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I. Plnenie hlavných úloh múzea  
 

1.Všeobecné problémy 
 

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 zážitku 

špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie. 

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

charakteru. Najčastejšími je nedostatočné finančné krytie kultúrnych aktivít, priestorové 

problémy múzejných budov, depozitárov, nedostatočné personálne pokrytie požadovaných 

aktivít, kumulovanosť funkcií, byrokratizácia kultúrnej práce, atď.  

 

1.1 Priestorové problémy 

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

vlastnú budovu.  Od novembra 2014 sídli v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej 

školy. Výpožička priestorov je dohodnutá na 5 rokov.  

Od 1. 2. 2016 nám bola odňatá správa budovy na Ulici odborov (bývalá zdravotnícka škola, 

v ktorej sídlilo múzeum) – ako prebytočný majetok ju prevzal do správy Trenčiansky 

samosprávny kraj. Pre múzeum  bolo prevzatie správy pozitívnou udalosťou, nakoľko 

správcovstvo budovy nám pohlcovalo veľa finančných prostriedkov, ktoré neboli kryté 

rozpočtom.  

 

1.2. Hľadanie expozičných priestorov 

Múzeum v súvislosti s absenciou expozičných priestorov podnikalo a podnikárôzne 

konzultačné stretnutia na úrovni podnikateľskej sféry a samosprávy Mesta Považská Bystrica. 

Zatiaľ sa nepodarilo nájsť uspokojivé riešenie pre vystavenie TOP predmetov zbierkového 

fondu, ktoré tvorí viac než päťdesiatka dobových motocyklov, vyrábaných v závode 

Považské strojárne.  

 

1.3. Nedostatočné depozitárne priestory 

Múzeum  nedisponuje dostatočným priestorových vybavením na vhodné uskladnenie 

zbierkových predmetov. O neriešenom probléme depozitárov sme informovali nadriadené 

orgány TSK. Zriaďovateľ hľadá širšie koncepčné riešenie nášho múzea.  

 

2. Silné stránky múzea 
 

2.1. Odbornosť, edukačná činnosť, medializácia 
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Medzi silné stránky múzea patrí vysoká odbornosť pracovníkov. Jednotliví pracovníci sú 

fundovaní, hľadajúci nové formy uplatnenia sa. Ich vedomosti a schopnosť pracovať 

s verejnosťou sa najviac osvedčili pri práci so školskou mládežou. V roku 2016 pokračovalo 

múzeum v množstve edukačných aktivít. Verejnosť prejavuje záujem  o rozličné edukačné 

programy múzea – z odboru histórie, zoológie, botaniky, etnografie, religionistiky. Edukačné 

programy boli rozšírené aj o tému hradnej zrúcaniny v Považskom Podhradí /spolupráca s o. z. 

Združenie hradu Bystrica a tému včelárstva – na základe absolventskej praxe Mgr. Soni 

Barančíkovej. Veľmi obľúbené sú taktiež rôzne tvorivé aktivity – naše múzeum ich ponúka 

širokú paletu: vyšívanie, drôtovanie, plstenie, prácu s papierom, modelovanie, výrobu 

vlastných animácií, atď.  

V roku 2016 sa múzeum dostatočne prezentovalo verejnosti cez všetky formy 

masovokomunikačných prostriedkov – cez tlač, rádiá, televíziu a internet. Ako pozitívne 

vnímame záujem  celoslovenských médií o život v našom múzeu a o naše aktivity.  

 

3. Projektová činnosť 
V I. polroku  2016 sme pokračovali v realizácii projektu cez Ministerstvo kultúry s názvom 

„Odeté slnkom“. Je zameraný na sociálno-kultúrnu inklúziu znevýhodnených skupín detí 

a mládeže. Konkrétne projekt pozostáva z realizácie 10 tvorivých dielní výroby šúpolienok v 2 

zariadeniach – v Spojenej škole internátnej v Považskej Bystrici a v Detskom charitnom dome 

v Považskej Bystrici.  

Zapojili sme sa i do zverejnených výziev Fondu na podporu umenia. Podali sme celkovo 5 

projektov, z toho 3 boli úspešné. Ich realizácia sa uskutočnila v II. polroku 2016 a I. polroku 

2017. Dotácie boli schválené na nasledovné aktivity: akvizícia historických motocyklov 

/schválených 12000 €/, nákup mobilných odvlhčovačov do depozitárov /schválených 2000 

€/ a vytvorenie novej expozície v obci Mariková /schválených 1500 €/. 

 

4. Personálna situácia v organizácii 
Vo vlastivednom múzeu pracovalo v roku 2016 13 stálych zamestnancov. Z Úradu práce sme 

mali na absolventskej praxi 2 absolventky vysokých škôl, pričom 1 pokračuje 

v dobrovoľníckej činnosti v múzeu. 
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5. Vzťahy s inými inštitúciami 
 

V I. a II.  polroku 2016 sme pokračovali v dobrej spolupráci s nasledovnými organizáciami:  

- iné múzeá – kontakty udržiavame najmä s členskými múzeami Zväzu múzeí na Slovensku 

(nápomocné je nám najmä Hornonitrianske múzeum v Prievidzi), ale aj so 

susedskými múzeami v Trenčíne a v Budatíne. Obojstranná spolupráca sa 

nadviazala aj  s Dubnickým múzeom, m. r. o. (v I. polroku 2016 sme 

otvárali v kaštieli výstavu Samostatne a pritom spoločne, plánované sú 

ďalšie spoločné aktivity). Zo zahraničných múzeí máme najintenzívnejšiu 

spoluprácu s Muzeom regionu Valašsko vo Vsetíne – 30. 6. 2016 sme 

otvárali medzinárodnú výstavu Fenomén motocyklistiky.  

- základné a stredné školy v okrese PB, PU a BY 

- samosprávne celky – Mesto Považská Bystrica, Mesto Púchov, Obec Horná Mariková 

- občianske združenia – Združenie hradu Bystrica, Cooltajner, VZOSTUP5 

- žurnalistická obec – redakcie novín  MY, Považskobystrické novinky, redakcie 

televízií TV Považie a ITV, portál povazska.dnes24.sk, topky.sk, teraz.sk, ... 
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II. Hlavné ukazovatele činnosti 

 

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

Bystrici od roku 1984 do 31.12.2016. 

 

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:  1 480                                                                                   

Počet kusov od roku 1984:   19 112 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:  2 658                                                                                                 

Počet kusov od roku 1984:   3 268 ks                                                                                       

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 24 056,36 Eur 

História:                                                                                                                                        

Počet prírastkov od roku 1984:  1 823                                                                                                

Počet kusov od roku 1984:    2 676 ks                                                                                              

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 170499,03 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                                                                                                                                                               

Počet kusov od roku 1984:   355 ks                                                                                                    

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 950,67 Eur 

 

Sumár:                                                                                                                                             

Počet prírastkov od roku 1984:  8 716                                                                                                                            

Počet kusov od roku 1984:   32343 ks                                                                                                                    

Cena za zakúpené muzeálne predmety: 224543,82 Eur 
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1.1.Podrobnejšia charakteristika 

 

1.1.1.Zoológia (Ing. Tomáš Žilinčík) 

Počas prvého polroka 2016múzeum získalo ako pomocný muzeologický materiál získaný 

osteologický materiál: lebka psa domáceho (Canis domesticus) a hniezdo veverice obyčajnej 

(Sciurus vulgaris) 

 

Počas druheho polroka 2016 získalo múzeum malakologickú zbierku (zbierku ulitníkov) 

o počte 331 ks. 

 

 

1.1.2.História (Mgr. Anna Šujanská) 

 

V II. polroku 2016 komisia pre tvorbu zbierok zasadala spolu 1-krát. V tomto roku funkciu 

predsedu nákupnej komisie vykonávala Mgr. A. Šujanská, historička múzea. Do zbierok 

pribudli predmety získané darom (z histórie a spoločenských vied) a vlastným zberom (z 

prírodovedy). 

 

2. Ochrana zbierkového fondu 

2.1 Sídlo vlastivedného múzea (Ulica slovenských partizánov 1132/52 

017 01 Považská Bystrica)  
Zabezpečenie elektronickým protipožiarnym systémom (EPS) a elektronickým 

zabezpečovacím systémom (EZS). 

Celková výmera podlahovej plochy na Strednej priemyselnej školy v Považskej 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  
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2.2Budova výmen. stanice a dielne(Ulica slovenských partizánov 1132/52 

017 01 Považská Bystrica)  

Celková výmera je 152 m
2
. Táto plocha je zabezpečená EPS a EZS. 

 

2.3 Budova depozitu v Považskom Podhradí 

 

Celková výmera 206 m
2
. Táto plocha je zabezpečená EPS a EZS. 

 

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

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

Bohuniciach, tiež motocyklov určených na motocyklovo-športové podujatie PBM. Špeciálne 

boli ošetrené motocykle,  ktoré sme vystavovali v Múzeu regiónu Valašsko vo Vsetíne. Taktiež 

bola vykonaná kontrola zbierok z výtvarného umenia – obrazy I.W.Kráľa. V depozitároch 

súčasného pracoviska VM bola priebežne vykonávaná kontrola uloženia a ochrany zbierok zo 

spoločenských vied.  

 

3.Ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových 

predmetov 

 

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

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

poddimenzované vzhľadom na inštaláciu potrebných prístrojov (laboratórna sušička, špeciálny 

odsávač plynov, pracovné stoly, úložisko 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 Považskom 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) 

Konzervátor  vykonáva okrem konzervátorských úkonov aj činnosti súvisiace s prevádzkou 

múzea a údržbárske činnosti. Zoznam činností vykonávaných v jednotlivých mesiacoch: 

január 
- skladanie nábytku (policové skrinky ) 

- prevoz nábytku zo SZŠ 

- zostavenie nábytkovej zostavy zoológ 

- obhliadka budovy SZŠ 

- rozobratie a prevoz regálov zoológ, včelár 

- odvzdušňovanie radiátorov 

- odpratávanie snehu Pov. Podhradie 

- fotenie motocykla Manet M90 - asistencia 
 

február 
- montáž regála od včelára 

- čistenie a odvoz odpadu zo SZŠ 
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- zber materiálu na tvorivé dielne 

- čistenie motocyklov Bohunice 

- výroba parapetu ( historička )  

- reparovanie dubových lavíc 

- obhliadka budovy SZŠ 

- tvorivé dielne – výroba hračiek z klátikov 

 

marec 
- tvorivé dielne – výroba hračiek z klátikov 

- drevená maketa stojana na prevoz motocyklov 

- porucha radiátora na SZŠ 

- skracovanie dubových lavičiek, povrchová úprava 

- prevoz rádií z Pov. Podhradia 

- pletenie korbáčov ( Zelený štvrtok ) 

- fotenie motocyklov s p. Šujanskov 

- konzultácie na výrobu stojanu pre prevoz motocyklov so Vsetínom 

 

apríl  
- meranie depozitu v Pov. Podhradí pre výpočet tepelných strát 

- obhliadka budovy SZŠ odvzdušnenie radiátorov 

- výkres na stojan pre prevoz motocyklov 

- vrátenie výstavy Etnofolk ( Bratislava )            

- odovzdávanie budovy SZŠ 

- model predného dorazu kolesa na stojan pre prevoz motocyklov 

- lepenie nožičiek na rádio 

- začatie ošetrovania motocyklov ( Vsetín ) 

máj  
- výroba pántu na rádio 

- dovoz buka a látok  

- kosenie Pov. Podhradie 

- výroba stojanu pod Tatran 

- ošetrovanie motocyklov (Vsetín) 

jún 
- výroba, ohýbanie stojanov na popisky k motocyklom (Vsetín) 

- prevoz a oprava figurín k výstave vo Vsetíne 

- ošetrovanie motocyklov (Vsetín)  

- prevoz a inštalácia výstavy FENOMÉN MOTOCYKLISTIKY vo Vsetíne 

júl 

- čistenie drevenice (Maríková) 

-     upratovanie dielne 

- konzervovanie motocykla (Elstar, 07/2007) 

- inštalovanie izby (drevenica Maríková) 

- prevoz kvetov a nábytku (depozit Pov. Podhradie) 

- príprava schodíkovej učebne na tvorivé dielne 

 

august 

- konzervovanie motocykla (Elstar. 07/2007) 

- konzervovanie motocykla (babeta žltá, 11/2007) 

- dovoz predmetov (drevenica Podskalie) 

- pomoc pri revízií depozitu v Pov. Podhradí 

- príprava motocyklov na Považsko Bystrický motocykel 

- betónovanie nábehov do garáže a do zadného vchodu budovy 

 

september 

- preprava a dozor na Považsko-bystrickom motocykli 

- dovoz a umiestnenie kamenných zátarasov k depozitu v Pov. Podhradí 

- konzervovanie motocykla (babeta červená dvojsedadlová, 12/2007) 
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- kosenie a úprava okolia  depozitu v Pov. Podhradí 

- úprava kancelárie (personalistka), nábytok, parapet 

- vešanie a osadenie veľkoplošných fotografií (prednášková miestnosť) 

- úprava skríň (depozit historička) 

- zber šúpolia (Sverepec) 

 

október 

-  konzervovanie motocykla (Roadster 90, 416/2008) 

-     konzultácie s konzervátorom (Prievidza) 

- výroba podstavcov pod zvieratá na chodbu 

- prevoz motocyklov z výstavy (zo Vsetína, ČR) 

- zrezanie a osadenie konárov na chodbu  

- ukážka rezbárskej techniky- vruborez (pre SOŠ- stavebné v Pov. Bystrici) 

- kreslenie pozadia na chodbu (expozícia zvierat) 

- inštalácia zvierat na chodbu 

 

november 

- prestavba nábytku v knižnici 

- sťahovanie kancelárie p.Bolečkovej 

- prevoz zbierkových predmetov (Pov. Podhradie) 

- montáž hnacej reťaze na Tatran 75cm
3
 (61/2011) 

- čistenie kníh (Zbierka zákonov 1947,Technický slovník) 

- účasť na prednáške (Brvnište) 

- skladanie stoličky, štendra 

- príprava rámov na chodbu pre ryby, čistenie, spevňovanie,natieranie, podliepanieOSB-doskami  

- rezanie políc a osadenie/skriňa (prednášková miestnosť) 

- účasť (Múzy nás spájajú) 
 

december 

- konzervovanie motocykla (Roadster 90, 416/2008) 

- inštalácia osadenie rýb do rámov – expozícia chadba 

- pečenie oplátok 

- pomoc pri revízií (zoológ) 

- vyčistenie upchaného sifónu (prednášková miestnosť) 

- kontrola zbierok (Bohunice) 

 

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 226 ks predmetov. 

 

 

Dlhodobé úlohy 

 

1. Základné ošetrenie a konzervácia predmetov po presťahovaný do nových 

priestorov. 

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

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

uloženie a zabezpečiť vhodné podmienky pre ich dlhodobé uchovanie. 
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Za I. polrok 2016 boli ošetrené 4 ks zb. predmety. 

Za II. polrok 2016 bolo ošetrených  50 ks zb. predmetov. 

 

2.Ošetrovanie a konzervácia zbierkových predmetov z textilu, kroje ako celok + 

doplnky ku krojom. 

Prekonzervovanie zbierky ľudového odevu + doplnkov a textilu, ktoré vyžadujú 

náročné zásahy vzhľadom k zložitosti a rôznorodosti použitého materiálu (textil, kov) 

a jeho spracovaniu (zložité riasenie a nestálosť farieb). 

 

Za I. polrok 2016 boli ošetrené 2 ks textilu ľudového odevu. 

Za II. polrok 2016 bolo ošetrených 25 ks textilu ľudového odevu. 

 

 

3.Revízia zbierkového fondu 

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

Žilinčík, M. Vojenčáková Bolečková 

Revízia celého zbierkového fondu, rozdelenie zbierkového fondu histórie a etnografie 

 

Za I. a II. polrok 2016 som sa zúčastnila na revízii zbierkových predmetov 

z archeológie a plastík 

 

 

Krátkodobé úlohy 

 

1. Základné ošetrenie a konzervácia predmetov z dreva, kovu, kože, skla, papiera, 

hliny. 

Ošetrenie a zakonzervovanie zbierkových predmetov, prípravana uloženie, 

zabezpečenievhodných podmienok pre ich dlhodobé uchovanie. Vyhotovenie 

fotodokumentáciu každého zbierkového predmetu. 

 

Za I. polrok  2016 bolo z tejto skupiny ošetrených základným ošetrením 0 predmetov. 

Za II polrok 2016 bolo z tejto skupiny ošetrených základným ošetrením 66 ks  

predmetov. 

 

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

prezentáciu. 

Zbierkové predmety určené na prezentáciu pripraviť na vystavovanie a následne 

upraviť pred uložením do depozitára. Počet a výber zbierkových predmetov je závislý 

od požiadaviek odborných pracovníkov múzea. 

 

Za I. polrok  2016 bolo z tejto skupiny ošetrených a pripravených na prezentáciu 220 

ks zbierkových predmetov. 
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Za II. polrok  2016 boloz tejto skupiny ošetrených a pripravených na prezentáciu 218 

ks zbierkových predmetov. 

 

Za hodnotené obdobie bolo ošetrených v podmienkach múzea a vlastnými 

prostriedkami celkom 585 ks predmetov. 

 

 

3.3. Historička (Mgr. Anna Šujanská) 

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

hlavne zbierky technického charakteru – motocykle. Renovácia motocyklov bola urobená 

špeciálne na súťažnom, športových motocykloch zn. Tatran rýchlostný – odstránenie 

vzduchovej bubliny pod farbou (bez finančných nákladov), motocykel  JAWA 90 CROSS – 

oprava nádrže a renovácie farby, motocykel JAWA 50 typ 23 Mustang - renovácia farby.  

Ďalším ošetrením v mesiaci apríl-máj prešli motocykle určené na zahraničnú výstavu, 

inštalovanú v Regionálnom múzeum Valašska v počte 13 ks. Okrem toho boli ošetrené rádiá 

a televízory, tranzistory a ďalšie technické doplnky určené na výstavu „Zázračné skrinky.“ 

 

 

3.4. Zoológ (Ing. Tomáš Žilinčík) 

Dňa 13.5.2016 bol depozitárny priestor ošetrený  dvoma kusmi insekticídných dymovníc 

Cytrol Super SG a 16.5.2016 boli inštalované odparníky s práškovým naftalínom. 

Kontroly tekutinových preparátov a dermoplastických preparátov sa vykonávali priebežne 

počas pracovnej doby v cca 2 týždňových intervaloch od januára do júna. Materiál je fixovaný 

benzenalkoholom a roztokom formaldehydu. Konzervačné nádoby sú umiestnené v lekárskych 

skriniach v Považskej Bystrici.Počas kontrol boli doplnené fixačné roztoky v prípade prílišného 

odparenia. 

 

Vizuálna kontrola dermoplastických preparátov cicavcov bola realizovaná 5 krát. 
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4.Stav zbierkového fondu z hľadiska evidencie zbierok 
 

Stav zbierkového fondu k  31. 12. 2016 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 1 823 2 676 0 0 

Národopis 2 658 3 268 0 0 

Dejiny umenia 211 215 0 0 

Numizmatika 129 167 0 0 

Iné spoločenské 

vedy 
346 355 0 0 

Spoločenské vedy 

spolu 
5635 8359 0 0 

Geológia 42 62 0 0 

Botanika 1 559 4 810 0 0 

Zoológia 1 480 19112 0 0 

Prírodné vedy 

spolu 
3081 23984 0 0 

Zbierky spolu 8 716 32343 0 0 

 

 

Elektronické spracovanie zbierok v ESEZ 4G  

Prvostupňová evidencia: 

Počet prírastkových čísel Počet kusov zbierkových predmetov 

1 055 1863 

 

 

4.1. Historička (Mgr. Anna Šujanská) 

 

Historička múzea v programe ESEZ v roku 2016 spracovala 62 ks motocyklov. Celkovo 

k 31.12 2016 bolo vykonaných 116 druhostupňových záznamov. Počet záznamov 

s obrázkami v roku 2016 bolo 63 a celkove k 31. 12. 2016 bolo v ESEZ-e nahodených 96 

obrázkov II. stupňovo spracovaných predmetov. Z histórie a výtvarného umenia bolo ku konca 

roka (31.12. 2016) 165 priložených obrázkov.    
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5.Fotodokumentácia 
 

 

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

Fotodokumentáciu zbierkových predmetov vykonávajú: 

- Magdaléna Vojenčáková  Bolečková (pred konzervovaním a následnej evidencii a po 

ošetrení 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)  

 

Fotodokumentácia zbierok bola vykonaná najmä na zbierkach technického charakteru 

(motocykloch), s ktorými sme najviac pracovali hlavne v oblasti realizácie výstav. Fotograficky 

boli zdokumentované hlavne motocykle, ktoré sme vystavovali vo Vsetíne a v Bohuniciach. 

Ostatné zbierky z histórie a národopisu boli fotograficky dokumentované na výstavné 

a prezentačné účely.  

 

 

5.1  Sumarizácia fotodokumentačných prác za rok 2016 

 
 fotodokumentácia z 125 podujatí múzea (z toho11 výstav) -  fotografie boli 

vytriedené, upravené, podľa potreby orezané, publikované a uložené do múzejnej 

fotodokumentačnej databázy.  

(realizácia: Mgr. Ondřej Trnka, Magdaléna Vojenčáková Bolečková, S. Barančíková) 

 

 fotodokumentácia rôznych zbierkových predmetov – 800 záberov 

(realizácia: Magdaléna Vojenčáková Bolečková) 

 

 fotodokumentácia 12 ks motocyklov – 548 záberov 

(realizácia: Mgr. Anna Šujanská) 

 

fotodokumentácia 62 ks obrazov I. W. Kráľa – 124 záberov 

(realizácia: Mgr. Ondřej Trnka, asistencia: Mgr. A. Šujanská) 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

6.Akvizičná činnosť 
 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala 16.11.2016. Bol doplnený zbierkový fond histórie (dar), 

etnografie (dar) a zoológie (dar).Odsúhlasila nadobudnutie 42 prírastkových čísel so 117 ks 

zbierkových predmetov na doplnenie zbierkového fondu histórie, 1 prírastkové číslo s 331 ks 

zbierkových predmetov na doplnenie zbierkového fondu zoológie a 1 prírastkové číslo s 2 ks 

zbierkových predmetov na doplnenie zbierkového fondu etnografie. 

 

Spolu bolo nadobudnutých 450 ks zbierkových predmetov. 

 

 

7.Vedecko-výskumná činnosť 
 

 

7.1.Zoológia (Ing. Tomáš Žilinčík) 

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

Termín: 2013-2017 

Sledovanie negatívnych vplyvov cestnej premávky na vybrané živočíšne skupiny 

(drobné zemné cicavce, obojživelníky a drobné spevavce). 

 

2. Názov úlohy: Fauna intravilánu Považskej Bystrice 

Termín: 2013-2017 

Zmapovanie zoocenóz mesta Považská Bystrica z dôrazom na bezstavovce a škodcov 

rastlín. 

 

 

7.2 História (Mgr. Anna Šujanská) 

 

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

Zbrojovky, Závod II v  Považskej Bystrici. 

termín:  2014 - úloha pokračuje aj v roku 2016 - 2017 

Riešenie výskumnej úlohy prebiehalo formou štúdia fondu akciovej spoločnosti ČKD, 

uloženom v Oblastnom archíve (OAP) v Prahe a tiež i štúdia archívneho fondu akciovej 

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

Súčasťou výskumu bola aj osobná komunikácia s potomkami rodiny Ružičkovcov žijúcich 

v Prahe a vo Viedni. Historička na realizáciu výskumnej úlohy „Ing. Klementín Ružička a 

Československá zbrojovka, závod II. v Považskej 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 predloženie a  tiež štúdium archiválií je 

potrebné určité časové vymedzenie. Finančná situácia Trenčianskeho samosprávneho kraja  

nielen spôsobila veľký časový posun ale hlavne skrátila pôvodne plánovanú dĺžku 
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výskumu, čo negatívne ovplyvnilo nielen priebeh ale aj výsledky výskumu. Z toho dôvodu 

bude potrebné v štúdiu archiválií a iných dokumentov uložených v archívoch Čiech a 

Moravy, tiež súkromných(rodinných) archívoch a muzeálnych knižniciach v stredných a 

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

spoločnosť PSL Považská Bystrica.  

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

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

Ružičkovcov s bohatou obrazovou dokumentáciou. Po konzultácii s ešte žijúcimi 

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

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

a široká verejnosť formou tlače a médií. Táto úloha bola v roku 2016 čiastočne ukončená 

s tým, že tohto času čakáme na výsledok podania projektu na publikovanie informácií 

o rode Ing. K. Ružičku. 

 

 

2. Názov úlohy: Fajky na Považí  

termín:  2014 - úloha pokračuje aj v roku 2016 

 

8. Expozičná činnosť,výstavná činnosť,podujatia, akcie 
 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej 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.  

 

8.1Expozícia motocyklovej výroby a histórie strojárenstva  

Viacnásobné stretnutia vedenia múzea s vlastníkmi priestorov vhodných na vybudovanie trvalej 

expozície priniesli návrh koncepcie expozície a dispozičného riešenia priestoru (Mgr. Ondřej 

Trnka). Momentálne sa vyčísľujú všetky potrebné náklady oboch strán a finančná podpora zo 

strany zriaďovateľa múzea.  

 

 

8.2 Výstavy - prehľad 

Prehľad výstavnej činnosti,  za rok 2016, ktoré pripravilo múzeum pre verejnosť: 

 

Názov výstavy   Miesto    Trvanie 

Zázračné skrinky   Vlastivedné múzeum v PB 12.5.2016 – 16.12.2016 

 

Od počiatkov výroby po zlatú éru Múzeum regiónu Bielych 

     Karpát , kaštieľ Bohunice 1.1.2013 – trvá 

 

Fauna Považia   Múzeum regiónu Bielych 
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     Karpát , kaštieľ Bohunice 6.6.2014 – trvá 

 

Samostatne a pritom spoločne  Dubnické múzeum  

 v Dubnici nad Váhom  7.5.2016 – 31.12.2016 

 

Púchovská kultúra  Župný dom v Púchove            9.10. 2015 – trvá 

 

Etnofolk    Vlastivedné múzeum v PB     14. 12. 2015 –31.3.2016 

 
 

8.3Podujatia, akcie - prehľad 

V I. polroku 2016 vlastivedné múzeum usporiadalo 60podujatí a akcií. 

V II. polroku 2016 vlastivedné múzeum usporiadalo 65podujatí a akcií. 

