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I. Plnenie hlavných úloh múzea  
 
 

Úlohou múzea je podľa zákona č. 206/2009 Z. z. ( Zákon o múzeách a o galériách a o 

ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ) na základe prieskumu a vedeckého 

výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty, 

ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä 

na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického záţitku špecifickými prostriedkami 

múzejnej komunikácie. 

Pri napĺňaní zákonom stanovených úloh však neraz múzeá naráţajú na problémy rôzneho 

charakteru. Najčastejšie pertraktovanými je nedostatočné finančné krytie kultúrnych aktivít, 

priestorové problémy múzejných budov, depozitárov, nedostatočné personálne pokrytie 

poţadovaných aktivít, kumulovanosť funkcií, byrokratizácia kultúrnej práce, atď.  

1. Všeobecné problémy 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici je jedno z mála múzeí na Slovensku, ktoré 

nemá  vlastnú budovu. Od 17.11.2014 sídli v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej 

školy. Výpoţička priestorov je dohodnutá na 5 rokov. Budúcnosť ďalej je otázna.  

 Múzeum má v správe celú budovu Strednej zdravotníckej školy na Ulici odborov 

v Povaţskej Bystrici. Rozhodnutím zastupiteľstva TSK bola daná budova vyhlásená za tzv. 

prebytočný majetok TSK, určený na odpredaj. Za 1. polrok 2015 sa však budovu nepodarilo 

predať, a tak VM znáša nemalé finančné náklady na správu budovy /energie- teplo, voda, 

elektrická energia, dane, náklady na údrţbu budovy a okolia. Múzeum ţiadalo zriaďovateľa 

o finančnú kompenzáciu nákladov za budovu. Doteraz sme neboli jasne uzrozumení, ako sa bude  

postupovať pri riešení problémov so správou tejto budovy.  

Náklady na budovu bývalej Strednej zdravotníckej školy predstavujú pre VM veľkú finančnú 

záťaţ, nakoľko sa v rozpočte na rok 2015 nepočítalo s pretrvávaním tohto stavu. 

Nakoľko náklady za správu budovy odčerpávajú rozpočet múzea, nedarí sa investovať zverené 

verejné finančné prostriedky inými smermi /výstavná, publikačná činnosť, či kultúrno-výchovná 

činnosť/. Budova zdravotníckej školy nebývalou mierou ukracuje i tak slabý rozpočet 

organizácie.  

1. 1 Priestorové problémy v depozitároch 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici sa rozhodnutím zastupiteľstva TSK č. 

150/2014 zo dňa 7.7.2014 muselo vysťahovať z budovy Strednej zdravotníckej školy na Ul. 

odborov 244/8 v Povaţskej Bystrici. Bolo to uţ štvrté sťahovanie v dejinách múzea! 

Nový domov našlo v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej školy – výpoţička je 

dohodnutá na 5 rokov. 

Priestory pre prácu zamestnancov múzea sú postačujúce, s výnimkou konzervátorov 

/chýbajú im vlastné dielne/.   
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Nedostatočné sú depozitárne priestory. Múzeum vlastní dom v Pov. Podhradí, slúţiaci 

výhradne ako depozitárny objekt. Budova je však staršia, jej stav je havarijný. Havarijnú situáciu 

depozitu sme hlásili zriaďovateľovi /TSK/ listom  č. 60/2015 dňa 15.04.2015. Doteraz nám však 

nebola zaslaná odpoveď na našu ţiadosť o riešenie havarijného stavu.  

V budove je poruchové kúrenie, niektoré miestnosti sa vôbec nevykurujú, takţe v zime sa 

realitou stáva zamŕzanie zbierkových predmetov /čo vedie k ich znehodnocovaniu/; na 

niekoľkých miestach zateká strecha, steny sú nedostatočne izolované, dôsledkom čoho je 

zvýšenie výskytu plesní, v letných mesiacoch sa tu zasa mnoţí hmyz, ničiaci najmä drevo 

a textil.  Pred budovou sa rozpadáva dlaţba, čo komplikuje aj prístup do budovy, zniţuje sa 

bezpečnosť pri práci konzervátorov.  

 Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici disponuje aj 2 miestnosťami v tzv. dielenských 

priestoroch Strednej priemyselnej školy. Tam je uloţená kolekcia vzácnych historických 

motocyklov, vyrábaných v Povaţskej Bystrici v období socializmu – pýcha Povaţskej Bystrice. 

Priestory dielní sú však nedostatočné, neumoţňujúce systematický prístup k uloţeniu 

zbierkových predmetov.  V miestnostiach sú uschované aj nadrozmerné koče. Aby sme uľahčili 

manipuláciu s kočmi, prípadne ich prevoz, poţiadali sme zriaďovateľa o investíciu do nových 

nadrozmerných dverí do dielenských priestorov /nakoľko budova SPŠ nie je priestorovo vhodná 

na uchovávanie  takýchto nadrozmerných zbierkových predmetov/.  

1. 2 Nedostatočné výstavné priestory 

Múzeá majú zákonom prikázanú povinnosť sprístupňovať svoje zbierky verejnosti.  Aby sa 

tak stalo, musia mať vytvorené adekvátne podmienky – vhodnú miestnosť s primeranou 

rozlohou, technickými parametrami, osvetľovacím systémom, výstavný fundus, závesné 

systémy, atď. 

Vlastivedné múzeum si po presťahovaní do SPŠ polepšilo. Na 2. poschodí budovy má 

vlastnú výstavnú miestnosť o rozlohe 74,10 m2. Je to prerobená bývalá školská trieda so starým 

systémom osvetlenia /neónové svetlá/, okná sa zatemňujú starými masívnymi čiernymi roletami. 

Uţ minulý rok 2014, podali pracovníci VM projekt na zafinancovanie osvetľovacieho 

a zatemňovacieho systému, avšak projekt nebol ministerstvom kultúry podporený.  

V 1. polroku 2015 sa vo výstavnej miestnosti konali najmä verejné podujatia /Tvorivé 

prázdniny, Týţdeň vody, Zbaľ sa a poď, tvorivé dielne plstenia, prednášky pre verejnosť, atď./, 

no najmä edukačné programy súvisiace s projektom ´Múzeum v škole´, ktoré absolvovali ţiaci 

základných a stredných škôl.  

Vedenie múzea v 1. polroku rozhodlo o zmene vo funkcii vnútorných priestorov na 2. 

poschodí – výstavná miestnosť bude slúţiť len na výstavné /statické/ prezentácie, kým edukačné 

programy, resp. práca s verejnosťou sa bude odohrávať v menšej tzv. prednáškovej miestnosti.  

Vlastivedné múzeum v súčasnej dobe nemá ţiadnu vysunutú expozíciu múzea. V blízkej 

budúcnosti sa uvaţuje o zriadení expozície ľudovej kultúry v objekte skanzenu v obci Horná 

Mariková. Hlavná ambícia – vybudovať priamo v meste Povaţská Bystrica expozícia výroby 

jednostopových motorových vozidiel – však ostáva nenaplnená, lebo zatiaľ sa nenašiel vhodný 

objekt. 
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Vlastivedné múzeum má od 1. 6. 2013 v správe aj budovu tzv. výmenníkovej stanice /PB, 

Ulica slovenských partizánov/. O budove predchádzajúce vedenie /PhDr. Viera Praţenicová/ 

uvaţovalo ako o moţnom objekte, vhodnom pre múzejné účely. Výstavná plocha tu činí cca 400 

m2. Bola vypracovaná aj architektonická štúdia „Prestavba budovy pre Vlastivedné múzeum 

v Povaţskej Bystrici“. Ďalej sa však pracovníci VM „nedostali“, lebo TSK nepodporuje 

myšlienku prestavby objektu pre múzejné účely.  

1. 3 Personálne zmeny v organizácii 

V prvom polroku sa udiala zmena na pozícii štatutárneho zástupcu organizácie. Do 

31.01.2015 bol poverený riadením VM Mgr. Ondřej Trnka, od 01.02.2015 Mgr. Petronela 

Rágulová, PhD. . Botanička múzea RNDr. Daniela Dúbravková, PhD. 03.04.2015 odišla na 

materskú a rodičovskú dovolenku.  

V 1. polroku uskutočnila poverená riaditeľka Rágulová viaceré konzultačné stretnutia na 

oddelení personálneho manaţmentu, miezd a krízového riadenia  na tému pripravovanej zmeny 

organizačnej štruktúry.  

 V rámci tzv. optimalizačného opatrenia organizácie boli s účinnosťou od 1. 9. 2015  

z dôvodu nadbytočnosti - §63 1 b) Zákonníka práce zrušené 2 pracovné pozície „archeológ“ a 

„konzervátor – sklo, keramika, kov“. 

 

 

1. 4 Vzťahy s inými inštitúciami 

V 1. polroku 2015 sa pracovníci múzea /najmä projektová manaţérka Ing. Roncová/ 

sústredili na postupné získavanie priateľských kontaktov s inými kultúrnymi organizáciami, 

školami, masmédiami, podnikateľskými subjektmi, samosprávnymi celkami, cirkvami, či 

občianskymi zdruţeniami a rôznymi aktivistami.  

Konkrétne sa nadviazali uţšie kontakty s nasledovnými: 

- Základné a stredné školy v okrese Povaţská Bystrica i Púchov /niektoré školy si 

vyslovene na objednávku dohodnú prednášky zoológa, historičky, etnologičky, 

lektorovanie kurzu animácií múzejným grafikom. Výborná spolupráca bola v 1. polroku 

so Strednou priemyselnou školou /viaceré spoločné akcie – stavanie mája, prednáška 

o výrobe motocyklov v Pov. strojárňach, hudobno-literárne pásmo o Ľudovítovi Štúrovi, 

atď./ a Gymnáziom v Povaţskej Bystrici /gymnazisti spolupracovali na viacerých akciách 

/pásmo Chvála slovenčiny, Noc múzeí – lektorský výklad o Kaplnke sv. Heleny na 

sídlisku Rozkvet v PB/ 

- Obec Horná Mariková – múzeum nadviazalo uţšiu spoluprácu s Obecným úradom Horná 

Mariková. Obec patrí do zbierkotvorného regiónu múzea, viaceré zbierkové predmety 

pochádzajú z tejto doliny. Pri obecnom úrade je skanzen, kde sa pravidelne kaţdý rok 

konávajú folklórne slávnosti, hojne navštevované širokou verejnosťou a mnohé iné 

podujatia. Múzeum načrtlo p. starostovi zriadiť v miestnom skanzene vysunutú expozícii 

ľudovej kultúry daného regióne. Pán starosta Ing. Hamar súhlasil, takţe pracovníci 

múzea vypracujú v II. polroku konkrétny návrh expozície.  

- Výborná spolupráca sa nadviazala s redakciou týţdenníkov MY. Noviny stredného 

Povaţia a Povaţskobystrických noviniek. Múzeum spolupracuje aj s miestnymi 

televíziami TV Povaţie a ITV. Komunikačný kanál sa vytvoril aj s Mestom Povaţská 

Bystrica cez jeho hovorkyňu.  
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- V 1. polroku došlo k zintenzívneniu spolupráce s katolíckou a evanjelickou cirkevnou 

obcou /viaceré spoločné akcie – Noc múzeí, pásmo Chvála slovenčiny, evanjelický letný 

tábor/. 

- Koncom 1. polroka nás oslovili organizátori projektu CoolTajneR, ktorí zorganizovali pre 

Povaţskú Bystricu výnimočne inovatívny projekt kultúrneho leta pred Domom kultúry 

v Strojárenskej štvrti. Múzeum sa spolupodieľalo formou zapoţičania veľkoplošného 

projektora, ale i formou tematickej jednodňovej výstavy o výrobe jednostopových 

motorových vozidiel /vystavené boli múzejné banery/. 

- Vedenie tzv. Ţupného domu v Púchove nás poprosilo o predĺţenie výpoţičky našich 

zbierkových predmetov archeologického rázu na ďalšie 3 roky, čím sa zlepší údaj 

o návštevnosti našich výstav.  

- Koncom 1. polroka  nás poţiadali o spoluprácu Slovenská motocyklová federácia /účasť 

VM na 6-dňovej v Košiciach v septembri 2015/, Muzeum regionu Valašsko vo Vsetíne 

/pripravovaná cezhraničná spolupráca na výstave v roku 2016/, o zapoţičanie našich 

exponátov majú záujem aj veľké nákupné centrá /Mpark v Povaţskej Bystrici 

a Obchodný dom MAX v Trenčíne/ 

- Spolupráca sa nadviazala aj s internetovým kníhkupectvom Martinus.sk, na stránkach 

ktorého ponúka VM svoje dve publikácie. 

- Koncom roka 2015 sa nadviazala spolupráca so Zdruţením hradu Bystrica kvôli lepšej 

starostlivosti o hrad Bystrica /uvaţuje sa o správe archeologických nálezov 

a o spoločných kultúrnych aktivitách na hrade, ktorý je majetkom Mesta Povaţská 

Bystrica/. 

- Koncom roka 2015 sa nadviazala spolupráca s Dubnickým múzeom, ktoré je mestskou 

rozpočtovou organizáciou Mesta Dubnica nad Váhom /uvaţuje sa o spoločnej expozícii 

fauny Povaţia v kaštieli v Dubnici/ 
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II. Hlavné ukazovatele činnosti 

 

1.Budovanie zbierkového fondu   
Stav zbierkových predmetov zistený podľa Kníh prírastkov Vlastivedného múzea v Povaţskej 

Bystrici od roku 1984 do 31.12.2015. 

 

Botanika:                                                                                                                                 

Počet prírastkov od roku 1984  1 559                                                                                   

Počet kusov od roku 1984:   4 810 ks                                                                                               

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 263,92 Eur                                                       

Zoológia:                                                                                                                                 

Počet prírastkov od roku 1984:  1 479                                                                                   

Počet kusov od roku 1984:   18 781 ks                                                                                     

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 18 654,43 Eur  

Geológia:                                                                                                                                     

Počet prírastkov od roku 1984:  42                                                                                                  

Počet kusov od roku 1984:   62 ks                                                                                                     

Cena za zakúpené muzeálne predmety 0,00 Eur 

Etnografia:                                                                                                                                   

Počet prírastkov  od roku 1984:  2 657                                                                                                 

Počet kusov od roku 1984:   3 266 ks                                                                                       

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 24 056,36 Eur 

História:                                                                                                                                        

Počet prírastkov od roku 1984:  1 781                                                                                                

Počet kusov od roku 1984:    2 559 ks                                                                                              

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 170 499,03 Eur 

Numizmatika:                                                                                                                                   

Počet prírastkov od roku 1984:  129                                                                                                               

Počet kusov od roku 1984:   167 ks                                                                                                            

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 358,33 Eur  

Umenie:                                                                                                                                       

Počet prírastkov od roku 1984:  211                                                                                                

Počet kusov od roku 1984:   215 ks                                                                                                                                                                   

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 9 559,92 Eur  

Archeológia:                                                                                                                                            

Počet prírastkov od roku 1984:  468                                                                                                                                                      

Počet kusov od roku 1984:   1 678 ks                                                                                                          

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 201,16 Eur  

Ekranické materiály:                                                                                                                         

Počet prírastkov od roku 1984:  346                                                                                                                                                               
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Počet kusov od roku 1984:   355 ks                                                                                                    

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 950,67 Eur 

 

Sumár:                                                                                                                                             

Počet prírastkov od roku 1984:  8 672                                                                                                                            

Počet kusov od roku 1984:   31 893 ks                                                                                                                    

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 224 543,82 Eur 

 

 

1.1. Podrobnejšia charakteristika 

 

1.1.1. Zoológia (Ing. Tomáš Ţilinčík) 

Počas prvého polroka 2015 múzeum získalo18.5.2015 zo správy CHKO Stráţovské vrchy 

kadáver Výra skalného usmrteného elektrickým napätím v obci Povaţská Teplá. Kadáver je 

deponovaný  v mraziacom boxe Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici. 

Boli zozbierané a následné ako suchý entomologický preparát  upravené jedince blanokrídleho 

hmyzu. Okrem toho boli zozbierané poţerky lesnícky významného podkôrneho hmyzu.  

 

Počas druhého polroka 2015  múzeum získalo 20.11.2015 koţu šakala zlatého (Canis aureus) 

spolu s exoparazitami z nej odobranými. Kadáver je deponovaný  v mraziacom boxe 

Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici. 

Od p. Tichého z Trenčína získalo geologicko paleontologickú kolekciu v počte 17 poloţiek. 

 

1.1.2.História (Mgr. Anna Šujanská) 

V roku 2015 Komisia pre tvorbu zbierok zasadala spolu 3-krát (19. 08. 2015, 22.09. 2015 a 26. 

11. 2015). V tomto roku do funkcie predsedu nákupnej komisie bola menovaná Mgr. A. 

Šujanská, historička múzea. Ku zbierkam technického charakteru pribudli nové motocykle v 

počte 6 kusov. Z toho päť kusov sme získali kúpou, jeden kus motocykel Babetta typ 210 (modré 

prevedenie) sme získali darom z MsÚ Povaţská Bystrica. Po odchode odborného pracovníka – 

archeológa múzea Mgr. R. Májskeho boli archeologické zbierky (spracované len I. stupňovo) 

presunuté ku zbierkam z histórie. Odborná komisia v zloţení Mgr. P. Rágulová, PhD., Mgr. A. 

Šujanská, Ing. T. Ţilinčík, p. J. Švihká a p. M. Vojenčáková Bolečková pracovala (a doposiaľ i 

pracuje) na vyhotovení zoznamu nespracovaných archeologických darov a nálezov z rôznych 

lokalít.
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2. Ochrana zbierkového fondu 

2.1 Zabezpečenie elektronickým protipoţiarnym systémom (EPS) a elektronickým 

zabezpečovacím systémom (EZS) 

Celková výmera podlahovej plochy na Strednej priemyselnej školy v Povaţskej Bystrici je 

703,91 m². Táto plocha je zabezpečená EPS a EZS. 

 

 Plocha [m
2
]: EPS: EZS: 

Depozitárne priestory: 217,80 áno áno 

Pracovne: 192,20 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 66,40 áno áno 

Dielne a laboratória: 25,80 áno áno 

Výstavné priestory: 74,10 áno áno 

Iné priestory: 127,61 áno áno 

Spolu: 703,91  

 

 

2.2 Zabezpečenie priestorov EPS a EZS od 01. 09. 2014 do 31.12.2014 na Ulici 

slovenských partizánov 1132/52 Povaţská Bystrica v budove Strednej 

priemyselnej školy 

 

Celková výmera podlahovej plochy poţičaného priestoru od Strednej priemyselnej školy 

v Povaţskej Bystrici je 703,91 m². Táto plocha je zabezpečená EPS a EZS.  

 Plocha [m
2
]: EPS: EZS: 

Depozitárne priestory: 217,80 áno áno 

Pracovne: 192,20 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 66,40 áno áno 

Dielne a laboratória: 25,80 áno áno 

Výstavné priestory: 74,10 áno áno 

Iné priestory: 127,61 áno áno 

Spolu: 703,91  

2.3 Budova výmen. stanice a dielne  

Celková výmera je 152 m
2 

. Táto plocha je zabezpečená EPS a EZS.  
 

 

2.4 Budova depozitu v Povaţskom Podhradí 

Celková výmera 206 m
2 

. Táto plocha je zabezpečená EPS a EZS. 
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3. Ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových 

predmetov 

 

V súvislosti so sťahovaním múzea bolo potrebné urobiť stavebné úpravy priestorov, ktoré budú 

slúţiť na ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov. Tieto priestory sú 

poddimenzované vzhľadom na inštaláciu potrebných prístrojov (laboratórna sušička, špeciálny 

odsávač plynov, pracovné stoly, úloţisko na náradie atď.)  Za týchto podmienok sa vykonávalo 

len minimum ošetrovacích, konzervovacích a reštaurátorských činností v sídle múzea, tie sa 

vykonávali hlavne v priestoroch depozitára v Povaţskom Podhradí. Prioritne boli ošetrované tie 

zbierky, ktoré boli určené na výstavné účely. Na ostatných zbierkach z odboru história bolo 

vykonané len základné ošetrenie (od prachu a drobných nečistôt). 

 

3.1. Konzervátor (Ján Boško) 

Zonam činností vykonávaných v jednotlivých mesiacoch: 

V prvom polroku 2015  

január 
- zariadenie depozitu zoológa – výroba , montáţ , osadenie regálov 

- zabielenie okien depozitu (motocyklov, kočov) 

- zariaďovanie kancelárie archeológie (montáţ regálov) 

- vypratávanie prednáškovej miestnosti 

- rozvoz plagátov (Zbaľ sa a poď) 

- oprava vešiakov 

- prenášanie stoličiek (Osveta – VM a späť) 

- výmena vloţiek (kľúčový reţim) 

- zriadenie provizórnej dielne 

- zariaďovanie kancelárie                                                          
 

február 
- skladanie stolov (Decodom) 

- návrh , príprava materiálu na vtáčie kŕmniky (tvorivé dielne) 

- upratovanie výstavnej miestnosti 

- oprava steny vo výstavnej miestnosti  

- poloţenie plávajúcej podlahy 

- zalištovanie plávajúcej podlahy   

- príprava (Zbaľ sa a poď)   

                                                                                                              

marec 
- vyprázdnenie výstavnej miestnosti 

- príprava návrhu dielne konzervátora pre posúdenie p. riaditeľom SPŠ 

- prevoz predmetov (SZŠ – SPŠ) 

- prevoz preparátov 

- prevoz koča a saní z Nimnice – SPŠ 

- zatemnenie depozitov 

- prevoz motocykla (Špaček – SPŠ) 

- príprava miestnosti na Deň vody 

- Deň vody – lektorstvo na tvorivých dielňach 

- príprava návrhov, materiálu na tvorivé dielne (ZŠ sv. Augustína) 

- tvorivé dielne (ZŠ sv. Augustína) 

- výmena pántov (dokumentátorka) 

- rozvoz plagátov (Zbaľ sa a poď) 

- demontáţ bojlera a ţalúzií (SZŠ) 
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- príprava Zbaľ sa a poď                                                                                                                       

apríl  
- zber prútia na pletenie korbáčov 

- pletenie korbáčov 

- oprava beţcov skriniek (prednášková) 

- ukáţka remesiel (Jasenica) 

- prevoz vitrín a skla  (SZŠ – SPŠ) 

- prevoz preparátov zubra a jeleňa 

- príprava miesta pre šijacie stroje a ich prevoz (SZŠ – SPŠ) 

- úprava a montáţ ţalúzií 

- spevnenie stoličiek 

máj  
- upratovanie dielne 

- reparovanie kancelárskeho nábytku (historička , riaditeľka) 

- upratanie prednáškovej  miestnosti 

- príprava polotovarov na Noc múzeí 

- ukáţka remesiel (Noc múzeí) 

- prevoz motocyklov (Bohunice – SPŠ) 

- príprava miestnosti na plstenie 

- demontáţ blatníku z Tatrana 

- striekanie plastu 

júl 
- príprava výstavnej miestnosti na prednášku o Ľudovítovi Štúrovi 

- montáţ blatníka na motocykel Tatran 

- kosenie (Pov. Podhradie) 

- úprava spevnenie stoličiek 

- montáţ poličiek p. Šujanská 

- výroba kompostéra (Pov. Podhradie) 

- spratanie trávy 

- úprava a montáţ pultu (kasa)   

- reparovanie vitrín (bukas) 

- prevoz nábytku (SZŠ – SPŠ) 

- servisná prehliadka automobilu VW crafter. 

