v-
regionoch-ii/  (2021-06-17) 

 Redakcia: Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trnavského samosprávneho kraja pozýva verejnosť na gitarový koncert 
Karola Samuelčíka, https://www.trnava-vuc.sk/14725-en/aktuality/trnavske-
osvetove-stredisko-v-zriadovatelskej-posobnosti-trnavskeho-samospravneho-
kraja-pozyva-verejnost-na-gitarovy-koncert-karola-samuelcika/  (2021-06-17) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Krakovianske Folklórne slávnosti sľubujú pestrý 
program, https://www.zpiestan.sk/spravy/krakovianske-folklorne-slavnosti-
slubuju-pestry-program/  (2021-06-16) 

 SEDLÁK, Juraj: V Krakovanoch je folklór stále živý a atraktívny, 
https://www.piestanskydennik.sk/2021/06/29/v-krakovanoch-je-folklor-stale-
zivy-a-atraktivny/  (2021-06-21) 

 TASR: Po ročnej prestávke prichádzajú 54. Folklórne slávnosti 
v Krakovanoch, https://trnava.zoznam.sk/po-rocnej-prestavke-prichadzaju-54-
folklorne-slavnosti-v-krakovanoch/  (2021-06-23) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Po ročnej prestávke sa opäť uskutočnia Folklórne 
slávnosti v Krakovanoch, https://www.trnava-live.sk/2021/06/16/po-rocnej-
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prestavke-sa-opat-uskutocnia-folklorne-slavnosti-v-krakovanoch/  (2021-06-
16) 

 Redakcia: Červeník bude žiť folklórom i detskými dielňami, 
https://trnavske.radio/2021/07/27/cervenik-bude-zit-folklorom-i-detskymi-
dielnami/  (2021-07-27)  

 TASR: V Červeníku sa vracajú k tradícii. Slávnosti ožijú opäť folklórom 
https://mytrnava.sme.sk/c/22716358/slavnosti-spevu-hudby-a-tanca-v-
cerveniku-sa-vracaju-k-svojej-povodnej-dramaturgii.html/  (2021-08-06) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Červeník opäť ožije folklórom, 
https://www.zelenec.sk/zivot-v-obci/aktuality/55-rocnik-cervenik-2021-
897sk.html/  (2021-08-02) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Červeník opäť ožije folklórom, https://www.trnava-
live.sk/2021/08/03/cervenik-opat-ozije-folklorom/   (2021-08-03) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: V Červeníku začínajú dni plné folklóru, koncertovať 
budú viaceré dychovky, https://www.trnavskyhlas.sk/c/31149-v-cerveniku-
zacinaju-dni-plne-folkloru-koncertovat-budu-viacere-dychovky/  (2021-08-05) 

 POLÁŠOVÁ, Daniela: V Trnave bude festival dychoviek, vystúpia hudobníci z 
okolitých obcí, https://www.trnavskyhlas.sk/c/31271-v-trnave-bude-festival-
dychoviek-vystupia-hudobnici-z-okolitych-obci/  (2021-08-27) 

 POLÁŠOVÁ, Daniela: Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude 
Festival malých dychových hudieb, https://www.trnava-live.sk/2021/08/24/vo-
dvore-trnavskeho-osvetoveho-strediska-bude-festival-malych-dychovych-
hudieb/  (2021-08-24) 

 Redakcia: Do Trnavy zavíta Festival malých dychových hudieb, 
https://trnavske.radio/2021/08/30/do-trnavy-zavita-festival-malych-dychovych-
hudieb/  (2021-08-30) 

 Redakcia: Festival malých dychových hudieb, 
https://www.trnava.sk/sk/podujatie/festival-malych-dychovych-hudieb/  (2021-
09-04) 

 MATHIASOVÁ, Alexandra: Čiernobiele alebo farebné? Roman Tibenský 
vystavuje v Dome umenia, 
https://www.piestanskydennik.sk/2021/11/02/ciernobiele-alebo-farebne-
roman-tibensky-vystavuje-v-dome-umenia/  (2021-11-02) 

 KOTLEBOVÁ, Milada: KreaTiviTa 2021: Fotografie Romana Tibenského od 
dnes v Dome umenia, https://www.pnky.sk/kultura/kreativita-2021-fotografie-
romana-tibenskeho-od-dnes-v-dome-umenia/  (2021-10-01) 

 KOTLEBOVÁ, Milada: Fotografie Romana Tibenského v Dome umenia 
Piešťany, https://www.zpiestan.sk/spravy/fotografie-romana-tibenskeho-v-
dome-umenia-piestany/  (2021-10-05) 

 KOTLEBOVÁ, Milada: Trnavské osvetové stredisko pozýva na výstavu 
fotografií domáceho autora Milana Marônka, https://www.trnava-
live.sk/2021/10/12/trnavske-osvetove-stredisko-pozyva-na-vystavu-fotografii-
trnavskeho-autora-milana-maronka/  (2021-10-12) 

 KRIŹAN, Karol: Autorská výstava Milana Marônka ,,LX“, 
http://irisfoto.sk/2021/10/12/autorska-vystava-milana-maronka-xl/  (2021-10-
12) 

 TASR: Trnavský jarmok sa tento rok premení na Jarmočný víkend, 
https://www.teraz.sk/regiony/trnavsky-jarmok-sa-tento-rok-premeni-n/575637-
clanok.html/  (2021-09-09) 
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 BEHÚLOVÁ, Veronika: Jarmočné čriepky ponúknu koncerty Funny Fellows, 
Bystríka aj Fidlicantov, https://www.trnavskyhlas.sk/c/31306-jarmocne-criepky-
ponuknu-koncerty-funny-fellows-bystrika-aj-fidlicantov/  (2021-08-31) 

 SEDLÁK, Juraj: Jarmočný víkend v Trnave, 
https://www.piestanskydennik.sk/2021/09/10/jarmocny-vikend-v-trnave/  
(2021-09-10) 

 REDAKCIA: Jarmočný víkend v Trnave začne už vo štvrtok o týždeň, budú aj 
kolotoče či remeselníci, https://trnavske.radio/2021/09/01/jarmocny-vikend-v-
trnave-zacne-uz-vo-stvrtok-o-tyzden-budu-aj-kolotoce-ci-remeselnici/  (2021-
09-01) 

 BEHÚLOVÁ, Veronika: Koncert Maestrovi zo srdca na nádvorí Domu hudby 
bude venovaný životu a dielu Mikuláša Schneidera Trnavského, 
https://www.trnava-live.sk/2021/07/10/koncert-maestrovi-zo-srdca-na-nadvori-
domu-hudby-bude-venovany-zivotu-a-dielu-mikulasa-schneidera-trnavskeho/  
(2021-07-10) 

 POLÁŠOVÁ, Daniela: Trnavská bábkarská šnóra prinesie trojdňový program 
pre deti, https://www.trnavskyhlas.sk/c/30965-trnavska-babkarska-snora-
prinesie-trojdnovy-program-pre-deti/  (2021-07-06) 

 POLÁŚOVÁ, Daniela: Nenechajte si ujsť nádherné rozprávky, ktoré ponúka 
festival Trnavská bábkarská šnóra, https://www.trnava-
live.sk/2021/07/04/nenechajte-si-ujst-nadherne-rozpravky-ktore-ponuka-
festival-trnavska-babkarska-snora/  (2021-07-04) 

 REDAKCIA: Nádherné rozprávky prinesie Trnavská bábkarská šnóra, 
https://trnavske.radio/2021/07/06/nadherne-rozpravky-prinesie-trnavska-
babkarska-snora/  (2021-07-06) 

 TASR: Trnavská bábkarská šnóra začína každý deň o 16:00, vstup pre deti, 
ich rodičov a starých rodičov je voľný., https://www.teraz.sk/najnovsie/trnava-
deti-caka-rozpravkova-babka/561812-clanok.html/  (2021-07--09) 

 KOTLEBOVÁ, Milada: Trnavské osvetové stredisko pozýva na vianočnú 
výstavu Márie Hanuskovej „V jasličkách na slame“, https://www.trnava-
live.sk/2021/11/24/trnavske-osvetove-stredisko-pozyva-na-vianocnu-vystavu-
marie-hanuskovej-v-jaslickach-na-slame/  (2021-11-24) 

 TASR: Trnava: Výstava V jasličkách na slame je zatiaľ iba online, 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021120300000442/   (2021-12-03) 

 TASR: Výstava V jasličkách na slame je zatiaľ iba online, https://www.obecne-
noviny.sk/clanky/vystava-v-jaslickach-na-slame-je-zatial-iba-online/  (2021-12-
04) 

 
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 2021 
 Áno Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie 
služby*  prostredníctvom on-line 
formulára 

Elektronické prihlášky do 
postupových súťaží NOC áno - 

Iné* Poskytovanie digitálnych 
záznamov súťaží, podujatí áno 

- 
 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov TOS za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

- - - - - 
* podľa ISO 3166-1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

    
   ZÁHORSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
 

    Regionálna súťaž DFS Gbely 
 

 



 

 

 

 

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici 

  
adresa: Vajanského 19, Senica 
tel.: 034/6543205, 034/6513740, 034/6512075, 0905297374 
e-mail: zos@zupa-tt.sk 
web: https://osveta-senica.sk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Záhorské-osvetové-
stredisko-v-Senici-186197734741184 
Instagram: https://www.instagram.com/osveta_senica 
zriaďovacia listina č. 403 zo dňa 1.1.2004 
rok založenia organizácie: 1959 
riaditeľka: RNDr. Ľubica Krištofová 

Sídlo ZOS 

          Územná pôsobnosť: Záhorského 
osvetového strediska (ďalej len ZOS) je 
pre okresy Senica a Skalica. Poslaním je 
uchovávať, podporovať a rozvíjať hodnoty 
miestnej kultúry a tradícií, rozvoj 
záujmovo-umeleckej činnosti, voľno-
časových aktivít a celoživotného 
vzdelávania obyvateľstva. 

Významnú úlohu plní i v oblasti 
prevencie protispoločenských javov 
a rôznych závislosti. Pripravuje 
postupové súťaže v záujmovo-umeleckej 
činnosti (ZUČ) a podujatia (regionálne, 
krajské, celoštátne súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia). 
Metodickou a organizačnou činnosťou sa výrazne podieľa na uchovávaní, ochrane 
a sprístupňovaní hodnôt živej ľudovej kultúry. 

Poskytuje sprostredkovateľské služby všetkým realizátorom kultúrno-osvetovej 
činnosti, pôsobí ako informačno-vzdelávacie centrum pri plnení vládnych programov 
a mapuje a dokumentuje úroveň miestnej kultúry. Organizuje semináre a tvorivé 
dielne, exkurzie a výukové programy v rôznych oblastiach. 
 
           Špecializácia: ako organizácia so všeobecným zameraním organizuje tvorivé 
aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, vytvára priaznivé 
podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít 
z osobitným zreteľom na vekovú kategóriu detí a mládeže v oblasti ekológie, etickej 
a estetickej výchovy, zdravia, práva a občianskeho povedomia, svojim zameraním má 
vplyv na prehlbovanie vzťahu k vlastnému štátu s osobitným zreteľom na región 
Záhorie, ku kultúrnej identite národa, národnostných menších a etnických skupín. 

Pri ZOS Senica pôsobia kluby: Fotoklub ZOS, A-klub, Ekocentrum, Klub 
priateľov histórie. 
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HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 
 
Príspevok zriaďovateľa – bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZOS za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 124.272 124.272 120.684,22 97,11 

620 Odvody 46.180 46.180 43.773,98 94,79 

630 Tovary a služby 36.602 37.152 46.915,07 126,28 

640 Bežný transfer 4.510 4.510 740,73 16,42 

Spolu 211.564 212.114 212.114 100 

 
Príspevok zriaďovateľa – kapitálové výdavky 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZOS za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 

 
Tržby a vlastné výnosy: 523,05 € 
 
Grantové schémy 
 

Čerpanie finančných prostriedkov ZOS z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU Senická divadelná 
jar 

3.200 3.200 - BV 

2. FPU AMFO 2.000 2.000 230 BV 

3. FPU Záhorie spieva 
a tancuje 

3.300 3.300  BV 

4. FPU Vzdelávanie 
v neprofesionálnom 
umení a astronómii 

6.000 6.000 320 BV 

5. NOC Hurbanov pamätník 1.720 1.720  BV 

Spolu BV                                                                  
16.220 

16.220 555  

Spolu KV - -  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe 
 

Objekty v správe ZOS za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

1 - - - - 

 

Objekty v nájme ZOS za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

1 sklad 33 1.584  

 

Priestorové podmienky ZOS v m2 za rok 2021 
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 2020/2021 
(22.1.2021 – 19.2.2021) 
miesto konania: ZOS 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 30 
počet návštevníkov: 24 
 
Výstava z 55. ročníka regionálnej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov 
Senica a Skalica. Vystavujúci autori: 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, Mgr. 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. Peter Žúrek, Mgr. art. Marko Vrzgula. Kurátor 
výstavy: Mgr. art. Peter Žúrek. Z výstavy bol vyhotovený záznam – prezentácia tvorby 
a zverejnený bol na www stránke a sociálnych sieťach organizácie. 
 
Výtvarná Senica v Trnave 
(9.3.2021 – 30.9.2021) 
miesto konania: TTSK Trnava 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát 
počet vystavujúcich autorov: 12 
počet návštevníkov: 150 
 
Výstava vybraných výtvarných diel autorov 
zapojených do regionálnej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 
2020/2021. Vystavujúci autori: Jana Hajdinová, Štefánia Haramachová, Ing. Viktor 
Kmeť, Peter Kotún, Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Lucia Kuklišová, Mgr. AMI – Anna 
Miľanová, Mgr. Helena Minxová, Mgr. Dana Nováková, Monika Sabo, Jaroslav Salay, 
Kamila Učníková. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Impresia v Senici 
(3.8.2021 – 29.8.2021) 
miesto konania: ZOS 
odbor: výtvarná tvorba 
výstup: plagát, pozvánka 
počet vystavujúcich autorov: 1 
počet návštevníkov: 121 
 
Autorská výstava obrazov výtvarníka Dušana 
Procházku z Lubiny, rodáka zo Senice 
(reprodukcie obrazov C. Moneta). 
 
Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria 
(6.9.2021 – 8.10.2021) 
miesto konania: ZOS 
odbor: história, folklór 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 286 
 
Výstava oboznamujúca návštevníkov 
s rodinnými zvykmi na Záhorí a v Myjave na 
konci 19. a v prvej polovici 20. storočia 
súvisiacimi s narodením, svadbou a pohrebom človeka. Autorka a kurátorka výstavy: 
Mgr. Dita Andrušková, PhD. 
 
Jaroslav Žiak – Hrdinovia 
(11.11.2021 – 31.12.2021) 
miesto konania: Dom kultúry v Senici 
odbor: história 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 180 
 
Autorská výstavafotografií Jaroslava Žiaka 
s názvom „Hrdinovia“. 
 
NÁHLIKOVA SENICA 2021 
(21.4.2021 – 21.5.2021) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 24 
počet návštevníkov: 130 
 
61. ročník regionálnej súťažnej výstavy 
neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov 
Senica a Skalica. Vystavujúci autori: Janis Janák, Tobias Podolský, Zdenka 
Hamarová, Natália Bieliková, Zdenka Cintulová, Stanislav Fehér, Martin Filip, Zuzana 
Ignačáková, Slávka Janáková, Ľubomír Jarábek, Dominika Kováčová, Michal Krištof, 



 

 

 

 

 

Lucia Kuklišová, Jaroslav Kühtreiber, AMI Anna Miľanová, Branislav Mosný, Andrej 
Perička, Rudolf Podolský, Radoslav Pokovič, Natália Segura, Elena Šeligová, Viera 
Šusteková, Tomáš Tóbik, Veronika Zíšková. Z výstavy bol vyhotovený záznam 
prezentácia tvorby a zverejnený bol na www stránke a sociálnych sieťach organizácie. 
 
AMFO TTSK 2021 
(17.6.2021 – 31.7.2021) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg, citylighty 
počet vystavujúcich autorov: 45 
počet návštevníkov: 220 
 
25. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavského kraja. 
Vystavujúci autori: Janis Janák, Laura pestún, Tobias Podolský, Sebastian Roy, Martin 
Barczay, Zdenka Hamarová, Barbora Jurčová, Krisztina Kocsis, Maté Németh, Lea 
Pestún, Richard Puss, Ján Baracka, Natália Bieliková, Zuzana Bobkovičová, Zdenka 
Cintulová, Tomáš Dobrócsy, Ivana Drahňovská, Stanislav Fehér, Peter Gajarský, Ján 
Galo, Kinga Gencs, Vojtech Hank, Zuzana Ignačáková, Slávka Janáková, Ľubomír 
Jarábek, Ágnes Jonásová, Eva Jonisová, Ernest Koppon, Dominika Kováčová, Michal 
Krištof, Lucia Kuklišová, AMI Anna Miľanová, Branislav Mosný, Ingrid Pálfyová, Andrej 
Perička, Rudolf Podolský, Viliam Procházka, Tibor Puss, Zlatka Roy Sloboda, 
Veronika Sekerová, Elena Šeligová, Tomáš Tóbik, Lásló Tóth, Peter Varga, Veronika 
Zíšková. Z výstavy bol vyhotovený záznam prezentácia tvorby a zverejnený bol na 
www stránke a sociálnych sieťach organizácie. 
 
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ ZRKADLENIE 
(22.7.2021 – 31.8.2021) 
miesto konania: výstavná sála Mestského úradu Velké Pavlovice, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 13 
počet návštevníkov: 150 
 
Prezentačná výstava účastníkov fotografického workshopu STRETNUTIA 
S PETROM. Vystavujúci autori: Hanka Bálková, Natália Bieliková, Tomáš Bilka, 
Stanislav Fehér, Zdenka Hamarová, Slávka Janáková, František Kobsa, AMI Anna 
Miľanová, Andrej Perička, Rudolf Podolský, Pavel Sedláček, ElenaŠeligová, Jana 
Vondrová. 
 



 

 

 

 

 

ĽUBICA KRIŠTOFOVÁ – FOTOGRAFIE 
(27.10.2021 – 31.1.2022) 
miesto konania: Poliklinika v Břeclavi, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát 
počet vystavujúcich autorov: 1 
počet návštevníkov: 250 
 
Autorská výstava fotografky Ľubice Krištofovej 
zo Senice. 
 
IMPRESIE VŠEDNÉHO DŇA 
(29.10.2021 – 30.11.2021) 
miesto konania: výstavná sála Mestského 
úradu Velké Pavlovice, ČR 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 14 
počet návštevníkov: 220 
 
Prezentačná výstava fotografií účastníkov 
fotografického workshopu STRETNUTIA S EVOU. 
 
IMPRESIE VŠEDNÉHO DŇA 
(7.12.2021 – 31.1.2022) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg 
počet vystavujúcich autorov: 14 
počet návštevníkov: 100 
 
Prezentačná výstava fotografií účastníkov 
fotografického workshopu STRETNUTIA 
S EVOU. 
 
EVA JONISOVÁ – KALVÁRIE 
(4.11.2021 – 7.1.2022) 
miesto konania: ZOS 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: pozvánka, plagát, katalóg, citylighty 
počet vystavujúcich autorov: 1 
počet návštevníkov: 100 
 
Autorská výstava Mgr. Evy Jonisovej, 
prezentácia tvorby lektorky fotografického 
workshopu STRETNUTIA S EVOU. 
 



 

 

 

 

 

EVA JONISOVÁ – streetgalery 
(4.11.2021 – 7.1.2022) 
miesto konania: Senica 
odbor: fotografická tvorba 
výstup: plagát, citylighty 
počet vystavujúcich autorov: 1 
počet návštevníkov: verejnosť mesta 
 

Výstava fotografky Evy Jonisovej v uliciach 
mesta na 10 citilightoch. 
 

 

 

Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 
Oslavy 76. výročia oslobodenia mesta 
Senica  
(7.4.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 6 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 76. výročiu oslobodenia mesta Senica. 
 
102. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika 
(4.5.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Mestský park pri ZUŠ, 
Senica, Bradlo 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 12 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 102. výročiu tragickej smrti 
generála Milana Rastislava Štefánika. 
 
Oslavy 76. výročia konca 2. svetovej vojny 
(7.5.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 18 
 



 

 

 

 

 

Pietny akt kladenia vencov a spomienková slávnosť venovaná 76. výročiu konca 
2. svetovej vojny. 
 
Náhorný Karabach 
(11.6.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: ZOS 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 18 
 
Prezentácia filmovej reportáže a reportážnych 
fotografií dvojice vojnových reportérov z cesty 
po Náhornom Karabachu. Juraj Mravec starší, 
novinár, publicista a reportér, spolu so synom Jurajom Mravcom mladším, fotografom, 
kameramanom a režisérom, sa s prítomným publikom podelili o svoje autentické 
skúsenosti a zážitky z nakrúcania reportáže vo vojnou zmietanej zóne Náhorný 
Karabach. 
 
Leto s históriou: Senica ako vyzerala 
v minulosti 
(28.7.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Múzeum Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 66 
 
Prednáška lektorov Jána Petra a Jána 
Hromka na tému ako mesto Senica vyzeralo 
v minulosti. 
 
Leto s históriou: Z histórie senického 
kaštieľa  
(4.8.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Múzeum Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 60 
 
Prednáška lektorov Petra Brezinu a Jána 
Petra na tému senický kaštieľ „Machatka“. 
 



 

 

 

 

 

Leto s históriou: Spomienky na starú 
Sotinu  
(11.8.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Múzeum Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 89 
 
Prednáška lektorov Jána Petra a Jána 
Hromka na tému stará Sotina. 
 
Leto s históriou: Senický poklad a peniaze 
v minulosti 
(18.8.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Múzeum Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 44 
 
Prednáška lektorov Tomáša Motusa a Jána 
Petra na tému vývoj platidiel a senický poklad. 
 
 
 
 
Leto s históriou: Aj my sme bojovali proti 
fašizmu  
(25.8.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Múzeum Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 73 
 
Prednáška lektora Petra Baču na tému 
protifašistický odboj v našom regióne. 
 
 
Oslavy 77. výročia SNP  
(27.8.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 31 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 77. výročiu SNP. 
 
 



 

 

 

 

 

Regionálne oslavy 77. výročia SNP 
(28.8.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Pamätník SNP U Rehušov, 
Prietrž 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 250 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 77. výročiu SNP. 
 
 
25. výročie založenia detského folklórneho 
súboru Nádej Kuklov – Smolinské 
(4.9.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Kultúrny dom v Kuklove 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 120 
 
Folklórna slávnosť pri príležitosti 25. výročia 
založenia detského folklórneho súboru Nádej 
Kuklov – Smolinské. 
 
 
Nezabudnutí susedia  
(9.9.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Múzeum Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 46 
 
Spomienková tryzna pri príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia. 
 
Vlastivedná vychádzka  
(6.10.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Námestie oslobodenia, 
Senica, Pamätník Martina Bartoňa na cintoríne 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 16 
 
Vlastivedná vychádzka pri príležitosti 
spomienky na meruôsme roky 1848. 
 



 

 

 

 

 

Odhalenie pamätníka venovaného obetiam 
fašistických popráv v miestach 
Surovinského lesa 
(18.10.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Suroviny, Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 45 
 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 
odhalenia pamätníka venovaného obetiam fašistických popráv v miestach 
Surovinského lesa. 
 
103. výročie vzniku Československej 
republiky 
(28.10.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Mestský park pri ZUŠ, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 6 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná 103. výročiu vzniku Československej republiky. 
 
 
 
 
Deň červených makov  
(11.11.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Pamätník padlým 
v 1. svetovej vojne, Námestie oslobodenia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 55 
 
Pietny akt kladenia vencov a spomienková 
slávnosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny. 
 
Záhradná slávnosť 
(13.8.2021) 
organizátori: ZOS, Mesto Senica, Fifo a Vierka 
miesto realizácie: mestská časť Kolónia, 
Senica 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 190 
 



 

 

 

 

 

Podujatie pre rodiny s deťmi. Súčasťou sú súťaže, stanoviská s odmenami, hudobný 
program. 
 
EKO-FOTO plenér Šardice (ČR) 
(27.6.2021 – 29.6.2021) 
organizátori: ZOS Senica, A-foto 
miesto: Ekocentrum Pro přírodu a myslivost 
Šardice 
počet zúčastnených: 15 
 
Podujatie zamerané na biodiverzitu a foto 
prírody. 
 
 
Spomienka na výročie popravy richtára Bartoňa 1848 
(13.10.2021) 
organizátor: ZOS 
miesto realizácie: Pamätník martýrom revolúcie 1848 
Suroviny 
počet návštevníkov: 9 
 
Pietny akt kladenia vencov. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Podujatia organizované ZOS v roku 2021 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 
 Mgr. Jana Báňayová (marec – jún 2021) – metodická pomoc a usmernenie pri 

príprave recitátorov do okresnej súťaže 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 2021) – metodická pomoc pri výbere výtvarných 

diel do súťaže Výtvarná Senica (realizátor – Jaroslava Slezáková) 
 Fotografi (január – marec) metodická pomoc pri výbere prác do fotosúťaží a na 

výstavy 
 Metodická pomoc študentke Kataríne Polákovej v jej projekte, ktorý mal za úlohu 

zdokonalenie sa vo fotografickej tvorbe 
 Metodická pomoc fotografovi Tomášovi Tóbikovi pri výbere fotografií do súťaže, 

ktorú usporiadal SZTP 
 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
 Obec Prietrž, poradenstvo pri organizovaní osláv SNP 
 Mesto Skalica, CVČ, poradenstvo pri tvorbe podujatí 
 Metodická a organizačná pomoc mestu Senica pri príprave podujatí v Múzeu 

Senica 
 
Konzultácie pre tvorcov ľudovo-umeleckej výroby a folklórne súbory 
 Organizačná pomoc a poradenstvo detskému folklórnemu súboru Nádej Kuklov – 

Smolinské pri organizácii slávnosti k 25. výročiu vzniku 
 
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 
 Komisia pre environmentálnu výchovu SAŽP, 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 historikom PhDr. Petrom Brezinom ohľadom prípravy podujatí. 



 

 

 

 

 

 Konzultácie s historikom PhDr. Pavlom Pánikom, CSc. ohľadom prípravy 
podujatia. 

 
  



 

 

 

 

 

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Postupové súťaže 
 
Umelecký prednes a divadlo 
 53. Hurbanov pamätník (18.6.2021), okresné kolo, ZUŠ Senica, súťaž 

v umeleckom prednese poézie a prózy recitátorov I., II., III. a IV. vekovej kategórie 
z okresu Senica, odborný hodnotiaci seminár. Počet účastníkov: 27, recitátori: 
Richard Rýzek, Laura Ščepková, Ema Jurášová, Nina Cáková, Michal Farkaš, 
Alexia Báňayová, Laura Kadlecová, Sofia Čechovičová, Amélia Báňayová, Natália 
Peričková, Nikola Pukančíková, Natália Zonová, Lena Ščevlíková, Sofia Vajdová, 
Eduard Biksadský, Kristína Wágnerová, Aneta Pekárová, Jakub Valášek, Lea 
Mária Ostrihoňová, Lucia Hasáková, Tamara Odrášková, Ema Hasáková, Klaudia 
Danihelová, Katarína Čmaradová, Lívia Petrášová, Martin Babušík, Pavlína 
Praskačová Odborná porota: Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková, 
Mgr. art. Renata Jurčová. 

 53. Hurbanov pamätník (22.6.2021), okresné kolo, Františkánsky kláštor Skalica, 
súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy recitátorov I., II., III. a IV. vekovej 
kategórie z okresu Skalica, odborný hodnotiaci seminár. Počet účastníkov: 28, 
recitátori: Linda Štrosová, Zuzana Brutovská, Alena Lukáčiová, Jakub Jureňa, 
Frederik Bartošík, Viktória Bučková, Aneta Vašková, Patrícia Polláková, Daniela 
Gombárová, Aneta Černá, Nina Hauková, Denis Ivan, Izabela Puškáčová, Chiara 
Kovačičová, Helena Klemonová, Adela Vrbňáková, Simona Levočová, Natália 
Bolebruchová, Alex Drinka, Eliška Mičková, Martin Baraník, Matej Kudláč, Aneta 
Vávrová, Barbora Prokešová, Dominik Ptáček, Pavlína Barbaričová, Adriana 
Sojáková, Gréta Huťťová. Odborná porota: Mgr. Eliška Sadíleková, PhDr. Zuzana 
Ocharovichová, Mgr. art. Renata Jurčová. 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (október 2021), regionálne kolo (výberom), 
regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky pre 
detských recitátorov z okresov Senica a Skalica uskutočnená formou výberu 
recitátorov do celoslovenskej súťaže. Počet recitátorov: 1, recitátorka Klára 
Jurášová. 

 Beniakove Chynorany (október 2021), regionálne kolo (výberom), regionálna 
postupová súťaž v umeleckom prednese poézie európskych básnikov pre 
recitátorov nad 14 rokov veku z okresov Senica a Skalica uskutočnená formou 
výberu recitátorov do výberového kola Slovenského festivalu poézie pre Trnavský 
a Bratislavský kraj. Počet recitátorov: 2, recitátorky: Petra Simonová, Daniela 
Rybnikárová. 

 
Fotografia, výtvarníctvo 
 Výtvarná Senica 2021/2022 (18.11.2021), 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 autorov: 36, 
výtvarníci: Laura Rehušová, MUDr. Klára Blažeková, Martin Filip, Martina 
Foltýnková, Jana Hajdinová, Štefánia Haramachová, Zuzana Hodáňová, Miroslav 
Kinder, Mgr. Jaroslava Konrádová, Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Lucia Kuklišová, 
Mgr. AMI – Anna Miľanová, Anna Petrová, Mgr. Vlasta Ravasová, Gabriela 



 

 

 

 

 

Rehušová, Patrícia Rehušová, Monika Sabo, Jaroslav Salay, PaedDr. Janka 
Slezáková, Mgr. Miloslav Šimek, Mgr. Zuzana Šmehylová, Peter Šrámek, Kamila 
Učníková, Katarína Vyskočilová, Iva Wűrschnerová, Adriána Záškvarová, Mgr. 
Ing. Max Bazovský, Veronika Bilková, Libuša Csernáková, Ingrida Cintulová, 
Martin Holovanišin, Jarmila Horváthová, Michal Kinder, Ing. Terézia Kolíková, 
František Salay, Peter Pollák. Odborná porota: doc. akad. maliar Milan Rašla, Mgr. 
art. Marko Vrzgula, Mgr. art. Peter Žúrek. 

 NÁHLIKOVA SENICA 2021 (online formou, marec – apríl 2021), 61. ročník 
regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica 
a Skalica. Počet autorov: 24, fotografi: Janis Janák, Tobias Podolský, Zdenka 
Hamarová, Natália Bieliková, Zdenka Cintulová, Stanislav Fehér, Martin Filip, 
Zuzana Ignačáková, Slávka Janáková, Ľubomír Jarábek, Dominika Kováčová, 
Michal Krištof, Lucia Kuklišová, Jaroslav Kühtreiber, AMI Anna Miľanová, Branislav 
Mosný, Andrej Perička, Rudolf Podolský, Radoslav Pokovič, Natália Segura, Elena 
Šeligová, Viera Šusteková, Tomáš Tóbik, Veronika Zíšková. Odborná porota: Mgr. 
art. Petra Cepková, ArtD., doc. MgA. Jozef Sedlák, Mgr. Rudolf Lendel. 