 

V rámci cestovateľského podujatia „Zbaľ sa a poď“ sa uskutočnili 4 podujatia: 
Zbaľ sa a poď do Tanzánie  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 26.2.2016    

Zbaľ sa a poď na Maltu   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 22.4. 2016   

Zbaľ sa a poď na Aljašku   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 13.5.2016 

Zbaľ sa a poď na Denali   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 21.10.2016 

 

V rámci vzdelávacieho programu „Múzeum v škole“ sa uskutočnilo 83 prednášok 

(usporiadané chcronologicky): 

Ľudová kultúra Slovenska – Fašiangy Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 15.1.2016 

Safari v koberci    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 19.1.2016 

Tradičná ľudová kultúra – Fašiangy Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 19.1.2016 

Tradičná ľudová kultúra – Fašiangy Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 26.1.2016 

História mesta - hrad Bystrica                       Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 26.1.2016  

História mesta - hrad Bystrica                       Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 27.1.2016 

Tradičná ľudová kultúra – Fašiangy Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 27.1.2016 

Ľudová kultúra Slovenska – Fašiangy Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 4.2.2016 

Ľudová kultúra Slovenska – Fašiangy Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 9.2.2016 

Ľudová kultúra Slovenska – Pôst.obd. Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 12.2.2016 

Ľudová kultúra Slovenska – Pôst.obd. Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 19.2.2016 

Ako som stretol ryby   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 19.2.2016 

Ľudová kultúra Slovenska – Pôst.obd. Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 24.2.2016 

Výstražné a krycie sfarbenie zvierat              Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 15.3.2016  

Huby okolia Považskej Bystrice                    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 15.3.2016 

Výstražné a krycie sfarbenie zvierat              Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 16.3.2016 

Huby okolia Považskej Bystrice                    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 16.3.2016 

Ľudová kultúra Slovenska – Pôst.obd. Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 18.3.2016 

Ľudová kultúra Slovenska – Pôst.obd. Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 22.3.2016 

Ponor sa do objavovania - týždeň vody         ZŠ Papradno    22.3.2016 

Ponor sa do objavovania - týždeň vody         Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 5.4 .2016 

Popoludnie v múzeu    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      6.4 .2016 

Ponor sa do objavovania - týždeň vody         Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      7.4 .2016 

Ponor sa do objavovania - týždeň vody         Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      7.4 .2016 

Ponor sa do objavovania - týždeň vody         Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      8.4 .2016 

Ponor sa do objavovania - týždeň vody         Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      8.4 .2016 

Ponor sa do objavovania - týždeň vody         Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici     11.4.2016 

Dopoludnie v múzeu   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    18.4.2016 
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Ponor sa do objavovania - týždeň vody         ZŠ Dolná Maríková                             19.4.2016 

Deň Zeme                           Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    22.4.2016 

Islam                           Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    12.5.2016 

Dopoludnie v múzeu   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    24.5.2016 

Dopoludnie v múzeu   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    25.5.2016 

Dopoludnie v múzeu   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      9.6.2016 

Liečivé rastliny                 ZŠ Mierová v Bytči                              10.6.2016 

Liečivé rastliny                 ZŠ Mierová v Bytči                              10.6.2016 

Liečivé rastliny                 ZŠ Mierová v Bytči                              10.6.2016 

Liečivé rastliny                 ZŠ Mierová v Bytči                              10.6.2016 

Safari v koberci    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    28.6.2016 

Safari v koberci    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    28.6.2016 

Prázdninové múzeum   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 7.72016 

Prázdninové dopoludnie v múzeu  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 13.7.2016 

Liečivé rastliny    ZŠ Jasenica                 7.10.2016 

Fauna nášho okresu   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 11.10.2016    

Liečivé rastliny                                              Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 14.10.2016 

Les     Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 18.10.2016  

Liečivé rastliny    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 20.10.2016    

Liečivé rastliny    ZŠ Slopná                 25.10.2016   

Pátranie po svojich predkoch                       Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 4.11.2016 

Ako sa písali a píšu dejiny obce                   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 4.11.2016 

Separuješ sa od separácie odpadov ?            Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 4.11.2016 

Tradičná kultúra našich predkov                    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici      8.11.2016 

Tradičná kultúra našich predkov                    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici     9.11.2016 

Safari v koberci                                              Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici    10.11.2016  

Liečivé byliny    ZŠ Papradno    10.11.2016   

Liečivé byliny    ZŠ Papradno                 10.11.2016   

Liečivé byliny                                                Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 14.11.2016  

Včela ako symbol                                          Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 18.11.2016 

Fauna nášho okresu   ZŠ Brvnište                  21.11.2016   

Kalendárne obyčaje, rodinné zvyky ZŠ Brvnište                  21.11.2016    

Hrad Bystrica    ZŠ Brvnište                  21.11.2016    

Kalendárne zvyky                ZŠ J. A. Komenského Púchov  22.11.2016 

Religionistika   ZŠ J. A. Komenského Púchov  22.11.2016 

Religionistika   ZŠ J. A. Komenského Púchov   22.11.2016 

Les    ZŠ J. A. Komenského Púchov  22.11.2016 

 

 

22 tvorivých dielní: 

Tvorivá dielňa výroby fašiang. masiek Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 25.1.2016  

Tvorivé prázdniny   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 29.2.2016  

Tvorivé prázdniny   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 1.3.2016  

Zelený štvrtok - veľkonočná TD  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 24.3.2016 

Tvorivá dielňa drôtovania   ZŠ sv. Augustína Pov.Bystrica  30.3.2016 

Tvorivá dielňa drôtovania   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 11.4.2016 

Tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 16.5.2015   

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Detský charitný dom  v Pov.Bystrici 16.6.2015 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Vlastivedné múzeum  v Pov.Bystrici 21.6.2016  

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Detský charitný dom  v Pov.Bystrici 23.6.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Vlastivedné múzeum  v Pov.Bystrici 24.6.2016 

Tvorivá dielňa plstenia   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 13.7.2016  
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Tvorivá dielňa plstenia   Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 25.7.2016  

Mladí remeselníci v múzeu  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 25.7.2016  

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 8.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 9.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Detský charitný dom  v Pov.Bystrici 22.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 29.9.2016   

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Detský charitný dom  v Pov.Bystrici 29.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok  Detský charitný dom  v Pov.Bystrici 30.9.2016 

Tvorivá dielňa drôtovania   ZŠ Slopná                 25.10.2016 

Adventná tvorivá dielňa                                ZŠ Považské Podhradie 5.12.2016  

 

Okrem uvedených podujatí sa uskutočnili aj týchto15 podujatí: 

-Tradičná ľudová kultúra–Fašiangy(prednáška)    Vlast. múzeum v Pov.Bystrici 25.1.2016 

- Ľudová kultúra Slovenska – Pôst.obd.(prednáška)  Vlast.múzeum v Pov.Bystrici 16.2.2016 

- Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v roku 2015/2016 –  

priestory SOŠ stavebnej v Považskej Bystrici     13.3. – 14.3.2016 

-Zbaľ sa a poď na trek okolo Annapurny (Festival Expedičná kamera) 

Kino Mier v Považskej Bystrici  2.4.2016 

-Stavanie mája    Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici 29.4.2016  

- Noc múzeí a galérií   Aareál zrúcaniny hradu Bystrica  21.5.2016 

- Tradičná bývanie v Marikovej       Areál skanzenu Horná Mariková  17.7.2016 

- Noc hradných zrúcanín           Areál hradu Bystrica v Pov.Podhradí            13.8.2016 

- Považskobystrický motocykel 2016 pešia zóna mesta Považská Bystrica,  

areál Považských strojární, priestor pred  

Domom kultúry    3.9.2016  

- Vernisáž výstavy obrazov I.W.Kráľa-DEKD - kaštieľ Burg Považské Podhradie        9.9.2016 

- Dni európskeho kultúrneho dedičstva - kaštieľ Burg Považské Podhradie                   14.9.2016 

- Zbaľ sa a poď po Slovensku – Slovensko na foografiách(Festival Horomilfest)   

Kino Mier v Považskej Bystrici  29.9.-1.10.2016 

- Týždeň vedy a techniky        Mestský úrad v Považskej Bystrici   9. – 10. 11. 2016 

- Múzy nás spájajú    Kúpele Nimnica    25. 11. 2016 

- Zbaľ sa a poď do Patagónie 

(Festival Snow Film Fest)   Kino Mier v Považskej Bystrici    26. 11. 2016 

 

 

9.Edičná a publikačná činnosť 
 

 

9.1 Vydané publikácie 

Múzeum pripravalo v II. polroku „Zborník Vlastivedného múzea“ s plánovaným rozsahom do 

145 strán. Redakčná rada pracovala s 9-timi príspevkami, ktoré boli recenzované a prešli 

jazykovou korektúrou. Z časových dôvodov sa publikáciu nepodarilo vydať do konca roka 

2016. 

 

9.2Publikačná činnosť jednotlivých odborných pracovníkov 

9.2.1 (Mgr. Petronela Rágulová, PhD.) 

 

RÁGULOVÁ,P.2016.V Považskej Bystrici sprístupnili výstavu Etnofolk. IN: Považskobystrické novinky, 

roč. XX, č. 2, s. 6. ISSN 1337-7485. 
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rag.2016. Výstava Etnofolk odhaľuje dedičstvo ľudovej kultúry štyroch stredoeurópskych krajín. IN: Obecné 

noviny - Týždenník miest a obcí, roč. XXVI, č. 1-2,s.26.ISSN 1335-650X. 

http://www.obecne-noviny.sk/pdf/view?id=104 

 

RÁGULOVÁ,P.2016.Veľkonočné zvyky našich predkov. IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 12, s. 

21. ISSN 1337-7485. 

 

PR,VP .2016. Tentoraz sa vybrali do Tanzánie. IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, č.  13, s.  10. 

ISSN 0231-861X. 

 

Tlačová správa na stránke TSK 28.5. 2015 – Súčasťou noci múzeí sa po prvýkrát stal aj hrad Bystrica 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/sucastou-noci-muzei-sa-po-prvykrat-stal-aj-hrad-

bystrica.html?page_id=307446 

 

RÁGULOVÁ,P.2016.Otvorenie turistickej sezóny v Dubnickom múzeu. IN: Dubnické noviny, roč.XIX.č.5, 

s.6.ISSN 1339-3642. 

 

Internetový portál topky.sk, článok:  „Etnologička opísala ťažkú minulosť Slovákov: V 19.storočí zomieralo 

každé piate dieťa“, 1. 6. 2016 

http://www.topky.sk/cl/10/1551271/Etnologicka-opisala-tazku-minulost-Slovakov--V-19--storoci-zomieralo-

kazde-piate-dieta 

 

Spravodajský portál topky.sk, článok :  „Desivé ľudové praktiky slovenských žien: Nechcených detí sa 

zbavovali krutým spôsobom“, 26.6.2016 

http://www.topky.sk/cl/10/1555339/Desive-ludove-praktiky-slovenskych-zien--Nechcenych-deti-sa-

zbavovali-krutym-sposobom 

 

Tlačová správa: internetová stránka TSK, 7. 7. 2016 : „Poznáme moravský a slovenský fenomén 

motocyklistiky“ 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/pozname-moravsky-a-slovensky-fenomen-

motocyklistiky.html?page_id=317965 

 

r.2016.Medzinárodná výstava Fenomén motocyklistiky je výsledkom cezhraničnej spolupráce. IN: 

Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 29/30, s. 28. ISSN 1337-7485. 

 

 

Tlačová správa .internetová stránka TSK, 16.8. 2016 : „Vstupnú bránu hradu prekročilo takmer 600 ľudí“ 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/vstupnu-branu-hradu-bystrica-prekrocilo-takmer-600-

ludi.html?page_id=325178 

 

Spravodajský portál:našaPovažská.sk, článok: „Hrad Bystrica zažil veľkolepý nával: Dvakrát viac ľudí, ako 

sa očakávalo!“ 

http://povazska.dnes24.sk/hrad-bystrica-zazil-velkolepy-naval-dvakrat-viac-ludi-ako-sa-ocakavalo-foto-

247482 

 

Tlačová správa: internetová stránka TSK, 6.9. 2016 : „V Trenčianskej župe si pripomenuli slávu Považských 

strojární“ 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/v-trencianskej-zupe-si-pripomenuli-slavu-povazskych-

strojarni.html?page_id=328903 

 

RÁGULOVÁ, Petronela. 2016.Šúpolienky odeté slnkom. IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, č.  41, 

s.  10. ISSN 0231-861X. 

 

RÁGULOVÁ, Petronela. 2016. V týchto dňoch spomíname na našich predkov. In: Považské ECHO, roč.7, č. 

22, 27.10.2016 

http://echo.sme.sk/echo/povazie/ 

 

RÁGULOVÁ, Petronela. 2016. Deti sa učili výrobu šúpolienok. In: Katolícke noviny, roč.131, č. 44, s. 15. 

ISSN 0139-8512  

 

http://www.obecne-noviny.sk/pdf/view?id=104
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/sucastou-noci-muzei-sa-po-prvykrat-stal-aj-hrad-bystrica.html?page_id=307446
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/sucastou-noci-muzei-sa-po-prvykrat-stal-aj-hrad-bystrica.html?page_id=307446
http://www.topky.sk/cl/10/1551271/Etnologicka-opisala-tazku-minulost-Slovakov--V-19--storoci-zomieralo-kazde-piate-dieta
http://www.topky.sk/cl/10/1551271/Etnologicka-opisala-tazku-minulost-Slovakov--V-19--storoci-zomieralo-kazde-piate-dieta
http://www.topky.sk/cl/10/1555339/Desive-ludove-praktiky-slovenskych-zien--Nechcenych-deti-sa-zbavovali-krutym-sposobom
http://www.topky.sk/cl/10/1555339/Desive-ludove-praktiky-slovenskych-zien--Nechcenych-deti-sa-zbavovali-krutym-sposobom
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/pozname-moravsky-a-slovensky-fenomen-motocyklistiky.html?page_id=317965
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/pozname-moravsky-a-slovensky-fenomen-motocyklistiky.html?page_id=317965
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/vstupnu-branu-hradu-bystrica-prekrocilo-takmer-600-ludi.html?page_id=325178
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/vstupnu-branu-hradu-bystrica-prekrocilo-takmer-600-ludi.html?page_id=325178
http://povazska.dnes24.sk/hrad-bystrica-zazil-velkolepy-naval-dvakrat-viac-ludi-ako-sa-ocakavalo-foto-247482
http://povazska.dnes24.sk/hrad-bystrica-zazil-velkolepy-naval-dvakrat-viac-ludi-ako-sa-ocakavalo-foto-247482
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/v-trencianskej-zupe-si-pripomenuli-slavu-povazskych-strojarni.html?page_id=328903
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/v-trencianskej-zupe-si-pripomenuli-slavu-povazskych-strojarni.html?page_id=328903
http://echo.sme.sk/echo/povazie/
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RÁGULOVÁ, Petronela. 2016.Ľudia, s ktorými chcete vystúpiť na Denali, musia byť nekonfliktní a tímoví 

hráči. IN : Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 44, s. 12. ISSN 1337-7485. 

 

Spravodajský portál: našaPovažská.sk, článok: „Tentoraz  cestovali na americké Denali“, 12. 11. 2016  
 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20382249/tentoraz-cestovali-na-americke-denali.html 

 

RÁGULOVÁ, Petronela.2016.  Zvyky predvianočného obdobia. IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 

50, s. 21. ISSN 1337-7485. 

 

Spravodajský portál: našaPovažská.sk, článok: „Najlepšie je vraj vyrezať  ho za splnu, aj sa s ním čarovalo“, 

18. 12. 2016 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20413429/najlepsie-je-vraj-vyrezat-ho-za-splnu-aj-sa-s-nim-carovalo.html 

 

RÁGULOVÁ, Petronela.2016.  Z bohatej studnice papradňanského vianočného zvykoslovia Vianoce po 

papradňansky. IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 51/52, s. 28. ISSN 1337-7485. 

 

Spravodajský portál : povazska.dnes24.sk, článok „Etnologička z Považskej o medovníkoch : Pár faktov, 

ktoré vás zrejme prekvapia“ 24. 12. 2016 

http://povazska.dnes24.sk/etnologicka-z-povazskej-o-medovnikoch-par-faktov-ktore-vas-zrejme-prekvapia-

258955 
 

 

9.2.2 (Mgr. Anna Šujanská) 

ŠUJANSKÁ, Anna:  Zastúpenie fajok v zbierkach Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. In: História 

výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II.  Zborník Tekovského múzea v Leviciach, rok 

2016., s. 105-124.  

 

ŠUJANSKÁ, Anna: Retrospektívny pohľad na fajky – Štiavnička -  uložené v Slovenskom banskom múzeu 

v Banskej Štiavnici v období 90. rokov 20. storočia. In: História výroby fajok a archeologické nálezy fajok 

na Slovensku II.  Zborník Tekovského múzea v Leviciach, rok 2016., s. 182-184.  

 

MY Obzor, noviny Stredného Považia: Zázračné skrinky 

 

MY Obzor, noviny stredného Považia: Naše motocykle cestovali za hranice ? 

 

Spravodajský portál: Aktuality.sk (18. 04. 2016) 

http://www.aktuality.sk/clanok/329472/foto-barokovy-kastiel-premenili-na-hotel/ 

 

Pre TASR (regiony-kultúra) Ing. Podmaník – kompy v P.Bystrici  a v okolí PB – nahraný a poskytnutý text: 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-

kompy.html 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-

kompy.html 

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/data/ostatni/ostatni-denik-29-8-2016-jak-sla-babetta-do-sveta-

2016.pdf 

 

Trenčiansky samosprávny kraj – tlačová správa z podujatia, ktoré sa konalo 03.09. 2016 – PBM-2016, 

COOLtainer – beseda pred Domom kultúry: 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/v-trencianskej-zupe-si-pripomenuli-slavu-povazskych-

strojarni.html?page_id=328903 

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/fenomen-motocyklistky/ 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/pozname-moravsky-a-slovensky-fenomen-

motocyklistiky.html?page_id=317965 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20273467/v-kastieli-je-dnes-spristupnena-jedinecna-vystava.html 

http://povazska.dnes24.sk/povazskobystricke-kulturne-dedicstvo-vystava-nasho-najvyznamnejsieho-umelca-

249943 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20382249/tentoraz-cestovali-na-americke-denali.html
http://nasapovazska.sme.sk/c/20413429/najlepsie-je-vraj-vyrezat-ho-za-splnu-aj-sa-s-nim-carovalo.html
http://povazska.dnes24.sk/etnologicka-z-povazskej-o-medovnikoch-par-faktov-ktore-vas-zrejme-prekvapia-258955
http://povazska.dnes24.sk/etnologicka-z-povazskej-o-medovnikoch-par-faktov-ktore-vas-zrejme-prekvapia-258955
http://www.aktuality.sk/clanok/329472/foto-barokovy-kastiel-premenili-na-hotel/
http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-kompy.html
http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-kompy.html
http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-kompy.html
http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-kompy.html
http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/data/ostatni/ostatni-denik-29-8-2016-jak-sla-babetta-do-sveta-2016.pdf
http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/data/ostatni/ostatni-denik-29-8-2016-jak-sla-babetta-do-sveta-2016.pdf
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/v-trencianskej-zupe-si-pripomenuli-slavu-povazskych-strojarni.html?page_id=328903
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/v-trencianskej-zupe-si-pripomenuli-slavu-povazskych-strojarni.html?page_id=328903
http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/fenomen-motocyklistky/
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/pozname-moravsky-a-slovensky-fenomen-motocyklistiky.html?page_id=317965
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/pozname-moravsky-a-slovensky-fenomen-motocyklistiky.html?page_id=317965
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10.Vzťah s médiami 

 

10.1Prehľad článkov uverejnených vtlačených médiách (chronologicky) 
POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 1, dátum 12. 1. – 18. 1. 2016, strana 9 

„Výstava Etnofolk“ 

 

PBn č. 2, dátum 12. január 2016, strana 6 

„V Považskej Bystrici sprístupnili výstavu Etnofolk“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 2, dátum 19. 1. – 25. 1. 2016, strana 8 

„Výstava Etnofolk“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 3, dátum 26. 1. – 1. 2. 2016, strana 9 

„Výstava Etnofolk“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

 

PBn č. 4, dátum 26. január 2016, strana 24 

„Etnofolk“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 4 , dátum 2. 2. – 8. 2. 2016, strana 9 

„Výstava Etnofolk“ 

„Výstava motocyklov“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 5, dátum 9. 2. -  15. 2. 2016, strana 9 

„Výstava Etnofolk“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 6, dátum16. 2. -  22. 2. 2016, strana 9 

„Výstava Etnofolk“ 

 

PBn č. 7, dátum 16. február 2016, strana 22  

„Zbaľ sa a poď do Tanzánie“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 7, dátum 23. 2. – 29. 2. 2016, strana 9 

„Zbaľ sa a poď. Tentoraz do Tanzánie“ 

„Výstava Etnofolk vo Vlastivednom múzeu“ 

 

PBn č. 8, dátum 23. február 2016, strana 23 

„Zbaľ sa a poď do Tanzánie“ 

„Tvorivé prázdniny“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č.9, dátum 8. 3. – 14. 3. 2016, strana 9 

„Výstava Etnofolk“ 

„Fauna Považia“ 

 

PBn č. 10, dátum 8. marec 2016, strana 9 

„V múzeu bolo počas jarných prázdnin tvorivo“ 

 

PBn č. 11, dátum 15. marec 2016, strana 20, 21  

„Ak sa chcete ponáhľať, vráťte sa späť do Európy“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 10, dátum 15. 3. – 21. 3. 2016, strana 9 

„Výstava Etnofolk“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 11, dátum 22. 3. – 29. 3. 2016, strana 6, 9 

„Najprv vyniesli smrť, potom privolali plodivú silu“ 

„Tvorivé dielne“ 

„Výstava Etnofolk“ 



23 
 

Pri návšteve bohunického kaštieľa si pozrite aj zaujímavé výstavy: 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“  

 

PBn č. 12, dátum 22. marec 2016, strana 21, 24 

Veľkonočné zvyky našich predkov“ 

„Zelený štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 12, dátum 29.3. – 4. 4. 2016, strana 9 

„Expedičná kamera“ 

„Ponor sa do objavovania“ 

„Výstava Etnofolk“ 

„Výstava motocyklov“ 

 

PBn č.13, dátum 29. marec 2016, strana 7, 24 

„Príďte prežiť dobrodružstvo na Expedičnú kameru“ 

„Ponor sa do objavovania“ 

 

PBn č. 14, dátum 5. marec 2016, strana 9, 23 

„Expedičná kamera priniesla ľuďom dobrodružstvo“ 

„Ponor sa do objavovania“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 13, dátum 5. 4. – 11. 4. 2016, strana 8, 10 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

„Ponor sa do objavovania“ 

„Tentoraz sa vybrali do Tanzánie“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 14, dátum 12. 4. – 18. 4. 2016, strana 9 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

 

PBn č. 15, dátum 12. apríl 2016, strana 8, 25 

„S vodou sa ponorili do sveta objavovania“ 

„Výstava historických motocyklov“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 15, dátum 19. 4. – 25. 4. 2016, strana 8, 9 

„Zbaľ sa a poď“ 

„Pripravili výber najlepších cestovateľských filmov“ 

„V bohunickom kaštieli je výstav viac“ 

 

PBn č. 16, dátum 19. apríl 2016, strana 24 

„Zbaľ sa a poď na Maltu“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 16, dátum 26. 4. – 2. 5. 2016, strana 12 

„Študenti postavia máj“ 

 

PBn č. 17, dátum 26. apríl 2016, strana 24  

„Stavanie mája“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 17, dátum 3. 5. – 9. 5. 2016, strana 8 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

 

PBn č. 18, dátum 3. máj 2016, strana 1, 9 

„Zelené a vyzdobené máje vztýčili k nebu“ 

 

PBn č. 19, dátum 10. máj 2016, strana 24 

„Zázračné skrinky“ 

„Zbaľ sa a poď na Aljašku“ 



24 
 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 18, dátum 10. 5. – 16. 5. 2016, strana 9 

„Zbaľ sa a poď“  

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 19, dátum 17. 5. – 25. 5. 2016, strana 8  

„V Dubnickom múzeu pribudli nové expozície“ 

„Noc múzeí a galérií“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

 

PBn č. 20, dátum 17. máj 2016, strana 25 

„Noc múzeí a galérií“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 20, dátum 24. 5. – 30. 5. 2016, strana 7  

„Zázračné skrinky“ 

 

PBn č. 21, dátum 24. máj 2016, strana 21 

„Malťania sú usmievaví, neponáhľajú sa a neťukajú si na čelo“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 21, dátum 31. 5. – 6. 6. 2016, strana 9 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

„Možností je viac“ 

 

PBn č. 22, dátum 31. máj 2016, strana 9, 21 

„Spoznávali históriu aj flóru Považského hradu“ 

„ V múzeu ožívajú zázračné skrinky“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 22, dátum 7. 6. - 13. 6. 2016, strana 9 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstava v múzeu“ 

„Výstava motocyklov“ 

 

IN: Dubnické noviny č. 5/2016, ročník XIX, ISSN 1339 – 3642, vydáva mesto Dubnica nad Váhom, strana 6 

„Otvorenie turistickej sezóny v Dubnickom múzeu“ 

 

PBn č. 25, dátum 21. jún 2016, strana 24  

„Fenomén motocyklistiky“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 24, dátum 21. 6. – 27. 6 2016, strana 9 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

 

PBn č. 26, dátum 28. jún 2016, strana 25 

„Fenomén motocyklistiky“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 25, dátum 28. 6. – 4. 7. 2016, strana 5 

„Naša pýcha putovala za hranice“ 

 

Považský obzor My, číslo 26, 6. 7. – 11. 7. 2016, strana 10 

„Fenomén motocyklistiky“ 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstava v múzeu“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 28, dátum 19. 7. – 16. 7. 2016, strana 9 

„“Fenomén motocyklistiky“ 

„Zázračné skrinky“ 
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„Výstavy v múzeu“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 29, dátum 26. 7. – 1. 8. 2016, strana 9 

„Zázračné skrinky“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 30, dátum 2. 8. – 8. 8. 2016, strana 7 

„Fenomén motocyklistiky“ 

„Zázračné skrinky“ 

 

PBn č. 29/30, dátum 19. júl 2016, strana 25, 28 

„Prázdninová prechádzka históriou a prírodou“ 

„Medzinárodná výstava Fenomén motocyklistiky je výsledkom cezhraničnej spolupráce“ 

 

PBn č. 31/32, dátum 9. august 2016, strana 1, 12 

„ Noc hradov a zrúcanín“ 

„Mladí remeselníci vo vlastivednom múzeu“  

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 31, dátum 9. 8. – 15. 8. 2016, strana 4, 7, 11 

„V nedeľu prišlo veľké prekvapenie. Pätorčatá“ 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstava v múzeu“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

„Fenomén motocyklistiky“ 

„Za päť dní zdolali 320 kilometrov“ 

 

PBn č. 33, dátum 16. august 2016, strana 4, 9 

„Považský hrad počas uplynulého víkendu praskal vo švíkoch“ 

„Zdenko vdýchol cez knihu život legendárnemu motocyklu z Považských strojárni“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 32, dátum 16. 8. – 22. 8. 2016, strana 6,  8 

„Do života uvádzali knihu o legendárnom motocykli“ 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstavy v múzeu“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 33, dátum 23. 8. – 29. 8. 2016, strana 6 

„Deti sa na chvíľu stali remeselníkmi“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 34, dátum 30. 8. – 5. 9. 2016, strana 9 

„Považskobystrický motocykel“ 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstava v múzeu“ 

„Výstava motocyklov“ 

„Fauna Považia“ 

„Fenomén motocyklistiky“ 

 

PBn č. 35, dátum 30. august 2016, strana 9, 24 

„Účastníkov Troch horských prémií neodradil od absolvovania rally ani nepríjemný dážď“ 

„Považskobystrický motocykel 2016“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 35, dátum 6. 9. – 12. 9. 2016, strana 7 

„Výstava v múzeu“ 

 

PBn č. 36, dátum 6. september 2016, strana 24 

„Výstava obrazov IMRA WEINERA KRÁĽA“ 

 

PBn č. 37, dátum 13. september 2016, strana 5, 7, 24 

„Ozveny Dní európskeho kultúrneho dedičstva tradične aj v Považskej Bystrici“ 

„V programe nechýbala ani spanilá jazda“ 

„Zázračné skrinky“ 
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POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 36, dátum 13. 9. – 19. 9. 2016, strana 9 

„Zázračné skrinky“ 

„Fenomén motocyklistiky“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 37, dátum 20. 9. – 26. 9. 2016, strana 9 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstavy v múzeu“ 

„Výstava motocyklov“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 38, dátum 27. 9. – 03. 10. 2016, strana 9 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstavy v múzeu“ 

 

PBn č. 38, dátum 20. september 2016 , strana 24 

„HOROMIL FEST 29.9. – 1.10.2016“ 

 

PBn č. 39, dátum 27. september 2016 , strana 1 

„HOROMIL FEST 29.9. – 1.10.2016“ 

 

PBn č. 40, dátum 4. október 2016, strana 4, 21 

„Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici má novovymenovanú riaditeľku“ 

„Deti v charitnom dome tvorili z kukuričného šúpolia“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY  číslo 39, 4. 10. – 10. 10. 2016, strana 9 

„Výstavy v múzeu“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 40, dátum 11.10. -17.10.2016, strana 7 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstava motocyklov“ 

 

PBn č. 41, dátum 11. októbra 2016, strana 24 

„Zbaľ sa a poď...DENALI“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 41, dátum 18.10. -24.10.2016, strana 8, 10 

„Zbaľ sa a poď “ 

„Šúpolienky odeté slnkom“ 

 

PBn č. 42, dátum 18. októbra 2016, strana 24 

„Zbaľ sa a poď...DENALI“ 

 

POVAŽSKÉ ECHO č. 22, dátum 27. 10. 2016, strana 3 

„V týchto dňoch spomíname na našich predkov“ 

Katolícke noviny č. 44, dátum 6. novemer 2016, strana 15 

„Deti sa učili výrobu šúpolienok“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 42, dátum 25. 10. – 31. 10. 2016, strana 8 

„Zázračné skrinky“ 

PBn č. 45, dátum 8. november 2016, strana 23 

„Snow film fest 26.11.2016“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 43, dátum 2. 11. – 7. 11. 2016, strana 7 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstavy v múzeu“ 

