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1. Trenčianske múzeum v Trenčíne (ďalej len TM)  

 

   je  odborná vedecko - kultúrna  inštitúcia vlastivedného typu so špecializovaným  

zameraním  na uchovávanie a  prezentáciu artefaktov hmotnej a duchovnej kultúry širšieho 

regiónu Trenčianska. Patrí k najstarším vlastivedným inštitúciám na Slovensku. Jeho 

kontinuálna dominantne múzejná tradícia siaha až do r. 1877. 

 

   Zhromažďuje, uchováva, odborne spracúva a  multimediálnym spôsobom prezentuje 

zbierkové predmety v oblasti spoločenských a prírodných vied vo fondoch: 

- história - staršia história, dejiny umenia, militárie, numizmatika, topografia 

(faleristika,  sfragistika),  

- najnovšia história, národopis, archeológia, zoológia a botanika. 

 

Relevantné všeobecne záväzné právne predpisy: 

 - Zákon č. 206/2009 Z. z. 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 v znení zákona č. 126/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o múzeách“), 

- Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii 

predmetov kultúrnej hodnoty (ďalej len „vyhláška Ministerstva kultúry SR“).  

 

Relevantná interná norma:  

   Organizačný poriadok Trenčianskeho múzea v Trenčíne zo dňa 1.12.2016 

 

Zloženie a personálne obsadenie oddelenia základných odborných činností 

 

 

Pozícia  Počet funkčných miest Personálne obsadenie 

Historik 3 PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. 

Mgr. Barbora Korenačková 

Mgr. Vladimír Pinďák 

Mgr. Miroslav Toman 

Archeológ 1 Mgr. Peter Schreiber 

Etnograf 2 Mgr. Martin Malo 

Historik – dejiny umenia 1 Mgr. V. Ďurejová 

Zoológ/entomológ 1 Mgr. Martin Štefánik 

Dokumentátor 3 Mgr. Juraj Kallo 

Eva Sládečková  

Knihovník 1 Alica Krištofová 

Reštaurátor 1 akad. mal. Dana Krajčová  

Konzervátor 3 Jaroslav Somr 

Martin Šiko 

Pomocný konzervátor  Marta Drienková 

Správca depozitu 1 Bc. Samuel Rybnikár 

Spolu  17  

 

 



Nadobúdanie a odborná evidencia zbierkových predmetov (§ 9 a 10 zákona o múzeách) 

 

V zbierkovom fonde Trenčianskeho múzea v Trenčíne sa k 31.12.2016 nachádzalo 

spolu 171.449 zbierkových predmetov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo 

k nepatrnému nárastu.  

 

Štruktúra zbierkového fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne je k 31.12.2016 

nasledovná
1
: 

 

Odbor Prírastkové čísla Počet kusov 

archeológia 1690 7125 

história 25669 37567 

etnografia 6396 12683 

dejiny umenia 3842 4502 

numizmatika 1352 34872 

najnovšia história 5019 10633 

spoločenské vedy 43968 107382 

geológia 282 296 

mineralógia 19 24 

paleontológia 22 29 

botanika 252 10776 

zoológia 4274 52942 

prírodné vedy 4849 64067 

SPOLU: 53666 171 449 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne nad rámec svojich zbierok disponuje fondom 

negatívov historických fotografií, v rámci ktorého je evidovaných 53.915 prírastkových čísel 

a fondom diapozitívov, v ktorom je evidovaných 2.945 prírastkových čísel. V záujme 

postupného sprístupňovania historických záberov verejnosti priebežne prebieha skenovanie 

a spracovanie negatívov; v roku 2016 bolo zoskenovaných 1257 negatívov, 4 diapozitívy. 

Čiastočne sa spracoval zbierkový fond sklenených fotoplatní celkom 462 kusov.  

Vedením nákupnej komisie bol poverený Mgr. V. Pinďák, ktorý vystriedal Mgr. M. 

Tomana. Nákupná komisia sa stretla a vykonala svoju činnosť za účasti zástupcu riaditeľa 

JUDr. Mgr. T. Michalíka, PhD. a vedúceho oddelenia.  

Knižnica Trenčianskeho múzea v Trenčíne (vrátane priestorov v Novom Meste nad 

Váhom) v rámci knižničného fondu disponuje 32.938 knižničnými jednotkami; z tohto počtu 

má 4.863 knižničných jednotiek charakter starých tlačí (boli vydané do roku 1918) a 28 

rukopisov. Súčasťou knižnice sú aj historické knižničné dokumenty. V roku 2016 došlo 

k zvýšeniu počtu knižničných jednotiek o 311 kusov, z čoho 16 ks bolo kúpených a 295 ks 

darovaných.  

Knižnicu navštívilo celkom 245 bádateľov, vrátane zamestnancov múzea. Knižnica 

v roku 2016 zaevidovala spolu 826 výpožičiek, z ktorých bolo 192 absenčných (na základe 

interných smerníc knižnica neposkytuje absenčné výpožičky osobám, ktoré nie sú 

                                                 
1
 Vzhľadom na nejednotnosť terminológie a priebežné zmeny v osobách kurátorov zbierok a dokumentátorov 

bez zachovania kontinuity toku informácií v posledných dekádach upozorňujeme na možnosť variability obsahu 

jednotlivých zbierok, spôsobenú subjektívnym prístupom ku klasifikácii zbierkového predmetu do konkrétnej 

kategórie. 



zamestnancami múzea) a 614 prezenčných (z toho 264 výpožičiek realizovali zamestnanci 

múzea a 370 odborná verejnosť z externého prostredia). 

Zamestnanci oddelenia základných odborných činností (E. Sládečková, A. Krištofová) 

spracovávali a posielali štatistické ukazovatele príslušným inštitúciám (Trenčiansky 

samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenská národná knižnica). 

A. Krištofová poskytla 64 faktografických a bibliografických konzultácií zamestnan-

com múzea a externým bádateľom. Pracovníčka vypracovala tiež nový knižničný a výpožičný 

poriadok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.  

 

 

Odborná revízia zbierkových predmetov (k § 11 zákona o múzeách) 

 

Vzhľadom na neuspokojivý stav v oblasti revízie zbierkového fondu Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne (revízia v rozpore s § 11 ods. 2 zákona o múzeách nebola dlhodobo 

vykonávaná, následkom čoho je neistota v oblasti reálneho stavu zbierkových predmetov) 

v roku 2016 pokračovala revízia zbierok v oblasti dejín umenia a numizmatického fondu. 