V druhom polroku 2015  

júl 

 -  natieranie vitrín ( bukas ) 

- kosenie ( SZŠ, Pov. Podhradie ) 

- hrabanie a odvoz trávy 

- príprava a prevoz babety na striekanie 

- príprava dielne ( búranie, vyspravenie priečky ) 
 

august  

- osadenie dresu v dielni 

- napojenie vody a odpadu 

- osadenie, napojenie, vyspravenie sprchovacej vaničky       

- dielňa zariaďovanie 

- kosenie (Pov. Podhradie ) 

- prevoz, vynosenie výstavy Kamenný herbár               

- prevoz motocyklov (Bohunice ) 

- príprava  motocyklov na PB motocykel 

- dozor pri výmene radiátorov 

 

 september  

- osadenie bojlera  

- natieranie radiátorových prívodov 

- bielenie stien za radiátormi 
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- čistenie, vyspravenie klipov ( hliníkové lišty ) 

- prevoz garáţí ( SZŠ – SPŠ ) 

- prevod preparátov ( Horomil fest ) 

- prevoz zbierkových predmetov ( Pov. Podhradie ) 

 

október 

- zber, príprava materiálu na tvorivé dielne ( kvietky ) 

- tvorivé dielne ( práca z noţom ) 

- rekonštrukcia bielych rámov ( brúsenie, glejenie, tmelenie, náter ) 

- generálka garáţových vrát ( rozhýbanie, zabezpečenie, obrúsenie, natretie ) 

 

november 

- drobná údrţba ( osadenie nástenky, prezutie áut, odpadnuté dvierka ... ) 

- dovoz darovaného materiálu ( Makyta Púchov ) 

- tvorivé dielne ( perníky Pov. Podhradie ) 

- kolovrátok ( konzervovanie ) 

 

december 

- konzervovanie (misa, lyţice, stôl, korpus, kolíska) 

- príprava výstavy Etnofolk 

- prevoz motocyklov (Bohunice ) 

- nákup nábytku 

- vrátenie výstavy (Kamenný herbár - Prievidza ) 

- ukončenie výstavy Samostatne a pritom spoločne v Nimnici ( prevoz ) 

- demontáţ výfuku (Tatran )  

- demontáţ nádrţe (Manet ) 

- servis Crafter (odpudzovač kún ) 

 

3.2. Konzervátorka (Magdaléna Vojenčáková Bolečková) 

Pracovné úlohy v ochrane zbierkových predmetov sa členili v hodnotenom období do troch 

základných oblastí ošetrovania a konzervovania muzeálnych fondov: starostlivosť o staršie 

zbierky, konzervovanie prírastkov z posledného obdobia. 

Za hodnotené obdobie bolo ošetrených v podmienkach múzea a vlastnými prostriedkami celkom 

1315 ks predmetov. 

 

Pracovné úlohy v ochrane zbierkových predmetov sa členili v hodnotenom období do troch 

základných oblastí ošetrovania a konzervovania muzeálnych fondov: starostlivosť o staršie 

zbierky, konzervovanie prírastkov z posledného obdobia. 

 

Pracovné úkony z oblasti ošetrovania a konzervovania dokladá plnenie nasledovných úloh: 

A. Dlhodobé úlohy: 

A/1. Základné ošetrenie a konzervácia predmetov po presťahovaní do nových 

priestorov. 

(Po presťahovaní zbierok múzea ošetriť a zakonzervovať drevené, kovové, keramické, 

kameninové, koţené, sklené, papierové a textilné zbierkové predmety, pripraviť ich na 

uloţenie a zabezpečiť vhodné podmienky pre ich dlhodobé uchovanie) 

Za druhý polrok 2015 boli ošetrené 9 ks zb. predmetov. 
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A/2. Ošetrovanie a konzervácia zbierkových predmetov z textilu, kroje ako celok + 

doplnky ku krojom. 

(Prekonzervovanie zbierky ľudového odevu + doplnkov a textilu, ktoré vyţadujú náročné 

zásahy vzhľadom k zloţitosti a rôznorodosti pouţitého materiálu (textil, kov) a jeho 

spracovaniu (zloţité riasenie a nestálosť farieb) 

Za druhý polrok 2015 bolo ošetrených 14 ks textilu ľudového odevu. 

 

A/3. Revízia zbierkového fondu 

Členovia revíznej komisie: Mgr. P. Rágulová PhD., J. Švichká, Mgr. A. Šujanská, Ing. 

Ţilinčík, M. V. Bolečková 

(Rozdelenie zbierkového fondu histórie a etnografie) 

 

B. Krátkodobé úlohy: 

B/1. Základné ošetrenie a konzervácia predmetov z dreva, kovu, koţe, skla, papiera, 

hliny.  

(Ošetriť a zakonzervovať zbierkové predmety, pripraviť ich na uloţenie, zabezpečiť im 

vhodné podmienky pre ich dlhodobé uchovanie a vyhotoviť fotodokumentáciu kaţdého 

zbierkového predmetu) 

Z tejto skupiny bolo ošetrených základným ošetrením za druhý polrok 2015 98 ks predmetov 

z dreva, kovu, skla a papiera.  

 

B/2. Základné ošetrenie a príprava zbierkových predmetov zo starších fondov na 

prezentáciu. 

(Zbierkové predmety určené na prezentáciu pripraviť na vystavovanie a následne upraviť pred 

uloţením do depozitára) 

Z tejto skupiny bolo ošetrených a pripravených na prezentáciu 379 ks zbierkových predmetov. 

 

 

3.4. Zoológ (Ing. Tomáš Ţilinčík) 

Prvý polrok 

došlo k celkovému presťahovaniu zoologického zbierkového materiálu do nových priestorov 

zoologického depozitu na ulici Slovenských partizánov. Bolo potrebné kompletne pripraviť 

priestor pre všetky druhy materiálu hlavne vytvorením regálového systému. V priebehu 

prvého polroka 2015 doň bol presťahovaný všetok zoologický materiál. Dňa 2.4.2015 bol 

priestor ošetrený insekticídnou dymovnicou Coopex a 11.5.2015 boli inštalované odparníky 

s práškovým naftalínom. 

Kontroly tekutinových preparátov a dermoplastických preparátov sa vykonávali priebeţne 

počas pracovnej doby v cca 2 týţdňových intervaloch od januára do decembra. Materiál je 

fixovaný benzenalkoholom a roztokom formaldehydu. Konzervačné nádoby sú umiestnené 

v lekárskych skriniach v Povaţskej Bystrici. Počas kontrol boli doplnené fixačné roztoky 

v prípade prílišného odparenia. Vizuálna kontrola dermoplastických preparátov cicavcov bola 

realizovaná 12 krát. 
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Druhý polrok 

Priestory zoologického depozitu na ulici Slovenských partizánov boli inštalované odparníky 

s práškovým naftalínom ktoré boli pravidelne dopĺňané v prípade odparenia. Kontroly 

tekutinových preparátov a dermoplastických preparátov sa vykonávali priebeţne počas 

pracovnej doby v cca 2 týţdňových intervaloch od júna do decembra. Materiál je fixovaný 

benzenalkoholom a roztokom formaldehydu. Konzervačné nádoby sú umiestnené 

v lekárskych skriniach. Počas kontrol boli doplnené fixačné roztoky v prípade prílišného 

odparenia. 

Dermoplastické preparáty: Vizuálna kontrola dermoplastických preparátov veľkých cicavcov 

bola realizovaná 8 krát v priestoroch depozitára JMV.   

 

 

3.5. Historička (Mgr. Anna Šujanská) 

Historička v priebehu roka spolu s inými odbornými pracovníkmi vykonala kontrolu ochrany a 

ošetrenia zbierok technického charakteru (hlavne motocyklov) – vystavených v kaštieli v 

Bohuniciach, na motocyklovo-športovom podujatí PBM a v depozitári histórie. 

V depozitároch súčasného pracoviska VM bola priebeţne vykonávaná kontrola uloţenia a  

ochrany zbierok z odboru história. 

 

Počas roka boli prioritne ošetrované tie zbierky, ktoré boli určené na výstavné účely –  

hlavne zbierky technického charakteru – motocykle. Renovácia motocyklov bola urobená 

špeciálne na súťaţnom, športových motocykloch zn. Tatran 100cm3 (s pr. č. 1/2009), na  zn. 

Tatran 125 cm3 (s pr. č. 577/2008) a na Tatrane z roku 1964 (s pr. č. 61/2011), na motocykli 

Delta 3 Nemessis (s pr.č. 04/2009), na motocykli zn. Manet M 90 (s pr.č. 319/2009) na 

motocykli zn. Manet M 90 (s pr. č. 02/2009) a na prototype elektromopedu Elstar (s pr. č. 

07/2007) Na ostatných zbierkach z odboru história bolo vykonané len základné ošetrenie (od 

prachu a drobných nečistôt). Iné zbierky z histórie boli ošetrené priebeţne podľa potreby. 
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4. Stav zbierkového fondu z hľadiska evidencie zbierok 
 

Stav zbierkového fondu k  31. 12. 2015 z hľadiska evidencie zbierok 

 

 V knihe prírastkov zaevidované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 468 1 678 0 0 

História 1 781 2 559 0 0 

Národopis 2 657 3 266 0 0 

Dejiny umenia 211 215 0 0 

Numizmatika 129 167 0 0 

Iné spoločenské 

vedy 
346 355 0 0 

Spoločenské vedy 

spolu 
5592 8240 0 0 

Geológia 42 62 0 0 

Botanika 1 559 4 810 0 0 

Zoológia 1 479 18 781 0 0 

Prírodné vedy 

spolu 
3080 23653 0 0 

Zbierky spolu 8 672 31 893 0 0 

 

 

Elektronické spracovanie zbierok v ESEZ 4G  

Prvostupňová evidencia: 

Počet prírastkových čísel Počet kusov zbierkových predmetov 

949 1351 
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4.1.Zoológia (Ing. Tomáš Ţilinčík) 

V roku 2015 bolo spracovaných druhostupňovo 246 poloţiek zoologického zbierkového fondu 

v programe ESEZ 4 G. Ako zdroje systematiky platnej na území  Slovenska boli pouţité tieto 

publikácie: Cicavce Slovenska, Rozšírenie vtákov na Slovensku, Ichtyológia, Motýli české 

a slovenské republiky aktivní ve dne, Motýli české a slovenské republiky aktivní v noci. 

 

4.2. Historička (Mgr. Anna Šujanská) 

K 31. decembru 2015 z odboru história je v knihe prírastkov zaevidovaný  1781 ks prírastkových 

čísiel s  počtom kusov 2559. Z archeológie je to 468 prírastkových čísiel s počtom kusov 1678, z 

dejín umenia je 211 prírastkových čísiel s počtom kusov 215, z numizmatiky 129 prírastkových 

čísiel s počtom kusov 167 a z iných spoločenských vied 346 prírastkových čísiel s počtom kusov 

355. 

 

Sťahovanie inštitúcie, pripravovaná revízia zbierok a v neposlednom rade aj  dlhodobá PN 

historičky múzea boli dôvody, pre ktoré sa  v dokumentácii zbierok v systéme ESEZ 

pokračovalo aţ koncom kalendárneho roka. V programe ESEZ bolo spracovaných 17 ks 

motocyklov. Iné zbierky z oblasti spoločenských vied neboli spracované do dokumentačného 

systému, pretoţe nebol spracovaný nový triednik zbierok. Nakoľko v období pôsobenia 

riaditeľky-etnografky Dr. Praţenicovej (1999-2014) neboli II. stupňovo spracované ţiadne 

etnografické zbierky a po jej odchode  neprebehlo riadne preberanie zbierok, Príkazom Mgr. P. 

Rágulovej, PhD., č. 2/2015, poverenej riadením múzea, odborní pracovníci v zloţení Mgr. Anna 

Šujanská – historička, Mgr. Petronela Rágulová, PhD. - etnologička, Ing. Tomáš Ţilinčík – 

zoológ, p. Jana Švichká – dokumentátorka, p. Magdaléna Vojenčáková Bolečková – 

konzervátorka a sl. Jana Ďanovská – konzervátorka začali pracovať na mimoriadnej revízii 

celého zbierkového fondu a tým aj na tvorbe nového triednika zbierok. S tým súvisí aj nové 

prečíslovanie zbierok a aţ potom ich následné spracovanie v  systéme ESEZ. 

Časové obmedzenie elektronického spracovávania zbierok z histórie v programe ESEZ nastalo 

po odchode archeológa,  Mgr. Roberta Májskeho. Komisia v zloţení p. Rágulová, p. Šujanská, p. 

Májsky, p. Švichká, p. Ţilinčík, p. Bolečková priebeţne pracovala na preberaní len I. stupňovo 

spracovaných zbierok. Nakoľko archeológ neposkytol ţiadnu podrobnejšiu dokumentáciu k 

jednotlivým archeologickým zbierkam, komisia v uvedenom zloţení pokračovala v preberaní 

zbierok podľa kníh prírastkov z dokumentačného oddelenia. Po vykonaní čiastkovej revízie 

komisia pokračovala na tvorbe Zoznamu archeologických zbierok, ktoré archeológom neboli 

spracované. 
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5. Fotodokumentácia 
 

 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici nemá v trvalom pracovnom pomere fotografa.  

Fotodokumentáciu zbierkových predmetov vykonávajú: 

- Magdaléna Vojenčáková  Bolečková (pri konzervovaní a následnej evidencii zbierkových 

predmetov). 

- Mgr. Ondřej Trnka (fotodokumentácia z pracovných ciest, výstav, podujatí  či prezentácií 

zbierkových predmetov) 

- Mgr. Anna Šujanská (evidencia zbierkových predmetov, výskum) 

- Ján Boško (dokumentácia konzervovania zbierkových predmetov)  

  

Z dôvodu sťahovania inštitúcie a z dôvodu pripravovanej revízie zbierok sa v prvom polroku 

nepokračovalo vo fotodokumentácii zbierok. V druhom polroku sme fotograficky 

zdokumentovali motocykle, ktoré sú vystavené v priestoroch kaštieľa v Bohuniciach. 

Fotodokumentácia bola realizovaná na zbierkach z odboru história a výtvarné umenie, ktoré sme 

prihlásili do súťaţe „Poklady slovenských múzeí.“ Dokumentované boli aj zbierky technického 

charakteru, hlavne motocykle, ktoré boli určené na prezentáciu na podujatiach a na výstavách v 

rámci iných podujatí (napr. Medzinárodná 6-dňová motocyklová súťaţ v 

Košicicach,...Povaţskobystrický motocykel). 

Pre potreby prezentácie zbierok z histórie – fajky boli s pomocou Mgr. O. Trnku odborne 

zdokumentované všetky prírastky - fajky a šparáky, ktoré Mgr. A. Šujanská prezentovala na III. 

Medzinárodnej konferencii venovanej histórii a výrobe fajok v Tekovskom múzeu v Leviciach. 

 

Prvý polrok 2015 

 fotodokumentácia z 52 podujatí múzea (z toho 5 výstav) -  fotografie boli vytriedené, 

upravené, podľa potreby orezané, publikované a uloţené do múzejnej fotodokumentačnej 

databázy.  

(realizácia: Mgr. Ondřej Trnka) 

 Fotodokumentácia stavebných úprav, adaptačných zmien nových priestorov múzea, 

fotodokumentácia havarijných stavov starej budovy (Ul. odborov 244/8), dokumentácia 

zapoţičiavaných zbierkových predmetov, 155 snímok   

(realizácia: Mgr. Ondřej Trnka) 

 Fotodokumentácia zbierkových predmetov; 19 snímok 

(realizácia: Mgr. R. Májsky) 

 Fotodokumentácia zbierkových predmetov pri ošetrovaní, 1600 snímok  

(realizácia: M. B. Vojenčáková) 
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Druhý  polrok 2015 

 fotodokumentácia z 54 podujatí múzea (z toho 6 výstav) -  fotografie boli vytriedené, 

upravené, podľa potreby orezané, publikované a uloţené do múzejnej fotodokumentačnej 

databázy. (realizácia: Mgr. Ondřej Trnka) 

 Fotodokumentácia zbierkových predmetov pri ošetrovaní, 1000 snímok  

(realizácia: M. B. Vojenčáková) 

 Postup výroby šúpolienkovej bábiky na publikačné účely (cca 50 snímok – orezané, 

farebne upravené) 

(realizácia: Mgr. Ondřej Trnka) 

 Fotodokumentácia fajok a šparákov na prezentačné účely (cca 30 snímok – orezané, 

farebne upravené)  

(realizácia: Mgr. Ondřej Trnka, Mgr. Anna Šujanská) 

 Fotodokumentácia motocyklov pre potreby vecného vyhodnotenia grantov MK SR, 

konzervátorské zásahy (cca 150 snímok) 
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6. Akvizičná činnosť 
 

 

V roku 2015 Komisia pre tvorbu zbierok zasadala 3 krát. Bol doplnený zbierkový fond histórie 

(kúpa – 5  ks motocyklov, dar – 1 ks motocykel) a geológie (dar - geologická zbierka 

fosilizovaných driev a skamenelín – 19 ks). 

 

I. Komisia na tvorbu zbierok zasadala 19.8.2015 a odsúhlasila nadobudnutie 4 ks motocyklov 

(kúpa) na doplnenie zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici.  

 

II. Komisia zasadala 22.9.2015 a odsúhlasila nadobudnutie 1 ks motocykla (kúpa) do zbierok 

múzea 

 

III. Komisia zasadala 26.11.2015 a odsúhlasila na nadobudnutie do zbierkového fondu múzea 1 

motocykel (dar) a 19 ks fosilizovaných driev a skamenelín (dar). 

 

  

6.1. Zoológia (Ing. Tomáš Ţilinčík) 

 Zber kadáverov pre spracovanie na dermoplastické preparáty. 

 Zber hmyzu zhotovenie suchých entomologických preparátov.  

 Získanie koţe šakala zlatého pre spracovanie na dermoplastický preparát.  

 Získanie paleolontologicko geologickej zbierky. 

 Zber hmyzu zhotovenie suchých entomologických preparátov.  

 

6.2. Etnológia (Mgr. Petronela Rágulová, PhD.) 

 

 4. 2. 2015 - vypracovanie materiálu Plán odborného ošetrenia zbierkových predmetov, 

(úloha vyplývajúca z dokumentu Stratégia rozvoja múzeí a galérií do roku 2018, vládny 

dokument) 

 9. 2. 2015 - vypracovanie materiálu „Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov 

– akvizičná politika VM“, zverejnený na internetovej stránke múzea (úloha vyplývajúca 

z dokumentu Stratégia rozvoja múzeí a galérií do roku 2018, vládny dokument) 

 14. 8. 2015 – prípravné stretnutie Komisie pre tvorbu zbierok /koordinácia priebehu 

„nákupky“ navrhnutých historických motocyklov do zbierok VM/ 

 19. 8. 2015 – I. zasadnutie Komisie pre tvorbu zbierok /komisia z 5 navrhnutých 

motocyklov odporučila zakúpiť 4 za navrhované ceny, 1 neodporučila/ 

 22. 9. 2015 – II. zasadnutie Komisie pre tvorbu zbierok /opätovné posúdenie nákupu 

motocykla ČZ 125 ccm  Enduro za zníţenú cenu/ 
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7. Vedecko-výskumná činnosť 
 

 

7.1.Zoológia (Ing. Tomáš Ţilinčík) 

1. Názov úlohy: Cestná premávka a jej vplyv na faunu okresu Povaţská Bystrica   

Termín: 2013-2017 

Sledovanie negatívnych vplyvov cestnej premávky na vybrané ţivočíšne skupiny (drobné 

zemné cicavce, obojţivelníky a drobné spevavce. V rámci úlohy bola sledovaná zvýšená 

mortalita drobných šeliem kuna skalná, líška ryšavá na komunikáciach v Marikovskej 

a Papradňanskej doline. Pravdepodobne kvôli suchšej perióde na jar bolo menej 

usmrtených obojţivelníkov ( ropuchy, skokany ) počas kladenia vajec . 

 

2. Názov úlohy: Fauna intravilánu Povaţskej Bystrice 

Termín: 2013-2017 

Zmapovanie zoocenóz mesta Povaţská Bystrica z dôrazom na bezstavovce a škodcov 

rastlín . Vizuálne pozorovaná zvýšená početnosť populácie drozda čvikotavého v druhej 

polovici júna. Zaznamenaný výskyt sokola myšiar a jastraba krahulca. Počas júla zvýšený 

výskyt slizniakov. 

 

 

7.2.Archeológia (Mgr. Róbert Májsky) 

1. Názov úlohy: Včasnonovoveké nálezy z Malého Manína 

termín: 2014 – 2015 

ciele: vyhodnotenie a publikovanie archeologických nálezov z obdobia stavovských 

povstaní (depot ţelezných predmetov a ďalšie solitérne artefakty), súvisiacich s 

prítomnosťou poľného vojenského tábora z roku 1671 na vrchu Malý Manín v Povaţskej 

Bystrici; realizované činnosti: práca s odbornou literatúrou (excerpcia analógií k nálezom 

z malého Manína a literatúry k vojenstvu 17. storočia); spracovanie obrazových príloh a 

úvodnej kapitoly príspevku. 

Rozpracované výsledky výskumu uloţené v osobnej zloţke R. Májskeho. 

 

 

 

7.3 História (Mgr. Anna Šujanská) 

1. Názov úlohy: Ing. Klementín Ruţička, jedna zo zakladajúcich osobností čs. 

Zbrojovky, Závod II v  Povaţskej Bystrici. 

termín:  2014 - úloha pokračuje aj v roku 2016 

Riešenie výskumnej úlohy prebiehalo formou štúdia fondu akciovej spoločnosti ČKD, 

uloţenom v Oblastnom archíve (OAP) v Prahe a tieţ i štúdia archívneho fondu akciovej 

spoločnosti Zbrojovky, uloţenom v Moravskom zemskom archíve (MZA) v Brne. 

Súčasťou výskumu bola aj osobná komunikácia s potomkami rodiny Ruţičkovcov 
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ţijúcich v Prahe a vo Viedni. Historička na realizáciu výskumnej úlohy „Ing. Klementín 

Ruţička a Československá zbrojovka, závod II. v Povaţskej Bystrici“, v roku 2013 

získala finančné prostriedky z grantu MK SR. Fond ČKD, a. s. Praha a Fond Zbrojovky 

a. s. Brno sú veľmi rozsiahle fondy a preto  

 

na vopred objednané predloţenie a  tieţ štúdium archiválií je potrebné určité časové 

vymedzenie. Finančná situácia Trenčianskeho samosprávneho kraja  nielen spôsobila 

veľký časový posun ale hlavne skrátila pôvodne plánovanú dĺţku výskumu, čo negatívne 

ovplyvnilo nielen priebeh ale aj výsledky výskumu. Z toho dôvodu bude potrebné 

v štúdiu archiválií a iných dokumentov uloţených v archívoch Čiech a Moravy, tieţ 

súkromných(rodinných) archívoch a muzeálnych kniţniciach v stredných a západných 

Čechách a vo Viedni pokračovať. Výskum sponzorsky podporila aj akciová spoločnosť 

PSL Povaţská Bystrica.  

Historička na základe doteraz skúmaných dokumentov viaţucich sa k osobnosti Ing. 

Klementa Ruţičku, gen. riaditeľa Zbrojovky, a. s. Brno spracovala genézu rodiny 

Ruţičkovcov s bohatou obrazovou dokumentáciou. Po konzultácii s ešte ţijúcimi 

potomkami a po získaní finančných prostriedkov uvedený materiál môţe byť zadaný do 

tlače. O spomenutom výstupe z výskumu čiastočne uţ bola ale i bude informovaná 

odborná a široká verejnosť formou tlače a médií. 

 

2. Názov úlohy: Fajky na Povaţí  

termín:  2014 - úloha pokračuje aj v roku 2016 

V roku 2011 sa v Tekovskom múzeu v Leviciach konala  I. medzinárodná konferencia 

venovaná výrobe fajok a fajkárstvu vôbec. Na strednom Povaţí doposiaľ nie sú známe 

špecializované dielne vyrábajúce tento artikel. Skôr známejšie je pouţívanie fajok. Aké 

fajky sa najčastejšie pouţívali (z akého materiálu, s akou výzdobou, atď...) bolo 

predmetom riešenia výskumnej úlohy „Fajky na Povaţí.“ Výstupom riešenia tejto úlohy 

bola odborná prednáška Mgr. Anny Šujanskej, historičky múzea a riešiteľky úlohy, s 

ktorou vystúpila na III. Medzinárodnej konferencii venovanej „Histórii a výrobe fajok“ v 

septembri 2015 v Tekovskom múzeu v Leviciach. Obsahom odborného príspevku s 

názvom „Zastúpenie fajok v zbierkach Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici“ bola 

slovná i obrazová prezentácia fajok, šparákov do fajok ako zbierok Vlastivedného múzea. 

