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Rozbory činnosti Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

-podklady za oddelenie základných odborných činností- 
 

Údaje k 31. 12. 2018 

 

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“), 

- Výnos Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o 

podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o 

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

 

Relevantná interná norma:  

Organizačný poriadok Trenčianskeho múzea v Trenčíne zo dňa 25. 8. 2017 

 

Zloženie a personálne obsadenie oddelenia základných odborných činností 
 

Pozícia  Počet funkčných miest Personálne obsadenie 

Historik 3 Mgr. Martin Pražienka 

Mgr. Vladimír Pinďák 

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. 

Archeológ 1 Mgr. Peter Schreiber 

Etnograf 2 Mgr. Martin Malo 

Mgr. Jaroslav Michálik 

Kunsthistorik 1 Mgr. Veronika Ďurejová 

Zoológ / entomológ 1 Mgr. Martin Štefánik 

Dokumentátor 3 Zlatica Chmelinová 

Mgr. Dominika Murgašová 

Bc. Lenka Golejová 

Knihovník 1 Alica Krištofová 

Reštaurátor 1 akad. mal. Dana Krajčová  

Konzervátor 1 Jaroslav Somr 

Spolu  14  

 

Zloženie a personálne obsadenie oddelenia Podjavorinské múzeum  
 

Pozícia  Počet funkčných miest Personálne obsadenie 

Historik 2 Mgr. Kristína Danková 

Mgr. Martin Vincurský 

Archeológ 1 Mgr. Patrícia Maňáková 

Etnológ 1 Mgr. Andrea Lazarčíková 

Konzervátor 2 Martina Kollárová, DiS. 

Upratovačka 1 Jana Vidová Macková 

Správca depozitu 1 Bc. Samuel Rybnikár 

Spolu  8  

 

V  roku 2018 sa personálne obsadenie oddelenia základných odborných činností (ďalej 

aj „OZOČ“) stabilizovalo. Všetky pracovné pozície boli obsadené. Taktiež sa stabilizovalo                  



3 

 

personálne obsadenie oddelenia Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. 

Neobsadená zostala pozícia konzervátora. V mesiacoch november a december roku 2018 

došlo k personálnej zmene na pozíciách vedúcich zamestnancov OZOČ a Podjavorinského 

múzea v Novom Meste nad Váhom.    

 

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

o múzeách) 
V zbierkovom fonde Trenčianskeho múzea v Trenčíne sa k 31. 12. 2018 nachádzalo 

spolu 172 544 ks zbierkových predmetov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo 

k nárastu o 121 ks. 

 

Štruktúra zbierkového fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne je k 31. 12. 2018 

nasledovná
1
: 

 

Odbor Prírastkové čísla Počet kusov 

archeológia 1 692 7 249 

história 25 690 37 748 

etnografia 6 412 12 699 

dejiny umenia 3 842 4 502 

numizmatika 1 352 34 872 

najnovšia história 5 019 10 633 

spoločenské vedy 44 007 107 703 

geológia 282 296 

mineralógia 19 24 

paleontológia 22 29 

botanika 252 10 776 

zoológia 3 965 53 716 

prírodné vedy 4 540 64 841 

SPOLU: 48 547 172 544 

 

Príkazom riaditeľa č. 62/2018 bola menovaná komisia na tvorbu zbierok, ktorej 

predsedom sa stal Mgr. Vladimír Pinďák. Komisia zasadala 09. 01. 2018, 15. 01. 2018      

a 29. 11. Odporučila prijať 115 ks zbierkových predmetov do zbierkového fondu múzea. 

Rozhodnutím riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne bolo prijatých 121 ks zbierkových 

predmetov, ktoré sú chronologicky evidované 12 prírastkovými číslami. 16 predmetov bolo 

prijatých do pomocného materiálu. 

Dokumentátorky múzea zistili v roku 2018 závažné nedostatky v chronologickej 

a katalogizačnej evidencii múzea v minulosti. Na základe ich upozornenia vedúci OZOČ 

nariadil vykonať kontrolu prírastkových a evidenčných kníh s katalogizačnými kartami. 

Zistené nedostatky boli zaznamenané do Správy z kontroly katalogizačnej evidencie 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne (S/2018/168-1).  

Zistené boli i závažné nedostatky v prvostupňovej evidencii zbierkových predmetov 

v katalogizačnom systéme ESEZ 4G. Chybné záznamy v systéme sú postupne editované.  

                                                 
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. 
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 Dokumentátorky múzea pokračujú v prepisovaní prírastkových kníh do elektronickej 

podoby. Celkovo možno hodnotiť, že dokumentácia z odbornej činnosti múzea sa dostáva do 

legislatívne uspokojivého stavu.   

 

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 2018 bolo zoskenovaných 1 400 negatívov. Celkovo        

k 31. 12. 2018 je zoskenovaných 7 271 ks negatívov.  

 

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

Váhom) v rámci knižničného fondu disponuje 33 106 knižničnými jednotkami; z tohto počtu 

má 4 683 knižničných jednotiek charakter starých tlačí (boli vydané do roku 1918) a 28 

rukopisov. Súčasťou knižnice sú aj historické knižničné dokumenty. V  roku 2018 došlo 

k zvýšeniu počtu knižničných jednotiek o 66 kusov. 

V roku 2018 navštívilo knižnicu 192 bádateľov, vrátane zamestnancov múzea. 