Revízia zbierok dejín umenia, konkrétne zbierky obrazov bola ukončená vo februári 2016, 

ukončenie revízie numizmatického fondu sa vzhľadom na jeho rozsah (34.872 zbierkových 

predmetov) očakáva v roku 2017.  

 

           Kunsthistorička prevzala depozity dejín umenia na základe ukončenej revízie 

zbierkových predmetov. Naďalej však ešte prebieha doplňujúca inventarizácia, starostlivosť 

o depozity a ošetrovanie obrazov. Nevyhnutné bude prikročiť k druhostupňovej 

inventarizácii.  

 

           Revízia zbierok, obzvlášť v prípade dlhodobo zanedbávaných je časovo náročná 

záležitosť, ktorú zamestnanci vykonávajú popri iných odborných aktivitách.  

 

           Pracovníci OZOČ L. Bernát, V. Ďurejová, B. Korenačková, M. Malo, V. Pinďák, P. 

Schreiber majú tiež odborný dozor nad expozíciami.   

 

 

Bezpečnosť zbierkových predmetov (k § 12 zákona o múzeách) 

 

 Zbierkové predmety sú deponované v depozitároch, v ktorých sa Trenčianske múzeum 

v Trenčíne snaží zabezpečiť vhodné mikroklimatické pomery. Vzhľadom na vek a stavebno-

technický stav budovy sídla múzea však nie sú podmienky pre uloženie zbierkových 

predmetov optimálne. Miestnosti nemajú funkčné vykurovacie zariadenia. Murivo je niekedy 

nasiaknuté vlhkosťou. Mnohé predmety sú neočistené a predmety z kovu podliehajú rôznemu 

stupňu korózie. V depozitároch, kde sú uložené obrazy (č. 2 a 25) sa nenachádzajú prístroje, 

ktoré by zabezpečovali stále klimatické podmienky. Počas roka tak teplota stúpa a klesá, čím 

sa plátno rozťahuje a sťahuje, preto maľba trpí a časom môže praskať a opadávať. 

 Pracovníci OZOČ, ktorí majú pod správou depozity evidujú teplotu a vlhkosť vzduchu 

v miestnostiach. Ich povinnosťou je tiež dohliadať na stav zbierkových predmetov podľa 

novovytvoreného „Depozitárneho režimu depozitárov v budove sídla Trenčianskeho múzea 

v Trenčíne a centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom“. 

V roku 2015 bola do priestorov centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom 

inštalovaná klimatizácia, cieľom ktorej je prispieť k vhodným podmienkam stáleho uloženia 

podstatnej časti zbierkového fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne. V dobudovávaní 

centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom sa naďalej pokračuje. 



Odborná ochrana zbierkových predmetov (k § 13 zákona o múzeách) 

 

 Zbierkové predmety sú predmetom konzervovania a reštaurovania kvalifikovanou 

reštaurátorkou, členkou Komory reštaurátorov. Konzervovanie predmetov v materiálových 

kategóriách textil, koža, papier a drevo zabezpečuje konzervátor M. Šiko. Archeologické 

nálezy (najmä kovové) konzervuje a keramické fragmenty rekonštruuje konzervátor J. Somr.  

Pre depozitár v Novom Meste nad Váhom bolo odplesňovaných a dezinfikovaných 

desať predmetov z mobiliár, 10 olejomalieb, 1 maľba na papieri, i obrazový rám, 6 

zbierkových predmetov pre etnografiu a 3 zbierkové predmety pre históriu. Pokračovalo sa 

v reštaurátorskej práci na olejomaľbe H 3488 „Poľovnícky výjav“.  Na troch predmetoch sa 

vykonala fotodokumentácia. 

J. Somr konzervoval: tri meče, kachlice z hradu Trenčín a pripravil kostry – morový 

cintorín pre vedecký výskum v Prahe, 40 ks drevených predmetov. V druhom polroku 2016 

mu v konzervačných prácach pomáhal M. Šiko. Konzervovali predovšetkým predmety 

uložené v centrálnom depozitári v Novom Meste nad Váhom. 

Preparácia zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied bola riadne zabezpečená 

v minulosti; nevyhnutnú priebežnú údržbu týchto zbierkových predmetov zabezpečuje 

zoológ. Ten vykonal tiež terénny výskum v spolupráci zo Zemědělskou univerzitou Praha, pri 

odchyte pavúkov Araneae. 

 

 

Vedecko-výskumná činnosť (k § 14 zákona o múzeách) 

 

 Trenčianske múzeum v Trenčíne je od roku 2015 držiteľom oprávnenia Ministerstva 

kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu. Múzeum v roku 2016 realizovalo 

archeologické výskumy na lokalitách: 

- Dolná Mariková, 

- Dubnica nad Váhom, 

- v katastri obce Nová Dubnica (Veľký Kolačín), 

- Trenčianska Turná (osídlenie z mladšej doby kamennej). 

- Hatné, poloha Hrádek  

- Trenčín – Trenčiansky hrad - Južné opevnenie 

Vo všetkých prípadoch bol vedúcim výskumu Mgr. P. Schreiber, držiteľ osvedčenia 

o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore 

„archeologický výskum“. 

 

 

Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok (k § 15 zákona o múzeách) 
 

Výstavná činnosť je jednou zo základných foriem sprístupňovania zbierkových 

predmetov, ktorej Trenčianske múzeum v Trenčíne venuje osobitnú pozornosť. Uskutočnili sa 

výstavy (reinštalácie): 

 výstava starých tlačí z fondov Trenčianskeho múzea k svetovému dňu knihy „Knihy 

majú svoje osudy“, ktorá bola otvorená 22. 4. 2016 (autorka: A. Krištofová), 

 otvorila sa expozícia Hladomorňa – Teufelsturm 13. 5. 2016 (autor Mgr. V. Pinďák), 

 Mgr. M. Malo spolupracoval na výstave „Čriepky z vidieckeho života“ s J. Cíbikom, 

 čiastočne sa reinštalovali výstavné priestory v objekte kasárne, časť expozície zbroj 

a výzbroj (Výstava Nedobytý) Mgr. P. Schreiberom, 

 výstavu „Hviezda, ktorá nezapadla“ 12.10.2016 o M. Sternovi spracoval M. Toman. 