Príspevok bol obohatený o nové zistenia týkajúce sa súčasných zberateľov a fajnšmekrov 

fajok na Povaţí.  

Prídavkom k uvedenej prednáške bol “Retrospektívny pohľad na fajky – Štiavničky – 

uloţené v  depozitári Slovenského banského múzea v období 90. rokov 20. storočia, 

ktorého obsahom bola osobná skúsenosť a prvý kontakt s fajkami – Štiavničkami autorky 

a riešiteľky úlohy Fajky na Povaţí, z obdobia jej pôsobenia v Slovenskom banskom 

múzeu v Banskej Štiavnici. Obidva príspevky budú publikované v odbornom Zborníku 

zostavenom z jednotlivých príspekov účastníkov spomenutej konferencie. 

Ďalším výstupom bol aj odborný článok Mgr. A. Šujanskej „Fajky v zbierkach 

vlastivedného múzea“ publikovaný v Povaţskobystrických novinkách, dňa 20. októbra 

2015. 
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8. Expozičná činnosť, výstavná činnosť, podujatia, akcie 
 

 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici nemá trvalú expozíciu. Na výstavno/expozičné 

priestory bola vyhradená jedna miestnosť bývalej odbornej učebne s plochou 74,10 m
2
. Plocha je 

nedostatočná na vybudovanie stálej expozície a je vhodná na len na usporadúvanie krátkodobých 

výstav alebo podujatí.  

Prehľad výstavnej činnosti, podujatí a akcií za rok 2015, ktoré pripravilo múzeum pre verejnosť: 

 

8.1 Výstavy 

Od počiatkov výroby po zlatú éru Kaštieľ Bohunice  1.1.2013 – trvá 

Poslovia z nedávnej minulosti Kúpele Nimnica  5.3.2013 – 28.2.2015 

Samostatne a pritom spoločne VM v Povaţskej Bystrici 1.2.2015 – 28.2. 2015 

Samostatne a pritom spoločne           Kúpele Nimnica  1.3.2015 – 15.12.2015 

Fauna Povaţia    Kaštieľ Bohunice  6.6.2014 – trvá 

Kamenný herbár     Vlastivedné múzeum v PB 13.8. - 30.11. 2015 

Púchovská kultúra         Ţupný dom v Púchove            9.10. 2015  -   trvá 

Etnofolk        Vlastivedné múzeum v PB     14. 12. 2015 -  trvá 

  

 

8.2 Podujatia, akcie 

V roku 2015 vlastivedné múzeum usporiadalo 108 podujatí a akcií. 

 

V rámci cestovateľského podujatia „Zbaľ sa a poď“ sa uskutočnili 7 podujatí: 

Zbaľ sa a poď na potulky po Karpatoch Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      23.1.2015 

Zbaľ sa a poď do Stráţovských vrchov Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      27.2.2015 

Zbaľ sa a poď do Malej Fatry  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      27.3.2015 

Zbaľ sa a poď na Liptov   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      22.5.2015 

Zbaľ sa a poď do Gruzínska   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      1.10.2015 

Zbaľ sa a poď do Gruzínska   Obchodná akadémia v Pov.Bystrici      15.10. 2015 

Zbaľ sa a poď do Kirgizstanu  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      29.10.2015 

 

V rámci vzdelávacieho programu „Múzeum v škole“ sa uskutočnilo 66 prednášok: 

Fauna nášho okresu    ZŠ Povaţské Podhradie       30.1.2015 

Čo rozpráva lúka    ZŠ Povaţské Podhradie       30.1.2015 

Ponor sa do objavovania   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      16.3.2015 

Ponor sa do objavovania   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      17.3.2015 

Ponor sa do objavovania   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      18.3.2015 

Ponor sa do objavovania   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      19.3.2015 

Ponor sa do objavovania   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      20.3.2015 

Ponor sa do objavovania   ZŠ Papradno         23.3.2015 

Ponor sa do objavovania   VII. ZŠ  v Pov.Bystrici       24.3.2015 

Škola animácie    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      26.3.2015 

Plazy Slovenska    ZŠ Jasenica           9.4.2015 

Pozorovanie potravinového reťazca  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      10.4.2015 
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Tradičná ľudová kultúra   ZŠ Dolná Maríková        15.4.2015 

Deň Zeme     ZŠ Udiča         27.4.2015 

Hravé múzeum    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici        6.5.2015 

Svet prírody a náboţenstiev   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      11.5.2015 

Pozorovanie potravinového reťazca  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      11.5.2015 

Ľudová kultúra Slovenska   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      19.5.2015 

Ľudová kultúra Slovenska   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      19.5.2015 

Fauna nášho okresu    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      20.5.2015 

Z histórie mesta, Hrad Bystrica  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      20.5.2015 

Fauna nášho okresu    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      21.5.2015 

Fauna nášho okresu    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      21.5.2015 

Oslobodenie mesta Pov. Bystrica  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      21.5.2015 

Oslobodenie mesta Pov. Bystrica  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      21.5.2015 

Náš kraj     Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      22.5.2015 

Náboţenstvá sveta    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      26.5.2015 

Hrad Bystrica     Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      27.5.2015 

Lesný chodník    ZŠ Jasenica         29.5.2015 

Keď sa povie múzeum   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici        1.6.2015 

Ľudov ý odev     SOŠ Púchov            2.6.2015 

Púchovská kultúra    SOŠ Púchov           2.6.2015 

Chvála slovenčiny    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici        3.6.2015 

Náš kraj     Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici        5.6.2015 

Čo rozpráva lúka    Materská škola Predmier       17.6.2015 

Chvála slovenčiny    ZŠ Papradno         17.6.2015 

Chvála slovenčiny    Kostol ECAV Pov. Bystrica       21.6.2015 

Oprášené motocykle    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      22.6.2015 

Ako spieva les     ZŠ Povaţské Podhradie       29.6.2015 

Po valašskom chotári    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      10.7.2015  

Jar, leto, jeseň, zima ...a jar   ZŠ Domaniţa          3.9. 2015 

Jar, leto, jeseň, zima ...a jar   ZŠ Domaniţa          3.9. 2015 

Ľudová kultúra Slovenska   ZŠ Domaniţa          3.9. 2015 

Náboţenstvá sveta    ZŠ Domaniţa          3.9. 2015 

Motocykle – história a budúcnosť  ZŠ Domaniţa          3.9. 2015 

Pozorovanie potravinového reťazca  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      2.10.2015  

Dopoludnie v múzeu    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      5.10.2015  

Dopoludnie v múzeu    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      6.10.2015  

Hovoriace kamene    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    13.10.2015  

Čo ţije pod Vršatcom    Kaštieľ Bohunice      20.10.2015 

Náboţenstvá sveta     Kaštieľ Bohunice      20.10.2015 

Ľudová kultúra Slovenska   ZŠ Slopná       23.10.2015 

Ľudová kultúra Slovenska   ZŠ Slopná       23.10.2015 

Fauna Povaţia     ZŠ Slopná       23.10.2015 

Fauna Povaţia     ZŠ Slopná       23.10.2015 

Pozorovanie potravinového reťazca  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      4.11.2015  

Spoznávame ţivú a neţivú prírodu  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    10.11.2015   
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Spoznávame ţivú a neţivú prírodu  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    13.11.2015   

Spoznávame ţivú a neţivú prírodu  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    19.11.2015   

Zvyky a tradície v Advente   ZŠ Povaţské Podhradie     30.11.2015 

Lesné bezstavovce    ZŠ Nemocničná v Pov. Bystrici      2.12.2015 

Lesné bezstavovce    ZŠ Nemocničná v Pov. Bystrici      2.12.2015 

Fauna nášho okresu    IV. ZŠ Stred v Pov. Bystrici     10.12.2015 

Fauna nášho okresu    IV. ZŠ Stred v Pov. Bystrici     10.12.2015 

Rastliny, ktoré nás môţu vyliečiť  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    14.12.2015   

Adventné zvykoslovie   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    15.12.2015 

Adventné zvykoslovie   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    16.12.2015 

 

 

Ďalej sme zorganizovali 16 tvorivých dielní: 

Tvorivé prázdniny    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      16.2.2015 

Tvorivé prázdniny    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      17.2.2015 

Vyrobme si korbáč    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici        2.4.2015 

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      26.5.2015 

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici        6.7.2015  

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny  Kaštieľ v Bohuniciach                20.10.2015    

Tvorivá dielňa výroby fosílií   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      9.11.2015  

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny  CVČ v Pov.Bystrici             9.11.2015   

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    10.11.2015   

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    13.11.2015   

Tvorivá dielňa -Dotyky prírody  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    16.11.2015 

Tvorivá dielňa  plstenia z ovčej vlny  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    19.11.2015   

Adventná tvorivá dielňa   ZŠ Povaţské Podhradie     30.11.2015 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      4.12.2015 

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny  Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici    14.12.2015 

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny  Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici    17.12.2015 

   

 

 

Okrem uvedených podujatí sa uskutočnili aj týchto 17 podujatí: 

Huby v kuchyni    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      8.4. 2015 

Zbaľ sa a poď do Kene (Festival  

Expedičná kamera)    OÚ v Povaţskej Bystrici                     10.-11.4.2015 

Prezentácia výstavy “Samostatne a pritom spoločne“ Kúpele Nimnica       23.4.2015 

Stavanie mája     Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      30.4.2015 

Noc múzeí a galérií     Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      16.5.2015 

 

Veteráni na scénu    Projekt Cooltajner, DK v Pov.Bystrici   12.7.2015  

Vernisáţ výstavy „Kamenný herbár“ Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici      13.8.2015 

Povaţskobystrický motocykel 2015  pred Kinom Mier v Pov. Bystrici      29.8.2015 

Medzinárodná šesťdňová  

motocyklová súťaţ (ISDE 6 DAYS of Enduro) v Košiciach        7.–12. 9. 2015 
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Zbaľ sa a poď do Laponska 

(Festival Horomil fest)   Kino Mier v Povaţskej Bystrici             24.–27.9 2015 

Separovanie odpadu    Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici    21.10.2015 

26 rokov po Neţnej: Spôsobila  

revolúciu aj v našich ţivotoch ?  kaviareň Retro v Povaţskej Bystrici“  17.11.2015  

Múzy nás spájajú    Kúpele Nimnica        20.11.2015 

Nadčasový Ľudovít Štúr – K chvále  

slovenčiny cez formovanie osobnosti  

Ľudovíta Štúra     Kino Mier v Povaţskej Bystrici    25.11.2015 

Zbaľ sa a poď do Himalájí 

(Festival Snow Film fest)    Kino Mier v Povaţskej Bystrici      28.11.2015 

Kýčerského spievanky  - Dramatické pásmo  

o ţivote a diele Ľudovíta Štúra  Dom histórie Lazy pod Makytou    29.11.2015
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9. Edičná a publikačná činnosť 
 

 

9.1 Vydané publikácie  

Za rok 2015 múzeum nevydalo ţiadnu publikáciu. 

 

9.2 Publikačná činnosť jednotlivých odborných pracovníkov 

9.2.1 (Mgr. Petronela Rágulová, PhD.) 

- My Noviny stredného Povaţia, článok  „Oprášili históriu motocyklov“, 28.7. 2015  

- Sme regióny – 3.8.2015 článok „Oprášili históriu motocyklov“ 

http://povazska.sme.sk/c/7944564/oprasili-historiu-motocyklov.html 

- Povaţskobystrické novinky,  článok: “Kamenný herbár porovnáva minulosť a súčasnosť“,  18.8.2015 

- Povaţskobystrické novinky článok: „Povaţskobystrické motocykle stále ţijú“ 2. 9. 2015  

- Sme regióny – 4. 9. 2015,  článok: „Povaţskobystrický motocykel“ 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20060092/povazskobystricky-motocykel.html 

- Tlačová správa – stránka TSK 18.8. 2015 (Vernisáţ výstavy „Kamenný herbár“) 

 

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/vernisaz-vystavy-kamenny-herbar-ponuka-viac-ako-

140-exponatov.html?page_id=263230 

 

- Tlačová správa – stránka TSK 4.9. 2015 (Povaţskobystrický motocykel) 

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/povazska-bystrica-ozila-motocyklami-uz-po-

siedmykrat.html?page_id=250760 

 

-  My Noviny stredného Povaţia článok : „Exponáty pochádzajú aj z treťohôr“ 8. 9. 2015 

- Sme regióny – 13. 9. 2015 článok: „Rastliny dávnych vekov predstavujú v kamennom herbári“ 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20060346/rastliny-davnych-vekov-predstavuju-v-kamennom-herbari.html 

-  Topky.sk  31. 10. 2015 názov článku: „Dušičky majú bohatú históriu: Tieto zvyky praktizovali naši 

predkovia“. 

http://www.topky.sk/cl/10/1507331/Dusicky-maju-bohatu-historiu--Tieto-zvyky-praktizovali-nasi-predkovia 

-  SITA, WEBnoviny.sk, 1. 11. 2015, názov článku: „Dušičky rozţiarili cintoríny, myslíme na tých, ktorí 

zomreli“  

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1007882-dusicky-ako-cirkevnu-slavnost-zaviedli-v-10-storoci/ 

- Tlačová správa –stránka TSK 4. 11. 2015 : Cestovateľský večer „Zbaľ sa a poď...“ prvýkrát za účasti 

domorodej obyvateľky 

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/cestovatelsky-vecer-zbal-sa-a-pod...-prvykrat-za-ucasti-

domorodej-obyvatelky.html?page_id=264108 

- Internetový portál  info.sk, 1. 11. 2015 článok: „Dušičky rozţiarili cintoríny, myslíme na tých, ktorí 

zomreli“ 

http://www.info.sk/sprava/77476/dusicky-rozzali-cintoriny-myslime-na-tych-ktori-zomreli/ 

- Int

ernetový portál smahu.com, 31. 10. 2015 článok: „Dušičky majú bohatú históriu: Tieto zvyky praktizovali 

naši predkovia“ 

http://povazska.sme.sk/c/7944564/oprasili-historiu-motocyklov.html
http://nasapovazska.sme.sk/c/20060092/povazskobystricky-motocykel.html
http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/vernisaz-vystavy-kamenny-herbar-ponuka-viac-ako-140-exponatov.html?page_id=263230
http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/vernisaz-vystavy-kamenny-herbar-ponuka-viac-ako-140-exponatov.html?page_id=263230
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/povazska-bystrica-ozila-motocyklami-uz-po-siedmykrat.html?page_id=250760
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/povazska-bystrica-ozila-motocyklami-uz-po-siedmykrat.html?page_id=250760
http://nasapovazska.sme.sk/c/20060346/rastliny-davnych-vekov-predstavuju-v-kamennom-herbari.html
http://www.topky.sk/cl/10/1507331/Dusicky-maju-bohatu-historiu--Tieto-zvyky-praktizovali-nasi-predkovia
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1007882-dusicky-ako-cirkevnu-slavnost-zaviedli-v-10-storoci/
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/cestovatelsky-vecer-zbal-sa-a-pod...-prvykrat-za-ucasti-domorodej-obyvatelky.html?page_id=264108
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/cestovatelsky-vecer-zbal-sa-a-pod...-prvykrat-za-ucasti-domorodej-obyvatelky.html?page_id=264108
http://www.info.sk/sprava/77476/dusicky-rozzali-cintoriny-myslime-na-tych-ktori-zomreli/


28 
 

http://www.smahu.com/spravy/sprava-4774396/Dusicky-maju-bohatu-historiu-Tieto-zvyky-praktizovali-nasi-

predkovia/ 

 

- Sme regióny: 1. 11. článok: „Spomíname na našich predkov“ 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20062837/spominame-na-nasich-predkov.html 

- vianoce.sk:30.11.2015 článok: „Advent j chápaný ako obdobie očakávania, či pôstne obdobie.“ 

http://vianoce.sk/26934-sk/advent-je-chapany-ako-obdobie-ocakavania-ci-postne-obdobie.php 

- 2015.Súdrţnosť rodiny symbolizovala spojená reťaz okolo nôh stola. IN : My Noviny stredného Povaţia, 

roč.  58, č.  49, s.  8. ISSN 0231-861X. (samostatná príloha -nepredajná) 

 

- Tlačová správa - stránka TSK 16. 12. 2015: Výstava Etnofolk odhaľuje dedičstvo ľudovej kultúry 4 

stredoeurópskych krajín 

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/vystava-etnofolk-odhaluje-dedicstvo-ludovej-kultury-

4-stredoeuropskych-krajin 

- Internetový portál Aktuality Press 16.12. 2015: Výstava Etnofolk odhaľuje dedičstvo ľudovej kultúry 4 

stredoeurópskych krajín 

http://www.aktualitypress.sk/showfeed.php?feed=117 

- našaPovaţská. sk: 23.12. 2015 článok: „Súdrţnosť rodiny symbolizovala reťaz okolo nôh stola“ 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20068543/sudrznost-rodiny-symbolizovala-retaz-okolo-noh-stola.html 

- Výstava chce pripomenúť hodnoty ľudovej kultúry. IN : My Noviny stredného Povaţia, roč.  58, č.  50-51, s.  

9. ISSN 0231-861X. 

 

- Internetový portál napísali.sk 31.12. 2015,  Etnofolk (14.12. 2015- 31.3. 2016) výstavná miestnosť 

Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici   

https://napisali.sk/clanky/prvy-vikend-v-novom-roku-bude-lakat-von-pripravene-su-rozne-akcie 

 

- RÁGULOVÁ, Petronela, 2015. Strigy odháňali cesnakom, cibuľou a bylinkami /o adventnom zvykosloví/. 

In: Cafe news, č. 23, ročníkII., ISSN 1339-8849, vydáva BOYANTE s. r. o, s. 10 

http://cafenews.sk/wp-content/uploads/2015/12/cafenews_1215.pdf 

 

 

9.2.2 (Ing. Tomáš Ţilinčík) 

- 4.8.2015 Povaţskobystrické novinky –Prázdninové popoludnie Po valašskom chotári 

MY noviny stredného Povaţia –Tentoraz sa vybrali do Kirgiska roč,58 č.46 

- 25.11. 2015TVnoviny  Markíza.Vreckový vlk 

MY noviny stredného Povaţia: Do Marikovej sa zatúlala zaujímavá šelma, jej výskyt v severných oblastiach je 

raritný. roč,58 č.47 

- 2.11,2015 Naša povaţská sme.sk -Do Marikovej sa zatúlala zaujímavá šelma. 

MY noviny stredného Povaţia: Diskutovali o Neţnej. Roč.58 č.49. 

 

 

9.2.3 (Mgr. Anna Šujanská) 

- Aurel Rutšek – jedna z najvýznamnejších osobností regionálnych dejín. In: Zborník    

VM 2015 

- Fajky v zbierkach vlastivedného múzea. In: Povaţskobystrické novinky (PBN) 20. okt. 2015 

- MY Obzor č. 49/2015 str. 14. „Diskutovali o Neţnej...“ 

- 26 rokov po Neţnej (tlačová správa) 

 

http://www.smahu.com/spravy/sprava-4774396/Dusicky-maju-bohatu-historiu-Tieto-zvyky-praktizovali-nasi-predkovia/
http://www.smahu.com/spravy/sprava-4774396/Dusicky-maju-bohatu-historiu-Tieto-zvyky-praktizovali-nasi-predkovia/
http://nasapovazska.sme.sk/c/20062837/spominame-na-nasich-predkov.html
http://vianoce.sk/26934-sk/advent-je-chapany-ako-obdobie-ocakavania-ci-postne-obdobie.php
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/vystava-etnofolk-odhaluje-dedicstvo-ludovej-kultury-4-stredoeuropskych-krajin
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/vystava-etnofolk-odhaluje-dedicstvo-ludovej-kultury-4-stredoeuropskych-krajin
http://www.aktualitypress.sk/showfeed.php?feed=117
http://nasapovazska.sme.sk/c/20068543/sudrznost-rodiny-symbolizovala-retaz-okolo-noh-stola.html
https://napisali.sk/clanky/prvy-vikend-v-novom-roku-bude-lakat-von-pripravene-su-rozne-akcie
http://cafenews.sk/wp-content/uploads/2015/12/cafenews_1215.pdf
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10. Vzťah s médiami 

 

10.1 Prehľad článkov uverejnených v tlačených médiách 
PBn č. 4, dátum 20. 1. 2015, strana 25 

Zbaľ sa a poď na potulky po Karpatoch 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 2, dátum 20. – 26. 1. 2015, strana MY kultúra 

Zbaľ sa a poď 

 

PBn č. 5, dátum 27. 1. 2015, strana 8 

Tento rok sa budú túlať s batohom po Karpatoch 

 

NAŠE NOVINKY PB č. 2/2015, dátum 29. 1. 2015, strana 3 

Nové sídlo kultúry v meste 

 

PBn č. 7, dátum 10. 2. 2015, strana 24 

Tvorivé prázdniny 

 

POVAZSKA.SME.SK, dátum 17. 2. 2015 

Aj fašiangové zvyky podľahli zmenám 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 5, dátum 10. – 16. 2. 2015, strana MY kultúra 

Tvorivé prázdniny 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 6, dátum 17. – 23. 2. 2015,  

strana MY kultúra: Výstava motocyklov 

strana 11: Aj fašiangové zvyky podliehajú časovým zmenám  

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 7, dátum 24. 2. – 2. 3. 2015, strana MY kultúra 

Zbaľ sa a poď 

Výstava motocyklov 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 8, dátum 3. – 9. 3. 2015, strana 10 

Jarné prázdniny vo Vlastivednom múzeu 

 

POVAZSKA.SME.SK, dátum 5. 3. 2015 

Jarné prázdniny v múzeu 

 

PBn č. 11, dátum 10. 3. 2015, strana 5, 24 

V múzeu tvorivé jarné prázdniny 

Týţdeň vody v múzeu 

Po ďalšom sťahovaní majú vo Vlastivednom múzeu mnoţstvo noviniek 

 

PBn č. 12, dátum 17. 3. 2015, strana 23 

Týţdeň vody v múzeu 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 11, dátum 24. – 30. 3. 2015, strana 4, 9 

Ţivot vo vode objavovali pod mikroskopom 

Zbaľ sa a poď 

 

 

POVAZSKA.SME.SK, dátum 29. 3. 2015 

Ţivot vo vode objavovali mikroskopom 

 

POVAŢSKÉ ECHO č. 7, dátum 2. 4. 2015, strana 2 

Objavovali ţivot vo vode 
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Tip na výlet 

 

PBn č. 14, dátum 31. 3. 2015,  

strana 21: Veľkonočná voda má vraj liečivé účinky 

strana 24: Vyrobte si korbáč 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 12, dátum 31. 3. – 6. 4. 2015, strana 15, MY kultúra 

Na Zelený štvrtok obsypávali dom mravcami 

Pletenie korbáčov 

Výstava motocyklov 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 13, dátum7. – 13. 4. 2015, strana 2, 14, MY kultúra 

Zbaľ sa a poď. Tentoraz sa vybrali do Malej Fatry 

Huby v kuchyni 

Aj bez cestovania môţete preţívať rôzne dobrodruţstvá 

 

PBn č. 16, dátum 4. 4. 2015, strana 20 

Pre návštevníkov je dôleţité pamätať aj na návštevný poriadok chráneného územia, ktoré sa chystajú navštíviť 

 

NAŠE NOVINKY PB č. 7/2015, dátum 16. 4: 2015, strana 3 

Expedičná kamera 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 14, dátum 14. – 20. 4. 2015, strana 6, 11 

Rozdiely boli aj medzi susednými dedinami, nie len regiónmi 

Chlapcov zaujímali najmä korbáče 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 15, dátum 21. – 27. 4. 2015, strana MY kultúra, 7 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

Barnabášov film opäť patril medzi najúspešnejšie 

 

PBn č. 17, dátum 21. 4. 2015, strana 9, 24 

Pri chlebíku s masťou o dobrodruţstvách alebo Expedičná kamera 2015 

Samostatne a pritom spoločne 

 

PBn č. 18, dátum 20. 4. 2015, strana 24 

Stavanie mája 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 16, dátum 28. Č. – 4. 5. 2015, strana MY kultúra 

Stavanie májov 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

PBn č. 19, dátum 5. 5. 2015, strana 8 

Májovo aj pred priemyslovkou 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 17, dátum 5. – 11. 5. 2015, strana 6 

Tradície stavania májov má korene v antike 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

ŠKOLSKÉ LISTY – časopis ZŠ sv. Augustína 2014/2015 

Ponor sa do objavovania 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 18, dátum 12. – 18. 5. 2015, strana 9, 13 

Výstava v kúpeľoch 

Máj stojí aj pred priemyslovkou 

 

PBn č. 21, dátum 19. 5. 2015, strana 24 

Zbaľ sa a poď 
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PÚCHOVSKÉ NOVINY č. 19, dátum 18. 5. 2015, strana 10 

Vlastivedná výstava „Samostatne a pritom spoločne“ 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 19, dátum 19. – 25. 5. 2015, strana 9 

Zbaľ sa a poď na... 