Knižnica do 31. 12. 2018 zaevidovala spolu 874 výpožičiek, z ktorých bolo 209 absenčných 

(na základe interných smerníc knižnica neposkytuje absenčné výpožičky osobám, ktoré nie sú 

zamestnancami múzea) a 665 prezenčných (z toho 572 výpožičiek realizovali zamestnanci 

múzea a 93 odborná verejnosť z externého prostredia).  

           Do knižnice oddelenia Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom v priebehu 

roku 2018 pribudlo 24 nových prírastkov. Za správu knižnice je zodpovedná Mgr. Patrícia 

Maňáková. 

 

3) 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 2018 pokračovala revízia zbierkového fondu. Vzhľadom k absencií revízií 

v minulosti, fluktuácií odborných zamestnancov a veľkým nedostatkom v odbornej evidencií 

zbierkových predmetov prebiehajú revízie pomaly. Čiastkové revízne komisie musia najskôr 

vykonať inventarizáciu zbierkových predmetov v jednotlivých depozitároch a následne 

porovnávajú záznamy s odbornou evidenciou. Veľké množstvo predmetov nemá zachované 

označenie prírastkovým alebo evidenčným číslom, čo neúmerne predĺži realizačný čas 

revízie. Nakoľko je zbierkový fond múzea rozsiahli a diferencovaný podľa niekoľko vedných 

odborov, revízia prebieha formou čiastkových revízií jednotlivých fondov. Čiastkové revízie 

vykonávajú revízne komisie zložené minimálne z  troch odborných pracovníkov. Vzhľadom 

k obmedzenému počtu odborných zamestnancov OZOČ a oddelenia Podjavorinského múzea 

sú niektorí zamestnanci súčasťou viacerých čiastkových revíznych komisií. Vzhľadom 

k nejednotnosti vykonávania odbornej revízie v múzeu, bola vydaná Smernica č. 1/2018 

o postupe odbornej revízie v Trenčianskom múzeu v Trenčíne, účinná od 02. 01. 2018. 

Čiastkové revízne komisie vykonávajúce revíziu v roku 2018 : 

- fond histórie v depozitároch č. 36/37 a č. 38 

o predseda komisie Mgr. Vladimír Pinďák 

o v depozitári č. 36/37 bolo vo vykazovanom období inventarizovaných        

6 287 predmetov 

o v depozitári č. 38 bolo vo vykazovanom období inventarizovaných 0 

predmetov 
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o  za celkové obdobie rokov 2016 – 2018 bolo v depozitároch č. 36/37 a 38 

inventarizovaných 14 784 predmetov 

o depozitár č. 38 je kompletne inventarizovaný a depozitár č. 36/37 je na 99 

% inventarizovaný 

o súbežne prebieha porovnávanie s odbornou evidenciou, ktoré komplikuje 

a predlžuje absencia označenia predmetov prírastkových alebo evidenčných 

číslom 

o revíziu predlžujú nevhodné klimatické podmienky v depozitároch počas 

zimných mesiacov a odstraňovanie zničených či plesňami napadnutých 

obalových materiálov 

- fond numizmatiky v Župnom dome  

o predseda komisie Mgr. Martin Štefánik 

o inventarizácia fondu bola ukončená, celkový počet inventarizovaných 

predmetov 33 788 ks, z toho 12 646 nemá označenie prírastkovým alebo 

evidenčným číslom 

o prebieha porovnávanie s odbornou dokumentáciou, porovnaných 3 622 ks 

- fond pohľadníc a sklenených negatívov 

o činnosť komisie obnovená príkazom riaditeľa z 30. 1. 2018 

o predseda komisie Mgr. Jaroslav Michálik 

o vzhľadom k nejednotnosti postupu revízie minulými komisiami, bolo nutné 

kontrolovať aj zoznamy predmetov po predchádzajúcich komisiách 

o  vo vykazovanom období bolo inventarizovaných 247 ks predmetov 

- fond zbraní  

o predseda komisie PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.  

o inventarizovaných 2 469 predmetov, ktoré súbežne porovnávajú 

s odbornou evidenciou  

o ďalších 1 295 predmetov nie je možné zatiaľ identifikovať, nakoľko 

nemajú označenie prírastkovým alebo evidenčným číslom a sú to iba 

súčiastky, resp. náradia či torzá 

- fond etnografie – Župný dom 

o predseda Mgr. Martin Malo 

o  inventarizovaných 388 predmetov 

o súbežne prebieha porovnávanie s odbornou evidenciou, ktoré komplikuje 

a predlžuje absencia označenia predmetov prírastkových alebo evidenčných 

číslom 

o revíziu predlžujú nevhodné klimatické podmienky v depozitároch počas 

zimných mesiacov 

- fond etnografie v oddelení Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom  

o predseda komisie Mgr. Martin Malo, od 19. 12. 2017 Mgr. Andrea 

Lazarčíková 

o ukončená inventarizácia  

o celkový počet inventarizovaných predmetov 7 958 ks 

o pokračuje porovnávanie s odbornou evidenciou 

- Draškovičov kaštieľ v Čachticiach a Kúria Ambrovec v Beckove  

o predseda komisie Mgr. Andrea Lazarčíková 

o celkový počet revidovaných predmetov v Kúrii Ambrovec 293 ks 

o celkový počet revidovaných predmetov v Draškovičovom kaštieli 795 ks 

o čiastková revízia bola ukončená  

- fond archeológie – expozícia – Župný dom 

o predseda komisie Mgr. Peter Schreiber 
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o celková počet revidovaných predmetov 469 ks, z toho 230 ks predmetov 

nie je označených prírastkovým ani evidenčným číslom 

o čiastková revízia bola ukončená  

- fond histórie – expozícia – Župný dom 

o predseda komisie PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. 