 



Publikačná činnosť bola zabezpečovaná najmä prostredníctvom zamestnancov 

oddelenia základných odborných činností. Výstupy jednotlivých zamestnancov sú 

nasledovné: 

L. Bernát vydal monografiu „Mikuláš Drábik, vizionár, mystik a kazateľ Jednoty bratskej“ vo 

vydavateľstve Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Publikoval tri články Historicko-

pedagogické fórum č. 1 „Študenti zo Slovenska na odbore architektúry Nemeckej vysokej 

školy technickej v medzivojnovom období“. Pre Vlastivedný zborník Považského múzea 

článok „Študenti zo severného Považia na technických vysokých školách v Brne 

v medzivojnovom období“ 26 s. Pre zborník Z minulosti Spiša „Žiaci zo Spiša na jezuitskom 

gymnáziu v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773“ 11 s.. 

A. Krištofová publikovala článok „Rodová knižnica zemianskej rodiny Zamarovských zo 

Zamaroviec v Trenčianskom múzeu v Trenčíne“ v časopise Múzeum 2016, roč. 62, č. 4, s. 33-

36. 

Mgr. V. Pinďák spracoval za pomoci ostatných spolupracovníkov hutný text pre sprievodcov 

Trenčianskeho hradu v rozsahu 45 strán.  

Mgr. M. Malo publikoval 20 príspevkov o dejinách, expozíciách a významných osobnostiach 

v Trenčianskych novinách, Omšenských novinách. Dva príspevky sú v monografiách 

BENECH, R. Demografický vývoj Dubnice v 1. polovici 20. storočia. Dubnica nad Váhom : 

Mesto Dubnica nad Váhom, 2016, s. 11-13. 

BENECH, R. Ľudová kultúra starej Dubnice. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica n. V., 

2016, s. 8-10. 

Mgr. P. Schreiber Hatné, poloha Hrádok (nález fragmentov murovaných architektúr) pre 

Zborník Trenčianskeho múzea (v tlači), 

Štiepaná a hladená industria z lokality Pňa-Žigrád (v tlači), 

Dolná Maríková - Široká (archeologický výskum 2016) na www.hradiska.sk/2016/12/p-

schreiber-dolna-marikova-siroka.html. 

Mgr. M. Štefánik v šesťčlennom kolektíve pod vedením K. Takasuka dodali do tlače článok 

„Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids“ pre časopis A Journal of comparative 

Zoology, ktorý bol redakciou akceptovaný. 

 

V redakčnej rade časopisu Historicko-pedagogické fórum je L. Bernát, ktorý je tiež 

tajomníkom redakcie pripravovaného Zborníku Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

 

 Muzeálna pedagogika prebiehala najmä v rámci  

 

Noci múzeí a galérií, kedy prebehli prednáškové bloky: 

O starom Trenčíne objektívom Trenčianskych fotografov Mgr. M. Toman,  

Národopisné motívy vo fotografických zbierkach Trenčianskeho múzea, Mgr. M. Malo. 

Fašiangy na hrade. Prednášku spracoval Mgr. M. Toman v spolupráci s Mgr. Andrejom 

Škvarom.  

Išla kraslica na vandrovku. Mgr. M. Malo. 

 

Pre pracovníkov múzea - lektorov predniesol:  

Mgr. V. Pinďák prednášku: Illešháziovci a 250. výročie úmrtia J. Ilešháziho, Hedviga 

Tešínska a Štefan Zápoľský v dejinách Trenčianskeho hradu. 

Mgr. P. Schreiber prednášku: Objekty, rotunda a kasáreň Trenčianskeho hradu. 

 

Mediálne výstupy: 

L. Bernát: 

 rozhovor o trenčianskych slnečných hodinách pre televíziu Markíza, 

http://www.hradiska.sk/2016/12/p-schreiber-dolna-marikova-siroka.html
http://www.hradiska.sk/2016/12/p-schreiber-dolna-marikova-siroka.html


 rozhovor pre Rádio Regina o čestnom občianstve mesta Trenčína J. V. Stalinovi. 

A. Krištofová 

 rozhovor pre reportáž o knižnici Trenčianskeho múzea pre Slovenský rozhlas,  

 rozhovor pre reportáž o Histórii knižnice Trenčianskeho múzea a jej fondov pre rádio 

Devín marec 2016. 

Mgr. M. Malo  

 rozhovor s novinárom E. Stopkom o veľkonočných krasliciach a ľudových 

umelkyniach z regiónu zdobiacich kraslice rôznymi technikami,  

 STOPKA, Erik : Veľkonočné kraslice zaplnili hrad. In My Trenčianske noviny, roč. 

57, č. 11, 21.3.2016, s. 6. (citovanie z rozhovoru), 

 rádio FM, výstava kraslíc na Trenčianskom hrade, 29.3.2016, 11:04 (citovanie 

z výpovede). 

Mgr. M. Toman 

150. výročie ilavskej väznice RTVS, JOJ, Markíza, Pravda, Plus 1 deň, Obzor (marec) 

Architektonicko-historický vývoj námestia v Ilave pre Pravdu a RTVS (marec). 

 

 

 Iné: 

Mgr. M. Štefánik bol členom hodnotiacich komisií okresných biologických olympiád „C“ a 

„E“ v spolupráci s Centrom voľného času v Trenčín  (3. 2. a 12. 4. 2016). 

 

Pracovníci TM poskytovali metodickú pomoc regionálnym historikom, diplomantom 

a študentom stredných škôl.  

Mgr. V. Ďurejová poskytla 11 odborných konzultácií z oblasti kunsthistórie,  

L. Bernát poskytol 7 odborných konzultácií,  

Mgr. V. Pinďák poskytol 6 odborných konzultácií,  

Mgr. M. Malo a Mgr. M. Štefánik poskytli po piatich odborných konzultáciách. 

Mgr. M. Malo spracoval tiež rešerše: 

Franz Grillparzer v kaštieli Zayovcov v Uhrovci (pre p. J. Judinyovú), 

Pavol Kubicza (1816-1893), župan Trenčianskej župy (p. Kubicová, návštevníčka múzea). 

Mgr. P. Schreiber spracoval oponentský posudok na bakalársku prácu Z. Porubčanovej 

Brúsená industria v eneolite na Slovensku (FF UK v Bratislave). 

Konzultácie p. A. Krištofovej sú uvedené v bode 2, v činnosti knižnice.  