„Motocykle, figuríny či fauna“ 

 

 

PBn č. 44, dátum 2. november 2016, strana 12, 21, 24 

„Ľudia, s ktorými chcete vystúpiť na Denali, musia byť nekonfliktní a tímoví hráči“ 

„Prívaly snehu, ľadu a adrenalínu sú za dveramialebo Snow Film Fest 2016 sa blíži“ 

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ 
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POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 44, dátum 8. 11. – 14. 11. 2016, strana 9, 10 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstavy v Dubnickom múzeu“ 

„Motocykle, figuríny, či fauna“ 

„Tentoraz cestovali na americkú horu Denali“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 45, dátum 15. 11. – 21. 11. 2016, strana 6, 8, 9 

„Majú Prameň drakov, je to zaujímavé miesto“ 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstavy v múzeu“ 

„Prívaly snehu, ľadu a adrenalínu sú za dverami“ 

 

PBn č. 45, dátum 8. november 2016, strana 23 

„Snow film fest 26.11.2016“ 

 

PBn č. 46, dátum 15. november 2016, strana 23 

„Snow film fest 26.11.2016“ 

 

PBn č. 47, dátum 22. november 2016, strana 21,22 

„Tematický týždeň – moje mesto v Základnej škole Nemocničná“ 

„Snow film fest 26.11.2016“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č. 46, dátum 22. 11. – 28. 11. 2016, strana 5,6,8 

„Koník bol biely, hádam bude chumeliť“ 

„Už tento víkend môžete zažiť zimné dobrodružstvo“ 

„Zázračné skrinky“ 

„Výstavy v múzeu“ 

„Motocykle, figuríny i fauna“ 

 

PBn č. 48, dátum 29. november 2016, strana 9, 12  

„Na Považí ocenili jednotlivcov a kolektívy z oblasti kultúry“ 

„Snow Film Festu konkurovalo teplé víkendové počasie“ 

PBn č. 50, dátum 13. december 2016, strana 21 

„Zvyky predvianočného obdobia“  

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č.  49, dátum 13. 12. – 19. 12. 2016, strana 4, 6 

„Dôležitý atribút Vianoc, ktorý mal podľa našich predkov priniesť prosperitu“ 

„Mikulášske pochôdzky sa stále udržiavajú“ 

 

POVAŽSKÉ ECHO č. 26, dátum 15. 12. 2016, strana 1 

„Spája ich spoločná záľuba“ 

Jaseničan, noviny obce Jasenica, štvrťročník, číslo 4/2016, december, ročník II., strana 13, ISSN 2453-6210 

„Zdravý október“ 

 

POVAŽSKÝ OBZOR MY č.  50-51, dátum 20. 12. 2016 – 9. 1. 2017, strana 7 

„ Robili krásne medovníky i zasnežené ozdoby“ 

 

PBn č. 51/52, dátum 20. december 2016, strana 28 

„Vianoce po papradňansky...“ 
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10.2. Mediálne vstupy - televízia 

 

10.2.1 Mgr. Petronela Rágulová 

Televízia + Rozhlas 
-   ITV televízia  - názov príspevku „Etnofolk“ 18. 1. 2016  

http://www.i-televizia.sk/noviny_3.php 

- Rádio Regina  Banská Bystrica – názov relácie “Rádiobudík“ 21. 1. 2016 – pozvánka na výstavu 

„Etnofolk“  

http://bb.regina.rtvs.sk/player/ - p. riaditeľka – živý vstup 

-  ITV televízia  - názov príspevku „Tvorivo v múzeu“ 6.3.2016 

http://www.i-televizia.sk/noviny_prispevky/04_03_tvorivo_v_muzeu.wmv 

http://www.i-televizia.sk/noviny_6.php 

-  TV Markíza–  Televízne noviny, názov príspevku „Nezvyčajná tradícia“  25.3. 2016 (riaditeľka 

poskytovala rozhovor 17.3.2016) 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/43641_televizne-noviny 

-  TV Považie – názov príspevku „Zelený štvrtok vo vlastivednom múzeu“ 12.4. 2016 – dané do 

archívu, odvysielané v marci 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/7767-zelený-štvrtok-vo-vlastivednom-

múzeu 

-  ITV televízia  - názov príspevku „Máj pred SPŠ“ 4. 5. 2016 

http://www.i-televizia.sk/noviny_15.php 

-   ITV televízia  - názov príspevku „Noc múzeí na hrade“ 27. 5. 2016 

http://www.i-televizia.sk/noviny_3.php 

-  Púchovská televízia –  Púchovský magazín: príspevok z podujatia Noc múzeí a galérií 27. 5. 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=2_xn79ia8Pw&list=UUJl6dBnutSw-npR7tCXYgpg 

TV Považie – názov príspevku „Noc múzeí na hrade Bystrica“ 1.7.2016 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/8423-noc-múzeí-na-hrade-bystrica 

 

- TV Považie – názov príspevku „Čo sú zázračné skrinky?“ 15.7.2016 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/8515-čo-sú-zázračné-skrinky? 

 

TV Považie – názov príspevku „Prázdninové tvorivé dielne v múzeu“ 9.8.2016 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/8662-09082016-

prázdninové-tvorivé-dielne-v-múzeu 

 

TV Považie – názov príspevku „Noc hradov a zrúcanín“ 16.8.2016 (relácia Na Považí) 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/kultura-a-umenie/item/8724-noc-hradov-a-zrúcanín 

 

ITV televízia  - názov príspevku „Noc hradných zrúcanín“ 19.8. 2016 

http://www.i-televizia.sk/noviny_17.php 

 

ITV televízia – názov príspevku „Zázračné skrinky“ 21.9.2016  

http://www.i-televizia.sk/noviny_8.php 

 

Televízia LUX  -  Správy, názov príspevku „Odeté slnkom“ 27. 9. 2016 

http://www.tvlux.sk/archiv/play/10807 

 

TV Považie – názov príspevku „Považskobystrický motocykel“  27.9. 2016 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/9045-27092016-

považskobystrický-motocykel 

 

ITV televízia – názov príspevku „Odeté slnkom“ 29.9. 2016 

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

 

ITV televízia –relácia Téma, názov príspevku „Vlastivedné múzeum“ 11.10.2016 

http://www.i-televizia.sk/tema_2.php 

 

ITV televízia –relácia Téma, názov príspevku „Vianočné zvyky“ 17.11.2016 

http://www.i-televizia.sk/tema_prispevky/17_11_vianocne_zvyky_a_tradicie.wmv 

http://www.i-televizia.sk/noviny_3.php
http://bb.regina.rtvs.sk/player/
http://www.i-televizia.sk/noviny_prispevky/04_03_tvorivo_v_muzeu.wmv
http://www.i-televizia.sk/noviny_6.php
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/43641_televizne-noviny
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/7767-zelený-štvrtok-vo-vlastivednom-múzeu
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/7767-zelený-štvrtok-vo-vlastivednom-múzeu
http://www.i-televizia.sk/noviny_15.php
http://www.i-televizia.sk/noviny_3.php
https://www.youtube.com/watch?v=2_xn79ia8Pw&list=UUJl6dBnutSw-npR7tCXYgpg
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/8423-noc-múzeí-na-hrade-bystrica
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/business/item/8515-čo-sú-zázračné-skrinky
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/8662-09082016-prázdninové-tvorivé-dielne-v-múzeu
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/8662-09082016-prázdninové-tvorivé-dielne-v-múzeu
http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/kultura-a-umenie/item/8724-noc-hradov-a-zrúcanín
http://www.i-televizia.sk/noviny_17.php
http://www.i-televizia.sk/noviny_8.php
http://www.tvlux.sk/archiv/play/10807
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/9045-27092016-považskobystrický-motocykel
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/9045-27092016-považskobystrický-motocykel
http://www.i-televizia.sk/noviny_10.php
http://www.i-televizia.sk/tema_2.php
http://www.i-televizia.sk/tema_prispevky/17_11_vianocne_zvyky_a_tradicie.wmv
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ITV televízia –relácia Téma, názov príspevku „Múzy nás spájajú“ 28.11.2016 

http://www.i-televizia.sk/tema_prispevky/28_11_muzy_nas_spajaju.wmv 

 

TV Považie – názov príspevku „Múzy opäť spájali“  29. 11. 2016 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/9649-29112016-múzy-opäť-

spájali 

 

 

10.2.2 Mgr. Anna Šujanská 

- TV Markíza – preprava motocyklov z Považskej Bystrice do Vsetína na výstavu Fenomén 

motocyklistiky. 

TV Považie– preprava motocyklov z Považskej Bystrice do Vsetína na výstavu Fenomén motocyklistiky. 

Rádio Regina: Balašovci – významný uhorský rod v Považskej Bystrici a v okolí. Opakovaná upútavka 

na Zborník z konferencie. In: Regionálna televízia. 

 

10.3. Internetové portály 

Propagácia múzea formou oznamov o podujatiach na web stránkach:  

www.facebook.com 

www.povazska.com 

www.muzeumpb.sk 

 

10.4. E-mailová forma propagácie a jej výstup  

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

 

10.5. Pozvánky na podujatia uverejnené v printových a elektronických 

médiách  
Pozvánky na výstavu „Etnofolk“ : 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

našaPovažská.sk : Etnofolk  (pozvánka na výstavu) - Kde a kedy? 

http://nasapovazska.sme.sk/kam-vyrazit/akcia/1615/etnofolk 

 

Pozvánky na podujatie „Zbaľ sa a poď do Tanzánie“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

 

Pozvánky na podujatie: „Tvorivé prázdniny“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

 

Pozvánky na podujatie: „Ponor sa do objavovania“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

Spravodajský portál : povazska.dnes24.sk, článok „Ponor sa do objavovania: Zaujímavá akcia, ktorá očarí všetky 

deti“ 5. 4. 2016  

http://povazska.dnes24.sk/ponor-sa-do-objavovania-zaujimava-akcia-ktora-ocari-vsetky-deti-233947 

 

Pozvánka na podujatie: „Zelený štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

http://www.i-televizia.sk/tema_prispevky/28_11_muzy_nas_spajaju.wmv
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/9649-29112016-múzy-opäť-spájali
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/9649-29112016-múzy-opäť-spájali
http://www.facebook.com/
http://www.muzeumpb.sk/
http://nasapovazska.sme.sk/kam-vyrazit/akcia/1615/etnofolk
http://povazska.dnes24.sk/ponor-sa-do-objavovania-zaujimava-akcia-ktora-ocari-vsetky-deti-233947
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IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

Internetový portál povazska.dnes24.sk ,  : „Zelený štvrtok v Považskej Bystrici: Veľkonočná tvorivá dielňa“ 

http://povazska.dnes24.sk/zeleny-stvrtok-v-povazskej-bystrici-velkonocna-tvoriva-dielna-233048 

 

Pozvánky na podujatie „Zbaľ sa a poď na Maltu“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

Spravodajský portál : povazska.dnes24.sk, pozvánka na podujatie „Zbaľ sa a poď na Maltu“ 

http://povazska.dnes24.sk/hladate-zabavu-ci-vhodny-oddych-novy-tyzden-s-prehladom-ako-sitym-pre-

povazskobystricanov-235261 

 

Pozvánky na podujatie „Stavanie mája“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

 

Pozvánky na podujatie „Zbaľ sa a poď na Aljašku“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

Spravodajský portál : povazska.dnes24.sk, Kultúra: „Najkrajší mesiac v Považskej Bystrici s bohatou ponukou 

podujatí : 10 akcií, na ktorých by ste nemali chýbať“ – pozvánka na podujatie „Zbaľ sa a poď na Aljašku“  

http://povazska.dnes24.sk/najkrajsi-mesiac-v-povazskej-bystrici-s-bohatou-ponukou-podujati-10-akcii-na-ktorych-

by-ste-nemali-ch 

 

Pozvánky na podujatie „Noc múzeí a galérií“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

 

Pozvánky na výstavu „Zázračné skrinky“ : 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

Spravodajský portál : povazska.dnes24.sk, pozvánka na výstavu „Zázračné skrinky“  

http://povazska.dnes24.sk/ziskajte-prehlad-o-zaujimavych-podujatiach-v-povazskej-bystrici-tipy-nasej-redakcie-

na-nastavajuci-vikend-237811 

 

Pozvánky na výstavu „Fenomén motocyklistiky“ : 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485.  

 
Pozvánka na podujatie „Noc hradných zrúcanín“: 

Noc hradných zrúcanín (pozvánka na podujatie). IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 31/32, s. 1. ISSN 

1337-7485. 

 

Pozvánky na podujatie „Považskobystrický motocykel 2016“: 

Považskobystrický motocykel 2016 (pozvánka na podujatie) . IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 35, s. 

24. ISSN 1337-7485. 

 

Považskobystrický motocykel 2016 (pozvánka na podujatie) . IN: My Noviny stredného Považia, roč.  59, č.  

34, s. 9. ISSN 0231-861X. 

 

Pozvánky na podujatie „Zbaľ sa a poď na Denali“: 

Spravodajský portál : povazska.dnes24.sk, pozvánka na podujatie „Zbaľ sa a poď na Denali“  

20. 10. 2016 

http://povazska.dnes24.sk/vikend-v-povazskej-predo-dvermi-vybrali-sme-10-zaujimavych-podujati-253334 

http://povazska.dnes24.sk/zeleny-stvrtok-v-povazskej-bystrici-velkonocna-tvoriva-dielna-233048
http://povazska.dnes24.sk/hladate-zabavu-ci-vhodny-oddych-novy-tyzden-s-prehladom-ako-sitym-pre-povazskobystricanov-235261
http://povazska.dnes24.sk/hladate-zabavu-ci-vhodny-oddych-novy-tyzden-s-prehladom-ako-sitym-pre-povazskobystricanov-235261
http://povazska.dnes24.sk/najkrajsi-mesiac-v-povazskej-bystrici-s-bohatou-ponukou-podujati-10-akcii-na-ktorych-by-ste-nemali-ch
http://povazska.dnes24.sk/najkrajsi-mesiac-v-povazskej-bystrici-s-bohatou-ponukou-podujati-10-akcii-na-ktorych-by-ste-nemali-ch
http://povazska.dnes24.sk/ziskajte-prehlad-o-zaujimavych-podujatiach-v-povazskej-bystrici-tipy-nasej-redakcie-na-nastavajuci-vikend-237811
http://povazska.dnes24.sk/ziskajte-prehlad-o-zaujimavych-podujatiach-v-povazskej-bystrici-tipy-nasej-redakcie-na-nastavajuci-vikend-237811
http://povazska.dnes24.sk/vikend-v-povazskej-predo-dvermi-vybrali-sme-10-zaujimavych-podujati-253334
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Zbaľ sa a poď (pozvánka na podujatie). IN : Považskobystrické novinky, roč. XX, č. 42, s. 24. ISSN 1337-

7485. 

 

Zbaľ sa a poď (pozvánka na podujatie). IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, č.  41, s.  8. ISSN 0231-

861X. 

 

11.Odborná a metodická činnosť 

 

11.1 Mgr. Petronela Rágulová PhD. 

Práca so zbierkovým fondom a revízna činnosť 

- 13. 1. 2016 – revízia nezapísaných archeologických zbierok 

- 5. 2016 – revízia plastík 

Múzejné aktivity 

- 11. 3. 2016: Bratislava, Incheba, Výstava „Motocykel“ 

- 20. 4. 2016: Banská Bystrica, 26. valné zhromaždenie ZMS 

- 6. 2016: Zvolen, Zvolenský zámok, Workshop „Ako štandardizovať?“ 

- 30. 6. 2016: Vsetín, Vsetínsky zámok, Vernisáž výstavy „Fenomén motocyklistiky“ 

 

Kultúrne podujatia múzea 

- 26. 2. 2016 Zbaľ sa poď do Tanzánie – organizácia podujatia; 53 účastníkov 

- 29. 2. 2016 Tvorivé prázdniny – organizácia podujatia, práca s deťmi, medializácia; 36 účastníkov 

- 3. 2016 Tvorivé prázdniny - organizácia podujatia, práca s deťmi, medializácia; 53 účastníkov 

- 24. 3. 2016 Zelený štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa - organizácia podujatia, práca s deťmi, 

medializácia; 40 účastníkov 

- 19. 4. 2016 Ponor sa do objavovania – týždeň vody – práca s deťmi; 133 účastníkov v ZŠ Dolná 

Mariková 

- 22. 4. 2016 Zbaľ sa a poď na Maltu – organizácia podujatia, práca s verejnosťou; 41 účastníkov 

- 29. 4. 2016 Stavanie mája – spoloorganizácia s SPŠ; 350 účastníkov 

- 21. 5. 2016 Noc múzeí na hrade Bystrica – organizácia podujatia, medializácia; 150 účastníkov 

- 17. 7. 2016 – výstava Tradičné bývanie v Marikovej (aktívna účasť v skanzene) 

- 13. 8. 2016 – Noc hradných zrúcanín (aktívna účasť: tvorivé dielne pre deti) 

- 3. 9. 2016 – Považskobystrický motocykel (aktívna účasť v pozícii štatutára múzea) 

- 9. 9. 2016 – vernisáž výstavy obrazov Imra Weinera-Kráľa, podujatie Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva (aktívna účasť v pozícii štatutára múzea) 

- 21. 10. 2016 – Zbaľ sa a poď na Denali (aktívna účasť) 

- 10. 11. 2016 – Týždeň vedy a techniky, MsÚ (výstavná prezentácia VM) 

- 25. 11. 2016 – Múzy nás spájajú (aktívna účasť v pozícii štatutára múzea) 

 

 

Pracovné stretnutia 

- 21. 1. 2016: Ing. Peter Smížík, Slovenská motocyklová federácia (výstava v Inchebe) 

- 2. 2016: Ing. Peter Smížík, Slovenská motocyklová federácia  (výstava v Inchebe) 

- 2. 2016: Mgr. Daniela Čižmárová, Považské osvetové stredisko (pracovné konzultácie) 

- 9. 2. 2016: doc. Karol Janas, primátor Mesta Považská Bystrica (pracovné konzultácie) 

- 10. 2. 2016: Ing. Erika Djasníková, interiérová dizajnérka (prerábka interiéru VM) 

- 11. 2. 2016: p. Abaffyová, Polícia SR (zmena bezpečnostného kódu objektu  VM) 

- 15. 2. 2016: Bc. Marián Turičík, TSK (prevod prebytočného majetku) 

- 16. 2. 2016: PhDr. Ľubica Juríčková, býv. pedagogička (história Považskej Bystrice) 
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- 17.  2. 2016: Ing. Horváth, Ing. Savara, Ing. Meravý, TSK (správa o výsledkoch  kontroly) 

- 17. 2. 2016: p. Kocian (riešenie upevnenia motoriek počas prevozu v kamióne) 

- 11. 3. 2016: PhDr. Majchrovičová, BA, SNM (spolupráca múzeum – Združenie hradu Bystrica) 

- 21. 3. 2016: Ing. Guga, poverený architekt TSK, (pasportizácia objektov múzea) 

- 4. 2016: Mgr. Tibor Macháč, riaditeľ SPŠ (podpis dodatku k nájomnej zmluve) 

- 15. 4. 2016: p. Štefan Paluš, Peter Záhora, Združenie hradu Bystrica (spolupráca) 

- 18. 4. 2016: Mgr. Berenika Chomjaková, SPŠ (edukačné programy) 

- 5. 2016: Ing. Dianová, Bc. Turičík, TSK (prevod správy budovy na Ul. odborov) 

- 30. 5. 2016: Mgr. Stašáková, Detský charitný dom (spolupráca) 

- 8. 7. 2016 – Ing. Pavol Baška, vedúci Oddelenia kultúry pri MsÚ v Považskej Bystrici 

- 8. 7. 2016 – Ing. Tucík (možnosti expozície v budove SAD v PB) 

- 8. 7. 2016 – Tomáš Bořuta, o. z. CoolTajneR 

- 11. 7. 2016 – Mgr. Anna Jančová, o. z. CoolTajneR 

- 9. 8. 2016 – p. Zdenko Metzker (príprava podujatia Považskobystrický motocykel) 

- 9. 8. 2016 – Ing. Pavol Baška, vedúci Oddelenia kultúry pri MsÚ v Považskej Bystrici 

- 10. 8. 2016 – Tomáš Bořuta, o. z. CoolTajneR 

- 15. 8. 2016 – doc. Karol Janas, primátor mesta Považská Bystrica 

- 16. 8. 2016 – Tomáš Bořuta a Zdeno Metzker (príprava podujatia Považskobystrický motocykel) 

- 23. 8. 2016 – Ing. Miroslav Hamar, starosta obce Horná Mariková 

- 23. 8. 2016 – Mgr. Milan Kováč, správca farnosti Horná Mariková (štúdia do IV. Zborníka) 

- 24. 8. 2016 – Mgr. Bernadeta Pitoňáková (rozhovor o dožinkách) 

- 5. 9. 2016 – Zdeno Metzker (príprava podujatia Považskobystrický motocykel) 

- 6. 9. 2016 – Tomáš Bořuta (hodnotenie podujatia Považskobystrický motocykel) 

- 9. 9. 2016 - Ing. Pavol Baška, vedúci Oddelenia kultúry pri MsÚ v Považskej Bystrici 

- 9. 9. 2016 – Ing. Pallová, ÚPSVAR PB 

- 14. 9. 2016 – p. Štefan Žilovec (príprava podujatia Zbaľ sa a poď  

- 19. 9. 2016 - Ing. Pavol Baška, vedúci Oddelenia kultúry pri MsÚ v Považskej Bystrici 

- 20. 9. 2016 – Ing. Vladimír Podoliak, riaditeľ Mestskej dopravnej spoločnosti 

- 10. 10. 2016 – Ing. Jakubíková a Ing. Pallová, ÚPSVAR PB 

- 13. 10. 2016 – Mgr. Daniela Čižmárová, riad. Považského osvetového strediska 

- 19. 10. 2016 - Ing. Pavol Baška, vedúci Oddelenia kultúry pri MsÚ v Považskej Bystrici 

- 26. 10. 2016 – dr. Peter Smižík, prezident Slovenskej motocyklovej federácie 

- 27. 10. 2016 – dr. Gejza Sádecký, spisovateľ 

- 8. 11. 2016- Mgr. Zuzana Haladejová, Michaela Hulková, MsÚ 

- 9. 11. 2016 – Ladislav Janech, amatérsky zberateľ starožitností 

- 15. 11. 2016 – p. Marta Šuvarová, o. z. Vzostup 

- 18. 11. 2016 – Ing. Radosa, Continental Matador 

- 6. 12. 2016 – Mgr. Juraj Jakubík, etnológ 

- 13. 12. 2016 - dr. Peter Smižík, prezident Slovenskej motocyklovej federácie 

- 13. 12. 2016 – Ing. Pallová, ÚPSVAR PB 

- 14. 12. 2016 – Ing. Plačková (možnosť spolupráce na podujatí Zbaľ sa a poď do Rwandy) 

- 14. 12. 2016 - Ing. Miroslav Hamar, starosta obce Horná Mariková 

- 19. 12. 2016 – p. Štefan Meliš, amatérsky archeológ a numizmatik 

- 19. 12. 2016 – Ing. Ondrišík, ÚPSVAR PB 

 

Projekty 

Realizácia projektu „Odeté slnkom“: 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici        

8.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici

 9.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok Detský charitný dom  v Pov.Bystrici      

22.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici

 29.9.2016 

Tvorivá dielňa výroby šúpolienok Detský charitný dom  v Pov.Bystrici      

29.9.2016 
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Tvorivá dielňa výroby šúpolienok Detský charitný dom  v Pov.Bystrici      

30.9.2016 

 

august/september: Projekt SPP Spoločne – Environmentálne tajomstvá múzea (zadanie 

projektu + internetová kampaň 

 

december 2016 – zadanie projektu „Netradiční džarkovia“ cez program Živá kultúra 

znevýhodnených skupín obyvateľstva, Ministerstvo kultúry SR 

 

Kontroly 

- 29. 1. 2016: Kontrola zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (Ing. Králiková), 

kontrola udelenej výnimky o uhynutých chránených živočíchoch 

- 28. 11. 2016 – kontrola z ÚPSVAR (kontrola činnosti S. Barančíkovej) 

 

Edukačná činnosť/tvorivé dielne 

- 15. 1. 2016 Tradičná ľudová kultúra – fašiangy; 29 účastníkov zo Strednej priemyselnej školy v PB 

- 19. 1. 2016 Tradičná ľudová kultúra – fašiangy; 17 účastníkov zo ZŠ sv. Augustína v PB 

- 25. 1. 2016 Tradičná ľudová kultúra – fašiangy; 21 účastníkov z o. z. VZOSTUP5 

- 27. 1. 2016 Tradičná ľudová kultúra – fašiangy; 12 účastníkov zo Spojenej internátnej školy v PB 

- 2. 2016 Tradičná ľudová kultúra – fašiangy; 10 účastníkov z 5. ZŠ v PB 

- 9. 2. 2016 Tradičná ľudová kultúra – fašiangy; 19 účastníkov z 5. ZŠ v PB 

- 12. 2. 2016 Tradičná ľudová kultúra – pôstne obdobie; 19 účastníkov z 5. ZŠ v PB 

- 16. 2. 2016 Tradičná ľudová kultúra – pôstne obdobie; 19 účastníkov z iniciatívy Lesné stretnutia 

Semienka (mamičky s deťmi) 

- 19. 2. 2016 Tradičná ľudová kultúra – pôstne obdobie; 15 účastníkov zo ZŠ sv. Augustína v PB 

- 24. 2. 2016 Tradičná ľudová kultúra – pôstne obdobie;35 účastníkov z VIII. ZŠ v PB 

- 18. 3. 2016 Tradičná ľudová kultúra – pôstne obdobie; 25 účastníkov v ZŠ Dolná Mariková 

- 22. 3. 2016 Tradičná ľudová kultúra – pôstne obdobie; 23 účastníkov zo SOŠ strojníckej v PB 

- 18. 4. 2016 Dopoludnie v múzeu - organizácia podujatia, práca s deťmi; 20 účastníkov z MŠ v Orlovom 

- 12. 5. 2016 Islam; 48 účastníkov z SPŠ 

- 24. 5. 2016 Dopoludnie v múzeu; 36 účastníkov zo ZŠ Štiavnik 

- 25. 5. 2016 Dopoludnie v múzeu; 42 účastníkov zo ZŠ Štiavnik 

- 16. 6. 2016 Tvorivá dielňa výroby šúpolienok – realizácia projektu MK ´Odeté slnkom´, Detský charitný 

dom; pomoc hlavnej lektorke p. Belokostolskej 

- 23. 6. 2016 Tvorivá dielňa výroby šúpolienok – realizácia projektu MK ´Odeté slnkom´, Detský charitný 

dom; pomoc hlavnej lektorke p. Belokostolskej 

- 7.72016, Prázdninové múzeum, Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici  

- 13.7.2016, Prázdninové dopoludnie v múzeu, Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici  

- 8.11.2016, Tradičná kultúra našich predkov, Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici  

- 9.11.2016, Tradičná kultúra našich predkov, Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici  

- 21.11.2016, Kalendárne obyčaje, rodinné zvyky, ZŠ Brvnište    

- 22.11.2016, Kalendárne zvyky, ZŠ J. A. Komenského Púchov 

- 22.11.2016, Religionistika, ZŠ J. A. Komenského Púchov  

- 22.11.2016, Religionistika, ZŠ J. A. Komenského Púchov  

- 23.11.2016, Kalendárne zvyky, ZŠ J. A. Komenského Púchov  

- 23.11.2016, Kalendárne zvyky, ZŠ J. A. Komenského Púchov  

- 29.11.2016, Adventné zvykoslovie, Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici  

- 5.12.2016,Adventné zvykoslovie, ZŠ Považské Podhradie  

 

Terénny výskum 
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25. 8. 2016 – Dolná Mariková, Besné: informátorka p. Jenčíková (fotodokumentácia trad. 

bývania) 

 

Akvizičná činnosť 

5. 8. 2016 – Podskalie, okres PB, zber starých predmetov do fondu etnológie VM 

 

Práca v komisiách 

13. 12. 2016 – zasadnutie Kultúrnej komisie pri MsÚ Považská Bystrica 

 

Koncepčná činnosť 

August 2016 – vypracovanie materiálu ´Motocyklová výroba v meste Považská 

Bystrica´ (materiál o možnosti využitia budovy autobusového nástupišťa na muzeálne 

účely bol predložený na rokovanie s Ing. Podoliakom, riaditeľom Mestskej dopravnej 

spoločnosti a doc. Karolom Janasom, primátorom mesta PB) 

 

október 2016 – aktualizácia Bádateľského poriadku VM, zverejnený na: 

http://www.muzeumpb.sk/buxus/docs///Badatelsky_poriadok_2016.pdf 

 

24. 8. 2016 – obhliadka budovy MŠ na Dedovci s Ing. Bielikom, MsÚ 

 

Výstavná činnosť 

- Etnofolk –  v I. polroku 2016 (do 31. 3. 2016) bola vo Výstavnej miestnosti VM 

v PB nainštalovaná výstava z produkcie Ústavu etnológie SAV v Bratislave, zoberajúca 

sa tradičnou ľudovou kultúrou v Európe; sprievodné slovo k výstave Etnofolk 

- Zázračné skrinky - výstavu sme sprístupnili dňa 12. 5. 2016 za prítomnosti 

študentov SPŠ, úvodné slovo povedala pani historička Mgr. Šujanská a Mgr. Rágulová, 

PhD. 