 AMFO TTSK 2021 (25.5.2021), 25. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby Trnavského kraja. Počet autorov: 45, fotografi Janis Janák, 
Laura Pestún, Tobias Podolský, Sebastian Roy, Martin Barczay, Zdenka 
Hamarová, Barbora Jurčová, Krisztina Kocsis, Maté Németh, Lea Pestún, Richard 
Puss, Ján Baracka, Natália Bieliková, Zuzana Bobkovičová, Zdenka Cintulová, 
Tomáš Dobrócsy, Ivana Drahňovská, Stanislav Fehér, Peter Gajarský, Ján Galo, 
Kinga Gencs, Vojtech Hank, Zuzana Ignačáková, Slávka Janáková, Ľubomír 
Jarábek, Ágnes Jonásová, Eva Jonisová, Ernest Koppon, Dominika Kováčová, 
Michal Krištof, Lucia Kuklišová, AMI Anna Miľanová, Branislav Mosný, Ingrid 
Pálfyová, Andrej Perička, Rudolf Podolský, Viliam Procházka, Tibor Puss, Zlatka 
Roy Sloboda, Veronika Sekerová, Elena Šeligová, Tomáš Tóbik, Lásló Tóth, Peter 
Varga, Veronika Zíšková. Odborná porota: Mgr. Rudolf Lendel, doc. MgA. Jozef 
Sedlák, Mgr. Peter Lančarič, PhD. 

 
Film a video 
 CINEAMA 2022 (výberom), 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 

amatérskej filmovej tvorby – okresné kolo Senica, Skalica. Počet autorov: 5, 
Katarína Čmaradová, Zdenka Hamarová, Zuzana Hurbaničová, Milota Mikulová, 
Pavlína Praskačová 

 
Mimoregionálne postupové podujatia 
 Žitnoostrovské pastelky 2021 (12.2.2021 súťaž, 4.6.2021 – 26.6.2021 výstava), 

medzinárodná súťaž a výstava, Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, 
medzinárodná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

 Výtvarné spektrum 2021 (6.5.2021 – súťaž, 3.6.2020 – 26.6.2021 – 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 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo (14.5.2021 súťaž, 17.6.2021 – 31.8.2021 
výstava), celoslovenská výtvarná súťaž a výstava, Dom kultúry Námestovo, 
celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu 



 

 

 

 

 

 ARTÚR 2021 (19.5.2021 – 21.5.2021 vyhlásenie výsledkov), súťaž pôvodných 
dramatických textov pre deti a mládež, Bábkové divadlo Žilina, súťaž pôvodných 
dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež 

 O cenu Dominika Tatarku (21.5.2021 vyhodnotenie), celoslovenská literárna 
súťaž, Plevník-Drienové, celoslovenská literárna súťaž v poézii a próze pre deti od 
13 rokov a študentov 

 Divadelný a recitačný workshop (1.7.2021 – 4.7.2021), celoslovenský, Šaľa, 
divadelný a recitačný workshop pre režisérov detských a mládežníckych 
divadelných súborov a recitátorov 

 Gorazdov Močenok 2021 (25.7.2021 – 1.8.2021), celoslovenská súťaž, online, 
celoslovenská súťaž divadelných súborov, rozborové semináre, tvorivé divadelné 
dielne 

 Scénická žatva (25.8.2021 – 29.8.2021), celoslovenská prehliadka, Martin, 
vrcholná prehliadka neprofesionálneho divadla, tvorivé divadelné dielne, 
prednášky, diskusie, koncerty 

 NAIVA Bratislava (7.9.2021 – 26.9.2021), medzinárodná výstava, Primaciálny 
palác Bratislava, medzinárodná výstava naivného umenia 

 Čaro slova 2021 (17.9.2021), krajské kolo, Renesančný kaštieľ Galanta, krajský 
festival umeleckého prednesu žien – Naša Vansovej Lomnička 

 Hollého pamätník 2021 (23.9.2021 – 24.9.2021), krajské kolo, Západoslovenské 
múzeum Trnava, krajská postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
detí, mládeže a dospelých, odborné hodnotiace semináre 

 Výtvarné spektrum 2021 (8.10.2021 – vernisáž výstavy, 9.10.2021 – 30.10.2021 – 
výstava), celoštátna súťaž a výstava, Synagóga a Tekovské múzeum Levice, 
celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, vernisáž 
výstavy spojená s odovzdávaním cien, rozborový seminár k výstave, workshopy 

 Malá krajská scénická žatva (8.10.2021 – 9.10.2021), krajské kolo, Divadlo Jána 
Palárika Trnava, Divadelné štúdio Disk Trnava, krajská postupová súťaž 
amatérskych divadelných súborov 

 Literárny Zvolen 2021 (10.10.2021 – vyhodnotenie súťaže), celoštátna súťaž, 
Stará radnica Zvolen, celoštátna súťaž literárnej tvorby pre autorov od 15 rokov 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (21.10.2021), celoslovenské kolo, Dom kultúry 
Rimavská Sobota, celoslovenská súťaž v umeleckom prednese slovenskej 
rozprávky pre detských recitátorov 

 Hviezdoslavov Kubín 2021 (27.10.2021 – 30.10.2021), celoštátne kolo, Mestské 
kultúrne stredisko Dolný Kubín, celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, odborné hodnotiace 
semináre 

 O dúhovú lampu z krajiny zázračno 2021 (29.10.2021 – vyhlásenie výsledkov), 
celoslovenská súťaž, Krajské kultúrne stredisko Žilina, celoslovenská literárna 
súťaž pre autorov od 14 rokov 

 Mladá slovenská poviedka 2021 (október 2021), celoštátna súťaž, Oravská 
knižnica A. Habovštiaka Dolný Kubín, celoštátna literárna súťaž mladých autorov 
od 11 do 30 rokov 

 Beniakove Chynorany 2021 (9.11.2021), krajské kolo, V-klub Bratislava, výberové 
kolo Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany pre Trnavský 
a Bratislavský kraj 



 

 

 

 

 

 Belopotockého Mikuláš (18.11.2021 – 21.11.2021), celoštátne kolo, Liptovský 
Mikuláš, celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla 
dospelých, hodnotiace semináre 

 XVIII. PAN 2021 (24.11.2021 – 27.11.2021), celoslovenská prehliadka, Dom 
kultúry Liptovský Mikuláš, celoslovenská prehliadka pantomímy a pohybového 
divadla, divadelné dielne 

 Studňa sa tajne s dažďom zhovára (november 2021), celoslovenská súťaž, 
Trenčín, celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov 
a dospelých 

 Webinár víkendová divaDIELŇA (4.12.2021 – 5.12.2021), celoslovenská, webinár 
víkendová divaDIELŇA „Slovo má všetko – farbu, zvuk, chuť a hlavne emóciu“ 
zameraný na dramaturgiu, tvorivé písanie, tvorbu autorských hier a dramatizáciu 
literárnych textov 

 Dvojročný akreditovaný kurz (10.12.2021 – prvé stretnutie), celoslovenský, 
Bratislava, dvojročný akreditovaný kurz zameraný na tvorbu divadelnej inscenácie 

 Čo vieš o hviezdach – online (22.3.2021), regionálne kolo, online, astronomická 
vedomostná súťaž, počet účastníkov: 12, (I. kat.) Černeková Kristína, Černeková 
Martina, Ivanová Michaela, Škodáček Filip, Šrámek Tobiáš, Štefeček Samuel, 
Tomišová Izabela, (II. kat.) Baňárek Marek, (III. kat.) Ambrová Tamara, Pekarová 
Verena 

 
  



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Hodnotiace a rozborové semináre 
 
 Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 

a prózy Hurbanov pamätník 
(18.6.2021) 
miesto konania: ZUŠ Senica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 27 recitátorov, 10 pedagógov zo ZŠ a ZUŠ 
Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z okresu Senica. Lektorky: Mgr. Jaroslava 
Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková, Mgr. art. Renata Jurčová. 

 
 Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 

a prózy Hurbanov pamätník 
(22.6.2021) 
miesto konania: Františkánsky kláštor Skalica 
úsek: umelecký prednes 
počet účastníkov: 28 recitátorov, 7 pedagógov zo ZŠ a Gymnázia F. V. Sasinka 
Hodnotiaci odborný seminár pri okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy pre recitátorov a pedagógov z okresu Skalica. Lektorky: Mgr. Eliška 
Sadíleková, PhDr. Zuzana Ocharovichová, Mgr. art. Renata Jurčová. 

 
 Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťažnej výstave neprofesionálnej 

fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2021 
(21.4.2021) 
miesto konania: výstavné priestory ZOS 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 15 fotografov okresov Senica a Skalica 
Hodnotiaci odborný seminár pri regionálnej súťaži neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica. 

 
 Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej súťažnej výstave neprofesionálnej 

fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO TTSK 2021 
(25.5.2021) 
miesto konania: výstavné priestory ZOS 
úsek: fotografická tvorba 
počet účastníkov: 25 fotografov Trnavského kraja 
Hodnotiaci odborný seminár pri krajskej súťaži neprofesionálnej fotografickej 
tvorby Trnavského kraja. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 
 Fotografický workshop STRETNUTIA 

S EVOU  
(máj – október 2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 14 fotografov 
 
Fotografický workshop pod vedením 
lektorky Mgr. Evy Jonisovej zameraný na 
témy Pohyb, Domov a Antropocén/land art 
súčasnosti. Fotografického workshopu sa 
zúčastnilo 14 fotografov – 8 z Fotoklubu ZOS a 6 z Velkých Pavlovíc a to: Hanka 
Bálková, Oľga Benešová, Zdenka Cintulová, Zdenka Hamarová, Ľubomír Jarábek, 
Tomáš Jurovatý, Branislav Mosný, Eva Novotná, Ivan Podešva, Ludmila 
Podešvová, Adam Rúžička, Elena Šeligová, Tomáš Tóbik, Jana Vondrová. 

 
 Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria 

(13.9.2021 – 8.10.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátori: ZOS, Záhorské múzeum 
v Skalici 
počet účastníkov: 12/230 
 
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ a SŠ 
tematicky sa viažuce k rodinným zvykom 
na Záhorí na konci 19. a v prvej polovici 
20. storočia súvisiacimi s narodením, svadbou a pohrebom človeka. 

 
 Kreatívne dielne pre deti pri príležitosti 

osláv SNP 
(28.8.2021) 
miesto realizácie: Pamätník SNP Prietrž – 
U Rehušov 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 160 
 
Tvorivé dielne a aktivity pre deti pri 
príležitosti osláv SNP v Prietrži 
U Rehušov 



 

 

 

 

 

 
 Ekodeň  

(10.9.2021) 
miesto realizácie: mestský park v Senici 
organizátori: Mesto Senica, Senica 2.0, 
Europedirect Senica, ZOS 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 230 
 
Tvorivé dielne v pre žiakov a širokú 
verejnosť v rámci celodenného podujatia s environmentálnou tematikou Ekodeň. 

 
 Ručná výroba zápisníka, diára alebo 

fotoalbumu 
(2.10.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 7 
 
Workshop zameraný na vlastnoručnú 
výrobu diára pod vedením lektorky, 
spojený s prednáškou o výrobe knižnej 
väzby v minulosti a v súčasnosti. 

 
 Veľkonočné tvorenie 

(4.4.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát 
počet účastníkov: 8 
 
Ozdobovanie veľkonočných vajíčok tradičnými 
metódami. 
 

 Veľkonočná výtvarná súťaž pre verejnosť: obrázok 
šibačky a kraslice 
(5.4.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 21 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Špecializované akcie 
 
 Pozorovanie nočnej letnej oblohy 

(17.7.2021) 
miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátori: ZOS, Miestna organizácia 
Slovenského zväzu astronómov Sobotište 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 35 
 
Pozorovanie nočnej oblohy a zatmenia 
Mesiaca, predstavenie priestorov 
hvezdárne. Podujatie určené pre širokú verejnosť so záujmom o astronómiu. 

 
 
 Pozorovanie Perzeíd 

(13.8.2021) 
miesto realizácie: Hvezdáreň Sobotište 
organizátori: ZOS, Miestna organizácia 
Slovenského zväzu astronómov Sobotište 
výstup: plagát, pozvánka 
počet návštevníkov: 65 
 
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  

(28.6.2021) 
miesto realizácie: Podhorie 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 1/7 
 
Prednášajúci: prof. Ing. Anna Jakábová – 
odborný seminár na tému liečivých rastlín 
čínskeho a domáceho pôvodu. 

 
 



 

 

 

 

 

 Tradičná čínska medecína  
(28.6.2021) 
miesto realizácie: Prietrž, Podhorie 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 1/7 
 
Tradičná čínska medecína Tai či, Či kung 
v podaní lekára Li Jianzhonga. 

 
 
 
 
Ostatné 
 
 Stretnutie s históriou – Senica v minulosti (20.7.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 12 

 
 Stretnutie s históriou – Z histórie senického kaštieľa (26.7.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 11 

 
 Stretnutie s históriou – Spomienky na starú Sotinu (1.8.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 12 

 
 Stretnutie s históriou – V. Jamárik a Senický poklad (10.8.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 10 

 
 Stretnutie s históriou – protifašistický odboj v Senici (20.8.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 9 

 
 Stretnutie s históriou – spomienky pána Kvanďúcha (20.9.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 5 

 
 Vesmír očami detí 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát 
počet autorov: 126 



 

 

 

 

 

 
Regionálne kolo XXXVI. ročníka celoslovenskej postupovej detskej výtvarnej 
súťaže s astronomickou. Ocenení autori: (I. kat.) Grúber David – MŠ Holíč, Farkaš 
Martin – MŠ Senica, E.P. Kolónia, Herceghová Janka – MŠ Senica – E.P. 
Komenského, Sládek Jakub – MŠ Senica, L. Novomeského, Trimelová Tereza – 
MŠ Častkov, (II. kat.) Bôrik Samuel – ZŠ V. P. Tótha, Senica, Filípek David – ZŠ 
Borský Mikuláš, Havlová Klárka – ZŠ V. P. Tótha, Senica, Samek Teo – ZŠ V. P. 
Tótha, Senica, Štefková Noemi – ZŠ Borský Mikuláš, (III. kat.) Čomajová Natália – 
ZŠ V. P. Tótha, Senica, Dvorská Petra – ZŠ Kúty, Húšťavová Soňa – ZŠ Kúty, 
Kollárová Natália – ZŠ Kúty, Šedivá Monika – ZŠ Borský Mikuláš, (IV. kat.) 
Chorvatovič Leonard – ZUŠ Senica, Navrátilová Rebeca – ZUŠ Senica, Sameková 
Marína – ZUŠ Senica, Šedivá Stella – ZUŠ Senica, Volníková Vanesa – ZUŠ 
Senica, (V. kat.) Čomajová Natália – ZUŠ Senica, Heltová Gabriela – ZUŠ Senica, 
Štefková Laura – ZUŠ Senica, Švecová Tatiana – ZUŠ Senica, Wágnerová 
Kristína – ZUŠ Senica. 

 
 Vesmír očami detí (26.4.2021 – 

31.5.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
výstup: plagát, virtuálna výstava 
počet online návštevníkov: 2.399 
 
Virtuálna výstava výtvarných prác detí MŠ 
a žiakov ZŠ a ZUŠ zaslaných do 
regionálneho kola XXXVI. ročníka 
celoslovenskej postupovej výtvarnej 
súťaže s astronomickou tematikou. Zúčastnené školy: (I. kat.) MŠ Senica, L. 
Novomeského, MŠ Senica, E.P. Kolónia, MŠ Senica, E.P. Komenského, MŠ 
Senica, E.P. M. Bartoňa, MŠ Holíč, MŠ Holíč, E.P. Čabelku, MŠ Častkov, MŠ 
Kátov, (II. kat.) ZŠ V. P. Tótha, Senica, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Kúty, ZŠ Častkov, 
CVČ Holíč, ZŠ Osuské, (III. kat.) ZŠ V. P. Tótha, Senica, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ 
Kúty, (IV. kat.) ZUŠ Senica, (V. kat.) ZUŠ Senica. 

 
 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 

(4.11.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 143 
 
Detská tvorivá súťaž pre deti MŠ a žiakov 
ZŠ a ŠZŠ s odpadovou tematikou. 

 
 



 

 

 

 

 

 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 
(10.11.2021 – 30.11.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet online návštevníkov: 1.922 
 
Virtuálna výstava detských prác detí MŠ 
a žiakov ZŠ a ŠZŠ s tematikou opätovnej 
využiteľnosti odpadového materiálu. 
Vystavujúce MŠ a ZŠ: MŠ Senica – E.P. 
M. Bartoňa, MŠ Senica – E.P. Novomeského, MŠ Senica – E.P. J. Kráľa, MŠ 
Senica – E.P. Kalinčiakova, MŠ Senica – E.P. Hollého, MŠ Senica – Komenského, 
MŠ Skalica – E.P. Pod Kalváriou, MŠ Skalica – E.P. Dr. Clementisa, MŠ Skalica 
– E.P. Hviezdoslavova, MŠ Skalica – E.P. Svobodu, MŠ Skalica – Hurbanova 
Skalica, MŠ Kátov, MŠ Holíč, ZŠ s MŠ Mudrochova, Senica, MŠ Smrdáky, MŠ 
Borský Mikuláš, ZŠ V. P. Tótha Senica, ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica, ZŠ 
Vajanského Skalica, ZŠ Osuské, ZŠ Jablonica, ZŠ Vajanského Skalica, ZŠ 
Sobotište, ZŠ Smrdáky, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Komenského Senica, Spojená 
škola Senica. 

 
 Čarovný odkaz Vianoc (7.12.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet autorov: 212 
Detská výtvarná a poetická súťaž 
tematicky sa viažuca k obdobiu Adventu 
a Vianoc. Ocenení autori: Balgová Juliana 
– MŠ Vrádište, Berníková Viktória – MŠ 
Holíč Lúčky, Danišová Adelka – MŠ 
Častkov, Dvorská Eliška – MŠ Holíč 
Lúčky, Neuročná Hana – MŠ L. Novomeského 1209/2, Senica, Novák Tobias – 
MŠ Petrova Ves, Sedláčková Klára – MŠ Dr. Clementisa, Skalica, Babjarová Zara 
– ZŠ Borský Mikuláš, Jochová Sára – ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica, Klímová 
Tereza – ZŠ Komenského Senica, Michalčík Matej – ZŠ V. P. Tótha, Senica, 
Mikulková Romana – ZŠ Strážnická, Skalica, Zaviš David – ZŠ Prievaly, Bilovská 
Nikoleta – ZŠ s MŠ Unín, Krutá Karin – ZŠ Strážnická, Skalica, Poláková Ivona – 
ZŠ Komenského, Senica, Masrnová Kristína – Spojená škola Senica, Jarábek 
Adam – Spojená škola Senica, Šajdík Martin – ZŠ Borský Mikuláš, Gachová 
Kristína – ZŠ Lakšárska Nová Ves, Hasáková Lucia – ZŠ Borský Mikuláš, Fíbyová 
Sofia – ZŠ Borský Mikuláš 

 



 

 

 

 

 

 Čarovný odkaz Vianoc (13.12.2021 – 
31.12.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet online účastníkov: 7.131 
 
Virtuálna výstava detských výtvarných 
a literárnych prác s tematikou Adventu 
a Vianoc. 

 
 
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc (vyhlásenie súťaže: 22.1.2021, uzávierka 

súťaže: 8.4.2021, vyhodnotenie súťaže: 24.5.2021) 
miesto realizácie: Galanta 
organizátori: GOS, ZOS 
počet účastníkov: 3 
 
Medzinárodná výtvarná súťaž s protidrogovým zámerom. 

 
 Farebný svet Rómov (uzávierka súťaže: 15.6.2021, vyhodnotenie: 1.10.2021) 

miesto realizácie: Galanta 
organizátori: GOS, ZOS 
počet účastníkov: 2 
 
Detská výtvarná súťaž pre deti rómskej národnosti. 

 
 Deň astronómie – online (13.3.2021) 

miesto realizácie: online – platforma 
ZOOM 
organizátori: ZOS, Miestna organizácia 
Slovenského zväzu astronómov Sobotište 
výstup: plagát, prednášky voľne dostupné 
počet účastníkov online: 48 
 
Prednášky členov astronomického krúžku, na rôzne témy z oblasti astronómie. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Rekonštrukcia informačného bodu na 
kopaniciach (september 2021) 
miesto realizácie: Sobotište U Kutálkov 
organizátori: OZ A-foto, ZOS 
počet účastníkov: 10 
 
Rekonštrukcia informačného bodu na 
kopaniciach. 

 
 
 
 Otvorenie informačného bodu 

(16.10.2021) 
miesto realizácie: Sobotište U Kutálkov 
organizátori: OZ A-foto, ZOS 
počet účastníkov: 64 
 
Slávnostné otvorenie informačného 
a vyhliadkového bodu na Sobotišťských 
kopaniciach. 

 
 
 Botanická vychádzka (24.8.2021) 

miesto realizácie: okolie hradu Branč 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 14 
 
Exkurzia s botaničkou Dr. Katarínou 
Devánovou na lokalitu hradu Branč 
a okolie. Poznávanie krajiny a jej 
biodiverzity, prednáška o lúčnych 
ekosystémoch a zmenách v krajine. 

 
 Deň Zeme 2021 (22.4.2021) 

miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 9 
počet súťažiacich: 54, online účastníkov 
 
Brigáda na úprave zelenej plochy, súťaž 
na FB. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 Výsadba stromčekov (28.4.2021) 

miesto realizácie: Senica 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 9 
 
Výsadba stromčekov v komunitnom 
parčíku na Hviezdoslavovej ulici. 

 
 
 
 
 Ochrana biodiverzity v praxi (15.6.2021) 

miesto realizácie: Dubovce 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: 12 
 
Ochrana mláďat pri kosení lúk, kedy 
prichádza k ich ohrozeniu. Osvetová 
kampaň na podporu tejto iniciatívy. 

 
 
 
 
Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 
 225. výročie narodenia učiteľa, notára 

a národného buditeľa Samuela Jurkoviča 
(15.2.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: online 
 
Online prezentácia pri príležitosti 
225. výročia narodenia učiteľa, notára 
a národného buditeľa Samuela Jurkoviča. 
Počet vzhliadnutí na FB: 351 

 
 



 

 

 

 

 

 Oslobodenie mesta Senica od fašizmu 
(1.4.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: online 
 
Online prezentácia pri príležitosti 
76. Výročia oslobodenia mesta Senica od 
fašizmu. 
Počet vzhliadnutí na FB: 321 

 
 
 Senický rodák kapitán Karol Bórik 

(21.4.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: online 
 
Online prezentácia pri príležitosti 
200. výročia narodenia senického rodáka 
Karola Bórika. 
Počet vzhliadnutí na FB: 247 

 
 
 195. výročie narodenia rodáka Viliama 

Paulínyho-Tótha – súťaž (3.6.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: online 
 
Online súťaž pri príležitosti 195. výročia 
narodenia rodáka Viliama Paulínyho-
Tótha. 
Počet vzhliadnutí na FB: 412 

 
 195. výročie narodenia rodáka Viliama 

Paulínyho-Tótha (11.6.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet účastníkov: online 
 
Online prezentácia pri príležitosti 
195. výročia narodenia rodáka Viliama 
Paulínyho-Tótha. 
Počet vzhliadnutí na FB: 345 

 
 



 

 

 

 

 

 Spomienka na narodenie J. M. Hurbana – 
FB súťaž (19.3.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet – dosah príspevku 829, interakcie 
198 
 
Online prezentácia a súťaž pri príležitosti 
výročia narodenia J. M. Hurbana. 

 
 
 
 
 
 
 Spomienka na oslobodenie mesta od 

fašizmu – FB súťaž (7.4.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet – dosah príspevku 1.031, interakcie 
305 
 
Online prezentácia a súťaž pri príležitosti 
výročia oslobodenia Mesta Senica od 
fašizmu. 

 
 
 
 
 
 
 Spomienka na 35. výročie černobyľskej 

katastrofy – FB súťaž (26.4.2021) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
počet – dosah príspevku 925, interakcie 
170 
 
Online prezentácia a súťaž pri príležitosti 
výročia výbuchu v Černobyle. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Do práce na bicykli (2021) 
miesto realizácie: Senica 
počet účastníkov: 9 
 
Zapojenie sa do celoslovenskej kampane. Pracovníci 
ZOS sa zapojili do kampane a do práce chodili na 
bicykli alebo pešo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stretnutia Klubu priateľov histórie (1x 

mesačne, 12 členov) 
miesto realizácie: ZOS 
organizátor: ZOS 
 
Pre pandémiu 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 VelkéPavlovice Kultúrne výmeny, výstavy 
semináre, workshopy, najmä 
v oblasti fotografickej tvorby 
a folklóru 

Propřírodu, 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, Osuské 

 

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 2021 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

4.534 16.183 49,98 2,4 00:01:42 

 
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 

https://osveta-senica.sk/
https://www.facebook.com/Záhorské-osvetové-stredisko-v-Senici-186197734741184
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


 

 

 

 

 

 Národná Osveta – periodikum 
 Zvesti – dvojtýždenník 
 Senicko – Skalicko – regionálny týždenník 
 Kraj zážitkov – webový portál 
 Mojeumenie.sk – webový portál 
 Seničan.sk – webový portál 
 Pomoraví – kalendár podujatí 

 
Výročné správy organizácie 
 
 https://osveta-senica.sk/vyhodnotenia/ 

 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/21 

 Počet oslovených ZŠ/34 

 Počet oslovených SŠ/7 

 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 
banne

r 
tlačová 
správa 

53. Hurbanov pamätník, okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, okres 
Senica 

SK E   áno 

53. Hurbanov pamätník, okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, okres 
Skalica 

SK E   áno 

Výtvarná Senica 2020/2021, regionálna 
súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica, 55. ročník 

SK 20/E 20  áno 

Výtvarná Senica v Trnave, výstava vybraných 
výtvarných diel autorov zapojených do 
regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná 
Senica 2020/2021 

SK    áno 

Impresia v Senici, autorská výstava obrazov 
výtvarníka Dušana Procházku z Lubiny, 
rodáka zo Senice 

SK 12/E 15  áno 

Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, 
výstava oboznamujúca návštevníkov 
s rodinnými zvykmi na Záhorí a v Myjave na 
konci 19. a v prvej polovici 20. storočia 
súvisiacimi s narodením, svadbou 
a pohrebom človeka 

SK 12/E 20  áno 

https://osveta-senica.sk/vyhodnotenia/


 

 

 

 

 

Záhradná slávnosť – kultúrne podujatie SK E 40  áno 

Jaroslav Žiak – Hrdinovia SK E 20  áno 

Oslavy 76. výročia oslobodenia mesta Senica SK E 20  áno 

102. výročie tragickej smrti generála Milana 
Rastislava Štefánika 

SK E 20  áno 

Oslavy 76. výročia konca 2. svetovej vojny SK E 20  áno 

Náhorný Karabach SK E 20  áno 

Leto s históriou: Senica ako vyzerala 
v minulosti 

SK E 20  áno 

Leto s históriou: Z histórie senického kaštieľa SK E 20  áno 

Leto s históriou: Spomienky na starú Sotinu SK E 20  áno 

Leto s históriou: Senický poklad a peniaze 
v minulosti 

SK E 20  áno 

Leto s históriou: Aj my sme bojovali proti 
fašizmu 

SK E 20  áno 

Oslavy 77. výročia SNP SK E 20  áno 

Regionálne oslavy 77. výročia SNP SK E 20  áno 

25. výročie založenia detského folklórneho 
súboru Nádej Kuklov – Smolinské 

SK E 20  áno 

Nezabudnutí susedia SK E 20  áno 

Vlastivedná vychádzka SK E 20  áno 

Odhalenie pamätníka venovaného obetiam 
fašistických popráv v miestach Surovinského 
lesa 

SK E 20  áno 

103. výročie vzniku Československej 
republiky 

SK E 20  áno 

Deň červených makov SK E 20  áno 

Náhlikova Senica 2021 SK E 20  áno 

AMFO TTSK 2021 SK E 20 7 áno 

Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie, ČR SK E 10  áno 

Ľubica Krištofová – Fotografie SK E 5   

Impresie všedného dňa, ČR SK E 30   

Impresie všedného dňa, ZOS SK E 10   

Eva Jonisová – Kalvárie SK E 30 5  

Vesmír očami detí SK  10  áno 

Pozorovanie letnej oblohy SK E    

Pozorovanie letnej oblohy a Perzeíd SK E    

Ručná výroba diára, denníka alebo 
fotoalbumu 

SK E 10   

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu SK  10  áno 

Čarovný odkaz Vianoc SK  10  áno 

Regionálne oslavy SNP Prietrž SK E 10  áno 

Kultúrno športové popoludnie pre deti Prietrž 
U Rehušov 

SK E 10  áno 

 
  



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
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Edičná činnosť  
 
Výtvarná Senica 2021/2022 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a Jaroslava Slezáková 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-097-9 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: Q4 
väzba: V1 
rozsah: 20 strán 
reprodukcie: 26 farebných reprodukcií a 1čiernobiela reprodukcia 
 
Katalóg z 56. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
okresov Senica a Skalica. 
 
Jaroslav Salay – Záhorské motívy (1986 – 2021) 
autor: PhDr. Štefan Zajíček 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-095-5 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 500 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 48 strán 
reprodukcie: 61 farebných reprodukcií a 2 čiernobiele 
reprodukcie 
 
Skladačka k autorskej výstave výtvarníka Jaroslava 
Salaya z Holíča. 
 



 

 

 

 

 

Hroby bez náhrobníkov alebo súvislosti tajomstva 
Surovinského lesa 
autor: Juraj Zuščík 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: GH Studio Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-094-8 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 100 ks 
formát: A5 
väzba: V1 
rozsah: 38 strán 
reprodukcie: 15 farebných a 25 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Publikácia vydaná pri príležitosti odhalenia pamätníka venovaného obetiam 
fašistických popráv v miestach Surovinského lesa. 
 