Všetci odborní zamestnanci sa podieľali na lektorskej činnosti v Župnom dome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ROZBOR ČINNOSTI TRENČIANSKEHO MÚZEA V TRENČÍNE, ODDELENIA 

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM V NOVOM MESTE NAD VÁHOM ZA ROK 2016 
 
 

        Oddelenie Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom prechádzalo v roku 2016 

dynamickými premenami. Najvýraznejšie zmeny možno pozorovať v personálnom obsadení 

múzea. 

 
 

Zloženie a personálne obsadenie oddelenia 
 
 

Mgr. Andrea Lazarčíková:  

 pracovná pozícia: etnológ, vedúca Oddelenia Podjavorinské múzeum, 

 zameranie: ľudová kultúra, časť materiálna kultúra (ľudová umelecká výroba a 

remeslá, ľudový odev),  

 vedecká činnosť: odborné konzultácie pre verejnosť, fotografovanie, triedenie, 

deponácia a  zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov, 

 nevedecká činnosť: evidencia a triedenie knižnice, personalistika a evidencia 

dochádzky, marketing, odpisy energií, správa budovy, sprevádzanie po expozícii. 
 
 

Mgr. Juraj Slezák:  

 pracovná pozícia: historik,  

 zameranie: stredoveké dejiny, numizmatika, správa fotografií,  

 vedecká činnosť: odborné konzultácie pre verejnosť, skenovanie fotografií, triedenie, 

deponácia a zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov, nevedecká činnosť: 

evidencia dochádzky, marketing, odpisy energií, správa budovy, sprevádzanie po 

expozícii. 

  

Elena Križanová (do 31.12.2016):  

 pracovná pozícia: pracovník dokumentačného oddelenia,  

 vedecká činnosť a zameranie: vedenie prírastkových kníh, dokumentačné karty, správa 

negatívov, - evidencia dochádzky, 

 nevedecká činnosť: evidencia dochádzky.  
 

Mgr. Ján Melich a Mgr. Eva Melich:  

 pracovná pozícia: lektor,  

 pracovná činnosť: sprevádzanie po expozícii. 

 

 

Revízie a inventarizácie 
 

            Zamestnanci oddelenia Podjavorinské múzeum sa v roku 2016 zúčastnili 

nasledujúcich revízií: 

 Revízia etnografického zbierkového fondu Podjavorinského múzea v centrálnom 

depozitári v Novom Meste nad Váhom. Opis predmetov a posúdenie stavu predmetov 

(počet zaevidovaných predmetov v roku 2016: 4569 ks). Členovia komisie: Mgr. M. 

Malo (vedúci komisie), Mgr. A. Lazarčíková, E. Sládečková, Mgr. J. Slezák (od 

septembra 2016). 



 Revízia v Čachticiach a Beckove. Inventarizácia a fotografická dokumentácia 

vystavených predmetov v expozíciách, posúdenie stavu predmetov, odporúčanie na 

konzervovanie, prípadné vyradenie predmetov. Evidencia vystavených predmetov (aj 

fotografická dokumentácia). Členovia komisie: Mgr. A. Lazarčíková (vedúca 

komisie), Mgr. J. Slezák, E. Križanová. 

 Predbežná inventarizácia predmetov zo zbierkových fondov literárnej histórie na 

mieste v Podjavorinskom múzeu – miestnosti za knižnicou  (triedenie, uloženie a 

zabezpečenie ochrany predmetov, identifikácia predmetov, celkom cca. 500 

predmetov). 

Vykonal: Mgr. A. Lazarčíková, Mgr. J. Slezák, Mgr. Z. Hešterová, PhD. 

 Triedenie a vyčlenenie muzeálnych predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty v 

ostatných miestnostiach múzea (v miestnosti u bývalého údržbára a suteréne múzea) 

Vykonal: Mgr. A. Lazarčíková, Mgr. J. Slezák 

 

Skenovanie negatívov fotografií, približne 400ks. Zabezpečil: Mgr. J. Slezák  
 

 

Výskumná činnosť 
 

Etnografický výskum v teréne, interview, vykonal: Mgr. Andrea Lazarčíková 

 Výskum v Lubine – Hrnčiarové (metóda oral history), téma: „hauzíri“, obchodníci a 

remeselníci na turanských kopaniciach, použitá technika: diktafón, fotografie, CD 

disk, 2  respondenti. 

 Výskum v múzeu v Lubine (Rodný dom Samuela Štúra) (metóda oral history), téma: 

Hauzíri, obchodníci a remeselníci na turanských kopaniciach, 1 respondent, použitá 

technika: diktafón, fotografie, CD disk., 

 Výskum v  Novej Bošáci (etnografický výskum), téma: ľudový odev a bytový textil na 

bošáckych kopaniciach, 1 respondent, použitá technika: diktafón a fotografie, 

 Výskum v Novom Meste n/V, (etnografický výskum), téma: ľudový odev v Novom 

Meste nad Váhom a Myjave, 1 respondent, technika: fotografia, 

 Interview v Mnešiciach (časť NMNV),  téma: ľudové rezbárstvo, 1 respondent, 

 Interview s J. Ondrejkom pri príležitosti 80. výročia narodenia, Podjavorinské 

múzeum a muzeálne predmety od založenia múzea. Miesto: Nové Mesto n/V, použitá 

technika: diktafón, fotografie, publikácie. 

 

 

Archívny výskum, vykonal:  Mgr. Zdenka Hešterová, PhD.: 

Archívny výskum historických prameňov pri príležitosti organizácie výstavy k výročiu 

Lipského v Trenčianskych Stankovciach. 
 

Muzeálny prieskum publika (Visitors studies). Výskum návštevníkov múzea na základe 

orientačných otázok za cieľom určenia cieľovej skupiny návštevníkov a zvýšenia návštevnosti 

múzea. Výskum pokračuje. Vykonal: JUDr. J. Beňová, Mgr. A. Lazarčíková, Mgr. Juraj 

Slezák.  

 

 

 

 

 

 



Výstavná činnosť 
 

 

NÁZOV VÝSTAVY: Vianočná situácia 

TERMÍN:  4.12.2015 – 10.2.2016 

POPIS: Tvorba od Jozefa Vydrnáka (obrazy) 

PÔVOD PREDMETOV: Výpožička súkromnej zbierky 

KURÁTOR: Mgr. Zdenka Hešterová, PhD. 