o celkový počet revidovaných predmetov 225 ks, z toho 69 ks predmetov nie 

je označených prírastkovým ani evidenčným číslom 

o čiastková revízia ukončená  

- fond Brančík – expozícia – Župný dom 

o predseda komisie Mgr. Martin Štefánik  

o celkový počet revidovaných predmetov 674 ks, z toho 549 ks nie je 

označených prírastkovým ani evidenčným číslom, resp. sú označené 

chybnými číslami  

o čiastková revízia ukončená  

- fond umeleckej histórie – Centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom 

o predseda komisie Mgr. Veronika Ďurejová 

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

527 ks 

o revízia pokračuje inventarizáciou a porovnávaním s odbornou evidenciou  

- fond archeológie – centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom  

o predseda komisie Mgr. Patrícia Maňáková  

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

2 194 záznamov, nakoľko presný počet predmetov nie je možné určiť 

o ide najmä o archeologické nálezy – črepy, štiepaná industria a pod. 

o revízia pokračuje inventarizáciou a porovnávaním s odbornou evidenciou 

o veľký počet predmetov nie je označený prírastkovým ani evidenčným 

číslom 

- fond etnografie – Centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom  

o predseda komisie Mgr. Martin Malo 

o revízia je zameraná na etnografické zbierky, ktoré boli v minulosti 

prevezené z Trenčianskeho múzea v Trenčíne do Centrálneho depozitáru 

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

1 125 ks 

o inventarizácia ukončená 

o prebieha porovnávanie s odbornou evidenciou  

- fond militárií – Centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom 

o predseda komisie PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. 

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

277 ks 

o prebieha porovnávanie s odbornou evidenciou  

- fond histórie – Centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom  

o predseda komisie Mgr. Martin Pražienka 

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

5 780 ks 

o väčšia polovica predmetov nemá označenie prírastkovým ani evidenčným 

číslom 

o revízia pokračuje inventarizáciou a porovnávaním s odbornou evidenciou 

- fond histórie a novodobej histórie – depozitár č. 26  

o predseda komisie Mgr. Jaroslav Michálik 
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o  celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

2 356 ks 

o v súčasnosti prebieha porovnávanie s odbornou evidenciu     

 

 

Revízia zbierok, obzvlášť v prípade dlhodobo zanedbávaných depozitárov, je časovo 

náročná záležitosť, ktorú zamestnanci vykonávajú popri iných odborných aktivitách. Revízia 

predmetov v Centrálnom depozitári sa vykonáva v náročných podmienkach. Predmety sú 

častokrát zanesené viazaným i neviazaným depozitom. Najmä predmety z etnológie sú 

napadnuté drevokazným hmyzom a plesňami. Popri odbornej revízií sa vykonáva čistenie 

depozitárnych priestorov od zastaraných obalových materiálov, výstavných mobiliárov, 

rôznych faksimílii a pomocného inštalačného materiálu.  

Absencia označenia predmetov prírastkovým alebo evidenčným číslom spôsobuje 

ťažkosti pri revízií. Aj vzhľadom na nevhodnú akvizičnú politiku múzea v minulosti 

(získavali sa zbierkové predmety, ktoré nezhodnocujú zbierkový fond múzea), nie je možné 

zlikvidovať niektoré predmety, ktoré do depozitáru nepatria, resp. nie sú označené 

prírastkovým či evidenčným číslom. Nie je istota, či dané predmety nie sú zbierkovými. 

Niektoré predmety sa pri porovnávaní s odbornou evidenciou podarí identifikovať. Zvyšné  

budú vytriedené až pri záverečnej fáze odbornej revízie, kedy sa bude porovnávať odborná 

evidencia nerevidovaných zbierkových predmetov a neoznačené predmety z depozitárov.  

Vzhľadom k tomu, že sa v múzeu nenachádzajú zoznamy zbierkových predmetov 

umiestnených v expozícií Župného domu, boli vykonané čiastkové revízie jednotlivých 

miestností expozície. Veľké množstvo inštalovaných predmetov nemá označenie 

prírastkovým ani evidenčným číslom.  

 Pracovníci OZOČ majú tiež odborný dohľad nad miestnosťami, časťami expozície, na 

Trenčianskom hrade. Vykonávajú v nich pravidelné kontroly stavu zbierkových predmetov 

a mikroklimatických podmienok.  

 

4) Bezpečnosť zbierkových predmetov (k § 12 zákona o múzeách) 
 

 Trenčianske múzeum v Trenčíne, Župný dom 
 Zbierkové predmety sú dlhodobo uložené v depozitároch Trenčianskeho múzea v 

Trenčíne, v ktorých by mali byť zabezpečené vhodné mikroklimatické pomery. Depozitáre sa 

nachádzajú v sídelnej budove múzea (tzv. Župný dom) a v Centrálnom depozitári v Novom 

Meste nad Váhom.  

Vzhľadom na vek a stavebno-technický stav sídelnej budovy múzea, depozitáre v nej 

nedokážu zabezpečiť optimálne podmienky pre uloženie zbierkových predmetov. V zimných 

mesiacoch sa podarilo čiastočne opraviť niektoré vykurovacie telesá v depozitároch. Murivo 

je stále nasiaknuté vlhkosťou. Zastaraný mobiliár je opotrebovaný. Zastaraná elektroinštalácia 

nedovoľuje použiť technológie na reguláciu teploty a vlhkosti (elektrické ohrievače, 

odvlhčovače, zvlhčovače).  