Výstava v kúpeľoch 

 

PBn č. 22, dátum 26. 5. 2015, strana 7, 21 

Noc múzeí a galérií priniesla svojim návštevníkom mnoţstvo lákadiel 

Zbaľ sa a poď tentokrát na Liptov 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 20, dátum 25. 5. – 1. 6. 2015, strana 9 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 21, dátum 2. – 8. 6. 2015, strana 9, MY kultúra 

Výstava motocyklov 

Bez batoţiny zamierili na Liptov 

Noc múzeí premenili na popoludnie pre rodiny 

Chvála slovenčiny 

 

PBn č. 23, dátum 2. 6. 2015, strana 24 

Chvála slovenčiny 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 22, dátum 9. – 15. 6. 2015, strana 9, 11 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

Vyrobili si vlastné pletené výrobky 

 

PBn č. 24, dátum 9. 6. 2015, strana 23 

Podujatie Noc múzeí a galérií 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 24, dátum 23. – 29. 6, strana 11, 13 

Výstava v kúpeľoch 

Podujatie venovali Štúrovi 

 

PBn č. 26, dátum 23. 6. 2015, strana 23 

Chvála slovenčiny 

 

PBn č. 27, dátum 30. 6. 2015, strana 21 

Keď oprášené motocykle rozpovedajú svoje príbehy 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 25, dátum 30. 6. – 6. 7. 2015, strana 10 

V kaštieli je múzeum regiónu Bielych Karpát 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 26, dátum 7. – 13. 7. 2015, strana 9 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 29, dátum 28. 7. – 3. 8. 2015, strana 7, 9 

Oprášili históriu motocyklov 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

NAŠE NOVINKY PB č. 14/2015, dátum 23. 7. 2015, strana 23. 7. 2015 

Oprášili histórie motocyklov  

 

PBn č. 31/32, dátum 4. 8. 2015, strana 1, 24, 25 

Kamenný herbár 
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Povaţsko – bystrický motocykel 

Prázdninové popoludnie Po valašskom chotári 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 30, dátum 4. – 10. 8. 2015, strana 9 

Výstava v kúpeľoch 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 31, dátum 11. – 17. 8. 2015, strana 9, 12 

Výstava v múzeu 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

Počas prázdnin sa učili plstenie 

 

PBn č. 33, dátum 11. 8. 2015, strana 24, 25 

Povaţsko – bystrický motocykel 

Vernisáţ „Kamenný herbár“ 

Veterány v Cooltajneri 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 32, dátum 18. – 24. 8. 2015, strana 9 

Výstava v múzeu 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

 

PBn č. 34, dátum 18. 8. 2015, strana 21, 23, 25 

Kamenný herbár porovnáva minulosť a súčasnosť 

Ďalší ročník detského denného tábora evanjelického cirkevného zboru 

Povaţsko – bystrický motocykel 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 33, dátum 25. – 31. 8. 2015, strana 9 

Povaţskobystrický motocykel 

Výstava v múzeu 

 

PBn č. 35, dátum 25. 8. 2015, strana 24 

Povaţsko-bystrický motocykel 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 34, dátum 2. – 7. 9. 2015, strana 9 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

NAŠE NOVINKY PB č. 17/2015, dátum 3. 9. 2015, strana 5 

Motocykle zaujatí 

 

PBn č. 36, dátum 2. 9. 2015, strana 8 

Povaţskobystrické motocykle stále ţijú 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 35, dátum 8. – 14. 9. 2015, strana 9, 10 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Exponáty pochádzajú aj z treťohôr 

 

PBn č. 38, dátum 16. 9. 2015, strana 20 

Pritiahol tisícky návštevníkov a nahromadil veľa pozitívnej energie 

 

NAŠE NOVINKY PB č. 18/ 2015, dátum 17. 9. 2015, strana 2 

Tvorivé dielne uţ fungujú 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 36, dátum 16. – 21. 9. 2015, strana 9, 7 

Kamenný herbár 

V meste opäť vrčali motocykle, raritou bol Manet 90 
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POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 37, dátum 22. – 28. 9. 2015, strana 37, 13 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

Povaţské strojárne preslávili Babetta a Pionier 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 39, dátum 6.10. – 12.10.2015, strana 9 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 40, dátum 13.10. – 19.10.2015, strana 9, 15 

Kamenný herbár 

Múzeum navštívili ţiaci z Košece 

 

PBn č. 43, dátum 23. október 2015, strana 7, 24 

Fajky v zbierkach vlastivedného múzea 

Zbaľ sa a poď do Kirgizstanu 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 41, dátum 20. - 26. 10. 2015, strana 9 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 42, dátum 27. 10. – 2. 11. 2015, strana 9 

Zbaľ sa a poď 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

PBn č. 44, dátum 27. 10. 2015, strana 7, 24 

Snow film fest v našom meste aj tento rok 

Zbaľ sa a poď do Kirgizstanu 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 43, dátum 3. – 9. 11. 2015, strana 9 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 44, dátum 10.11. – 16.11.2015, strana 9 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Výstava motocyklov 

 

PBn č. 46, dátum 10. november 2015, strana 20 

Potomkovia Dţingischána a Ľudí slnka sa túţia mať lepšie 

 

PBn č. 47, dátum 18. november 2015, strana 24 

Snow film fest 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 45, dátum 18.11. – 23.11.2015, strana 9, 11 

Múzy nás spájajú 

Kamenný herbár 

Výstava v kúpeľoch 

Filmový festival zimných športov bude v kine Mier 

 

PBn č. 48, dátum 24. november 2015, strana 24 

Snow film fest 

Nadčasový Ľudovít Štúr 
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POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 46 , dátum 24.11. – 30.11.2015, strana 9, 13 

Filmový festival zimných športov 

Tentoraz sa vybrali do Kirgizstanu 

PBn č. 49, dátum 1. december 2015, strana 5, 23 

Keď múzy spájajú šikovných ľudí s talentom, kreativitou a nápadmi 

Adventné tvorivé dielne výroby šúpolienok 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 48, dátum 8.12. – 14.12.2015, strana 7, 9 

Festival zimných športov prekonal rekord v účasti 

Tvorivá dielňa 

Výstava v kúpeľoch 

 

PBn č. 50, dátum 8. decembra 2015, strana 21, 23 

Snow film fest nielen o dobrých filmoch, ale aj o chlebíku s masťou a cibuľou 

Adventné tvorivé dielne výroby šúpolienok 

 

My, príloha MY NOVINY stredného Povaţia, číslo 49, december 2015, strana 8,9 

„Súdrţnosť rodiny symbolizovala spojená reťaz okolo nôh stola“ 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 49, dátum 15.12. – 21. 12. 2015, strana 10, 14 

„Výstava Etnofolk“ 

„Výstava  v kúpeľoch“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Diskutovali o „Neţnej“ 

 

POVAŢSKÝ OBZOR MY č. 50-51, dátum 21.12.2015-12.1.2016, strana 9,10 

„Výstava chce pripomenúť hodnoty ľudovej kultúry“ 

„Výstava Etnofolk“ 

„Výstava v kúpeľoch“ 

„Výstava motocyklov“ 
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10.2. Mediálne vstupy - televízia 

10.2.1 Mgr. Petronela Rágulová 

- TV Povaţie príspevok o podujatí  „Oprášené motocykle“ 7.7.2015 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/5973-07072015-oprášené-

motocykle 

- Rádio Regina  Banská Bystrica – názov relácie „Štvorlístok“ 13.7.2015 rozhovor, ktorý poskytla Mgr. 

Rágulová PhD. 

http://leteckaposta.cz/282040949 

- ITV televízia  - názov príspevku „Kultúra v auguste“ 30. 7. 2015 

http://www.i-televizia.sk/noviny_10.php 

- Rádio Regina  Banská Bystrica – názov relácie “Rádiobudík“ 13.8.2015 – pozvánka na výstavu „Kamenný 

herbár“  

http://bb.regina.rtvs.sk/player/ - Rágulová – ţivý vstup 

- ITV televízia  - názov príspevku „Kamenný herbár“ 21.8.2015 

 http://i-televizia.sk/noviny_18.php 

- TV markíza relácia Teleráno , názov príspevku :“Motocykle našich starých rodičov „ 25. 8. 2015 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/telerano/cele-epizody/34839_telerano 

- TV Povaţie – názov príspevku „Listovanie v kamennom herbári“  1. 9.2015  

- RTVS, Rádio Slovensko  - názov relácie „Pozor, zákruta !“ – pozvánka na podujatie „Povaţskobystrický 

motocykel 2015“ (nahratie telefonickej pozvánky na podujatie s p. Jelušom) 28.8.2015, ktorý bol 

odvysielaný 28.8. 2015 medzi (13:00-14:00) 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1115/277360 - toto je link z 28.8.2015 

http://slovensko.rtvs.sk/relacie - priamo z relácie 28.9.2015 

- Rádio Regina  Banská Bystrica – názov relácie „Na čom záleţí“ 28.8. 2015 pozvánka na podujatie 

„Povaţskobystrický motocykel 2015“ 

- TV Povaţie – názov príspevku „Povaţskobystrický motocykel“ 8.9. 2015 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/6262-povaţskobystrický-motocykel 

- TV Markíza relácia Televízne noviny , názov príspevku :“Chutná aj liečivá „ 23.11. 2015, Rágulová – 

rozhovor s etnologičkou múzea 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/38682_televizne-noviny 

- TV Povaţie – názov príspevku  TSK –VÚC – príspevok o výstave Etnofolk   18. 12. 2015 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/vuc/item/6929-18122015-trenčiansky-samosprávny-kraj 

 

10.2.2 Mgr. Anna Šujanská 

- Rádio Regina: Balašovci – významný uhorský rod v Povaţskej Bystrici a v okolí. Dňa 16.01. 2015, priamy 

vstup. 

- TV Markíza – priamy vstup v Teleráne - Povaţskobystrický motocykel 2015 - upútavka 

 

10.2.3 Ing. Tomáš Ţilinčík 

- TV Markíza, relácia Televízne Noviny, príspevok: Vreckový vlk 

 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/5973-07072015-opr�en�-motocykle
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/5973-07072015-opr�en�-motocykle
http://leteckaposta.cz/282040949
http://www.i-televizia.sk/noviny_10.php
http://bb.regina.rtvs.sk/player/
http://i-televizia.sk/noviny_18.php
http://videoarchiv.markiza.sk/video/telerano/cele-epizody/34839_telerano
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1115/277360
http://slovensko.rtvs.sk/relacie
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/6262-pova�skobystrick�-motocykel
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/38682_televizne-noviny
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/vuc/item/6929-18122015-tren�iansky-samospr�vny-kraj
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10.3. Internetové portály 

www.facebook.com 

www.povazska.com 

www.muzeumpb.sk 

 

Predaj kníh múzea na FB stránke mesta PB 28.7.2015:  

https://www.facebook.com/mestoPB?fref=ts 

 

Zoznam internetových stránok škôl, ktoré spolupracovali s múzeom: 
- 1.SPŠ Povaţská Bystrica 

http://www.spspb.sk/aktuality/nasim-studentom-zalezi-na-zivotnom-prostredi.html?page_id=2191 

- 2.ZŠ sv. Augustína Povaţská Bystrica 

http://zsmoyzespb.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=174#gallery/174 

- ZŠ Rozkvet Povaţská Bystrica 

http://www.zsrozkvetpb.sk/index.php/kolske-akcie-20142015/494-druhaci-vo-vlastivednom-muzeu 

- 4.ZŠ Nemocničná povaţská Bystrica 

http://zsnemocnicna.edupage.org/? 

- 4.ZŠ Nemocničná Povaţská Bystrica 

http://zsnemocnicna.edupage.org/news/? 

- 5.VI. ZŠ SNP Povaţská Bystrica 

http://sestkovo.edupage.org/album/?#gallery/78 

- 6.V. ZŠ Povaţská Bystrica 

http://www.piatazs.sk/?id_menu=105665&limited_level=1&stop_menu=105665&module_action__261496__i

d_art=22903#m_261496 

- 7.ZŠ Papradno 

http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/210  

- 8. ZŠ Nemocničná Povaţská Bystrica 

http://zsnemocnicna.edupage.org/album/?#gallery/1253 

- 11.SPŠ Povaţská Bystrica, 16. 12. 2015 Mladí a tradície 

http://www.spspb.sk/aktuality/mladi-a-tradicie.html?page_id=2319 

 

Na propagáciu pouţívame aj zasielanie informačných e-mailov – tzv. directmailing. 

http://www.facebook.com/
http://www.muzeumpb.sk/
https://www.facebook.com/mestoPB?fref=ts
http://www.spspb.sk/aktuality/nasim-studentom-zalezi-na-zivotnom-prostredi.html?page_id=2191
http://zsmoyzespb.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=174#gallery/174
http://www.zsrozkvetpb.sk/index.php/kolske-akcie-20142015/494-druhaci-vo-vlastivednom-muzeu
http://zsnemocnicna.edupage.org/
http://zsnemocnicna.edupage.org/news/
http://sestkovo.edupage.org/album/?#gallery/78
http://www.piatazs.sk/?id_menu=105665&limited_level=1&stop_menu=105665&module_action__261496__id_art=22903#m_261496
http://www.piatazs.sk/?id_menu=105665&limited_level=1&stop_menu=105665&module_action__261496__id_art=22903#m_261496
http://zspapradno.edupage.sk/album/?#gallery/210
http://zsnemocnicna.edupage.org/album/?#gallery/1253
http://www.spspb.sk/aktuality/mladi-a-tradicie.html?page_id=2319
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11. Odborná a metodická činnosť 

 

11.1 Mgr. Petronela Rágulová PhD. 

Práca so zbierkovým fondom 

- členka Evakuačnej komisie VM – zasadnutie dňa 16. 4. 2015 

- členka Revíznej komisie – zasadnutia Revíznej komisie VM boli dňa 15. 6., 6. 7., 7. 7. 8. 

7. 2015 

Revízna činnosť  

- 29., 30. 6. 2015 – revízia zbierkového fondu etnológie 

- 6. 7. 2015 – práca revíznej komisie / rozdelenie predmetov v Prírastkovej knihe A - roky 

1988, 1989, 1990, 1992, 1993 a 1994; v Prírastkovej knihe B roky 1984 – 2005/. 

- 7. 7. 2015 – práca revíznej komisie / rozdelenie predmetov v Prírastkovej knihe B - roky 

2006 – 2009/. 

- 8. 7. 2015 – práca revíznej komisie / rozdelenie predmetov v Prírastkovej knihe C - roky 

2009 – 2014/. 

- 16. 7. 2015 – práca revíznej komisie /kontrola stavu predmetov v depozite v Povaţskom 

Podhradí/ 

- 4. 11. 2015 – práca revíznej komisie /spisovanie neevidovaných predmetov, depozit 

archeológie/ 

 

Akvizičná činnosť 

- 14. 8. 2015 – prípravné stretnutie Komisie pre tvorbu zbierok /koordinácia priebehu 

„nákupky“ navrhnutých historických motocyklov do zbierok VM/ 

- 19. 8. 2015 – I. zasadnutie Komisie pre tvorbu zbierok /komisia z 5 navrhnutých 

motocyklov odporučila zakúpiť 4 za navrhované ceny, 1 neodporučila/ 

- 22. 9. 2015 – II. zasadnutie Komisie pre tvorbu zbierok /opätovné posúdenie nákupu 

motocykla ČZ 125 ccm  Enduro za zníţenú cenu/ 

 

Koncepčná činnosť 

- Vypracovanie materiálu ´Koncepcia rozvoja Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici 

na roky 2015 – 2020´, odoslaná Ing. Mazánovej /TSK/ emailom dňa 26. 2. 2015. 

 

Výstavná činnosť 

- 23. 4. 2015 – otvorenie výstavy v Kúpeľoch Nimnica /spolu s dr. Praţenicovou/ 

- 13. 8. 2015: vernisáţ výstavy „Kamenný herbár“ /prevzatá výstava z Hornonitrianskeho 

múzea v Prievidzi, autori: Ing. Katarína Keratová – Ing. Martin Smatana/, Vlastivedné 

múzeum v Povaţskej Bystrici, účasť: 67 ľudí 

- 29. 8. 2015, podujatie Povaţskobystrický motocykel 2015 /v rámci nej prezentácia 

historických motocyklov zo zbierkového fondu múzea, príhovor poverenej riaditeľky 



39 
 

Rágulovej, rozhovor pre médiá, tvorivé dielne pre deti, predaj publikácií múzea, 

komunikácia s návštevníkmi/, účasť: cca 680 ľudí 

- 29. 10. 2015, cestovateľský večer  Zbaľ sa a poď do Kirgizstanu, 

prednášková miestnosť vlastivedného múzea /úvodný príhovor, návštevnícky servis, 

tlačová správa/, účasť: 63 ľudí 

- 20. 11. 2015, Múzy nás spájajú /spoločné podujatie Vlastivedného múzea v Povaţskej 

Bystrici, Povaţskej kniţnice a Povaţského osvetového strediska/, Kúpele Nimnica, za 

VM bola ocenená PhDr. Ľubica Juríčková za literárno-hudobné pásmo Chvála 

slovenčiny, skoncipované pri príleţitosti 200. výročia narodenie Ľudovíta Štúra; 

komunikácia s návštevníkmi podujatia, účasť: 350 ľudí 

 

Edukačná činnosť 

- 9. 2015: Ľudová kultúra Slovenska a Náboţenstvá sveta, ZŠ Domaniţa 

- 14. 10. 2015: Hovoriace kamene /inštruktorská pomoc pri tvorivých dielňa výroby 

skamenelín/, ZŠ Povaţské Podhradie v múzeu 

- 20. 10. 2015: SOU Pruské v Kaštieli v Bohuniciach, dopoludnie s názvom „Poďme sa 

vzdelávať do kaštieľa“ 

- 14. 12. 2015: ZŠ sv. Augustína, výstava Etnofolk + adventné zvykoslovie 

- 15. 12. 2015: študenti SPŠ v múzeu, pásmo Mladí a tradície – adventné zvykoslovie 

- 17. 12. 2015: ZŠ sv. Augustína, výstava Etnofolk + adventné zvykoslovie 

 

 

Spolupráca na kultúrnych a edukačných podujatiach múzea 

- 16. - 17. 2. 2015 – Tvorivé prázdniny (aktívna účasť: organizovanie, práca s detským 

návštevníkom, mediálne výstupy, propagácia v tlači) 

- 27. 2. 2015 – Zbaľ sa a poď do Stráţovských vrchov  /účasť, komunikácia 

s návštevníkmi, propagácia v tlači/ 

- 16. – 20. 3. 2015 – Ponor sa do objavovania /aktívna účasť, pedagogická činnosť, 

mediálne výstupy, propagácia v tlači/ 

- 27. 3. 2015 – Zbaľ sa a poď do Malej Fatry /účasť, propagácia v tlači/ 

- 4. 2015 – Vyrobme si ... korbáč /aktívna účasť, práca s deťmi, mediálny výstup, 

propagácia v tlači/ 

- 30. 4. 2015 – Stavanie mája pred budovou SPŠ /spolu s POS a SPŠ/ 

- 16. 5. 2015 – Noc múzeí  

- 22. 5. 2015 – Zbaľ sa a poď na Liptov /Ing. Ambróz/ 

- 6. 2015 – Chvála slovenčiny /pásmo o Ľ. Štúrovi/ 

- 3.9. 2015 - Ľudová kultúra Slovenska –ZŠ Domaniţa - Mgr. Rágulová 

PhD., (1 dospelý, 20 detí) 

- 3.9. 2015 - Náboţenstvá sveta –ZŠ Domaniţa - Mgr. Rágulová PhD., (1 

dospelý, 30 detí) 

- 5.10. 2015 - Dopoludnie v múzeu  –  Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici Ing. 

Ţilinčík, p. Vaňková, Ing. Roncová, Mgr. Rágulová PhD., p.Boško, p. Bolečková – 

Spojená škola internátna Povaţská Bystrica. (2 dospelí, 19 detí) 
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- 6.10. 2015 - Dopoludnie v múzeu –  Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici  Ing. 

Ţilinčík, p. Vaňková, Ing. Roncová, Mgr. Rágulová PhD., p. Boško, p. Bolečková – 

Spojená škola internátna Povaţská Bystrica. (2 dospelí, 18 detí) 

- 20.10.2015 - Náboţenstvá   sveta–– kaštieľ Bohunice – Mgr. Rágulová PhD. (Stredná 

odborná škola Pruské, 1 dospelý, 12 detí) 

- 23.10. 2015 - Ľudová kultúra Slovenska –ZŠ Slopná – Mgr. Rágulová PhD. (1 dospelý, 

18 detí) 

- 23.10. 2015 - Ľudová kultúra Slovenska –ZŠ Slopná – Mgr. Rágulová PhD. (1 dospelý, 

15 detí) 

- 15.12. 2015 - Adventné zvykoslovie –, 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici – Mgr. Rágulová  PhD.( SPŠ Povaţská 

Bystrica, 2 dospelí, 27 detí) 

- 16.12. 2015 - Adventné zvykoslovie –, Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici – Mgr. 

Rágulová  PhD.( ZŠ sv. Augustína Povaţská Bystrica, 1  dospelý, 15detí) 

 

Porady a pracovné stretnutia 

- 6. 2. 2015 – s Ing. Polačkom o podujatí PB Motocykel 

- 12. 2. 2015 – s Ing. Macháčom, riaditeľom SPŠ  – koordinačná porada  

- 20. 2. 2015 – s Ing. Hamárom, starostom Hornej Marikovej /o moţnostiach spolupráce/ 

- 24. 2. 2015 – s Ing. Macháčom, riaditeľom SPŠ  /koordinačná porada/ 

- 11. 3. 2015 – s Ing. Smatanom, prednostom OÚ v Pov. Bystrici /spolupráca na výstave 

trofejí/ 

- 16. 4. 2015 – zasadnutie Evakuačnej komisie VM 

- 23. 6. 2015 – s p. Polačkom  o podujatí PB Motocykel 

- 22. 7. 2015: stretnutie s predstaviteľmi Múzea regionu Valašsko zo Vsetína /vzájomné 

zoznámenie sa, oboznámenie sa s fungovaním kultúry na Slovensku a v Čechách, 

moţnosť výstavy povaţskobystrického múzea vo vsetínskom zámku/ 

- 8. 9. 2015: stretnutie s predstaviteľmi Ţupného domu v Púchove /dohoda o spolupráci 

formou zapoţičania našich zbierkových predmetov z fondu archeológie na stálu 

expozíciu Púchovskej kultúry/ 

- 25. 9. 2015: návšteva Detského charitného domu v Povaţskej Bystrici – konzultácie 

o moţnostiach spoločného projektu „Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva“ 

- 25. 9. 2015: návšteva Spojenej internátnej školy v Povaţskej Bystrici - konzultácie 

o moţnostiach spoločného projektu „Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva“ 

- 26. 9. 2015: návšteva Nadácie Medeko, stretnutie s p. Kristínou Lang, podanie ţiadosti 

o finančnú podporu publikácie o Imrovi Weinerovi – Kráľovi /nebola ţiadosť úspešná/ 

- september / október 2015 – priebeţné stretnutia s p. Mgr. Soňou Belokostolskou 

ohľadom prípravy projektu „Odeté slnkom“ /tvorivé dielne výroby šúpolienok pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva/, práca na rozpočte, fotodokumentácia, textové 

podklady... 