- Samostatne a pritom spoločne - výstava sa sprístupnila v Dubnickom kaštieli dňa 

7. 5. 2016, Mgr. Rágulová – sprievodné slovo 

- Fenomén motocyklistiky –výstavu sme sprístupnili na konci I. polroka 2016 (30. 6. 

2016), sprievodné slovo podala p. Mgr. Šujanská a Mgr. Rágulová, PhD. 

 

Dobročinné aktivity 

- 13. 12. 2016 – Darovanie krvi v NsP Považská Bystrica 

 

 

11.2 Mgr. Ondřej Trnka 

Dlhodobé úlohy: 

- Správa knižnice: vyhľadávanie vhodných knižných jednotiek na akvizíciu do 

knižničného fondu, spracovávanie knižných jednotiek v systéme CLAVIUS, 

vypracovávanie štatistických výkazov pre Národnú knižnicu,  Ministerstvo kultúry a 

Slovenské národné múzeum,  

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

archívu), 

http://www.muzeumpb.sk/buxus/docs/Badatelsky_poriadok_2016.pdf
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- Správa výpočtovej techniky (riešenie technických problémov s hardvérom a softvérom), 

- Správa obsahu internetovej stránky www.muzeumpb.sk, (uverejňovanie tlačových správ, 

podujatí, fotografií...)  

- 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, výstavy 

a akcie, 

- 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, montáž....) 

 

Múzejné aktivity 

- 11. 3. 2016: Bratislava, Incheba, Výstava „Motocykel“ 

- 20. 4. 2016: Banská Bystrica, 26. valné zhromaždenie ZMS 

- 2. 6. 2016: Zvolen, Zvolenský zámok, Workshop „Ako štandardizovať?“ 

- 20. 6. 2016: Fenomén motocyklistiky – prevoz motocyklov + inštalácia výstavy 

- 5. 10. 2016: Fenomén motocyklistiky – prevoz motocyklov + deinštalovanie výstavy 

- Vypracovanie ročných výkazov pre Slovenskú národnú knižnicu, Ministerstvo kultúry 

SR a Slovenské národné múzeum za múzejnú knižnicu 

- Inventarizácia výpočtovej techniky a spotrebného materiálu do tlačiarní a kopírovacích 

strojov 

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

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

osvetľovacieho systému, záznamovej techniky 

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

- Úprava a zverejnenie tlačových správ z podujatí na stránke múzea 

- Spolupráca na vypracovaní cenníka pre verejnosť 

- Obhliadky + vypracovanie priestorovo-dispozičnej schémy a vizualizácie priestoru 

SAD v Považskej Bystrici, ktorý je v rokovaní  o možnom prenájme 

- 24. 8. 2016 – obhliadka budovy MŠ na Dedovci s Ing. Bielikom, MsÚ 

- Návrh veľkoformátovej grafiky do vstupných priestorov múzea 

- Odborné garantstvo na dobrovoľníčku z Úradu práce (fotodokumentácia, výkazy) 

 

Kultúrne podujatia múzea 

- 29. 2. 2016 Tvorivé prázdniny – práca s deťmi 

- 1. 3. 2016 Tvorivé prázdniny - práca s deťmi 

- 24. 3. 2016 Zelený štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa - práca s deťmi,  

- 19. 4. 2016 Ponor sa do objavovania – týždeň vody – práca s deťmi;  ZŠ Dolná 

Mariková 

- 29. 4. 2016 Stavanie mája – fotodokumentácia, 350 účastníkov 

- 3. 9. 2016 Považskobystrický motocykel  - fotodokumentácia, prevoz motocyklov 

- Fotodokumentácia z edukačných aktivít v múzeu a na školách 

http://www.muzeumpb.sk/
http://www.muzeumpb.sk/
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Výstavná činnosť 

- Etnofolk – príprava plagátu, návrh rozmiestnenia panelov, inštalácia projekcie, 

asistencia pri inštalovaní predmetov, fotodokumentácia otvorenia výstavy 

- Zázračné skrinky – Vypracovanie lektorských textov, návrh interaktívnej časti 

výstavy, tvorba plagátu, výroba popisiek k zbierkovým predmetom, prevoz a inštalácia 

výstavy, lektorovanie, fotodokumentácia 

- Samostatne a pritom spoločne–prevoz výstavy do Dubnického múzea 

- Fenomén motocyklistiky –výstava sprístupnená na konci I. polroka 2016 (30. 6. 2016), 

Výber a úprava grafického materiálu a podkladov pre Muzeum regionu Valašsko, návrh 

stojanov pre popis motocyklov, návrh popisiek, tvorba sprievodného informačného 

materiálu k výstave, asistencia pri prevoze motocyklov, návrh a realizácia projekcie v 

expozícii  

Dobročinné aktivity 

- 13. 12. 2016 – Darovanie krvi v NsP Považská Bystrica 

 

 

11.3. Mgr. Anna Šujanská (Historička) 

Prezentačná a propagačná činnosť 

- poskytnutie výsledkov výskumov z histórie kaštieľa v Orlovom  pre súčasného 

majiteľa kaštieľa v Orlovom 

 

-poskytnutie výsledkov výskumov z histórie Považskej Bystrice pre študijné účely 

 

- poskytnutie výsledkov výskumov venovaným kompám a inej lodnej preprave na 

Považí pre Ing. M. Kováčika z TASR 

 

- ústna vlastná prezentácia výsledkov rôznych výskumov týkajúcich sa histórie hradu 

Bystrica a jeho okolia. (http://www.aktuality.sk/clanok/329472/foto-barokovy-kastiel-

premenili-na-hotel/ - 18. 04. 2016 

 

Spravodajský portál:našaPovažská.sk, článok: „Naša pýcha dnes putovala za hranice“ 

20.6.2016  

http://nasapovazska.sme.sk/c/20195916/nasa-pycha-dnes-putovala-za-hranice.html 

http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-region/13-zlinsky-kraj/2-valassko.html?id=37569 
http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-
tri-kompy.html 

 

Spravodajský portál naša Považská.sk:článok  „ Prajú si už len aby sa miláčikovia 

v poriadku vrátili“ 1.7.2016  

 

Pozvánky na podujatie „Noc múzeí a galérií“: 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485. 

 

http://nasapovazska.sme.sk/c/20195916/nasa-pycha-dnes-putovala-za-hranice.html
http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-region/13-zlinsky-kraj/2-valassko.html?id=37569
http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-kompy.html
http://nasapovazska.sme.sk/c/20234034/brehy-vahu-spajali-v-minulosti-pri-povazskej-bystrici-tri-kompy.html
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Pozvánky na výstavu „Zázračné skrinky“ : 

 IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485. 

Spravodajský portál : povazska.dnes24.sk, pozvánka na výstavu „Zázračné skrinky“  

http://povazska.dnes24.sk/ziskajte-prehlad-o-zaujimavych-podujatiach-v-povazskej-

bystrici-tipy-nasej-redakcie-na-nastavajuci-vikend-237811 

 

Pozvánky na výstavu „Fenomén motocyklistiky“ : 

IN : My Noviny stredného Považia, roč.  59, ISSN 0231-861X. 

IN: Považskobystrické novinky, roč. XX, ISSN 1337-7485. 

 

Prednášková činnosť  

- Základná škola internátna, P. Bystrica – história PB- 26. január 2016 

- Základná škola internátna, P. Bystrica – história PB – 27. január 2016 

- Historička múzea Mgr.A. Šujanská  sa zúčastnila podujatia Deň múzeí 2016, konaného 

v rámci spolupráce so Združením Hradu Bystrica, dňa 21. mája, kde pre verejnosť 

prednášala históriu hradu Bystrica. (https://www.tsk.sk/ aktuálne správy) 

- Pre základné , stredné školy a verejnosť – prednáška o výstave Zázračné skrinky. 

Iné  

Mgr. A. Šujanská pokračovala spolu s inými odbornými pracovníkmi v roku 2016  na 

kompletnej Revízii celého zbierkového fondu a súbežne na čiastkovej revízii 

spoločensko-vedných zbierok, zbierok výtvarného umenia – obrazy I.W. Kráľa, JMV). 

 

Pracovala na výbere a textovej a fotografickej prípravy JMV, na príprave podkladov pre 

poistenie motocyklov vybratých na výstavu „Motocykel 2016“ , ktorá sa konala 

v Bratislavskej Inchebe. (Žiaľ, kvôli finančnej absencii múzea spojenej 

s realizáciou.náročnej  výstavy a kvôli absencii technickej vybavenosti spojenej 

s prevozom motocyklov, sa i napriek predbežnej prípravy výstava našich motocyklov 

nezrealizovala. 

 

Spolu s ostatnými kolegami (Mgr. Petronela Rágulová, Phd., Ing. Radka Kovalíková, Ing. 

Monika Roncová, Janka Švichká, Helena Vaňková, Bc. Anna Kvašňovská, Ing. Tomáš 

Žilinčík, Ján Boško, Ing. Dana Šaradinová). sa zúčastnila Festivalu múzeí  na Červenom 

Kameni pri Trnave. 

 

V rámci cezhraničnej spolupráce prípravila viacero variant výberu motocyklov a podkladov 

i základnej dokumentácie k výstave s názvom Historické motocykly ze sbírky 

Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici ako súčasti spoločného projektu s 

Muzeom regionu Valašsko  vo Vsetíne. 

 

Dňa 2. júna 2016  sa Mgr. Anna Šujanská  spolu s Mgr. Petronelou Rágulovou, PhD. , Mgr. 

Ondřejom Trnkom a  Ing. Zuzanou  Huličiakovou zúčastnila workshopu „Ako 

štandardizovať odborné múzejné činnosti“, konaného v priestoroch rytierskej sály vo 

Zvolene,ktorý zorganizovala Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti pri Zväze 

múzeí na Slovensku. V úvode pracovného stretnutia predstavili múzejníčky zo SNM 

proces štandardizácie v zahraničí (Veľká Británia a Írsko). Následne sa účastníci 

http://povazska.dnes24.sk/ziskajte-prehlad-o-zaujimavych-podujatiach-v-povazskej-bystrici-tipy-nasej-redakcie-na-nastavajuci-vikend-237811
http://povazska.dnes24.sk/ziskajte-prehlad-o-zaujimavych-podujatiach-v-povazskej-bystrici-tipy-nasej-redakcie-na-nastavajuci-vikend-237811
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workshopu rozdelili do 5 skupiniek, pričom každá mala zodpovedať niekoľko 

ústredných otázok. Po ukončení práce v skupinách sa výsledky spoločnej diskusie 

prezentovali pred všetkými. V závere semináru pracovníčky Muzeologického kabinetu 

SNM zosumarizovali celú diskusiu s tým, že rozpošlú výsledky workshopu do všetkých 

členských múzeí ZMS na pripomienkovanie, aby sa mohol vytvoriť prvý pracovný 

materiál na tému „štandardy múzejných činností“.  

 

5.V stredu 20. 4. 2016 som vykonala so svojimi kolegami pracovnú cestu do Múzea SNP v 

Banskej Bystrici za účelom účasti na 26. valnom zhromaždení ZMS. Vlastivedné 

múzeum v Považskej Bystrici má v ZMS 2 delegačné hlasy. Tento rok ich uplatnila 

Mgr. Anna Šujanská a Mgr. Petronela Rágulová, PhD. Predmetom rokovania bolo viac 

bodov: voľba nového predsedníctva, odovzdanie ocenení ZMS za rok 2015, správa o 

činnosti ZMS za uplynulé obdobie od 25. zhromaždenia, zmena stanov ZMS, návrh 

činnosti a rozpočtu do 27. zhromaždenia. Zaujímavá bola diskusia o problémoch v 

múzejnej práci, nedostatku financií i morálnej podpory od zriaďovateľov, či štátnej 

správy. Po ukončení zasadnutia bol pre delegátov pripravený obed v stane Reštaurácie 

Bašta hneď v blízkosti Múzea SNP.  

 

6. V pondelok 20.6.2016. 2016 som vykonala so svojimi kolegami pracovnú cestu do 

Múzea Regiónu Valašsko vo Vsetíne za účelom prevozu a inštalácie výstavy :Fenomén 

Motocyklistiky. Bol realizovaný prevoz 13 ks motocyklov a ostatného  výstavného 

materiálu . Ten bol inštalovaný vo výstavných priestorochMúzea Regiónu Valašsko vo 

Vsetíne 

 

7. Dňa 30. júna sme navštívili Mgr. A. Šujanská, Mgr. Petronela Rágulová, Phd., Janka 

Švichká, Bc. Anna Kvašňovská,  Múzeum regiónu Valašsko Vsetín-Česká Republika za 

účelom otvorenia spoločnej výstavy motocyklov „Fenomém motocyklistiky“. Výstavu 

optvorila komisárka výstavy Mgr. Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea 

v Považskej Bystrici. 

  

8. Dňa 11.03. 2016 smeuskutočnili pracovnú cestu do bratislavského výstaviska Incheba, 

kde sa konala výstava „MOTOCYKEL 2016” s medzinárodnou účasťou. Pracovná 

cesta bola realizovaná na základe pozvania Dr. P. Smižíka, prezidenta Slovenskej 

motocyklovej federácie (SMF) a zároveň aj nášho externého spolupracovníka a 

odborného poradcu pre motocykle a ich prezentáciu formou športovomotocyklových 

podujatí a medzinárodných výstav. Priamo na výstavisku sme nadviazali nové kontakty 

s odborníkmi na výrobu stojanov na prepravu motocyklov (napr u zn. Kawasaki). 

Zároveň sme urobili podrobnejšiu dokumentáciu inštalácie vystavovaných jednotlivých 

exponátov – motocyklov. Zamerali sme sa aj na prehliadku priestoru, bezpečnosť a 

hlavne ochranu vystavovaných motocyklov pred ich prípadným poškodením.  

Pracovníčky nášho múzea Mgr. A. Šujanská, J. Švichká, M.B. Vojenčáková sa 

zúčastnili pracovného stretnutia s Ing. Petrom Mitašom, šéfredaktorom časopisu Svet 

motocyklov a Mgr. T. Kašlíkovou, generálnou sekretárkou SMF, ktorí nám prisľúbili 

pomoc pri kompletizácii výstavy našich motocyklov vo Vsetíne formou zapožičania 

sediacej figuríny + spolu so športovým odevom motocyklistu, nevynímajúc ďalšiu inú 

spoluprácu. Ďalšie pracovné stretnutie absolvovali spomenuté pracovníčky VM s Ing. 

Alexandrom Rozinom, CSc., predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom 

akciovej spoločnosti Incheba Bratislava a Dr. P. Smižíkom, prezidentom SMF so 

sídlom v Považskej Bystrici za účelom budúcej spolupráce v rámci účasti na ďalšej 

výstave Motocykel 2017 prípadne nejakej inej výstave, ukutočnenej v priestoroch 
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výstaviska Incheba v Bratisleve. Účastníci pracovného stretnutia uzavreli spoločnú 

pracovnú debatu s tým, že je potrebné zvolať stretnutie predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. P. Bašku, gen. riaditeľa Incheby Ing. Rozinu CSc., a Mgr. P. 

Rágulovej, PhD. Poverenej riadením VM v PB a presne dohodnúť postupnosti 

spolupráce medzi spomenutými subjektami. 

 

Ing. M. Roncová, Mgr. A. Šujanská, J. Boško odborní pracovníci vlastivedného múzea 

uskutočnili dňa 18.03. 2016 pracovnú cestu do Múzea regiónu valašsko (MRV) vo 

Vsetíne. Cieľ návštevy múzea bol plánovaný. Išlo o pracovné stretnutie odborných 

pracovníkov oboch múzeí  z dôvodu prípravy a realizácie našej spoločnej výstavy s 

názvom “Fenomén motocyklistiky” s podtitulom “Historické motocykly ze sbírek 

Vlastivedního muzea v Považské Bystrici”. Na pracovnom stretnutí sme spoločne s 

pánom riaditeľom MRV Ing. T. Vitáskom, Mgr. Mehešovou a Jozefom Kadlečkom          

prejednali prevoz (finančnú ťarchu za prevoz, tiež poistenie) vystavovaných 

motocyklov z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici do RMV vo Vsetíne a naspäť, 

výrobu stojanov na prevoz motocyklov a následné ich odkúpenie formou splátok.  

 

Mgr. A. Šujanská spolu s Mgr. O. Mehešovou prejednali podrobnejší scenár a libreto 

vypracovaný Mgr. A. Šujanskou, vrátane otvorenia výstavy a tiež aj prezentácie zbierok 

technického charakteru formou TV. Okrem toho pracovníci VM v Pov. Bystrici si 

prezreli v doprovode p. riaditeľa RMV Ing. Vitáska a Mgr. O. Mehešovej najnovšie 

zriadené expozície múzea. 

 

Konmzultácia s p. D. Arce zo Žiliny ohľadne vyhotovenia posudkov na obrazy IWK. 

 

Realizácia šitia závesov a pokrývok na motocykle  v depozitáre JMV – motocyklov (Mgr. 

A. Šujanská, p. J. Boško, p. H. Vanková). 

 

Preberanie, odborný prvostupňový popis nových predmetov z techniky (televízory, rásiá, 

magnetofóny, hračky) určených do najbližšek NK (Mgr. Šujanská, p. M.B. 

Vojenčáková) 

 

Projektová činnosť 

Ing. Klement Růžička v zrkadle času. Autorka: Mgr. A. Šujanská  –  príprava a zaslanie 

do FPÚ(spolu s Ing. M. Roncovou) 

Nákup motocyklov do zbierok VM 

 

Prednášková činnosť: 

V rámci edukačných aktivít nesúcich spoločný názov „Na historickej prechádzke naším 

regiónom“, realizovaných pre žiakov Spojenej školy internátnej v priestoroch 

Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v dňoch 26. – 27. 1. 2016, v úvodnej 

prezentácii vystúpila historička múzea,  Mgr. Šujanská. Žiakov „zaviedla“ do obdobia 

stredoveku. Nosnou témou jej prednášky bola história hradu Bystrica. Postupne 

predstavila jednotlivých  jeho majiteľov  ako aj vplyv fortifikačných stavieb na široké 

územie. Popísala jednotlivé časti hradu, priľahlé budovy, ako aj prístup na hrad. 

História hradu i blízkeho okolia bola zaznamenávaná do kroník. Mgr. A. Šujanská jednu 

z takýchto kroník predstavila aj žiakom.  
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p. Bořuta Cultajner PB – Považskobystrický motocykel 2016 (spoločná beseda pred 

Domom kultúry v Považskej Bystrici: besedajúci: Mgr. A. Šujanská, Ing. Pavol Mikuš, 

p. Z. Metzker st., Z. Metzker – ml.) 

 

 

Asistencia pri bádateľskej činnosti 

PhDr. Ľubica Juríčková: Slovenská jednota dôchodcov – okresný výbor v Považskej 

Bystrici. Pre sprievodcovské služby - Prehliadka mestom Považská Bystrica – pre 

dôchodcov z družobného mesta Rožnova pod Radhoštem. 

Poskytnuté materiály k histórii a vývoju mesta Považská Bystrici (pamätihodnosti 

mesta, pôsobenie Balašovocov v Považskej Bystrici a okolí, kaplnka sv. Heleny – 

vznik, postavenie sv. helena – patrónka kaplnky, Kalvária v PB, Výstavba sídl. Rozkvet  

materiály z výskumu a realizácie výstavy „Taká bola Bystrici.“- rok 2005, Helenské 

hodové slávnosti –krsný list sv. Heleny, Aj vežové hodiny môžu mať svoje narodeniny, 

Bovažskobystrický jarmočník – trh, obchod a remeslo v kontexte s Považskou 

Bystricou, PB-Jarmočník. 

Literatúra: 
1. Šujanská, A:. Šľachtické sídla Balašovcov v Považskej Bystrici a v okolí.  In: Zborníku Balašovci 

v 13. až 19. storočí , rok 2012. 

2. Šujanská, A.:  Stavba sochy M.R.Š. In: Zborník VM, 2010. 

3. Šujanská, A.:  Povýšenie obce Považská Bystrica na mesto. In: Zborník VM, 2012. 

4. Šujanská, A. : Aurel Rutšek, regionálny polyhistor - jedna z najvýznamnejších osobností  

                           PB regiónu. In.: Zborník VM , 2014. 

5. Publikácia Považská Bystrica a okolie kedysi a dnes. 

6. Považská Bystrica – Z dejín mesta Považská Bystrica. 

7. Vývoj a výroba JMV v PB. 

8. Z dejín hudby v PB. 

 

Monika Ulická:  PX Centrum, Považská Bystrica. „Povýšenie obce Považská Bystrica na 

mesto“- výročie, súčasť podujatia Dni mesta Považská Bystrica. 

Poskytnuté materiály: vlastný výskum. Povýšenie obce Považská Bystrica na mesto. In: 

Zborník VM, rok 2012. (24.02.2016), tel. hovor. 11.45 h – 12.15h) 

Ing. Dušan Naď: Fi ADET Považská Bystrica- Orlové. Kaštieľ v Orlovom – história obce 

Orlové, stavba kaštieľa a jeho majitelia. Pre sprievodcovské služby. 

Kontakt: +421 905 620 715. Dňa  26.02. 2016. (11.05-11:30h). 

Radoslav Hulín : študent UCM v Nitre. Téma: Hospodárske pomery v Považskej Bystrici 

v období novoveku. Diplomová práca. (Dňa 22. 03. 2016, od 8.00-9.15hod.) 

Poskytnuté materiály: kompletný príspevok (prednáška) z výskumu o pôsobení 

Balašovcov: 

„Sídla Balašovcov v Považskej Bystrici a v okolí= Zborník z I. Medzinárodnej 

konferencie Balašovci v 13. až 19. storočí. Zborník  Vlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici 1984-2004. 

Kronika Považskej Bystrice z roku 1932. 

- Ing. Milan Podmaník (TASR) – jún 2016 

Kompy v okolí Považskej Bystrice. Pre účely publikovania v TASR 

Jozefína Gáboríková (Gáborík kronikár Brvníšť) – 22. 11. 2016 

Brvnište p.č. 391, pošta 018 12 Brvnište: metodika písanie kroník v slov. obciach, 

osobnosť kronikára, postupnosti pri zachovávaní pravdivosti zápisov vo vzťahu 

k osobnosti starostky obce a poslancov pri schvaľovaní  kalendárneho zápisu za 

bežný kalendárny rok. 
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Mgr. Alena Hodžová ,Základná škola internátna 987/2, 

Považská Bystrica – Lánska, (remeselná výrob a v PB a v okolí –  

remeselníci, kontakty a typ remesiel,  ktoré sa dajú prezentovať  

v predvianočnom čase pre žiakov ZŠ = konzultácia a odovzdanie  

kontaktov od A. Šujanskej 

Anna Slaninková, osobná konzultácia na tému získania  

a použitia podkladov do brožúrky venovanej významnému cirkevnému  

hodnostárovi, rodákovi z Považskej Teplej – pre rodinné účely 

 

 

11.4. Ing. Monika Roncová (projektová manažérka) 

- Organizačné zabezpečenie, propagácia osobná účasť na  prednáškach  o cestovaní 

z cyklu „Zbaľ sa a poď“ v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici – do 

Tanzánie  26. 2. 2016, na Maltu 22.4. 2016, na Aljašku  13. 5. 2016. Následná 

distribúcia tlačových správ z podujatí médiám a prednášajúcim. 

 

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

2.4. 2016 , v rámci ktorého sa uskutočnilo podujatie  „Zbaľ sa a poď na trek okolo 

Annapurny“.  

 

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

3. 2. 2016  Protokolom P6 dňa 3.2.2016 a následné skompletizovanie sprievodnej 

dokumentácie. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Ľudová kultúra  - fašiangy“ pre žiakov SPŠ 

v Považskej Bystrici, za účasti 28 žiakov a 1 dospelej osoby. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Safari v koberci“ pre žiakov ZŠ sv. Augustína 

v Považskej Bystrici (1 dospelý, 16 detí). 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Tradičná ľudová kultúra - fašiangy“ pre žiakov 

ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici (1 dospelý, 16 detí). 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Tradičná ľudová kultúra - fašiangy“ pre členov 

OZ VZOSTUP5 v Považskej Bystrici (21 dospelý, 0 detí). 

 

- Organizačné zabezpečenie a osobná účasť na podujatí „Tvorivá dielňa výroby 

fašiangových masiek“ pre členov OZ VZOSTUP5 v Považskej Bystrici (21 dospelý, 0 

detí). 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatí „Tradičná ľudová kultúra - fašiangy“  a „História 

mesta – hrad Bystrica“ pre žiakov Spojenej internátnej  školy v  Považskej Bystrici, 

ktorých sa v priebehu 2 dní zúčastnilo (10 dospelých, 46 detí). 

 

- Dňa 20.1.2016 som sa zúčastnila pracovného stretnutia s p. Metzkerom, ktoré sa týkalo  

podujatia Považskobystrický motocykel 2016. 

 

- Dňa 29.1.2016 som vypracovala vyhodnotenie výstavy „Kamenný herbár“ a tiež som 

vypracovala a zaslala štatistiku o počte návštevníkov múzea za rok 2015 pre Krajskú 

organizáciu cestovného ruchu v Trenčíne. 
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- Organizačné zabezpečenie 3 podujatí „Ľudová kultúra Slovenska“ pre žiakov  5. ZŠ 

v Považskej Bystrici (3 dospelý, 45 detí). 

 

- Dňa 12.2.2016 som mailovou formou komunikovala s nadáciou DM drogéria ohľadom 

grantového systému „Iniciatíva dm spoločne“. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Ako som stretol ryby“ pre žiakov ZŠ sv. 

Augustína v Považskej Bystrici (1 dospelý, 14 detí). 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Ľudová kultúra Slovenska –pôstne obdobie“ pre 

žiakov 8. ZŠ v Považskej Bystrici (2 dospelí, 33 detí). 

 

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

prázdniny“ v dňoch 29.2. – 1.3. 2016, ktorého sa zúčastnilo 18 dospelých a 71 detí. 

Následne som distribuovala tlačovú správu z uvedeného podujatia. 

 

- V dňoch 7.- 10. 3. 2016 som sa venovala príprave projektu z FPU s názvom Tradičná 

ľudová kultúra v Marikovej“. 

 

- Dňa 13. 3. 2016 som sa osobne zúčastnila podujatia v priestoroch SOŠ stavebnej 

v Považskej Bystrici s názvom „Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej 

v roku 2015/2016“, kde som vyhotovila fotodokumentačné zábery. 

 

- Dňa  14. 3. 2016 som sa zúčastnila konzultácií s OZ Zdravá duša v priestoroch NsP 

Považská Bystrica, týkajúcich sa  praktickej realizácie tvorivých dielní. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatí „Výstražné a krycie sfarbenie zvierat a Huby okolia 

Považskej Bystrice“ pre žiakov SPŠ v Považskej Bystrici v dňoch  15.3.- 16.3.2016, 

ktorých sa zúčastnilo 8 dospelých a 274 žiakov. 

 

- Štvrtok 17.3.2016 som venovala propagácií podujatí :Ponor sa do objavovania – Týždeň 

vody a Zelený štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa. 

 

- Dňa 18.3. 2016 som sa zúčastnila pracovnej cesty do Múzea Valasska vo Vsetíne, na 

ktorej sa riešila problematika pripravovanej výstavy „Fenomén motocyklistiky“. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Ľudová kultúra  - pôstne obdobie“ pre žiakov 

SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, za účasti 22 žiakov a 1 dospelej osoby. 