SPOLUORGANIZÁTOR:   

INŠTALOVAL: Trenčianske múzeum v Trenčíne 

 

  

NÁZOV VÝSTAVY: Stredné Považie na starých pohľadniciach 

TERMÍN:  

27.02.2016 – 17.5.2015, výstava predĺžená do polovice augusta  

2016 

POPIS: Bannerová výstava pohľadníc 

PÔVOD PREDMETOV: Zbierky Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

KURÁTOR: PhDr. Jana Karlíková 

SPOLUORGANIZÁTOR: Mgr. Zdenka Hešterová, PhD, garant 

INŠTALOVAL: Trenčianske múzeum v Trenčíne 

 

  

NÁZOV VÝSTAVY: Ján Lipský, vojak a kartograf 

TERMÍN:  17.9.2016 – 21.9.2016 

POPIS: 

Bennerová výstava spojená s výstavou obrazov, máp a kníh pri 

príležitosti  

  250. výročia narodenia J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach 

PÔVOD PREDMETOV: Zbierky Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

KURÁTOR: Mgr. Zdenka Hešterová, PhD. 

SPOLUORGANIZÁTOR: Mgr. Andrea Lazarčíková, garant 

INŠTALOVAL: Bc. Ľuboš Hamaj, Mgr. Andrea Lazarčíková 

 

  

NÁZOV VÝSTAVY: S bábikou po Slovensku aj okolo sveta 

TERMÍN:  16.9.2016 – 26.11.2016 

POPIS: 

Výstava bábik v tradičnom ľudovom odeve zo Slovenska a celého 

sveta  

  

doplnená bannerovými textami o bábike v ľudovom prostredí na 

Slovensku 

PÔVOD PREDMETOV: Výpožička súkromnej zbierky 

KURÁTOR: Mgr. Andrea Lazarčíková 

SPOLUORGANIZÁTOR: Mgr. Juraj Slezák 

INŠTALOVAL: Mgr. Andrea Lazarčíková, Mgr. Juraj Slezák. Bc. Ľuboš Hamaj 

 

  

NÁZOV VÝSTAVY: Ferdinand Bolebruch: Drevo moja vášeň 

TERMÍN:  15.2.2016 – 24.2.2017  

POPIS: 

Reliéfna a sochárska tvorba od ľudového rezbára Ferdinanda 

Bolebrucha 



PÔVOD PREDMETOV: Výpožička súkromnej zbierky 

KURÁTOR: Mgr. Andrea Lazarčíková 

SPOLUORGANIZÁTOR: Mgr. Juraj Slezák 

INŠTALOVAL: 

Ferdinand Bolebruch, Mgr. Andrea Lazarčíková, Mgr. Juraj 

Slezák.  

  

  

NÁZOV VÝSTAVY: Betlehemy zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

TERMÍN:  15.2.2016 – 24.2.2017  

POPIS: Výstava betlehemov z Podjavorinského múzea 

  

výstava doplnená o výrobky z Domu seniorov v Novom Meste nad 

V. 

PÔVOD PREDMETOV: Trenčianske múzeum v Trenčíne 

KURÁTOR: Mgr. Andrea Lazarčíková 

SPOLUORGANIZÁTOR: Mgr. Juraj Slezák 

INŠTALOVAL: Mgr. Juraj Slezák, Mgr. Andrea Lazarčíková, Bc. Samuel Rybnikár 

 

 

Knižnica 
 

       V roku 2016 bola vykonaná v knižnici oddelenia Podjavorinské múzeum kontrola kníh a 

časopisov  (tzn.  porovnávanie skutočného fyzického stavu s evidenčnou knihou a zistenie 

chýbajúcich zväzkov v knižnici, 6525 zväzkov). Súbežne prebehlo elektronické zapisovanie 

kníh a časopisov do programu EXCEL podľa zápisov v prírastkovej knihe (5 389 zväzkov) a 

evidencia bulletinov a brožúr v knižnici. Vykonal: Mgr. A.  Lazarčíková. 

      V budúcich rokoch bude potrebné knižnicu zaevidovať do programu CLAVIUS s 

celoslovenským zverejnením.  

 

 

Publikačná činnosť 
 

Mgr. A. Lazarčíková: 

 

 Novomestský spravodajca 9/2016: informatívny článok k výstave S bábikou po 

Slovensku aj okolo sveta (september 2016 – november 2016), 

 Novomestský spravodajca 12/2016: informatívny článok k výstave Ferdinand 

Bolebruch:     

„ Drevo moja vášeň a k výstave betlehemov“ (december 2016 – február 2017), 

 Novomestský spravodajca 01/2017: článok  k výročiu Jozefa Ondrejku (bývalý 

riaditeľ Podjavorinského múzea) a A. Slížovi (bývalý konzervátor Podjavorinského 

múzea) pri príležitosti 80. narodenín. 

 

  

Mediálne výstupy 

 

Mgr. A. Lazarčíková 

 

 4.3.2016 – rozhovor pre TV Pohoda o knižnici a publikáciách, možnostiach 

prístupu pre verejnosť na mieste v Podjavorinskom múzeu (možnosť prezenčného 

požičania kníh a študovania literatúry v študovni múzea), 



 16.9.2016 – rozhovor pre TV Markíza, TV Pohoda a Západoslovenskú televíziu, 

interview pre Trenčianske noviny a Kopaničiar : oznam pri príležitosti výstavy s 

názvom „S bábikou po Slovensku aj okolo sveta,  

 20.09.2016 – rozhovor pre rádio Regina: oznam pri príležitosti výstavy s názvom 

„S bábikou po Slovensku aj okolo sveta,  

  15.12.2016 –  rozhovor pre Západoslovenskú televíziu, TV Pohoda : oznam pri 

príležitosti výstavy s názvom Ferdinand Bolebruch „Drevo moja vášeň a výstava 

betlehemov zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 

 16.12.2016 – rozhovor pre rádio RTVS a Regina : oznam pri príležitosti výstavy s 

názvom Ferdinand Bolebruch „Drevo moja vášeň a výstava betlehemov zo zbierok 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 

 23.12.2016 – rozhovor pre televíziu RTVS : oznam pri príležitosti výstavy s 

názvom Ferdinand Bolebruch „Drevo moja vášeň a výstava betlehemov zo zbierok 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

 

 
Múzejná pedagogika 

 

          Dňa 19.09.2016 bola v priestoroch Podjavorinského múzea zorganizovaná prednáška 

spojená s prezentáciou (fotografie a video) s názvom Ľudia z Indie .  

Prednášal: Ing. J. Burjaniv, návštevníci: deti zo ZŠ na Tematínskej ulici v Novom Meste nad 

Váhom (50 osôb). Prednáška spojená s návštevou výstavy a expozície múzea. 