- 7. október 2015 – návšteva obce Horná Mariková, stretnutie s Ing. Miroslavom 

Hamarom, starostom obce, o moţnej spolupráci  a zrealizovaní stálej etnografickej 

expozície v skanzene v Hornej Marikovej 

Spolupráca s inými inštitúciami 
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- 20. 2. 2015 – Prievidza /účasť na kultúrnom podujatí Hornonitrianskeho múzea v 

Prievidzi/ 

- 24. 6. 2015 – účasť na krste knihy v ZŠ Pruţina 

- 12. 7. 2015: podujatie „Veteráni, na scénu!“ v spolupráci s projektom CoolTajneR 

/výstava dobových motocyklov/ 

- 17. 11. 2015: podujatie „26 rokov po Neţnej“ v spolupráci s projektom CoolTajneR 

/diskusný večer s historikom Ústavu pamäti národa/ 

 

Ďalšie aktivity za organizáciu 

6. 3. 2015 – Jarná kvapka krvi /darovanie krvi v NsP Povaţská Bystrica/ 

 

 

11.2 Mgr. Ondřej Trnka 

Dlhodobé úlohy: 

- Správa kniţnice: vyhľadávanie vhodných kniţných jednotiek na akvizíciu do kniţničného 

fondu, spracovávanie kniţných jednotiek v systéme CLAVIUS, vypracovávanie 

štatistických výkazov pre Národnú kniţnicu,  Ministerstvo kultúry a Slovenské národné 

múzeum,  

- Správa múzejnej informačnej siete (zdieľanie dokumentov, foto-archívu a  video-

archívu), 

- Správa výpočtovej techniky (riešenie technických problémov s hardvérom a softvérom), 

- Správa obsahu internetovej stránky www.muzeumpb.sk, 

- Zverejňovanie dokumentov na internetovej stránke múzea www.muzeumpb.sk,  

- Správa dokumentačného materiálu z výstav, podujatí, akcií a programov na školách, 

- Navrhovanie propagačného materiálu – plagáty a pozvánky na podujatia, 

- Databázy ESEZ - CEMUZ – koordinácia digitalizácie zbierkových predmetov  

- Grafické spracovávanie a úprava zbierkových predmetov a obrazových materiálov 

(skenovanie, fotografovanie) pre potreby tvorby výstav a propagačných materiálov 

- Digitalizácia múzejných zbierok: obrazový materiál (fotografie, diapozitívy, negatívy, 

historické knihy a publikácie), 

- Technické zabezpečovanie podujatí, výstav a prednášok (A/V technika, montáţ....) 

- Do 31.1.2015 dočasne poverený riadením Vlastivedného múzea - štatutárny orgán, od 

1.2.2015 zástupca riaditeľa 

 

Krátkodobé úlohy: 

- 1.2.2015 Odovzdanie štatutárstva novému štatutárovi poverenému riadením múzea  

- Spolupráca na realizácii opráv a  doplnení  mikroprojektu OP cezhraničnej spolupráce 

SR – ČR 2007 – 2013 „Samostatne a pritom spoločne“ 

- Spolupráca na novej koncepcii programu „Múzeum v škole“ 

- Konzultácia pre potreby aktualizácie bezpečnostného projektu Vlastivedného múzea v PB 

- Vypracovanie ročných výkazov pre Slovenskú národnú kniţnicu, Ministerstvo kultúry 

SR a Slovenské národné múzeum za múzejnú kniţnicu 

- Vybaľovanie a ukladanie kniţných jednotiek do políc  

- Administratívne úkony súvisiace s kontrolou NKÚ – opravy a doplnenia 

- Inventarizácia výpočtovej techniky a spotrebného materiálu do tlačiarní a kopírovacích 

strojov 

- Opravy porúch výpočtovej techniky na pracovisku (programy, hardvér) 

- Inštalácia bezdrôtových telefónov 

http://www.muzeumpb.sk/
http://www.muzeumpb.sk/
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- Spolupráca na väčšine podujatí (edukačné aktivity, výstavy, prednášky)  - zabezpečenie 

plagátov, pozvánok, fotodokumentácia 

- vyhľadávanie v obrazovom aj digitálnom archíve Vlastivedného múzea 

- zabezpečenie výstav: montáţ výstavných panelov a vitrín, výtvarný dohľad, aranţovanie, 

prevoz zbierkových predmetov,  AV technika (projekcia filmov, PPT prezentácií), 

fotodokumentácia, prenos zbierkových predmetov 

- Prevoz rôznych predmetov z budovy na Ul. odborov 244/8 do depozitu a výmenníkovej 

stanice 

- Prieskum trhu na nákup výpočtovej techniky, tonerov, pamäťových médií a digitálneho 

záznamníka 

- Zostavenie rozborov za I. a II. polrok pre potreby zriaďovateľa 

- Koordinácia pri výmene mobilných telefónov za nové vrámci zmluvy s T-comom. 

- Návrh Pour Felicier (PF-ky) ku koncu roka 2015  

 

11.3. Mgr. Anna Šujanská (Historička) 

Expozičná činnosť 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici od roku 2006 nemá vlastné expozície a preto 

zbierky múzea boli reprezentované formou dlhodobých výstav (napr. na výstave „Historické 

motocykle“ v Kaštieli v Bohuniciach,) alebo krátkodobej výstave (napr. JMV na výstave 

počas M6MS v Košiciach, na moto-športovom podujatí Povaţskobystrický motocykel 2015, 

na výstave  „Kamenný herbár“, inštalovanej  v priestoroch sídla VM a i.) 

 

Výstavná činnosť 

- Kaštieľ v Bohuniciach: výstava motocyklov „Historické motocykle“ 

- Medzinárodná 6-dňová motocyklová súťaţ (M6MS) – Košice, výstava JMV zo zbierok 

VM 

- Povaţskobystrický motocykel 2015 (PBM) 

- Výstava motocyklov v kaštieli v Bohuniciach (reinštalácia JMV) 

 

Prezentačná činnosť 

- poskytnutie výsledkov výskumov z histórie Kaplnky sv. Heleny v Pov. Bystrici pre účely 

prezentácie na Deň múzeí 

- poskytnutie výsledkov výskumov z histórie Kalvárie v Pov. Bystrici pre účely 

prezentácie na Deň múzeí 

 

Prednášková činnosť  

- 20.0 5. 2015 Z histórie Povaţskej Bystrice a Povaţskobystrický hrad a jeho majitelia 

- 21.05. 2015 Oslobodenie Povaţskej Bystrice-70. výročie – dve prednášky 

- 27.05. 2015 Hrad Bystrica a Povaţskobystrická kronika, ZŠI-Nemocničná 

- 1.06. 2015 Keď sa povie múzeum a Zlaté ruky remeselníkov  na Povaţí 

- Zastúpenie fajok v zbierkach Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici.    
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- Retrospektívny pohľad na fajky – Štiavničky – uloţené v Slovenskom banskom múzeu 

v období 90. rokov 20. storočia. Tekovské múzeum, Levice III. Medzinárodná konferencia 

o Histórii výroby fajok. 

- Školenie kronikárov miest a obcí PB regiónu 

Iné  

- Mgr. A. Šujanská spolu s inými odbornými pracovníkmi v roku 2015  na kompletnej 

Revízii celého zbierkového fondu a súbeţne na čiastkovej revízii archeologických 

zbierok 

- Kampaň „Poklady slovenských múzeí“ – výber, fotodokumentácia zbierok (autorov. 

Verešová, I. W. Kráľ) vybratých a prihlásených do súťaţe o najkrajšie a najcennejšie 

poklady slovenských múzeí. 

- Spiš a Niedzica (Polsko) – Stará Lubovňa - Festival múzeí - účasť  

- Liptovský Mikuláš = SMOPaJ, seminár Originál a kópia v prírodovedných expozíciách 

a v archívoch -  účasť 

- „Za Boha,  kráľa a vlasť“ - Medzinárodná konferencia o rodoch Koháry a Balaša., 

Múzeum sv. Anton  

- V rámci cezhraničnej spolupráce príprava podkladov a základnej dokumentácie k výstave 

s názvom Historické motocykly ze sbírky Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici ako 

súčasti spoločného projektu s Muzeom regionu Valašsko  vo Vsetíne 

- Účasť na seminári MEMORY 2015 – kongresové centrum Bratislava 

 

Asistencia pri bádateľskej činnosti 

- Iveta Rumannová – I.W. Kráľ a Irena Blúhová 

- p. Labuda – pre výskum: „Stredoveké strelné zbrane v múzeá SR“ 

- Pavol Dillík, Topolčany – zostavenie rodokmeňa, postupnosti pri zostavení rodokmeňa 

- PhDr. J. Karlíková - Povaţské Podhradie – hrad Bystrica 

- Mgr. R. Majský – identifikácia časti obrazu hradu Bystrica – pre publikač. účely 

- Gymnázium Povaţská Bystrica – Neţná revolúcia a výstava z roku 1991„V zrkadle času„ 

- Ľubomír Janoška – výroby JMV do roku 2005 pre účely prípravy publikácie 

- Ján Krajčí – PU Olomouc - „Protocolon,... a stručná hisstória obce Pov. Bystrica, kaplnka 

sv. Heleny) – záverečná práca SOU- výroby motocyklov 

- Kaplnka sv. Heleny a kalvária – Deň múzeí 

- p. Gáborík – konzultácia k písaniu dejín o histórii obce (kronika obce, pomoc pri oprave 

a doplnení kronikárskeho zápisu, (dňa 05.10.2015) 

- V. Tomanová – Podmanín, história obce, základná komunikácia a odborná pomoc pri 

dodrţaní postupnosti pri tvorbe monografie, vyhotovení erbu a dodrţaní autorských práv 

pri edičnej činnosti... 

 

 

 

11.4. Ing. Monika Roncová (projektová manaţérka od 1. 10. 2014) 

- Organizačné zabezpečenie  a propagácia prednášok o cestovaní z cyklu „Zbaľ sa a poď“ 

v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici – na potulky po Karpatoch  23. 

1. 2015, do Stráţovských vrchov 27.2. 2015, do Malej Fatry 27. 3. 2015, na Liptov 22.5. 

2015. 
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- Spolupráca s OZ PlayOn pri organizovaní filmového festivalu „Expedičná kamera“ 

v dňoch 10.-11. 4. 2015 , v rámci ktorého sa uskutočnilo podujatie  dňa 11.4. 2015 „Zbaľ 

sa a poď do Kene“  

- Vypracovanie a registrácia projektu v dotačnom systéme MK SR – „Kultúrne poukazy“ 

22. 1. 2015  Protokolom P6. 

- Distribúcia Zborníkov Vlastivedného múzea ich prispievateľom 30. 1. 2015. 

- Organizačné zabezpečenie, propagácia  a osobná  lektorská účasť na podujatí „Tvorivé 

prázdniny“ v dňoch 16. – 17. 2. 2015, ktorého sa zúčastnilo 11 dospelých a 69 detí. 

- V priebehu mesiaca  marec som sa podieľala na realizácii opráv a  doplnení  

mikroprojektu OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 „Samostatne a pritom 

spoločne“. 

- Organizačné zabezpečenie, propagácia a osobná  lektorská účasť na podujatí „Týţdeň 

vody  - Ponor sa do objavovania“ v dňoch 16. – 24. 3. 2015 , ktorého sa zúčastnilo 22 

dospelých a 343 detí.  Koordinačná činnosť pri poskytnutí rozhovoru pre časopis Školské 

listy, ktorý sa uskutočnil 27. 3. 2015 o podujatí „Ponor sa do objavovania“ 

- Organizačné zabezpečenie, propagácia a osobná lektorská účasť na podujatí „Vyrobme si 

korbáč“, ktoré sa konalo 2. 4. 2015 a zúčastnilo sa ho 5 dospelých a 23 detí. 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Huby v kuchyni“, ktoré sa konalo 8. 4. 2015, 

ktorého sa zúčastnilo 6 dospelých a 1 dieťa. 

- Organizačné zabezpečenie a osobná lektorská účasť na podujatí „Tradičná ľudová 

kultúra“ (súčasť projektu Múzeum v škole) v ZŠ Dolná Maríková dňa 15.4.2015, ktorého 

sa zúčastnilo 5 dospelých a 73 detí. 

- Propagácia outoorového filmového festivalu „Expedičná kamera“, ktorý sa konal 10. – 

11. 4. 2015  a tieţ osobná účasť na podujatí .  

- Organizačná príprava prezentácie výstavy „Samostatne a pritom spoločne“, ktorá sa 

konala 23. 4. 2015 v priestoroch Kúpeľov Nimnica, s účasťou  60 návštevníkov, 

koordinácia spolupráce s médiami s regiónu Púchov ohľadom propagácie podujatia . 

- Organizačné zabezpečenie a osobná lektorská účasť na podujatí „Deň Zeme“ (súčasť 

projektu Múzeum v škole) v ZŠ Udiča,  dňa  27. 4. 2015, ktorého sa zúčastnilo 5 

dospelých a 71 detí. 

- Spolupráca pri tvorbe ponukového listu vzdelávacích programov pre základné a stredné 

školy a jeho následné rozposlanie v dňoch 28. – 29. 4. 2015.  

- Organizačná príprava a propagácia podujatia „Stavanie mája“, ktoré sa konalo dňa 30.4. 

2015 a bolo pripravené v spolupráci s Strednou priemyselnou školou v Povaţskej 

Bystrici a Povaţským osvetovým strediskom a zúčastnilo sa ho 429 účastníkov. 

- Organizačné zabezpečenie a osobná lektorská účasť na podujatí „Hravé múzeum“ (súčasť 

projektu Múzeum v škole) pre Školský klub deti VI. ZŠ v Povaţskej Bystrici dňa 6.5. 

2015, ktorého sa zúčastnil 1 dospelý a 15 detí. 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Svet prírody a náboţenstiev“ (súčasť projektu 

Múzeum v škole) dňa 11.5. 2015 pre SPŠ v Povaţskej Bystrici, ktorého sa zúčastnil1 

dospelý a 71 detí. 

- Organizačná príprava a osobná účasť na podujatí „Noc múzeí a galérií“ dňa 16. 5. 2015 

s účasťou 16 dospelých a 14 detí. 
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- Organizačná príprava týţdňa V. ZŠ v múzeu, ktorý prebiehal v dňoch 19.- 21. 5. 2015 

a bol súčasťou projektu „Múzeum v škole“ a spolu sa ho zúčastnilo  11 dospelých a 186 

detí. 

- Organizačná príprava podujatia „Náš kraj“ (súčasť projektu Múzeum v škole) pre ZŠ 

Štiavnik dňa 22. 5. 2015, ktorého sa zúčastnili 2 dospelí a 30 detí. 

- Organizačná príprava a osobná účasť na podujatí „Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny“ 

pre SOŠ Púchov dňa 26.5.2015, ktorého sa zúčastnili 2 dospelí a 25 detí. 

- Organizačná príprava a osobná účasť na podujatiach „Ľudový odev“ a „Púchovská 

kultúra“ pre SOŠ Púchov v rámci projektu Múzeum v škole dňa 2.6.2015, ktorých sa 

zúčastnili 2 dospelí a 46 detí. 

- Organizačná príprava a propagácia podujatia „Chvála slovenčiny“ pre SPŠ v Povaţskej 

Bystrici dňa 3. 6. 2015, ktorého sa zúčastnilo 11 dospelých a 73 detí. 

- Realizácia záverečných opráv a  doplnenie  mikroprojektu OP cezhraničnej spolupráce 

SR – ČR 2007 – 2013 „Samostatne a pritom spoločne“ a ich odovzdanie v sídle TSK 

v Trenčíne dňa  4. 6. 2015. 

- Organizačná príprava a propagácia podujatia „Oprášené motocykle“ pre SPŠ v Povaţskej 

Bystrici dňa 22. 6. 2015, ktorého sa zúčastnilo 6 dospelých a 40 detí. 

- Účasť na podujatí „Kvietky spod Stráţova“ dňa 24.6. 2015 v Kultúrnom dome v Pruţine, 

ktoré bolo organizované ZŠ v Pruţine a Obecným úradom Pruţina. 

- Organizačná príprava a osobná účasť na podujatí „Ako spieva les“ pre ZŠ Povaţské 

Podhradie dňa 29.6.2015, ktorého sa zúčastnili 4 dospelí a 63 detí. 

- Propagácia a organizačné zabezpečenie   vernisáţe výstavy „Kamenný herbár“ 

uskutočnenej dňa 13. 8. 2015 v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici - 

67 hostí. Následná propagácia výstavy medzi základné a stredné školy v meste Povaţská 

Bystrica  a priľahlom okolí. Vypracovanie nákladovosti vernisáţe výstavy. 

- Organizačné zabezpečenie, propagácia, mailová  komunikácia a osobná účasť na  

podujatí „Povaţskobystrický motocykel 2015“ 29. 8. 2015 – pozvánky a tvorivé dielne – 

680 návštevníkov. Následné vypracovanie nákladovosti uvedeného podujatia. Po 

uskutočnení podujatia som realizovala distribúciu mediálnych výstupov formou e-mailov 

našim partnerom, s ktorými sme organizovali uvedené podujatie. 

- Spolupráca s OZ Klub Stráţov, pri organizovaní podujatí v priebehu mesiacov júl - 

august  a november 2015, v rámci projektu Cooltajner – 115 účastníkov. Osobná účasť 

a vyhotovenie fotodokumentácie z podujatia „Veteráni na scénu“. 

- Spolupráca s OZ PlayOn pri propagovaní filmového festivalu „Horomil fest v dňoch 24. 

– 27. 9. 2015 v priestoroch Kina Mier v Povaţskej Bystrici – 1367 návštevníkov. V rámci 

neho sa uskutočnilo podujatie „Zbaľ sa a poď do Laponska“. Osobná účasť na podujatí 

a vyhotovenie fotodokumentácie. 

- Spolupráca s OZ PlayOn pri propagovaní filmovaného festivalu „Snow Film Fest“ dňa 

28. 11.2015, v rámci ktorej sa uskutočnilo podujatie „Zbaľ sa a poď do Himalájí“ 

v priestoroch Kina Mier v Povaţskej Bystrici. Osobná účasť na podujatí a vyhotovenie 

fotodokumentácie.  

- Organizačné zabezpečenie  a propagácia prednášok o cestovaní z cyklu „Zbaľ sa a poď“ 

v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici – do Gruzínska 1. 10. 2015, do 
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Kirgizstanu 29. 10.  2015.  V priestoroch Obchodnej akadémie v Povaţskej Bystrici 

„Zbaľ sa a poď“ do Gruzínska 15. 10. 2015. 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Tvorivá dielňa plstenia“ pre ţiakov ŠKD zo ZŠ 

v Udiči, z ktorého som vypracovala tlačovú správu. Zúčastnili sa ho 2 dospelí a 19 detí. 

- Organizačné zabezpečenie podujatia pre účastníkov letného tábora ECAV „Po valaskom 

chotári“, ktorého sa zúčastnili 3 dospelí a 14 detí. Spolupráca pri tvorbe tlačovej správy 

z podujatia. 

- Organizačné zabezpečenie a osobná účasť na podujatí v rámci programu „ Múzeum 

v škole“ pre ZŠ v Domaniţi, ktorých sa zúčastnilo 5 dospelých a 149 detí. 

- Organizačné zabezpečenie a osobná účasť na podujatiach v rámci programu „Múzeum 

v škole“. Lektorská činnosť na tvorivých dielňach plstenia, ktoré boli organizované 

v rámci udrţateľnosti mikroprojektu „Samostatne a pritom spoločne“ pre ţiakov 

základných škôl a tieţ v rámci spolupráce s OZ VZOSTUP5. 

- Osobne som sa zúčastnila pracovných stretnutí s predstaviteľmi Múzea Valassko zo 

Vsetína 22. 7. 2015, Ţupného domu v Púchove 8. 9. 2015, Detského charitného domu 

v Povaţskej Bystrici 25. 9. 2015, Spojenej internátnej školy v Povaţskej Bystrici 26. 9. 

2015, nadácie Medeko 29. 9. 2015 a p. Mgr. Belokostolskou 30. 9. 2015, 9.10. 2015, 16. 

10. 2015 (ohľadom prípravy projektu „Odeté slnkom),  so starostom obce Horná 

Maríková, ohľadom nadviazania spolupráce, súčasťou stretnutia bola aj prehliadka  

miestneho skanzenu. 7. 10. 2015. Spolupracovala som s Múzeom Bielych Karpát 

v Bohuniciach ohľadom  propagácie  a zakomponovania vzdelávacích programov nášho 

múzea na propagačnom materiáli MAS Vršatec.  

- V priebehu mesiacov júl – október som nahrávala kultúrny poukazy, ktoré sme obdrţali 

od ţiakov základných a stredných škôl za vzdelávacie aktivity v rámci programu 

„Múzeum v škole“. Zrealizovanie záverečného vyúčtovania projektu „Kultúrne poukazy“ 

formou protokolu P7. 

- V mesiaci september som sa osobne zúčastnila zberu šúpolia, ktorý mal za cieľ prípravu 

základného materiálu pre tvorivé dielne výroby šúpolienok, ktoré sa uskutočnili  

v decembri a tieţ pre projekt „Odeté slnkom“, ktorým sme reagovali na výzvu MK 

Slovenskej republiky a ktorý bol vypracovaný a zaslaný na vyhodnotenie 6. 11. 2015. 

- V novembri som zrealizovala zaslanie pozvánok na podujatie Múzy nás spájajú a tieţ 

som vypracovala dotazník, týkajúci sa mikroprojektov. 

- V priebehu mesiacov  november  a december som vypracovala tlačové správy z podujatí, 

ktoré sa uskutočnili vo vlastivednom múzeu: Zbaľ sa a poď do Kirgizstanu, Spoznávame 

ţivú a neţivú prírodu I, Spoznávame ţivú a neţivú prírodu II, Dotyky prírody, 

Spoznávame ţivú a neţivú prírodu, Ľudová kultúra Slovenska – A prichádza Advent, 

Z kaţdého roţku trošku. 

- V decembri som sa spolupodieľala na vypracovaní vecných a finančných vyhodnotení 

projektov MK Slovenskej republiky za rok 2015. Vypracovala som štatistiku podujatí 

zorganizovaných vlastivedným múzeom v rámci Roku Ľudovíta Štúra.  

- Osobne som sa zúčastnila inštalácie výstavy Etnofolk a následne som sa  organizačne 

podieľala na otvorení a propagácii uvedenej výstavy. 

- V závere mesiaca december formou mailovej komunikácie poďakovala za spoluprácu 

partnerom a stálym priaznivcom múzea. 
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11.5. Mgr. Róbert Májsky (Archeológ) 

- Identifikácia archeologických nálezov, spracovanie katalógu: Na podnet Mestského úradu 

Púchov sa realizovala identifikácia a prevzatie archeologických nálezov zo zbierky 

Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici, ktoré boli dočasne uloţené v expozícii 

púchovskej kultúry v tzv. Ţupnom dome v Púchove od roku 1999. Vzhľadom na okolnosť, ţe 

predmety boli v expozícii umiestnené bez akýchkoľvek záznamov, prebehlo podrobné 

šetrenie zamerané na zistenie ich pôvodu a spôsobu získania. Za účelom následnej regulárnej 

výpoţičky bol zostavený odborný katalóg (práca s odbornou literatúrou), nakoľko Mestský 

úrad Púchov prejavil záujem o predĺţenie doby vypoţičania predmetov. 