 

- Organizačné zabezpečenie a osobná  lektorská účasť na podujatí „Ponor sa do 

objavovania – Týždeň vody“ uskutočneného v ZŠ v Papradne , ktorého sa zúčastnili 4 

dospelí a 73 detí. 

 

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

štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa“, ktorého sa zúčastnilo 9 dospelých a 31 detí. 

Následne som distribuovala tlačovú správu z uvedeného podujatia. 

 

- Dňa 24. 3. 2016 som spolupracujúcim subjektom a priaznivcom múzea rozposielala 

veľkonočné pozdravy. 
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- Organizačné zabezpečenie a osobná  účasť na podujatí „Tvorivá dielňa drôtovania“ 

v ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici dňa 30.3.2016, ktorého sa zúčastnilo 50 detí.  

 

- Organizačno-propagačná a koordinačná činnosť týkajúca sa podujatia „Ponor sa do 

objavovania – týždeň vody“, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. ZŠ v Považskej Bystrici, ZŠ 

v Jasenici a Spojenej internátnej školy v Považskej Bystrici v počte  8 dospelých a 90 

detí v priestoroch vlastivedného múzea. Osobná lektorská účasť na uvedenom podujatí 

a následná distribúcia tlačových správ zúčastneným školským subjektom. 

 

- Organizačné zabezpečenie a osobná  účasť na podujatiach „ Popoludnie v múzeu a 

Tvorivá dielňa drôtovania“ pre ŠKD 6. ZŠ  v Považskej Bystrici, ktorých sa zúčastnili 4 

dospelí a 60 detí.  

- Dňa 11. 4.2016 som  podieľala na vypracovaní plánu materiálneho zabezpečenia pre 

činnosť dobrovoľníčky Mgr. Čelkovej.  

 

- Dňa 14.4.2016 som vypracovala vyhodnotenie výstavy „Etnofolk“. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Dopoludnie v múzeu“ pre deti z Materskej školy 

v Orlovom za účasti 3 dospelých a 17 detí. 

 

- Osobná  lektorská účasť na podujatí „Ponor sa do objavovania – Týždeň vody“ 

uskutočneného v ZŠ v Dolnej Marikovej , ktorého sa zúčastnilo 5 dospelých a 128 detí. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Deň Zeme“ pre žiakov SPŠ v Považskej Bystrici 

za účasti 2 dospelých a 27 žiakov. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Stavanie mája“ pre žiakov SPŠ v Považskej 

Bystrici za účasti 30 dospelých a 320 žiakov. 

 

- Dňa 29.4.2016 som zúčastnila stretnutia s členmi OZ VZOSTUP5 v Považskej Teplej.  

 

- Na začiatku mesiaca máj som sa venovala  prípravnej a koordinačnej činnosti súvisiacej 

s registráciou 4 projektov Fondu na podporu umenia, zároveň som vykonala aj potrebné 

cenové prieskumy. Následne som zrealizovala elektronickú registráciu, kompletizáciu 

a zaslanie projektovej dokumentácie. 

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia  zorganizovaného v rámci programu „Múzeum 

v škole“ s názvom „Islam“ pre žiakov SPŠ v Považskej Bystrici za účasti 2 dospelých 

a 46 žiakov. 

 

- Organizačné zabezpečenie a osobná  účasť na podujatí „Tvorivá dielňa plstenia“ pre 

deti zo ŠKD 6. ZŠ v Považskej Bystrici, ktorého sa zúčastnili 2 dospelí a 27 detí.  

 

- Dňa 18. 5. 2016 som sa venovala zostavovaniu rozpočtu na rok 2017 a predbežného 

rozpočtu na roky 2018-2019. 

 

- Dňa 19. 5. 2016 som sa zúčastnila pracovného stretnutia s členmi OZ hradu Bystrica 

v areáli hradnej zrúcaniny, ktoré sa týkalo praktickej realizácie podujatia „Noc múzeí 

a galérií“. 



44 
 

 

- Organizačné zabezpečenie, propagácia a osobná účasť na podujatí „Noc múzeí 

a galérií“, ktoré sa realizovalo v areáli zrúcaniny hradu Bystrica dňa 21. 5. 2016, ktoré 

navštívilo 150 hostí. 

 

- Organizačné zabezpečenie a osobná  účasť na podujatiach „ Dopoludnie v múzeu“ pre 

žiakov ZŠ zo Štiavnika, ktorých sa zúčastnili 4 dospelí a 74 detí a následná distribúcia 

tlačových správ z podujatí.  

 

- V dňoch 24. – 25. 5. 2016 som nahrávala kultúrne poukazy, ktoré sme získali  za 

realizáciu podujatí v rámci programu „Múzeum v škole“. 

 

- Propagačná činnosť súvisiaca s prebiehajúcou výstavou „Zázračné skrinky“- 

rozposlanie plagátov a informačných textom základným a stredným školám. 

 

- Dňa 30. 5. 2016 som sa zúčastnila pracovných stretnutí v Detskom charitnom domove 

v Považskej Bystrici a Spojenej internátnej škole v Považskej Bystrici, ktoré sa týkali 

samotnej realizácie projektu MK Slovenskej republiky „Odeté slnkom“. 

 

- V priebehu dní 6.- 8. 6. 2016 som opakovane navštívila predajňu Kreatívnych potrieb, 

ktorú sme vybrali ako dodávateľa materiálu na tvorivé dielne na základe cenového 

prieskumu. Predmetom návštev bola tvorba konkrétnej objednávky k projektu MK 

„Odeté slnkom“.  

 

- Organizačne som zabezpečila návštevy výstavy „Zázračné skrinky“ pre žiakov 8. ZŠ 

Rozkvet, SOŠ stavebnej z Považskej Bystrice a podujatia „Dopoludnie v múzeu“ pre 

žiakov ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici v dňoch 8. a 9. 6. 2016. Organizačné 

zabezpečenie a osobná účasť na edukačnom programe „ Liečivé byliny“ dňa 10. 6. 

2016, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Základnej školy v Bytči, Ulica mieru, ktorého 

sa zúčastnilo 9 dospelých a 160 detí. 

 

- V nedeľu 12.6. 2016 som sa zúčastnila podujatia „Cukráreň“, v Detskom charitnom 

dome v Považskej Bystrici, ktorý je naším partnerom v rámci realizácie projektu „Odeté 

slnkom“. 

 

- Dňa 14.6. som nahrala Kultúrne poukazy obdržané za zrealizovanie edukačných 

programov. 

 

- Nákup materiálu na tvorivé dielne v rámci projektu „Odeté slnkom“, ktorého som sa 

zúčastnila sa konal 15.6. 2016.  

 

- V dňoch 15.6. – 17. 6. 2016 som vykonávala propagačnú činnosť, ktorá sa týkala 

pozývania hostí na vernisáž výstavy „Fenomén motocyklistiky“ a tiež propagácie 

samotnej výstavy. 

- Organizačne aj osobnou účasťou som sa podieľala na tvorivých dielňach výroby 

šúpolienok, ktoré sa konali v priestoroch vlastivedného múzea pre žiakov Spojenej 

internátnej školy v Považskej Bystrici v dňoch 21.6. a 24.6. 2016. Boli zorganizované 

v rámci projektu „Odeté slnkom“ realizované s finančnou podporou Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky. 
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- Dňa 23.6. 2016  som začala s komunikáciou s Nadáciou SPP, ktorá sa týka výzvy na 

predloženie projektu v rámci 5.ročníka verejnoprospešného programu SPPoločne. 

Vypracovala som tiež zoznam oficiálne pozvaných predstaviteľov spoločensko-

politického života na vernisáž výstavy „Fenomén motocyklistiky“, ktorá sa uskutočnila 

dňa 30.6.2016 v Zámku Vsetín, ktorý som zaslala do partnerského múzea.  

 

- Organizačne som sa podieľala na podujatiach „Safari v koberci“, ktoré sa realizovali 

dňa 28.6.2016 v priestoroch vlastivedného múzea pre žiakov ZŠ sv. Augustína 

v Považskej Bystrici, ktorých sa zúčastnili 2 dospelí a 39 detí. Následne som nahrala 

kultúrne poukazy, ktoré sme získali za edukačné programy. 

 

- Organizačné zabezpečenie , propagácia osobná účasť na  prednáške o cestovaní z cyklu 

„Zbaľ sa a poď“ v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici – na Denali 

21. 10. 2016.Následná distribúcia tlačových správ z podujatí médiám a prednášajúcemu. 

 

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

29.9.  – 1. 10. 2016 v priestoroch Kina Mier v Považskej Bystrici. V rámci neho sa 

uskutočnilo podujatie „Zbaľ sa a poď po Slovensku – Slovensko na fotografiách“. 

Osobná účasť na podujatí a vyhotovenie fotodokumentácie. 

 

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

26. 11.2016, v rámci ktorej sa uskutočnilo podujatie „Zbaľ sa a poď do Patagónie“ 

v priestoroch Kina Mier v Považskej Bystrici.  

 

- Organizačné zabezpečenie podujatia „Prázdninové múzeum“ pre žiakov letného 

denného tábora  ŠKD v Udiči za účasti  18 žiakov a 2 dospelých.. 

 

- Organizačné zabezpečenie a osobná účasť na podujatí „Prázdninové dopoludnie 

v múzeu“ pre žiakov detského prímestského tábora ZŠ sv. Augustína v Považskej 

Bystrici, v rámci ktorého sa konala tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny. Podujatia sa 

zúčastnilo 40 detí v sprievode 3 vyučujúcich. 

 

- Organizačné zabezpečenie a osobná účasť na podujatí „Mladí remeselníci v múzeu“ pre 

deti mestského tvorivého tábora Centra voľného času v  Považskej Bystrici, v rámci 

ktorého sa konala tvorivá dielňa plstenia z ovčej vlny. Podujatia sa zúčastnilo 29 detí 

v sprievode 2 pracovníčok CVČ . 

 

- Dňa 8.7.2016 so sa zúčastnila pracovného stretnutia s vedúcim odboru kultúry MSÚ 

v Považskej Bystrici, Ing. Baškom. Tento deň som sa zúčastnila obhliadky priestorov 

budovy SAD v Považskej Bystrici, kde som sa stretla s p. Tucíkom a p. Hamárovou. 

Zabezpečila som vyhotovenie fotodokumentácie uvedeného priestoru. 

 

- Dňa 11.7. 2016 som pracovala na príprave podkladov pre projekt v rámci výzvy SPP – 

Zlepšime spoločne Slovensko. Projekt s názvom „Environmentálne tajomstvá múzea“ 

som elektronicky zaregistrovala 12.7.2016. 
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- Kultúrne poukazy získané v rámci programu „Múzeum v škole som“ som nahrala do 

systému 14.7.2016. 

 

- Dňa 20.7. 2016 som vyhotovila fotodokumentáciu činnosti dobrovoľníčky  pri príprave 

materiálu na tvorivé dielne.  

 

- Dňa 21.7. 2016 som realizovala mailovú komunikáciu s FPU, ktorá sa týkala rozpočtov 

schválených projektov. 

 

- Mailová komunikácia so ZŠ v Udiči dňa 22.7.  2016, zaslanie scanu článku o ich 

návšteve vo vlastivednom múzeu. 

- Dňa 3.8.2016 som sa zúčastnila slávnostného uvedenia knihy p. Metzkera „ Manet 

M90“ do života. Podujatie sa konalo v koncertnej sále ZUŠ v Považskej Bystrici. 

- Dňa  9.8.2016 som bola prítomná na dvoch pracovných stretnutiach :  s Mgr. Pallovou 

z ÚPSVR, ktoré sa týkalo pôsobenia dobrovoľníkov v múzeu a s Ing. Baškom, vedúcim 

odboru kultúry MSÚ v Považskej Bystrici, kde sa riešila problematika podujatia „Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva“.  

- V dňoch 10.8. – 11. 8. 2016 som zrealizovala prípravu zásielky Kultúrnych poukazov 

za obdobie rokov 2012 – 2015, ktoré som protokolárne odovzdala  na Oddelení kultúry 

Mgr. Hložovi v rámci pracovnej cesty v na úrade TSK dňa 17. 8. 2016. 

 

- Podujatia „Noc hradov a zrúcanín“, ktoré sa uskutočnilo v areáli zrúcaniny hradu 

Bystrica som sa zúčastnila dňa 13. 8. 2016. Zastrešovala som časť programu na 

tvorivých dielňach pre deti. Následne som realizovala distribúciu tlačovej správy 

z uvedeného podujatia. 

- Aktualizáciu rozpočtu a výstupov projektu FPU som uskutočnila 16. 8. 2016. 

- V priebehu dní 22. 8. – 25. 8. 2016 som sa zaoberala propagáciou podujatia 

„Považskobystrický motocykel 2016“. 

- Pracovnú cestu do obce Horná Mariková som vykonala dňa 23.8.2016. Zúčastnila som 

sa rokovania so starostom obce Ing. Hamárom, ktoré sa týkalo prípravy realizácie 

projektu „Expozícia tradičnej ľudovej kultúry v Marikovej“ a tiež som sa stretla so 

správcom farnosti Mgr. Kováčom ohľadom príspevku do pripravovaného Zborníka 

vlastivedného múzea 2016. 

 

- Dňa 26.8.2016 som sa zúčastnila pracovného stretnutia s riaditeľkou PX centra pani 

Kardošovou a členom Veterán Manín klubu pánom Metzkerom, ktoré sa týkalo 

organizácie podujatia „Považskobystrický motocykel 2016“. 

 

- Organizačné zabezpečenie tvorivých dielní výroby šúpolienok  pre Detský charitný dom 

a Spojenú školu internátnu v Považskej Bystrici dňa 31.8.2016. 

 

- Dňa 3.9.2016 som sa osobne zúčastnila podujatia Považskobystrický motocykel 2016, 

kde som sa venovala práci s deťmi na tvorivých dielňach.  
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- Dňa 14. 9.  2016 som sa zúčastnila pracovného stretnutia s p. Žilovcom, ktoré sa týkalo 

pripravované podujatia „Zbaľ sa a poď na Denali“. 

 

- Od 19. 9. 2016 som sa aktívne venovala propagácii nášho projektu „Environmentálne 

tajomstvá múzea“, ktorým sme zareagovali na výzvu Nadácie SPP „Zlepšime spoločne 

Slovensko“, napísala som článok pre médiá a osobne som sa zúčastnila stretnutí, kde 

som vysvetľovala ciele a zámery nášho projektu a propagovala hlasovanie za nami 

podaný projekt.  

 

- V priebehu mesiaca september som sa venovala propagácii filmového festivalu 

outdoorových filmov Horomilfest, ktorý sa uskutočnil v priestoroch kina Mier 

v Považskej Bystrici, v rámci ktorého sa zrealizovalo tradičné cestovateľské podujatie 

„Zbaľ sa a poď -  Slovensko na fotografiách“. 

 

- V priebehu mesiaca september som sa organizačne podieľala na zabezpečení realizácie 

„Tvorivých dielní výroby šúpolienok“, na ktoré sme získali finančnú podporu 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rámci projektu s názvom „Odeté slnkom“ 

sme v septembri zrealizovali 6 tvorivých dielní. 

- Zároveň som v mesiaci september oslovila s aktualizovanou ponukou vzdelávacích 

programov základné a stredné školy v našom regióne. 

 

- Dňa 1. 10. 2016 som sa zúčastnila filmového festivalu Horomilfest, kde som vyhotovila 

fotodokumentáciu. Dňa 3.10. 2016 som sa zúčastnila Dňa otvorených dverí v sídle 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a tiež som mala pracovné stretnutie s Ing. 

Mazánovou. 

- Organizačne som sa podieľala na zabezpečení  nasledovných podujatí  :„Liečivé 

rastliny“ pre ZŠ v Jasenici, (42 účastníkov), „Fauna nášho okresu“ pre žiakov ZŠ Ulica 

mieru v Bytči (46 účastníkov), „Liečivé rastliny“ pre ZŠ sv. Augustína v Považskej 

Bystrici (42 účastníkov), „Les“ pre žiakov SOŠ stavebnej v Považskej Bystrici (6 

účastníkov), tvorivo-edukačného dopoludnia pre ZŠ Slopná - „Liečivé rastliny“  a 

„Tvorivá dielňa drôtovania“ ( 54 účastníkov).  Zabezpečila som propagáciu 

cestovateľského večera „Zbaľ sa a poď na Denali“, ktorého som sa zúčastnila aj osobne 

(43 návštevníkov). Počas októbra som opakovane komunikovala s Fondom na podporu 

umenia ohľadom zmlúv k projektom FPU. 

 

- Dňa 3. 11. 2016 som sa zúčastnila pracovného stretnutia  s členkami OZ VZOSTUP5, 

ktoré sa týkalo prípravy projektu v rámci výzvy, ktorú vydalo Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky. Rokovali sme o možnej spolupráci v prípade úspešnosti nami 

predkladaného projektu. Počas mesiaca november sa uskutočnilo v rámci programu 

Múzeum v škole 30 edukačných programov, ktorých sa zúčastnilo 1023 účastníkov zo 

základných škôl z Považskej Bystrice, Brvnišťa, Papradna, Púchova  a Trstenej. 

Uvedené edukačné programy som organizačne zabezpečila  a následne som zaslala 

tlačové správy jednotlivých školským zariadeniam a médiám. Zrealizovala som 
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propagáciu filmového festivalu Snow Film Fest medzi priaznivcami vlastivedného 

múzea. V novembri som uskutočnila vyúčtovanie projektu Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky „Odeté slnkom“, ktoré bolo následne zaslané poskytovateľovi 

finančnej dotácie. 

 

- V mesiaci december som organizačne zabezpečila 6 edukačných podujatí v rámci 

projektu Múzeum v škole (284 účastníkov). Osobne som sa zúčastnila Adventnej 

tvorivej dielne, ktorá sa realizovala v priestoroch ZŠ v Považskom Podhradí. 

V priebehu mesiaca december som sa podieľala na vypracovaní projektov v rámci 

výziev Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Fondu na podporu umenia, ktoré 

boli následne zaslané predkladateľom výziev. (MK Slovenskej republiky  - projekt 

„Netradiční džarkovia“, Fond na podporu umenia – projekty „Ing. Klement Ružička 

v zrkadle času“ a „Ľudová inštrumentálna tradícia v Javorníkoch“). Dňa 14. 12. 2016 

som sa zúčastnila pracovného stretnutia s Ing. Plačkovou, ktoré sa týkalo 

cestovateľského večera Zbaľ sa a poď do Rwandy, ktorý sa uskutoční v prvom polroku 

r. 2017. Na konci mesiaca december som rozposlala formou e mailov pozdravy 

priaznivcom a spolupracujúcim subjektom vlastivedného múzea.  

 

 

Vypracovanie tlačových správ: 

- 1.Učíme sa plstiť v regióne strednej Európy (12.1.2016) 

- 2.Fašiangové tradície a neznámi nájomníci (19.1.2016) 

- 3.Fašiangové tvorenie (26.1.2016) 

- 4.Na historickej prechádzke naším regiónom (27.1.2016) 

- 5.Ľudové tradície (5.2.2016) 

- 6.Naši najmenší v múzeu (16.2.2016) 

- 7.Pôstne stretnutie s rybami (19.2.2016) 

 

 

11.5. Ing.Zuzana Huličiaková (Botanička) 

Prednášková  činnosť 

- Tvorivé prázdniny – 29.2. 2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, lektor 

drôtovania-ukážka postupu a pomoc pri drôtovaní výrobkov (6 dospelých, 30 detí) 

- Tvorivé prázdniny – 1.3. 2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, lektor 

drôtovania- ukážka postupu a pomoc pri drôtovaní výrobkov (12 dospelých, 41 detí) 

- Huby okolia Považskej Bystrice – 15.3.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

SPŠ Pov. Bystrica, 2-krát prednáška a powerpointová prezentácia + ukážka exikátov 

plodníc vreckatých a bazídiových húb (2 dospelí, 80 detí) 

- Huby okolia Považskej Bystrice – 16.3.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

SPŠ Pov. Bystrica, 2-krát prednáška a powerpointová prezentácia + ukážka exikátov 

plodníc vreckatých a bazídiových húb (2 dospelí, 57 detí) 

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody –  22.3.2016 ZŠ Papradno, pozorovanie 

vodných bezstavovcov binokulárnou lupou (4 dospelí, 73 detí) 
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- Tvorivá dielňa drôtovania –  30.3. 2016, ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, lektor 

drôtovania - ukážka postupu a pomoc pri drôtovaní výrobkov (50 detí) 

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody, 5.4.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici, 5. ZŠ Považská Bystrica, pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou 

lupou, pokusy s vodou (1 dospelý, 12 detí)  

- Popoludnie v múzeu – 6.4.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 6. ZŠ 

Považská Bystrica, pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou lupou (2 dospelí, 

31 detí) 

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody, 7.4.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici, 5. ZŠ Považská Bystrica, pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou 

lupou, pokusy s vodou (1 dospelý, 12 detí)  

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody, 7.4.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici, ZŠ Jasenica, pokusy s vodou (1 dospelý, 11 detí) 

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody, 8.4.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici, 5. ZŠ Považská Bystrica, pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou 

lupou, pokusy s vodou (1 dospelý, 18 detí) 

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody, 8.4.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici, 5. ZŠ Považská Bystrica, pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou 

lupou, pokusy s vodou (1 dospelý 17 detí) 

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody, 11.4.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici, Spojená škola internátna Považská Bystrica, pokusy s vodou 

- Tvorivá dielňa drôtovania – 11.4.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ŠKD 

6. ZŠ Považská Bystrica, lektor drôtovania - ukážka postupu a pomoc pri drôtovaní 

výrobkov        (2 dospelí, 29 detí) 

- Ponor sa do objavovania – Týždeň vody, 19.4. 2016, ZŠ Dolná Mariková, prednáška a 

powerpointová prezentácia na tému: „Vodné rastliny“, pokusy s vodou, pozorovanie 

vodných bezstavovcov binokulárnou lupou ( 5 dospelých, 128 detí) 

- Zbaľ sa a poď na Aljašku – 13.5. 2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

odborný garant podujatia, zaznamenávanie informácií potrebných k vypracovaniu 

tlačovej správy     (49 dospelých, 3 deti) 

- Tvorivá dielňa plstenia – 16.5.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ŠKD 6. 

ZŠ Považská Bystrica, ukážka postupu a pomoc pri plstení mydielka (2 dospelí, 27 detí) 

- Noc múzeí a galérií – 21.5. 2016 areál zrúcaniny hradu Bystrica – oboznamovanie 

návštevníkov s flórou okolia hradu, aktivita pre deti na spoznávanie rastlín (100 

dospelých, 50 detí) 

- Dopoludnie v múzeu – 24.5.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ZŠ 

Štiavnik, prednáška a powerpointová prezentácia: „Zlá bylina nevyhynie?“, pokusy 

s vodou, odborný výklad k dermoplastických preparátom rýb ( 2 dospelí, 34 detí) 

- Dopoludnie v múzeu II.  – 25.5.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ZŠ 

Štiavnik pokusy s vodou, odborný výklad k dermoplastických preparátom rýb (2 

dospelí, 40 detí) 

- Liečivé rastliny – 10.6.2016 ZŠ ul. Mieru Bytča, prednáška a powerpointová 

prezentácia, ukážka sušených i čerstvých druhov liečivých rastlín (3 dospelí, 45 detí) 
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- Liečivé rastliny – 10.6.2016 ZŠ ul. Mieru Bytča,prednáška a powerpointová 

prezentácia, ukážka sušených i čerstvých druhov liečivých rastlín (2 dospelí, 40 detí) 

- Liečivé rastliny – 10.6.2016 ZŠ ul. Mieru Bytča, prednáška a powerpointová 

prezentácia, ukážka sušených i čerstvých druhov liečivých rastlín (2 dospelí, 35 detí) 

- Liečivé rastliny – 10.6.2016 ZŠ ul. Mieru Bytča, prednáška a powerpointová 

prezentácia, ukážka sušených i čerstvých druhov liečivých rastlín (2 dospelí, 40 detí) 

- spravovanie facebookovej stránky Vlastivedného múzea (pridávanie príspevkov, 

fotografií z edukačných programov a iných muzeálnych podujatí... 

- Prázdninová prechádzka históriou a prírodou 7.7.2016, Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici, (2 dospelí, 18 detí) 

- Prázdninové dopoludnie v múzeu 13.7.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

lektor drôtovania, liečivé rastliny – odborný výklad k exemplárom divorastúcich 

i pestovaných liečivých rastlín (3 dospelí, 40 detí) 

- Tradičné bývanie v Marikovej 17.7.2016, areál skanzenu v H. Marikovej, lektorský 

výklad k vystaveným zbierkovým predmetom, odborný dozor (45 dospelých, 10 detí) 

- Mladí remeselníci v múzeu 25.7.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

odborný výklad k zoologickým exponátom rýb, lektor drôtovania, (2 dospelí, 29 detí) 

- Noc hradných zrúcanín 13.8.2016, areál zrúcaniny hradu Bystrica, lektor drôtovania  

- Považskobystrický motocykel 2016, 3.9.2016, pešia zóna mesta Považská Bystrica 

lektor tvorivej dielne pre deti  

- Liečivé rastliny 7.10.2016 ZŠ Jasenica, prednáška, powerpointová prezentácia, ukážka 

liečivých rastlín a výrobkov z nich (5 dospelých, 37 detí) 

- Liečivé rastliny 14.10.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, prednáška, 

powerpointová prezentácia, ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich, (1 dospelý, 19 

detí) 

- Liečivé rastliny 25.10.2016, ZŠ Slopná prednáška, powerpointová prezentácia, ukážka 

liečivých rastlín a výrobkov z nich (2 dospelí, 25 detí) 

- Tvorivá dielňa drôtovania 25.10.2016, ZŠ Slopná, lektor drôtovania (2 dospelí, 25 detí) 

- Liečivé rastliny 10.11.2016, ZŠ Papradno, prednáška, powerpointová prezentácia, 

ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich,(1 dospelý, 24 detí) 

- Liečivé rastliny 10.11.2016, ZŠ Papradno, prednáška, powerpointová prezentácia, 

ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich (1 dospelý, 13 detí) 

- Liečivé rastliny 14.11.2016 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, prednáška, 

powerpointová prezentácia, ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich (1 dospelý, 20 

detí) 

- Liečivé rastliny 23.11.2016, ZŠ Komenského Púchov,prednáška, powerpointová 

prezentácia, ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich (1 dospelý, 16 detí) 

- Liečivé rastliny 23.11.2016, ZŠ Komenského Púchov,prednáška, powerpointová 

prezentácia, ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich (1 dospelý, 22 detí) 

- Liečivé rastliny 23.11.2016, ZŠ Komenského Púchov,prednáška, powerpointová 

prezentácia, ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich (1 dospelý, 20 detí) 

- Liečivé rastliny 29.11.2016, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, prednáška, 

powerpointová prezentácia, ukážka liečivých rastlín a výrobkov z nich (2 dospelí, 39 

detí) 
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- Drevokazné huby 16.12.2016,Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, spolulektor 

edukačného programu, ukážka exikátov drevokazných húb (1 dospelý , 6 detí) 

- Prechádzka lesom 21.12.216, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, spolulektor, 

odborný výklad k vystaveným zoologickým exponátom (1 dospelý, 17 detí) 

- Prechádzka lesom 22.12.2016,Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, spolulektor, 

odborný výklad k vystaveným zoologickým exponátom (1 dospelý, 15 detí) 

 

Iné: 

Február 

- 26.2. 2016, Zbaľ sa a poď do Tanzánie – Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

fotodokumentácia  a pomoc pri príprave občerstvenia (43 dospelých, 10 detí) 

- pomoc zoológovi pri spracovaní textov potrebných ako doplnok k vystaveným 

preparátom hmyzu 

Marec 

- 14.3. 2016 Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v roku 2015/2016 –      

SOŠ stavebná Považská Bystrica, fotodokumentácia podujatia  

- 21.3.2016 Terén k plánovanému podujatiu „Ponor sa do objavovania“ – zber vodných 

bezstavovcov 

- 24.3.2016 Zelený štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa – Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici – vyberanie vstupného 

- upratovanie miestnosti po ukončení tvorivej dielne 

Apríl 

- pomoc pri rušení výstavy „Etnofolk“ 

- spoluúčasť sa na vypracovaní „vodného kvízu“ – aktivity pre žiakov k edukačnému 

programu „Ponor sa do objavovania“ 

- 15.4.2016 Dubnica nad Váhom – pomoc pri odvoze výpožičky zbierkových predmetov 

a bannerov  

- 18.4.2016 Terén k plánovanému podujatiu „Ponor sa do objavovania“ – zber vodných 

bezstavovcov 

- 28.4.2016 asistencia zoológovi pri vykonaní revízie zoologických zbierok 

Máj 

- 6.5.2016 Mapovanie flóry okolia hradu Bystrica – (príprava na podujatie „Noc múzeí 

a galérií) 

- 9.5.2016 lepenie plagátov na podujatie Zbaľ sa a poď na Aljašku 

- 10.5.2016 asistencia zoológovi pri vykonaní revízie zoologických zbierok 

- 18.5.2016 asistencia zoológovi pri vykonaní revízie zoologických zbierok 

- 19.5.2016 Mapovanie flóry okolia hradu Bystrica – (príprava na podujatie „Noc múzeí 

a galérií) 

- 19.5.2016 vypracovanie aktivity (tajnička + poznávačka) pre návštevníkov podujatia 

Noc múzeí a galérií) 

- 30.5.2016 Vypracovanie excelovskej tabuľky – „Revízia zoologických zbierok“ 

- príprava prednáškovej miestnosti pre plánovaný edukačný program a podujatie Zbaľ sa 

a poď.. 