Náhlikova Senica 2022 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a Tomáš Jurovatý 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: ghstudio Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-091-7 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 150 ks 
formát: Q4 
väzba: V1 
rozsah: 24 strán 
reprodukcie: 25 farebných reprodukcií a 9 čiernobielych reprodukcií 
 
AMFO TTSK 2021 
autor: RNDr. Ľubica Krištofová a Tomáš 
Jurovatý 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko 
Senica 
tlač: ghstudio Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-092-4 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 200 ks 
formát: Q4 
väzba: V1 
rozsah: 32 strán 
reprodukcie: 44 farebných reprodukcií a 13 čiernobielych reprodukcií 
 



 

 

 

 

 

IMPRESIE VŠEDNÉHO DŇA 
autor: Mgr. Eva Jonisová 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: ghstudio Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-093-1 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 100 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 72 strán 
reprodukcie: 35 farebných reprodukcií a 6 čiernobielych 
reprodukcií 
 
 
 
KALVÁRIE 
autor: Mgr. Eva Jonisová, Mgr. Peter Lančarič, PhD. 
vydavateľ: Záhorské osvetové stredisko Senica 
tlač: ghstudio Senica 
ISBN/ISSN: 978-80-7091-096-2 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK 
náklad: 100 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 52 strán 
reprodukcie: 33 farebných reprodukcií 
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https://senica.sk/clanok/6718-carovny-odkaz-vianoc
https://senica.sk/clanok/6718-carovny-odkaz-vianoc
https://ozahori.sk/2021/12/17/carovny-odkaz-vianoc-2/
https://ozahori.sk/2021/12/17/carovny-odkaz-vianoc-2/


 

 

 

 

 

 GURÍNOVÁ, Nina: Výtvarná a literárna detská súťaž Čarovný odkaz Vianoc má 
svojich ocenených. https://www.nazahori.sk/2021/12/16/vytvarna-a-literarna-
detska-sutaz-carovny-odkaz-vianoc-ma-svojich-ocenenych/ (2021-12-16) 

 JUROVATÝ, Tomáš: Vyhlásenie amatérskej fotografickej súťaže Náhlikova 
Senica 2022. https://osveta-senica.sk/nahlikova-senica-2022-vyhlasenie-sutaze/ 
(2021-12-17) 

 JUROVATÝ, Tomáš: VYHLÁSENIE AMATÉRSKEJ FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE 
NÁHLIKOVA SENICA 2022. https://senica.sk/clanok/vyhlasenie-amaterskej-
fotografickej-sutaze-nahlikova-senica-2022 (2021-12-21) 

 JUROVATÝ, Tomáš: Vyhlásenie amatérskej fotografickej súťaže Náhlikova 
Senica 2022. https://ozahori.sk/2021/12/21/vyhlasenie-amaterskej-fotografickej-
sutaze-nahlikova-senica-2022/ (2021-12-21) 

 
V zahraničí  
- 

  

https://www.nazahori.sk/2021/12/16/vytvarna-a-literarna-detska-sutaz-carovny-odkaz-vianoc-ma-svojich-ocenenych/
https://www.nazahori.sk/2021/12/16/vytvarna-a-literarna-detska-sutaz-carovny-odkaz-vianoc-ma-svojich-ocenenych/
https://osveta-senica.sk/nahlikova-senica-2022-vyhlasenie-sutaze/
https://senica.sk/clanok/vyhlasenie-amaterskej-fotografickej-sutaze-nahlikova-senica-2022
https://senica.sk/clanok/vyhlasenie-amaterskej-fotografickej-sutaze-nahlikova-senica-2022
https://ozahori.sk/2021/12/21/vyhlasenie-amaterskej-fotografickej-sutaze-nahlikova-senica-2022/
https://ozahori.sk/2021/12/21/vyhlasenie-amaterskej-fotografickej-sutaze-nahlikova-senica-2022/


 

 

 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 
Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
 MORAVCOVÁ, Tatiana: 76. výročie ukončenia najväčšieho vojnového konfliktu 

v dejinách. In: Naša Senica, roč. XLIV, 2021, č. 5, ISSN 1339-0074, s. 6 
 MORAVCOVÁ, Tatiana: Aj Záhorie, naše kopanice a podhorie malých Karpát 

zohrali významnú úlohu v SNP. In: Naša Senica, roč. XLIV, 2021, č. 7-8, ISSN 
1339-0074, s. 5 

 MORAVCOVÁ, Tatiana: Po vojne sa vrátilo späť do Senice len asi 50 obyvateľov 
zo 400 deportovaných. In: Naša Senica, roč. XLIV, 2021, č. 9, ISSN 1339-0074, 
s. 7 

 Europe Direct Senica: Premiérový EKO deň trafil do čierneho. In: Naša Senica, 
roč. XLIV, 2021, č. 9, ISSN 1339-0074, s. 10 

 MORAVCOVÁ, Tatiana: Obetiam fašistických popráv v Surovinskom lese postavili 
pamätník. In: Naša Senica, roč. XLIV, 2021, č. 10, ISSN 1339-0074, s. 6 

 TASR: ZOS vyhlásilo 61. ročník fotosúťaže Náhlikova Senica. 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210102TBB00047 (2021-01-02) 

 TASR: Výtvarníci zo Záhoria vystavujú v Trnave. https://www.tasr.sk/tasr-
clanok/TASR:20210325TBB00217 (2021-03-25) 

 TASR: Senica: V priestoroch osvetového strediska sprístupnili výstavu fotografií. 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021071400000031 (2021-07-14) 

 TASR: Senica: ZOS pripravilo sériu prednášok z histórie mesta. 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021080900000180 (2021-08-09) 

 TASR: Kultúra: Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo súťaž Výtvarná Senica. 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021102300000156 (2021-10-23) 

 TASR: V dome kultúry v Senici sprístupnili výstavu Hrdinovia. 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021111600000045 (2021-11-16) 

 TASR: ZOS vyhlásilo 62. ročník fotosúťaže Náhlikova Senica. 
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021122200000382 (2021-12-22) 
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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZOS v roku 2021 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie 
služby*prostredníctvom on-line 
formulára 

Elektronické prihlášky do 
postupových súťaží NOC 

x - 

Iné* 

Vyplňovanie dotazníkov študentov 
VŠ pre bakalárske a diplomové 
práce 

- x 

Poskytovanie dokumentačných 
materiálov a fotografií v digitálnej 
podobe 

- x 

Poskytovanie digitálnych 
záznamov súťaží, podujatí 

- x 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - x 

* špecifikovať elektronickú službu 

 
  



 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničný cesty zamestnancov ZOS za rok 2021 
P. č. Miesto rokovania Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Šardice CZ 
27.6. – 
29.6.2021 

Podujatie EKO FOTO plenér – seminár, 
exkurzia, fotenie v prírode 

2 Velké Pavlovice CZ 20.7.2021 
Inštalácia výstavy VONKAJŠIE 
A VNÚTORNÉ ZRKADLENIE 

3 Velké Pavlovice CZ 22.7.2021 
Vernisáž výstavy VONKAJŠIE 
A VNÚTORNÉ ZRKADLENIE 

4 Břecllav CZ 27.10.2021 Inštalácia výstavy 

5 Velké Pavlovice CZ 26.10.2021 
Inštalácia výstavy IMPRESIE 
VŠEDNÉHO DŇA 

6 Velké Pavlovice CZ 29.10.2021 
Vernisáž výstavy IMPRESIE 
VŠEDNÉHO DŇA 

* podľa ISO 3166-1 
 

 



 

 

 

 

 

 

   ŽITNOOSTROVSKÉ OSVETOVÉ  
   STREDISKO V DUNAJSKEJ STREDE 
 

    Citarový súbor Sarló 
 

 



 

 

 

 

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
 
adresa: Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 
Dunajská Streda 
tel.: +421 31 55 22 762 
e-mail: zosds@zupa-tt.sk  
web: www.osvetads.sk  
https://www.facebook.com/osvetaDS/  
zriaďovacia listina č. 403 zo dňa 01.01.2004 
rok založenia organizácie: 1960 
riaditeľka: Mgr. Jana Svetlovská 

 
ŽOS – sídlo 

Územná pôsobnosť: Žitnoostrovské 
osvetové stredisko v Dunajskej Strede 
(ďalej len ŽOS) v oblasti ZUČ dlhodobo 
organizuje medzinárodné a celoštátne 
výtvarné súťaže detí predškolského veku 
Žitnoostrovské pastelky, v roku 2018 sa 
uskutočnil XIX. ročník. Pravidelne 
organizuje všetky okresné postupové 
súťaže vyhlasované Národným osvetovým 
centrom a inými vyhlasovateľmi: Výtvarné 
spektrum, Mládež spieva a Viva il canto s 
dvojročnou periodicitou.  Zvlášť sa venujeme tvorivej a umeleckej činnosti ľudí pre ľudí 
so zdravotným a mentálnym postihnutím a podpore rómskej kultúry v okrese Dunajská 
Streda. ŽOS organizuje aj početné aktivity v oblasti vzdelávania, otvorená bola Gallery 
Nova a Kreatívny klub, kde sa organizujú výstavy a tvorivé aktivity pre deti, mládež a 
dospelých. K podujatiam sú vydávané katalógy, zborníky a osvetové publikácie 
v slovenskom a v maďarskom jazyku. 
 
Špecializácia: ŽOS ako osvetové zariadenie so všeobecným zameraním organizuje 
tvorivé aktivity na  úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, poskytuje poradenské služby 
realizátorom osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, 
organizuje prehliadky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa 
a národných menšín, napomáha prevencii protispoločenských javov a starostlivosti 
o životné prostredie.  Vychováva umením k umeniu  rozvíjaním ZUČ, vyhľadáva, 
ochraňuje  a sprístupňuje ľudové tradície a kultúru Žitného ostrova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 124.760 124.760 118.144 94,70 

620 Odvody 43.704 43.704 43.563 99,68 

630 Tovary a služby 72.820 72.820 79.377 109,01 

640 Bežný transfer 2.161 2.161 2.361 109,26 

Spolu 282.375 243.445 243.445 100 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov ŽOS za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* - - - - 

HIM - - - - 

Spolu - - - - 

* aj projektové dokumentácie 
 

Tržby a vlastné výnosy 183,27 € 
 

Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov ŽOS z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1. FPU XXIV. Výtvarné 
spektrum 2021 
krajská post.súťaž 
výtv.tv. 

3.800 2.000 295 BV 

2. FPU XXII. Žitnoostrovské 
pastelky 2021 
medzinár.súťaž 

7.500 4.000 490 BV 

3. FPU Viva il Canto – 
nerealizovaný 
projekt. Finančné 
prostriedky boli 
vrátené 

4.910 4.300 480 BV 

4. FPU Kreatívne na osvete 4.380 3.000 166,25 BV 

5. MK SR Tvorivé popludnia s 
Osvetou 

2.450 1.900 95 BV 



 

 

 

 

 

6. Národné 
osvetové 
centrum 

LXVII. 
Hviezdoslavov Kubín 
2021 

1.050 1.050 0 BV 

7. Mesto Dun. 
Streda 

XXII. Žitnoostrovské 
pastelky 

4.100 2.486 277 BV 

8. Dary FO a 
PO 

XXII. Žitnoostrovské 
pastelky 

550 550 0 BV 

9. Nadácia 
Henkel 
slovensko 

Umenie ukryté v nás 
1.000 800 0 BV 

10. FPKNM XVI. ročník 
Medzinárodný deň 
Rómov 

3.160 3.000 160 BV 

11. Asociácia 
kultúrno-
osvetových 
inštitúcií 

Tvorivo na osvete – 
Črepníkové 
hávedníky 

100 100 0 BV 

Spolu BV                                                                 
33.000 

23.186 2.063,25  

Spolu KV - -  

 
 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ŽOS za rok 2021 

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

Počet Náklady v € Počet Náklady v € 

2 - - - - 

 

Objekty v nájme ŽOS za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ŽOS v m2 za rok 2021 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Výstavné priestory Kancelárie 
Ostatné 
priestory 

693 988 42 320 331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

VÝSTAVY A INÉ KULTÚRNE 
PODUJATIA 

 

 
 
Žitnoostrovské pastelky   
Putovná výstava medzinárodnej súťaže 
výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku  
(23.2. - 19.1.2022)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Knižnica Juraja Fándlyho v 
Trnave  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 1500  
 

Tematický výber z 21 ročníkov Žitnoostrovské pastelky. Výstava bola tematicky 

zameraná na rozprávkový svet a jeho čarovnosť. 

 
XXIV. AMFO 2021  
(7.4. – 23.4.2021)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Gallery Nova – ŽOS 
výstup: plagát, pozvánka, diplom - dvojjazyčné 
SK, HU  
počet návštevníkov: 130 
 
Výstava z prác okresnej súťaže amatérskych 
fotografov predstavuje verejnosti  práce  talentovaných fotografov okresu. Odborná 
porota ocenila 12 autorov a práce navrhla na postup do krajského kola súťaže. 
Víťazom boli odovzdané diplomy a vecné dary. Súťaž sa zabezpečovala na základe 
propozícií NOC Bratislava. Dvojjazyčné SK, HU podujatie.  
 
Žitnoostrovské pastelky    
Putovná výstava medzinárodnej súťaže 
výtvarnej tvorivosti detí predškolského 
veku  
(1.6. - 30.6.2021)  
autor:ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: OC Centro Nitra 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 2300  
 



 

 

 

 

 

Prezentácia k medzinárodnému dňu detí, výber prác detí za posledné dve dekády 
existencie súťaže. Veľkorysé priestory obchodného centra ponúkajú výbornú možnosť 
osloviť umením širšie spektrum ľudí – vekom, aj počtom. 
 
 
Žitnoostrovské pastelky  
Putovná výstava medzinárodnej súťaže 
výtvarnej tvorivosti detí predškolského 
veku  
(1.6.- 30.6.2021)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: ZOC MAX Dunajská Streda  
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 740  
 
Výstava pozostávala z výberu úspešných diel súťaže XXII. Žitnoostrovské pastelky 
2021. Aj tento rok sme využili na oboznámenie verejnosti s výsledkami súťaže 
negalerijné priestory a rozšírili tak výrazne počet jej percipientov. 
 
Čas zelene – autorská výstava Marty 
Kissovej a Alexandra Bugyácsa  
(30.4. - 17.6.2021) 
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Gallery Nova – ŽOS 
výstup: pozvánka, plagát - dvojjazyčné SK, 
HU 
počet návštevníkov: 170  
 

Výstava z tvorby profesionálnych umelcov Marty Kissovej a Alexandra Bugyácsa. 
 
Tematické výstavy kníh  
(2.6., 3.6., 24.6., 25.6., 28.6., 29.6., 12.8., 
28.9.2021)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Kreatív klub, Gallery Nova 
ŽOS v Dunajskej Strede, Žitnoostrovské 
múzeum, Dunajská Streda 
výstup: pozvánka, plagát   
počet návštevníkov: 410 
 
Výstava zameraná na pôvodnú slovenskú tvorbu, písmo našich predkov. Výstava 
poukázala na druhú najdlhšiu rieku v Európe, jej ochranu a znižovaní odpadov vo 
svojom živote.  
 



 

 

 

 

 

XXIV. Výtvarné spektrum 2021   
(3.6. – 26.6.2021)                                                                                    
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: výstavná sála  
Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede  
výstup: pozvánka, plagát, diplomy dvojjazyčné 
SK, HU 
počet návštevníkov: 1.300 
 
Výstava z prác XXIV. ročníka  okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.  
prihlásených bolo 20 autorov a celkom 73 výtvarných prác. Odborná porota vybrala  
11 prác od 7 autorov na postup do krajskej súťaže. Víťazi dostali diplom a vecné ceny. 
Pôvodne plánovaný termín výstavy 6. máj 2021 sa z dôvodu dodržania 
protipandemických opatrení presunul na 3. jún 2021. Dvojjazyčné podujatie.  
 
XXIV. Výtvarné spektrum 2021  
(3.6. – 26.6.2021)                                                                                    
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: výstavná sála  
Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede  
výstup: pozvánka, plagát, diplomy, katalóg 
dvojjazyčné SK, HU                                                                           
počet návštevníkov: 1.300   
   
Ocenené a víťazné diela boli vystavené v expozícii Žitnoostrovského múzea. Vernisáž 
a rozborový seminár je povzbudením pre autorov v ďalšej tvorbe. Pôvodne plánovaný 
termín výstavy 6. máj 2021 sa z dôvodu dodržania protipandemických opatrení 
presunul na 3. jún 2021. Dvojjazyčné podujatie. Víťazné diela od 14 autorov postupujú 
na celoštátnu súťaž.        
 
Slávnostná finisáž Umenie ukryté v nás – 
arteterapia pre seniorov  
(31.8.2021) 
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Gallery Nova - ŽOS 
výstup: plagát, pozvánka – dvojjazyčné SK, HU   
počet návštevníkov: 90 (virtuálna pozvánka na 
finisáž) 
 
Umelecké tvorivé dielne – stretnutie seniorov so skúsenými výtvarníkmi dáva 
príležitosť k inšpirácií amatérskych umelcov k novým technikám výtvarného prejavu. S 
finančnou Nadácie Henkel Slovensko.    
 
 



 

 

 

 

 

Zvieratká v rozprávkach – výber z 20. 
ročníkov medzinárodnej súťaže výtvarnej 
tvorivosti detí Žitnoostrovské pastelky   
(1.9.- 30.9.2021)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: OC Centro Nitra 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 3020  
 
Tematický výber z 21 ročníkov Žitnoostrovské pastelky – Zvieratká v rozprávkach. 
Veľkorysé priestory obchodného centra ponúkajú výbornú možnosť osloviť umením 
širšie spektrum ľudí – vekom, aj počtom. 
                                                                   
Barcs – zabudnutá rieka   
(14.9. - 30.9.2021)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Gallery Nova – ŽOS 
výstup: pozvánka, plagát- dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 230  
 
Vernisáž fotografickej tvorby členov 
Podunajského ochranárskeho združenia 
Dunavit - Pétra Fodora, Csaba Meszárosa, László Tótha tematicky zameranej na rieku 
Barcs. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.   
                                                     
XXII. Žitnoostrovské pastelky 2021   
(24.9. – 16.10.2021) 
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Gallery NOVA 
výstup: plagát, diplomy 
počet návštevníkov: 250 
 
Výstava z prác okresnej súťaže výtvarnej 
tvorivosti detí predškolského veku. Výstava 
prezentuje tvorbu najúspešnejších účastníkov okresnej súťaže. Pôvodne plánovaný 
termín výstavy 4. jún 2021 sa z dôvodu dodržania protipandemických opatrení 
presunul na 24. september 2021. Dvojjazyčné  SK, HU  podujatie. 
 



 

 

 

 

 

XXII. Žitnoostrovské pastelky 2021   
(24.09. – 16.10.2021) 
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: výstavná sála  
Žitnoostrovského múzea a Gallery NOVA 
výstup: trojjazyčný SK, HU, EN katalóg, 
plagát, diplomy, roll-up SK, HU, EN 
počet návštevníkov: 620 
 
Výstava najúspešnejších výtvarných diel detí predškolského veku z medzinárodnej  
súťaže z krajín Slovenska, Poľska, Hongkongu, Česka, Bulharska, Maďarska, 
Estónska. 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. Pôvodne 
plánovaný termín výstavy 4. jún 2021 sa z dôvodu dodržania protipandemických 
opatrení presunul na 24. september 2021. Trojjazyčné podujatie.  S príspevkom FPU.    
 
XXI. Medzinárodná výstava umeleckej 
fotografie svetového zväzu maďarských 
fotografov  
(6.10. - 24.10.2021)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Gallery Nova – ŽOS 
výstup: pozvánka, plagát- dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 120 
 
Expozícia bola zostavená z víťazných umeleckých fotografií súťaže Svetového 
združenia maďarských fotografov, ktoré zastrešuje umelcov  žijúcich mimo Maďarska. 
V rámci vernisáže boli ocenení aj umelci zo Slovenska. Výstava významne podporuje 
kultúrne vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom v rámci cezhraničnej 
spolupráce. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.   
       
Tanya Kyjanytsie: Herbár mojich snov  
(3.11. - 26.11.2021)  
miesto konania: Gallery Nova – ŽOS 
odbor: výtvarné umenie  
výstup: pozvánka, plagát- dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 80  
 
Vernisáž z tvorby nadanej výtvarníčky 
ukrajinského pôvodu Tanye Kyianytsie 
pracujúcej nevšednou technikou – strihaním 
papiera. Dvojjazyčné podujatie SK, HU.   
 

XXII. Žitnoostrovské pastelky 



 

 

 

 

 

Putovná výstava medzinárodnej súťaže 
výtvarnej tvorivosti detí predšk. veku  
(8.11.2021) 
autor: ŽOS  
organizátor: ŽOS 
miesto realizátor: MsKS Veľký Meder 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 340 
 

Putovné  výstavy  sú mimoriadnou  príležitosťou 
prezentovať krásne výsledky súťaže v mestách kraja a aj v iných mestách. Je to aj 
prezentácia starostlivosti  TTSK a Slovenskej republiky o talentované deti  v oblasti 
výtvarníctva.  Veľkorysá výbava expozície si získala stovky nadšencov v celom 
regióne. 
 

Žitnoostrovské pastelky – outdoorová 
výstava  z medzinárodnej súťaže výtvarnej 
tvorivosti detí predškolského veku  
(24.11. – 17.12.2021) 
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Bratislava-Dúbravka 
výstup: pozvánka, plagát 
počet návštevníkov: 870 
 
Nová forma prezentácie Žitnoostrovských 
pasteliek, Žitnoostrovského osvetového strediska a Trnavského samosprávneho kraja 
v exteriéri s veľkým ohlasom a pozitívnou spätnou väzbou. 
 

Výstava v znamení pestrých farieb     

(14.12. - 31.12.2021)  
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Gallery Nova 
výstup: pozvánka, plagát - dvojjazyčné SK, HU 
počet návštevníkov: 90  
 
Slávnostná finisáž výstavy prác detí z Centra pre 
rodinu a detí v Dunajskej Strede. Dvojjazyčné 
podujatie SK, HU. S podporou MK SR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Koncerty a festivaly 
 
XV. Medzinárodný deň Rómov   
(23.3.2021) 
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: ZOOM prehliadka 
výstup:  plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 48 
počet vystupujúcich: 9 
 
Okresný festival rómskych  talentov z okresu 
DS. Zámerom podujatia je prezentovanie 
rómskych talentov a pripomínanie Medz. dňa Rómov. Rómski účink. prezentujú rôzne 
hud. žánre, ktoré boli v minulosti doménou rómskych hudobníkov, ale aj žánre, v 
ktorých sa presadzujú v súčasnosti – až po rómsky rap. Dvojjaz. podujatie – SK, HU. 
S príspevkom KULTMINOR. 
   
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia 
 
XXVIII. Naša republika má narodeniny  
(21.1.2021) 
autor: ŽOS 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: -  
výstup: online prezentácia 
 
Deň víťazstva nad fašizmom  
(7.5.2021) 
autor: ŽOS, Matica slovenská, Mesto Dunajská 
Streda, SZPB 
organizátor: ŽOS  
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu  
v Dunajskej Strede 
výstup: plagát, pozvánka  
počet návštevníkov: 15 
 
Podujatím sme si pripomenuli 76. výročie oslobodenia, skončenia 2. svetovej vojny 
v Európe. Aktu sa zúčastnil primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, Libuša 
Kľučková, predsedníčka ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
a riaditeľka Domu Matice slovenskej, Jana Svetlovská riaditeľka Žitnoostrovského 
osvetového strediska a niekoľko občanov mesta. S ohľadom na nariadenia 
Pandemickej komisie SR nebolo možné prizvať viac účastníkov. Bez kultúrneho 
programu a oficiálnych príhovorov hostia položili vecne, kytice kvetov k pamätníku 
a poklonili sa hrdinom bojov. V závere účastníci zaspievali štátnu hymnu. Materiálne 
zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS). 
 



 

 

 

 

 

Oslavy 77. výročia  
Slovenského národného povstania 
(27.8.2021) 
autor: ŽOS, Matica slovenská, Mesto Dunajská 
Streda, SZPB 
organizátor: ŽOS 
miesto realizácie: Pomník obetiam fašizmu v  
Dunajskej Strede   
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

METODICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo  
 
Úsek umelecký prednes a divadlo 
 Metodická pomoc pre recitátorov a pedagógov umeleckého prednesu  v 

slovenskom jazyku (7.9.2021). (Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Erika Sinová)   
 Metodická pomoc pre vedúcich a členov detských divadelných súborov 

slovenských škôl (22.9.2021). (Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Erika Sinová)   
 Metodická pomoc pre autorov amatérskej literárnej tvorby (15.4.2021, 

13.9.2021), podpora slovenskej literárnej tvorby na školách okresu s vyučovacím 
jazykom slovenským. (Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Erika Sinová)   

 
Úsek folklór 
 Metodická pomoc pre pedagógov detských folklórnych spevákov  (1.2.2021) 
      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 (12.7.2021), prerokovanie 
harmonogramu úloh rómskeho folklórneho súboru, konzultácie k scenáru 
podujatia. (Mgr. Ingrid Láng) 

 
Úsek zborový spev 
 Metodická pomoc pre dirigentov dospelých speváckych zborov (9.2.2021) 

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 
 Metodická pomoc pre dirigentov inštrumentálnej hudby (20.5.2021) 

Usmernenie v intenciách propozícií NOC, prerokovanie harmonogramu úloh 
okresnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby. (Mgr. Jana 
Svetlovská, Mgr. Ingrid Láng) 
 

Úsek fotografické umenie a výtvarníctvo 
 Metodická pomoc pre neprofesionálnych umeleckých fotografov (28.1.2021) 

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 (24.2.2021)      
      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 štátne sviatky, významné dni a osobnosti 



 

 

 

 

 

 Metodická pomoc pre pedagógov, žiakov škôl mesta Veľký Meder, Dunajská        
Streda a Šamorín k sláv. programu (28.6.2021) 

      Metodické usmernenie, konzultácia k scenáru podujatia a prerokovanie 
harmonogramu organizačných úloh zabezpečenia slávnostnej akadémie. (Mgr. 
Jana Svetlovská, Mgr. Erika Sinová) 

 
Úsek výchova a vzdelávanie 
 Metodická pomoc pre koordinátorov environmentálnej výchovy a vzdelávania    
      v okrese Dunajská Streda (13.4.2021, 8.9.2021), organizačné zabezpečenie 

podujatia zameraného na zvyšovanie environmentálneho vedomia škôl, 
spolupráca a koordinácia výchovno-vzdelávacích inštitúcií v okrese Dunajská 
Streda v rámci organizačného zabezpečenia podujatia. (Mgr. Jana Svetlovská, 
Mgr. Erika Sinová) 

 Metodická pomoc pre preventistov v oblasti prevencie drogových závislostí a    
      protispoločenských javov (29.3.2021, 14.4.2021, 5.5.2021, 10.6.2021, 22.9.2021, 

19.10.2021, 8.11.2021), organizačné zabezpečenie  prednášok zameraných na 
primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti. Metodicko-poradenská spolupráca s koordinátormi prosociálnej výchovy 
škôl okresu Dunajská Streda.  (Mgr. Jana Svetlovská, Mgr. Erika Sinová) 

 
Úsek filmovej tvorby a videotvorby  
 Metodická pomoc pre neprofesionálnych filmových tvorcov CINEAMA (22.1.2021, 

11.2.2021, 18.3.2021, 22.10.2021, 25.11.2021), 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, Mgr. 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, Mgr. 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, Mgr. 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 
 LXVII. Hviezdoslavov Kubín (2.6.2021, 3.6.2021), okresné kolo, Gallery Nova, 

Klubovňa ŽOS Dunajská Streda. Okresné kolo súťaže a prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, 
mládeže a dospelých. Miesto: Gallery Nova, Klubovňa ŽOS Dunajská Streda. 
Počet recitátorov: 41. Na krajskom kole nás reprezentovalo 7 recitátorov. 
Materiálne zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS. S finančnou podporou 
Národného osvetového centra.  

 XVI. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (28.9.2021), okresné kolo, Klubovňa 
ŽOS Dunajská Streda Okresná súťaž v umeleckom prednese slovenskej 
rozprávky venovanej Pavlovi Emanuelovi  Dobšinskému. Počet recitátorov: 11, 
počet audio/video nahrávok recitácie: 11. Audio/video nahrávky víťazov recitácie 
sprostredkované do celoštátneho kola súťaže, ktorú realizuje Gemersko-
malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Materiálne zabezpečenie 
z bežného rozpočtu ŽOS. 

 
Dychová hudba 
- 
 
Komorná hudba 
 Divertimento musicale 2021 (5.10.2021), okresná postupová súťaž a prehliadka 

neprofesionálnej inštrumentálnej hudby, Žitnoostrovské osvetové stredisko,       
cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-
odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a 
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti inštrumentálnej hudby. Výberové kolo. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. Víťazi postúpili na krajskú súťaž. 

    
Folklór                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- 
 
Fotografické umenie, výtvarníctvo 
 XXII. Žitnoostrovské pastelky 2021 (21.6.2021), okresná súťaž, Gallery Nova 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  
7. Pôvodne plánované zasadnutie poroty na 25. februára 2021 sa z dôvodu 
dodržania protipandemických opatrení presunulo na 21. júna 2021. Dvojjazyčné 
podujatie SK, HU. Materiálne zabezpečenie z bežného rozpočtu  ŽOS.          

 XXII. Žitnoostrovské pastelky 2021 (21.6.2021), 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, výber prác do farebného katalógu v počte 60. 
Na slávnostnú výstavu sa vybralo 203 prác. V tomto roku sa do súťaže zapojili deti 
zo Slovenska, Poľska, Hongkongu, Česka, Bulharska, Maďarska, Estónska. 
Trojjazyčné podujatie SK, HU, EN. Sprievodný materiál: trojjazyčný exkluzívny 
celofarebný katalóg. Pôvodne plánované zasadnutie poroty na 25. februára 2021 
sa z dôvodu dodržania protipandemických opatrení presunulo na 21. júna 2021. S 
príspevkom  FPU. 

 XVII. Farebný svet Rómov (15.6.2021) 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 11 autorov. Dvojjazyčné podujatie 
SK, HU. Práce boli zaslané do krajskej výtvarnej súťaže v Galante. S finančnou 
podporou KULTMINOR. 

 XXIV. AMFO 2021 (2.3.2021), 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 12 autorov a 
práce navrhla na postup do krajského kola súťaže. Súťaž sa zabezpečovala na 
základe propozícií NOC v Bratislave.  Dvojjazyčné podujatie – SK, HU. Materiálne 
zabezpečenie z bežného rozpočtu ŽOS.  

 XXIV. Výtvarné spektrum 2021 (6.5.2021), 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 20 autorov a celkom 73 

výtvarných prác. Odborná porota vybrala 13 prác 8 autorov na postup do krajskej 

súťaže. Víťazi dostali diplom a vecné ceny. Pôvodne plánované zasadnutie poroty 

na 16. marca 2021 sa z dôvodu dodržania protipandemických opatrení presunulo 

na 6. mája 2021. Dvojjazyčné podujatie. Materiálne zabezpečenie z bežného 

rozpočtu ŽOS.   

                                                                 
 XXIV. Výtvarné spektrum 2021 (6.5.2021), krajská tvorivá súťaž a výstava 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby, z dôvodu pandémie COVID - 19 sa termín 

podujatia zmenil. Celkový počet prihlásených autorov: 38. Celkový počet 

prihlásených diel: 140. 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.  Pôvodne 

plánovaný termín  zasadnutia poroty - 16. marca 2021 sa z dôvodu dodržania 

protipandemických opatrení presunul na 6. mája 2021. Víťazné diela od 14 autorov 

postupujú na celoštátnu súťaž. S príspevkom  FPU.     

 Výtvarné spektrum 2021 (8.10.2021), celoštátna postupová súťaž, miesto: 

Synagóga v Leviciach. Organizátor: Tekovské múzeum v Leviciach. 

Spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko. Do celoštátneho kola súťaže 

postúpili z okresu Dunajská Streda 2 autori. Ocenenie získala Rozália Bokros.                                          



 

 

 

 

 

Film a video 
 Cineama 2021 (pôvodný termín 26.3.2021 - online vyhodnotenie okresnej súťaže, 

skutočný termín z dôvodu pandemických opatrení 30.7.2021), okresná postupová 
súťaž amatérskej filmovej tvorby, miesto: 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. 
 

Zborový spev 
 V. Viva il canto – krajská postupová súťaž dospelých speváckych zborov – Z 

dôvodu pandémie COVID - 19 sa na súťaž neprihlásili. Finančná podpora z FPU 
bola vrátená. 
 

  
Mimoregionálne postupové podujatia 

 
 Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov TTSK z dôvodu 

pandémie COVID - 19 podujatie sa uskutoční až v roku 2022. 
 Krajská súťažná prehliadka detských ľudovej hudby TTSK Z dôvodu pandémie 

COVID - 19 podujatie sa uskutoční až v roku 2022.                                                                                                  
 AMFO 2021 (17.6.2021), krajská súťaž, miesto: Záhorské múzeum Skalica, 

organizátor: Záhorské osvetové stredisko v Senici, spoluorganizátor: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko. XXV. ročník krajskej súťažnej výstavy   
neprofesionálnej    fotografickej tvorby Trnavského kraja. Do krajskej súťaže 
postúpili fotografie od 12 autorov. Ocenení traja autori: Máté Németh (od 15 – 25 
rokov), Tibor Puss a Krisztina Kocsis (nad 25 rokov). 

 Cineama 2021, (26. 6. 2021)  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.  

 Divertimento musicale 2021 (23.10.2021), miesto: Galantské osvetové stredisko,  
       Do celoštátneho kola súťaže postúpilo Komorné zoskupenie Mille fiori z Dunajskej 

Stredy a umiestnilo sa v Zlatom pásme s postupom. 
 Farebný svet Rómov (1.10.2021) celoštátna súťaž, miesto: MÚ Galanta, 

organizátor:  Galantské osvetové stredisko osvetové stredisko. Do celoštátnej 
výtvarnej súťaže rómskych detí postúpilo z okresného kola 88 detí z 11 škôl z 
okresu Dunajská Streda. 6 deti bolo ocenených v celoštátnej súťaži. 

 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (22.10.2021), 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 
postúpili 4 recitátorky.  

 AMFO 2021 (5. – 30.11.2021), celoštátna postupová súťaž, miesto: Slovenská 
národná knižnica, Martin, organizátor: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, 
spoluorganizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko. Do celoštátneho kola súťaže 
postúpili postúpili z okresu Dunajská Streda 3 autori. Krisztina Kocsis získala 
čestné uznanie. 

 



 

 

 

 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Hodnotiace a rozborové semináre 

                                                                                             
 Rozborový seminár pre neprofesionálnych fotografov v okrese Dunajská 

Streda  
(2.3.2021) 
miesto realizácie: on line formou  
úsek hodnotenia: fotografia  
počet účastníkov: 12 
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 stretnutie SK, HU.  
       