- Spracovanie podkladov pre prednáškovú činnosť v odbore archeológia: vyhotovenie 

obrazovej prezentácie k vývoju zbernej oblasti Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici 

(okr. Ilava, Púchov, Povaţská Bystrica) od staršej doby kamennej po vrcholný stredovek; 

excerpcia odbornej literatúry a internej dokumentácie a spracovanie podkladov; rozsah 

výstupu: 51 strán. 

- Spracovanie podkladov pre prednáškovú činnosť v odbore archeológia: V rámci vyţiadanej 

prednášky o vývoji Povaţskej Bystrice z pohľadu archeológie (pre stredné a základné školy) 

boli vypracované podklady pre jej realizáciu v rámci časového úseku od staršej doby 

kamennej po včasný stredovek. Materiál obsahuje výber archeologických nálezov (11 strán), 

mapy osídlenia (3 strany) a súpis nálezísk z ťaţiskových etáp osídlenia (doba bronzová aţ 

včasný stredovek – 58 entít). 

 

Konzultačná činnosť 

- V súvislosti s realizáciou výstavy militárií včasného novoveku (Trenčianske múzeum v 

Trenčíne) boli poskytnuté odborné konzultácie kurátorovi akcie Mgr. P. Schreiberovi: 

datovanie expozičného materiálu (sečné, bodné a palné zbrane, arma defensiva, súčasti 

výstroja); excerpcia a poskytnutie tematickej odbornej literatúry. 

- excerpcia a poskytnutie archeologického materiálu (stredovekých militárií) zo zbierky 

Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici pre účely zapracovania do diplomovej práce 

(Michal Labuda, Masarykova univerzita – Brno). 

 

Prieskum trhu 

- V kontexte plánovaného nákupu externého dátového disku pre zálohovanie dát bol 

realizovaný prieskum trhu, na základe ktorého bola vypracovaná technická špecifikácia 

pre nákup produktu a oslovení potenciálni dodávatelia. 

- Na základe poskytnutia finančnej dotácie Ministerstvom kultúry SR pre projekt „Nákup 

fotoreprodukčnej súpravy“ bola vyhotovená technická špecifikácia poloţiek 

fotoreprodukčného setu a vyselektovaní potenciálni dodávatelia, ktorí boli následne 

oslovení v rámci prieskumu trhu predchádzajúcemu nákupu tovarov. 

- Návrh rozpočtu na rok 2016: Spracovanie návrhu rozpočtových poloţiek (vrátane 

cenníka) pre nákup literatúry z odboru archeológia. 

 

Iné 

- Ukončenie pracovného pomeru k 31.12.2015 (odovzdanie agendy, predmetov a techniky 

zamestnávateľovi) 
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11.6. Ing. Tomáš Ţilinčík (Zoológ) 

- Konzultácie poskytované pedagogickým pracovníkom ZŠ) týkajúce sa zoológie 

,ekológie a etológie našej fauny priebeţne počas celého roka. 

- Príprava príspevku Vybrané skupiny ţivočíchov Javornickej brázdy do pripravovaného 

zborníka. 43 strán textu. Štúdium problematiky, práca so zbierkovým materiálom, práca 

s literárnymi zdrojmi a príprava textov 

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Plazy 

Slovenska (Štúdium problematiky , výber grafického materiálu, príprava textov, finálne 

spracovanie)  

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Les ako 

ekosystém. (Štúdium problematiky, výber grafického materiálu, príprava textov, finálne 

spracovanie)  

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Mimetické 

javy a posematizmus (štúdium problematiky, výber grafického materiálu, príprava textov, 

finálne spracovanie)  

- Príprava prednášky pod názvom Odpady (štúdium problematiky, výber a zber 

dokumentačného  materiálu, príprava textov, finálne spracovanie)  

- Príprava zoologickej časti edukačného programu Ponor sa do objavovania Štúdium 

problematiky, výber a zber dokumentačného  materiálu, príprava textov, finálne 

spracovanie, zabezpečenie pozorovaní a materiálu počas neho 

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Lesné 

bezstavovce (štúdium problematiky, výber grafického materiálu, príprava textov, finálne 

spracovanie)  

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Po 

valašskom chotári. (štúdium problematiky, výber grafického materiálu, príprava textov, 

finálne spracovanie)  

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Čo ţije pod 

Vršatcom (štúdium problematiky, výber grafického materiálu, príprava textov, finálne 

spracovanie)  

- Príprava prednášky pod názvom Jar, leto, jeseň, zima a jar. (štúdium problematiky, 

výber grafického materiálu, príprava textov, finálne spracovanie) 

 

11.7. Jana Ďanovská (Konzervátorka) 

- Skenovanie broţúrok a letákov (Strojárne – letáky, broţúrky, časopisy...) 

- Skenovanie plánov (plány budovy), úprava v grafickom programe CorelDRAW X4 

- Negatívy – skenovanie do programu Corel PHOTO-PAINT X4 (pre p. Trnku) – otáčanie 

a očíslovanie obrázkov podľa jednotlivých čísiel na negatívoch, uloţenie do súboru TIFF 

do jednotlivých pomenovaných zloţiek 

- Skenovanie plagátu pre p. riaditeľku (KROJE SLOVENSKA) – skenovanie do súboru 

TIFF na 600 dpi, otočenie a uloţenie skenov, úprava v grafickom programe CorelDRAW 

X4 (natočenie skenov do roviny, pospájanie jednotlivých častí do väčších celkov, 

vyčistenie plochy od stôp po spojoch, nečistôt a fľakov, A3 kvôli tlači a zalaminovaniu, 

export do PDF a JPEG súborov), odoslanie e-mailom p. Rágulovej 

- Fotografie - ktoré chceme prihlásiť do kampane "poklady slovenských múzeí" a odoslať 

do Zväzu múzeí na Slovensku - úprava fotografií v grafickom programe CorelDRAW X4 
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(vyčistenie plochy od okolia, orezanie obrázkov, export do TIFF a JPEG súborov), 

odoslanie e-mailom pani Šujanskej 

- Čistenie dvoch modelov drevených vodných mlynov (od prachu a pavučín) 

- Vyhľadanie silikónových foriem (motocykle) na internete, výber dvoch vhodných na 

odlievanie malých modelov zo sádry, súpis (názov, link na stránku, popis, cena) + 

fotografie...úprava v grafickom programe CorelDRAW X4, prevod do PDF súboru, tlač, 

odovzdanie p. Rágulovej 

- Prenášanie prázdnych krabíc a vynášamie vypchatých zvierat do depozitára VM 

- Výpomoc p. Bolečkovej s vkladaním rôznych zbierkových predmetov do sklenených 

vytrín na chodbe vo VM 

- Vypracovanie výkazov práce za kaţdý jednotlivý mesiac, odoslanei e-mailom p. 

Rágulovej 

- Ukončenie pracovného pomeru so zamestnávateľom k 31.12.2015 (odovzdanie agendy, 

techniky, čerpanie zostatkovej dovolenky) 

 

11.8. Jana Švichká (Dokumentátorka) 

- Na dokumentačnom oddelení  sa zhromaţďovala dokumentácia, ktorá súvisí s kultúrnou, 

spoločenskou a výchovnou činnosťou múzea. Evidoval sa pohyb zbierkových predmetov, 

dokumentátorka kontrolovala staršie zmluvy o výpoţičke. Za rok 2015 vypracovala 6 

Zmlúv o výpoţičke (Kúpele Nimnica – výstava Samostatne a pritom spoločne, Mesto 

Púchov – výstava v Ţupnom dome v Púchove, SMF Povaţská Bystrica – výstava počas 

Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaţe ISDE, 90 ročník, Horomil – klub 

cestovateľov a dobrodruhov, Obec Bohunice – motocykle a fauna).  

- Dokumentátorka začiatkom roka 2015 zhromaţdila podklady o činnosti  pracovníkov 

múzea a vypracovala štatistický Ročný výkaz o múzeu za rok 2014 KULT (MK SR) 9 – 

01 a tieţ na základe podkladov  od zamestnancov múzea vyhotovila výkaz o činnosti 

múzea za rok 2014 v programe AMSIS 3, dátový formulár verzia 3. 0. 06. Vypracovala 

Protokoly o vrátení zbierkových predmetov , ktoré boli zapoţičané v SNM – Múzeum 

bábkarských kultúr a hračiek – hrad Modrý kameň, SNM – Múzeá v Martine a v Múzeu 

regiónu Bielych Karpát v Bohuniciach. Ukladala a popisovala  fotodokumentáciu 

zbierkových predmetov a fotodokumentáciu z podujatí a výstav Vlastivedného múzea 

v Povaţskej Bystrici.  

- Začiatkom roka 2015 spracovala prvostupňovú evidenciu z Komisie na tvorbu zbierok 

z konca roka 2014. Zapísala nové zbierkové predmety do Knihy prírastkov C za rok 

2014, priradila prírastkové čísla pre 144 ks zbierkových predmetov – 144 prírastkových 

čísel):  3 motocykle získané kúpou, 20 kusov textilu (obrúsky a obrusy) získané darom, 

31 kusov motýľov a 90 kusov botanického materiálu získaného zberom. Očíslovala 

novonadobudnuté zbierkové predmety prírastkovým číslom (obrusy, obrúsky, motýle, 

botanický materiál). Priebeţne vybavovala muzeálnu e - mailovú poštu. Pripravila na 

revíziu zbierkových predmetov histórie a etnografie katalogizačné karty, CD 

s fotografiami ZP, fotodokumentáciu a pripravuje tabuľky v Exceli pre súpis zbierok pri 

revízii.  

- Počas roka 2015 začala celková revízia zbierkového fondu, dokumentátorka spolu 

s členmi revíznej komisie zadeľovala zbierkové predmety, zapísané v Knihe prírastkov 

(rok 1984 – 2014) do fondov etnografie, histórie, numizmatiky a výtvarného umenia, 

a vyhľadávala tieto zbierkové predmety vo fotodokumentácii zbierkových predmetov, 

priebeţne ukladá údaje do súpisu zbierok z prebiehajúcej revízie.  
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- Pripravila dokumentáciu do Komisií na tvorbu zbierok za rok 2015: (vypracovala  kúpne 

zmluvy p.  Špaček, p. Banás, p. Kocian), vypracovala darovacie zmluvy Mesto Povaţská 

Bystrica, Ing. Vojtech Tichý, vypracovala Záznamy zo zasadnutia Komisie č. 01/2015, 

02/2015 a 03/2015, vypracovala nové Menovacie dekréty pre členov Komisie,  prezenčné 

listiny, pozvánky pre členov do komisií. Naštudovala  Organizačný poriadok Komisie pre 

tvorbu zbierok na stránkach muzeologického kabinetu  (usmernenia pre múzeá)  a aj naše 

staršie verzie  pre vypracovanie nového Organizačného poriadku Komisie na tvorbu 

zbierok s historičkou múzea. 

- Pripravila tabuľky pre historičku múzea, ktoré sa budú pouţívať pri dočasnom 

premiestnení zbierkových predmetov z depozitárov múzea. Bola ukončená čiastková 

revízia zbierkového fondu archeológie.  

- Dokumentátorka vypracovala zápisnicu z vykonania čiastkovej revízie archeologických 

zbierok, vypracovala revízny zápis, súpis archeologických zbierok a zhromaţdila celú 

dokumentáciu z čiastkovej revízie archeologických zbierok. Poskytla konzultáciu formou 

e- mailu študentke Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici – skutočná charakteristika 

múzejnej práce, vypracovanie štatistického výkazu vo forme tabuľky. Pokračuje v zápise 

prvostupňovej evidencie v programe ESEZ 4G. 
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12.Budovanie kniţničného fondu 
 

Správca kniţnice Mgr. Ondřej Trnka pokračoval v plnení dlhodobej úlohy – previesť evidenciu 

kniţničného fondu do elektronického systému CLAVIUS – prevedené boli len nové tituly 

s počtom 60 kusov.  

 

Zaevidovaných bolo spolu 60 nových titulov (z toho kúpou 5 ks, darom 55 ks) 

Výpoţičky kniţných jednotiek: 28, z toho prezenčne 27,  

Počet titulov predplatených periodík: 4. 

 

Správca kniţnice Mgr. Ondřej Trnka vypracoval 3 výkazy o práci a stave kniţnice (pre 

Ministerstvo kultúry, Slovenské národné múzeum a pre Slovenskú národnú kniţnicu). 

Po presťahovaní organizácie sa musel osadiť policový systém na kniţné jednotky, vybaľovali sa 

knihy z prepravných kartónových krabíc. Inventarizácia kniţničného fondu je naplánovaná na I. 

polrok 2016. 
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13. Návštevnosť 
 

V prvom polroku 2015  

navštívilo podujatia a výstavy Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici 7982 návštevníkov. 

Z uvedeného počtu sa 2735 zúčastnilo na 52 podujatiach múzea, vrátane prednášok odborných 

múzejných pracovníkov na školách a tvorivých dielní. Na  5 výstavách sa zúčastnilo 5247 

návštevníkov. Počet dospelých návštevníkov predstavuje 4400, detí 661 a cudzincov 186. 

 

V druhom polroku 2015 

navštívilo podujatia a výstavy Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici 29 695 návštevníkov. 

Z uvedeného počtu sa 24 535 zúčastnilo na 54 podujatiach múzea, vrátane prednášok odborných 

múzejných pracovníkov na školách a tvorivých dielní. Na 6 výstavách sa zúčastnilo 5160 

návštevníkov. Počet dospelých návštevníkov predstavuje 4138, detí 923 a cudzincov 99. 

 

Počet návštevníkov v 1. polroku 2015 

 Január Február Marec Apríl Máj Jún Spolu 

Výstava 560 1341 950 806 784 806 5247 

Podujatie 131 155 418 922 544 565 2735 

Spolu 691 1496 1368 1728 1328 1371 7982 

 

Návštevnosť jednotlivých podujatí v 1. polroku 2015 

 

 

Mesiac 
Múzeum v škole Tvorivé dielne  Zbaľ sa a poď Iné  Spolu 

počet  návštevníci počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Január 2 76 0 0 1 55 0 0 3 131 

Február 0 0 2 80 1 75 0 0 3 155 

Marec 8 375 0 0 1 43 0 0 9 418 

Apríl 4 198 1 28 0 0 4 696 9 922 

Máj 15 457 1 27 1 30 1 30 18 544 

Jún 10 565 0 0 0 0 0 0 10 565 

Spolu 39 1671 4 135 4 203 5 726 52 2735 
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Počet návštevníkov v 2. polroku 2015 

 Júl August September Október November December Spolu 

Výstava 776 961 750 1083 975 615 5160 

Podujatie 138 747 21521 337 1570 222 24535 

Spolu 914 1708 22271 1420 2545 837 29695 

 

Návštevnosť jednotlivých podujatí v 2. polroku 2015 

 

 

13.1. Mesačný rozpis podujatí múzea 

V prvom polroku naďalej pokračovala výstava motocyklov „Od počiatkov výroby po zlatú éru“ 

a tieţ výstava „Fauna Povaţia“, ktorá bola verejnosti sprístupnená 6. júna 2014. Uvedené 

výstavy sú k dispozícii návštevníkom v Múzeu regiónu Bielych Karpát v kaštieli v Bohuniciach. 

Do 28.2. 2015 sa v priestoroch Kúpeľov Nimnica nachádzala výstava „Poslovia z nedávnej 

minulosti“. Počet návštevníkov tejto výstavy uvádzame odhadom 510 mesačne. V období 

mesiaca február od 1.2 – 28. 2. 2015 bola v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej 

Bystrici sprístupnená pre návštevníkov panelová výstava „Samostatne a pritom spoločne“, 

organizovaná v rámci mikroprojektu OP cezhraničnej spolupráce. Od 1.3. 2015 sa uvedená 

výstava nachádza v priestoroch Kúpeľov Nimnica. Prezentácia tejto výstavy sa uskutočnila 23.4. 

2015.  

Január 2015 

V mesiaci január si výstavy v kaštieli v Bohuniciach pozrelo  spolu 50 návštevníkov a výstavu 

v Kúpeľoch Nimnica navštívilo 510 záujemcov. V januári sme pripravili cestovateľský večer 

v priestoroch múzea „Zbaľ sa a poď na potulky po Karpatoch“, ktorého sa zúčastnilo 55 hostí. 

Zároveň boli zorganizované 2 edukačné aktivity v rámci projektu „Múzeum v škole“: Fauna 

nášho okresu a Čo rozpráva lúka pre Základnú školu v Povaţskom Podhradí a zúčastnilo sa ich 

72 detí a 4 vyučujúce. 

Február  2015 

V mesiaci február obe výstavy v Bohuniciach navštívilo 686 návštevníkov a výstavu v Kúpeľoch 

Nimnica si prezrelo 510 hostí. Počas mesačného  trvania si panelovú výstavu „Samostatne 

a pritom spoločne“ v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici prezrelo 145 

návštevníkov. Dvojdňového podujatia „Tvorivé prázdniny“ sa zúčastnilo 80 záujemcov. 

Cestovateľský večer „Zbaľ sa a poď do Stráţovských vrchov“ navštívilo 75 hostí. 

Mesiac 
Múzeum v škole Tvorivé dielne Zbaľ sa a   poď Iné Spolu 

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci 

Júl 1 17 1 21 0 0 1 100 3 138 

August 0 0 0 0 0 0 2 747 2 747 

September 5 154 0 0 0 0 2 21 367 7 21521 

Október 10 168 1 13 3 137 1 19 15 337 

November 5 165 7 172 0 0 5 1233 17 1570 

December 7 169 3 53 0 0 0 0 10 222 

Spolu 28 673 12 259 3 137 11 23466 54 24535 
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Marec 2015 

 Počas mesiaca marec si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 440 návštevníkov a novo 

nainštalovanú panelovú výstavu „Samostatne a pritom spoločne“ v Kúpeľoch Nimnica navštívilo 

510 hostí. Edukačných aktivít  „Ponor sa do objavovania“ v v rámci Týţdňa vody vo 

vlastivednom múzeu, ktoré sú súčasťou projektu „Múzeum v škole“ sa zúčastnilo 365 

účastníkov. Školu animácie, organizovanú v rámci toho istého projektu navštívilo 10 účastníkov. 

Cestovateľského večera „Zbaľ sa a poď do Malej Fatry sa zúčastnilo 43 hostí.  

Apríl 2015 

V mesiaci apríl obe výstavy v Bohuniciach navštívilo  spolu 296  hostí a panelovú výstavu 

v Kúpeľoch Nimnica 510 záujemcov.  Tematicky zameranej tvorivej dielne “Vyrobme si 

korbáč“ sa zúčastnilo 28 návštevníkov. Prednášku „Huby v kuchyni“ si vypočulo 7 poslucháčov. 

Outoorové filmy na festivale „Expedičná kamera“ si počas 2 popoludní pozrelo spolu 200 

návštevníkov. Edukačných aktivít, ktoré sú súčasťou projektu „Múzeum v škole“ sa spolu 

zúčastnilo 198 ţiakov spolu so svojimi vyučujúcimi. Prezentáciu panelovej výstavy  

„Samostatne a pritom spoločne“ v priestoroch Kúpeľov Nimnica navštívilo 60 hostí. Podujatia 

„Stavanie mája“ sa zúčastnilo 429 návštevníkov.  

Máj 2015 

Počas mesiaca máj si výstavy v kaštieli v Bohuniciach prezrelo 274  hostí a panelovú výstavu 

v Kúpeľoch Nimnica si prezrelo 510 návštevníkov. Na podujatí „Noc múzeí a galérií“ sa 

zúčastnilo 30 účastníkov. Tvorivú dielňu plstenia z ovčej vlny, ktorá bola zorganizovaná v rámci 

projektu „Múzeum v škole“ absolvovalo 27 záujemcov o uvedenú problematiku. Cestovateľský  

večer „Zbaľ sa a poď na Liptov“ navštívilo 30 hostí.  . Edukačných aktivít, ktoré sú súčasťou 

projektu „Múzeum v škole“ sa spolu zúčastnilo 457 ţiakov spolu so svojimi vyučujúcimi. 

Jún 2015 

V mesiaci jún si výstavy v kaštieli v Bohuniciach prezrelo 296 návštevníkov a panelovú výstavu 

v Kúpeľoch Nimnica navštívilo 510 záujemcov. Počas mesiaca jún sme zorganizovali 10 

edukačných aktivít v rámci projektu „Múzeum v škole“, ktorých sa zúčastnilo spolu 565 

účastníkov. Časť z nich bola realizovaná v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej 

Bystrici, časť bola  po dohovore uskutočnená v priestoroch  príslušných školských zariadení. 
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V druhom polroku naďalej pokračovala výstava motocyklov „Od počiatkov výroby po zlatú 

éru“ a tieţ výstava „Fauna Povaţia“, ktorá bola verejnosti sprístupnená 6. júna 2014. Uvedené 

výstavy sú k dispozícii návštevníkom v Múzeu regiónu Bielych Karpát v kaštieli v Bohuniciach. 

Zároveň priestoroch Kúpeľov Nimnica pokračovala panelová  výstava „Samostatne a pritom 

spoločne“, organizovaná v rámci mikroprojektu OP cezhraničnej spolupráce, ktorá bola 

návštevníkom  sprístupnená 1. 3. 2015 a trvala do  15. 12. 2015. Počet návštevníkov tejto 

výstavy uvádzame odhadom 510 mesačne. Dňa 13. 8. 2015 sa uskutočnila v priestoroch 

Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici vernisáţ výstavy „Kamenný herbár“, ktorú si naše 

múzeum zapoţičalo od Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi do 30. 11. 2015. V Ţupnom dome 

v Púchove bola od 9. 10. 2015 k dispozícii návštevníkom výstava s názvom „Púchovská 

kultúra“. Dňa 14. 12. 2015 bola v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici pre 

verejnosť sprístupnená výstava „Etnofolk“, zapoţičaná z Ústavu etnológie SAV, ktorej trvanie je 

do 31. 3. 2016. 

Júl 2015  

V mesiaci júl si výstavy v Bohuniciach pozrelo 266 návštevníkov a panelovú výstavu 

„Samostatne a pritom spoločne“v Nimnici 510 návštevníkov. Tvorivej dielne plstenia, 

organizovanej v rámci udrţateľnosti projektu „Samostatne a pritom spoločne“ sa dňa 6.7. 2015 

zúčastnilo 19 detí a 2 dospelí. Edukačného programu „Po valaskom chotári“, ktorý sa konal 10. 

7. 2015 sa zúčastnilo 14 detí a 3 dospelí. Podujatie „Veteráni na scénu“ uskutočneného 12. 7. 

2015 v spolupráci OZ Klub Stráţov, v rámci podujatia Cooltajner navštívilo 100 hostí (75 

dospelých, 25 detí). 

August 2015  

V mesiaci august si výstavy v Bohuniciach pozrelo 432 návštevníkov. Panelovú výstavu 

„Samostatne a pritom spoločne“v Nimnici navštívilo 510 návštevníkov. Vernisáţ výstavy 

„Kamenný herbár“, ktorá sa uskutočnila 13. 8. 2015 sa zúčastnilo 67 hostí (59 dospelých, 8 detí). 

Do konca mesiaca august si uvedenú výstavu pozrelo 19 návštevníkov (12 dospelých a 7 detí).  

Na podujatí „Povaţskobystrický motocykel“, ktoré sa konalo uţ siedmykrát  dňa 29.8. 2015 za 

zúčastnilo 680 domácich a zahraničných návštevníkov.  

September 2015  

V priebehu mesiaca september výstavy v kaštieli v Bohuniciach navštívilo 206 záujemcov. 