Organizácia a zabezpečenie prednášky: Mgr. A. Lazarčíková, Mgr. J. Slezák. 

 

Počas roka 2016 poskytovali pracovníci múzea odborné konzultácie: 

 

Mgr. A. Lazarčíková 

 konzultácie so študentkou gymnázia v Novom Meste nad Váhom, téma: Starý 

židovský cintorín v Novom Meste n/V (ŠVOČ), 

 konzultácie so študentom histórie z FIFUK v Bratislave, téma: topografia obce 

Potvorice. 

 

Mgr. J. Slezák:  

 odborná pomoc študentke Filozofickej fakulty, Trnavskej univerzity v Trnave, téma 

,,Sociálne a hospodárske pomery na Beckovskom panstve" (diplomová práca). 

 konzultácia a odborná pomoc študentovi Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského 

v BA, pri téme ,,Topografia Potvoríc v 18.-20.storočí "(bakalárska práca). 

 

Akvizičná činnosť 
 

           Pracovníci oddelenia Podjavorinské múzeum v roku 2016 darom neprijali ani nekúpili 

nové predmety. 
 
 

Iné činnosti 

 

V Oddelení Podjavorinské múzeum je niekoľko priestorov, kde sa nachádzajú 

zbierkové predmety, ktoré si vyžadujú vyčlenenie od ostatných predmetov a následnú 



deponáciu. Oddelenie Podjavorinské múzeum preto pripravuje dve miestnosti za knižnicou k 

vyhláseniu depozitára. V miestnostiach sa uložené prevažne písomnosti zo zbierkového fondu 

 literárnej, novodobej a  umeleckej histórie. V miestnostiach sa nachádzajú aj predmety, ktoré 

nepatria do zbierkových fondov múzea. Pracovníci múzea začali v priebehu roka 2016 

predmety triediť a ukladať. Vytriedenie predmetov však bude vyžadovať pokračovanie aj 

v nasledujúcich rokoch. Zabezpečil: Mgr. A. Lazarčíková, Mgr. J. Slezák, Mgr. Zdenka 

Hešterová, PhD. 

 

         V jeseni 2016 pracovníci múzea zorganizovali brigádu a očistili priestory v suteréne 

múzea. Pivnice plánujú využiť na sprievodné akcie a podujatia. Rovnako boli z časti 

vyčistené priestory v bývalých dielňach u údržbára. V čistiacich prácach a brigádach plánujú 

pracovníci pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 

 

 

3. Návštevnosť objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

 
 
 

 
Graf č.1: Návštevnosť všetkých objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne spolu 



 Graf č.2 Porovnanie návštevnosti Trenčianskeho hradu mesačne 
 
 
 

  
Graf č.3: Porovnanie návštevnosti Trenčianskeho hradu medziročne 



ROZBOR HOSPODÁRENIA TRENČIANSKEHO 

MÚZEA V TRENČÍNE ZA ROK 2016 
 
 

 

 

I./A             Vyhodnotenie nákladových položiek 
 
Náklady predstavujú čerpanie bežných výdavkov a odpisy majetku. 

 
 

5 – Náklady                              2 138 920,50 € 
 

z toho: 

 

50 – Spotrebované nákupy                         192 549,90 € 
 

z toho: 

501 – Spotreba materiálu                         83 745,81 € 

 

V rámci nákladu 501 – Spotreba materiálu bolo čerpanie vykázané najmä na nákup: 

- drobného hmotného majetku – štítkovač na označovanie majetku; nástenné zásuvné 

tabule na menovky zamestnancov; informačné tabule  na Trenčiansky  hrad; tabuľa 

flipchart, digitálne fotoaparáty a pieskovací box pre potreby odborných zamestnancov;  

smrekové rezivo na výrobu  ukážkových  predmetov do Hladomorne na Trenčianskom  

hrade;  stroj na odsávanie pilín , pojazdný kufrík na náradie, náradie, žacia hlava, 

ochranné štíty s plexisklom, prilbové súpravy, benzínový vertikulátor, krovinorez a 

vŕtačka   na zabezpečovanie údržby objektov TM, vymedzovacie prvky do expozícií 

Trenčianskeho hradu; materiál na výrobu maskota  Trenčianskeho hradu; stoličky, 

viazač, výpočtová technika v počte 18 ks počítačov, skenery, laserové tlačiarne a 

materiál k výpočtovej technike, multifunkčné zariadenie pre zamestnancov TM , 

panely na výstavy, ľudské figuríny, stojany na šaty na použitie do výstavných a 

expozičných priestorov, kovové odkladacie debny, olejový radiátor, trezor  nábytkový, 

vysávač, chladnička, osvetlenie , reproduktor a stojan na repro, prenosný rečnícky 

systém, pokladničný systém, sklenené ocenenia Flores Musarum 2016 pre dve 

ocenené zamestnankyne. 

 

 

- v celkovej sume           43 694,47 € 

- predaj vstupeniek v cene obstarania           1 303,46 € 

- drobného nehmotného majetku                     2 246,52 € 

- OTE v obstarávacej cene  17,- až 33,- €         1 629,91 € 

- kníh a  časopisov                496,80 € 

- výstavnícky materiál na zabezpečenie výstav v objektoch TM           827,26 € 

- tonery                            263,60 € 

- krmivo pre psov                          850,46 € 

- materiál spotrebovaný na bežnú údržbu objektov TM                                   3 923,48 € 

- stolársky materiál            1 999,44 € 



- materiál na svietenie použitý najmä vo výstavných a expozičných priestoroch      

                                                                                                                                      7 530,02 € 

- konzervátorský materiál              216,26 € 

- čistiaci materiál v sume           2 795,54 € 

 

- spotreba kancelárskeho materiálu          6 038,02 € 

- spotreba pohonných látok, nafty na kúrenie, oleje a mazivá      1 543,37 € 

- ostatný materiál  použitý v  prevádzkach TM ( tašky k notebookom, materiál k VT, 

drobný materiál a dekorácie použité na podujatiach v jednotlivých  prevádzkach, 

kľúče a zámky do dverí, pečiatky, vybavenie lekárničiek, kanistre, olej, silikon 

a pod.).                                      8 387,20 € 

 

502 – spotreba energie           98 124,62 € 

 

v tom: 

- elektrická energia                   49 460,32 € 

- plyn                                45 463,76 € 

- voda                                    3 200,54 € 

504 – predaný tovar           10 679,47 € 

  

z toho komisionálny predaj                690,87 € 

 