Jún 

- pomoc pri ošetrovaní motoriek  

- 11.6.2016 zabezpečenie sušených rastlín na edukačný program „ Liečivé rastliny“  

február-jún – starostlivosť o Oblovku žravú (slimák) 

Júl 

- pomoc pri čistení skanzenu v Hornej Marikovej a inštalácii zbierkových predmetov  
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- zber liečivých rastlín potrebných k edukačnému programu „Liečivé rastliny“ 

- sušenie a uskladnenie rôznych druhov liečivých rastlín 

- pomoc pri podávaní projektu z SPP (Environmentálne tajomstvá múzea) 

- výber a nákup príslušenstva potrebného k realizácii tvorivých dielní drôtovania (drôt, 

korálky, kliešte..) 

- pomoc pri príprave prednáškovej miestnosti na tvorivé dielne 

August 

- obhliadka drevenice v Dolnej Marikovej, fotodokumentácia 

September 

- fotodokumentácia niektorých tvorivých dielní práce so šúpolím, pomoc deťom so 

zhotovovaním výrobkov 

- vyfarbovanie sadrových odliatkov ( na podujatie PB- motocykel) 

Október 

- pracovná cesta – Hornonitrianske múzeum v Prievidzi  

November 

- pomoc pri inštalácii zoologickej výstavy „Lesná fauna“ 

- fotodokumentácia edukačného programu - Ako jedna školská družina spoznávala 

včely... 

- vypracovanie tajničky k tematike liečivých rastlín - doplnkové vzdelávanie hravou 

formou k edukačnému programu Liečivé rastliny 

- príprava prednáškovej miestnosti na edukačný program – Liečivé rastliny 

December 

- pomoc pri inštalácii výstavy rýb 

- fotodokumentácia edukačného programu – Drevokazné huby, Prechádzka lesom 

júl – december – starostlivosť o Oblovku žravú (slimák) 

august – december – IV. Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

- komunikácia s prispievateľmi, vypracovanie zápisov zo zasadnutí redakčných rád, 

kontrola stavu príspevkov, pripomienkovanie zistených chýb... 

 

Vypracovanie tlačových správ: 

10.10.2016 Liečivé bylinky 

14.10.2016 Liečivé bylinky – edukačný program pre ZŠ sv. Augustína 

25.10.2016 Drôtovanie pri bylinkovom čajíku 

11.11.2016 Spoznávajme liečivé bylinky 

14.11.2016 Bylinky, ktoré nás môžu vyliečiť 

24.11.2016 Lekáreň z prírody 

30.11.2016 Adventný čas s bylinkami 

19.12.2016 Drevokazné huby 

 

 

11.6. Ing. Tomáš Žilinčík (Zoológ) 

 

Odborná a metodická činnosť 



53 
 

- Konzultácie poskytované pedagogickým pracovníkom ZŠ)  týkajúce sa zoológie, 

ekológie a etológie našej fauny priebežne počas celého roka. 

- Príprava príspevku Šakal zlatý  do pripravovaného zborníka Štúdium problematiky , 

práca so zbierkovým materiálom, práca s literárnymi zdrojmi a príprava textov 

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Ako som 

stretol ryby(štúdium problematiky , výber grafického materiálu , príprava 

textov,finálne spracovanie,)  

- Príprava prednášky pod názvom Deň zeme. ( Štúdium problematiky , výber a zber 

dokumentačného  materiálu , príprava textov ,finálne spracovanie,)  

 1.8. 2016 Spracovanie rešerše regionálnej bibliografie s lesníckou 

tematikou pre Mgr. Tatianu Figurovú z organizácie LESY Slovenskej 

republiky, štátny podnik 

 Lesnícke a drevárske múzeum 

- Príprava zoologickej časti edukačného programu Ponor sa do objavovania Štúdium 

problematiky , výber dokumentačného  materiálu , príprava textov ,finálne spracovanie, 

zabezpečenie pozorovaní . Dňa 12.10.2016 pracovná cesta do Hornonitrianskeho múzea 

v Prievidzi. Dôvodom vycestovania bolo konzultačno-metodické stretnutie 

s pracovníkmi múzea. Prírodovední pracovníci  riešili konkrétny problém v systéme 

ESEZ - zmenu vedeckého názvu na základe revízie a vykonali fyzickú revíziu 

a determináciu problematických taxónov zaslaných SAV v herbárových položkách.   

- Články do zborníka vlastivedného múzea POZOROVANIE SOKOLA 

ČERVENONOHÉHO (FALCO VESPERTINUS  Linnaeus, 1758) V DOLNEJ 

MARIKOVEJ a VÝSKYT ŠAKALA ZLATÉHO (CANIS AUREUS Linneaus 1758) 

V DOLNEJ MARIKOVEJ 

- Ideový koncept projektu Environmentálne tajomstvá múzea 

 

Prednášková činnosť: 

- Safari v koberci 19.1.2016 ZŠ Sv. Augustína (16 detí, 1 dospelý)Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici   prednáškaa Powerpointová prezentácia 

- Ako som stretol ryby 19.2.2016 ZŠSv. AugustínaVlastivedné múzeum v Považskej 

Bystrici  (14 detí, 1 dospelý) prednáška, prehliadka výstavy sladkovodných rýb. 

- Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v roku 2015/2016 

14.3.2016SOU Stavebné  prednáška k vystaveným dermoplastickým preparátom 

- Výstražné a krycie sfarbenie (Mimetické javy a aposemantizmus) 15.3.2016(2 

dospelí,80 detí)prednáškaa Powerpointová prezentácia 
- Výstražné a krycie sfarbenie (Mimetické javy a aposemantizmus) 16.3.2016(2 

dospelí,57 detí)prednáškaa Powerpointová prezentácia 

- Ponor sa do  objavovania Týždeň vody 22.3.2016 ZŠ Papradno  (73 detí, 4 dospelí) 

prednáška, Powerpointová prezentácia ,pozorovanie vodných bezstavovcov 

binokulárnou lupou. 

- Ponor sa do  objavovaniaTýždeň vody 5.4.2016 5. ZŠ Považská Bystrica  Vlastivedné 

múzeum v Považskej Bystrici  (12detí, 1 dospelý) prednáška, Powerpointová 

prezentácia ,pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou lupou. 

- Dopoludnie v múzeu 6.4.2016 6.ZŠPovažská Bystrica  Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici  (31detí, 2 dospelí) prednáška, Powerpointová prezentácia  

- Ponor sa do  objavovania Týždeň vody 7.4.2016 5. ZŠ Považská Bystrica  

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici  (14 detí, 1 dospelý) 
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prednáška,Powerpointová prezentácia ,pozorovanie vodných bezstavovcov 

binokulárnou lupou. 

- Ponor sa do  objavovania Týždeň vody 7.4.2016 ZŠ Jasenica Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici  (11detí, 1 dospelý) prednáška, Powerpointová prezentácia 

,pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou lupou. 

- Ponor sa do  objavovania Týždeň vody 8.4.2016 5. ZŠ Považská Bystrica  

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici  (18 detí, 1 dospelý) 

prednáška, Powerpointová prezentácia ,pozorovanie vodných bezstavovcov 

binokulárnou lupou. 

- Ponor sa do  objavovania Týždeň vody 8.4.2016 5. ZŠ Považská Bystrica  

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici  (17 detí, 1 dospelý) 

prednáška, Powerpointová prezentácia ,pozorovanie vodných bezstavovcov 

binokulárnou lupou. 

- Ponor sa do  objavovania Týždeň vody 11.4.2016 SIŠ Považská Bystrica  Vlastivedné 

múzeum v Považskej Bystrici  (18 detí, 3 dospelí) prednáška, Powerpointová 

prezentácia ,pozorovanie vodných bezstavovcov binokulárnou lupou. 

- Dopoludnie v múzeu 18.4.2016 MŠPovažská Bystrica-Orlové  Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici  (31detí, 2 dospelí) prednáška, Powerpointová prezentácia  

- Ponor sa do  objavovania Týždeň vody 19.4.2016 ZŠ Dolná Mariková (128 detí, 5 

dospelí) prednáška, Powerpointová prezentácia ,pozorovanie vodných bezstavovcov 

binokulárnou lupou 

- Deň zeme 22.4.2016 SPŠ Považská Bystrica Vlastivedné  múzeum v Považskej Bystrici 

(2 dospelí, 27 detí) 

- Noc múzeí a galérii ( Nevítaní hostia ) 21.5.2016 Hrad Bystrica (100 dospelých ,50 

detí) prednáškaa Powerpointová prezentácia 
- Safari v koberci 28.6.2016 ZŠSv. Augustína Považská Bystrica  Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici  (19 detí, 1 dospelý) prednáška, Powerpointová prezentácia  

- Safari v koberci 28.6.2016 ZŠSv. Augustína Považská Bystrica  Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici  (20 detí, 1 dospelý) prednáška, Powerpointová prezentácia 

- Prázdninová prechádzka históriou a prírodou 7.7.2016 ŠKD Udiča prednáška a 

lektorovanie  zoologickej mini expozície Vlastivedné múzeum v Považskej Bystric.18 

deti a 2 dospelí 

- Prázdninové dopoludnie v múzeu 13.7.2016 prázdninový táborZŠ Sv. Augustína 

prednáška Powerpointová prezentácia Lesné bezstavovce a lektorovanie  zoologickej 

mini expozícieVlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 40 deti a 2 dospelí 

- Fauna okolia Považskej Bystrice 11.10.2016 ZŠ Mierova  ulica BytčaVlastivedné 

múzeum v Považskej Bystrici  (19 detí, 1 učiteľ) prednáška, Powerpointová prezentácia 

41 deti a 5 dospelí 

- Tesla v Lese18.10.2016 SOŠ Považská Bystrica prednáška Powerpointová prezentácia 

Lesy Slovenska  a lektorovanie  zoologickej mini expozície Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici 5 študentov a 1 učiteľ 

- Separuješ sa od separácie odpadov + Lesy Slovenska 4.11.2016 ZŠ 

P.O.Hviezdoslava Trstená prednáška Powerpointová prezentácia a  a lektorovanie  

zoologickej mini expozície Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 31 žiakov a 3 

učitelia 

- Safari v koberci10.11.2016 ZŠSv. Augustína Považská Bystrica  Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici  (17 detí, 1 dospelý) prednáška, Powerpointová prezentácia  

- 14.11 2016 Prechádzka lesomZŠSv. Augustína Považská Bystrica Vlastivedné 

múzeum v Považskej Bystrici lektorovanie  zoologickej mini expozície Vlastivedné 

múzeum v Považskej Bystrici 20 deti a 1 dospelý 
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- 21.11.2016 Fauna nášho okresu ZŠ Brvnište prednáška, Powerpointová prezentácia 73 

žiakov 2 dospelí 

- 22.11.2016 Lesy Slovenska ZŠ Komenského Púchov prednáška, Powerpointová 

prezentácia 27 deti a 1 dospelý 

- 22.11.2016 Fauna nášho okresu ZŠ Komenského Púchov prednáška, Powerpointová 

prezentácia 25 deti a 1 dospelý 

- 23.11.2016 Jar leto jeseň zima ZŠ Komenského Púchov prednáška, Powerpointová 

prezentácia 26 deti a 1 dospelý 

- 23.11.2016 Suchozemské biomy Zeme ZŠ Komenského Púchov 

prednáška, Powerpointová prezentácia 19deti a 1 dospelý 

- 23.11.2016 Suchozemské biomy Zeme ZŠ Komenského Púchov 

prednáška, Powerpointová prezentácia 19 deti a 1 dospelý 

- 24.11Prechádzka lesom ZŠ Sv.Augustina Považská Bystrica lektorovanie  

zoologickej mini expozície Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 20 deti a 1 

dospelý 

- 29.11Prechádzka lesom 5.ZŠ Považská Bystrica lektorovanie  zoologickej mini 

expozície Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 39 deti a 2 dospelí 

- 30.11.2016 Prechádzka lesom ŠKD 6.ZŠ Považská Bystrica lektorovanie  

zoologickej mini expozície Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 16 deti a 1 

dospelý 

 

Iné: 

- Konzultácie poskytované pedagogickým pracovníkom ZŠ)  týkajúce sa zoológie, 

ekológie a etológie našej fauny priebežne počas celého roka. 

- Príprava príspevku Šakal zlatý  do pripravovaného zborníka Štúdium problematiky , 

práca so zbierkovým materiálom, práca s literárnymi zdrojmi a príprava textov 

- Príprava prezentácie v programe Microsoft Office PowerPoint pod názvom Ako som 

stretol ryby(štúdium problematiky , výber grafického materiálu , príprava 

textov,finálne spracovanie) 

- Príprava prednášky pod názvom Deň zeme.( Štúdium problematiky , výber a zber 

dokumentačného  materiálu , príprava textov ,finálne spracovanie,)  

- Príprava zoologickej časti edukačného programu Ponor sa do objavovaniaŠtúdium 

problematiky , výber dokumentačného  materiálu , príprava textov ,finálne spracovanie, 

zabezpečenie pozorovaní 

- Február-December – starostlivosť o užovku červenú 

- December 2016 -  revízia zoologických zbierok 

 

Vypracované tlačové správy: 

- Fašiangové tradície a neznámy nájomníci 19.1.2016 

- Naši najmenší v múzeu 16.2.2016 

- Pôstne stretnutie s rybami 19.2.2016 

- Tajný život zvierat a húb 16.3.2016 

- Prázdninová prechádzka históriou a prírodou 7.7.2016 

- Schovajme sa v múzeu... 11. 10. 2016 

- Tesla v lese 18. 10. 2016 

- Separuješ sa od separácie odpadov? 4. 11. 2016 
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11.7.JanaŠvichká (Dokumentátorka) 

 

Múzejné činnosti: 

- Na dokumentačnom oddelení  sa zhromažďovala dokumentácia, ktorá súvisí 

s kultúrnou, spoločenskou a výchovnou činnosťou múzea. Evidoval sa pohyb 

zbierkových predmetov, dokumentátorka kontrolovala staršie zmluvy o výpožičke. Za 

prvý polrok 2016 vypracovala 5 Zmlúv o výpožičke (Poľovnícke združenie Tiesňava – 

výstava trofejí ulovenej zveri, Dubnické múzeum – výstava „Samostatne a pritom 

spoločne“, Obecný úrad Bohunice – výstava motocyklov, Muzeum regionu Valašsko, 

Zámek Vsetín – výstava „Fenomén motocyklistiky – historické motocykly ze sbírky 

Vlastivedného muzea v Považské Bystrici“) a zapísala údaje do BUXUS u na 

zverejnenie.  

 

- Dokumentátorka začiatkom roka 2016 zhromaždila podklady o činnosti  pracovníkov 

múzea za rok 2015 a vypracovala štatistický Ročný výkaz o múzeu za rok 2015 KULT 

(MK SR) 9 – 01 a tiež na základe podkladov  od zamestnancov múzea vyhotovila výkaz 

o činnosti múzea za rok 2015 v programe AMSIS 3, dátový formulár verzia 3. 0. 06.  

 

- Ukladala a popisovala  fotodokumentáciu zbierkových predmetov a fotodokumentáciu 

z podujatí a výstav Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.  

 

- Začiatkom roka 2016 spracovala prvostupňovú evidenciu z Komisie na tvorbu zbierok 

z konca roka 2015. Zapísala nové zbierkové predmety do Knihy prírastkov C za rok 

2015, priradila prírastkové čísla pre  25 ks zbierkových predmetov – prírastkových 

čísel, (história – 6 prírastkových čísel, geológia – 19 prírastkových čísel). 

 

- Očíslovala novonadobudnuté zbierkové predmety prírastkovým číslom.  

 

- Priebežne ukladala údaje do súpisu zbierok z prebiehajúcej revízie.  

 

- Pokračovala v zápise prvostupňovej evidencie v programe ESEZ 4G.  

 

- Pokračovala v súpise zbierok v programe Excel z prírastkových kníh A, B, C ktorý je 

potrebný k revízii celého zbierkového fondu. 

 

- Pracovala na revízii v depozitári  archeológie nezapísaných predmetov uložených v 

krabiciach s členmi komisie a zápise  zoznamu do  registračnej knihy (lokalita Beluša, 

Visolaje – ide o zber črepy, sklo).  

 

- Dopĺňala nové údaje do súpisu článkov z Obzoru  a Považskobystrických noviniek do 

celkového zoznamu v počítači.  

 

- Ukončila a zapísala koniec roka 2015 v Knihe prírastkov C. Vypracovala protokol 

Konečný stav muzeálnych predmetov za rok 2015. 

 

- Hľadala na internete stránky s firmami ktoré vyrábajú kovobloky, ktoré sú potrebné na 

zakladanie katalogizačných kariet (výstupov z druhostupňovej evidencie) na 
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predloženie pre projektovú manažérku na vypracovanie projektu na získanie týchto 

kovoblokov na dokumentačné oddelenie.  

 

- Vyplnila dotazník Katalógový záznam, jeho vývin a súčasný stav v rámci bakalárskej 

práce Zuzane Švecovej – študentky Muzeológie a kultúrneho dedičstva  na Univerzite 

Komenského v Bratislave spolu s historičkou múzea. 

 

- Vyhľadávala dokumentáciu ohľadne obrazov I.W. Kráľa  (doklady o získaní) na 

dokumentačnom oddelení a aj v starých  faktúrach z obdobia, kedy boli obrazy zapísané 

do zbierkového fondu, riešenie tejto dokumentácie spolu s historičkou múzea.  

 

- Vypracovala podklady do rozborov podľa tabuliek ktoré ,múzeum používa v programe 

AMSIS na vypracovanie výročných správ a rozvrhnutie týchto tabuliek  na jednotlivé 

mesiace za rok 2016 a 2017 a ich uloženie  na dátové úložisko, kde si budú môcť 

zamestnanci zaznamenávať údaje o svojej činnosti za jednotlivé mesiace. 

 

- Zoradila celú dokumentáciu z Komisií na tvorbu zbierok za rok 2013 pre historičku 

múzea, ktoré jej chýbali v dokumentácii. Zúčastnila sa pracovnej cesty do Bohuníc, kde 

prebehla kontrola našich zbierok podľa zmlúv o výpožičke, ktoré sú vystavené 

v kaštieli(motocykle a dermoplastické preparáty).  

 

- Vypracovala záznamy o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov z depozitára.  

 

- Zapisovala prijatú a odoslanú poštu do registratúrneho záznamu. 

 

- Na dokumentačnom oddelení  sa zhromažďovala dokumentácia, ktorá súvisí 

s kultúrnou, spoločenskou a výchovnou činnosťou múzea. Evidoval sa pohyb 

zbierkových predmetov, dokumentátorka kontrolovala staršie zmluvy o výpožičke. Za 

rok 2016 vypracovala 7 Zmlúv o výpožičke (Poľovnícke združenie Tiesňava - Považská 

Teplá, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom, OÚ Bohunice, Muzeum regionu 

Valašsko - Zámek Vsetín, OÚ Horná Mariková, Občianske združenie Play On - 

Považská Bystrica). Dokumentátorka začiatkom roka 2016 zhromaždila podklady o 

činnosti  pracovníkov múzea a vypracovala štatistický Ročný výkaz o múzeu za rok 

2015 KULT (MK SR) 9 – 01 a tiež na základe podkladov  od zamestnancov múzea 

vyhotovila výkaz o činnosti múzea za rok 2015 v programe AMSIS 3, dátový formulár 

verzia 3. 0. 06. Ukladala a popisovala  fotodokumentáciu zbierkových predmetov a 

fotodokumentáciu z podujatí a výstav Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. 

Začiatkom roka 2016 spracovala prvostupňovú evidenciu z Komisií na tvorbu zbierok 

z roku 2015. Zapísala nové zbierkové predmety do Knihy prírastkov C za rok 2015, 

priradila prírastkové čísla pre 25 ks zbierkových predmetov – 25 prírastkových čísel):  5 

motocyklov získaných kúpou, 1 motocykel získaný darom, 19 kusov geologická zbierka 

fosilizovaných driev a skamenelín získaných darom. Očíslovala novonadobudnuté 

zbierkové predmety prírastkovým číslom. Priebežne vybavovala muzeálnu e - mailovú 

poštu. Pracovala na revízii zbierkového fondu, vypracovávala zápisnice z prebiehajúcej 

revízie zbierkového fondu. 
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- Pripravila dokumentáciu do Komisie na tvorbu zbierok za rok 2016: (vypracovala  

darovacie zmluvy p. Ján Hrehor, p. Ladislav Janech, p. Jaroslav Uhlárik, p. Zdeno 

Metzker, štátny archív Považská Bystrica, p Juraj Pekar, p. Jaroslava Ďurdinová, p. Ján 

Kováčik a p. Katarína Vandenabeele), vypracovala Záznamzo zasadnutia Komisie č. 

01/2016. 

 

- Pokračuje v zápise prvostupňovej evidencie v programe ESEZ 4G. 

 

 

12.Budovanie knižničného fondu 
 

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

knižničného fondu do elektronického systému CLAVIUS – prevedené boli nové tituly s počtom 

105 kusov.  

 

Zaevidovaných bolo spolu 105 nových titulov (z toho kúpou 1 ks, darom 104 ks) 

Výpožičky knižných jednotiek: 51, z toho prezenčne 50,  

Počet titulov predplatených periodík: 4. 

 

Správca knižnice Mgr. Ondřej Trnka vypracoval 6 výkazov o práci a stave knižnice (pre 

Ministerstvo kultúry, Slovenské národné múzeum a pre Slovenskú národnú knižnicu). 

 

Bol vypracovaný a predsedom TSK schválený nový cenník reprografických služieb 

(kopírovanie, skenovanie, napaľovanie). 

 

 

 

13.Návštevnosť 
 

I.polrok 2016 

V prvom polroku 2016 navštívilo podujatia a výstavy Vlastivedného múzea v Považskej 

Bystrici 8302návštevníkov. Z uvedeného počtu sa 5833 zúčastnilo na 60 podujatiach múzea, 

vrátane prednášok odborných múzejných pracovníkov na školách a tvorivých dielní. Na 

5výstavách sa zúčastnilo 2469 návštevníkov. Počet dospelých návštevníkov  výstav predstavuje 

874, detí 1537 a cudzincov 58. 

 

II. polrok 2016 

V druhom polroku 2016 navštívilo podujatia a výstavy Vlastivedného múzea v Považskej 

Bystrici 16 173 návštevníkov. Z uvedeného počtu sa 6 331 zúčastnilo na 65 podujatiach múzea, 

vrátane prednášok odborných múzejných pracovníkov na školách a tvorivých dielní. Na 6 

výstavách sa zúčastnilo 9 842 návštevníkov. Počet dospelých návštevníkov predstavuje 6475, 

detí 3125 a cudzincov 242. 
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Počet návštevníkov v 1. polroku 2016 za jednotlivé mesiace 

 Január Február Marec Apríl Máj Jún Spolu 

Výstava 275 279 328 144 748 695 2469 

Podujatie 161 221 3850 985 357 259 5833 

Spolu 691 1496 1368 1728 1328 1371 7982 

 

Počet návštevníkov v II. polroku 2016za jednotlivé mesiace 

 Júl August September Október November December Spolu 

Výstava 3123 2628 2484 619 579 409 9842 

Podujatie 196 600 2455 933 1863 284 6331 

Spolu 3319 3228 4939 1552 2442 693 16173 

 

 

Návštevnosť jednotlivých podujatí v 1. polroku 2016 

 

Návštevnosť jednotlivých podujatí v II. polroku 2016 

 

 

13.1. Mesačný rozpis podujatí múzea 

V prvom polroku 

naďalej pokračovala výstava motocyklov „Od počiatkov výroby po zlatú éru“ a tiež výstava 

„Fauna Považia“, ktorá bola verejnosti sprístupnená 6. júna 2014. Uvedené výstavy sú 

k dispozícii návštevníkom v Múzeu regiónu Bielych Karpát v kaštieli v Bohuniciach.  

V Župnom dome v Púchove bola od 9. 10. 2015 k dispozícii návštevníkom výstava s názvom 

„Púchovská kultúra“.  

 

          Tvorivé dielne       Zbaľ sa a poď

počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci počet návštevníci

Júl 2 63 3 78 0 0 1 55 6 196

August 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600

September 0 0 6 65 0 0 4 2 390 10 2455

Október 6 163 1 27 1 43 1 700 9 933

November 30 1023 0 0 0 0 3 840 33 1863

December 5 203 1 81 0 0 0 0 6 284

Spolu 43 1452 11 251 1 43 10 4585 65 6331

Mesiac
Múzeum v škole Iné Spolu
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Dňa 14. 12. 2015 bola v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici pre verejnosť 

sprístupnená výstava „Etnofolk“, zapožičaná z Ústavu etnológie SAV, ktorej trvanie bolo do 

31. 3. 2016. 

 

V Dubnickom múzeu v Dubnici nad Váhom je od 7. 5. 2016 pre verejnosť sprístupnená  

panelová výstava „Samostatne a pritom spoločne“, ktorá bola vytvorená v rámci mikroprojektu 

OP cezhraničnej spolupráce.  

 

Vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici sme 12. 5. 2016 verejnosti sprístupnili výstavu 

historických rozhlasových a televíznych prijímačov: „Zázračné skrinky“. 

 

Január 2016 

V mesiaci január si výstavy v kaštieli v Bohuniciach pozrelo  spolu 120 návštevníkov, výstavu 

„ Etnofolk“ vo vlastivednom múzeu  navštívilo 100 záujemcov a v púchovskom Župnom dome 

si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 55 návštevníkov .  V priestoroch vlastivedného múzea 

bolo zorganizovaných  7 edukačných aktivít v rámci projektu „Múzeum v škole“: Ľudová 

kultúra Slovenska – Fašiangy (1x), Safari v koberci (1x), Tradičná ľudová kultúra  - Fašiangy 

(3x), História mesta – hrad Bystrica (2x) a zúčastnilo sa ich 119 účastníkov. Bola uskutočnená 

prednáška na tému „Tradičná ľudová kultúra  - Fašiangy“, ktorú si vypočulo 21 záujemcov 

a zrealizovali sme tematicky zameranú tvorivú dielňu výroby fašiangových masiek s účasťou 

21 návštevníkov. 

 

Február 2016 

V mesiaci február obe výstavy v Bohuniciach navštívilo 48 návštevníkov,výstavu „ Etnofolk“ 

vo vlastivednom múzeu  navštívilo 139 záujemcov a v púchovskom Župnom dome si výstavu 

„Púchovská kultúra“ prezrelo 92 návštevníkov .  

V priestoroch vlastivedného múzea bolo zorganizovaných  6 edukačných aktivít v rámci 

projektu „Múzeum v škole“: Ľudová kultúra Slovenska – Fašiangy (2x),Ľudová kultúra 

Slovenska – Pôstne obdobie (3x), Ako som stretol ryby (1x) a zúčastnilo sa ich dovedna 113 

účastníkov.  

Prednášku na tému Ľudová kultúra Slovenska – Pôstne obdobie si vypočulo 19 

poslucháčov.Cestovateľský večer „Zbaľ sa a poď do Tanzánie “ navštívilo 53 hostí. 

Podujatia „Tvorivé prázdniny“ sa zúčastnilo 36 záujemcov.  

 

Marec 2016 

Počas mesiaca marec si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 54 návštevníkov,  výstavu „ 

Etnofolk“ vo vlastivednom múzeu  navštívilo 243 záujemcov a v púchovskom Župnom dome si 

výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 31 návštevníkov .  