Panelovú výstavu „Samostatne a pritom spoločne“ v Nimnici navštívilo 510 hostí. Výstavu 

„Kamenný herbár“ si vo Vlastivednom múzeu v Povaţskej Bystrici pozrelo  34 návštevníkov (7 

dospelých a 27 detí). Edukačných aktivít, ktoré sú súčasťou projektu „Múzeum v škole“ 

(výučbové programy: Jar, leto, jeseň, zima....a jar, Ľudová kultúra Slovenska, Náboţenstvá sveta 

a Motocykle – história a budúcnosť“ v ZŠ v Domaniţi sa zúčastnilo 154 účastníkov. Motocykle 

zapoţičané zo zbierkového fondu vlastivedného múzea si počas Medzinárodnej šesťdňovej 

motocyklovej súťaţe (ISDE 6 DAYS of Enduro) v Košiciach prezrelo spolu 20 000 záujemcov. 

Outdoorové filmy na festivale Horomil fest si pozrelo spolu 1367 divákov. 

Október 2015 

Počas mesiaca október si výstavy v kaštieli v Bohuniciach prezrelo 340 návštevníkov. 

Panelovú výstavu „Samostatne a pritom spoločne“ v Nimnici navštívilo 510 hostí. 
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Výstavu „Kamenný herbár“ si vo Vlastivednom múzeu v Povaţskej Bystrici pozrelo 149 

návštevníkov (55 dospelých, 94 detí). Výstavu „Púchovská kultúra“, ktorá bola otvorená 

v Ţupnom dome v Púchove dňa 9. 10. 2015 navštívilo 84 záujemcov. V mesiaci október sa 

uskutočnili 3 podujatia z cyklu „Zbaľ sa a poď“, 2 v priestoroch vlastivedného múzea (do 

Gruzínska – 1. 10. 2015, ktorého návštevnosť bola 47 hostí a do Kirgizstanu – 29. 10. 2015, 

ktorého sa zúčastnilo 63 poslucháčov). Dňa 15. 10. 2015 sme realizovali cestovateľské 

rozprávanie Zbaľ sa a poď do Gruzínska v priestoroch Obchodnej akadémie v Povaţskej 

Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 27 záujemcov. Podujatia „Separovanie odpadu“, ktoré sa konalo 

v priestoroch vlastivedného múzea dňa 21. 10. 2015 sa zúčastnilo 19 návštevníkov. Tvorivá 

dielňa plstenia z ovčej vlny sa v Múzeu Bielych Karpát v kaštieli v Bohuniciach realizovala dňa 

20. 10. 2015 za účasti 13 frekventantov. V mesiaci október sme zorganizovali 10 edukačných 

programov pre ţiakov základných a stredných škôl, ktoré boli zrealizované v rámci programu 

„Múzeum v škole“ a ktorých sa zúčastnilo spolu 168 poslucháčov. 

November 2015 

V priebehu mesiaca november výstavy v kaštieli v Bohuniciach navštívilo 240 záujemcov. 

Panelovú výstavu „Samostatne a pritom spoločne“ v Nimnici navštívilo 510 hostí. Výstavu 

„Kamenný herbár“ si vo Vlastivednom múzeu v Povaţskej Bystrici pozrelo 135 návštevníkov 

(33 dospelých a 102 detí). Výstavu „Púchovská kultúra“ v Ţupnom dome v Púchove navštívilo 

90 hostí. 

 

V mesiaci november bolo zorganizovaných 7 tvorivých dielní (5 pre ţiakov základných škôl a 2 

pre členov OZ Vzostup5), ktorých sa spolu zúčastnilo 172 účastníkov. Bolo zrealizovaných 5 

podujatí v rámci programu „Múzeum v škole“ s účasťou 165 frekventantov. Podujatie 

v priestoroch Kúpeľov Nimnica „Múzy nás spájajú“ sa konalo za účasti 350 hostí. Filmového 

festivalu „Snov Film Fest“, ktorý sa konal dňa 28. 11. 2015 v priestoroch Kina Mier v Povaţskej 

Bystrici sa zúčastnilo 310 divákov. Podujatia „26 rokov po Neţnej: Spôsobila revolúciu aj 

v našich ţivotoch ?“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch kaviarne Retro pri Dome kultúry 

v Povaţskej Bystrici v rámci projektu „Cooltajner“ dňa 17. 11. 2015 sa zúčastnilo 15 účastníkov. 

V rámci Roku Ľudovíta Štúra sme v novembri zorganizovali 2 podujatia: dňa 25. 11. 2015 

v priestoroch Kina Mier v Povaţskej Bystrici sa uskutočnilo podujatie s názvom „ Nadčasový 

Ľudovít Štúr – K chvále slovenčiny cez formovanie osobnosti Ľudovíta Štúra“ za účasti 500 

poslucháčov a  „Dramatické pásmo o ţivote a diele Ľudovíta Štúra“ v Dome histórie v obci Lazy 

pod Makytou v rámci podujatia „Kýčerského spievanky“ dňa 29. 11. 2015 s účasťou 58 hostí.  

December 2015 

Počas mesiaca december si výstavy v kaštieli v Bohuniciach prezrelo 160 návštevníkov. 

Panelovú výstavu „Samostatne a pritom spoločne“ v v Kúpeľoch Nimnici navštívilo do jej 

ukončenia do  15. 12. 2015 spolu 255 hostí. 

Od 14. 12. 2015 bola  vo Vlastivednom múzeu v Povaţskej Bystrici  pre verejnosť sprístupnená 

výstava „Etnofolk“, ktorú si do konca mesiaca december  pozrelo 87 návštevníkov (5 dospelých, 

82 detí). Výstavu „Púchovská kultúra“ v Ţupnom dome v Púchove  v decembri navštívilo 113 

záujemcov. 

 

V decembri sme v priestoroch Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici zrealizovali 3 tvorivé 

dielne pre ţiakov ZŠ a SŠ, ktorých sa zúčastnilo spolu 53 záujemcov. Dve z nich boli zamerané 
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na plstenie z ovčej vlny, v rámci udrţateľnosti projektu „Samostatne a pritom spoločne“ a jedna 

bola zameraná na výrobu šúpolienok.  Bolo tieţ uskutočnených 7 edukačných aktivít v rámci 

programu „Múzeum v škole“ s účasťou 169 frekventantov. 

14.Spolupráca so zahraničím 
 

 

14.1 Mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici od januára 2014 realizuje mikroprojekt „Samostatne 

a pritom spoločne“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika 2007 – 2013 v oblasti Fond mikroprojektov. Cezhraničným partnerom projektu je 

Muzeum regionu Valašsko vo Vsetíne, s ktorým múzeum spolupracuje od roku 2008. 

 

Hlavným cieľom projektu je podpora partnerstva medzi múzejníkmi, propagácia spoločného 

kultúrneho a prírodného dedičstva. Súčasne projekt sleduje aj zvýšenie informovanosti 

obyvateľov Trenčianskeho i Zlínskeho kraja, ktoré vzájomne susedia, a tým má ambície 

podieľať sa na raste turizmu a aktívneho cestovného ruchu.  

Jednou z aktivít projektu je panelová výstava, ktorá záujemcom predstaví najvýraznejšiu 

kultúrnu vrstvu oboch prihraničných regiónov a to valašskú kolonizáciu a jej vplyv na všetky 

oblasti ţivota obyvateľov v regióne. Od 1. 3. 2015 do 15. 12. 2015 bola k dispozícii 

návštevníkom v priestoroch Kúpeľov Nimnica.  V súčasnosti sme v etape hľadania vhodného 

reprezentatívneho priestoru na jej ďalšie umiestnenie.  

Ďalšou aktivitou je realizácia tvorivých dielní zameraných na plstenie ovčej vlny, 

organizovaných v rámci udrţateľnosti mikroprojektu.  

 

V prvom polroku sa uskutočnili tri tvorivé dielne. V mesiaci februári sa zrealizovali dve tvorivé 

dielne plstenia na Slovensku vo Vlastivednom múzeu 16.2. a 17.2. 2015  v rámci podujatia 

„Tvorivé prázdniny“ a 1 tvorivá dielňa plstenia bola zrealizovaná 26. 5. 2015 pre študentky SOŠ 

z Púchova, študujúce v odbore „Marketing a styling.“ 

 

V druhom polroku sa uskutočnili osem tvorivých  dielní. V mesiaci júl sa zrealizovali tvorivú 

dielne plstenia vo Vlastivednom múzeu pre ţiakov ŠKD zo ZŠ v Udiči. Dňa 20.10. 2015 sa 

v priestoroch kaštieľa v Bohuniciach konala tvorivá dielňa plstenia pre študentov zo SOŠ 

v Pruskom. V novembri sa uskutočnili 4 dielne : 9. 11. 2015 v priestoroch CVČ v Povaţskej 

Bystrici pre OZ VZOSTUP5, 10. 11.  A 13. 11. 2015 pre ZŠ z Povaţskej Teplej a 19. 11. 2015 

Pre ţiakov zo ZŠ sv. Augustína v Povaţskej Bystrici. Uvedené 3 tvorivé dielne sa realizovali 

v priestoroch vlastivedného múzea. Počas decembra sa konali vo vlastivednom múzeu 2 tvorivé 

dielne. Obe pre ţiakov zo ZŠ sv. Augustína v Povaţskej Bystrici- 14. 12.  a 17. 12. 2015.  
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14.2 Výstava „Fenomén motocyklistiky“ v Muzeu regionu Valašsko 

Muzeum regionu Valašsko sa obrátilo na vlastivedné múzeum s ponukou spolupráce pri príprave 

spoločnej výstavy, ktorá bude nainštalovaná v zrekonštruovaných priestoroch Vsetínskeho 

zámku. Výstava je zameraná na prezentáciu motocyklov vyrábaných v Československu.   

 

22. 7. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Múzea regionu Valašsko zo Vsetína 

(vzájomné zoznámenie sa, oboznámenie sa s fungovaním kultúry na Slovensku a v Čechách, 

moţnosť výstavy povaţskobystrického múzea vo vsetínskom zámku).  

 

Následne sa uskutočnila komunikácia ohľadne výberu motocyklov, prevozu, poistného, 

rozmiestnenia atď. 

 

Termín slávnostného otvorenia výstavy je stanovený na 30.6.2016. Výstava potrvá do 30.9.2016. 
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16. Personálny rozvoj 
 

 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/    

Do 31.01.2015      Mgr. Ondřej Trnka 

Od 01.02.2015      Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

Počet riadiacich zamestnancov k 31.12.2015  1 

 

Organizačné členenie účtovnej jednotky a personálne obsadenie :  

 

vedúci odd. muzeálnych činností  Mgr. Ondřej Trnka   do 31.08.2015 

vedúci odd. ekonomicko-prevádzkové Ing. Radka Kovalíková  do 31.08.2015  

 

Od 01.09.2015 došlo ku zmene organizačnej štruktúry,  boli zrušené miesta vedúcich 

oddelení a celkom zrušené miesta – archeológ a konzervátorka:  

    

 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici eviduje k 31.12.2015:  

 

podľa počtu vo fyzických osobách : 

evidenčný stav :   14 zamestnancov 

mimoevidenčný stav :    1 zamestnankyňa   (MHES)   

 

 

podľa pohlavia:  

počet zamestnancov :  11 ţien   ( z toho : 1 zamestnankyňa – MHES) 

      4 muţi 

 

podľa druhu pracovného pomeru:  

 

na dobu neurčitú :   13 zamestnancov  ( z toho : 1 zamestnankyňa – MHES) 

na dobu určitú :    2 zamestnankyne  

 

podľa vzdelania :  

stredoškolské :  

 - s maturitou   4 zamestnancov 

- bez maturity   1 zamestnankyňa 

 

vysokoškolské :  

1. stupňa    1 zamestnankyňa 

2. stupňa   7 zamestnancov   

3. stupňa    2 zamestnankyne ( z toho : 1 zamestnankyňa – MHES) 

 

podľa úväzku :    

plný úväzok :    15 zamestnancov  ( z toho : 1 zamestnankyňa – MHES) 

skrátený úväzok :     0 zamestnancov  
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V rozpočte na rok 2015 bol schválený počet zamestnancov 16. Vzhľadom na skutočnosť, ţe pri 

schvaľovaní rozpočtu na roky 2015-2017 nám neboli pridelené finančné prostriedky na všetky 

pracovné miesta, evidovali sme k 30.06.2015 15 zamestnancov. Od 01.09.2015 vstúpila do 

platnosti nová organizačná štruktúra ako dôsledok optimalizácie organizácie. Schválený počet 

zamestnancov je 14. Vo výpovednej dobe od 01.09.2015-31.12.2015 boli 2 zamestnanci na 

zrušených pracovných pozíciách : archeológ, konzervátorka. 

Od 26.01.2015 sme prijali zamestnankyňu na pracovnú pozíciu etnograf. Od 01.02.2015 bola 

poverená riadením Vlastivedného múzea.  

Od 03.04.2015 evidujeme zamestnankyňu s pracovným zaradením botanička  

v mimoevidenčnom stave – kedy nastúpila na materskú dovolenku a od 27.11.2015 poţiadala 

o rodičovskú dovolenku.  

Dňa 24.9.2015 ukončila pracovný pomer dohodou účtovníčka a nová zamestnankyňa na túto 

pracovnú pozíciu nastúpila 01.10.2015.  

 

Priemerný evidenčný stav pracovníkov v sledovanom období bol 14, 2 zamestnanca. 

 

Prehľad fyzického stavu zamestnancov ku koncu jednotlivých mesiacov je nasledovný: 

 

Január   – marec  2015 :  15 zamestnancov 

Apríl - august 2015 :    14 zamestnancov 

September 2015:   13 zamestnancov 

Október – December 2015 :   14 zamestnancov 

 

Profesijné zloţenie k 31.12.2015 : 

 

a) odborní pracovníci : 

 

historička  1   dokumentátorka    1 

archeológ  1   konzervátori     2 

etnograf + riaditeľka  1   projektová a marketingová manaţérka  1 

zoológ   1   botanička     1 

múzejný pedagóg 1 

konzervátor- správca budov, údrţbár, vodič VW Crafter     1 

    

 

b) ostatní pracovníci : 

ekonomicko-prevádzkoví  3 zamestnanci 

upratovačka    1 zamestnanci 
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ŠKOLENIA 

1. Odborní zamestnanci 

 

Názov        Zamestnanec   Dátum  

 

ZMS – 16. Valné zhromaţdenie – Bratislava  Mgr. Trnka   25.03.2015 

       Mgr. Rágulová, PhD.  25.03.2015 

       Ing. Roncová   25.03.2015 

 

Múzeum mincí a medailí Kremnica – Kolokvium účastníkov M3G – múzejnej pedagogiky  

       Mgr. Trnka                    13-14.04.2015 

 

ZMS – XIX. ročník –Etnológ a Múzeum – odborný seminár – Lesnícke a drevárske múzeum, 

Zvolen       Ing. Ţilinčík         09-11.06.2015 

 

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši – 2. ročník seminára 

realizovaného v rámci schválených aktivít Slovenského komitétu ICOM – Originál & Kópia 

v prírodovedných expozíciách a múzejných archívoch  

       Mgr. Šujanská   24.06.2015 

       Ing. Ţilinčík   24.06.2015 

       Vojenčáková Bolečková  24.06.2015 

 

Tekovské múzeum v Leviciach – Klub historických fajok o.z. Nitra , Zväz múzeí na Slovensku – 

III. konferencia „História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku“  

       Mgr. Šujanská         10-11.09.2015 

   

Múzeum vo Svätom Antone – odborný seminár „Za boha, kráľa a vlasť!“ 

       Mgr. Šujanská         23-24.09.2015 

 

Koval systems, a.s. SSA, SAK, SSk a K, ZMS – konferencia o vytváraní synergie v oblasti 

pamäťových inštitúcií Memory 2015 

       Mgr. Trnka   27.10.2015 

       Mgr. Rágulová PhD  27.10.2016 

       Ing. Ţilinčík   27.10.2015 

       Vojenčáková Bolečková 27.10.2015 

 

Múzeum SNP v spolupráci so SNM – Banská Bystrica – Odborné ošetrenie múzejných zbierok 

legislatíva a prax – odborný seminár 

 

       Mgr. Ondřej Trnka  28.10.2015 

       Ing. Ţilinčík   28.10.2015 
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       Vojenčáková Bolečková 28.10.2015 

2. Prevádzkovo-ekonomické oddelenie: 

a) Zriaďovateľom TSK boli poriadané nasledovné akcie :  

 

Názov        Zamestnanec   Dátum  

Asseco Solutions – Školenie – prezentácia noviniek, vylepšení a postupov prác v aplikácii iSPIN 

2      Ing. Šaradinová  27.5.2015 

        

 TSK – pracovná porada – Odbor finančný TSK Ing. Šaradinová  19.06.2015 

       Michalcová 

 

TSK – školenie „Ročná účtovná závierka za rok 2015“     

       Ing. Šaradinová.  09.11.2015 

      Bc. Kvašňovská  09.11.2015 

 

 

TSK – odborný seminár k novele zákona č. 502/2001 Z.z. platnej od 01.01.2016.   

   

       Mgr. Rágulová, PhD.  30.11.2015 

      Bc. Kvašňovská  30.11.2015 

b) ostatné 

 

Názov        Zamestnanec   Dátum  

 

EDOS-PEM Inštitút vzdelávania  Ţilina– Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 a Súhrn zmien 

v mzdovej a personálnej agende od 01.01.2015  

       Ing. Kovalíková  22.01.2015 

 

Národný ústav celoţivotného vzdelávania, Bratislava - Trenčín– Efektívne obstarávanie 

podlimitných zákaziek a zákaziek podľa „§9 ods.9“ v roku 2015 a predikcia na rok 2016  

(vplyv transpozície nových EÚ smerníc)   Ing. Šaradinová  10.02.2015 

 

Národný ústav celoţivotného vzdelávania, Bratislava – Zákonník práce verzus zákon o ochrane 

osobných údajov      Mgr. Rágulová, PhD.  05.03.2015 

       Ing. Kovalíková  05.03.2015 

 

Ministerstvo pôdohospodársva a rozvoja vidieka ST - Trenčín – konferencia – Implementácia 

Integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014-2020 

       Mgr. Rágulová, PhD.   12.03.2015 

       Ing. Roncová   12.03.2015 

 

Národný ústav celoţivotného vzdelávania, Bratislava –Trenčín -  informačno-konzultačný 

seminár – „Podlimitné zákazky s vyuţitím elektronického trhoviska verzus podlimitné zákazky“.  

Mgr. Rágulová, PhD.  14.10.2015 
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       Ing. Šaradinová  14.10.2015 

AKTIVITY za rok 2015 

 

Názov        Zamestnanec   Dátum  

 

TSK – odbor kultúry – odovzdanie projektov z MK SR, konzultácia k plánu VO,  smernici č. 

6/2014 predsedu TSK o postupe pri VO, konzultácie ohľadom rozpočtu 

       Ing. M. Roncová  13.01.2015 

       Ing. Šaradinová  13.01.2015 

       Mgr. Trnka   13.01.2015 

       Ing. Kovalíková  13.01.2015 

       Z. Michalcová   13.01.2015 

 

TSK -  porada riaditeľov k Smernici č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov  

       Mgr. Trnka   19.01.2015 

 

TSK – porada riaditeľov     Mgr. Trnka   23.01.2015 

 

TSK – odbor kultúry – konzultácie k pracovnej porade 

       Mgr. Trnka   28.01.2015 

       Ing. Kovalíková  28.01.2015 

 

TSK – odbor kultúry – odovzdanie poverení na riadenie Vlastivedného múzea, odovzdanie 

a prevzatie osobného spisu    Mgr. Trnka   03.02.2015 

       Mgr. Rágulová, PhD.  03.02.2015 

       Ing. Kovalíková  03.02.2015 

 

TSK – odbor reg. Rozvoja – konzultácie k výzve na doplnenie a vysvetlenie vyúčtovania 

mikroprojektu SK/FMP/12/034   Ing. Kovalíková  13.02.2015 

       Ing. Roncová   13.02.2015 

 

TSK – konzultácie – havarijný stav depozit v Povaţskom Podhradí, v nových priestoroch SPŠ,  

zákon o ochrane os. údajov, rozpočet, projekty a mzdová inventúra.  

       Mgr. Rágulová, PhD.  22.04.2015 

       Ing. Kovalíková  22.04.2015 

 

Trenčín – Verejná kniţnica Michala Rešetku  – štúdium v mestskej kniţnici, vyhotovenie 

digitálnych kópií a zapoţičanie odbornej literatúry- spracovanie príspevku do odbornej tlače.  

       Mgr. Májsky    22.04.2015 

 

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra - štúdium v  kniţnici, vyhotovenie 

digitálnych kópií - spracovanie príspevku do odbornej tlače. 

Mgr. Májsky    23.04.2015 
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Názov        Zamestnanec   Dátum 

Stredná odborná škola chemická Púchov – prednáška o osídlení horských oblastí Slovenska 

v dobe laténskej a rímskej    Mgr. Májsky   02.06.2015 

 

TSK – odbor reg. Rozvoja – konzultácie k opravám k výzve na doplnenie a vysvetlenie 

vyúčtovania mikroprojektu SK/FMP/12/034 

       Ing. Roncová   04.06.2015 

       Mgr. Trnka   04.06.2015 

 

TSK – oddelenie kultúry – konzultácie k dotačnému programu MK SR, hospodárenie VM, 

kompenzácie za správcovstvo prebytočného majetku na Ul. Odborov, stav budovy depozitu 

       Mgr. Rágulová, PhD.  04.06.2015 

 

Mestský úrad Púchov – odovzdanie zbierkových predmetov Vlastivedného múzea v Povaţskej 

Bystrici za účelom ich umiestnenia v expozícii púchovskej kultúry v tzv. Ţupnom dome.  

       Mgr. Májsky    11.06.2015 

 

TSK – pracovná porada  o Smernici č. 4/2015  Vnútorný systém prijímania, preverovania 

a evidencii podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach TSK – zákon č. 

307/2014 Z. z.  

        Mgr. Rágulová, PhD.  26.06.2015 

 

TSK – konzultácie ohľadom úhrady faktúry z VO, úprave organizačného a pracovného poriadku, 

pláne rozpočtu a nákupe nových počítačov na ekonomické oddelenie z dôvodu pouţívania ŠP. 

     

       Mgr. Rágulová, PhD.  20.07.2015 

       Ing. Kovalíková  20.07.2015 

       Ing. Šaradinová  20.07.2015 

 

TSK – oddelenie kultúry – konzultácie – zmena organizačnej štruktúry, optimalizácia VM, návrh 

rozpočtu, riešenie havarijného stavu depozitu, škodová komisia, riešenie prebytočného majetku – 

obhliadka budovy za účelom vypracovania štúdie o prebytočnosti. 

 

       Mgr. Rágulová, PhD.  19.08.2015 

       Ing. Kovalíková  19.08.2015 

 

TV Markíza Bratislava – mediálna propagácia podujatia „Povaţskobystrický motocykel 2015“  

       Mgr. A. Šujanská  24.08.2015 

       Mgr. Rágulová, PhD.  24.08.2015 
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Názov        Zamestnanec   Dátum 

TSK – riešenie prebytočného majetku – informácie ohľadom prevodu majetku pod správu TSK, 

finančné riešenie prebytočného majetku, rokovanie o podujatí „Múzy nás spájajú“ 

Trenčianske múzeum v Povaţskej Bystrici – konzultácie o organizačných zmenách, 

účtovníckych a ekonomických záleţitostí.         

       Mgr. Rágulová, PhD.  28.10.2015 

       Ing. Šaradinová  28.10.2015 

       Bc. Kvašňovská  28.10.2015 

 

 

Dňa 28.01.2015 bolo vykonané školenie BOZP a PO pre novoprijaté zamestnankyne Mgr. 

Rágulovú, PhD. A Bc. Annu Kvašňovskú. 

Dňa 02.02.2015 sa uskutočnilo preškolenie vodičov na vedenie referentských vozidiel. Školenia 

sa zúčastnilo 6 zamestnancov.  

 

V dňoch 22-23.6.2015 sa uskutočnil Festival múzeí  Slovenska 2015 v Starej Ľubovni, na 

ktorom sa zúčastnilo 6 zamestnancov.  

 

Dňa 7.11.2015 sa uskutočnilo cvičenie CO. 