Zdraviu škodlivé je prostredie v depozitári zoológie. V týchto priestoroch bola 

v minulosti vykonávaná neodborná dezinfekcia prostredia nebezpečnými látkami, benzénmi. 

Priestor i zbierkové predmety v depozitári sú kontaminované. Prebehli konzultácie 

so Slovenskou akadémiou vied a ďalšími odbornými pracoviskami na Slovenku, či je možné 

túto kontamináciu odstrániť.  

Depozitáre v sídelnej budove nie sú kapacitne navrhnuté na veľké množstvo 

predmetov. Z tohto dôvodu sú zbierkové predmety uložené aj v prístupovej chodbe 

k depozitárom. Chodba je uzamykateľná a zabezpečená protipožiarnym a zabezpečovacím 

systémom. 
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V Centrálnom depozitári v Novom Meste nad Váhom bol nainštalovaný nový 

regálový systém, ktorý by mal do budúcna zabezpečiť nárast úložného priestoru a podnietiť 

presun väčšej časti zbierkových predmetov do vhodnejších klimatických podmienok.  

 

 

 Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 
Pracovníci oddelenia Podjavorinské múzeum pokračovali v prácach začatých v roku 

2016 a 2017, ktoré spočívali v triedení predmetov v zadných domoch na dvore múzea, 

miestnostiach za konzervátormi a povale. Predmety sa nachádzali v nevyhovujúcich 

podmienkach, uložené v miestnostiach objektu spolu s výstavným a iným mobiliárom (staré 

nábytky, elektronika a zariadenia kancelárií) či nezbierkovými predmetmi (pracovné náradia a 

pomôcky, materiál: sklo, drevo, odpad atď.) . Zbierkové predmety budú pred prevozom 

a následným uložením v Centrálnom depozitári vyžadovať odborné ošetrenie a označenie 

prírastkovým a evidenčným číslom. Odborní pracovníci zároveň pokračujú v triedení a 

zabezpečení predmetov zo zbierky literárnej histórie. Triediace práce a ochrana predmetov zo 

zbierok z  literárnej histórie pred vonkajšími vplyvmi prešli v marci 2018 pod správu nového 

literárneho historika Podjavorinského múzea, Mgr. Martina Vincurského. Súčasne prebieha 

triedenie negatívov a fotografií a ich zabezpečenie pred pôsobením nepriaznivých podmienok. 

Práce v archíve negatívov a fotografií má na starosti Mgr. Kristína Danková. Starostlivosť o 

knižnicu oddelenia a triedenie nezaradených kníh prevzala od Mgr. A. Lazarčíkovej Mgr. 

Patrícia Maňáková. V budúcich rokoch je plánovaná elektronická evidencia kníh v 

knižničnom systéme Clavius. V 1. polroku  2018 bola zariadená kancelária pre konzervátorov 

a vykonaná revízia elektrických zariadení a strojov v dielni. Zároveň začali opravné práce 

miestností na prízemí pod kanceláriami (odstránenie plesní zo stien, padajúce omietky a pod.)  

 

Pracovníci oddelenia Podjavorinského múzea pracovali najmä na čiastkových revíziách 

expozície v Podjavorinskom múzeu, Pamätnej izby Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod 

Javorinou, v Kálnici, v centrálnom depozitári a pod., najmä fyzickou kontrolou predmetov 

a porovnávaním odbornej dokumentácie. Podieľali sa na marketingových a propagačných 

aktivitách Podjavorinského múzea, odbornom lektorovaní vo výstavných priestoroch 

a v expozícii, v tvorbe a prezentovaní prednášok, inštalácie výstav, atď. V rámci montáže 

regálového systému v centrálnom depozitári vykonávali dozor v jeho priestoroch 

a zabezpečovali ochranu predmetov pred poškodením. V rámci plánovaného otvorenia novej 

expozície v kúrii Ambrovec v Beckove, spolu so zamestnancami OZOČ v Trenčianskom 

múzeu v Trenčíne, pripravujú odborné texty, exponáty, výstavný mobiliár, a pod. 

  

 

Centrálny depozitár 

 

Odborné činnosti a revízie:  

Od februára prebiehali intenzívne inventarizácie predmetov. Bolo zostavených 5 čiastkových 

revíznych komisií na fondy: história, trenčianska etnografia, archeológia, umelecká história 

a militárie. K 31. 12. 2018 sú všetky inventarizácie ukončené. Výnimku tvorí fond 

archeológie, ktorý je z kvantitatívneho hľadiska najnáročnejší. Počas jednotlivých 

inventarizácii sa vyselektovali predmety patriace do skupín petrografie, zoológie 

a entomológie. Tieto predmety budú inventarizované samostatnou revíznou komisiou. 

Súčasne sa vyselektovali aj predmety patriace do novomestskej etnografie. Tie budú 

predmetom revízie dodatočne. 