Podujatia „Tvorivé prázdniny“  zrealizovaného v priestoroch vlastivedného múzea sa 

zúčastnilo 53 záujemcov. Špecializované podujatie „Chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej 

zveri ulovenej v roku 2015/2016“ počas dvoch dní navštívilo 3300 návštevníkov. 

V mesiaci marec bolo zorganizovaných 7 edukačných aktivít v rámci projektu „Múzeum 

v škole“: Výstražné a krycie sfarbenie zvierat (2x), Huby okolia Považskej Bystrice 

(2x),Ľudová kultúra Slovenska – Pôstne obdobie (2x), Ponor sa do objavovania – týždeň vody 
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(1x v priestoroch ZŠ v Papradne). Zvyšných 6 podujatí sa uskutočnilo v priestoroch 

vlastivedného múzea. Edukačné podujatia absolvovalo 407 účastníkov.  

Podujatie Zelený štvrtok – veľkonočná tvorivá dielňa konaného vo vlastivednom múzeu 

navštívilo 40 návštevníkov. 

Na tvorivej dielni drôtovania zorganizovanej v priestoroch ZŠ sv. Augustína v Považskej 

Bystrici sa zúčastnilo 50 detí. 

 

 

Apríl 2016 

V mesiaci apríl si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 60 návštevníkov,  a v púchovskom 

Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 84 návštevníkov .  

Outoorové filmy na festivale „Expedičná kamera“ si pozrelo spolu 250 návštevníkov. 

Cestovateľského večera „Zbaľ sa a poď na Maltu “ navštívilo 41 hostí. 

Podujatia „Stavanie mája“ sa zúčastnilo 350 návštevníkov. 

Na tvorivej dielni drôtovania sa zúčastnilo 31 záujemcov o tento druh remeselnej činnosti. 

V mesiaci marec bolo zorganizovaných 10 edukačných aktivít v rámci projektu „Múzeum 

v škole“: Ponor sa do objavovania – týždeň vody (7 x, z toho 6 podujatí sa realizovalo 

v priestoroch vlastivedného múzea a 1 podujatie v priestoroch ZŠ v Dolnej Marikovej), 

Popoludnie v múzeu (1x), Dopoludnie v múzeu (1x) a Deň Zeme (1x). Uvedených podujatí sa 

zúčastnilo 313 účastníkov.  

 

Máj 2016 

V mesiaci máj si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 194 návštevníkov,  a v púchovskom 

Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 81 návštevníkov . Výstavu  

„Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 234 návštevníkov a výstavu 

„Zázračné skrinky“ vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 239 záujemcov. 

Na tvorivej dielni plstenia z ovčej vlny uskutočnenej vo vlastivednom múzeu sa zúčastnilo 29 

záujemcov. 

Cestovateľský večer „Zbaľ sa a poď na Aljašku “ navštívilo 52 hostí. 

Podujatie „Noc múzeí a galérií“, ktoré sa konalo v areáli zrúcaniny hradu Bystrica navštívilo 

150 záujemcov. 

V mesiaci máj boli zorganizované 3 edukačné aktivity v rámci projektu „Múzeum v škole“: 

Islam (1x), Dopoludnie v múzeu (2x) a dovedna sa ich zúčastnilo 126 návštevníkov. 

 

Jún 2016 

V mesiaci jún si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 308 návštevníkov,  a v púchovskom 

Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 141 návštevníkov . Výstavu  

„Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 89 návštevníkov a výstavu 

„Zázračné skrinky“ vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 157 záujemcov. 

V mesiaci jún boli zorganizované 7 edukačných aktivity v rámci projektu „Múzeum v škole“: 

Dopoludnie v múzeu (1x), Liečivé byliny (4x), Safari v koberci (2x).  Týchto podujatí sa spolu 

zúčastnilo 225 účastníkov. V rámci realizácie projektu MK SR „Odeté slnkom“ sme 

zrealizovali 4 tvorivé dielne výroby šúpolienok, ktorých sa zúčastnilo spolu 34 návštevníkov (2 
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dielne sa realizovali v priestoroch Charitného domu v Považskej Bystrici, 2 dielne sa konali 

v priestoroch vlastivedného múzea). 

 

V druhom polroku 

naďalej pokračovala výstava motocyklov „Od počiatkov výroby po zlatú éru“ a tiež výstava 

„Fauna Považia“, ktorá bola verejnosti sprístupnená 6. júna 2014. Uvedené výstavy sú 

k dispozícii návštevníkom v Múzeu regiónu Bielych Karpát v kaštieli v Bohunicach, okr. 

Ilava.V Župnom dome v Púchove bola od 9. 10. 2015 k dispozícii návštevníkom výstava 

s názvom „Púchovská kultúra“.  

Dňa 1.7.2016 bola v priestoroch Zámku Vsetín pre verejnosť sprístupnená výstava „Fenomén 

motocyklistiky“, ktorej trvanie bolo do 2.10. 2016. 

 V Dubnickom múzeu v Dubnici nad Váhom bola  od 7. 5. 2016 do 31. 12. 2016  v rámci 

udržateľnosti projektu  pre verejnosť sprístupnená  panelová výstava „Samostatne a pritom 

spoločne“, ktorá bola vytvorená v rámci mikroprojektu OP cezhraničnej spolupráce.  

Vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici sme 12. 5. 2016 verejnosti sprístupnili výstavu 

historických rozhlasových a televíznych prijímačov: „Zázračné skrinky“, ktorá trvala do  16.12. 

2016. 

 

Júl 2016 

V mesiaci júl si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 256 návštevníkov,  a v púchovskom 

Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 15 návštevníkov . Výstavu  

„Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 129 návštevníkov a výstavu 

„Zázračné skrinky“ vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 133 záujemcov. 

Výstavu „Fenomén motocyklistiky“ si v Zámku Vsetín pozrelo 2590 záujemcov. 

V mesiaci jún boli zorganizovaných 5 edukačných aktivít v rámci projektu „Múzeum v škole“: 

Prázdninové múzeum (1x), Prázdninové dopoludnie v múzeu (1x), Mladí remeselníci v múzeu 

(1x), Tvorivé dielne plstenia z ovčej vlny v rámci udržateľnosti mikroprojektu  „Samostatne 

a pritom spoločne“ (2x).  Týchto podujatí sa spolu zúčastnilo 141 účastníkov. V mesiaci júl sa 

konalo 1 kultúrne podujatie Tradičné bývanie v Marikovej, v areáli skanzenu v Hornej 

Marikovej, ktorého sa zúčastnilo 55 návštevníkov. 

 

August 2016 

V mesiaci august si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 250 návštevníkov,  

a v púchovskom Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 73 návštevníkov . 

Výstavu  „Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 196 návštevníkov 

a výstavu „Zázračné skrinky“ vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 13 

záujemcov. Výstavu „Fenomén motocyklistiky“ si v Zámku Vsetín pozrelo 2096 záujemcov. 

V areáli zrúcaniny hradu Bystrica sa dňa 13.8.2016 konalo podujatie „Noc hradných zrúcaním“ 

na ktorom sa naše múzeum podieľalo ako spoluorganizátor spolu so Združením hradu Bystrica, 

zabezpečilo propagáciu podujatia a aktivity týkajúce sa tvorivých dielní pre deti. Podujatia sa 

zúčastnilo 600 návštevníkov. 

 

September 2016 
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V mesiaci september si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 182  návštevníkov,  

a v púchovskom Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 71 návštevníkov . 

Výstavu  „Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 68 návštevníkov 

a výstavu „Zázračné skrinky“, ktorej trvanie bolo predĺžené do 16. 12. 2016 vo Vlastivednom 

múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 13 záujemcov. Výstavu „Fenomén motocyklistiky“ si 

v Zámku Vsetín pozrelo 2150 záujemcov. 

Na podujatí „Považskobystrický motocykel“, ktoré sa konalo už ôsmykrát  dňa 3. 9. 2015 za 

zúčastnilo 850 domácich a zahraničných návštevníkov. Podujatie malo prvý raz celodenný 

charakter. 

Naše múzeum sa v mesiaci september podieľalo ako spoluorganizátor na organizácii 2 

kultúrnych podujatí : „Vernisáž výstavy obrazov I.W.Kráľa – DEKD“ a „Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva“, ktorých sa zúčastnilo 140 návštevníkov. 

 

V priebehu mesiaca september bolo zorganizovaných 6 tvorivých dielní výroby šúpolienok 

v rámci realizácie projektu MK SR č. MK-2015/2016/2.1 pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. V priestoroch vlastivedného múzea sa uskutočnili 3 dielne pre žiakov Spojenej 

školy internátnej v Považskej Bystrici 8.9., 9.9., 29. 9. 2016), zvyšné 3 tvorivé dielne sa konali 

v areáli Detského charitného domu v Považskej Bystrici (22.9., 29.9. a 30.9. 2016). V rámci 

propagácie projektu bol z  tvorivej dielne zo dňa 22. 9. 2016 pripravený televízny príspevok pre 

celoslovenskú televíziu LUX a tiež boli pripravené informatívne články pre regionálne 

týždenníky Považskobystrické novinky, My noviny stredného Považia a celoslovenský 

týždenník Katolícke noviny. Tvorivých dielní sa v priebehu mesiaca september zúčastnilo  65 

účastníkov. 

 

Na prelome  mesiacov september a október sa uskutočnil festival outdoorových filmov Horomil 

fest v priestoroch kina Mier na ktorom sme sa podieľali ako spoluorganizátor a v rámci ktorého 

sa uskutočnilo tradičné cestovateľské  podujatie „Zbaľ sa a poď ....  –Slovensko na 

fotografiách“. Festival navštívilo 2 100 účastníkov. 

 

Október 2016 

V mesiaci október si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 32  návštevníkov,  

a v púchovskom Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 84 návštevníkov . 

Výstavu  „Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 123 návštevníkov 

a výstavu „Zázračné skrinky“, ktorej trvanie bolo predĺžené do 16. 12. 2016 vo Vlastivednom 

múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 141 záujemcov. Výstavu „Fenomén motocyklistiky“ si 

v Zámku Vsetín pozrelo 239 záujemcov.V októbri sa uskutočnila prednáška z cestovateľského 

cyklu „Zbaľ sa a poď na Denali“ na ktorej sa zúčastnilo 43 záujemcov o cestovanie. Bolo 

zrealizovaných 6 edukačných prednášok v rámci projektu „Múzeum v škole“ a 1 Tvorivá 

dielňa drôtovania (190 účastníkov).  

 

November  2016 

V mesiaci november  si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 54  návštevníkov,  

a v púchovskom Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 114  návštevníkov . 

Výstavu  „Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 66 návštevníkov 
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a výstavu „Zázračné skrinky“ vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 345 

záujemcov.  

V priebehu mesiaca november odborní zamestnanci zrealizovali 30 edukačných programov 

v rámci projektu „Múzeum v škole“  pre žiakov základných škôl z Považskej Bystrice, 

Brvnišťa, Papradna, Púchova a Trstenej (1023 účastníkov). Podujatie „Týždeň vedy 

a techniky“, na ktorom sme spolupracovali s Mestom Považská Bystrica, navštívilo 400 

návštevníkov. Oceňovania pracovníkov kultúry – podujatia „Múzy nás spájajú“ v priestoroch 

Kúpeľov Nimnica, sa zúčastnilo 260 hostí.  

Filmy na  festivale  outodoorových filmov „Snow Film Fest“ , na ktorom sa podieľali ako 

spoluorganizátor, v priestoroch Kina Mier v Považskej Bystrici si pozrelo 180 záujemcov. 

 

 

December 2016 

V mesiaci december  si obe výstavy v Bohuniciach prezrelo spolu 340  návštevníkov,  

a v púchovskom Župnom dome si výstavu „Púchovská kultúra“ prezrelo 5  návštevníkov . 

Výstavu  „Samostatne a pritom spoločne“ v Dubnici nad Váhom si pozrelo 16  návštevníkov 

a výstavu „Zázračné skrinky“ vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici navštívilo 48 

záujemcov.  

 

Počas decembra bolo zrealizovaných 5 edukačných programov v rámci projektu „Múzeum 

v škole“ a 1 Adventná tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl. (284 účastníkov).  

 

14.Spolupráca so zahraničím 
 

 

14.1 Mikroprojekt „Samostatne a pritom spoločne“ 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici  od januára 2014 realizuje mikroprojekt 

„Samostatne a pritom spoločne“ v rámci Programu cezhraničnejspolupráce 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 života obyvateľov v regióne.  V súčasnosti od 7.5. 2016 je uvedená výstava 

sprístupnená pre verejnosť v Dubnickom múzeu v Dubnici nad Váhom v priestoroch kaštieľa. 
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Ďalšou aktivitou je realizácia tvorivých dielní zameraných na plstenie ovčej vlny, 

organizovaných v rámci udržateľnosti mikroprojektu. V roku 2016 sa uskutočnili tri tvorivé  

dielne. Počas jarných prázdnin v dňoch 29.2. a1.3. 2016 sa zrealizovali  3 dielne plstenia vo 

Vlastivednom múzeu  v Považskej Bystrici pre širokú verejnosť v rámci podujatia „Tvorivé 

prázdniny“.  

- 16.5. 2016 sa v priestoroch vlastivedného múzea uskutočnila tvorivá dielňa plstenia pre 

deti zo ŠKD zo 6. ZŠ v Považskej Bystrici.  

- 13. 7. 2016 pre Tvorivý denný tábor Centra voľného času v Považskej Bystrici 

- 25. 7. 2016 pre Tvorivý denný tábor Centra voľného času v Považskej Bystrici 

 

 

14.2Výstava „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, 

možnosť výstavy považskobystrického múzea vo vsetínskom zámku).  

 

Následne sa uskutočnila komunikácia ohľadne výberu motocyklov, prevozu, poistného, 

rozmiestnenia atď.Historička vlastivedného múzea pripravila zoznam vhodných motocyklov, 

pripravila scenár a libreto, textovú časť. Múzejný pedagóg pripravoval grafický materiál pre 

panelovú časť výstavy, videoprojekciu s tematikou motocyklistyky, návrh výstavného fundusu 

(stojan na popisky) 

 

Konzervátor vlastivedného múzea v spolupráci s technikom vsetínskeho múzea pripravili 

špeciálne transportné stojany na bezpečný prevoz motocyklov. 

 

- 20. 6. 2016 bolo prevezených 13 motocyklov do Muzea regionu Valašsko 

- 30.6.2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Fenomén motocyklistiky“ 

- 2. 10. 2016 skončenie výstavy 

- 5. 10. 2016 bolo prevezených 13 motocyklov späť do depozitárnych priestorov múzea  

 

Tlačová správa: 

http://www.muzeumpb.sk/buxus/docs/2016_06_30_Fenomen_motocyklistiky__Vsetin.pdf  

http://www.muzeumpb.sk/buxus/docs/2016_06_30_Fenomen_motocyklistiky__Vsetin.pdf
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15. Personálny rozvoj 
 

Organizačné členenie účtovnej jednotky a personálne obsadenie podľa organizačnej 

štruktúry Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici účinnej od 01.09.2015:  

 

Riaditeľ (Štatutárny orgán)   Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

       riaditeľka VM (menovaná 01.10.2016) 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové   

Oddelenie muzeálnych činností 

 

Počet riadiacich zamestnancov k 31.12.2016  1 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici eviduje k 31.12.2016:  

Ukazovateľ Popis Počet osôb 

1. Počet zamestnancov vo fyzických osobách :   

 - evidenčný stav 13 

 - mimoevidenčný stav - MHES 1 

   

2. Podľa pohlavia:   

 - ženy / MHES 10/1 

 - muži 3 

   

3. Druh pracovného pomeru :  

 - doba určitá 2 

 - doba neurčitá / MHES 11/1 

   

4. Pracovný úväzok :  

 - plný úväzok – 37,5 hod 13 

 - skrátený úväzok 0 

   

5. Dosiahnuté vzdelanie :  

 - stredné odborné 1 

 - úplné stredné vzdelanie  3 

 - VŠ – 1. stupňa 1 

 - VŠ - 2. stupňa 7 

 - VŠ – 3. stupňa / MHES 1/1 

   

6. Počet osôb, s ktorými bola uzavretá dohoda o práci vykonávanej 

mimo pracovného pomeru 

1 

 

   

7. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:  

 - absolventi - §51 zákona č. 5/2004 Z. z. (01.01.2016-30.04.2016) 2 
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 - absolventi - §51 zákona č. 5/2004 Z. z. (01.09.2016-28.02.2017) 1 

 - dobrovoľníctvo- § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. ( 01.06.2016-

31.10.2016) 

1 

   

8. Počet osôb v inom ako pracovnoprávnom vzťahu – zmluvy 

o dielo, o poskytnutí služby a pod 

1 

 Projekt „Odeté slnkom“  1 

 

 

Prehľad fyzického stavu zamestnancov ku koncu jednotlivých mesiacov je nasledovný : 

Por. 

číslo 

Názov  Počet 

zamestnancov 

1. Január 2016 12 

2. Február 2016 13 

3. Marec 2016 13 

4. Apríl 2016 13 

5. Máj 2016 13 

6. Jún 2016 13 

7. Júl 2016 13 

8. August 2016 13 

9. September 2016 13 

10. Október 2016 13 

11. November 2016 13 

12. December 2016 13 

 

Priemerný evidenčný stav pracovníkov v sledovanom období bol 12,9 zamestnanca. 

 

Profesijné zloženiek 31.12.2016 : 

Oddelenie  Funkcia Počet 

zamestnancov 

Riaditeľ Štatutárny orgán  1 

   

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové Ekonóm 1 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové Účtovník 1 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové Prevádzkovo-hospodársky pracovník  1 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové Upratovačka 1 

   

Oddelenie muzeálnych činností Múzejný pedagóg 1 

Oddelenie muzeálnych činností Projektový a marketingový 

manažér 

1 

Oddelenie muzeálnych činností Historik 1 

Oddelenie muzeálnych činností Botanik 1 

Oddelenie muzeálnych činností Zoológ 1 
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Oddelenie  Funkcia Počet 

zamestnancov 

Oddelenie muzeálnych činností Dokumentátor 1 

Oddelenie muzeálnych činností Konzervátor  1 

Oddelenie muzeálnych činností Konzervátor, údržbár, vodič VW 

Crafter 

1 

Oddelenie muzeálnych činností Etnograf 0 

 

V rozpočte na rok 2016 bol schválený počet zamestnancov 14. Vzhľadom na skutočnosť, že pri 

schvaľovaní rozpočtu na roky 2016-2018 nám neboli pridelené finančné prostriedky na všetky 

pracovné miesta a z dôvodu kumulatívnej funkcie etnografa a poverenej riadením do 

30.09.2016, sme evidovali k 31.12.2016 počet 13 zamestnancov.  

 

Od 03.04.2015 evidujeme zamestnankyňu s pracovným zaradením botanička  

v mimoevidenčnom stave – kedy nastúpila na materskú dovolenku a od 27.11.2015 požiadala 

o rodičovskú dovolenku. Zamestnankyňa sa opäť vrátila na materskú dovolenku od 25.11.2016. 

Od 01.02.2016 bola prijatá zamestnankyňa na zastupovanie rodičovskej dovolenky a materskej 

dovolenky na pracovnú pozíciu botaničky. 

 

Priemerný evidenčný stav pracovníkov v sledovanom období bol 12,9 zamestnanca. 

 

Prehľad absolvovaných školení 

Miesto  Názov Zamestnanec Dátum 

Trenčín - TSK Konzultácie –pracovno-

právne- prevzatie zmluvy, 

návrh Kolektívnej zmluvy, 

riešenie prebytočného 

majetku 

Mgr. Rágulová, PhD.,  

Ing. Roncová 

29.01.2016 

Bratislava- Múzeum 

mesta Bratislavy 

Autorské právo v múzejnej 

praxi 

Ing. Žilinčík, 

Mgr. Trnka 

04.02.2016 

Trenčín – TSK  Mzdový seminár Ing. Kovalíková 09.02.2016 

Bratislava - Incheba Výstava „Motocykel 2016“ Mgr. Rágulová, PhD., 

Mgr. Trnka, 

Švichká,  

Vojenčáková Bolečková, 

Mgr. Šujanská 

11.03.2016 

Vsetín – Muzeum 

regiónu Valašsko 

Príprava výstavy „Fenomén 

motocyklistiky“ 
Mgr. Šujanská,  

Ing. Roncová, 

Boško 

18.03.2016 

Bratislava Odovzdanie výstavy 

„Etnofolk“ 

Ing. Šaradinová, 

Boško 

05.04.2016 

Banská Bystrica - 

ZMS 

26. VZ ZMS Mgr. Rágulová, PhD., 

Mgr. Šujanská, 

Ing. Žilinčík, 

20.04.2016 
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Ing. Huličiaková 

Trenčín – TSK  Pracovné stretnutie riaditeľov 

a ekonómov 

Mgr. Rágulová, PhD.,  

Ing. Kovalíková 

27.04.2016 

Trenčín – TSK  Koncepcia rozvoja práce 

s mládežou TSK do roku 

2020 

Mgr. Rágulová, PhD.,  

Mgr. Trnka 

26.05.2016 

Zvolen – Zvolenský 

zámok  

Workshop „Ako 

štandardizovať?“ 

Mgr. Rágulová, PhD., 

Mgr. Šujanská, 

Ing. Žilinčík, 

Mgr. Trnka 

02.06.2016 

Liptovský Mikuláš- 

SMOPaJ 

Seminár „Využitie 

prírodovedných expozícií 

v procese 

environmentálneho 

vzdelávania“ 

Ing. Žilinčík, 

Ing. Huličiaková 

14.06.2016 

Trenčín – Športové 

gymnázium  

Metodický deň III  

konzultácie v odborno-

organizačnej oblasti 

hospodárenia s finančnými 

prostriedkami TSK  

Mgr. Rágulová, PhD.,  

Ing. Šaradinová 

Ing. Kovalíková 

16.06.2016 

Bratislava  ESEZ Mgr. Rágulová, PhD.  21-22.06.2016 

 

Aktivity 

Miesto  Názov Zamestnanec Dátum 

Vsetín – Muzeum 

regiónu Valašsko 

Otvorenie  výstavy „Fenomén 

motocyklistiky“   
Mgr. Šujanská,  

Mgr. Rágulová, Phd.,  

Bc. Kvašňovská, Švichká, 

Ing. Žilinčík  

30.06.2016 

Trenčín - TSK Obhajoba pozície riaditeľky Mgr. Rágulová, PhD. 07.09.2016 

Vsetín – Muzeum 

regiónu Valašsko 

Prevoz výstavy „Fenomén 

motocyklistiky“ 
Ing. Žilinčík, Boško 05.10.2016 

Prievidza - HNM Konzultačno-metodické 

stretnutie a prehliadka 

depozitárnych priestorov 

Mgr. Rágulová, PhD. 

Ing. Žilinčík 

Boško 

12.10.2016 

Trenčín – TSK  Porada riaditeľov, konzultácie Mgr. Rágulová, PhD. 

Ing. Šaradinová 

04.11.2016 

Trenčín – Športové 

gymnázium  

Odborný seminár „Ročná 

účtovná závierka 

k 31.12.2016“ 

Bc. Kvašňovská 

Ing. Šaradinová 

 

02.12.2016 

Bratislava  Porada riaditeľov Mgr. Rágulová, PhD. 07.12.2016 

Trenčín Odborný seminár „Záver roka 

2016 v mzdovej a personálnej 

agende 

Ing. Kovalíková 08.12.2016 

Trenčín - KOCR Konzultácie k výstave v 

INCHEBE 
Mgr. Rágulová, PhD. 

Mgr. Šujanská 

08.12.2016 
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Dňa 01.02.2016 bolo vykonané školenie BOZP a PO pre novoprijatú zamestnankyňu Ing. 

Zuzanu Huličiakovú. Školenie BOZP a PO  bolo vykonané aj pre uchádzačov z ÚP  formou 

dobrovoľníckej práce a absolventskej praxe : Mgr. Čelková Michaela – 01.06.2016 a Mgr. 

Barančíková Soňa .  

Povinné preškolenie BOZP a PO bolo vykonané dňa 12.09.2016. 

 

Dňa 15.06.2016 sa uskutočnilo preškolenie vodičov na vedenie referentských vozidiel- Bc. 

Anna Kvašňovská.   

 

Dňa 27.06.2016 sa uskutočnil Festival múzeí  Slovenska 2016 v Červenom Kameni, na ktorom 

sa zúčastnilo 10 zamestnancov.  

 

MZDOVÉ NÁKLADY – pracovný pomer - účet 521: 

 

Mzdové náklady  boli rozpočtované v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 75/805/1/2016 na rok 2016 

v sume 119 942,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené a čerpané nasledovne :  

 

Zdroj 

financovania 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť Plnenie 

ZF 41 119 942,00 118 398,00 118 194,63 99,83 

ZF 46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 119 942,00 118 398,00 118 194,63 

 

99,83 

 

 

Priemerná mesačná mzda vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici predstavovala  čiastku 

763,53 €. 

 

 

MZDY  A PLATY - účet 610: 

 

Mzdové náklady  boli rozpočtované v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 75/805/1/2016 na rok 2016 

v sume 119 942,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené a čerpané nasledovne :  

 

Zdroj 

financovania 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť Plnenie 

ZF 41 119 942,00 118 398,00 118 397,93 100,00 

ZF 46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 119 942,00 118 398,00 118 397,93 100,00 
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DOHODY: 

 

Okrem pracovníkov zamestnaných na hlavný pracovný pomer sme zamestnávali dohodárov na 

dohody o vykonaní práce,  ktorým sme vyplatili odmeny v sume 252,00 €. 

 

Zamestnanci - dohodári vykonávali túto činnosť: 

- zabezpečenie dohľadu nad prevádzkou plynového kotla v priestoroch depozitu 

 v Považskom Podhradí 

 

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY – dohody  - účet 521: 

 

Mzdové náklady  boli rozpočtované v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 75/805/1/2016  na rok 2016 

v sume 500,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené nasledovne :  

 

Zdroj 

financovania 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť Plnenie 

ZF 41 500,00 300,00 252,00 84,00 

ZF 46 0,00     0,00     0,00 0,00 

Spolu 500,00 300,00 252,00 84,00 

 

Výdavky : Služby – Ostatné osobné náklady  – účet 637 027 

 

Mzdové náklady  boli rozpočtované v zmysle Rozpisu rozpočtu č. 75/805/1/2016  na rok 2016 

v sume 300,00 €  a po úpravách rozpočtu boli stanovené nasledovne :  

 

Zdroj 

financovania 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť Plnenie 

ZF 41 500,00 300,00 252,00 84,00 

ZF 46 0,00     0,00    0,00   0,00 

Spolu 500,00 300,00 252,00 84,00 
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III. Rozbory hospodárenia  
 

1. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu k 30.06.2016 
 

1.1. Prehľad o pridelených transferoch, rozpis pridelených finančných 

prostriedkov 

 

Rozpis rozpočtu č. 75/805/1/2016 bol realizovaný na základe Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK  

č. 323/2015  zo dňa 23.11.2015.  

Schválený rozpočet bol upravovaný nasledovne:  

 

Poradové 

číslo  

Číslo RO Dátum Komentár 

1. 128/805/2/2016 29.01.2016 Navýšenie rozpočtu z dôvodu úhrady 

odstupného a odvodov. 

2. 234/805/3/2016 31.03.2016 

 

Presun medzi záväznými ukazovateľmi  (ZU) 

- nemocenské dávky (ND) neboli 

rozpočtované, úhrada členského príspevku 

ZMS.  

3. 333/805/4/2016 31.05.2016 Presun medzi ZU – nerozpočtované ND. 

4. 388/805/5/2016 30.06.2016 Navýšenie príjmu – Projekt SK/FMP/12/034 

z ERDF, podpora medzinárodnej spolupráce. 

5. 417/805/6/2016 29.07.2016 Presun FP na opravu kopírovacieho stroja, 

PHM, vš. materiál a vš. služby. 

6. 487/805/7/2016 31.08.2016 Navýšenie príjmu – projekt č. 6.2.3 – 

„Kompletizácia zbierky jednostopových 

motorových vozidiel“ – spolufinancovanie 

ZF41. 

7. 532/805/8/2016 30.09.2016 Presun medzi ZU – nerozpočtované ND. 

8. 572/805/9/2016 31.10.2016 Presun medzi ZU – nezrefundovaná položka 

v energiách na prebytočný majetok. 