 Rozborový seminár pre neprofesionálnych filmových tvorcov 
(26.3.2021, 24.6.2021) 
úsek hodnotenia: filmová tvorba a videotvorba  
miesto realizácie: on line formou (26.3.2021); Gallery Nova, ŽOS  Dunajská Streda 
účasť: 26 
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 recitátorov poézie, prózy a divadelnej poézie - LXVII. 
Hviezdoslavov Kubín      
(2.6.2021, 3.6.2021) 
miesto realizácie: Gallery Nova a Klubovňa ŽOS v Dunajskej Strede 
úsek: hovorené slovo 
počet účastníkov: 51 
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 rómskeho folklórneho súboru 
      (12.7.2021, 22.7.2021, 3.8.2021, 10.8.2021) 

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. Z 
dôvodu pandémie COVID – 19 ďalšie plánované stretnutia sa neuskutočnili.                                      

                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 Rozborový seminár pre neprofesionálnych výtvarníkov okresu Dunajská 
Streda  
(6.5.2021) 

miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
  úsek hodnotenia: výtvarníctvo 

počet účastníkov: 12 
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 neprofesionálnych  výtvarníkov Trnavského 
samosprávneho kraja 
(6.5.2021) 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
úsek hodnotenia: výtvarníctvo 
počet účastníkov: 21 
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.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Odborný seminár pre literárnu tvorbu študentov a pedagógov 
(13.9.2021) 
úsek hodnotenia: literárna tvorba  
miesto realizácie: Gallery Nova, ŽOS  Dunajská Streda 
účasť: 10 
Odborný seminár pre literárnu tvorbu našich mladých autorov. Cieľom seminára 
je aktivizovať a usmerniť žiakov, študentov a pedagógov v literárnej tvorbe. 
 

 Rozborový seminár pre účastníkov okresnej súťaže v umeleckom prednese 
slovenskej rozprávky venovanej Pavlovi Emanuelovi  Dobšinskému – Zlatá 
podkova, zlaté pero, zlatý vlas       
(28.9.2021) 

         miesto realizácie: ŽOS v Dunajskej Strede 
úsek: hovorené slovo 
počet účastníkov: 16 
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 ZUŠ 
(30.9.2021) 
miesto realizácie: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 
úsek hodnotenia: výtvarníctvo 
počet účastníkov: 52 



 

 

 

 

 

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.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 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. 

 Studňa Európy – zachráň živú vodu – XIV. ročník - vyhodnotenie a slávnostné 
ocenenie štrnásteho ročníka – metodický deň (23.3.2021), počet účastníkov: 15 
kolektívov, prednášajúci: Ing. Gabriel Izsák, miesto realizácie: Klubovňa ŽOS   

        Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa podujatie konalo online. Do projektu XIV. 
Studňa Európy – zachráň živú vodu sa v roku 2020 zapojilo celkom 15 kolektívov,     
organizácií, spolu 1.650 zúčastnených.  

 Studňa Európy – zachráň živú vodu -  XV. ročník – vyhlásenie nového ročníka 
cyklického celoročného ekologického programu ochrany pitnej vody - nový ročník 
environmentálneho projektu (18.1.2021 - 17.12.2021), miesto realizácie: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko, Z dôvodu pandémie COVID – 19 sme project 
vyhlásili elektronickou formou, počet účastníkov: 15 kolektívov, Do projektu XV. 
Studňa Európy – zachráň živú vodu sa v roku 2021 zapojilo celkom 15 
organizácií, spolu 1.550 zúčastnených. 

 Vzduch nie je odpad (16.3.2021 - 17.12.2021), miesto realizácie: okres Dunajská 
Streda. Mediálna kampaň - videofilmy, videoprezentácie, plagáty v SK a HU 
rozposlané pre obce, mestá v celom okrese - zamerané na minimalizáciu odpadu 
v rámci projektu XV. Studňa Európy – zachráň živú vodu 2021, počet účastníkov: 
67 obcí. 

 Odbaľme Žitný ostrov (16.3.2021 - 17.12.2021), miesto realizácie: okres 
Dunajská Streda. Mediálna kampaň - videofilmy, videoprezentácie, plagáty v SK 
a HU rozposlané pre obce, mestá v celom okrese, zamerané na zber, čistenie 
prírodnej lokality okresu Dunajská Streda v rámci projektu XV. Studňa Európy – 
zachráň živú vodu 2021. počet účastníkov: 67 obcí. 

 Svetový deň vody - metodický deň pre učiteľov zameraný na program 
environmentálnej výchovy a vzdelávania (22.3.2021), Z dôvodu pandémie 
COVID-19 sa podujatie neuskutočnilo. Prezentačné audio-video 2021 v SK, HU. 
Linky sú uvedené v kapitole videoprezentácie. Mediálna kampaň - videofilm, 
plagáty v SK a HU rozposlané školám okresu Dunajská Streda. 

 Deň Zeme – XIII. Svetový deň Zeme (22.4.2021) -  prezentačné audio-video 2021 
v SK, HU. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie neuskutočnilo. Linky sú 
uvedené v kapitole videoprezentácie. Mediálna kampaň - videofilm, plagáty v SK 
a HU rozposlané školám okresu Dunajská Streda. 

 Svetový deň vtáctva (20.4.2021). Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie 
neuskutočnilo. Prezentačné audio-video 2021 v SK, HU. Linky sú uvedené v 
kapitole videoprezentácie. Mediálna kampaň - videofilm, plagáty v SK a HU 
rozposlané školám okresu Dunajská Streda. 

 Počítame bociany - zapojenie sa do Medzinárodnej kampane ochrany bocianov 



 

 

 

 

 

        (12.4.- 16.7.2021), miesto realizácie: ŽOS – okres Dunajská Streda. Cieľom 
prieskumu je spoluúčasť v Medzinárodnej kampani – Počítame bociany – v rámci 
okresu Dunajská Streda ako súčasť projektu XV. Studňa Európy – zachráň živú 
vodu. Vybudovanie lepšieho a pozornejšieho vzťahu k bocianom a celému 
ekosystému. Vyhodnotenie: SPOLU bocianích hniezd 34: 21 obsadených a 13 
neobsadených bocianích hniezd; SPOLU bocianov: dospelých bocianov - 39; 
mláďat – 34, počet účastníkov: 67. 

 Fotoklub Ister (27.5.2021), miesto realizácie: Klubovňa ŽOS, organizátor: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko, výstup: pozvánka. 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: 12. S príspevkom  FPU. 

     XII. Medzinárodný  deň Dunaja – prednáška, videofilm seriál (24.6.2021), 
prednášajúci: Mgr. Erika Sinová, miesto realizácie: Kreatív klub ŽOS. 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. Dvojjazyčné 
podujatie SK, HU.  počet účastníkov: 21. 

 Písmo našich predkov – hlaholika – prednáška (25.6.2021, 
28.6.2021,29.6.2021,12.8.2021), prednášajúci: Mgr. Erika Sinová. miesto 
realizácie: Kreatív klub, Gallery Nova ŽOS v Dunajskej Strede. Prednáška 
o živote poslaní sv. Cyrila a Metóda, o písme starých Slovanov: hlaholika. Počet 
účastníkov: 83. 

 Prednáška pod názvom - Písmo našich predkov - staro maďarské písmo 
(25.6.2021, 28.6.2021,29.6.2021, 12.8.2021), prednášajúci: Mgr. Ingrid Láng 
miesto realizácie: Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda Žiaci  s písmom 
starých maďarov: rováš íráš 

         Počet účastníkov: 83. 
 Bezpečne na cestách -  sociálna prevencia (15.4.2021, 16.4.2021, 16.4.2021, 

27.4.2021, 30.9.2021, 12.10.2021, 9.11.2021, 10.11.2021), prednášajúci: kpt. 
Bc. Iveta Végh, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede miesto realizácie: ZŠ 
na Jilemnického ul, Dunajská Streda, ZŠ s VJM v Kútnikoch, ZŠ s VJM v 
Kútnikoch, MŠ v Okoči, Materskej školy s vjm. v Kráľovičových Kračanoch, ZŠ s 
VJM v Ohadoch, ZŠ sv. Martina, Hviezdoslavov, ZŠ sv. Martina, Hviezdoslavov. 
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. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 294. 

 Drogy a závislosti - sociálna prevencia (28.5.2021, 16.11.2021, 19.11.2021), 
prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede 
miesto realizácie: Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda, Spojená 
škola s vjm. na ulici Gyulu Szabóa v Dun. Strede. Prednáška pre oblasť prevencie 



 

 

 

 

 

závislostí. Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti spáchanej v 
súvislosti s návykovými látkami a informovanie o škodlivosti ich užívania so 
zameraním na legálne a nelegálne drogy. 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. počet účastníkov: 115. 

 Šikana a kyberšikana -  sociálna prevencia (23.4.2021, 28.5.2021, 9.6.2021, 
16.11.2021, 23.11.2021), prednášajúci: kpt. Bc.  Iveta Végh, preventistka z OR 
PZ v Dunajskej Strede miesto realizácie: ZŠ na Jilemnického ul, Dunajská 
Streda, Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda, Základná škola s vjm., 
Gabčíkovo. 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: 187. 

 Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov! – prosociálna prevencia, cieľová 
skupina seniori (17.3.2021, 18.3.2021, 25.3.2021), v spolupráci s kpt. Bc. Ivetou 
Végh, preventistkou z OR PZ v Dunajskej Strede, miesto: občania územia mesta 
Gabčíkovo, okolité obce okresného mesta Dunajská Streda. V súvislosti 
s realizáciou elektronického sčítania domov, bytov upozorniť občanov, najmä 
seniorov, osoby samostatne žijúce, aby boli obozretní a nestali sa obeťami 
podvodníkov. Počet účastníkov: 1100.  

 Ako sa nestať obeťou trestného činu – prosociálna prevencia, cieľová skupina 
seniori (7.10.2021), prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka z OR PZ v 
Dunajskej Strede. miesto realizácie: Klub dôchodcov, Štvrtok na Ostrove. 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. 

 Bezpečná jeseň života - pre cieľovú skupinu seniorov (11.8.2021, 6.9.2021, 
14.9.2021, 24.9.2021, 5.10.2021, 7.10.2021, 11.11.2021), Klub seniorov, Klub 
seniorov, Boheľov; Klub seniorov, Vrakúň; Klub seniorov - Veľká Paka; Klub 
seniorov - Vydrany; Senior klub, Holice; Klub seniorov Dunajská Streda, Klub 
seniorov Štvrtok na Ostrove, Klub seniorov, Kráľovičove Kračany. Upozornenie 
seniorov na rôzne pasce a nástrahy rôznorodých kriminálnych živlov. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 159. 

 Oliho príbeh - sociálna prevencia - prosociálna výchova - celoslovenský projekt 
pre oblasť bezpečnosti a prevencie kriminality adresovaný žiakom 2. a 3. 
ročníkov základných škôl (20.4.2021), prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, 
preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede miesto realizácie: ZŠ na Jilemnického 
ul, 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: 75. 

 Eko výchova - environmentálna kriminalita - sociálna prevencia - prosociálna 



 

 

 

 

 

výchova (28.4.2021, 3.9.2021) prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, kpt. JUDr. 
Róbert Kočiš, preventisti z OR PZ v Dunajskej Strede, miesto realizácie: ZŠ na 
Jilemnického ul, Dunajská Streda, Základná škola, Vydrany; Cieľom projektu Eko 
výchova je vytváranie návykov pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu a 
aj k jeho ochrane. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 98. 

 Detská policajná akadémia -  sociálna prevencia - prosociálna výchova - 
celoslovenský projekt pre oblasť prevencie kriminality adresovaný žiakom 5., 6. - 
7. ročníkov základných škôl (16.6.2021, 18.6.2021, 23.9.2021, 29.9.2021, 
6.10.2021, 13.10.2021, 18.11.2021), prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, 
preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede miesto realizácie: Základná škola J. 
Amosa Komenského, Veľký Meder, Základná škola, Smetanov háj, Dunajská 
Streda, 3 stretnutia - Základná škola, Jilemnického ulica, Dunajská Streda, 2 
stretnutia - Základná škola, Smetanov háj, Dunajská Streda, Základná škola J. 
Amosa Komenského, Veľký Meder, Základná škola, Smetanov háj, Dunajská 
Streda. Cieľom projektu je predchádzať sociálno-patologickým javom a inej 
protispoločenskej činnosti, viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné správanie a 
konanie. Projekt poskytuje účastníkom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, 
ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Práca s 
pracovným zošitom, ktorého kapitoly sú: Zoznámte sa s našou políciou, 
Bezpečne na internete, Každý je iný, Na ceste nie si sám! Stop násiliu! 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 417. 

 Kriminalita mládeže - trestná zodvednosť - sociálna prevencia 
(25.5.2021,15.6.2021,15.7.2021, 19.11.2021, 23.11.2021, 26.11.2021), 
prednášajúci: kpt. Bc. Iveta Végh, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede 
miesto realizácie: Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda, Základná škola 
cirkevná s VJM, Dunajská Streda, Šamorín, Centrum pre podporu rodín s deťmi, 
letný tabor, 3 prednášky Spojená škola na ulici Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede. 
Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti páchanej mládežou. 
Poskytnúť žiakom informácie o možných dopadoch ich protiprávneho konania. 
Adresátmi projektu sú žiaci 2. stupňa základnej školy a študenti stredných škôl. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 271. 

 Deň bez áut – prednáška (22.9.2021), prednášajúci: Mgr. Erika Sinová, miesto 
realizácie: Hlavná ulica a MsKS Benedeka Csaplára, Dunajská Streda. V 
spolupráci s preventistkou kpt. Bc. Ivetou Végh (ORPZ Dun. Streda) pripojenie 
sa ŽOS pripojilo k tvorivému tímu a k téme „Bezpečne a zdravo udržateľnou 
dopravou“.Dvojjazyčné podujatie SK, HU. Počet účastníkov: 60. 

 Medzinárodný deň stromov - metodický deň a tvorivá dielňa SAŽP, SEV Dropie 
pre koordinátorov environmentálnej výchovy (26.10.2021), prednášajúci: 
Odborná lektorka SEV Dropie, SAŽP  – Ing. Katarina Vajliková, Ing. Daša 
Kubačková, miesto realizácie: Žitnoostrovské osvetové stredisko. Dvojjazyčné 
podujatie SK, HU. Finančne podujatie zabezpečené z prostriedkov AKOI, ŽOS. 
Počet účastníkov: 14. 

 Zdravotná výchova - prosociálna výchova seniorov (18.9.2021, 28.9.2021), 
Senior klub, Boheľov; Senior klub, Dunajská Streda prednášajúci: MUDr. Ernest 
Marton; RÚVZ-DS RNDr. Teréria Vörösová, miesto realizácie: Senior klub, 
Boheľov; Senior klub, Dunajská Streda. Odborné a efektívne rady seniorom ako 
podporiť svoje zdravie, predchádzať rôznych ochoreniam. Prednáška: Prevencia 
kardio-vaskulárnych ochorení; Prevencia pred ochorením COVID-19. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 55. 



 

 

 

 

 

 Bezpečne na internete -  sociálna prevencia - prosociálna výchova prednáška 
pre oblasť prevencie kriminality (16.11.2021, 23.11.2021), prednášajúci: kpt. Bc.  
Iveta Végh, preventistka z OR PZ v Dunajskej Strede, miesto realizácie: 2 
prednášky - Spojená škola na ulici Gyulu Szabóa, 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: 116. 

 Chránim sa; Kde ste ešte v normále a kde už hrozí nebezpečie (16.3.2021 - 
17.12.2021), miesto realizácie: okres Dunajská Streda, Mediálna kampaň - 
Prosociálna prevencia vzniku kriminality v SK/HU. Počet účastníkov: 67 obcí.  

 Náš život sa zmenil (16.3.2021 - 17.12.2021), miesto realizácie: okres Dunajská 
Streda. Mediálna kampaň - Prosociálna prevencia vzniku kriminality v SK/HU.  

        počet účastníkov: 67 obcí. 
 Klub výtvarníkov, Z dôvodu pandémie COVID-19 podujatia sa uskutočnia v 

novom termíne.  
 Literárny klub (19.5.2021), miesto realizácie: Klubovňa  Žitnoostrovského 

osvetového strediska v Dunajskej Strede, výstup: pozvánka. Organizačné a 
motivačné stretnutia literárne činných záujemcov s cieľom vydať literárnu 
publikáciu. Cieľová skupina - žiaci a študenti ZŠ a SŠ v okrese Dunajská Streda. 
počet účastníkov: 10. 

 Klub divadelníkov (8.6.2021), miesto realizácie: Klubovňa  Žitnoostrovského 
osvetového strediska v Dunajskej Strede, organizátor: Žitnoostrovské osvetové 
stredisko v Dunajskej Strede, výstup: pozvánka. Organizačné a motivačné 
stretnutia literárno–dramaticky činných záujemcov z okresu Dunajská Streda. 
Cieľová skupina - žiaci a študenti ZŠ a SŠ v okrese Dunajská Streda. počet 
účastníkov: 6. 

 Filmový klub (24.6.2021, 25.6.2021, 28.6.2021, 29.6.2021), miesto realizácie: 
Klubovňa  Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede, 
organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, výstup: 
pozvánka. Premietanie environ. a dok. filmov, pôvodných slov. a maď. rozprávok 
– dvojjazyčné podujatie Žiaci zo ZŠ, ŠZŠ a gymn. si priblížili slávnych 
slovanských bratov, vierozvestcov Cyrila a Metoda. Premietnutím environm. 
filmu o Dunaji -ochrana prírodného zdroja. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet 
účastníkov: 66. 

 Galéria osobností (8.4.2021, 11.5.2021, 18.6.2021, 18.7.2021, 22.10.2021), 
miesto realizácie: okres Dunajská Streda. Galéria osobností nášho okresu - nová 
aktivita, ktorú sme vytvorili na základe nových životných podmienok. 
Pripomíname osobnosti nášho okresu , v čase zákazu práce na verejnosti (Ármin 
Vambéry, Béla Marczel, Ladislav Rácz, Gratulujeme jubilantom). 
Prostredníctvom web a fb zviditeľňujeme ľudí, ktoré vytvorili hodnoty v oblasti 
kultúry, umenia, osvety a verejnospoločenského života. Formou 
videoprezentácie. Nové podujatie zaujalo pozornosť návštevníkov na 
soc.sieťach. Linky sú uvedené v kapitole videoprezentácie. Počet pozretí: 2799. 

 KINOOSVETA - cyklický seriál vzdelávacích filmov – dokumentov z oblasti 
ekológie v rámci Žitného ostrova a odpadovej problematiky pre FB a web ŽOS. 



 

 

 

 

 

Videofilmy sú pôvodné z dielne ŽOS, možnosť využitia aj v rámci tvorivých dieĺni       
na osvete, rozoslané do všetkých obcí a škôl v okrese, Jazyk: SK, HU. Počet 
vzdel. filmov: 15. Počet pozretí: 15478. 

 
 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 XVI. Dunajskostredský divadelný festival - k Roku slovenského divadla 2020 
       Z dôvodu pandémie COVID-19 realizácia podujatia presunutá na dátum (do 

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. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie 
neuskutočnilo. 

 III. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní. Z dôvodu pandémie COVID-19 
realizácia podujatia presunutá z r. 2020 na dátum (22.6.2021, 23.6.2021), miesto 
realizácie: Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín, Základná škola M. Bela, 
Šamorín. Projekt s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu 
umenia. Prednášajúci: odborná lektorka Mgr. Jaroslava Čajková, odborná 
metodička Národného osvetového centra pre umelecký prednes a divadelné 
umenie. Účastníci - pedagógovia, žiaci a študenti základných,  stredných škôl a 
gymnázií okresu Dunajská Streda. S finančnou podporou FPU. počet účastníkov: 
42. 

 XIII. Podunajské písmená 2021 - zborník literárnych prác z tvorby detí a mládeže 
miesto realizácie: základné, stredné školy a gymnáziá okresu Dunajská Streda 

        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. 
počet účastníkov/autorov: 27, počet príspevkov: 37. S finančnou podporou FPU.  

 Zahrajže mi, píšťalôčka Z dôvodu pandémie COVID-19 realizácia podujatia 
presunutá z r. 2020 na dátum (8.6.2021, 11.6.2021, 17.6.2021), miesto realizácie: 
Základná škola na ulici Smetanov háj, Dunajská Streda; Základná škola na 
Jilemnického ulici, Dunajská Streda; Základná škola J. A. Komenského, Dunajská 
Streda prednášajúci: odborný lektor Rastislav Šimkovič – folklorista a 
multiinštrumentalista. Cieľ - 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. počet účastníkov: 176 

 Písmo našich predkov. Dni hlaholiky s Osvetou – hlaholika, tvorivé dielne s 
nácvikom písania hlaholiky husím brkom (25.6.2021, 28.6.2021, 29.6.2021, 
12.8.2021), miesto realizácie: Kreatív klub, Gallery Nova ŽOS v Dunajskej Strede, 
Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda. 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: 83 
 Tvorivé dielne - Písmo našich predkov - staromaďarské písmo (25.6.2021, 

28.6.2021, 29.6.2021, 12.8.2021) miesto realizácie: Kreatív klub, Gallery Nova 
ŽOS v Dunajskej Strede, Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda. Účastníci sa 
učia písať písmená staro maďarského rytého písma z predlohy. Tvorivé dielne s 
nácvikom písania rováš íráš husím brkom, počet účastníkov: 83. 

 Tvorivé dielne k Medzinárodnému dňu Dunaja  - využitie prírodných materiálov 
(24.6.2021), miesto realizácie: Kreatív klub ŽOS. 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: 21. 

 Umenie ukryté v nás - cyklické tvorivé dielne s početnými aktivitami pre seniorov. 
(6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.8.2021), miesto realizácie: Galéria 
Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Cyklické tvorivé dielne s početnými 
aktivitami pre seniorov. Stretnutie seniorov so skúsenými výtvarníkmi dáva 
príležitosť k inšpirácií amatérskych umelcov k novým technikám výtvarného 
prejavu. Klienti DSS Rohovce, Dunajská streda, Klub dôchodcov Dunajská streda, 
Vydrany, široká verejnosť. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Nadácie 
Henkel Slovensko. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 83. 

 Paličkovaná čipka (6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.8.2021), miesto realizácie: 
Galéria Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Priestor na vlastnú 
realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti pod vedením Erzsébeth Molnár. 
Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 8. 

 Práca s hlinou (6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.11.2021, 11.11.2021, 16.11.2021, 
18.11.2021), miesto realizácie: Galéria Žitnoostrovského múzea v Dunajskej 
Strede, Kreatív klub ŽOS. Modelovanie z hliny je výtvarná činnosť , ktorá si 
vyžaduje iný prístup ako práca na hrnčiarskom kruhu. Výtvarný pedagóg D. 
Krascenits už tradične vedie účastníkov tvor. dielní a spoločne vytvárajú početné 
dielka s rôznou tematikou. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 190. 

 Maľovanie na hodváb (6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.8.2021, 23.11.2021), 
miesto realizácie: Galéria Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, Kreatív 
klub ŽOS. Maľovanie na hodváb je exkluzívna forma umeleckej tvorby, o ktorú 
narastá záujem. Účastníci si vyrábali šatky a šále, ako aj dekoračné obrázky pod 
vedením Mgr. art. Anny Ozsvaldovej a Mgr. Boros Eriky. Dvojjazyčné podujatie 
SK, HU. počet účastníkov: 92. 

 Maľovanie na plátno (6.8.2021, 9.11.2021), miesto realizácie: Galéria 
Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, Kreatív klub ŽOS. Maľovanie na 
plátno je forma umeleckej tvorby, ktorá rozvíja kreativitu, potrebu sebavyjadrenia. 
Účastníci pracovali pod vedením PhDr. Dagmar Madarásovej a Mgr. Eriky 
Borosovej. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 20. 

 Maľovanie a dekupáž na textil (6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.8.2021), miesto 
realizácie: Galéria Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Účastníci 
servítkovou technikou zdobia predmety dennej potreby – kamienky, misky, 
kazety; maľbou na textilné tašky, vrecúška a vyrábajú originálne darčeky. Pod 
odborným vedením lektorky Mgr. Eriky Sinovej účastníci pracujú s farbami na 
textil. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 75. 

 Navliekanie korálok (6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.8.2021), miesto realizácie: 
Galéria Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Navliekanie  korálok patrí ku 
kreatívnej činnosti, vedie autora k trpezlivosti, presnosti, rozvíja jemnú motoriku, 



 

 

 

 

 

koordináciu pohybu a fantáziu. S korálikami vytvárajú rôzne dekoratívne predmety 
a  nádherné šperky. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 72. 

 Ručne vyrábané mydlá (6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.8.2021), miesto 
realizácie: Galéria Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Účastníci vyrábali 
metódou tavenia a nalievania mydlá. Pod odborným vedením lektorky Mgr. Ingrid 
Láng. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 72. 

 Dekupáž (6.8.2021, 7.8.2021, 8.8.2021, 9.8.2021, 9.11.2021, 16.11.2021, 
11.11.2021, 23.11.2021), miesto realizácie: Galéria Žitnoostrovského múzea v 
Dunajskej Strede, Kreatív klub ŽOS. Účastníci servítkovou technikou zdobia 
predmety dennej potreby – kamienky, misky, kazety a vyrábajú originálne darčeky. 
Lektorka: Mariana Izsmánová, Helena Olléová. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. 
počet účastníkov: 131. 

 Makramé (9.8.2021), miesto realizácie: Galéria Žitnoostrovského múzea v 
Dunajskej Strede. Účastníci vyrábali  ozdobu – Makramé, podporili svoju fantáziu 
a tvorivosť. Lektorka Alica Kosárová. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet 
účastníkov: 15. 

 Kresba s uhlíkom (9.11.2021, 11.11.2021), miesto realizácie: Kreatív klub ŽOS. 
Kresbou uhlíkom na štruktúrovaný papier skresľujúci vytvorí hlboké tmavé tóny a 
kresba bude mať zamatovú štruktúru bez odleskov. Lektorka Mgr. Gabriela 
Izakovičová. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 18. 

 Etnické tance (9.11.2021, 11.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021, 23.11.2021, 
25.11.2021), miesto realizácie: Kreatív klub ŽOS,  Lektorka. Hajnalka Hajdú. 
Tvorivé dielne tanca zameriavajú sa na podporu a uchovávanie hodnôt tradičnej 
rómskej ľudovej kultúry formou tanca. počet účastníkov: 36. 

 Origami (16.11.2021, 23.11.2021), miesto realizácie: Kreatív klub ŽOS,  Origami 
je staré japonské umenie skladania papiera. Papier sa tvaruje iba rôznym 
skladaním a prehýbaním, zostáva však v jednom kuse a nestrihá sa. počet 
účastníkov: 2/24. 

 Maľovanie na sklo (18.11.2021, 24.11.2021), miesto realizácie: Kreatív klub ŽOS,  
Lektorka: Alica Tamási. Maľovanie na sklo - Maľba na skle je prejav umeleckej 
tvorivosti, pri ktorom sa vytvára s pomocou farieb obraz nanášaný na rovnú 
sklenenú tabuľku alebo predmet vyrobený zo skla. počet účastníkov: 2/24. 

 Tvorba divadelných bábok (18.11.2021, 24.11.2021), miesto realizácie: Kreatív 
klub ŽOS,  Lektorka: Tünde Csörge. Bábky – Ručne vyrobené bábky boli 
vytvorené z textílie.  počet účastníkov: 2/28. 

 Kvety z hodvábu (18.11.2021, 24.11.2021), miesto realizácie: Kreatív klub ŽOS,  
Lektorka: Alžbeta Meszáros. Kvety z hodvábnej stuhy môžu skrášliť oblečenie 
alebo aj interiér. počet účastníkov: 2/28. 

 Deň bez áut – tvorivá dielňa (22.9.2021) prednášajúci: Mgr. Erika Sinová, miesto 
realizácie: Hlavná ulica a MsKS Benedeka Csaplára, Dunajská Streda. V 
spolupráci s preventistkou kpt. Bc. Ivetou Végh (ORPZ Dun. Streda) pripojenie 
sa ŽOS pripojilo tvorivou dielňou k tvorivému tímu - „Bezpečne a zdravo 
udržateľnou dopravou“. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. počet účastníkov: 60. 

 Tvorivo na osvete – Črepníkové hávedníky (26.10.2021), miesto realizácie: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko. Prednášajúci: Odborná lektorka SEV Dropie, 
SAŽP  – Ing. Katarina Vajliková, Ing. Daša Kubačková, Podujatie v rámci Týždňa 
celoživotného učenia dospelých. Dvojjazyčné podujatie SK, HU. Finančne 
podujatie zabezpečené z prostriedkov AKOI, ŽOS. počet účastníkov: 14. 

 Zahrajže mi, píšťalôčka - II. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo


 

 

 

 

 

mládež (27.10.2021, 22.11.2021), miesto realizácie: Základná škola na 
Komenského ulici v Gabčíkove, Základná škola, Veľká Paka. prednášajúci: 
odborný lektor Rastislav Šimkovič – folklorista a multiinštrumentalista. Cieľ - 
atraktívna forma vzdelávania v oblasti slovenskej ľudovej hudby a a nástrojov. 
S finančnou podporou FPU. počet účastníkov: 65. 

 IV. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní  (3.11.2021, 4.11.2021), miesto 
realizácie: Základná škola, Smetanov háj, Dunajská Streda; Základná škola J. A. 
Komenského, Veľký Meder. prednášajúci: odborná lektorka Mgr. Jaroslava 
Čajková, odborná metodička Národného osvetového centra pre umelecký prednes 
a divadelné umenie. Účastníci - pedagógovia, žiaci a študenti základných, 
stredných škôl a gymnázií okresu Dunajská Streda. S finančnou podporou FPU. 
počet účastníkov: 54. 

 Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa  (24.11.2021), miesto 
realizácie: Základná škola, Smetanov háj, Dunajská prednášajúci: odborná 
lektorka Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.Účastníci cyklu tvorivých dielní - 
pedagógovia, žiaci a študenti základných, stredných škôl a gymnázií okresu 
Dunajská Streda. S finančnou podporou FPU. počet účastníkov: 20. 

 Zahraj nám muzika! (5.11.2021, 11.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021), miesto 
realizácie: Cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s vjm. v Dunajskej Strede, ZŠ B. Bartóka 
s vjm. Veľký Meder; ZŠ Z. Kodálya s vjm. v Dunajskej Strede, ZŠ M. Korvína s 
vjm. v Šamoríne; Špeciálna základná škola s vjm., Základná škola s vjm. v 
Jahodnej, z dôvodu karantény sa podujatie konalo na Cirkevnej ZŠ sv. Jána 
apoštola v Dunajskej Strede; Základná škola Gy. Szabóa s vjm. v Dunajskej 
Strede, Základná škola s vjm. vo Vydranoch. Cyklické tvorivé dielne pre ZŠ v 
okrese Dunajská Streda – ukážka maďarských ľudových nástrojov, maďarskej 
kultúry. Cieľ - atraktívna forma vzdelávania v oblasti maďarskej ľudovom folklóre. 
Lektor Mgr. art András Iván – folklorista. Finančne  z prostriedkov ŽOS. počet 
účastníkov: 181. 

 Kurz paličkovania (15.11.2021, 16.11.2021, 17.11.2021, 21.11.2021, 22.11.2021),  
miesto realizácie: Kreativ klub ŽOS a neskôr kvôli hyg.opatreniam on line. Návrat 
k tradíciám výroba nenáročných čipiek Lektorka kurzu - pedagogička, výtvarníčka 
- Erzsébet Molnár. Finančne zabezpečné z rozpočtu ŽOS. počet účastníkov: 20. 

 Tvorivé popludnia s Osvetou (9.11.2021, 11.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021, 
23.11.2021, 25.11.2021), miesto realizácie: Kreatívny klub ŽOS v Dunajskej 
Strede, tvorivé dielne pre deti žijúcich v Centre pre deti a rodiny v Dunajskej Strede 
s odbornými lektormi. Početní lektori sa venovali mnohým výtvarným činnostiam, 
práce s textilom, keramikou, ale aj tancu. Projekt s finančnou podporou MK SR. 
počet účastníkov: 137. 