Veľká časť predmetov je bez akéhokoľvek dokumentačného čísla. Tento stav je spôsobený 

tým, že v mnohých prípadoch neboli predmety prijaté ako zbierkové, resp. neboli označené 
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príslušným číslom, prípadne sa číslo časom znehodnotilo. S tým súvisí aj fyzický stav 

predmetov. Mnohé boli uložené do priestorov depozitára v pôvodnom stave – neprebehlo 

základné ošetrenie a očistenie. V mnohých prípadoch boli predmety napadnuté drevokazným 

hmyzom a plesňami. Niektoré predmety degradovali vplyvom nevyhovujúcich klimatických 

podmienok. Predmety sa tak stávajú často zdrojom prachu, ktorý ohrozuje ostatné predmety 

a zamestnancov múzea. Priebežným čistením a upratovaním priestorov centrálneho 

depozitára, počas inventarizácií, výrazne klesla prašnosť a zvýšila sa kvalita vzduchu. 

 

Odborné ošetrenie predmetov: 

Počas roku 2018 sa  v priestoroch priebežne ošetrovali predmety za účelom zastavenia 

činnosti a zlikvidovania drevokazného hmyzu. Bolo odovzdaných 142 položiek najrôznejšej 

veľkosti a stupňa poškodenia. Tieto predmety by mali byť následne ošetrené tak, aby sa 

spevnili (petrifikácia). Jednalo sa predovšetkým o predmety kriticky napadnuté drevokazným 

hmyzom a o tie, ktoré mali byť vystavené. Priestory, v ktorých prebieha odborné ošetrovanie 

predmetov nespĺňa technické a technologické podmienky. 

 

Odborné deponovanie predmetov: 

Neustálymi investíciami do centrálneho depozitára je dosahovaná čoraz vyššia úroveň 

preventívnej ochrany predmetov. Vďaka technike na úpravu teploty a vlhkosti sú predmety vo 

vyhovujúcich a stabilných klimatických podmienkach. Spolu s odborným ošetrením sa znížila 

degradácia predmetov, rast plesní bol zastavený, činnosť drevokazného hmyzu je postupne 

utlmovaná a znížila sa prašnosť.  

 

Investičné zámery 

Nový regálový systém 

V septembri sa postupne začal realizovať zámer z roku 2016 – montáž nového regálového 

systému. 

Postupne sa pozastavili ostatné činnosti ako odborné ošetrovanie a revízie, aby sa pristúpilo 

k prípravným prácam, ako vypratávanie priestorov pre regálový systém, tvorba časového 

harmonogramu a plánu logistiky montáže a presunu predmetov. Bolo treba koordinovať 

činnosť zamestnancov múzea a montážnych pracovníkov, aby sa racionálne využil čas a práce 

nestagnovali. 

Realizácia regálov bola v šiestich miestnostiach, na dvoch podlažiach, podľa vyprofilovaných 

skupín predmetov a to : etnografia, militárie (špeciálne úchyty na vertikálne uloženie), 

botanika, historický nábytok (veľkopriestorové regály), umelecká história (závesný, 

protiprachový systém na zavesenie obrazov) a archeológia. Centrálny depozitár získal na 

ploche približne 700 m
2
 nasledovné nové kapacity: 

 

Skupina predmetov Objem regálov (l) Plocha políc (m
2
) Nosnosť (kg) 

Botanika 36 096 99,2 7 360 

Umelecká história 8 354,5 474,72 22 500 

Archeológia 293 912 660,1 106 880 

Historický nábytok 390 433 405,21 32 320 

Etnografia 316 116 741,69 66 720 

Militárie 82 386 73,62 12 000 

Spolu 1 127 299 2 454,54 247 780 
 

Zároveň bola zvýšená bezpečnosť predmetov, prehľadnosť a evidencia uložených predmetov, 

ochrana pred svetlom, znížená miera prašnosti, eliminované riziko vzniku požiaru, atď. 
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Celková finančná investícia na realizáciu činila sumu vo výške 292 632 €. 

 

Následne sa budú postupne a odborne presúvať predmety z iných pobočiek do tohto 

regálového systému. 

 

 

Bezdrôtový systém na monitorovanie klimatických podmienok v miestnostiach  

 

Pozostáva zo senzorov vlhkosti a teploty, ktoré sa nachádzajú vo vybraných miestnostiach. 

Tie následne vysielajú dáta cez wifi do zberného zariadenia, ktoré ich následne cez internet 

odosielajú na server. Výsledné hodnoty je možné sledovať v počítači správcu centrálneho 

depozitára a program ich automaticky exportuje do mailovej schránky, ktorá je prístupná 

ostatným zamestnancom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

 

Celková finančná investícia na realizáciu činila sumu vo výške 1 610,40 €. 

 

 

Rekonštrukcia výťahu 

 

Postupne prebieha rekonštrukcia nákladného výťahu v centrálnom depozitári o nosnosti 

jednej tony, do stavu schopný prevádzky. 

 

Nákup odvlčovacích zariadení 

 

Dva nové priemyselné odvlhčovače zabezpečujú úpravu klimatických podmienok. 

 

Celková finančná investícia na realizáciu činila sumu v približnej výške 1 400 €. 

 

 

Čiastočná rekonštrukcia kúrenia 

 

Obehové čerpadlo na vetve kúrenia bolo opravené a uvedené opätovne do prevádzky, čo má 

za následok lepšie vykurovacie schopnosti. 

 

Centrálny depozitár je vybavený elektronickou zabezpečovacou signalizáciou a požiarnou 

signalizáciou napojenou na pult centrálnej ochrany. Táto signalizácia je pravidelne 

kontrolovaná. Podobne prebiehajú pravidelné kontroly požiarnych uzáverov, hasiacich 

prístrojov, plynových zariadení, vzduchotechniky a pod. 