9. 660/805/10/2016 30.11.2016 Presun medzi ZU – nezrefundovaná položka 

v energiách na prebytočný majetok. 

10. 731/805/11/2016 30.12.2016 Navýšenie rozpočtu – poskytnutie TSK – 

3 000,00€, presuny medzi záväznými 

ukazovateľmi. 
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Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 a skutočnosť k 31.12.2016 

 

Príjmy bežného rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.201

6 

% plnenia 

46 223001 – Za predaj výrobkov,                                                                                          

tovarov a služieb 

300,00 2 304,00 2 304,00 100,00 

46 292027  -  Iné  0,00 33,00 33,00 100,00 

46 292017 -  Z vratiek (RZZP) 0,00 461,00 461,07 100,00 

111 312001 -  Zo ŠR – MK SR 0,00 5 014,00 5 013,71 99,99 

11S1 312001 -  Zo ŠR - ERDF 0,00 12 124,00 12 123,60 100,00 

11S2 312001 -  Zo ŠR 0,00 1 427,00 1 426,30 99,95 

1AC1 312001 – Zo ŠR – BV ESF -ÚP  0,00 340,00 339,91 99,97 

1AC2 312001 – Zo ŠR – BV - ÚP 

(dobr.) 

0,00 60,00 59,99 99,98 

41 312008 -Transfery v rámci VS 191 

016,00 

201 069,00 201 069,00 100,00 

46 453        - Prostriedky 

z predch. rokov  

0 36,00 35,58 98,83 

Spolu X 191 

316,00 

222 868,00 222 866,16 100,00 

 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet  

po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.201

6 

% plnenia 

41 322006- Kapitálový transf. 

VUC 

0,00 3 000,00 0,00 0,00 

111 322006- Kapitálový transf.  

ŠR 

0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

Spolu X 0,00 15 000,00 12 000,00 80,00 
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Výdavky bežného rozpočtu v € 

Zdroj Názov výdavku Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť  

k 31.12.2016 

% plnenia 

41 610 Mzdy a platy 119 942,00 118 398,00 118 397,93 100,00 

41 620 Poistné a p. do poisť. 44 919,00 44 726,00 44 726,15 100,00 

x 630 Tovary a služby : 

(41,46,111,1AC1, 1AC2, 

11S1, 11S2) 

26 455,00 52 807,00 51 051,27 96,68 

41 631 Cestovné 400,00 460,00 459,82 99,96 

x 632 Energia, voda a kom. 

(41,46) v tom: 

13 320,00 16 309,00 16 307,35 100,00 

41 Spolu : z toho: 13 320,00 16 069,00 16 067,43 100,00 

 Elektrická energia 2 400,00 2 327,00 2 326,52 99,98 

 Plyn 1 700,00 1 726,00 1 725,72 99,98 

 Tepelná energia 6 800,00 9 711,00 9 711,00 100,00 

 Vodné 200,00 113,00 112,58 99,63 

 Stočné 220,00 313,00 312,54 99,85 

 Poštovné 200,00 252,00 251,94 99,98 

 Telefóny 1 800,00 1 627,00 1 627,13 100,01 

46 Elektrická energia 0,00 240,00 239,92 99,97 

x 633 Materiál  (41, 46,  111, 

1AC1, 1AC2) v tom : 

700,00 6 812,00 6 371,95 93,54 

41  400,00 1 203,00 1 203,84 100,01 

46  300,00 1 591,00 1 590,46 99,97 

111  0,00 3 625,00 3 184,39 87,85 

1AC1  0,00 333,00 333,27 100,01 

1AC2  0,00 60,00 59,99 99,98 

x 634 Dopravné (ZF 41,46) 

v tom: 

960,00 1 757,00 1 757,01 100,00 

41 PHM 550,00 643,00 643,17 100,03 

41 Servis, údržba auto 200,00 288,00 288,21 100,07 

46 Servis, údržba auto 0,00 676,00 675,63 99,95 

41 Karty a poplatky 210,00 150,00 150,00 100,00 

x 635 Rutinná a štandartná 

údržba v tom :  

350,00 687,00 687,31 100,05 

41 Údržba výpočtovej techniky 0,00 457,00 457,23 100,05 

41 Údržba budov, priestorov, obj. 350,00 230,00 230,08 100,03 

41 636 Nájomné 0,00 134,00 134,46 100,34 
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Zdroj Názov výdavku Rozpis 

rozpočtu 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť  

k 31.12.2016 

% plnenia 

x 637 Služby(41,46,111,1AC1, 

1AC2, 11S1, 11S2) – v tom : 

10 725,00 26 648,00 25 333,37 95,07 

41  10 725,00 11 374,00 11 373,51 100,00 

46  0,00 327,00 74,00 22,63 

111  0,00 1 389,00 329,32 23,71 

11S1 Vrátenie príjmov z minulých 

rokov – ŠR- „Samostatne 

a pritom spoločne“ 

0,00 1 427,00 1 426,30 100,00 

11S2 Vrátenie príjmov z minulých 

rokov – ERDF - „Samostatne 

a pritom spoločne“ 

0,00 12 124,00 12 123,60 100,00 

1AC1 Poistenie  - ESF 0,00 7,00 6,64 94,86 

x 640 Transfery jednotlivcom 0,00 6 937,00 6 937,17 100,00 

41 642006 Transfery na členské 0,00 78,00 78,00 100,00 

41 642012 Transfery na odstupné 0,00 4 857,00 4 857,47 100,01 

41 642015 Transfery nemocenské 0,00 2 002,00 2 001,70 99,99 

x 710 Obstarávanie kapit. aktív 0,00 15 000,00 0,00 x 

41 719 002 – KV na nákup ZP 0,00 3 000,00 0,00 x 

111 719 002 – KV na nákup ZP 0,00 12 000,00 0,00 x 

Spolu X 191 316,00 237 868,00 221 112,52 92,96 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici bolo v roku 2016 správcom troch objektov  

1. budova na Ul. odborov 244/8 v Považskej Bystrici  

Prevod a odovzdanie budovy sa uskutočnilo protokolárne k 01.02.2016. Dňa 07.12.2016 sme 

listom č. 208/2016 požiadali TSK o navýšenie rozpočtu vo výške 4 000,00 € a to na 

vykompenzovanie nákladov za energie vo výške 3 450,00€ a 550,00 € na ostatné výdavky – 

revízie, služby BOZP a PO, Pracovnej zdravotnej služby.  TSK nám zaslal dňa 14.12.2016 

dotáciu vo výške 3 000,00 €. 

 

2. depozit v Považskom Podhradí 

Depozit v Považskom Podhradí je v havarijnom stave - zateká strecha, nefunguje kúrenie, okná 

a dvere nedostatočne izolujú, dlažba 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 dodržiavanie optimálnych podmienok pri uskladnení zbierkových predmetov, 

ktoré predstavujú majetok TSK. V roku 2015 sme žiadali finančné prostriedky na riešenie 

havarijného stavu budovy (list č. 61/2015 zo dňa 15.04.2015, havarijný stav sme zahrnuli do 

rozpočtu na opravu a údržbu, ktorý však nebol odsúhlasený.  Podľa informácií TSK, s budovou sa 

ďalej neuvažuje a budú sa hľadať nové priestory  pre depozitárne priestory VM. Problémom však 

je, že budova depozitu nie je prázdna, sú v nej uložené zbierkové predmety a slúži aj ako 

vysunuté pracovisko pre konzervátorov. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť vykurovanie 

depozitu a ďalšie činnosti na fungovanie.  
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3. výmenníková stanica na Ul. slovenských partizánov v  Považskej Bystrici  

Uvedený priestor slúži ako skladový priestor múzea. O budove sa uvažovalo ako 

o možných expozičných priestoroch, no pracovná skupina z oblasti kultúry TSK túto 

perspektívu zamietla. 

Budova sa ďalej nezhodnocuje. 

 

4. VM od 01.11.2014 sídli v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej školy 

Považská Bystrica 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 150/2014, konané 07.07.2014 

schválilo  s účinnosťou od 01.09.2014 zmenu sídla Vlastivedného múzea v Považskej 

Bystrici z Ul. odborov 244/8, 017 01  Považská Bystrica na Ulicu slovenských partizánov 

1132/52, 017 01 Považská Bystrica. Je uzatvorená Zmluva o výpožičke č. 2 , kde 

uvedené priestory máme vo výpožičnej dobe na 5 rokov ( od 01.11.2014 do 31.10.2019).  

 

 

2. Zabezpečovanie mimorozpočtových zdrojov na rok 2016 
 

A.) MINISTERSTVO KULTÚRY SR  

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na rok  2016  podalo 2 projekty do grantového 

systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Z nich sme uspeli v 2 prípadoch.  

 

1. Názov projektu : Odeté slnkom – MK-215/2016/2.1 

 

Názov ZF Suma Dátum 

Celkový rozpočet projektu  660,00  

Požadovaná dotácia  ZF 111 627,00  

Spolufinancovanie – 5%  ZF 41 33,00  

    

Poskytnutá dotácia ZF 111 400,00 04.05.2016 

Spolufinancovanie ZF 41 33,00  

    

Celkové výdaje projektu  441,84  

ŠR – čerpanie ZF 111 400,00  

Vrátená dotácia ZF 111 0,00  

Spolufinancovanie ZF 41 41,84  
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2. Názov projektu : Kultúrne poukazy -  MK-4359/2016/3.2 

Názov Dátum Počet ks Dátum 

preplatenia 

Protokol P4: 24.05.2016 34  

Protokol P4: 25.05.2016 40  

Protokol P4: 14.06.2016 47  

Protokol P4: 14.06.2016 40  

Protokol P4: 28.06.2016 10  

Protokol P4: 14.07.2016 42  

Spolu   213 14.09.2016 

Protokol P4: 11.10.2016 44  

Protokol P4: 13.10.2016 130  

Protokol P4: 14.10.2016 159  

Protokol P4: 18.10.2016 25  

Protokol P4: 20.10.2016 21  

Protokol P4: 21.10.2016 118  

Protokol P4: 26.10.2016 74  

Protokol P4: 27.10.2016 78  

Protokol P4: 04.11.2016 21  

Protokol P4: 08.11.2016 240  

Protokol P4: 09.11.2016 12  

Protokol P4: 10.11.2016 15  

Protokol P4: 11.11.2016 29  

SPOLU   966 06.12.2016 

SPOLU rok 2016  1 179  

 

Komentár :  

Príjem za kultúrne poukazy sme použili:  

-  na vytvorenie stálej expozície „Prechádzka našou prírodou“ (vo vstupnej chodbe našej 

organizácie v rámci Muzeum v škole - sklo, farba, osvetlenie vitrín, kriedy, popisky, sklo, 

OSB dosky, led pásky a pod) 

 

- na zabezpečenie prednášok z botanickej oblasti (krčahy, miešatká, poháre, termosky 

a pod.) 

 

- na zabezpečenie starostlivosti o návštevníka (hygienický tovar, vešiaky, uteráky,  

zabezpečenie čistoty priestorov a pod.) 

 

- na zabezpečenie prípravy prednášok a ich propagácie ( tonery, USB,  fotoaparát na 

vykazovanie práce VM s návštevníkmi a pod.) 
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Použitie príjmov z kultúrnych poukazov: 

NÁZOV VÝDAVKU ZF 111 NÁZOV VÝDAVKU ZF 111 

Kriedy - chodba 12,1 OSB dosky  25,37 

Hygienické potreby 38,80 Krčahy 12,40 

Uteráky, stojan na vešiaky, 39,25 Grafika - logo 297,36 

Krčahy 4,20 OSB dosky  21,79 

Led pásky, nabíjačka (21+29+2,25)- 

osvetlenie vitrín 

52,25 Farba 6,09 

Kotviaci materiál 20 Rozšírenie e. obvodu na 

chodbe – zásuvky – na 

osvetlenie vitrín 

69,32 

USB, myši 59,34 Tonery  208,30 

Nádoby na byliny 9,96 Spolu výdavky 1179,00 

Materiál  na KA - cukor, miešatká, poháre, 

termosky na čaj 

54,69 Príjem za KP  1179,00 

Fotoaparát 149,00   

Sklo do vitrín 98,78   

 

 

B) FOND NA PODPORU UMENIA  

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na rok  2016  podalo 5žiadostí o poskytnutie 

dotácie zFondu na podporu umenia. Z nich sme neuspeli v 2 prípadoch. 

 

Program :   4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej 

kultúre 

 

1. Názov projektu : Tradičná ľudová kultúra v Marikovej č. 16-410-01907 

Názov ZF Suma Dátum 

Celkový rozpočet projektu  3 960,00  

Požadovaná dotácia  ZF 111 3 762,00  

Spolufinancovanie – 5%  ZF 41 198,00  

    

Poskytnutá dotácia ZF 111 0,00 Projekt nebol 

podporený 
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Program :    6.2.2. Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť 

 

2. Názov projektu : Expozícia tradičnej ľudovej kultúry v Marikovej č. 16-622-

04300 

Názov ZF Suma Dátum 

Celkový rozpočet projektu  2 500,00  

Požadovaná dotácia  ZF 111 2 375,00  

Spolufinancovanie – 5%  ZF 41 125,00  

    

Poskytnutá dotácia ZF 111 1500,00 29.11.2016 

Spolufinancovanie ZF 41 78,95  

   Realizácia projektu 

bude v roku 2017. 

 

 

Program :    6.2.2. Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť 

 

3. Názov projektu :Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici č. 16-622-04437 

Názov ZF Suma Dátum 

Celkový rozpočet projektu  1 600,00  

Požadovaná dotácia  ZF 111 1 520,00  

Spolufinancovanie – 5%  ZF 41 80,00  

    

Poskytnutá dotácia ZF 111  Projekt nebol 

podporený. 

 

 

Program :    6.2.3 Akvizícia múzeí a galérií 

 

4. Názov projektu : Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel 

(JMV)  č. 16-623-04425 

Názov ZF Suma Dátum 

Celkový rozpočet projektu  15 000,00  

Požadovaná dotácia  ZF 111 14 250,00  

Spolufinancovanie – 5%  ZF 41 750,00  

    

Poskytnutá dotácia ZF 111 12 000,00 12.12.2016 

Spolufinancovanie ZF 41 632,00  

   Realizácia projektu 

bude v roku 2017. 

 

 

Program :    6.3. Ochrana zbierkových fondov 
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5. Názov projektu : Nákup mobilných odvlhčovačov vzduchu č. 16-630-04287 

Názov ZF Suma Dátum 

Celkový rozpočet projektu  2 300,00  

Požadovaná dotácia  ZF 111 2 125,00  

Spolufinancovanie – 5%  ZF 41 115,00  

    

Poskytnutá dotácia ZF 111 2 000,00 29.11.2016 

Spolufinancovanie ZF 41 105,30  

    

Celkové výdaje projektu  2 040,01  

ŠR – čerpanie ZF 111 1 934,71  

Vrátená dotácia ZF 111 65,29 13.12.2016 

Spolufinancovanie ZF 41 105,30  

 

 

3. Sociálny fond, fond reprodukcie, rezervný fond, záväzky a 

pohľadávky 
 

SOCIÁLNY FOND 

 

Počiatočný stav :  1 159,36 € 

Tvorba k 31.12.2016 :                         1 271,83 €     

Čerpanie :  1 753,36 € 

Zostatok :  677,83 € 

 

Tvorba a čerpanie SF za rok 2016 bolo v súlade so Zásadami použitia príspevku zo 

sociálneho fondu, platného od 01.01.2016 a Rozpočtom Sociálneho fondu pre rok 2016. 

 

POHĽADÁVKY  

 

VM v Považskej Bystrici k 31.12.2016evidujeme pohľadávku  na účte 378 – Iné 

pohľadávky vo výške 200,00€- čiastočne uhradená faktúra č. 027/2013 (faktúra v celkovej 

výške 400,00 €). 

 

Č. faktúry  Odberateľ     Čiastka 

027/13    MC-USIP spol. s r.o.     200,00 € 

 

Uvedenú pohľadávku po lehote splatnosti sme riešili telefonicky, e-mailom v ostatných rokoch. 

Vzhľadom na skutočnosť, že odberateľ nám prisľúbil viackrát úhradu a tak neučinil, pristúpili sme 

k vymáhaniu pohľadávky tak, že sme podali Návrh na vydanie platobného rozkazu na Okresný súd 

Považská Bystrica dňa 09.06.2016. Tomuto  kroku predchádzalo zasielanie výziev na zaplatenie 

predmetnej pohľadávky. Dňa 06.07.2016 sme dostali Platobný rozkaz z Okresného súdu Považská 



81 
 

Bystrica. Toto rozhodnutie bolo právoplatné a vykonateľné dňa 22.07.2016. Vzhľadom na to, že 

odberateľ nereagoval na platobný rozkaz, pohľadávka bola postúpená k exekútorovi, kde bol dňa 

24.08.2016 spísaný návrh na vykonanie exekúcie. Po uhradení súdneho poplatku bolo vydané 

Upovedomenie o začatí exekúcie dňa 14.11.2016. Spoločnosť MC-USIP, s. r. o do konca roku 

neuhradila svoje záväzky voči VM v Považskej Bystrici.  

 

Na účte 311 – Odberatelia evidovalo VM v Považskej Bystrici k 31.12.2016 nasledovnú 

pohľadávku – do lehoty splatnosti:  

 

Č. faktúry  Odberateľ     Čiastka 

005/2016    Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín  205,91 € 

 

Uvedená faktúra bola vystavená v zmysle Zmluvy o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej 

energie, tepla, vodného a stočného. Faktúra obsahovala refakturáciu nákladov spojených 

s prebytočným majetkom od 01.02.2016.  Zmluva nadobudla účinnosť 24.12.2016.   

 

 

ZÁVÄZKY  

 

VM v Považskej Bystrici k 31.12.2016evidovalo nasledovné záväzky – do lehoty 

splatnosti:   

 

Č. faktúry  Dodávateľ    

 Čiastka 

158/2016 Ajfa + avis               49,50 € 

159/2016 Decus, s.r.o    70,00 € 

161/2016  Jablotron    22,44 € 

160/2016 Slovak Telekom    59,42 € 

162/2016 Slovak Telekom    37,66 € 

163/2016 Slovak Telekom      2,44 € 

164/2016 SPŠ Považská Bystrica             768,00 € 

SPOLU           1 009,46 € 

 

V prvom polroku 2016 sme vyriešili dlhodobý záväzok, ktorý vznikol ešte v roku 2009 :  

 

Č. faktúry  Dodávateľ    

 Čiastka 

093/09 Slovenský plynárenský priemysel   302,06 € 

 

Uvedený záväzok sme riešili s SPP – distribúcia plynu Bratislava. Vyžiadali sme si od 

dodávateľa duplikát zmluvy o pripojení č. 8015050509, ktorú v našej registratúre 

neevidujeme. Na jej základe sme ich požiadali o ukončení uvedenej zmluvy.  SPP – 

distribúcia , a.s. nám zaslala list, kde nám potvrdila zrušenie zmluvy o pripojení. Zároveň 

nám však vyčíslili  náklady vynaložené v súvislosti s prípravou pripojenia vo výške 

243,38€. Dňa 01.06.2016 sme žiadali storno faktúry č. 093/09 a tiež e-mailom sme žiadali  
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opäť o rozpis  nákladov súvisiacich s pripojením odberného miesta. Po vzájomnej 

komunikácii sme pristúpili k úhrade daného záväzku novou faktúrou a predmetnú faktúru 

sme z účtovníctva odúčtovali. 

 

4. Závery z rozborov hospodárenia 
 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici malo v zmysle schváleného Rozpisu rozpočtu č. 

75/805/1/2016 na rok 2016schválené nasledovné ukazovatele: 

 

Ukazovatele ZF Rozpis 

rozpočtu 

Skutočnosť % plnenia 

Celkové náklady 41 207 439,00 206 335,64  

Celkové náklady 46 300,00 1 291,36  

Celkové náklady  111 2 083,00 5 596,43  

Celkové náklady  11GA 0,00 40,56  

Celkové náklady 1AC1, 

1AC2 

0,00 399,90  

SPOLU  209 822,00 213 663,89 101,83 

     

Celkové výnosy 41 207 439,00 212 144,34  

Celkové výnosy 46 300,00 3 067,13  

Celkové výnosy 111 2 083,00 5 596,43  

Celkové výnosy 11GA 0,00 40,56  

Celkové výnosy 1AC1, 

1AC2 

0,00 399,90  

SPOLU  209 822,00 221 248,36 105,45 

     

HV pred zdanením 46 0,00 1 775,77  

HV pred zdanením  41 0,00 5 808,70 

 

 

HV pred zdanením 1AC1,

1AC2 

0,00 0,00  

HV pred zdanením 111 0,00 0,00  

SPOLU HV pred. zd.  0,00 7 584,47  
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Ukazovatele ZF Rozpis 

rozpočtu 

Skutočnosť % plnenia 

Splatná daň z príjmov 46  46,20  

     

HV po zdanení 46 0,00 1 729,57  

HV po zdanení  41 0,00 5 808,70  

HV po zdanení 1AC1,

1AC2 

0,00 0,00  

HV po zdanení 111 0,00 0,00  

HV po zdanení  0,00 7 538,27 x 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici k 31.12.2016 vykazuje HV - zisk vo výške 

7 538,27€.  

 

Jeho výšku ovplyvnili :  

 

a)  výnosy zo ZF 46: 

- výnosy boli vo výške 3 067,13 € a tvorili ich tržby z predaja kníh (865,00 €), 

fotodokumentácie (15,00 €), propagačného materiálu (80,00 €) a zo vstupného 

(1 344,00 €) 

- taktiež sme do výnosov zúčtovali storno faktúry č. 93/99 od SPP – D (302,06 €) 

a vrátky z RZZP (461,07 €).  

 

b) výnosy zo ZF 41 :  

- tieto ovplyvnilo vyplatenie miezd a odstupného dvoch zamestnancov, ktorí mali 

výstup z nadbytočnosti k 31.12.2015. Mzdy boli zaúčtované do nákladov roku 2015 

a vyplatené – a teda výnosy vznikli v roku 2016 vo výške 6 553,00 €.  

- na danú skutočnosť malo vplyv aj poukázanie čiastky 1 009,52 € na úhradu energií za 

prebytočný majetok, kde náklady vznikli v roku 2015 a výdavok ( výnos ) v roku 2016. 

 

 

Prehľad čerpania nákladov : 

 

Účet Názov účtu ZF Rozpis 

rozpočtu 

Skutočnosť % 

plnenia 

502 Spotreba energie 41 13 000,00 13 904,77 106,96 

 - elektrická energia 41  2 295,61  

 - plyn 41  1 872,00  

 - teplo 41  9372,18  

 - vodné 41  125,06  

 - elektrická energia 46  239,92  

      

Účet Názov účtu ZF Rozpis Skutočnosť % 
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rozpočtu plnenia 

511 Opravy a udržiavanie 41 1 000,00 1 480,54 148,05 

 - údržba budov 41  0,70  

 - údržba dopravných 

prostriedkov 

41  192,60  

 - údržba dopravných 

prostriedkov 

46  600,63  

 - údržba ostatné (zab. systém, 

kopírka, elektroinštalácia) 

41  686,61  

      

521 Mzdové náklady 41 120 442,00  118 446,63 98,34 

 - náklady na pracovný pomer 41 119 942,00 118 194,63  

 - dohody o vykonaní práce 41 500,00 252,00  

Účet Názov účtu ZF Rozpis 

rozpočtu 

Skutočnosť % 

plnenia 

551 Odpisy DNM a DHM   v tom  :  18 506,00 13 198,62 71,32 

 Odpisy - VÚC 41 16 423,00 10 303,62  

 Odpisy - FMP 41 0,00 771,72  

 Odpisy - FMP 11GA 0,00 40,56  

 Odpisy - ŠR 111 2 083,00 2 082,72  

      

 Ostatné náklady    56 874,00  66 633,33 117,16 

  41 56 574,00 62 268,91 110,07 

  46 300,00 450,81 150,27 

  111 0,00 3 513,71 x 

  1AC1 0,00 339,91 x 

  1AC2 0,00 59,99 x 

      

 V tom :     

501  Spotreba materiálu    7 218,79  

 - PHM 41  611,96  

 - Čistiaci materiál 41  131,28  

 - Čistiaci materiál 46  21,17  

 - Čistiaci materiál 111  38,80  

 - Kancelársky materiál 41  447,94  

 - Kancelársky materiál 1AC1  29,01  

 - Kancelársky materiál 1AC2  11,70  

 - Kancelársky materiál 111  348,30  

 - DHM 41  987,51  

 - DHM 111  2 083,71  

 - Knihy a časopisy 41  164,74  

Účet Názov účtu ZF Rozpis Skutočnosť % 
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rozpočtu plnenia 

 - Knihy a časopisy 46  24,00  

 - Ochranné pomôcky 41  51,21  

 - Ochranné pomôcky 46  187,75  

 - Ochranné pomôcky 1AC1  63,08  

 - Propagačný materiál 41  27,72  

 - Ostatné – kultúrne aktivity 41  56,83  

 - Ostatné – kultúrne aktivity 46  76,90  

 - Ostatné – kultúrne aktivity 111  713,58  

 - Ostatné – kultúrne aktivity 1AC1  241,18  

 - Ostatné – kultúrne aktivity 1AC2  48,29  

 - Ostatné 41  377,06  

 - Ostatné - údržba 41  14,01  

 - Konzervačný materiál 41  347,87  

 - Konzervačný materiál 46  113,19  

      

512 Cestovné 41  459,82  

 - tuzemské cestovné 41  337,14  

 - zahraničné cestovné 41  122,68  

      

513 Reprefond 41  48,45  

      

518 Ostatné služby 41  4 905,04  

 - Poštovné 41  251,94  

 - Poistenie 41  21,42  

 - Poistenie 1AC1  6,64  

 - Telefóny 41  1 583,50  

 - Stočné 41  222,36  

 - Nájomné 41  134,46  

 - Revízia 41  839,48  

 - RTVS 41  222,96  

 - Ostatné služby – kultúrne 

aktivity 

41  140,00  

 - Ostatné služby VM 41  854,23  

 - Ostatné služby VM 46  27,80  

 - Ostatné služby – FPÚ 111  69,32  

 - Ostatné služby – MK SR 111  260,00  

 - Školenia 41  10,00  

 - ESZ – polícia, Jablotron 41  260,93  

      

      

Účet Názov účtu ZF Rozpis Skutočnosť % 
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rozpočtu plnenia 

524 Zákonné sociálne poistenie 41  41 000,09  

      

525 Ostatné sociálne poistenie - 

DDP  

41  1 825,95  

      

527 Zákonné sociálne náklady 41  10 601,51  

 - SF 41  1 271,83  

 - nemocenské 41  2 201,68  

 - stravné 41  7 128,00  

      

532 Dane a poplatky – daň z 

nehnuteľnosti 

41  204,05  

      

538 Ostatné dane a poplatky – KO, 

súdne poplatky 

41  366,06  

      

568 Ostatné finančné náklady 41  3,57  

      

 SPOLU NÁKLADY  209 822,00 213 663,89 101,83 

 

  

Prehľad čerpania výnosov : 

 

Účet Názov účtu ZF  Rozpis 

rozpočtu 

Skutočnosť % 

plnenia 

602 Tržby z predaja služieb 46 300,00 2 304,00  

 - vstupné   1 344,00  

 - propagačný materiál   80,00  

 - fotodokumentácia   15,00  

 - knihy   865,00  

      

      

Účet Názov účtu ZF  Rozpis 

rozpočtu 

Skutočnosť % 

plnenia 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

x 0,00 763,13  

 

 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 41  302,06  

 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 46  461,07  

      

691 Výnosy z bežných transferov VUC 41 191 016,00 201 069,00  

      

Účet Názov účtu ZF  Rozpis Skutočnosť % 
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rozpočtu plnenia 

692 Výnosy z kapitálových transferov VUC x 16 423,00 11 115,90  

 - VÚC  41  10 303,62  

 - FMP 11GA  40,56  

 - FMP 41  771,72  

      

693 Výnosy z BT zo ŠR a od iných 

subjektov VS 

x 0,00 3 913,61  

 - zo ŠR 111  3 513,71  

 - z ESF – dobrovoľníctvo ÚP 1AC1  339,91  

 - zo ŠR – dobrovoľníctvo ÚP 1AC2  59,99  

      

694 Výnosy z KT zo ŠR a od iných 

subjektov VS  

111 2 083,00 2 082,72  

      

 SPOLU VÝNOSY  209 822,00 221 248,36 105,45 

 

5. Tabuľková časť  

 