 Csallóközi betűvetők - I. Žitnoostrovskí „rozsievači písmen” - literárny zborník 
v maďarskom jazyku, miesto realizácie: základné školy s VJM okresu Dunajská 
Streda. Vydanie literárneho zborníka literárnych prác žiakov dáva priestor mladým 
autorom uverejniť svoje práce, v národ. zmiešanom regióne, zviditeľniť talenty v 
okrese. počet účastníkov/autorov: 44, počet zapojených škôl: 9. Finančne 
zabezpečné z rozpočtu ŽOS.  

   
 
Špecializované akcie 
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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 inštitút pre výskum 
menšín v Šamoríne 

odborná spolupráca 

Inštitúcia pre romologický 
výskum, metodiku a praktickú 
aplikáciu 

organizácia podujatí 

DUNAVIT - Podunajské 
ochranárske združenie 

Výstavníctvo, odborná 
spolupráca 

SOS Bird Life Slovakia  odborná spolupráca  

Žitnoostrovské múzeum 
Dunajská Streda 

výstavníctvo 



 

 

 

 

 

Evanjelický farský úrad  a. v. v 
Dunajskej Strede                      

organizácia podujatí 

Rímsko katolícky farský úrad v  
Dunajskej Strede                      

spolupráca, 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 

Zväz maďarských skautov na 
Slovensku 

organizácia podujatia 

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 

OC Centro Nitra výstavníctvo 

Mestská časť Bratislava-
Dúbravka      

výstavníctvo 

Domovy sociálnych služieb v 
okrese Dunajská Streda – 
všetky  

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 

Agripent spol. s r. o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Agrotop Topoľníky, a. s. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Stavoinvesta s.r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Silva Trade s.r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

SALIX Trade spol. s r.o. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Wertheim sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 

Metrans /Danubia/ a.s. sponzorstvo, účasť na kultúrnych 
podujatiach 



 

 

 

 

 

Castel pension restaurant 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 

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

10 
 

Svetové združenie maďarských 
fotografov  

fotografia, výstavníctvo  - 
spolupráca 

MsÚ Györ Maďarsko  Žitn. pastelky  

MsKS Jozsefa Attilu Györ Žitn. pastelky  

Ms.knižnica Györ Žitn. pastelky 

Inštitút Kovacs Margit Györ Žitn. pastelky 

Art –studio, Bulharsko Žitn. pastelky  

Młodzieżowy  dom  kultúry, 
Poľsko 

Žitn. pastelky  

Gryfiński dom kultúry, Poľsko Žitn. pastelky 

Grigora Viteza, Chorvátsko Žitn. pastelky 

Dom kultúry, Česká republika                           Žitn. pastelky  

69 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 

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

405 
 
 

 
51 
 
 
 
 
7 

Materské školy z celého 
Slovenska 
 
 

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 

Členský ročný príspevok: 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 kult. osvetovú činnosť MK SR 

Členský príspevok: 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 2021 
Jedinečný 
návštevníci 

Jedinečný 
návštevníci 

Jedinečný 
návštevníci 

Jedinečný 
návštevníci 

Jedinečný 
návštevníci 

         4943          4943          4943          4943          4943 

 
 
Sociálne siete  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/osvetaDS/  
 
YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCdeYq_wITvDfROElWVMoXoA   
 
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 

https://www.facebook.com/osvetaDS/
https://www.youtube.com/channel/UCdeYq_wITvDfROElWVMoXoA


 

 

 

 

 

 Kék Duna Rádió - rádio v Maďarsku 
 Webové stránky VÚC TTSK - Kraj zážitkov  
 Propagand – printové noviny  
 Osvetár – Népművelő - printový občasník 
 Oznamovacie tabule a banery ŽOS  

 
 

Odkazy  na činnosť osvety 
 

 Prehliadka rómskych talentov ZOOM meeting 2021. Roma tehetségek 
seregszemléje ZOOM meeting 2021 
https://www.osvetads.sk/xv-prehliadka-romskych-talentov-0 
https://www.osvetads.sk/hu/roma-tehetsegek-xv-seregszemleje-0  
https://youtu.be/Nyk2FpXQOxg SK-HU zhliadnutia 218, 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3831722323530069  

 XXIV. AMFO 2021 online výstava/online kiállítás 
https://www.osvetads.sk/xxiv-amfo-2021-online-vystava  
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-amfo-2021-online-kiallitas  
https://youtu.be/Nyk2FpXQOxg 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/166269552022585 

 XXIX. CINEAMA 2021 Dunajská Streda vyhodnotenie okresnej súťaže 
        XXIX. Cienama 2021 – járási verseny kiértékelése 

https://www.osvetads.sk/xxix-cineama-2021-vyhodnotenie-okresnej-sutaze 
https://www.osvetads.sk/hu/xxix-cineama-2021-jarasi-verseny-kiertekelese 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/449427629682579  
https://youtu.be/5vEw5Ov2spc  

 Čas zelene 
         Növényidő 

https://www.osvetads.sk/cas-zelene-0 
https://www.osvetads.sk/hu/novenyido-0  
https://youtu.be/2jPOXRay8-0 
https://youtu.be/vaZQpf25iwE  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/312083157242638 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/340496604352711  

 XXIV. Výtvarné spektrum 2021 
        XXIV. Képzőművészeti Spektrum 2021 

https://www.osvetads.sk/xxiv-vytvarne-spektrum-2021 
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-kepzomuveszeti-spektrum-2021 
https://youtu.be/BQtftXRbUNU  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2951534088456960  

        II. polrok 2021 
 XXIV. Výtvarné spektrum finisáž – 2021 
        XXIV. Képzőművészeti Spektrum kiállítás befejezése 

https://www.osvetads.sk/xxiv-vytvarne-spektrum-finisaz-2021 
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-kepzomuveszeti-spektrum-kiallitas-befejezese 
https://youtu.be/rK5p3h-EEJ4 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/923015065146458  

 BLAHOŽELÁME!!! XXII. Žitnoostrovské pastelky 2021 
        GRATULÁLUNK!!! XXII. Csallóközi Színes Ceruzák 2021 

https://www.osvetads.sk/xv-prehliadka-romskych-talentov-0
https://www.osvetads.sk/hu/roma-tehetsegek-xv-seregszemleje-0
https://youtu.be/Nyk2FpXQOxg%20SK-HU%20zhliadnutia%20218
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3831722323530069
https://www.osvetads.sk/xxiv-amfo-2021-online-vystava
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-amfo-2021-online-kiallitas
https://youtu.be/Nyk2FpXQOxg
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/166269552022585
https://www.osvetads.sk/xxix-cineama-2021-vyhodnotenie-okresnej-sutaze
https://www.osvetads.sk/hu/xxix-cineama-2021-jarasi-verseny-kiertekelese
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/449427629682579
https://youtu.be/5vEw5Ov2spc
https://www.osvetads.sk/cas-zelene-0
https://www.osvetads.sk/hu/novenyido-0
https://youtu.be/2jPOXRay8-0
https://youtu.be/vaZQpf25iwE
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/312083157242638
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/340496604352711
https://www.osvetads.sk/xxiv-vytvarne-spektrum-2021
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-kepzomuveszeti-spektrum-2021
https://youtu.be/BQtftXRbUNU
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2951534088456960
https://www.osvetads.sk/xxiv-vytvarne-spektrum-finisaz-2021
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-kepzomuveszeti-spektrum-kiallitas-befejezese
https://youtu.be/rK5p3h-EEJ4
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/923015065146458


 

 

 

 

 

https://www.osvetads.sk/blahozelame-xxii-zitnoostrovske-pastelky-2021  
https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-xxii-csallokozi-szines-ceruzak-2021 
https://youtu.be/IbaAzdacn00 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/341967864255708  

 S úctou k obetiam 
        Tisztelet az áldozatok előtt 

https://www.osvetads.sk/s-uctou-k-obetiam 
https://www.osvetads.sk/hu/tisztelet-az-aldozatok-elott  
https://youtu.be/2jRZjN9r1iE 

 XVIII. slávnosti jánosa Bihariho v Dunajskej Strede: opäť vo veľkom štýle 
         XVIII. Bihari János ünnepség Dunaszerdahelyen: Ismét nagyvonalúan 

https://www.osvetads.sk/xviii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-opat-
vo-velkom-style 
https://www.osvetads.sk/hu/xviii-bihari-janos-unnepseg-dunaszerdahelyen-
ismet-nagyvonaluan  
https://youtu.be/-s3w2wZ-N-s 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/274381440985427  

 Barcs – zabudnutá rieka 
         Barcs az elfeledett folyó 

https://www.osvetads.sk/hu/barcs-az-elfeledett-folyo-0  
https://www.osvetads.sk/barcs-zabudnuta-rieka 
https://youtu.be/OT5_dn2KN_w 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/182806000643640  

 Veľa krásy a radosti 
         Sok-sok szépség és öröm 

https://www.osvetads.sk/vela-krasy-radosti 
https://www.osvetads.sk/hu/sok-sok-szepseg-es-orom  
https://youtu.be/IF2-6Ep5s8o  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1876144095892499  

 Salón umeleckej fotografie maďarských fotografov 
        Nemzetközti Magyar Fotószalon 

https://www.osvetads.sk/salon-umeleckej-fotografie-madarskych-fotografov  
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozti-magyar-fotoszalon  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1012256212970047  

 Tanya Kyianytsia Herbár mojich snov v Gallery Nova  
         Álmaim herbáriuma a Gallery Novában 

https://www.osvetads.sk/tanya-kyianytsia-herbar-mojich-snov-v-gallery-nova  
https://www.osvetads.sk/hu/almaim-herbariuma-gallery-novaban  
https://youtu.be/QIkudyCz0Ww 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1484222758617307  

 Advent 2021 
         Advent 2021 

https://www.osvetads.sk/advent-2021  
https://www.osvetads.sk/hu/advent-2021  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/583856402716686  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1379237292492937  
https://youtu.be/hbsFZuacjAg  
https://youtu.be/KUjiSviH-6Q  

 Výstava v znamení pestrých farieb 

https://www.osvetads.sk/blahozelame-xxii-zitnoostrovske-pastelky-2021
https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-xxii-csallokozi-szines-ceruzak-2021
https://youtu.be/IbaAzdacn00
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/341967864255708
https://www.osvetads.sk/s-uctou-k-obetiam
https://www.osvetads.sk/hu/tisztelet-az-aldozatok-elott
https://youtu.be/2jRZjN9r1iE
https://www.osvetads.sk/xviii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-opat-vo-velkom-style
https://www.osvetads.sk/xviii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-opat-vo-velkom-style
https://www.osvetads.sk/hu/xviii-bihari-janos-unnepseg-dunaszerdahelyen-ismet-nagyvonaluan
https://www.osvetads.sk/hu/xviii-bihari-janos-unnepseg-dunaszerdahelyen-ismet-nagyvonaluan
https://youtu.be/-s3w2wZ-N-s
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/274381440985427
https://www.osvetads.sk/hu/barcs-az-elfeledett-folyo-0
https://www.osvetads.sk/barcs-zabudnuta-rieka
https://youtu.be/OT5_dn2KN_w
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/182806000643640
https://www.osvetads.sk/vela-krasy-radosti
https://www.osvetads.sk/hu/sok-sok-szepseg-es-orom
https://youtu.be/IF2-6Ep5s8o
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1876144095892499
https://www.osvetads.sk/salon-umeleckej-fotografie-madarskych-fotografov
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozti-magyar-fotoszalon
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1012256212970047
https://www.osvetads.sk/tanya-kyianytsia-herbar-mojich-snov-v-gallery-nova
https://www.osvetads.sk/hu/almaim-herbariuma-gallery-novaban
https://youtu.be/QIkudyCz0Ww
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1484222758617307
https://www.osvetads.sk/advent-2021
https://www.osvetads.sk/hu/advent-2021
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/583856402716686
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1379237292492937
https://youtu.be/hbsFZuacjAg
https://youtu.be/KUjiSviH-6Q


 

 

 

 

 

         Kiállítás a színpompa jegyében 
https://www.osvetads.sk/vystava-v-znameni-pestrych-farieb  
https://www.osvetads.sk/hu/kiallitas-szinpompa-jegyeben  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1081147626018485  
https://youtu.be/dsoBFpK0rGc  
KINOOSVETA 

 VZDUCH NIE JE ODPAD! - A LEVEGŐ NEM HULLADÉK! 
https://www.osvetads.sk/vzduch-nie-je-odpad-medialna-kampan-pokracuje  
https://www.osvetads.sk/hu/levego-nem-hulladek-media-kampany-folytatodik  
https://youtu.be/psEzJxVF69k  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/184681819735723/ 

 Vzduch nie je odpad - dokumentárny film 
         A levegő nem hulladék – dokumentumfilm  

https://www.osvetads.sk/vzduch-nie-je-odpad-dokumentarny-film  
https://www.osvetads.sk/hu/levego-nem-hulladek-dokumentumfilm  
https://youtu.be/cLOgpan-25o SK 
https://youtu.be/snnSxRarP8E HU 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/896508880910298 SK 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/914877652636390 HU 

 Náš odpad 
         A mi hulladékunk 

https://www.osvetads.sk/nas-odpad 
https://www.osvetads.sk/hu/mi-hulladekunk  
https://youtu.be/4ha3VTEPRoM  
https://youtu.be/pap4h3G3_GE  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1052954278860919  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1474474576270011 

 Kopce na Žitnom ostrove ?!! 
         Dombok Csallóközben ?!! 

https://www.osvetads.sk/kopce-na-zitnom-ostrove  
https://www.osvetads.sk/hu/dombok-csallokozben  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/929745734336100  
https://youtu.be/GQwTVMldYGc  

 Májový dážď 
         Májusi eső 

https://www.osvetads.sk/majovy-dazd 
https://www.osvetads.sk/hu/majusi-eso  
https://youtu.be/MVV3Z9JXSQ0 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/338286664306720  

 Tu som doma, tu som rád 
         Itt vagyok otthon, boldog vagyok itt 

https://www.osvetads.sk/tu-som-doma-tu-som-rad 
https://www.osvetads.sk/hu/itt-vagyok-otthon-boldog-vagyok-itt  
https://youtu.be/GBgJ1oHQHJI 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1193548301116357 

 Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili 
         Hadd mutassam be önöknek  

https://www.osvetads.sk/dovolte-aby-sme-vam-predstavili 
https://www.osvetads.sk/hu/hadd-mutassam-be-onoknek  

https://www.osvetads.sk/vystava-v-znameni-pestrych-farieb
https://www.osvetads.sk/hu/kiallitas-szinpompa-jegyeben
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1081147626018485
https://youtu.be/dsoBFpK0rGc
https://www.osvetads.sk/vzduch-nie-je-odpad-medialna-kampan-pokracuje
https://www.osvetads.sk/hu/levego-nem-hulladek-media-kampany-folytatodik
https://youtu.be/psEzJxVF69k
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/184681819735723/
https://www.osvetads.sk/vzduch-nie-je-odpad-dokumentarny-film
https://www.osvetads.sk/hu/levego-nem-hulladek-dokumentumfilm
https://youtu.be/cLOgpan-25o
https://youtu.be/snnSxRarP8E
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/896508880910298
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/914877652636390
https://www.osvetads.sk/nas-odpad
https://www.osvetads.sk/hu/mi-hulladekunk
https://youtu.be/4ha3VTEPRoM
https://youtu.be/pap4h3G3_GE
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1052954278860919
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1474474576270011
https://www.osvetads.sk/kopce-na-zitnom-ostrove
https://www.osvetads.sk/hu/dombok-csallokozben
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/929745734336100
https://youtu.be/GQwTVMldYGc
https://www.osvetads.sk/majovy-dazd
https://www.osvetads.sk/hu/majusi-eso
https://youtu.be/MVV3Z9JXSQ0
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/338286664306720
https://www.osvetads.sk/tu-som-doma-tu-som-rad
https://www.osvetads.sk/hu/itt-vagyok-otthon-boldog-vagyok-itt
https://youtu.be/GBgJ1oHQHJI
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1193548301116357
https://www.osvetads.sk/dovolte-aby-sme-vam-predstavili
https://www.osvetads.sk/hu/hadd-mutassam-be-onoknek


 

 

 

 

 

https://youtu.be/AHfQ9QHbSqY 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/528043091561692  

 XII. Medzinárodný deň Dunaja, Dunaj 1. časť 
        XII. Nemzetköi Duna nap, A Duna 1. rész 

https://www.osvetads.sk/dunaj-1-cast 
https://www.osvetads.sk/hu/duna-1-resz  
https://youtu.be/N7FycWeJ1CA 
https://youtu.be/SjlpYuUWzBI  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/245018337058847  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/935075987064372  

 Vzácny klenot v srdci Žitného ostrova, Dunajský Klátov 
         Értékes drágakő Csallóköz szívében, Dunatőkés 

http://www.osvetads.sk/vzacny-klenot-v-srdci-zitneho-ostrova-dunajsky-klatov  
https://www.osvetads.sk/hu/ertekes-dragako-csallokoz-sziveben-dunatokes  
https://youtu.be/M5cqr6oOi8U 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/303050185001418  

 DUNAJ – duchovný otec Žitného ostrova 
        A DUNA – Csallóköz lelki atyja 

https://www.osvetads.sk/dunaj-duchovny-otec-zitneho-ostrova 
https://www.osvetads.sk/hu/duna-csallokoz-lelki-atyja  
https://youtu.be/HtG_TA2VfMk 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/299619575185721  

 Dunaj 2. časť 
        A Dunaj 2. rész 

https://www.osvetads.sk/dunaj-2-cast 
https://www.osvetads.sk/hu/duna-2-resz  
https://youtu.be/VtfTB-_lBJY  
https://youtu.be/eV7UOOauwnc  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/527232335393048  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/549209659599752  

 Before the storm 
https://www.osvetads.sk/storm 
https://www.osvetads.sk/hu/storm 
https://youtu.be/49rbnB9-h3o 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/787739598571217 

 Ž A T V A na Žitnom ostrove 
        Aratás a Csallóközben 

https://www.osvetads.sk/z-t-v-na-zitnom-ostrove 
https://www.osvetads.sk/hu/aratas-csallokozben  
https://youtu.be/yxDg9_kgcLk   
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/599047911510443 

 Vzácny klenot na mape Žitného ostrova – Amadého park v Gabčíkove 
        Értékes gyöngyszem Csallóköz térképén – a bősi amadé park 

https://www.osvetads.sk/vzacny-klenot-na-mape-zitneho-ostrova-amadeho-
park-v-gabcikove  
https://www.osvetads.sk/hu/ertekes-gyongyszem-csallokoz-terkepen-bosi-
amade-park  
https://youtu.be/72cbF-tbNuA  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/487251955679961  

https://youtu.be/AHfQ9QHbSqY
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/528043091561692
https://www.osvetads.sk/dunaj-1-cast
https://www.osvetads.sk/hu/duna-1-resz
https://youtu.be/N7FycWeJ1CA
https://youtu.be/SjlpYuUWzBI
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/245018337058847
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/935075987064372
http://www.osvetads.sk/vzacny-klenot-v-srdci-zitneho-ostrova-dunajsky-klatov
https://www.osvetads.sk/hu/ertekes-dragako-csallokoz-sziveben-dunatokes
https://youtu.be/M5cqr6oOi8U
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/303050185001418
https://www.osvetads.sk/dunaj-duchovny-otec-zitneho-ostrova
https://www.osvetads.sk/hu/duna-csallokoz-lelki-atyja
https://youtu.be/HtG_TA2VfMk
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/299619575185721
https://www.osvetads.sk/dunaj-2-cast
https://www.osvetads.sk/hu/duna-2-resz
https://youtu.be/VtfTB-_lBJY
https://youtu.be/eV7UOOauwnc
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/527232335393048
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/549209659599752
https://www.osvetads.sk/storm
https://www.osvetads.sk/hu/storm
https://youtu.be/49rbnB9-h3o
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/787739598571217
https://www.osvetads.sk/z-t-v-na-zitnom-ostrove
https://www.osvetads.sk/hu/aratas-csallokozben
https://youtu.be/yxDg9_kgcLk
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/599047911510443
https://www.osvetads.sk/vzacny-klenot-na-mape-zitneho-ostrova-amadeho-park-v-gabcikove
https://www.osvetads.sk/vzacny-klenot-na-mape-zitneho-ostrova-amadeho-park-v-gabcikove
https://www.osvetads.sk/hu/ertekes-gyongyszem-csallokoz-terkepen-bosi-amade-park
https://www.osvetads.sk/hu/ertekes-gyongyszem-csallokoz-terkepen-bosi-amade-park
https://youtu.be/72cbF-tbNuA
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/487251955679961


 

 

 

 

 

 The Winter is Coming 
        The Winter is Coming 

https://www.osvetads.sk/winter-coming  
https://www.osvetads.sk/hu/winter-coming  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2692069537754472  
https://youtu.be/MdegUGbsaPM   
 

 Profesionálna tanečnica Hajnalka Hajdú viedla mladé dievčatá 
z Centra rodiny v krúžku etnických tancov – Až na druhý pokus sa nám to 
podarilo 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/317246367069106 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1219217121936205 
https://www.osvetads.sk/az-na-druhy-pokus-sa-nam-podarilo 
https://www.osvetads.sk/hu/masodszori-nekifutasra-de-megis-sikerult 

 Virtuálna pozvánka na expozíciu umeleckých prác seniorov 
Umenie ukryté v nás 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2969993536621690 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2869041370026600 
https://www.osvetads.sk/virtualna-pozvanka-na-expoziciu-umeleckych-prac-
seniorov 
https://www.osvetads.sk/hu/virtualis-meghivo-bennunk-rejlo-muveszet-
nyugdijasok-alkotasainak-tarlatara 

 Zlepšenie životného prostredia 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/108435208030231 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/225698602697386 
https://www.osvetads.sk/zlepsenie-zivotneho-prostredia 
https://www.osvetads.sk/hu/mit-tehetnenk-termeszet-vedelmenek-erdekeben 

 Krása Žitného ostrova, obklopený Dunajom... 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/360328045745322 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/500958904452482 
https://www.osvetads.sk/krasa-zitneho-ostrova-obklopeny-dunajom 
https://www.osvetads.sk/hu/csallokoz-szepsegei-korbeolel-minket-duna 

 Krása Žitného ostrova   
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/377364903598028 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/829370224336946 
https://www.osvetads.sk/krasa-zitneho-ostrova 
https://www.osvetads.sk/hu/csallokoz-szepsege 

 Chránené stromy v okrese Dunajská Streda 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1131812493896859 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/226042679281838 
https://www.osvetads.sk/chranene-stromy-v-okrese-dunajska-streda 
https://www.osvetads.sk/hu/vedett-fak-dunaszerdahelyi-jarasban 

 Svetový deň Zeme 2021 
A Föld világnapja - 2021. április 22.  
https://www.osvetads.sk/svetovy-den-zeme-22-april  
https://www.osvetads.sk/hu/fold-vilagnapja-aprilis-22  
https://youtu.be/jV-7ouhuGK0  
https://youtu.be/yvGN2IwpzYA  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/291682582555820  

https://www.osvetads.sk/winter-coming
https://www.osvetads.sk/hu/winter-coming
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2692069537754472
https://youtu.be/MdegUGbsaPM
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/317246367069106
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1219217121936205
https://www.osvetads.sk/az-na-druhy-pokus-sa-nam-podarilo
https://www.osvetads.sk/hu/masodszori-nekifutasra-de-megis-sikerult
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2969993536621690
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2869041370026600
https://www.osvetads.sk/virtualna-pozvanka-na-expoziciu-umeleckych-prac-seniorov
https://www.osvetads.sk/virtualna-pozvanka-na-expoziciu-umeleckych-prac-seniorov
https://www.osvetads.sk/hu/virtualis-meghivo-bennunk-rejlo-muveszet-nyugdijasok-alkotasainak-tarlatara
https://www.osvetads.sk/hu/virtualis-meghivo-bennunk-rejlo-muveszet-nyugdijasok-alkotasainak-tarlatara
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/108435208030231
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/225698602697386
https://www.osvetads.sk/zlepsenie-zivotneho-prostredia
https://www.osvetads.sk/hu/mit-tehetnenk-termeszet-vedelmenek-erdekeben
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/360328045745322
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/500958904452482
https://www.osvetads.sk/krasa-zitneho-ostrova-obklopeny-dunajom
https://www.osvetads.sk/hu/csallokoz-szepsegei-korbeolel-minket-duna
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/377364903598028
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/829370224336946
https://www.osvetads.sk/krasa-zitneho-ostrova
https://www.osvetads.sk/hu/csallokoz-szepsege
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1131812493896859
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/226042679281838
https://www.osvetads.sk/chranene-stromy-v-okrese-dunajska-streda
https://www.osvetads.sk/hu/vedett-fak-dunaszerdahelyi-jarasban
https://www.osvetads.sk/svetovy-den-zeme-22-april
https://www.osvetads.sk/hu/fold-vilagnapja-aprilis-22
https://youtu.be/jV-7ouhuGK0
https://youtu.be/yvGN2IwpzYA
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/291682582555820


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/5975281829163959 
 STUDŇA EURÓPY - zachráň živú vodu cyklický environmentálny projekt 
         Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede 
        https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1436873676675048 

https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/461660675097949 
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu 
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet 

 Medzinárodný deň Rómov 2021 
Nemzetközi roma nap 2021 
https://www.osvetads.sk/medzinarodny-den-romov 
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozi-roma-nap  
https://youtu.be/sfkD4xkg8H4  
https://youtu.be/VI2Q4wAKsZI  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2126638054133619  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/448878012891039 

 Rozália BOKROS  NO DISCIPLINE 
https://www.osvetads.sk/no-discipline  
https://www.osvetads.sk/hu/no-discipline  
https://youtu.be/UmoDA3K3eR8  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/182650886862766  

 Virtuálna pozvánka na výstavu Farebný svet Rómov 
Virtuális meghívó a Romák Színes Világa című kiállításra 
https://www.osvetads.sk/virtualna-pozvanka-na-vystavu-farebny-svet-romov 
https://www.osvetads.sk/hu/virtualis-meghivo-romak-szines-vilaga-cimu-
kiallitasra 
https://youtu.be/RJlyg65l6es  
https://youtu.be/AVJ7qdrYhzo   
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/797102017853661/  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/574122376881741/  

 Umelecké tvorivé dielne na Žitnoostrovskom osvetovom stredisku 
Képzőművészeti Alkotóműhelyek a Csallóközi Népművelési Központban 
https://www.osvetads.sk/umelecke-tvorive-dielne-na-zitnoostrovskom-
osvetovom-stredisku 
https://www.osvetads.sk/hu/kepzomuveszeti-alkotomuhelyek-csallokozi-
nepmuvelesi-kozpontban  
https://youtu.be/-bNy1OU_1bU  
https://youtu.be/WqkbfPIbIng   
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2592144404411819/  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/879350006215790/  

 

        Galeria osobností 
 In Memoriam Ladislav Rácz 

Rácz Laslo emlékere  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/725061708189954/ 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/461463941632410/  
https://www.osvetads.sk/memoriam-ladislav-racz-1943-2011  
https://www.osvetads.sk/hu/racz-laszlo-emlekere-1943-2011  

 Gratulujeme jubilantom 
Gratulálunk jubilaloknak 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2031043490386166/ 

https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/5975281829163959
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1436873676675048
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/461660675097949
https://www.osvetads.sk/studna-europy-zachran-zivu-vodu
https://www.osvetads.sk/hu/europa-kutja-mentsd-meg-az-elo-vizet
https://www.osvetads.sk/medzinarodny-den-romov
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozi-roma-nap
https://youtu.be/sfkD4xkg8H4%20-SK
https://youtu.be/VI2Q4wAKsZI
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2126638054133619
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/448878012891039
https://www.osvetads.sk/no-discipline
https://www.osvetads.sk/hu/no-discipline
https://youtu.be/UmoDA3K3eR8
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/182650886862766
https://www.osvetads.sk/virtualna-pozvanka-na-vystavu-farebny-svet-romov
https://www.osvetads.sk/hu/virtualis-meghivo-romak-szines-vilaga-cimu-kiallitasra
https://www.osvetads.sk/hu/virtualis-meghivo-romak-szines-vilaga-cimu-kiallitasra
https://youtu.be/RJlyg65l6es%20-zhliadnutia%202
https://youtu.be/AVJ7qdrYhzo
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/797102017853661/
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/574122376881741/
https://www.osvetads.sk/umelecke-tvorive-dielne-na-zitnoostrovskom-osvetovom-stredisku
https://www.osvetads.sk/umelecke-tvorive-dielne-na-zitnoostrovskom-osvetovom-stredisku
https://www.osvetads.sk/hu/kepzomuveszeti-alkotomuhelyek-csallokozi-nepmuvelesi-kozpontban
https://www.osvetads.sk/hu/kepzomuveszeti-alkotomuhelyek-csallokozi-nepmuvelesi-kozpontban
https://youtu.be/-bNy1OU_1bU
https://youtu.be/WqkbfPIbIng
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2592144404411819/
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/879350006215790/
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/725061708189954/
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/461463941632410/
https://www.osvetads.sk/memoriam-ladislav-racz-1943-2011
https://www.osvetads.sk/hu/racz-laszlo-emlekere-1943-2011
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/2031043490386166/


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/106052654895921/ 
https://www.osvetads.sk/gratulujeme-jubilantom 
https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-jubilaloknak 

 Gratulujeme jubilantom 
Gratulálunk jubilaloknak 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1181886462236156/ 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/3969196456539893/ 
https://www.osvetads.sk/gratulujeme-jubilantom-2021  
https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-jubilaloknak-2021  

 Pranostika z pera Bélu Marczella 
Marczel Bela nepi időjosló modások 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/364209675112206/ 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/889766975229322/ 
https://www.osvetads.sk/pranostika-z-pera-belu-marczella 
https://www.osvetads.sk/hu/marczell-bela-nepi-idojoslo-mondasok 

 Ármin Vambéry – osobnosti našej minulosti 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/550018986062913/ 
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/592753848839223/ 
https://www.osvetads.sk/armin-vambery-osobnost-nasej-minulosti 
https://www.osvetads.sk/hu/vambery-armin-multunk-kiemelkedo-szemeyisege 

 

 
Výročné správy organizácie  
-  
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/474 
 Počet oslovených ZŠ/51 
 Počet oslovených SŠ/7 
 Počet oslovených ZUŠ v rámci SR/81 
 Počet oslovených škôl v zahraničí /69 

 
Počas roka premieha komunikácia so školami  /ZŠ, SŠ, SOŠ, špec.ZŠ, ZUŠ a MŠ/ 
v slovenskom i maďarskom vyučovacom jazyku v okrese  DS. Výzvy k spolupráci 
zasielané listom, plagátom, pozvánkou v tlačenej aj v  E forme.  Ďakovné listy  s 
poďakovaním za spoluprácu. Vystavujeme aj DIPLOMY učiteľom za prípravu víťaza 
súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/106052654895921/
https://www.osvetads.sk/gratulujeme-jubilantom
https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-jubilaloknak
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/1181886462236156/
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/3969196456539893/
https://www.osvetads.sk/gratulujeme-jubilantom-2021
https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-jubilaloknak-2021
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/364209675112206/
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/889766975229322/
https://www.osvetads.sk/pranostika-z-pera-belu-marczella
https://www.osvetads.sk/hu/marczell-bela-nepi-idojoslo-mondasok
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/550018986062913/
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/592753848839223/
https://www.osvetads.sk/armin-vambery-osobnost-nasej-minulosti
https://www.osvetads.sk/hu/vambery-armin-multunk-kiemelkedo-szemeyisege


 

 

 

 