51 – Služby                  152 936,55 € 
 

z toho: 

511 – Opravy a udržiavanie                    35 181,67 € 

 

v tom: 

- údržba budov  - významnejšie opravy boli výmena tlakovej nádoby, oprava strechy 

pokladne Trenčianskeho hradu, oprava strechy externej expozície Beckov)  

              29 518,69 € 

- opravy motorových vozidiel              677,71 € 

- údržba strojov, prístrojov, zariadení          4 985,27 € 

 

512 – Cestovné            3 662,22 € 

 

- jedná sa o náklady na pracovné cesty zamestnancov TM, odborných zamestnancov, 

ktorí reprezentujú Trenčianske múzeum  na výstavách a odborných seminároch, tiež 

zamestnancov správy budov, ktorí zabezpečujú údržbu vo všetkých objektoch TM 

a účasť zamestnancov na odborných seminároch v rámci vzdelávania. Náklady na dve 

jednodňové zahraničné pracovné cesty  riaditeľa TM a vedúceho odborných činností 

do Českej republiky predstavujú čiastku 33,61 €. 

 

513 – Náklady na reprezentáciu             822,86 € 

 

Finančné prostriedky sú používané najmä na občerstvenie pri otvorení vernisáží a výstav. 

 

518 – Ostatné služby         113 269,80 € 

 

- telekomunikačné poplatky                       4 213,58 € 



- poštové poplatky                          792,23 € 

- stočné                                    5 581,58 € 

- poplatky za školenia a semináre                               1 824,56 € 

 

 

- revízie EPS, PSN, elektrorozvodov, komínov, hasiacich prístrojov, plynových kotolní 

a tlakových nádrží vykonávané v zmysle platných právnych predpisov                     

    5 425,18 € 

- nájomné – Pamätná izba Ľ.Podjavorinskej Bzince p/J                      906,20 € 

- nájomné ostatné – napr.  čistiace rohože                    1 140,56 € 

- čistiarenské služby                                     276,76 € 

- služby BOZP, ochrana majetku                     5 496,76 € 

- propagácia, reklama                                  2 769,50 € 

- ostatné služby                                 84 842,89 € 

v rámci ostatných služieb sú zahrnuté výdavky súvisiace so zorganizovaním podujatí 

„Fašiangy“,  „Zamilované panstvo“, „Hradné slávnosti“, „Turnaj o Dračí rád“, nočné 

prehliadky  „Kat Jakub“, „Dračí dych“, „Báthoričkin súd“, „Šľachtická česť“, 

„Stridžie dni“ a „Z temnoty ku svetlu“, ,  divadelné večery na Trenčianskom hrade – 

„Prekvapenie“, „Diamantová party“ a „Zborovňa“,     „Soirée  s operetou a piknikom 

na Trenčianskom hrade“, festival dobovej hudby Bella (a) cappella,  súťaž 

najsilnejších mužov sveta „Meč  Matúša Čáka 2016“, projekt „eSKaEÚ  sa spolu 

usmievajú“, ukážka dobového stolovania a tradičnej vianočnej výzdoby „Vianoce na 

hrade“, výstava fotografií z Trenčianskych Teplíc „Max Stern – hviezda, ktorá 

nezapadla“, výstava bábik „S bábikou po Slovensku aj okolo sveta“,  výstava 

betlehemov a rezbárskeho majstra „Ferdinand Bolebruch: Drevo moja vášeň“, výstava 

lega „Farebný svet v kocke“, realizácia a zapožičanie výstavy „TORTURA“ na 

Trenčianskom hrade – v súvislosti s uvedenými podujatiami boli uhradené výdavky za  

šermiarske vystúpenia, žonglérske vystúpenia, ohňová show, spevácke a hudobné 

vystúpenia, sokoliarske vystúpenia, divadelné vystúpenia,  šitie kostýmov a pod.  

Okrem nákladov na podujatia boli na tomto účte zaúčtované náklady súvisiace 

s odstránením kovových konštrukcií na Trenčianskom hrade.  

 

 

52 – Osobné náklady              738 717,91 € 
 

z toho: 

521 – Mzdové náklady            511 719,05 € 

  

v tom: 

a) Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2016                510 819,05 € 

- tarifné mzdy                    321 874,86 € 

- mzda za nadčas                 61,62 € 

- náhrady mzdy                      58 930,20 € 

- mimoriadne odmeny                     37 592,00 € 

- jubilejné odmeny                 80,00 € 

- osobné príplatky                     71 507,94 € 

- príplatky za riadenie                       4 865,09 € 

- príplatky za soboty, nedele a sviatky                   13 204,42 € 

- nočné príplatky                       2 684,24 € 



- príplatky za nadčas                 18,68 €

  

 

 

 

K 31.12.2016 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v počte  72 osôb, 

z toho zamestnanci kultúry v počte  33 a ostatní zamestnanci v počte 39. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol v počte 72 osôb, z toho 

zamestnanci kultúry v počte 33 a ostatní zamestnanci v počte 39. 

 

 

Priemerná čistá mesačná mzda všetkých zamestnancov v sledovanom období dosiahla výšku 

489,83 €.  

Priemerná čistá mesačná mzda kmeňových zamestnancov dosiahla výšku 523,48 €. 

Priemerná čistá mesačná mzda zamestnancov cez ÚPSVaR , ktorí boli v pracovnom pomere 

od 1.5. 2016 do 31.10.2016 bola vo výške 320,95 €. 

 

b) Čerpanie OON               900,00 € 

 

Dohody o vykonaní práce boli uzatvorené na prípravu grafických podkladov pre značenie 

objektov TM, na preškolenie zamestnancov o  poskytnutí zdravotníckej prvej pomoci, na 

pomocné práce na archeologickom výskume Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a na 

prípravu a realizáciu podujatí na Trenčianskom hrade. 

 

 

524 – Zákonné sociálne poistenie       177 479,21 € 

 

Jedná sa o vyplatené poistné a odvody do poistných fondov k vyplateným mzdovým 

prostriedkom. 