 

DOHODY: 

 

Okrem pracovníkov zamestnaných na hlavný pracovný pomer sme zamestnávali dohodárov na 

dohody o vykonaní práce,  ktorým sme vyplatili odmeny v sume 294,00 €. 

 

Zamestnanci - dohodári vykonávali túto činnosť: 

- zabezpečenie dohľadu nad prevádzkou plynového kotla v priestoroch depozitu 

 v Povaţskom Podhradí 

 

MZDOVÉ NÁKLADY – dohody  - účet 521: 

 

Mzdové náklady  boli rozpočtované v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 29/805/1/2015  na rok 2015 

v sume 1 000,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené nasledovne :  

 

  Rozpočet  Rozpočet  Čerpanie  Plnenie 

     upravený 

ZF 41   1 000,00 €  1 000,00 €  294,00 €  29,40 % 

 

Spolu  1 000,00 €  1 000,00 €  294,00 €  29,40 % 

Výdavky : Sluţby – Ostatné osobné náklady  – účet 637 027 

 

OON rozpočtované na rok 2015 boli v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 29/805/1/2015  na rok 2015 

v sume 500,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené nasledovne :  
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  Rozpočet  Rozpočet  Čerpanie  Plnenie 

     Upravený 

 

ZF 41   500,00 €  294,00 €  294,00 €  100,00% 

 

Spolu  500,00 €  294,00 €  294,00 €  100,00% 

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY – pracovný pomer - účet 521: 

 

Mzdové náklady  boli rozpočtované v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 29/805/1/2015 na rok 2015 

v sume 114 746,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené nasledovne :  

 

 

  Rozpočet  Rozpočet  Čerpanie  Plnenie 

     upravený 

 

ZF 41   114 746,00 €  114 746,00 €           115 984,76 €  101,08 % 

ZF 46   0,00      1 327,00 €      1 327,00 €  100,00 % 

 

Spolu  114 746,00 €  116 073,00 €  117 311,76 €   101,07% 

 

Priemerná mesačná mzda vo Vlastivednom múzeu v Povaţskej Bystrici predstavovala  čiastku 

688,45 €. 

 

 

MZDY  A PLATY - účet 610: 

 

Mzdy a platy – výdavky  boli rozpočtované v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 29/805/1/2015 na rok 

2015 v sume 114 746,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené nasledovne :  

 

 

  Rozpočet  Rozpočet  Čerpanie  Plnenie 

     upravený 

 

ZF 41   114 746,00 €  114 707,00 €           114 707,26 €  100,00 % 

ZF 46   0,00      1 327,00 €      1 327,00 €  100,00 % 

 

Spolu  114 746,00 €  116 034,00 €  116 034,26 €     100,00% 

 

 

 

(Kapitolu 16. Personálny rozvoj vypracovala : Ing. Radka Kovalíková, dňa 21.01.2016)   
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III.  Rozbory hospodárenia 
 

 

1. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu k 31.12.2015 
 

Prehľad o pridelených transferoch, rozpis pridelených finančných prostriedkov 

 

Rozpis rozpočtu č. 29/805/1/2015 je realizovaný na základe Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 

schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014  zo dňa 24.11.2014.  

Schválený rozpočet bol siedmimi úpravami  :  

- rozpočtovým opatrením č. 261/805/2/2015 zo dňa : 31.03.2015 

- rozpočtovým opatrením č. 398/805/3/2015 zo dňa : 30.06.2015 

- rozpočtovým opatrením č. 475/805/4/2015 zo dňa : 31.08.2015 

- rozpočtovým opatrením č. 537/805/5/2015 zo dňa : 30.09.2015 

- rozpočtovým opatrením č. 595/805/6/2015 zo dňa : 31.10.2015 

- rozpočtovým opatrením č. 688/805/7/2015 zo dňa : 30.11.2015 

- rozpočtovým opatrením č. 763/805/8/2015 zo dňa : 31.12.2015 

 

Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2015 a skutočnosť k 31.12.2015 

 

Príjmy beţného rozpočtu v € 

 

Zdroj % 

plnenia 

Názov Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

46 100,02 223001 – nedaňové príjmy 300,00 1 340,00 1 340,25 

46 99,97 223001 – príjem z predaja DHM 0,00 244,00 243,92 

111 99,99 312001 -  z rozpočtu  MK SR 0,00 2 641,00 2 640,76 

41 104,57 312008 – z rozpočtu VUC 196 933,00 205 933,00 205 930,74 

46 100,00 4xx- Príjmy z trans. s fin. A a P 0 455,00 455,41  

Spolu 100,00 X 193 933,00 210 613,00 210 611,08 

 

 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu v € 

 

Zdroj % 

plnenia 

Názov  Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

111 100,00 322001– z rozpočtu MK SR 

kapitálové  

0,00 15 505,00 15 505,00 

41 99,96 322006– z rozpočtu VUC kapitálové  1 800,00 2 695,00 2 693,80 
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Spolu 100,00 X 1 800,00 18 200,00 18 198,80 

 

Výdavky beţného rozpočtu v € 

 

Zdroj % 

plnenia 

Názov výdavku Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť  

k 31.12.2015 

41 100,00 610 Mzdy a platy 114 746,00 114 707,00 114 707,26 

46 100,00 610 Mzdy a platy  0,00 1 327,00 1 327,00 

41 100,00 620 Poistné a p. do poisť. 40 390,00 41 833,00 41 832,67 

46 100,00 620 Poistné a p. do poisť. 0,00 465,00 465,00 

41,46, 

111 

99,93 630 Tovary a sluţby : 42 097,00 49 852,00 49 814,68 

41 99,93 631 Cestovné 1 500,00 518,00 517,64 

41 100,00 632 Energia, voda a kom. 15 000,00 25 573,00 25 573,15 

41 100,00 633 Materiál 6 016,00 3 771,00 3 771,24 

46 x 633 Materiál 300,00 0,00 0,00 

111 100,00 633 Materiál 0,00 1 557,00 1 556,76 

41 100,01 634 Dopravné 2 110,00 2 159,00 2 159,13 

41 100,05 635 Rutinná a štandartná 

údrţba budov 

5 000,00 848,00 848,44 

41 99,98 637 Sluţby 12 171,00 14 095,00 14 092,32 

46 85,83 637 Sluţby 300,00 247,00 212,00 

111 100,00 637 Sluţby 0,00 1 084,00 1 084,00 

41 100,00 642015 Transfery nemocenské 0,00 2 429,00 2 428,89 

Spolu 99,98 X 197 233,00 210 613,00 210 575,50 

 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu v € 

 

Zdroj % 

plnenia 

Názov výdavku Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

41 99,93 711003 –Nákup softvéru 1 800,00 1 800,00 1 798,80 

41 100,00 719002-Zbierkové predmety 0,00 895,00 895,00 

111 100,00 719002-Zbierkové predmety 0,00 15 505,00 15 505,00 

Spolu 99,99 SPOLU 1 800,00 18 200,00 18 198,80 

 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici je správcom troch objektov :  

1. budova na Ul. odborov 244/8 v Povaţskej Bystrici  

Dňa 10.12.2014 sme poslali na TSK – oddelenie právne, správy majetku a VO Oznámenie o 

prebytočnom majetku na Ul. odborov 244/8. Do rozpočtu v roku 2015 sme po usmernení TSK 
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nezahrnuli náklady na energie, opravy, údrţbu ako aj dane z nehnuteľnosti . Uvedené výdavky sme 

financovali z nášho rozpočtu aţ do septembra 2015, napriek skutočnosti, ţe uvedenú situáciu sme 

riešili s TSK priebeţne od marca 2015 telefonicky na odbore školstva a kultúry a finančnom odbore 

a oficiálnymi ţiadosťami o navýšenie finančného príspevku na úhradu energií a dane z nehnuteľnosti 

na prebytočný majetok od mája 2015. Prehľad uhradených faktúr, ako aj mimoriadne príspevky od 

TSK sú uvedené niţšie.  

       

 

Prehľad nákladov  na energie 2015 v súvislosti so správou budovy na Ul. 

odborov 

 
       

Obdobie Teplo GGE Vodné, stočné 

Elektrická 

energia 

Daň z 

nehnuteľnosti Revízie 

SPOLU 

1/2015 780,40 336,05 0,00     1116,45 

2/2015 775,97 198,54 161,00     1135,51 

3/2015 775,97 

 

161,00 204,05   1141,02 

4/2015 775,97 

 

161,00 

 

  936,97 

5/2015 775,97 310,12 161,00     1247,09 

6/2015 775,97 

 

161,00     936,97 

7/2015 775,97 

 

161,00     936,97 

8/2015 775,97   161,00     936,97 

9/2015 775,97 312,46 161,00     1249,43 

10/2015 848,33   161,00     1009,33 

11/2015 775,97 310,28 161,00     1247,25 

12/2015 905,82 103,70 161,00   120,0 1290,52 

          459,4 459,40 

Spolu 9518,28 1571,15 1771,00 204,05 579,4 13643,88 

       
       

 

Prehľad výdavkov  na energie 2015 v súvislosti so správou budovy na Ul. odborov 

       

Obdobie Teplo GGE Vodné, stočné 

Elektrická 

energia 

Daň z 

nehnuteľnosti Revízie SPOLU 

1/2015 809,28   0,00     809,28 

2/2015 780,40 336,05 161,00     1277,45 

3/2015 775,97 198,54 161,00 204,05   1141,02 

4/2015 775,97 

 

161,00 

 

  936,97 

5/2015 775,97 

 

161,00     936,97 

6/2015 775,97 310,12 161,00     1247,09 

7/2015 775,97 

 

161,00     936,97 

8/2015 775,97   161,00     936,97 

9/2015 775,97 312,46 161,00     1249,43 

10/2015 775,97   161,00     936,97 

11/2015 848,33   161,00     1009,33 

12/2015 775,97 310,28 161,00   120,00 1367,25 

          459,40 459,40 

Spolu 9421,74 1467,45 1771,00 204,05 579,40 13245,1 
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       Poskytnutá dotácia od TSK - navýšenie rozpočtu 9 000,00 €  k 

30.11.2015 

   
       11.09.2015 2 000,00 € 

 

   

 16.10.2015 4 000,00 € 

 

  

  13.11.2015 3 000,00 € 

 

  

  

   

  

         

      

 

Celkové výdavky: 

- na prebytočný majetok boli vo výške :   13 245,10 € 

- dotácia z TSK                                                                 9 000,00 € 

  Rozdiel :    4 245,10 €  

Uvedenú čiastku sme museli hradiť z nášho rozpočtu. 

 

2. depozit v Povaţskom Podhradí 

 Depozit v Povaţskom Podhradí je v havarijnom stave - zateká strecha, nefunguje kúrenie, okná 

 a dvere nedostatočne izolujú, dlaţba pred budovou sa rozpadá. V budove sa šíria plesne, čo ohrozuje 

 samotné zbierkové predmety. VM (v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) je zo zákona povinné dbať na 

 dodrţiavanie optimálnych podmienok pri uskladnení zbierkových predmetov, ktoré predstavujú 

 majetok TSK. Uvedenú situáciu sme riešili Oznámením havarijného stavu č. j. 60/2015 zo dňa 

 15.04.2015. Situácia je naďalej kritická a nie je vôľa TSK riešiť vzniknuté problémy.  

 

3. výmenníkova stanica na Ul. slovenských partizánov v  Povaţskej Bystrici  

 

4. od 01.11.2014 sídli v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej školy Povaţská 

Bystrica 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 150/2014, konané 07.07.2014 

schválilo  s účinnosťou od 01.09.2014 zmenu sídla Vlastivedného múzea v Povaţskej 

Bystrici z Ul. odborov 244/8, 017 01  Povaţská Bystrica na Ulicu slovenských partizánov 

1132/52, 017 01 Povaţská Bystrica.  
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2. Zabezpečovanie mimorozpočtových zdrojov na rok 2015 
 

A.) Ministerstvo kultúry SR 

 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici na rok  2015  podalo 8 projektov do grantového 

systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Z nich sme uspeli v 4 prípadoch.  

 

1. Názov projektu : Doplnenie zbierky motocyklov : MK – 2964/2015/2.4  

                 (kapitálové výdavky) 

 

Celkový rozpočet projektu :  17 900,00 € 

Poţadovaná dotácia :  17 005,00 € 

Percento spoluúčasti :  5% 

Minimálna výška – spolufinancovanie: 895,00 € 

 

Poskytnutá dotácia :  17 000,00 € 

Spolufinancovanie :                                895,00 € 

 

      Celkové výdaje projektu:                  16 400,00 € 

      Čerpanie zo ŠR MK SR : 15 505,00 €      

      Vrátená dotácia :                                  1 495,00 €  dňa : 19.10.2015 

Spolufinancovanie :                               895,00 €  

 

  

 

2. Názov projektu :  Povaţskobystrický motocykel : MK- 2965/2015/2.2 

   

Celkový rozpočet projektu :  2 000,00 € 

Poţadovaná dotácia :  1 900,00 € 

Percento spoluúčasti :           5% 

Minimálna výška – spolufinancovanie:   100,00 € 

 

Poskytnutá dotácia :                  700,00 € 

Spolufinancovanie:                                 100,00 € 

 

      Celkové výdaje projektu:                       850,00 € 

      Čerpanie zo ŠR MK SR : 700,00 €      

      Vrátená dotácia :                                         0,00 €  

Spolufinancovanie :                               150,00 €  
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3. Názov projektu: Nákup fotoreprodukčnej súpravy : MK-2967/2015/2.2 

 

Celkový rozpočet projektu :  747,00 € 

Poţadovaná dotácia :  709,00 € 

Percento spoluúčasti :            5% 

Minimálna výška – spolufinancovanie: 37,00 € 

Poskytnutá dotácia :  700,00 € 

Spolufinancovanie :                                  37,00 € 

 

     Celkové výdaje :                                      607,75 €  

     Čerpanie zo ŠR MK SR : 570,76 €      

     Vrátená dotácia :                                      129,24 €  dňa : 13.08.2015 

     Spolufinancovanie :                                   37,00 €   

 

4. Názov projektu : Kultúrne poukazy 

 

Príjem:  

Protokol :P4  05.05.2015 53 ks 

 07.05.2015                       169 ks 

 18.05.2015                         71 ks 

 29.05.2015                       105 ks 

Spolu :  398 ks á 1,00 €   398,00 €  príjem na účet 15.6.2015 

 

Protokol :P4 23.07.2015                      144 ks (51ks + 45 ks + 48 ks) 

 24.07.2015                      118 ks (63 ks + 55 ks) 

Spolu :  262 ks á 1,00 € 262,00 €  príjem na účet 18.08.2015 

 

Protokol : P4 16.09.2015                        99 ks ( 50 ks + 49 ks) 

     08.10.2015                        55 ks  

 13.10.2015                        60 ks 

 15.10.2015                        57 ks 

 19.10.2015                      153 ks ( 53 ks + 50 ks + 50 ks) 

 21.10.2015 45 ks 

 27.10.2015                       105 ks (46 ks + 59 ks) 

 11.11.2015                       105 ks (49 ks + 56 ks) 

 12.11.2015                         23 ks 

 18.11.2015 8 ks 

Spolu :  710 ks á 1,00 €  710,00 € príjem na účet 04.12.2015 

 

SPOLU ROK 2015 :  1 370,00 € 
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Neúspešné projekty :  

 

5. Názov projektu: Posaďme sa, zatemnime a poďme spolu bádať : MK-2644/2015/2.2 

 

Celkový rozpočet projektu :  3 810,00 € 

Poţadovaná dotácia :  3 619,00 € 

Percento spoluúčasti :            5% 

Minimálna výška – spolufinancovanie: 191,00 € 

 

Poskytnutá dotácia :  0,00 € 

 

6. Názov projektu : História Povaţskej Bystrice a okolia – obrázkový sprievodca: MK-

2645/2015/2.2 

 

Celkový rozpočet projektu :  3 800,00 € 

Poţadovaná dotácia :  3 610,00 € 

Percento spoluúčasti :            5% 

Minimálna výška – spolufinancovanie: 190,00 € 

 

Poskytnutá dotácia :  0,00 € 

 

7. Názov projektu : Flóra Povaţia – obrázkový sprievodca: MK-2646/2015/2.2 

 

Celkový rozpočet projektu :  3 300,00 € 

Poţadovaná dotácia :   3 135,00 € 

Percento spoluúčasti :            5% 

Minimálna výška – spolufinancovanie: 165,00 € 

 

Poskytnutá dotácia :  0,00 € 

 

8. Názov projektu : Skrotené svetlo – úprava výstavnej miestnosti VM : MK – 

2966/2015/2.2 

 

Celkový rozpočet projektu :  4 250,00 € 

Poţadovaná dotácia :  4 037,00 € 

Percento spoluúčasti :            5% 

Minimálna výška – spolufinancovanie: 213,00 € 

 

Poskytnutá dotácia :  0,00 € 
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3. Sociálny fond, fond reprodukcie, rezervný fond, záväzky a 

pohľadávky 
 

SOCIÁLNY FOND 

 

Počiatočný stav :    1 567,62 € 

Tvorba k 31.12.2015 :                          1 248,69 €     

Čerpanie :  1 656,95 € 

Zostatok :  1 159,36 € 

 

Tvorba a čerpanie SF za rok 2015 bolo v súlade so Zásadami pouţitia príspevku zo 

sociálneho fondu, platného od 01.01.2015 a Rozpočtom Sociálneho fondu pre rok 2015. 

 

 

POHĽADÁVKY  

 

VM v Povaţskej Bystrici k 31.12.2015  pohľadávku vo výške 200,00 € - čiastočne uhradená 

faktúra č. 027/2013 (faktúra v celkovej výške 400,00 €).  

 

U uvedeným odberateľom sme situáciu riešili telefonicky, osobne  opakovane. Vzhľadom na 

nekorektné správanie, VM pristúpilo k riešeniu  tak, ţe sme poslali Výzvu na zaplatenie dňa 

09.12.2015. Zásielka sa nám vrátila neprebratá. Preto VM vystaví druhú výzvu na zaplatenie 

a v prípade, ţe odberateľ nebude reagovať, pristúpime k riešeniu formou exekúcie.  

  

Č. faktúry  Odberateľ      Čiastka 

027/13    MC-USIP spol. s r.o.      200,00 € 

 

ZÁVÄZKY  

 

VM v Povaţskej Bystrici k 31.12.2015 eviduje nasledovné záväzky vo výške 1 308,45 € :  

 

Č. faktúry  Dodávateľ     Čiastka 

8400024839                                  Slovenský plynárenský priemysel    302,06 € 

7428220249                                  Slovenský plynárenský priemysel             - 146,28 € 

2150063279                                  Povaţská vodárenská spoločnosť    103,70 € 

7511558418                                  Slovak Telecom                    26,58 € 

7511503279                                  Slovak Telecom                              51,89 € 

7511503277                                  Slovak Telecom                       3,00 € 

8780985746                                  Slovak Telecom                    61,68 € 

1026812150                                  Teplo GGE                  905,82 € 
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4. Závery z rozborov hospodárenia 
 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 

 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici malo v zmysle schváleného Rozpisu rozpočtu č. 

29/805/1/2015 na rok 2015 : 

Celkové náklady :   217 754,00 €  

Celkové výnosy :   217 754,00 €  

Výsledok hospodárenia:    0,00 € 

 

Skutočnosť  k 31.12.2015 : 

 

Celkové náklady :   253 532,76 € 

Celkové výnosy :      244 798,99 €   

 

Výsledok hospodárenia (pred zdanením)  :    strata : -8 689,77 €  

Výsledok hospodárenia ( po zdanení ) :   strata : -8 733,77 € 

 

 

Celkové náklady :  253 532,76 €       

501 – spotreba materiálu              6 157,75 €     

z toho :  

PHM                                                              912,94 € 

Čistiaci materiál                                            236,08 € 

Kancelársky materiál                                 1 416,91 € 

DHM                                                          1 541,36 € 

Knihy, časopisy                                            388,42 € 

Ochranné pomôcky                                      105,66 € 

Konzervačný materiál                                  894,34 € 

Kultúrne aktivity                                          383,62 € 

Ostatné                                                         278,42 €  

 

502 – spotreba energie                            21 570,77 €   

z toho:  

elektrická energia                                      3 297,34 €    

vodné                                                            363,74 €   

plyn                                                           1 687,45 €    

teplo                                                        16 222,24 €       

 

511 – opravy a udrţovanie                     1 527,89 €       

z toho:   
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údrţba budovy                                              842,36 €   

oprava auta     542,73 € 

ostatné     142,80 €        

 

512 – cestovné                                              870,44 €    

z toho: 

tuzemské cestovné                                        517,64 € 

zahraničné cestovné                                          0,00 €     

ostatné HČ – strava na KA(Múzy)               352,80 €  

 

513 – reprefond                                           104,44 €  

repre VM                                                      104,44 € 

 

518 – ostatné sluţby                                 9 429,19 €             

z toho: 

poštovné                                                        296,94 € 

telefóny                                                      1 883,27 € 

stočné                                                         1 610,01 € 

revízia                                                        1 689,11 € 

RTVS                                                            222,96 € 

ostatné sluţby VM                                     2 642,11 € 

ost. Sluţby – kultúrne aktivity                      180,00 € 

ost. Sluţby – preprava                                  401,70 € 

školenia                                                         240,00 € 

EZS                                                               263,09 € 

 

521 – mzdové náklady                         117 605,76 €            

z toho :  

mzdy                                                      117 311,76 €  

OON                                                             294,00 €      

 

524 – zákonné soc. poistenie                 42 875,46 €   

 

525- ostatné soc. poistenie DDP            1 762,25 €         

v zmysle platnej KZ prispieva zamestnávateľ 2,5% z miezd na doplnkové dôchodkové 

zabezpečenie.  

 

527 – zákonné soc. Náklady                                         16 209,53 €     

z toho :  

SF                                                                                      1 248,69 € 

nemocenské dávky                                                            2 428,89 € 

stravné                                                                               7 674,48 € 

odstupné                                                                            4 857,47 € 
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532 – dane a poplatky ( z nehnuteľnosti)                          204,05 € 

538 – ostatné dane a poplatky (komunálny odpad)         355,87 € 

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania         126,00 € 

548  - Ost. N na prev. čin. – zbierkové predmety        16 400,00 € 

551 – Odpisy dlhod. nehm. a hmotného majetku       18 243,32 € 

553 – Tvorba ostat. rezerv                                                     0,00 € 

568 -  Ostatné fin. náklady                                                   46,04 € 

591 – Splatná daň z príjmov                                                44,00 € 

 

 

Celkové výnosy :                                                          244 798,99 €  

       

602 – Trţby z predaja sluţieb                                         1 340,25 € 

z toho :  

- vstupné                                                                               381,00 € 

- propagačný materiál                                                           159,00 € 

- knihy                                                                                   800,25 € 

 

642- Trţby z predaja materiálu – DHM                           243,92 € 

 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                     0,00 € 

653 – Zúčt. ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti                0,00 € 

662 – Finančné výnosy – úroky                                             0,00 € 

691 – Výnosy z beţných transferov VUC                  205 930,74 € 

692-  Výnosy z kapitálových transferov z VUC          17 055,60 € 

693 – Výnosy z BT –  MK SR                                         2 640,76 € 

694 – Výnosy z KT  - MK SR                                       17 587,72 € 

 

 

Schválené kapitálové výdavky na rok 2015 po úpravách rozpočtu k 31.12.2015 boli  

nasledovné:  

       

  Rozpočet Čerpanie   ZF 

 

1.Nákup softvéru pre grafické práce     1 800,00    1 798,80   41 

2.Doplnenie zbierky motocyklov  17 000,00   15 505,00      111 

                                                                       895,00        895,00        41  

Spolu   19 695,00 18 198,80 € 
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Kapitolu III. Rozbory hospodárenia vypracovali: Ing. Kovalíková, Bc. Kvašňovská,  25.01.2016 v Povaţskej Bystrici 

5. Tabuľková časť  
(pre otvorenie kliknúť priamo na tabuľku) 

 

 