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovaného podujatia, 
aktivity  

jazyk pozvánky* plagáty* banner* tlačová 
správa* 

Žitnoostrovské pastelky SK, HU 150/E 60/E - E 

AMFO SK, HU 

80/E 20/E 

- 

E 

Tematické výstavy kníh  SK, HU 

15/E 5/E 

- 

E 

XXIV. Výtvarné spektrum 2021 SK, HU 

100/E 20/E 

- 

E 

Žitnoostrovské pastelky, Putovné 
výstavy  

SK 
 20/E 5/E 

- 

E 

XXII. Žitnoostrovské pastelky 2021 
 

SK, HU 

150/E 40/E 

- 

E 

Deň víťazstva nad fašizmom SK, HU 

50/E 

50/E - 

E 

77. výročia Slovenského národného 
povstania 

SK, HU  
80/E 

- -  
E 

Medzinárodný deň Rómov - prehliadka 
rómskych talentov 

SK, HU 

40/E 

 
30/E 

-  
E 

Cineama 2021 SK, HU 

20/E 20 /E 

- 

E 

Studňa Európy, zachráň živú vodu, 
XIV. ročník 

SK, HU 

40/E 40/E 

- 

E 

Studňa Európy, zachráň živú vodu,  
XV. ročník 

SK, HU - - - 

E 

Svetový deň vody SK, HU - 40/E - E 

Deň Zeme  SK, HU - 40/E - E 

Chráň prírodu, ochráni teba! SK, HU - 40/E - E 

Počítame bociany, Medzinárodná 
kampaň ochrany bocianov 

SK, HU - - - 

E 

Svetový deň vtáctva SK, HU - 40/E - 

E 

XII. Medzinárodný  deň Dunaja SK, HU 

30/E 30/E 

- 

E 

Dni hlaholiky s Osvetou.  
Písmo našich predkov 

SK, HU 

15/E 

5/ E - 

E 

Písmo našich predkov, staro maďarské 
písmo 

SK, HU 

15/E 

5/ E - 

E 

LXVII. Hviezdoslavov Kubín SK, HU 

40/E 

40/E - 

E 

XVI. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 
vlas 

SK, HU  

40/E 

 
40/E 

-  

E 

XIII. Podunajské písmená SK 

15/E 5/E 

120E 

E 

Slávnostná finisáž Umenie ukryté v nás SK, HU 

40/E 40/E 

- 

E 

Medzinárodný deň stromov SK, HU 

15/E 5/E 

- 

E 



 

 

 

 

 

Vzduch nie je odpad SK, HU 

 200/E 

- 

E 

Odbaľme Žitný ostrov SK, HU 

 100/E 

- 

E 

Chránim sa; Kde ste ešte v normále a 
kde už hrozí nebezpečie 

SK, HU 

 450/E 

- 

E 

Náš život sa zmenil SK, HU 

 450/E 

- 

E 

III. Sviatok slovenčiny, cyklus tvorivých 
dielní 

SK 

30/E 30/E 

- 

E 

IV. Sviatok slovenčiny, cyklus tvorivých 
dielní 

SK 

30/E 30/E 

- 

E 

Divadlo od A po Z, Žitnoostrovská 
divadelná tvorivá dielňa 

SK 

30/E 30/E 

- 

E 

Zahrajže mi, píšťalôčka SK 

30/E 30/E 

- 

E 

Zahrajže mi, píšťalôčka, II. cyklický 
interaktívny vzdelávací workshop 

SK 

30/E 30/E 

- 

E 

Zahraj nám muzika!  
cyklický interaktívny vzdelávací 
workshop 

SK, HU 

30/E 30/E 

- 

E 

Tvorivé popludnia s Osvetou SK 

30/E 30/E 

- 

E 

Výstava v znamení pestrých farieb SK 

30/E 30/E 

- 

E 

Žitnoostrovskí „rozsievači písmen”   SK, HU 

15/E 5/E 

- 

E 

Kurz paličkovania SK 

30/E 30/E 

- 

E 

Klub fotografov SK, HU - - - 

E 

Fotoklub Ister SK, HU 30/E - - 

E 
 
 
 
 
 

Iné formy propagácie  
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 
Edičná činnosť  
 
Náš život sa zmenil  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o.  
dátum/rok vydania: 9.3.2021 
jazyk: SK 
náklad: 1.000 ks  
formát: DL 
väzba: mäkká 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Megváltozott az éltünk  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o.  
dátum/rok vydania: 9.3.2021 
jazyk: HU 
náklad: 1.000 ks  
formát: DL 
väzba: mäkká 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Svetový deň vody  
autor: Svetlovská Jana, Sinová Erika 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS  
dátum/rok vydania: 10.3.2021 
jazyk: SK 
náklad: 30 ks  
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
 



 

 

 

 

 

A víz világnapja  
autor: Svetlovská Jana, Sinová Erika 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS  
dátum/rok vydania: 10.3.2021 
jazyk: HU 
náklad: 30 ks  
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Svetový deň Zeme 22 apríl 2021  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS  
dátum/rok vydania: 31.3.2021 
jazyk: SK 
náklad: 30 ks  
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Föld világnapja 2021. április 22.  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS  
dátum/rok vydania: 31.3.2021 
jazyk: HU 
náklad: 30 ks  
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Svetový deň Zeme 22. apríl 2021  
Chráň prírodu, príroda ochráni teba! 
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS  
dátum/rok vydania: 31.3.2021 
jazyk: SK 
náklad: 30 ks  
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 



 

 

 

 

 

A Föld világnapja 2021. április 22.   
Védd a természetet a természet megóv Téged!  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: ŽOS  
dátum/rok vydania: 31.3.2021 
jazyk: HU 
náklad: 30 ks  
formát: A4 
väzba: mäkká 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Farebný svet Rómov  
autor: Svetlovská Jana, Láng Ingrid 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o.  
dátum/rok vydania: 2.4.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 1 
formát: rollup 100 cm x 200 cm 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
S finančnou podporou KULT MINOR. 
 
Odbaľme Žitný ostrov  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o.  
dátum/rok vydania: 6.4.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 200 ks  
formát: A3 
väzba: mäkká 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

XIV. Výtvarné spektrum 2021 
autori: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar  
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR  
ISBN:  978 – 80 – 85151-83-1 
dátum/rok vydania: 12.4.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 300 
formát: 210x210 
väzba:  V2 
rozsah: 36 strán 
reprodukcie: 29 farebných a 0 čiernobielych 
reprodukcií. S finančnou podporou FPU. 
 
Katalóg víťazov krajskej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov, víťazné a porotou 
hodnotené  práce, príhovory, zoznamy víťazov a vystavujúcich a galéria prác 
a fotodokumentácie.  
 
Chránim sa  
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o.  
dátum/rok vydania: 27.4.2021 
jazyk: SK 
náklad: 1000 ks  
formát: DL 
väzba: mäkká 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Védem magam 
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o.  
dátum/rok vydania: 27.4.2021 
jazyk: HU 
náklad: 1000 ks  
formát: DL 
väzba: - 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
 
 



 

 

 

 

 

XIV. Výtvarné spektrum 2021   
autor: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o.   
dátum/rok vydania: 2.6.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 1 
formát: 200 cm x 100 cm 
reprodukcie: 15 farebných reprodukcií a 0 čiernobielych 
reprodukcií  
 
Roll-up z krajskej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov, 
fotodokumentácia z vernisáže 2020, dvojjazyčný text o krajskej 
súťaži, logo TTSK, ŽOS, Žitnoostrovské múzeum. S finančnou 
podporou FPU. 
 
Osvetár– Népművelő XX./ 2. číslo 
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISSN: 1338-2657 
dátum/rok vydania: 30.6.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie: 10 farebných a 34 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Dvojjazyčný kultúrno- osvetový občasník v prihraničnom 
národnostne zmiešanom okrese Dunajská Streda, ktorý 
prináša verejnosti informácie z kultúrneho diania a zviditeľňuje aktivity ŽOS.  
 
XXI. Žitnoostrovské pastelky 2020  
XXI. Csallóközi színes ceruzák 2020 
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
dátum/rok vydania: 30.6.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 8 strán 
reprodukcie: 8 farebných reprodukcií 
Farebná obrazová príloha k Osvetár – Népművelő XX./ 
2. číslo. 
 



 

 

 

 

 

 
Vzduch nie je odpad 2 
autor: Svetlovská Jana 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 12.7.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 400 ks  
formát: A3 
väzba: - 
rozsah: 1 strán 
reprodukcie: 1 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
XXII.  Žitnoostrovské pastelky 2021 
autori: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISBN:  978 – 80 – 85151-84-8 
dátum/rok vydania: 13.8.2021 
jazyk: SK, HU, EN 
náklad: 500 
formát: 210x210 
väzba:  V2 
rozsah: 94 strán 
reprodukcie: 60 farebných a 0 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Katalóg víťazov medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku, 
víťazné a porotou hodnotené práce, príhovory, zoznamy víťazov a vystavujúcich a 
galéria prác a fotodokumentácie. S finančnou podporou FPU. 
 
Osvetár– Népművelő XXI./ 1. číslo 
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
ISSN: 1338-2657 
dátum/rok vydania: 3.8.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 48 strán 
reprodukcie: 10 farebných a 38 čiernobielych 
reprodukcií 
 
Dvojjazyčný kultúrno- osvetový občasník v prihraničnom 
národnostne zmiešanom okrese Dunajská Streda, ktorý 
prináša verejnosti informácie z kultúrneho diania a zviditeľňuje aktivity ŽOS.  
 



 

 

 

 

 

S prevenciou je život ľahší  
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
dátum/rok vydania: 3.8.2021 
jazyk: SK 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 4 strán 
reprodukcie: 4 farebných reprodukcií 
 
Farebná obrazová príloha k Osvetár – Népművelő XXI./ 
1. číslo. 
 
 
Megelőzéssel az élet könnyebb 
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: VALEUR 
dátum/rok vydania: 3.8.2021 
jazyk: HU 
náklad: 250 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 4 strán 
reprodukcie: 4 farebných reprodukcií 
 
Farebná obrazová príloha k Osvetár – Népművelő XXI./ 
1. číslo. 
 
XXII.  Žitnoostrovské pastelky 2021   
autori: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 20.9.2021 
jazyk: SK, HU, EN 
náklad: 1 
formát: 200 cm x 100 cm 
väzba: - 
reprodukcie: 21 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií  
 
Roll-up z medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí 
predškolského veku, fotodokumentácia z výstavy a preberania 
cien v r. 2020, trojjazyčný text, logo TTSK, ŽOS, Žitnoostrovské 
múzeum, FPU a sponzorov súťaže. S finančnou podporou FPU. 
 



 

 

 

 

 

 
Šesťdesiate jubileum ŽOS  
autor: kolektív ŽOS 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 5.10.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 120 ks 
formát: 30 cm x 10,50 cm 
väzba: - 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
Farebná obrazová záložka príloha k Osvetár – Népművelő XXI./ 1. 
číslo. 
 
 
Žitnoostrovské pastelky 
autor: Svetlovská Jana   
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 5.10.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 30 ks 
formát: DL 
väzba: - 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Csallóközi színes ceruzák – könyvjelző 
autor: Svetlovská Jana   
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 5.10.2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 30 ks 
formát: DL 
väzba: - 
rozsah: 2 strán 
reprodukcie: 2 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Žitnoostrovské pastelky 

autori: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 11.11.2021 
jazyk: SK, HU, EN 
náklad: 18 
formát: 150x90 
väzba: - 



 

 

 

 

 

reprodukcie: 35 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Bannery z výberu reprezentatívnych diel z medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti 
detí predškolského veku, trojjazyčný text, logo TTSK, ŽOS, Žit. múzea a FPU. 
 
XIII. Podunajské písmená 2021 - zborník literárnych prác 
z tvorby detí a mládeže        
autor: Svetlovská Jana, Sinová Erika 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Valeur, s.r.o. 
ISBN:  978-80-85151-85-5 
dátum/rok vydania: 20.12.2021 
jazyk: SK 
náklad: 300 ks  
formát: 210x110 mm 
väzba: lepená 
rozsah: 108 strán 
reprodukcie: 36 farebných a 72 čiernobielych reprodukcií 
 
Zborník s finančnou podporou FPU. 
 
Podunajské písmená  
autor: Svetlovská Jana, Sinová Erika 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 20.12.2021 
jazyk: SK 
náklad: 1  
formát: 200x100 cm 
väzba: rollup 
reprodukcie: 24 farebných a 0 čiernobielych reprodukcií 
 
Roll-up z edície zborníkov literárnych prác z tvorby detí a mládeže 
– od roku 2003. S finančnou podporou FPU. 
 
 
Výtvarné spektrum, AMFO 
autor: Svetlovská Jana, Madarásová Dagmar 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Copy Guru, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 16.12. 2021 
jazyk: SK, HU 
náklad: 19 
formát: 200x140; 100x70 
väzba: - 
reprodukcie: 14 farebných reprodukcií a 5 čiernobielych reprodukcií 
 
Tabule potlačené dielami z tituliek katalógov krajskej súťaže neprofesionálnych 
výtvarníkov Výtvarné spektrum a úspešnými dielami z regionálnej fotografickej súťaže 



 

 

 

 

 

AMFO. Dvojjazyčný text. 
 
Csallóközi betűvetők  
I. Žitnoostrovskí „rozsievači písmen” 

  autor: Ibolya Ildikó, Láng Ingrid 
vydavateľ: ŽOS 
tlač: Valeur, s.r.o. 
dátum/rok vydania: 16.12. 2021 
jazyk: HU 
náklad: 20 
formát: 210y110 mm 
väzba: - 
rozsah: 120 strán 
reprodukcie: 10 farebných a 5 čiernobielych reprodukcií 
 
Zborník graficky spracovaný, zborník literárnych  prác z tvorby 
detí a mládeže v maďarskom jazyku.  
 
 
Publikačná činnosť 
Na Slovensku  
 SVETLOVSKÁ, Jana: Rozprávky spod brány, Ako sa privoláva jar (preklad: LÁNG 

Ingrid). 

https://www.osvetads.sk/rozpravky-spod-brany 

https://www.osvetads.sk/hu/kapualji-mesek 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3694622733906696 

 SVETLOVSKÁ, Jana: A čo naše deti? (preklad. LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/co-nase-deti 

https://www.osvetads.sk/hu/vajon-mi-tortenik-gyermekeinkkel 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3768019763233659  

 LÁNG, Ingrid: Festival trochu inak (preklad, LÁNG Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/festival-trochu-inak  

https://www.osvetads.sk/hu/fesztival-kicsit-maskepp 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3884034988298802 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Odbaľme Žitný ostrov (preklad LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/odbalme-zitny-ostrov-0 

https://www.osvetads.sk/hu/pakoljuk-ki-csallokozt 

https://www.facebook.com/osvetaDS/photos/a.530856223616712/378688003468

0965  

 SINOVÁ, Erika: Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov ( Vzdelávanie, 

prevencia drogovej závislosti a kriminality),(preklad: LÁNG, Ingrid)  

https://www.osvetads.sk/seniori-pozor-na-falosnych-scitacich-asistentov 

https://www.osvetads.sk/hu/nyugdijasok-vigyazzanak-hamis-allitolagos-

nepszamlalasi-asszisztensekkel 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3852315948137373  

https://www.osvetads.sk/rozpravky-spod-brany
https://www.osvetads.sk/hu/kapualji-mesek
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3694622733906696
https://www.osvetads.sk/co-nase-deti
https://www.osvetads.sk/hu/vajon-mi-tortenik-gyermekeinkkel
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3768019763233659
https://www.osvetads.sk/festival-trochu-inak
https://www.osvetads.sk/hu/fesztival-kicsit-maskepp
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3884034988298802
https://www.osvetads.sk/odbalme-zitny-ostrov-0
https://www.osvetads.sk/hu/pakoljuk-ki-csallokozt
https://www.facebook.com/osvetaDS/photos/a.530856223616712/3786880034680965
https://www.facebook.com/osvetaDS/photos/a.530856223616712/3786880034680965
https://www.osvetads.sk/seniori-pozor-na-falosnych-scitacich-asistentov
https://www.osvetads.sk/hu/nyugdijasok-vigyazzanak-hamis-allitolagos-nepszamlalasi-asszisztensekkel
https://www.osvetads.sk/hu/nyugdijasok-vigyazzanak-hamis-allitolagos-nepszamlalasi-asszisztensekkel
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3852315948137373


 

 

 

 

 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Zem nie ja špina (Svetový deň Zeme), (preklad, LÁNG, 

Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/zem-nie-je-spina-0  

https://www.osvetads.sk/hu/fold-nem-piszok-0 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3861832447185723  

 DERZSI, Áron: XXIX. Cineama 2021 vyhodnotenie okresnej súťaže 

LÁNG, Ingrid (preklad) 

https://www.osvetads.sk/xxix-cineama-2021-vyhodnotenie-okresnej-sutaze 

https://www.osvetads.sk/hu/xxix-cineama-2021-jarasi-verseny-kiertekelese 

https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/449427629682579/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Tichá slávnosť na počesť 76. výročia OSLOBODENIA 

VLASTI (preklad LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/ticha-slavnost-na-pocest-76-vyrocia-oslobodenia-vlasti 

https://www.osvetads.sk/hu/csendes-unnepseg-hazank-felszabadulasanak-76-

evforduloja-tiszteletere 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3928931073809193  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Nebojme sa veľkých stromov, (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/nebojme-sa-velkych-stromov 

https://www.osvetads.sk/hu/nem-kell-felni-nagy-fakto 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3935143009854666 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Svetový deň včiel (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/svetovy-den-vciel 

https://www.osvetads.sk/hu/mehek-vilagnapja  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3955831341119166 

 SVETLOVSKÁ, Jana: XXIV. Výtvarné spektrum 2021 v galérii Žitnoostrovského 

múzea (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/xxiv-vytvarne-spektrum-2021-v-galerii-zitnoostrovskeho-

muzea  

https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-kepzomuveszeti-spektrum-2021-csallokozi-

muzeum-galeriajaban 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4012675085434791 

 SINOVÁ, Erika: S prevenciuo je život ľahší, (preklad LÁNG, Ingrid)  

https://www.osvetads.sk/s-prevenciou-je-zivot-lahsi 

https://www.osvetads.sk/hu/megelozessel-az-elet-konnyebb 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4047445875291045  

 SVETLOVSKÁ, Jana: HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, Na počesť 172. výročia 

narodenia barda slovenskej literatúry (preklad: LÁNG, Ingrid)  

https://www.osvetads.sk/hviezdoslavov-kubin-na-pocest-172-vyrocia-narodenia-

barda-slovenskej-literatury  

https://www.osvetads.sk/hu/hviezdoslav-kubinja-szlovak-irodalom-jeles-koltoje-

szuletesenek-172-evforduloja-tiszteletere 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4052177161484583  

       II. polrok 

https://www.osvetads.sk/zem-nie-je-spina-0
https://www.osvetads.sk/hu/fold-nem-piszok-0
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3861832447185723
https://www.osvetads.sk/xxix-cineama-2021-vyhodnotenie-okresnej-sutaze
https://www.osvetads.sk/hu/xxix-cineama-2021-jarasi-verseny-kiertekelese
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/449427629682579/
https://www.osvetads.sk/ticha-slavnost-na-pocest-76-vyrocia-oslobodenia-vlasti
https://www.osvetads.sk/hu/csendes-unnepseg-hazank-felszabadulasanak-76-evforduloja-tiszteletere
https://www.osvetads.sk/hu/csendes-unnepseg-hazank-felszabadulasanak-76-evforduloja-tiszteletere
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3928931073809193
https://www.osvetads.sk/nebojme-sa-velkych-stromov
https://www.osvetads.sk/hu/nem-kell-felni-nagy-faktol
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3935143009854666
https://www.osvetads.sk/svetovy-den-vciel
https://www.osvetads.sk/hu/mehek-vilagnapja
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/3955831341119166
https://www.osvetads.sk/xxiv-vytvarne-spektrum-2021-v-galerii-zitnoostrovskeho-muzea
https://www.osvetads.sk/xxiv-vytvarne-spektrum-2021-v-galerii-zitnoostrovskeho-muzea
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-kepzomuveszeti-spektrum-2021-csallokozi-muzeum-galeriajaban
https://www.osvetads.sk/hu/xxiv-kepzomuveszeti-spektrum-2021-csallokozi-muzeum-galeriajaban
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4012675085434791
https://www.osvetads.sk/s-prevenciou-je-zivot-lahsi
https://www.osvetads.sk/hu/megelozessel-az-elet-konnyebb
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4047445875291045
https://www.osvetads.sk/hviezdoslavov-kubin-na-pocest-172-vyrocia-narodenia-barda-slovenskej-literatury
https://www.osvetads.sk/hviezdoslavov-kubin-na-pocest-172-vyrocia-narodenia-barda-slovenskej-literatury
https://www.osvetads.sk/hu/hviezdoslav-kubinja-szlovak-irodalom-jeles-koltoje-szuletesenek-172-evforduloja-tiszteletere
https://www.osvetads.sk/hu/hviezdoslav-kubinja-szlovak-irodalom-jeles-koltoje-szuletesenek-172-evforduloja-tiszteletere
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4052177161484583


 

 

 

 

 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Deň Dunaja - Deň medzinárodného významu - Deň 
integrácie Európy (preklad: LÁNG, Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/den-dunaja-den-medzinarodneho-vyznamu-den-
integracie-europy  

 

https://www.osvetads.sk/hu/duna-napja-nemzetkozi-jelentosegu-nap-europai-
integracio-napja  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4077864262249206 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4077857952249837 
 LÁNG, Ingrid: Kurz historického písma na osvete (preklad: LÁNG, Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/kurz-historickeho-pisma-na-osvete 
https://www.osvetads.sk/hu/glagolita-irasjegyek-es-rovasiras-nepmuvelesi-
kozpontunkban 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4088593807842918 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4088591911176441  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Umenie kryté v nás – arteterapia pre seniorov (preklad: 

LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/umenie-kryte-v-nas-arteterapia-pre-seniorov 

https://www.osvetads.sk/hu/bennunk-rejlo-muveszet-arteterapia-nyugdijasok-

reszere 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4097552210280411 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4097544243614541 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Osveta slávi 60 jubileum (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/osveta-slavi-6o-jubileum 

https://www.osvetads.sk/hu/dunaszerdahelyi-nepmuvelesi-kozpont-

fennallasanak-60-evfordulojat-unnepli 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4116834665018832 

 LÁNG, Ingrid: Vyhodnotenie výtvarnej súťaže XVII. Farebný svet Rómov 

(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/vyhodnotenie-vytvarnej-sutaze-xvii-farebny-svet-romov 

https://www.osvetads.sk/hu/xvii-romak-szines-vilaga-c-kepzomuveszeti-verseny-

kiertekelese 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4148909281811370 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4148875241814774 

 SVETLOVSKÁ, Jana: BLAHOŽELÁME !!! XXII. ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 

(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/blahozelame-xxii-zitnoostrovske-pastelky-2021 

https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-xxii-csallokozi-szines-ceruzak-2021 

https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/341967864255708 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Čas zelene (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/cas-zelene-1  

https://www.osvetads.sk/hu/novenyido-1 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4166828130019485 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4166821993353432 

 SVETLOVSKÁ, Jana: KINOSVETA (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/den-dunaja-den-medzinarodneho-vyznamu-den-integracie-europy
https://www.osvetads.sk/den-dunaja-den-medzinarodneho-vyznamu-den-integracie-europy
https://www.osvetads.sk/hu/duna-napja-nemzetkozi-jelentosegu-nap-europai-integracio-napja
https://www.osvetads.sk/hu/duna-napja-nemzetkozi-jelentosegu-nap-europai-integracio-napja
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4077864262249206
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4077857952249837
https://www.osvetads.sk/kurz-historickeho-pisma-na-osvete
https://www.osvetads.sk/hu/glagolita-irasjegyek-es-rovasiras-nepmuvelesi-kozpontunkban
https://www.osvetads.sk/hu/glagolita-irasjegyek-es-rovasiras-nepmuvelesi-kozpontunkban
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4088593807842918
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4088591911176441
https://www.osvetads.sk/umenie-kryte-v-nas-arteterapia-pre-seniorov
https://www.osvetads.sk/hu/bennunk-rejlo-muveszet-arteterapia-nyugdijasok-reszere
https://www.osvetads.sk/hu/bennunk-rejlo-muveszet-arteterapia-nyugdijasok-reszere
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4097552210280411
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4097544243614541
https://www.osvetads.sk/osveta-slavi-6o-jubileum
https://www.osvetads.sk/hu/dunaszerdahelyi-nepmuvelesi-kozpont-fennallasanak-60-evfordulojat-unnepli
https://www.osvetads.sk/hu/dunaszerdahelyi-nepmuvelesi-kozpont-fennallasanak-60-evfordulojat-unnepli
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4116834665018832
https://www.osvetads.sk/vyhodnotenie-vytvarnej-sutaze-xvii-farebny-svet-romov
https://www.osvetads.sk/hu/xvii-romak-szines-vilaga-c-kepzomuveszeti-verseny-kiertekelese
https://www.osvetads.sk/hu/xvii-romak-szines-vilaga-c-kepzomuveszeti-verseny-kiertekelese
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4148909281811370
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4148875241814774
https://www.osvetads.sk/blahozelame-xxii-zitnoostrovske-pastelky-2021
https://www.osvetads.sk/hu/gratulalunk-xxii-csallokozi-szines-ceruzak-2021
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/341967864255708
https://www.osvetads.sk/cas-zelene-1
https://www.osvetads.sk/hu/novenyido-1
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4166828130019485
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4166821993353432


 

 

 

 

 

https://www.osvetads.sk/kinosveta-vo-velkom-style 

https://www.osvetads.sk/hu/mozivilag-stilusosan 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4172183296150635 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4172172696151695 

 SVETLOVSKÁ, Jana: S úctou k obetiam (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/s-uctou-k-obetiam 

https://www.osvetads.sk/hu/tisztelet-az-aldozatok-elott 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4252019171500380 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4252012468167717 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Viete čo je Micelio? (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/viete-co-je-micelio https://www.osvetads.sk/hu/tudjak-

mi-az-micelium 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4272632372772393 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4272624536106510 

 SVETLOVSKÁ, Jana: János Bihari (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/janos-bihari  

https://www.osvetads.sk/hu/janos-bihari 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4278474892188141 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Štefan Banyák (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/stefan-banyak  

https://www.osvetads.sk/hu/banyak-istvan 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4284763491559281 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4284759411559689 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Zmätení ježkovia v našom meste. Zachránme ich !!! 

(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/zmateni-jezkovia-v-nasom-meste-zachranme-ich  

https://www.osvetads.sk/hu/zavarodott-sundisznok-varosunkban-mentsuk-meg-

oket 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4305087822860181 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4305080309527599 

 SVETLOVSKÁ, Jana: Ježko sa chystá na zimu .. Aj v našom meste či obci  

(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/jezko-sa-chysta-na-zimu-aj-v-nasom-meste-ci-obci  

https://www.osvetads.sk/hu/suni-telelni-keszul-mi-varosunkban-vagy-falunkban  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4307198672649096 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4307189765983320 

https://www.osvetads.sk/kinosveta-vo-velkom-style
https://www.osvetads.sk/hu/mozivilag-stilusosan
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4172183296150635
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4172172696151695
https://www.osvetads.sk/s-uctou-k-obetiam
https://www.osvetads.sk/hu/tisztelet-az-aldozatok-elott
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4252019171500380
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4252012468167717
https://www.osvetads.sk/viete-co-je-micelio
https://www.osvetads.sk/hu/tudjak-mi-az-micelium
https://www.osvetads.sk/hu/tudjak-mi-az-micelium
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4272632372772393
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4272624536106510
https://www.osvetads.sk/janos-bihari
https://www.osvetads.sk/hu/janos-bihari
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4278474892188141
https://www.osvetads.sk/stefan-banyak
https://www.osvetads.sk/hu/banyak-istvan
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4284763491559281
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4284759411559689
https://www.osvetads.sk/zmateni-jezkovia-v-nasom-meste-zachranme-ich
https://www.osvetads.sk/hu/zavarodott-sundisznok-varosunkban-mentsuk-meg-oket
https://www.osvetads.sk/hu/zavarodott-sundisznok-varosunkban-mentsuk-meg-oket
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4305087822860181
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4305080309527599
https://www.osvetads.sk/jezko-sa-chysta-na-zimu-aj-v-nasom-meste-ci-obci
https://www.osvetads.sk/hu/suni-telelni-keszul-mi-varosunkban-vagy-falunkban
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4307198672649096
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4307189765983320


 

 

 

 

 

 SVETLOVSKÁ, Jana: XVIII. slávnosti Jánosa Bihariho v Dunajskej Strede: Opäť 

vo veľkom štýle (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/xviii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-opat-

vo-velkom-style  

https://www.osvetads.sk/hu/xviii-bihari-janos-unnepseg-dunaszerdahelyen-ismet-

nagyvonaluan 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4310313205670976  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4310295035672793  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Barcs – zabudnutá rieka  (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/barcs-zabudnuta-rieka  

https://www.osvetads.sk/hu/barcs-az-elfeledett-folyo-0  
 

 

https://www.osvetads.sk/xviii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-opat-vo-velkom-style
https://www.osvetads.sk/xviii-slavnosti-janosa-bihariho-v-dunajskej-strede-opat-vo-velkom-style
https://www.osvetads.sk/hu/xviii-bihari-janos-unnepseg-dunaszerdahelyen-ismet-nagyvonaluan
https://www.osvetads.sk/hu/xviii-bihari-janos-unnepseg-dunaszerdahelyen-ismet-nagyvonaluan
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4310313205670976
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4310295035672793
https://www.osvetads.sk/barcs-zabudnuta-rieka
https://www.osvetads.sk/hu/barcs-az-elfeledett-folyo-0


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4313389665363330  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4313381952030768  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Veľa krásy a radosti  (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/vela-krasy-radosti  

https://www.osvetads.sk/hu/sok-sok-szepseg-es-orom  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4367334063302223  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4367325016636461  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Bok po boku v prevencii  (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/bok-po-boku-v-prevencii  

https://www.osvetads.sk/hu/karoltve-bunmegelozes-erdekeben  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373671076001855  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373665822669047  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Salón umeleckej fotografie maďarských 

fotografov(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/salon-umeleckej-fotografie-madarskych-fotografov  

https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozti-magyar-fotoszalon  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373840499318246  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373832745985688  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na cestách 

(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/prevencia-zavislosti-kybersikany-bezpecnost-na-

cestach-0  

https://www.osvetads.sk/hu/fuggosegek-megelozese-internetes-zaklatas-kozuti-

biztonsag-0  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4383647428337553  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4383645221671107  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Okresná postupová súťaž v umeleckom prednese 

slovenskej rozprávky (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/okresna-postupova-sutaz-v-umeleckom-prednese-

slovenskej-rozpravky  

https://www.osvetads.sk/hu/szlovak-mesemondok-jarasi-felmeno-jellegu-

versenye  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4395994023769560  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4395989387103357  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Vianoce sa blížia (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/vianoce-sa-blizia  

https://www.osvetads.sk/hu/kozeleg-karacsony  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4405688766133419  

 SVETLOVSKÁ, Jana: BEZPEČNE NA CESTÁCH... stretnutie s predškolákmi 

(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/bezpecne-na-cestach-stretnutie-s-predskolakmi  

https://www.osvetads.sk/hu/biztonsagosan-kozutakon-talalkozo-ovodaskoru-

gyermekekkel  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4313389665363330
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4313381952030768
https://www.osvetads.sk/vela-krasy-radosti
https://www.osvetads.sk/hu/sok-sok-szepseg-es-orom
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4367334063302223
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4367325016636461
https://www.osvetads.sk/bok-po-boku-v-prevencii
https://www.osvetads.sk/hu/karoltve-bunmegelozes-erdekeben
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373671076001855
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373665822669047
https://www.osvetads.sk/salon-umeleckej-fotografie-madarskych-fotografov
https://www.osvetads.sk/hu/nemzetkozti-magyar-fotoszalon
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373840499318246
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4373832745985688
https://www.osvetads.sk/prevencia-zavislosti-kybersikany-bezpecnost-na-cestach-0
https://www.osvetads.sk/prevencia-zavislosti-kybersikany-bezpecnost-na-cestach-0
https://www.osvetads.sk/hu/fuggosegek-megelozese-internetes-zaklatas-kozuti-biztonsag-0
https://www.osvetads.sk/hu/fuggosegek-megelozese-internetes-zaklatas-kozuti-biztonsag-0
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4383647428337553
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4383645221671107
https://www.osvetads.sk/okresna-postupova-sutaz-v-umeleckom-prednese-slovenskej-rozpravky
https://www.osvetads.sk/okresna-postupova-sutaz-v-umeleckom-prednese-slovenskej-rozpravky
https://www.osvetads.sk/hu/szlovak-mesemondok-jarasi-felmeno-jellegu-versenye
https://www.osvetads.sk/hu/szlovak-mesemondok-jarasi-felmeno-jellegu-versenye
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4395994023769560
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4395989387103357
https://www.osvetads.sk/vianoce-sa-blizia
https://www.osvetads.sk/hu/kozeleg-karacsony
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4405688766133419
https://www.osvetads.sk/bezpecne-na-cestach-stretnutie-s-predskolakmi
https://www.osvetads.sk/hu/biztonsagosan-kozutakon-talalkozo-ovodaskoru-gyermekekkel
https://www.osvetads.sk/hu/biztonsagosan-kozutakon-talalkozo-ovodaskoru-gyermekekkel