 

 

527 – Zákonné sociálne náklady        49 519,65 € 

v tom: 

- tvorba sociálneho fondu ( od 1.7.2016 je tvorba vo výške 1,5%)      6 177,53 € 

- odstupné, odchodné            5 071,00 € 

- nemocenské dávky            3 657,73 € 

- príspevok na stravovanie         33 317,46 € 

- náklady na OOPP                       1 295,93 € 

 

 

53 – Dane a poplatky                   6 222,48 € 
z  toho: 

532 – Daň z nehnuteľnosti                      3 299,61 € 

 

538 – Ostatné dane a poplatky                     2 922,87 € 

  

v tom: 

- komunálny odpad            1 983,73 € 

 

 



54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                3 244,11 € 
 

z  toho: 

546 – Odpis pohľadávky                       2 600,11 € 

- odpísané  nevymožiteľné pohľadávky 

 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                       544,00 € 

- uhradená poštová priehradka              144,00 € 

- nákup zbierkových predmetov             400,00 € 

 

549 – Manká a škody                            100,00€

  

- uhradená škoda za ukradnuté vajce z požičanej výstavy KRASLICA 

 

 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 

         a zúčtovanie časového rozlíšenia           1 044 537,53 € 
 

z toho: 

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku           1 033 434,53 € 

 

- odpisy dlhodobého majetku financovaného aj z prostriedkov VUC aj z vlastných 

zdrojov. V druhom polroku 2016 boli vyradené z majetkovej evidencie  zábrany, ktoré 

boli postavené z dôvodu  bezpečnosti návštevníkov  a obyvateľov Matúšovej ulice po 

zrútení sa hradného múru. Toho času podľa znaleckého posudku statika už nehrozí 

ďalšie nebezpečenstvo, preto boli zábrany odstránené.  

-  

553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti      11 103,00 € 

 

- rezerva bola vytvorená na prebiehajúci pracovno-právny spor s bývalou 

zamestnankyňou Trenčianskeho múzea,  kde by v prípade prehry Trenčianske 

múzeum bolo povinné uhradiť ušlú mzdu.   

 

56 – Finančné náklady            712,02 € 
 

z  toho: 

568 – Ostatné finančné náklady              712,02 € 

 

- jedná sa o bankové poplatky 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I./B                  Vyhodnotenie výnosových  položiek 
 

6 – Výnosy                 2 276 400,95 € 
 

 z  toho: 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar              478 326,52 € 

 
602 – Tržby z predaja služieb       475 892,12 € 

 

 v tom: 

- tržby za vstupné 

z toho: Katov dom            2 624,40 € 

Trenčianske múzeum           1 661,70 € 

Trenčiansky hrad                  423 976,77 € 

Múzeum v Beckove              808,70 € 

Múzeum v Čachticiach          5 806,30 € 

Pamätná izba Ľ. Štúra v Uhrovci         2 153,40 € 

Podjavorinské múzeum v Novom Meste n/V       1 902,60 € 

Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach p/J          523,70 € 

Karner sv. Michala              629,20 € 

- tržby za poskytovanie priestorov na vykonávanie sobášnych obradov a iné 

príležitostné a krátkodobé prenájmy        28 889,62 € 

- ostatné tržby z predaja           6 915,73 €

  

 

604 – Tržby za predaný tovar           2 434,40 € 

 

- tržby za predaj propagačných materiálov a komisionálny predaj           1 872,30 € 

 

62 – Aktivácia                    40,00 € 

 
621 – Aktivácia materiálu a tovaru                40,00 € 

 

- za sadrové odliatky 

 

64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                     44 845,65 € 

 
641 – Tržby z predaja DNM a DHM           4 440,00 € 

 

- za predaj havarovaného vozidla, ktorého oprava by bola nerentabilná 

 

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania           600,00 € 

 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti       39 805,65 € 

 



- nájomné z dlhodobých prenájmov časti objektu Podjavorinské múzeum  v Novom 

Meste nad Váhom 

 

 

 

65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z PČ a FČ        896,23 € 

 
658 – Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti           896,23 € 

 

 

66 – Finančné výnosy               16,96 € 

 
662 – Úroky                   14,83 € 

 

- úroky získané z vlastných finančných prostriedkov 

 

668 – Ostatné finančné výnosy                  2,13 € 

 

- vyhotovenie fotografií z fotoarchívu TM 

 

 

69 – Výnosy z bežných transferov a rozp. príjmov v štátnych RO a PO  1 752 275,59€ 

             
691 – Výnosy z bežných transferov  z rozpočtu VUC               701 515,00 € 

 

692 – Výnosy z kapitálových transferov  z rozpočtu VUC               691 116,52 € 

 

- vo výške odpisov dlhodobého  majetku financovaného z prostriedkov VUC 

 

693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR                 32 179,27 € 

 

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR              192 401,05 € 

 

698 – Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov  

           mimo verejnej správy        135 063,75 € 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2016 ( pred zdanením)              137 480,45 € 

Daň                   14 991,48 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení            122 488,97 € 

 

 

 

 



 

 

II.             ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH PROSTRIEDKOV  

   
 

700 - Kapitálové výdavky               71 180,48 € 

 

710 – Obstarávanie kapitálových aktív             71 180,48 € 

 

 
713 – Nákup strojov, prístr., zariad., techniky a náradia                  21 104,53 € 

 
713001 – Interiérového  vybavenia         15 350,00 € 

 

- jedná sa o interiérové vybavenie Delovej bašty na Trenčianskom  hrade 

 

713004 – Prevádzkových  strojov, prístr., zariad.,techniky a náradia      5 754,53 € 

 

- zakúpenie dochádzkového systému 

 

714 – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                   40 232,20 € 

 

714001 – Osobných automobilov         40 232,20 € 

 

- v prvom polroku 2016 boli  zakúpené na zabezpečenie činnosti Trenčianskeho múzea 

dve motorové vozidlá, jedno osobné SUZUKI VITARA a jedno dodávkové 

RENAULT MASTER,  v druhom polroku boli dokúpené  zimné pneumatiky. 

 

716 – Prípravná a projektová dokumentácia         9 443,75 € 

 

- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie -  geologický prieskum  

a skenovanie priestoru administratívnej budovy skleník na Trenčianskom hrade, jedná 

sa o výdavky súvisiace  s  rekonštrukciou administratívnej budovy skleník na 

Trenčianskom hrade, ktorá by mala začať v roku 2017. 

- vypracovanie projektovej dokumentácie riešenia závesného stropu Delovej bašty na 

Trenčianskom hrade, ktorá súvisí s nastávajúcou rekonštrukciou strechy Delovej 

bašty.   

 

719 –  Ostatné kapitálové výdavky             400,00 € 

 

719002 – Na nákup umeleckých diel a zbierok            400,00 €

       

- 2 ks olejomaľby Trenčín a Beckov 

 

 