 

V máji sa uskutočnil náhli presun predmetov z kúrie Ambrovec v Beckove do 

centrálneho depozitára. Jednalo sa o zbierky archeologické, etnografické, historické a 

špeciálne z expozície Hurban. Mnohé z nich neobsahovali žiadne dokumentačné číslo. 

Predmety etnografického charakteru boli intenzívne napadnuté drevokazným hmyzom a 

moľou šatovou, preto boli prednostne odovzdané na odborné ošetrenie. 
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5) Odborná ochrana zbierkových predmetov (k § 13 zákona o múzeách) 
 

 Odborné ošetrenie zbierkových predmetov sa v roku 2018 zabezpečovalo interne, 

zamestnancami OZOČ a oddelenia Podjavorinského múzea. Múzeum disponuje 

reštaurátorkou, členkou Komory reštaurátorov Slovenskej republiky, ktorej špecializácia je 

reštaurovanie tabuľovej maľby a závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči. Dvaja 

pracovníci na pozícií konzervátor zabezpečujú konzervovanie viacerých materiálových 

skupín, hlavne drevo a kov.  

 V roku 2018 boli externe zreštaurované 3 ks obrazov a 2 ks rokokových svietnikov. 

Zároveň boli v roku 2018 externe zreštaurované dve staré tlače z knižnice Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne. 

 V roku 2018 bolo interne reštaurovaných 17 zbierkových predmetov, umeleckých diel 

– maľby na plátne a plastiky s polychrómiou a bez nej. Zároveň prebiehalo reštaurovanie 7 ks 

nábytku, ktorý bol inštalovaný v novej expozícií Katovho domu a novej expozícii v Beckove 

v kúrii Ambrovec.  

 Konzervátorským zásahom bolo ošetrených cez 500 predmetov rôznych materiálových 

skupín. Medzi nimi: zbrane z deinštalovanej expozície Matúšovej veže, oznamovacie cechové 

tabuľky a predmety do novej expozície Katovho domu, kúrie Ambrovec v Beckove, predmety 

z depozitárov Župného domu v Trenčíne. Konzervovaný bol i súbor 80 ks nábojov. 

Pokračovali vykonávané konzervátorské zásahy na zbierkových predmetoch napadnutých 

drevokazným hmyzom. Pomocou napúšťania chemickým roztokom, Lignofixom, sa 

zakonzervovalo 280 ks predmetov z fondu etnografie.  

 Očistené boli nálezy z archeologického výskumu južného opevnenia Trenčianskeho 

hradu a Breziny. Išlo hlavne o črepový materiál.  

 Preparácia zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied bola riadne zabezpečená 

v minulosti. Nevyhnutnú priebežnú údržbu týchto zbierkových predmetov zabezpečuje zoológ 

múzea. V zoologickom fonde vykonal fixáciu prasknutých škrupín vajec a dopĺňal vatovú 

výstelku do škatúľ s vtáčími vajcami (12 ks), ošetrenie lebiek cicavcov (8 ks).  

  

 Vzhľadom k nejednotnosti vykonávania odborného ošetrenia zbierkových predmetov 

v múzeu bola prijatá Smernica č. 2/2018 o postupe odborného ošetrenia zbierkových 

predmetov v Trenčianskom múzeu v Trenčíne, ktorá nadobudla účinnosť 1. 3. 2018.  

 Konzervátorka múzea, Martina Kollárová, DiS. si v priebehu apríla 2018 zvýšila 

kvalifikáciu. Navštevovala rekvalifikačný akreditovaný kurz Reštaurovanie starožitného 

nábytku, ktorý organizuje člen Komory reštaurátorov, Vladimír Zálesňák.    

 

6) 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 2018 realizovalo 

terénne archeologické výskumy. Vedúci výskumov, Mgr. Peter Schreiber, s archeologičkou 

Mgr. Patríciou Maňákovou po vykonaní výskumov dokončovali potrebnú dokumentáciu.  

Výskum v oblasti prírodných vied vykonáva zamestnanec múzea zoológ Mgr. Martin 

Štefánik.  

Výskum v oblasti etnografie realizovala Mgr. Andrea Lazarčíková. V  roku 2018 

spracovala témy : 

- výskum kalendárnych obyčajov v regióne NMNV, Modrová a Potvorice; metóda : 

interview; počet respondentov : 5, použitá technika : diktafón; téma : Nový rok, Traja 

králi, Fašiangy. 
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- výskum cyrilometodských tradícií v regióne NMNV; metóda : prípravný výskum; 

počet respondentov : 4; téma : Cyrilometodská tradícia v regióne Nové Mesto nad 

Váhom – povesti o Cyrilovi a Metodovi. 

Bádanie v archíve za účelom získania nových informácií k pripravovanej novej  

expozícii v Beckove vykonala Mgr. Kristína Danková.  

 

7) 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. V roku 2018 

realizovalo niekoľko vlastných výstav, ktoré kurátorsky pripravili odborní pracovníci OZOČ 

a oddelenia Podjavorinského múzea. Boli to výstavy :  

  

 26. 10. 2017 – 26. 1. 2018, výstava Čaro modrého sveta; kurátor výstavy Mgr. Martin 

Malo, OZOČ 

 23. 11. 2017 – 28. 2. 2018, výstava Betlehemy ako ich nepoznáte; kurátorka výstavy 

Mgr. Andrea Lazarčíková, Podjavorinské múzeum 

 5. 12. 2017 – 28. 2. 2018, výstava Artúr Lieskovský maliar Trenčína; kurátorka Mgr. 