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4408437199191909  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4408436042525358  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Dnes je MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMU (preklad: 

LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/dnes-je-medzinarodny-den-stromu  

https://www.osvetads.sk/hu/ma-van-fak-nemzetkozi-napja  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4411650018870627  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4411644105537885  

 LÁNG, Ingrid: Zlaté pásmo na krajskej súťaži MILE FIORI z Dunajskej Stredy  
      (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/zlate-pasmo-na-krajskej-sutazi-mille-fiori-z-dunajskej-
stredy  
https://www.osvetads.sk/hu/aranysav-keruleti-versenyen-mille-fiori-
dunaszerdahelyrol  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4427222220646740  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4427219940646968  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Sviatok slovenčiny – cyklické tvorivé dielne (preklad: 

LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/sviatok-slovenciny-cyklicke-tvorive-dielne  
https://www.osvetads.sk/hu/szlovak-nyelv-unnepe-ciklikus-alkotomuhelyek  

 LÁNG, Ingrid: Zahraj nám, muzika! (preklad: LÁNG, Ingrid) 
https://www.osvetads.sk/zahraj-nam-muzika-0  
https://www.osvetads.sk/hu/zendulj-muzsika-0 
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4471500586218903  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4471491519553143  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Ak nemôžu prísť deti za pastelkami, prídu pastelky za 

deťmi!  (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/ak-nemozu-prist-deti-za-pastelkami-pridu-pastelky-za-

detmi  

https://www.osvetads.sk/hu/ha-gyermekek-nem-tudnak-eljonni-szines-

ceruzakert-szines-ceruzak-mennek-el-gyermekekhez  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4477179582317670  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4477171988985096  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Zahrajže mi, píšťalôčka – II. cyklický interaktívny 

vzdelávací workshop pre deti a mládež  

https://www.osvetads.sk/zahrajze-mi-pistalocka-ii-cyklicky-interaktivny-

vzdelavaci-workshop-pre-deti-mladez  

https://www.osvetads.sk/hu/jatssz-nekunk-sipocska-ii-ciklikus-interaktiv-

alkotomuhely-gyerekek-es-fiatalok-reszere  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4619974314704862  
 SVETLOVSKÁ, Jana: Nástrahy vykurovacej sezóny  

https://www.osvetads.sk/nastrahy-vykurovacej-sezony  

 SVETLOVSKÁ, Jana: BEZPEČNE NA CESTÁCH ... aj vo Hviezdoslavove  
      (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/bezpecne-na-cestach-aj-vo-hviezdoslavove  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4408437199191909
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4408436042525358
https://www.osvetads.sk/dnes-je-medzinarodny-den-stromu
https://www.osvetads.sk/hu/ma-van-fak-nemzetkozi-napja
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4411650018870627
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4411644105537885
https://www.osvetads.sk/zlate-pasmo-na-krajskej-sutazi-mille-fiori-z-dunajskej-stredy
https://www.osvetads.sk/zlate-pasmo-na-krajskej-sutazi-mille-fiori-z-dunajskej-stredy
https://www.osvetads.sk/hu/aranysav-keruleti-versenyen-mille-fiori-dunaszerdahelyrol
https://www.osvetads.sk/hu/aranysav-keruleti-versenyen-mille-fiori-dunaszerdahelyrol
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4427222220646740
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4427219940646968
https://www.osvetads.sk/sviatok-slovenciny-cyklicke-tvorive-dielne
https://www.osvetads.sk/hu/szlovak-nyelv-unnepe-ciklikus-alkotomuhelyek
https://www.osvetads.sk/zahraj-nam-muzika-0
https://www.osvetads.sk/hu/zendulj-muzsika-0
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4471500586218903
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4471491519553143
https://www.osvetads.sk/ak-nemozu-prist-deti-za-pastelkami-pridu-pastelky-za-detmi
https://www.osvetads.sk/ak-nemozu-prist-deti-za-pastelkami-pridu-pastelky-za-detmi
https://www.osvetads.sk/hu/ha-gyermekek-nem-tudnak-eljonni-szines-ceruzakert-szines-ceruzak-mennek-el-gyermekekhez
https://www.osvetads.sk/hu/ha-gyermekek-nem-tudnak-eljonni-szines-ceruzakert-szines-ceruzak-mennek-el-gyermekekhez
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4477179582317670
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4477171988985096
https://www.osvetads.sk/zahrajze-mi-pistalocka-ii-cyklicky-interaktivny-vzdelavaci-workshop-pre-deti-mladez
https://www.osvetads.sk/zahrajze-mi-pistalocka-ii-cyklicky-interaktivny-vzdelavaci-workshop-pre-deti-mladez
https://www.osvetads.sk/hu/jatssz-nekunk-sipocska-ii-ciklikus-interaktiv-alkotomuhely-gyerekek-es-fiatalok-reszere
https://www.osvetads.sk/hu/jatssz-nekunk-sipocska-ii-ciklikus-interaktiv-alkotomuhely-gyerekek-es-fiatalok-reszere
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4619974314704862
https://www.osvetads.sk/nastrahy-vykurovacej-sezony
https://www.osvetads.sk/bezpecne-na-cestach-aj-vo-hviezdoslavove


 

 

 

 

 

https://www.osvetads.sk/hu/biztonsagosan-kozutakon-vorosmajorban  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4483322925036669  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Pokračujeme v prevencii aj u seniorov... 

      (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/pokracujeme-v-prevencii-aj-u-seniorov  
https://www.osvetads.sk/hu/folytatjuk-szeniorok-reszere-szervezett-prevencioval-
foglalkozo-eloadasokat  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4493171594051802  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Vzácny klenot v srdci Žitného ostrova, Dunajská Klátov 

(preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/vzacny-klenot-v-srdci-zitneho-ostrova-dunajsky-klatov  
https://www.osvetads.sk/hu/ertekes-dragako-csallokoz-sziveben-dunatokes  
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/303050185001418/  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Drogy a právne vedomie (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/drogy-pravne-vedomie  
https://www.osvetads.sk/hu/kabitoszer-es-jogtudatossag  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518838368151791  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518840371484924  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Bezpečne na internete (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/bezpecne-na-internete  
https://www.osvetads.sk/hu/biztonsagosan-az-interneten  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518728701496091  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518730104829284  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Ulica radosti a farieb v bratislavskej Dúbravke  (preklad: 

LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/ulica-radosti-farieb-v-bratislavskej-dubravke  

https://www.osvetads.sk/hu/az-orom-es-szinek-utcaja-fovaros-pozsonyhidegkut-

varosreszben  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4528951817140446  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4528940043808290  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Nárast agresivity u mládeže a prevencia (preklad: LÁNG, 

Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/narast-agresivity-u-mladeze-prevencia  
https://www.osvetads.sk/hu/fiatalok-agressziojanak-megnovekedese-es-
prevencio  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4542311182471176  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4542312862471008  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Divadlo od A po Z – Žitnoostrovská divadelná tvorivá 

dielňa  (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/divadlo-od-po-z-zitnoostrovska-divadelna-tvoriva-dielna  
https://www.osvetads.sk/hu/szinhaz-tol-z-ig-csallokozi-szinhazi-alkotomuhely  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4545530198815941  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4545531342149160  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Až na druhý pokus sa nám to podarilo (preklad: LÁNG, 

Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/az-na-druhy-pokus-sa-nam-podarilo-0 

https://www.osvetads.sk/hu/biztonsagosan-kozutakon-vorosmajorban
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4483322925036669
https://www.osvetads.sk/pokracujeme-v-prevencii-aj-u-seniorov
https://www.osvetads.sk/hu/folytatjuk-szeniorok-reszere-szervezett-prevencioval-foglalkozo-eloadasokat
https://www.osvetads.sk/hu/folytatjuk-szeniorok-reszere-szervezett-prevencioval-foglalkozo-eloadasokat
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4493171594051802
https://www.osvetads.sk/vzacny-klenot-v-srdci-zitneho-ostrova-dunajsky-klatov
https://www.osvetads.sk/hu/ertekes-dragako-csallokoz-sziveben-dunatokes
https://www.facebook.com/osvetaDS/videos/303050185001418/
https://www.osvetads.sk/drogy-pravne-vedomie
https://www.osvetads.sk/hu/kabitoszer-es-jogtudatossag
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518838368151791
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518840371484924
https://www.osvetads.sk/bezpecne-na-internete
https://www.osvetads.sk/hu/biztonsagosan-az-interneten
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518728701496091
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4518730104829284
https://www.osvetads.sk/ulica-radosti-farieb-v-bratislavskej-dubravke
https://www.osvetads.sk/hu/az-orom-es-szinek-utcaja-fovaros-pozsonyhidegkut-varosreszben
https://www.osvetads.sk/hu/az-orom-es-szinek-utcaja-fovaros-pozsonyhidegkut-varosreszben
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4528951817140446
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4528940043808290
https://www.osvetads.sk/narast-agresivity-u-mladeze-prevencia
https://www.osvetads.sk/hu/fiatalok-agressziojanak-megnovekedese-es-prevencio
https://www.osvetads.sk/hu/fiatalok-agressziojanak-megnovekedese-es-prevencio
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4542311182471176
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4542312862471008
https://www.osvetads.sk/divadlo-od-po-z-zitnoostrovska-divadelna-tvoriva-dielna
https://www.osvetads.sk/hu/szinhaz-tol-z-ig-csallokozi-szinhazi-alkotomuhely
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4545530198815941
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4545531342149160
https://www.osvetads.sk/az-na-druhy-pokus-sa-nam-podarilo-0


 

 

 

 

 

https://www.osvetads.sk/hu/masodszori-nekifutasra-de-megis-sikerult-0  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Krátky kurz s množstvom domácich úloh (preklad: LÁNG, 

Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/kratky-kurz-s-mnozstvom-domacich-uloh  

https://www.osvetads.sk/hu/rovid-tanfolyam-sok-sok-hazi-feladattal  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4616313655070928  

https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4616310118404615  

 SVETLOVSKÁ, Jana: Zahrajže mi, píšťalôčka (preklad: LÁNG, Ingrid) 

https://www.osvetads.sk/zahrajze-mi-pistalocka-1  
https://www.osvetads.sk/hu/jatssz-nekunk-sipocska  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4619974314704862  
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4619981941370766  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.osvetads.sk/hu/masodszori-nekifutasra-de-megis-sikerult-0
https://www.osvetads.sk/kratky-kurz-s-mnozstvom-domacich-uloh
https://www.osvetads.sk/hu/rovid-tanfolyam-sok-sok-hazi-feladattal
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4616313655070928
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4616310118404615
https://www.osvetads.sk/zahrajze-mi-pistalocka-1
https://www.osvetads.sk/hu/jatssz-nekunk-sipocska
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4619974314704862
https://www.facebook.com/osvetaDS/posts/4619981941370766


 

 

 

 

 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 
- 
 
 
Recenzia alebo kritika v dennej tlači  
- 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej          
- 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 BANIČ, Ľubo: Osveta = kultúra, ale aj vzdelávanie. In: Propagand, XIX. ročník, 

2021, 3, EV 3836/09, 12 s. 
 BANIČ, Ľubo: XXIV. Výtvarné spectrum 2021 – Expozícia tradične v galérii 

Žitnoostrovského osvetového múzea. In: Propagand, XIX. ročník, 2021, 4, EV 
3836/09, 12 s 

 BANIČ, Ľubo: Radostné stretnutie po dvoch rokoch – Na počesť 172. Výročia 
narodenia barda slovenskej literatúry. In: Propagand, XIX. ročník, 2021, 5, EV 
3836/09, 12 s. 

 BANIČ, Ľubo: Prevencia robí život (aj) bezpečnejším. In: Propagand, XIX. ročník, 
2021, 6, EV 3836/09, 12 s. 

 BANIČ, Ľubo: 60. Výročie Osvety - Jubileum Žitnoostrovského osvetového 

strediska. In: Propagand, XIX. ročník, 2021, 7, EV 3836/09, 12 s. 

 BANIČ, Ľubo: Pastelky 2021 – zázrak v praxi. Pod záštitou trnavského župana 
Jozefa Viskupiča. In: Propagand, XIX. ročník, 2021, 8, EV 3836/09, 12 s. 

 BANIČ, Ľubo: K Medzinárodnému dňu stromov. In: Propagand, XIX. ročník, 
2021, 9, EV 3836/09, 12 s. 

 SOMOGYI, Katalin: Megtekinthető a Nemzetközti Magyar Fotószalon kiálítása. 
In: Új Szó, 74. ročník, 2021, 234, EV 3836/09, 20 s. 

 RÓZSÁR, Vince: Privítali ocenených Výtvarného spektra. In: Dunajskostredský 
hlásnik, 29. ročník, 2021, 6, EV 3836/09, 16 s. 

 SOMOGYI, Katalin: Egyedi perspektívát kínálnak a gyermrkrajzok. In: Új Szó, 74. 
ročník, 2021, 234, EV 3836/09, 20 s. 

 MARCINÁTOVÁ, Lucia: Pastelky dielkami vyfarbili plot. In: Dúbravské noviny, 
XXII. ročník, 2022, 1, EV 3836/09, 28 s. 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ŽOS v roku 2021 

 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 2021 
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 2021 
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 6,10 7,25 4 1 1 1 1.422 56 

TOS 8 8 9 4 1 2 1 1.418,22 51,25 

ZOS 9 8,6 9 7 1 1  1.169,42 46,9 

ŽOS 8,5 8,5 8,5 4,5 1 2 1 1174 55 

 
Platové zaradenie zamestnancov osvetových stredísk podľa vzdelania  za rok 2021 

 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 2.103,85 1.736,60 1.826 1.828 2.103,85 
1.577,26 
1.385,68 

 

1.288,27 1.564 1.562 

7 6 7 7 3 2 2 3 1.513,40 1.064,11 1.407 1.295 

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

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

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

VŠ I. stupňa - 5 5 6 - 2 1 0,5 - 997,19 1.363 1.045 - 997,19 1.363 1.145 

- - - 5 - - - 1 - - - 1.245 

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

SŠ s maturitou 5 6 5 5 1 2 2 1 1.270,31 1.283,68 1.411 1.315 1.270,31 
1.192,36 
1.045,27 
1.193,72 

1.148,41 1.411 1.133 

4 5 - 4 3 1 - 2 1.143,79 1.056,44 - 950 

- 4 -  - 1 - - - 969,84 - - 

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

SŠ bez 
maturity 

- - 1 - - - 1 - - - 220 - - - 220 - 

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

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

Základné - - -- - - - - - - - - - - - - - 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov osvetových stredísk podľa pohlavia za rok 2021 
Názov 
organizácie 

 

VŠ II. stupňa VŠ I. stupňa 
SŠ 

s maturitou 
SŠ bez 
maturity Základné Spolu 

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

GOS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - -    1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

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

Administratívni 
pracovníci 

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

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

TOS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci - 3 - - - 1 - - - - - 4 

Administratívni 
pracovníci 

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

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

ZOS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci 1 1 1 1 1 2 - - - - 3 4 

Administratívni 
pracovníci 

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

Obslužní pracovníci - - - - - - - - - - - - 

ŽOS 

Štatutár - 1 - - - - - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

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

Odborní pracovníci - 3 1 0,5 - - - - - - 1 3,5 

Administratívni 
pracovníci 

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

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

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Štruktúra zamestnanosti pracovníkov osvetových stredísk podľa dĺžky trvania prac. pomeru za rok 2021 
 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 - 2 1 - - 3 

ŽOS 1 - 1 - - 2 

% mužov 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS - - - - 28,57 28,57 

TOS - - - 12,5 - 12,5 

ZOS - 22,22 11,11 - - 33,33 

ŽOS 11,765 - 11,765 - - 23,53 

Počet žien GOS - - - 1 4 5 

TOS - 4 - - 3 7 

ZOS 1 1 1 1 2 6 

ŽOS 4,5 1 - - 1 6,5 

% žien 
z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS - - - 14,29 57,14 71,43 

TOS - 50 - - 37,5 87,5 

ZOS 11,11 11,11 11,11 11,11 22,22 66,66 

ŽOS 52,94 11,765 - - 11,765 76,47 

Spolu GOS - - - 1 6 7 

TOS - 4 - 1 3 8 

ZOS 1 3 2 1 2 9 

ŽOS 5,5 1 1 - 1 8,5 

% z celkového 
počtu 
zamestnancov 

GOS - - - 14,29 85,71 100 

TOS - 50 - 12,5 37,5 100 

ZOS 11,11 33,33 22,22 11,11 22,22 100 

ŽOS 64,705 11,765 11,765 - 11,765 100 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov osvetových stredísk za rok 2021 
Názov 
organizácie 

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

GOS 

Štatutár - - - - - 1 

Ostatní riadiaci 
pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - - - 2 1 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 - 0,5 1 2 1 - 

Administratívni 
pracovníci - - - - 2 - 

Obslužní pracovníci - - - - - 1 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Platové zaradenie zamestnancov osvetových stredísk podľa vzdelania k 31.12.2021 
 Názov 

organizáci
e 

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 - 

TOS 9 7 - - - 5 4 - - - - - - 

ZOS 8 6 - - 5 5 4 6 - - - - - 

ŽOS 8 7 - - 6 5 5 4 - - - - - 

P
o

č
e

t 

z
a

m
e

s
tn

a
n

c
o
v
 

GOS 1 2 -  1 2 - - - - - 1 - 

TOS 1 3 - - - 1 3 - - - - - - 

ZOS 1 2 - - 2 1 1 2 - - - - - 

ŽOS 1 3 - - 0,5 1 1 2 - - - - - 

P
rie

m
e

r

n
ý
 p

la
t 

v
 p

la
to

v
e

j trie
d

e
 

GOS 1.826 1.407 - - 1.363 1.411 - - - - - 220 - 

TOS 2.103,85 1.513,40 - -  1.270,31 1.143,79 - - - - - - 

ZOS 1.736,60 1.064,11 - - 997,19 1.056,44 969,84 1.283,68 - - - - - 

ŽOS 1.828 1.295 - - 1.045 1.245 1.315 950 - - - - - 

P
rie

m
e

rn
ý
 

p
la

t 

v
 d

o
s
ia

h
n

u
to

m
 

s
tu

p
n

i 

GOS 1.564 1.363 1.411 220 - 

TOS 
1.808,63 

 
- 1.207,05 - 

 
- 

ZOS 1.288,27 997,19 1.148,41 - - 

ŽOS 1.562 1.145 1.133 - - 

 

 

Počet zamestnancov osvetových stredísk na základe špecifických kritérií za rok 2021 
Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej/rodičovskej dovolenke 

GOS 7 2 - - 

TOS 8 2 - - 

ZOS 9 0 1 - 

ŽOS 8,5 2 - - 

 
 



 

 

 

 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov osvetových stredísk za roky 2019 - 2021 
 GOS TOS ZOS ŽOS 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

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

2 4 4 - - - - - - 1 
 

- 
 

1 

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

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

 

 

Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v osvetových strediskách za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GOS 1 1 7 1 1 7 1 1 7 

TOS - - 8 - - 8 - - 8 

ZOS 1 1 - - - - 1 1 - 

ŽOS 3 2 8 1 1 8 - - 8 

 

Návštevnosť 
 

Návštevnosť škôl v osvetových strediskách za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Pedagógovia Študenti 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

TOS 12 40 65 32 217 750 

ZOS 322 100 30 4.528 828 205 

GOS 235 75 85 3.220 185 205 

ŽOS 250 200 200 3100 710 750 

 

 

 



 

 

 

 

 

Postupové súťaže a iné podujatia 
 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v osvetových strediskách za roky 2019 – 2021* 
 TOS ZOS GOS ŽOS 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Hodnotiace a rozborové 
semináre 

30/1.170 9/447 8/377 16/414 7/134 4/112 13/307 5/78 8/134 14/245 11/204 11/179 

Výchovno-vzdelávacie 
aktivity 

36/3.470 11/831 3/55 17/1.151 2/44 19/2.126 78/2.873 17/739 14/1.146 41/2.232 56/5.553 89/2.183 

Tvorivé dielne a animačné 
hodiny 

14/545 18/338 12/331 54/1.447 18/241 18/842 44/180 14/78 19/75 65/1.522 10/180 35/918 

Koncerty a festivaly 5/8.000 2/350 8/9.500 - - - 8/2.145 4/230 4/560 3/955 2/590 2/448 

Špecializované akcie 10/3.799 1/400 1/700 2/3.620 4/207 2/100 4/715 1/450 4/772 - - - 

Konferencie  - - - 1/180 1/7 - 3/37 2/34 1/11 - - - 

Ostatné 9/1.790 6/2.510 6/7.760 11/3.234 18/32.354 32/12.665 7/179 3/27 4/104 30/2.201 4/445 8/109 

Podujatia spolu 104/18.774 47/4.876 38/18.723 101/10.046 49/32.980 71/15.845 157/6.436 46/1.636 54/2.802 153/7.155 83/16.972 125/5210 

* počet podujatí/počet návštevníkov 

 

Jednorazové a cyklické podujatia osvetových stredísk TTSK za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

 TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU TOS ZOS GOS ŽOS SPOLU 

Jednorazové 68 76 145 73 362 14 27 67 49 157 25 35 77 64 201 

Cyklické 49 23 4 18 94 28 6 3 10 47 13 - 3 33 49 

SPOLU 117 99 149 91 456 42 33 70 59 204 38 35 80 97 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Postupové súťaže vyhlásené MK SR a NOC za rok 2021* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / 
poézia - 
próza 

Hollého pamätník  okres 3/165 
región 1/10 

kraj 1/57 

   

Hviezdoslavov Kubín   okres 1/41  

Malá krajská scénická žatva  kraj 1/70    

Hurbanov pamätník    okres 2/55 

 Čaro slova  okres 1/45   

Folklór / deti      

     

Folklór / 
dospelí 

     

     

Fotografia Trnavský objektív región 1/25    

AMFO   okres 1/3 okres 1/13 kraj 1/45 

 Náhlikova Senica     región 1/24 

Výtvarníctvo Výtvarná Senica    región 1/36 

XXIV. Výtvarné spektrum 2021    okres 1/20 
kraj 1/38 

 

 Galantská paleta  okres 1/19   

Film a video Cineama  región 1/125 
kraj 1/125 

 okres 1/4  

Audio      

Zborový spev      

Hudba Divertimento musicale   kraj 1/14 okres 1/5  

 OdDYCHpoDYCH  kraj 1/16   

SPOLU 

obvodné 0 
okresné 3/165 

regionálne 3/160 
krajské 3/252 

obvodné 
okresné 3/67  

regionálne 
krajské 2/30  

obvodné 
okresné 5/83  

regionálne 
krajské 1/38 

obvodné  
okresné 2/55 

regionálne 2/60  
krajské 1/45  

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola (obvod, okres, región, kraj, celoštátne) – počet kôl / počet účastníkov 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Postupové súťaže vyhlasované inými organizáciami za rok 2021* 
Žáner Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Hovorené 
slovo / 

poézia – 
próza 

Hviezdoslavov Kubín  celoštátna 1/14 
 

   

XVI. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý 
vlas 

  okres 1/11  

Čaro slova 2021  kraj 1/13   

 O cenu Dominika Tatarku  okres 1/5   

 Krásy našej prírody – literárna súťaž  celoštátne 1/15   

Hovorené 
slovo / 
divadlo 

Belopotočného Mikuláš 
celoštátna 1/3    

Folklór      

Fotografia AMFO  kraj 1/34 
celoštátne 1/18 

   

 Digitfoto Galanta  medzinárodné 1/69   

 Krásy našej prírody  celoštátne 1/126   

Výtvarníctvo Výtvarné spektrum  kraj 1/23    
 celoštátne 1/6    

 XXII. Žitnoostrovské pastelky 2021 
  

okres 1/80 
medzinárodné 1/767 

 

 Farebný svet Rómov  
 

okres 1/58 
kraj 1/294 

okres 1/88  

 Vesmír očami detí  okres 1/35  región 1/126 

 Žitnoostrovské pastelky  okres 1/24   

 Gorazdovo výtvarné Námestovo 2021  okres 1/8   

 Proti škodlivým závislostiam bez 
hraníc 

 
medzinárodné 1/43 

  

 Krásy našej prírody   celoštátne 1/305   

Film a video Cineama celoštátna 1/4    

Audio      

Zborový 
spev 

     

     



 

 

 

 

 

SPOLU 

okresné 0 
regionálne 0 
krajské 2/57 

celoštátne 5/45 
medzinárodné 

okresné 5/193  
regionálne 

krajské 2/107  
celoštátne 3/446 

medzinárodné 2/112 

okresné 3/179  
regionálne 

krajské 
celoštátne  

medzinárodné 1/767 

okresné 
regionálne 1/126  

krajské  
celoštátne 

medzinárodné 

 * vyhodnotenie sa uvádza v tvare: typ kola (obvod, okres, región, kraj, celoštátne) – počet kôl / počet účastníkov 

 

 

Iné podujatia za rok 2021* 
 Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Štátne sviatky Deň víťazstva nad fašizmom 15  13  

77. výročie SNP 150  60  

Oslavy 76. výročia konca 
2. svetovej vojny 

   18 

 Oslavy 77. výročia SNP    31 

 Regionálne oslavy 77. výročia 
SNP 

   250 

Významné dni a 
osobnosti 

Spomienkové stretnutie 10    

Oslavy 76. výročia oslobodenia 
mesta Senica 

   6 

 102. výročie tragickej smrti 
generála Milana Rastislava 
Štefánika 

   12 

 Nezabudnutí susedia    46 

 Deň Zeme 2021     63 

 103. výročie vzniku 
Československej republiky 

   6 

 Deň červených makov    55 

 Deň astronómie – online    48 

 Spomienka na meruôsme roky 
1848 

   6 

 Spomienka na Černobyľskú 
haváriu 

   18 

 Deň Zeme   56   

 Pietna spomienka na obete 
holokaustu v Seredi      

 300   



 

 

 

 

 

Literárna tvorba XIII. Podunajské písmená   27  

 Žitnoostrovskí rozsievači písmen   44  

Festivaly Trnavská bábkarská šnóra 900    

Folklórne slávnosti Krakovany 
2021 

1.500    

Slávnosti spevu, hudby a tanca 
Červeník 2021 

5.000    

Spievajte si s nami a Špačinský 
jarmok 2021 

1.000    

Festival malých dychových hudieb 500    

Medzinárodný deň Rómov   48  

Spomienková slávnosť Bihariho   400  

 Romafest  300   

 Kultúra bez bariér          40   

 Hudobný medailón Viliama 
Farkaša 

 120   

 Týždeň židovskej kultúry  100   

Výstavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reminiscencie Trnavskej palety – 
KreaTiviTa 2021 

500    

Trnavský objektív 800    

Milan Marônek, Verner  
Scheibenreif – KreaTiviTa 2021  800    

Rozuzlenie  - KreaTiviTa 2021 500 
   

Jaroslav Áč – KreaTiviTa 2021 500    

Alojz Majerník a Rudolf Rypák – 
KreaTiviTa 2021 

1.000    

Ján Bena – KreaTiviTa 2021 500    

Ján Lukačovič a Rudolf Pavelský - 
KreaTiviTa 2021 

2.000    

Ivana Hrušková – KreaTiviTa 
2021 

700    

Život nie je čiernobiely, alebo... – 
KreaTiviTa 2021 

1.000    

Milan Marônek LX – KreaTiviTa 
2021 

800    

Autorská výstava Čas zelene   170  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Žitnoostrovské pastelky výber  
Knižnica J. Fándlyho v Trnave, 
OC Centro Nitra, ZOC MAX, 
Dunajská Streda, MsKS Veľký 
Meder, OC Centro Nitra, 
Bratislava - Dúbravka 

  8770  

Barcs – zabudnutá rieka 
kolektívna výstava 

  230  

Herbár mojich snov – autorská 
výstava Tanye Kyianytsie 

  
80 

 

Tematické výstavy kníh     410  

XXIV. AMFO 2021   130  

XXIV. Výtvarné spektrum 2021    1300  

XXIV. Výtvarné spektrum    1300  

 XXII. Žitnoostrovské pastelky 
2021  

  
250 

 

 XXII. Žitnoostrovské pastelky 
2021  

  
620 

 

 Umenie ukryté v nás - slávnostná 
finisáž 

  
90 

 

 Svetový zväz maďarských 
fotografov - medzinárodná 
výstava umeleckej fotografie 

  
120 

 

 Výstava v znamení pestrých 
farieb 

  
90 

 

 Tvorivé popoludnia s Osvetou   137  

 Kurz paličkovania   20  

 Paličkovaná čipka   8  

 Práca s hlinou   190  

 Maľovanie na hodváb   92  

 Maľovanie na plátno   20  

 Maľovanie a dekupáž na textil   75  

 Maľovanie na sklo   24  

 Ručne vyrábané mydlá   80  

 Navliekanie korálok   72  

 Dekupáž   131  

 Makramé   15  



 

 

 

 

 

 Kresba s uhlíkom   18  

 Origami   24  

 Etnické tance   36  

 Tvorba divadelných bábok   28  

 Kvety z hodvábu   20  

 Tvorivé dielne k   
Medzinárodnému dňu Dunaja  -    
využitie prírodných materiálov 

  
21 

 

 Výtvarná Senica 2020/2021    24 

 Výtvarná Senica v Trnave    150 

 Impresia v Senici (Dušan 
Procházka) 

   121 

 Rodina v tradičnej ľudovej kultúre 
Záhoria 

   
 

286 

 Jaroslav Žiak – Hrdinovia    180 

 Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie 
Velké Pavlovice, ČR 

   170 

 Ľubica Krištofová – Fotografie 
Břeclav, ČR 

   250 

 Impresie všedného dňa 
Velké Pavlovice, ČR 

   120 

 Impresie všedného dňa 
ZOS Senica 

   70 

 Eva Jonisová – Kalvárie    100 

 Výstava fotografií Magické 
Slovensko Laca Struhára  
v Trnave 

 
800 

  

 Výstava fotografií Prechádzky 
Petra Dužeka 

 
200 

  

 Stretnutie vo farbách  250   

 Galantská paleta  500   

 Čaro hliny – kultúrne dedičstvo 
našich predkov  

 200   

 Obrazy – výstava diel Juraja 
Turyho v Galante 

 300   

 Prezentácia aktivít zdravotne 
postihnutých                       

 150   



 

 

 

 

 

 Židia v Galante   200   

 Farebný svet Rómov  800   

 Výstava diel Evy Králikovej – 
Tóthovej a Pavla Kohúta 

 100   

 November ´89  150   

 Výstava fotografií Magické 
Slovensko Laca Struhára  
v Galante 

 350   

 Obrazy – výstava diel Juraja 
Turyho v Trnave 

 400   

Virtuálne 
výstavy 

Výstava diel Pavla Kohúta  
    

 Výstava diel Jána Melišeka      

 Výstava fotografií Magické 
Slovensko Laca Struhára  

    

 Galantská paleta 2021      

 Výstava fotografií Branislava 
Okruhlicu  

    

 Vesmír očami detí 2021      

 Žitnoostrovské pastelky 2021      

 Gorazdovo výtvarné Námestovo 
2021   

    

 Krásy našej prírody      

 Proti škodlivým závislostiam bez 
hraníc   

    

 AMFO 2021 - okresná postupová 
súťaž  

    

 Obrazy – výstava diel Juraja 
Turyho   

    

 Farebný svet Rómov 2021      

 Výstava diel Evy Králikovej – 
Tóthovej a Pavla Kohúta  

    

 November ´89      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

      

      

Remeslá V jasličkách na slame – 
KreaTiviTa 2021 

100    

 Malí remeselníci 220    

      

      

      

Iné Koncert  Robo Opatovský & FOR 
YOU & Duo Live Guitars 

200    

Jarmočné čriepky 7 000    

Výstava kaktusov 700    

Maestrovi zo srdca (koncert) 300    

Koncert Gitarová hudba 
romantizmu 
 

100    

 25. výročie založenia detského 
folklórneho súboru Nádej Kuklov – 
Smolinské 

   120 

 Odhalenie pamätníka venovaného 
obetiam fašistických popráv 
v miestach Surovinského lesa 

   45 

 Otvorenie informačného bodu 
v Sobotišti 

   68 

      

      

SPOLU* 25/26 780 37/5.316 94/15.163 26/2.263 

 *sumár počet podujatí/počet návštevníkov 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Ostatné ukazovatele 
 

Územná pôsobnosť osvetových stredísk 
Názov 
organizácie 

Počet 
okresov 

Územná rozloha 
v km2 

Počet obyvateľov Počet miest a obcí v regióne Počet zamestnancov 
organizácie Mestá Obce 

GOS 1 641,74 94.179 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 8,5 

 

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 1 80 1 60 - - 

ŽOS 2 60 2 40 1 20 

 

 

Evidencia súborov ZUČ za rok 2021 
Okres Osveta Počet súborov Počet členov Počet jednotlivcov 

Trnava TOS 65 1.265 298 

Hlohovec TOS 14 311 109 

Piešťany TOS 24 550 144 

Senica ZOS 9 108 189 

Skalica ZOS 7 84 112 

Galanta GOS 44 798 70 

Dunajská Streda ŽOS 158 2.180 130 

Spolu 321 5.296 1.052 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ostatné činnosti osvetových  stredísk za roky 2019 - 2021 
Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

TOS 6 5 
5 
 

26/autorských 
článkov 

33/autorských 
článkov 

41/autorských 
článkov 

ZOS 12 11 7 
64/autorských 
článkov  

36/autorských 
článkov  

62/autorských 
článkov  

GOS 5 7 
 

8 
45 /autorských 
článkov 
a prekladov HU 

48 /autorských 
článkov 
a prekladov HU 

46 /autorských 
článkov 
a prekladov HU 

ŽOS 4 6 
5 55/preklady HU 

55/článkov 
printových  

73/preklady HU 
73/článkov 
autorských 

66/prekladov HU 
66/článkov 
autorských 

 

 

Metodicko - poradenská činnosť za rok 2021* 
Žáner Názov a zameranie TOS GOS ŽOS ZOS 

Hodnotiace 
a rozborové 
semináre 

Hodnotiace a rozborové semináre 
k obvodným, okresným, regionálnym 
a krajskému kolu súťaže Hollého pamätník 

5/182  10/169  

Hodnotiaci a rozborový seminár ku krajskej 
súťaži Malá krajská scénická žatva 

2/145    

Hodnotiaci a rozborový seminár 
k regionálnej a krajskej súťaži Cineama 
2020 

1/50    

Seminár literárnej tvorby   1/10  

 Hodnotiace odborné semináre pri 
okresných súťažiach Hurbanov pamätník, 
umelecký prednes 

   2/72 

 Hodnotiace a rozborové semináre   8/134   

Tvorivé 
dielne 

Tvorivé stretnutia neprofesionálnych 
výtvarníkov 

2/11    

Malí remeselníci 8/220    

Detská tvorivá divadelná dielňa 5/100    

 Písmo našich predkov / Dni hlaholiky na 
Osvete 

  4/83  



 

 

 

 

 

 Písmo našich predkov / staromaďarské 
písmo 

  4/83  

 Črepníkové hávedníky   1/14  

 Deň bez áut    1/60  

 Medzinárodný deň Dunaja     1/21  

 III. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých 
dielní 

  
2/42 

 

 IV. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých 
dielní 

  
2/54 

 

 Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská 
divadelná tvorivá dielňa 

  
1/20 

 

 Zahrajže mi, píšťalôčka   3/176  

 Zahrajže mi, píšťalôčka - II. cyklický 
interakt. vzdel. workshop 

  
2/65 

 

 Umenie ukryté v nás - arteterapia pre 
seniorov 

  
4/83 

 

 Tanec   6/36  

 Zahraj nám muzika!   4/181  

 Ručná výroba diára, denníka alebo 
fotoalbumu 

   1/7 

 Záhradná slávnosť    1/190 

 Ekodeň    1/230 

 Rodina v tradičnej ľudovej kultúre    12/230 

 Veľkonočné tvorenie    2/29 

 Kultúrno-športové popoludnie v Prietrži    1/212 

 Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti  14/12   

 Workshop pre neprofesionálnych 
výtvarníkov - seniorov 

 
2/22 

  

 Kronika - workshop pre kronikárov                 1/11   

 Čaro hliny   2/30   

Ostatné 
metodicko-
poradenské 
služby 

Klub fotografov   1/15  

Fotoklub ISTER    1/12  

Klub divadelníkov 
  

1/6 
 

 Literárny klub   1/10  

 Filmový klub   4/66  



 

 

 

 

 

 Folklór – tradičný ľudový odev, tanec 
a hudba 

    

 Metodická pomoc pri písaní projektov pre 
OZ a súbory 

   1/12 

 OZ Pruclek     3/24 

 OZ Nádej Kuklov     3/24 

 Koordinácia, usmerňovanie a metodické 
poradenstvo   

 
56/210 

 5/2 

 Práca v odborných komisiách a redakčných 
radách 

 
6/34 

  

 Ostatné metodicko-poradenské služby  9/9   

SPOLU 23/708 98/462 54/1.206 31/1.032 

 *uvádzať počet seminárov / počet účastníkov 

 

 

 

Kultúrno – výchovná činnosť za rok 2021* 
Oblasť Názov TOS GOS ŽOS ZOS 

Zdravotná 
výchova 

Viem čo zjem – Zdravý životný štýl 8/120    

Zdravotná výchova   2/55  

 Bylinkový seminár    2/7 

 Sprostredkovaná – Proti škodlivým 
závislostiam bez hraníc – výtvarná 
súťaž 

   1/3 

 Kto čo vie?  1/60   

 Deň narcisov / kampaň  1   

 Autizmus a Aspergerov syndróm 
- fenomén 21. storočia 

 1/35   

Prosociálna 
výchova 

Edukačné podujatie k sociálnej 
prevencii 
 

5/171    

Drogy a závislosti   3/115  

 Kriminalita mládeže   6/271  

 Ako sa nestať obeťou trestného činu   1/15  

 Seniori, pozor na falošných sčítacích 
asistentov! 

  
3/1100 

 



 

 

 

 

 

 Bezpečná jeseň života   7/159  

 Detská policajná akadémia   7/417  

 Oliho príbeh   1/75  

 Šikana a kyberšikana   5/187  

 Bezpečne na cestách   8/294  

 Bezpečne na internete   2/116  

 Deň bez áut    1/60  

 Eko výchova    2/98  

 Chránim sa; Kde ste ešte v normále a 
kde už hrozí nebezpečie 

  
1/67 (obcí) 

 

 Náš život sa zmenil   1/67 (obcí)  

 Sociálna prevencia - semináre  5/72   

 Prečo som na sveta rád/rada  1/650   

 Prečo som na svete rád/rada - virtuálna 
výstava 

 1   

Rómska 
tématika 

Seminár rómskeho folklóru 
  4/28  

 Sprostredkovaná – Farebný svet 
Rómov – výtvarná súťaž 

   1/3 

Environmentálna 
výchova 

XIV. Studňa Európy – zachráň živú 
vodu 

  
1/15 (kolektívov) 

 

 XV. Studňa Európy – zachráň živú vodu   1/15 (kolektívov)  

 Medzinárodný deň Dunaja   1/21  

 Počítame bociany   1/67  

 Medzinárodný deň stromov   1/14  

 Vzduch nie je odpad   1/67 (obcí)  

 Odbaľme Žitný ostrov   1/67 (obcí)  

 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu – 
výstava – online 

   1/143 

 Odpadáčik alebo fantázia z odpadu – 
súťaž 

   1/1.922 

 Botanická vychádzka okolie hradu 
Branč 

   1/14 

 Ochrana biodiverzity v praxi    1/12 

Iné Náhorný Karabach    1/18 

 Leto s históriou: Senica ako vyzerala 
v minulosti 

   1/66 



 

 

 

 

 

 Leto s históriou: Z histórie senického 
kaštieľa 

   1/60 

 Leto s históriou: Spomienky na starú 
Sotinu 

   1/89 

 Leto s históriou: Senický poklad 
a peniaze v minulosti 

   1/44 

 Leto s históriou: Aj my sme bojovali proti 
fašizmu 

   1/73 

 Vlastivedná vychádzka    1/16 

 Stretnutie s históriou    5/54 

 225. výročie narodenia učiteľa, notára 
a národného buditeľa Samuela 
Jurkoviča 

   1/351 

 Oslobodenie mesta Senica od fašizmu    1/321 

 Senický rodák kapitán Karol Bórik    1/247 

 195. výročie narodenia rodáka Viliama 
Paulinyho-Tótha – súťaž 

   1/412 

 195. výročie narodenia rodáka Viliama 
Paulinyho-Tótha 

   1/345 

 Čarovný odkaz Vianoc – súťaž    1/212 

 Čarovný odkaz Vianoc – výstava – 
online 

   1/7.131 

 Pozorovanie nočnej oblohy    1/35 

 Pozorovanie nočnej oblohy a Perzeíd    1/65 

 Čo vieš o hviezdach – súťaž    1/12 

 Vesmír očami detí – virtuálna výstava    1/2.399 

 EKO-FOTO Plenér Šardice    1/15 

 Čo vieš o hviezdach?  1/9   

 Prezentácia židovského kultúrneho 
dedičstva 

 
1/100 

  

 Začnime s vysťahovaním  2/220   

SPOLU 13/291 
 

14/1.146 
 

57/3.092 
2/134 (obcí) 

2/30 (kolektívov 
32/14.069 

 *uvádzať počet aktivít  / počet účastníkov 
 

 



 

 

 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov osvetových stredísk z dotačných schém za roky 2019 - 2021 
 Počet podaných 

projektov 
Požadovaná výška dotácie v 

€ 
Počet schválených 

projektov 
Schválená výška dotácie v 

€ 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GOS 13 16 9 36.700 46.635 29.550 11 16 7 19.900 31.990 17.906 

TOS 12 17 16 81.290 104.510 66.560 8 17 9 19.800 61.500 33.840 

ZOS 9 12 5 18.790 27.880 16.220 7 12 5 8.450 27.880 16.220 

ŽOS 11 12 11 42.082 36.840 33.000 8 12 7 16.772 27.240 23.186 

Spolu 45 57 41 178.862 214.865 145.330 34 57 28 64.922 148.510 91.152 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVEZDÁREŇ 

• HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
V HLOHOVCI 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 8.787  NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

• 262  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   

Personálne vybavenie 10 pracovníkov   

Priemerná mzda 846,92 €   

Tržby a vlastné výnosy 14.506,72 €   

 

 

Bežné výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Finančné zdroje 
získané z grantov 

Kofinancovanie 

Hvezdáreň a planetárium M. R. 
štefánika v Hlohovci 

247.909 5.000 - 

 

Kapitálové výdavky za rok 2021 
Názov organizácie Príspevok 

zriaďovateľa 
Účel  Finančné 

zdroje získané 
z grantov 

Kofinancovanie 

Hvezdáreň a planetárium 
M. R. štefánika v Hlohovci 

199.259,95 Rekonštrukcia 
planetária 

- - 

 



 

 

 

 

 

 

   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 od 1.5.2019 

           areál hvezdárne 

Činnosť organizácie sa v roku 2021 riadila 
schváleným plánom práce a bola 
inšpirovaná 38 ročnými skúsenosťami 
existencie zariadenia ako inštitúcie na 
Sládkovičovej ulici, 49 ročnými 
skúsenosťami existencie hvezdárne v 
Hlohovci a  67 rokmi astronómie v Hlohovci.  
V odborno-pozorovateľskej činnosti sa 
pracovníci hvezdárne zamerali na 
pozorovanie Slnka a premenných hviezd, 
čo sú hlavné pozorovacie a výskumné 
programy 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 ďalekohľadoch. Ďalšími aktivitami sú 
súťaže, výstavy a dni otvorených dverí. V oblasti vzdelávacej činnosti sú to 
astronomické semináre, konferencie 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 150.097 150.097 130.003,68 86,61 

620 Odvody 48.083 48.083 40.068,95 83,33 

630 Tovary a služby 110.827 130.766 107.002,47 81,83 

640 Bežný transfer 3.100 460 354,29 77,02 

SPOLU 312.167 329.406 277.429,39 84,22 

 

Príspevok zriaďovateľa  - kapitálové výdavky 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov HaP za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 199.259,95 199.259,95 199.259,95 99,63% 

HIM - - - - 

SPOLU 199.259,95 199.259,95 199.259,95 99,63% 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov HaP za rok 2021 
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 
planetária – stropný 
podhľad 

31.150,1 - 

- - - PD na výber 
zhotoviteľa stavby – 
vzduchotechnika v 
planetáriu 

1.140 

- 

- - - Rekonštrukcia 
planetária -
Vzduchotechnika 

69.938,65 
- 

- - - PD pre stavebné 
ohlásenie a verejné 
obstarávanie, 
architektonicko-
stavebné riešenie 

1.950 

- 

- - - Architektonická 
štúdia – 
rekonštrukcia 
planetária, 
administratívnej 

19.890 

- 



 

 

 

 

 

budovy, vytvorenie 
návštevníckeho 
centra 

- - - Vybavenie planetária 
– laserové 
technológie 

51.091,2 
- 

- - - PD –vizualizácia 
interiérových 
priestorov 3D arch. 
model 

16.020 

- 

- - - PD – audiovizuálne 
technológie 
a svetelná technika 
pre outdoor a indoor 
projekcie, efekty 
a aplikácie 

4.800 

- 

- - - Výroba a montáž 
upevňovacieho 
venca efektového 
osvetlenia 
premietacej kupoly 
v planetáriu 

3.280 

- 

SPOLU - -  199.259,95 - 

* max. 100 znakov s medzerami 

 
Tržby a vlastné výnosy    14.398,72 € 

 
Grantové schémy 
   

Čerpanie finančných prostriedkov HaP z dotačných schém za rok 2021 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 Mesto Hlohovec – 
dotácia z fondu 
MsZ 

Nákup 
meteoritov  9.800     5.000 - BV 

SPOLU BV 5.000 -  

SPOLU KV - -  

 

Nehnuteľný majetok TTSK v správe hvezdárne a planetária 
 

Objekty v správe HaP za rok 2021 
Celkový počet 

objektov 
Názov objektu Stručný popis investície * Náklady v € 

4 

Planetárium Rekonštrukcia planetária, administratívnej 
budovy, vytvorenie návštevníckeho centra 

199.259,95 

Hvezdáreň - - 

Kupola - - 

Pozorovací domček - - 

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

 

Objekty v nájme HaP za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 



 

 

 

 

 

 

Priestorové podmienky HaP v m2 za rok 2021 
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 našej inštitúcie aj tento rok. 
 

Exkurzie organizuje hvezdáreň a planetárium pre školy – materské, základné a stredné. Výber 
programu je závislý od veku detí. V roku 2021 sa uskutočnilo celkovo 84 exkurzií s počtom 
návštevníkov 2 694.  
Exkurzie pre verejnosť sú určené pre individuálnych záujemcov, organizujú sa 3 krát mesačne. 
V roku 2021 ich bolo zrealizovaných 126 s počtom účastníkov 2 442.  

 

Exkurzie v HaP za rok 2021 
Mesiac Školy Verejnosť Spolu 

Exkurzie 
pre školy 

Počet 
účastníkov 

Exkurzie 
pre 

verejnosť 

Počet 
účastníkov 

Počet  
exkurzií 
spolu 

Počet 
účastníkov 

spolu 

Január - - - - - - 

Február - - - - - - 

Marec - - 1 8 1 8 

Apríl - - 2 18 2 18 

Máj - - 1 12 1 12 

Jún - - 1 6 1 6 

Júl 12 326 12 177 24 503 

August 5 140 23 495 23 430 

September 11 345 13 301 20 506 

Október 37 1 257 11 217 48 1.474 

November 19 626 62 1.208 81 1.834 

December - - - - - - 

SPOLU 84 2.694 126 2.442 210 5.136 

 

Súťaže 
 

Vesmír očami detí – XXXVI. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže pre žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. 
 
Do regionálneho kola súťaže sa zapojili  
žiaci z 7. okresov TTSK. 
miesto realizácie: HaP Hlohovec 
výstup: výtvarné obrazy 
počet zúčastnených: 287 
Do celoslovenského kola porota vybrala 79 prác 
 
Čo vieš o hviezdach –  regionálne a krajské kolo vedomostnej súťaže 
vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 
organizátor: HaP  
miesto realizácie: Hlohovec 



 

 

 

 

 

výstup: Elektronická forma súťaže na krajskej úrovni. 
počet návštevníkov: 12 
 
Za TTSK postúpilo na celoslovenské kolo 12 súťažiacich zo 4.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 2021 pracovníci pri príležitosti MDD usporiadali pozorovanie nočnej 
oblohy pre 27 návštevníkov.  

10. júna HaP organizovali  pozorovanie čiastočného prstencového 
zatmenie Slnka, HaP navštívilo počas dňa 26 ľudí, livestreamové pozorovanie 
sledovalo 598, dokonca tento úkaz vysielala aj Hlohovská televízia z našej hvezdárne. 

22. júla odborní pracovníci HaP uskutočnili podujatie pozorovania Slnka (k 
oslave narodenia M. R.   Štefánika) na Zámku v Hlohovci, kde sa prišlo pozrieť na 
Slnko cca 215 návštevníkov. 

7. augusta HaP pri tej istej príležitosti ako na Zámku, organizovalo akciu 
pozorovaní dennej a nočnej oblohy na Bradle s účasťou cca 152 ľudí. 

12. augusta HaP otvorilo brány areálu na pozorovanie Perzeíd  pre verejnosť 
s odborným výkladom, na ktorej sme uvítali viac ako 200 návštevníkov.  

Pri príležitosti „Rozlúčky s prázdninami“ HaP organizovala pozorovanie 
a prehliadku pozorovacej techniky pre zo základnej aj materskej školy v Jaslovských 
Bohuniciach.   

Od 20. septembra do 26. septembra, pri príležitosti Európskych dní kultúrneho 
dedičstva, HaP zorganizovalo podujatie na Zámku v Hlohovci, kde si pozorovaciu 
techniku a úkazy na Slnku prišlo pozrieť 134 ľudí.  
 

Popularizačné pozorovania v HaP za rok 2021 
Mesiac Počet pozorovaní Počet účastníkov 

Január - - 

Február - - 

Marec - - 

Apríl - - 

Máj 2 19 

Jún 4 634 

Júl 2 222 

August 14 827 

September 10 426 

Október 2 61 



 

 

 

 

 

November - - 

December - - 

SPOLU 34 2.189 

 

Semináre 
 

V roku 2021 boli zorganizované  2 tradičné astronomické semináre - Hlohovská 
astrofotografia a Bezovec - Stelárna astronómia.  
  

Hlohovská astrofotografia HAF-BAF (29.5.2021) 
miesto konania: Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci 
organizátor: HaP Hlohovec 
počet účastníkov: 13 
 
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.  

 

Bezovec 2021 - Konferencia mladých astronómov (10.9. – 12.9.2021) 
miesto konania: penzión Bezovec, Bezovec 
organizátori: HaP Hlohovec, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká 
fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave 
počet účastníkov: 39 
 
Hlavnou náplňou konferencie bola prezentácia vedecko-výskumnej činnosti mladých 
astronómov, predovšetkým z radov vysokoškolských študentov. Konferencie o 
úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne 
organizuje  Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Slovenská 
astronomická spoločnosť pri SAV. Tieto stretnutia 
tradične umožňovali výmenu skúseností medzi 
profesionálnymi astronómami a záujemcami o 
pozorovanie premenných hviezd, ako aj ďalšie 
oblasti astrofyziky z radov študentov, mládeže 
aktívne pracujúcej v astronomických krúžkoch a tiež 
pracovníkov hvezdární a planetárií z celého 
Slovenska. Prvýkrát sa takáto akcia, vtedy seminár, 
zorganizovala v roku 1958 v spolupráci s osvetovým 
ústavom v Prahe, neskôr v spolupráci so Slovenskou 
astronomickou spoločnosťou už 56 rokov v prírodnej lokalite Bezovec pri Piešťanoch. 
 Hlavnou témou konferencie bola  vedecko-výskumná činnosť mladých 
astronómov v rôznych oblastiach výskumu vesmíru. Na konferenciu boli pozvaní 
predovšetkým študenti všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, aby predstavili 
výsledky ich výskumu dosiahnuté nielen počas prípravy ich záverečných prác. Okrem 
prezentácií mohli účastníci zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej 
spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Dni otvorených dverí 
 
 Deň astronómie  

miesto konania: Hlohovec 
organizátori: HaP 
počet účastníkov: neznámy, online 
prístup 
 
Podujatie zamerané k medzinárodnému 
dňu  hvezdárni  a planetárií sa z dôvodu 
pandémie neuskutočnilo. Na web 
stránke hvezdárne boli v termíne 15.-
23.3.2021 zverejnené 3. programy  
Videoprogram zahrňujúci výtvarné 
práce s kozmonautickou tematikou 
Videoprogram k 60. výročiu letu prvého kozmonauta J. A. Gagarina 
Videoprogram k 30. výročiu letu prvého raketoplánu Columbia 

 
 
Prednášky 

 

 K. Petrík: Génius štvrtého rozmeru, Senec, 04.08.2021 
 K. Petrík: Einstein a relativita, Perzeidy 2021, Vrchteplá, 08.08.2021 
 K. Petrík:Status automatizácie ďalekohľadu ZC600, Kolofota 2021, 17.-

19.06.2021, Observatórium Kolonické sedlo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
V roku 2021 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 

 Pracovníci priebežne a celoročne poskytujú poradenstvo pre záujemcov o výber a 
zaobstaranie astronomickej pozorovacej a fotografickej techniky, ako aj 
doporučujú metodické postupy pri práci s ňou. Zároveň zabezpečujú aj malé 
opravy alebo čistenie optiky a astrotechniky pre svojich návštevníkov či účastníkov 
seminárov a workshopov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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) 

7 

Slovenská ústredná 
hvezdáreň Hurbanovo 

Vedecko – výskumná 
a publikačná činnosť v oblasti 
pozorovania Slnka 

Slovenská astronomická 
spoločnosť 

Organizovanie spoločných 
konferencií a seminárov 

Hvezdáreň Humenné Spoločná astrofyzikálna, 
publikačná a pozorovacia 
činnosť v oblasti premenných 
hviezd 

Fakulta matematiky, 
informatiky a fyziky, UK 
Bratislava 

Organizovanie spoločných 
konferencií a seminárov 

Prírodovedecká fakulta, 
Univerzita P.J.Šafárika, 
Košice 

Organizovanie spoločných 
konferencií a seminárov 

Astronomický ústav, 
Slovenská akadémia vied 

Pozorovacia kampaň na 
fotometriu exoplanét 

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 

2 

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 eur.  
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 
konferencie Bezovec 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ODBORNO-POZOROVAŤEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 
Pozorovanie premenných hviezd 
Výskumné pozorovania premenných hviezd sa v r. 
2021, po ukončení rekonštrukčných 
a automatizačných prác na hlavnom ďalekohľade 
Cassegrain 600 v prvej polovici roka, začali realizovať 
začiatkom augusta. Celkovo bolo pozorovaných 14 
objektov, z toho 13 kataklizmatických a zákrytových 
premenných hviezd a jeden exoplanetárny systém. 
Využilo sa pritom 21 pozorovacích nocí. 
  
 
Servisné pozorovania 
Pozorovania Slnka - vizuálne 19 dní,  digitálna 
fotografia 0 expozícií, kresby – 19, protuberancie 
vizuálne 19 dní 
 
Relatívne číslo slnečnej aktivity za rok 2021 je 24,05, čo znamená, že Slnko je na 
vzostupe svojej aktivity. 

 

Patrolné pozorovania 
Je to pozorovanie protuberancií – bolo 19 pozorovacích dní. 

 

Pozorovanie zatmení a vzácnych úkazov na 
oblohe 
V roku 2021 bolo z nášho územia možné pozorovať 
čiastočné zatmenie Slnka 10. 6. 2021. Tento úkaz sme 
pozorovali, zaznamenali a sprostredkovali živým 
online vysielaním na Internete s vysokou 
sledovateľnosťou (viac ako 600 videní). Počasie nám 
prialo, čo sme využili na pozorovanie a fotografické 
zachytenie priebehu zatmenia našimi prístrojmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

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  
 Falanga, M. ; Bakala, P. ; La Placa, R. ; De Falco, V. ; De Rosa, A. ; Stella, L. : 

Exploring higher order images with Fe Kα-lines from relativistic discs: black hole 
spin determination and bias, 2021, Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society, Volume 504, Issue 3, pp.3424-3434 

 
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 
 
 Fotometrický výskum kataklizmatických premenných hviezd (CVs) 
 Fotometrický a spektroskopický výskum symbiotických premenných hviezd (SS) 
 Fotometria aktívnych galaktických jadier (AGN) a ďalších relativistických objektov 
 Fotometria a spektroskopia veľmi slabých roentgenových objektov (SSXS) 
 Fotometria exoplanét 
 Výskum slnečnej aktivity 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Falanga%2C+M.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Bakala%2C+P.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22La+Placa%2C+R.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22De+Falco%2C+V.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22De+Rosa%2C+A.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/search/q=author:%22Stella%2C+L.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc


 

 

 

 

 

PROPAGÁCIA 
 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) –  www.hvezdaren.org   
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2009 /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 HaP za rok 2021 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

5.696 10.620 69 1,52 00:01:52 

 
Sociálne siete  
 
Facebook  
https://www.facebook.com/hpmrsHC 
 
Instagram - nie 
- 
Iné  
- 
 
Využívanie médií  

 
 JOJ TV – vianočná relácia „Bez servírky“, premiérovo vysielané dňa 18.12.2021 
 Hlohovská televízia – čiastočné zatmenie Slnka, beseda s Mgr. Karolom Petríkom 

 
Výročné správy organizácie  
Nie  je uverejnená. 
 
Aktívna komunikácia so školami 
 
 Počet oslovených MŠ/192 

 Počet oslovených ZŠ/368 

 Počet oslovených SŠ/460 

 Školy boli oslovené za účelom pozvania na účasť v súťažiach Vesmír očami detí 

a Čo vieš o hviezdach. 

 

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

správa 

http://www.hvezdaren.org/
https://www.facebook.com/hpmrsHC


 

 

 

 

 

Hlohovská astrofotografia SLK E - - - 

Stelárna astronómia SLK E - - - 

Súťaž – Vesmír očami detí SLK E - - - 

Súťaž – Čo vieš o hviezdach SLK E - - - 

Exkurzie pre verejnosť/mesiac SLK  12   

 

Iné formy propagácie  
 Firma Kvant – laserová show 28. 4. 2021 v areáli HaP. 

 Nahrávanie videoklipu v areáli HaP HC, pieseň Kali/ (feat.) M. Cisár: Miliónkrát 

 Konferencia „NASUTI 2021 - TMA“ v Moravanoch nad Váhom 18. 09. 2021 – 

moderovaná diskusia Mgr. K. Petríka o svetelnom znečistení 

 Prednáška na nami organizovanej konferencii Bezovec 2021 o výsledkoch 

odbornej spolupráce:  P. A. Dubovský, I. Kudzej, T. Medulka, K. Petrík, S. 

Shugarov – Observations of recent novae visible on the northern hemisphere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(okrem vedecko-výskumnej činnosti) 

 

 
Edičná  
 
- 
 

Publikačná činnosť  
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 
 Československý časopis fyziky č.5 (2021), str. 391-392 – Bezovec 2021 – 

Konferencia mladých astronómov 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Život v Hlohovci – medzinárodný týždeň hvezdární a planetárií (apríl 2021) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v HaP v roku 2021 
 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 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty** 

1 Brno ČR 27.7.-
1.8.2021 

Full-dome festival 

2 Praha ČR 5.9.-
7.9.2021 

Odovzdanie požadovaných dokladov na 
Českú správu sociálneho zabezpečenia 

3 Starý 
Hámry 

ČR 1.10.-
3.10.2021 

Seminár „Rozvoj přeshraniční observační 
sítě“ 

4 Ždánice ČR 19.11.-
20.11.2021 

Výber a kúpa meteoritov  

 

 



 

 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA ZA ROK 2021 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov HaP za rok 2021 
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 10 6 1 2 1 846,92 51,5 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov HaP podľa pohlavia za rok 2021 

 

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 2 1 - - 3 - - - - - 5 1 

Administratívny pracovníci - - - - - 2 - - - - - 2 

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

 

Štruktúra zamestnanosti HaP podľa dĺžky trvania pracovného pomeru za rok 2021 
 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 2021 
 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci pracovníci - - - - - - 

Odborní pracovníci - - 2 - 3 1 

Administratívni pracovníci - - - 1 1 - 

Obslužní pracovníci - - - - 1 - 

 

Platové zaradenie zamestnancov HaP podľa vzdelania za rok 2021 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 
Priemerný plat 

v platovej triede 
Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 6 2 829,75 

896 7 1 931 

8 1 993,5 

VŠ I. stupňa - - - - 

SŠ s maturitou 5 2 771,75 826,9 

6 3 863,67 

SŠ bez maturity - - - - 

Základné 1 1 343,5 343,5 

 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za roky 2019 - 2021 
 Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na materskej / 

rodičovskej dovolenke 

2019 12 1 - - 

2020 10 1 - 1 

2021 10 1 - 1 

 
Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov HaP za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

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

1 - - 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) - - 1 



 

 

 

 
Pohyb pracovných síl 
 

Pohyb pracovných síl v HaP za roky 2019 - 2021 
2019 2020 2021 

prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

6 2 12 - 2 10 1 1 10 

 
Hlavné ukazovatele činnosti 
 

Popularizačno-vzdelávacia činnosť HaP za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Exkurzie pre školy 416 12.844 25 756 84 2 694 

Exkurzie pre individuálnych návštevníkov 2 2 63 1.464 126 2 442 

Súťaže 2 60 2 572 2 299 

Semináre 3 90 1 148 - - 

Dni otvorených dverí 1 110 - - - - 

Popularizačné pozorovania 416 10.460 13 320 34 2 189 

Prednášky - - 7 211 3 501 

Besedy - - - - 1  

Špecializované akcie - vlastné - - - - 9 476 

Špecializované akcie - cudzie - - - - 2 186 

Konferencie - - - - - - 

Tvorivé dielne - - - - - - 

Ostatné - - - - - - 

SPOLU 840 23.504 109 4.020 262 8.787 

 

Edičná a publikačná činnosť HaP za roky 2019 - 2021 
Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

- 1 - - - - 

 

Počet platiacich a neplatiacich návštevníkov HaP za roky 2019 - 2021 

2019 2020 2021 



 

 

 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

13.823 9.681 13.823 9.681 7.787 1.000 

 

Návštevnosť škôl v HaP za roky 2019 - 2021 
Pedagógovia Študenti 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

885 85 659 15.835 936 1.999 

 

Odborno-pozorovateľská činnosť HaP za roky 2019 – 2021 
Rok Vizuálne pozorovania slnka Vizuálne pozorovania protuberácií na slnku 

2019 137 122 

2020 62 62 

2021 19 19 

 
Vedecko-výskumné úlohy HaP za roky 2019 - 2021 

Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov podieľajúcich sa na vedecko-
výskumných úlohách 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

2 2 2 3 3 2 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov HaP z dotačných schém za roky 2019 - 2021 

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

3 2 3 606.093 2.300 134.000 1 2 1 70.000 2.300 5.000 

 
 