Veronika Ďurejová, OZOČ 

01. 03. 2018 – 20. 05. 2018, výstava Hračky minulosti; výstava v spolupráci 

s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici, kurátor Mgr. Martin Pražienka, OZOČ 

 28. 03. 2018 – 19. 05. 2018, výstava Jak chtěl změniť svět; výstava v spolupráci 

s Muzeom J. A. Komenského v Uherskom Brodě, kurátorka Mgr. Patrícia Maňáková, 

Podjavorinské múzeum  

 07. 06. 2018 – 31. 08. 2018, výstava Aký kroj, tak sa stroj; kurátori Mgr. Martin Malo 

a Mgr. Veronika Ďurejová, OZOČ 

10. 06. 2018 – 28. 07. 2018, výstava Ľudia z Manhattanu; kurátorka Mgr. Andrea 

Lazarčíková, Podjavorinské múzeum 

22. 11. 2018 – 30. 03. 2019, výstava Osudové osmičky Trenčína; kurátori Mgr. 

Vladimír Pinďák, Mgr. Martin Pražienka, PhDr. ThMgr. Libor Bernát CSc., OZOČ 

16. 11. 2018 – 29. 03. 2019, výstava Konopné reminiscencie; kurátorka Mgr. Andrea 

Lazarčíková, Podjavorinské múzeum 

 

V júni si Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym 

samosprávnym krajom pripomenuli vzburu v Kragujevaci a jej obete prostredníctvom malej 

výstavy Spomienka na Kragujevac. Inštalovaná bola vo vestibule budovy Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v dňoch 07. 06. – 15. 06. 2018. Kurátorom výstavy bol PhDr. ThMgr. 

Libor Bernát, CSc.  

 02. 05. 2018 boli sprístupnené dve stále expozície v Katovom dome, Majster spravodlivosti – 

kat a Cechy, remeslá a cechové zriadenia, kurátor Mgr. Vladimír Pinďák  

 

V roku 2018 Trenčianske múzeum v Trenčíne realizovalo dlhodobejšie podujatie 

s názvom Čo ukrýva depozitár, alebo pohľad do minulosti s .... Ide o sériu prednášok spojenú 

s prezentáciou zaujímavých zbierkových predmetov z depozitárov múzea. Prednáška sa 

uskutočňovala vždy posledný štvrtok v mesiaci a následne boli zbierkové predmety 

inštalované v Letnej veži Trenčianskeho hradu.    

V  roku 2018 sa realizovali prednášky : 

- 31. 05. 2018 Mgr. Vladimír Pinďák : Magdaléna Székelyová z Ormosdu – žena, ktorá 

spojila rody jedného obdobia 

- 28. 06. 2018 Mgr. Peter Schreiber : Trenčín – Brezina, archeologické nálezisko 
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- 26. 07. 2018 Mgr. Jaroslav Michálik : Habáni a ich keramika v zbierkach 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

- 30. 08. 2018 Mgr. Martin Malo : Tkanice ako súčasť ľudového odevu Považia 

- 27. 09. 2018 Alica Krištófová : Medirytiny v starých tlačiach 18. storočia   

- 25. 10. 2018 Mgr. Veronika Ďurejová : Stano Filko, počiatky a vývoj tvorby 

 

Zbierkové predmety Trenčianskeho múzea v Trenčíne boli prezentované na výstave 

Čaro modrotlače, ktorú realizovalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Zbierkové 

predmety múzea umeleckého charakteru boli prezentované v rámci výstav Galérie M. A. 

Bazovského v Trenčíne, Ľudovít Bránsky – Metamorfózy krajiny a Marián Sučanský – 

Nepokoj v duši.  

 

Publikačná činnosť bola zabezpečovaná najmä prostredníctvom odborných 

zamestnancov OZOČ a oddelenia Podjavorinského múzea. Publikačnej činnosti sa venuje 

i zástupca riaditeľa a právnik múzea JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. V priebehu roku 2018 

sa pripravovalo vydanie ďalšieho ročníka Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorý 

vyjde v  roku 2019. Do zborníka prispeli i zamestnanci múzea. 

Výstupy jednotlivých zamestnancov publikovaných mimo pripravovaného zborníka 

múzea sú nasledovne: 

 

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. 

- Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Trenčíne v rokoch 1665 – 1674. 

In: Historia ecclesiastica, 2017, roč. 8, č. 2, s. 135 – 176  

- Noviciát jezuitov v Trenčíne. In: Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17. – 18. 

storočí. Ed. P. Kónya. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 237 – 

250  

- Jezuiti v Trenčíne. In: Historická revue, 2018, roč. 29, č. 4, s. 50 – 55  

- K počiatkom reformácie v Beckove. In: Beckovské noviny, 2018, roč. 23, č. 2, s. 12 – 

13  

- Študenti zo severného Považia na technických vysokých školách v Brne 

v medzivojnovom období. In: Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, 

2017, s. 4 – 22  

- Recenzia na ruskú monografiu prof. E. Firsova Masaryk v Rusku pre internetový 

časopis Dejiny 

- Ján Kvačalas wissenschaftliche Korerrespondenz im Umfeld seiner Studien zu Leben 

und Werk Daniel Ernst Janblonskis. In. Zwischen Dorpat, Pressburg und Wien. Ján 

Kvačala und die Anfänge der Jablonski-Forschung in Ostmitteleuropa um 1900. 

Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2018, s. 99 – 112 

- Monografia Žiaci trenčianskeho jezuitského gymnázia o rozsahu 440 strán 

- Profesúra Jána Kvačalu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

In Historicko-pedagogické fórum, 2018, roč. 7, č. 1 – 2, s. 19 – 27 

 

Mgr. Martin Malo 

- Kto bol Irena Molecová-Vagačová? In: Staroturiansky spravodajca, 2018, roč. 26, č. 

2, s. 13  

- Maliar zo šľachtického rodu. In: Teplanský občasník. Informátor obyvateľov obce 

Trenčianska Teplá, 2018, roč. 28, č. 1, s. 5  

- Emil Smolka – človek, ktorý vedel vždy pomôcť. In: Trenčianske noviny, 2018, roč. 

59, č. 24, s. 9 

- Neznámy Anton Trokan. In: Dolnoporubský hlas, ročník VIII, č. 3, júl 2018, s. 4  
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- Z palety osobností Trenčianskej Teplej. In: Teplanský občasník. Informátor 

obyvateľov obce Trenčianska Teplá, roč. 28, č. 3, september 2018, s. 10  

- Paľo Šmatlák-Teplánsky a jeho dve publikácie. In: Teplanský občasník. Informátor 

obyvateľov obce Trenčianska Teplá, roč. 28, č. 3, december 2018, s. 14 – 15  

 

Mgr. Peter Schreiber 

- Zdroje silicitových kamenných surovín a výrobné dielne na štiepanú industriu 

v oblasti Púchova. In: Geologicko-Paleontologicko-Archeologická diskusia, 2018 

Trenčín 

- P. Schreiber: Paleolitické osídlenie mikroregiónu Tovarského potoka (Ilavská kotlina). 

In: Boriová S., Novák M., Sázelová S. (eds.):  Mikulovský Antropologický Mítnik II. 

11. – 12. říjen 2018, Mikulov – Pavlov. Sborník abstraktů. Archeologický ústav AV 

ČR, Brno 2018 

 

Mgr. Kristína Danková 

- 755 rokov od prvej písomnej zmienky. In: Novomestský spravodajca, 2018,  roč. 39, č. 

3 

- Mlyny a mlynárstvo na Beckovskom panstve. In: Beckovské noviny, 2018, roč. 23, č. 3 

- Stredoveké mlynárstvo a mlyny v okolí. In: Novomestský spravodajca, 2018, roč. 39, 

č. 5 

- Smutné výročie okupácie Československa. In: Novomestský spravodajca, 2018, roč. 9  

- Konopné reminiscencie. In: Beckovské noviny 2018, roč. 6 

 

Mgr. Andrea Lazarčíková 

- Novoročné tradície v regióne Nového Mesta nad Váhom. In: Novomestský 

spravodajca, 2018,  roč. 39, č. 1 

- Ľudia z Manhattanu. In: Novomestský spravodajca, 2018,  roč. 39, č. 5,  

- K 1155. výročiu príchodu Cyrila a Metoda: Povesť o Svätom Kríži nad Váhom. In: 

Novomestský spravodajca, 2018, roč. 39, č. 6 

 

Mgr. Patrícia Maňáková 

- Poklad železných kosákov z doby rímskej z Beckova a jeho význam pre germánske 

obyvateľstvo. In: Beckovské noviny, 2018, roč. 23, č. 2  

- Jak chtěl změniť svět. In: Novomestský spravodajca, 2018, roč. 39, č. 5  

 

V redakčnej rade časopisu Historicko-pedagogické fórum je PhDr. ThMgr. Libor 

Bernát, CSc., ktorý je tiež tajomníkom redakcie pripravovaného Zborníku Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne. 

 

Muzeálna pedagogika prebiehala najmä v rámci podujatí na Trenčianskom hrade 

a v priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Podujatia zabezpečovali 

odborní pracovníci oddelenia Podjavorinského múzea, alebo muzeálny pedagóg v spolupráci 

s odbornými pracovníkmi OZOČ.  

 Podujatia na Trenčianskom hrade boli tvorené na základe aktuálnych výstav na hrade. 

Zamerali sa najmä na remeselné zručnosti a tvorivú činnosť. V tomto duchu boli realizované 

podujatia : 

- Hradné dielničky pre tvorivé detičky : 

Deň kozmonautiky a umenia 
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Deň Zeme 

Deň matiek 

Deň rodiny 

- Remeselné okienko 

- Výstava vláčikov 

 

V rámci výročia vzbury v Kragujevaci historik múzea PhDr. ThMgr. Libor Bernát, 

CSc. realizoval 2 prezentácie o vzbure 71. trenčianskeho pluku na školách, konkrétne 

v gymnáziu a II. základnej škole v Dubnici nad Váhom. 

 

V roku 2018 pokračovali odborní zamestnanci oddelenia Podjavorinské múzeum  

v cykle prednášok pre základné školy s názvom Múzea sa nemusíte báť. Žiakom základných 

škôl poskytli prednášky :  

 

 

Mgr. Kristína Danková :  

- prednáška spojená s obrazovou prezentáciou, téma: Hrady v okolí Nového Mesta nad 

Váhom, Nové Mesto nad Váhom a okolie (2 prednášky). 

Mgr. Patrícia Maňáková :  

- prednáška spojená s obrazovou prezentáciou, téma Hradiská v okolí Nového Mesta 

nad Váhom, Najzaujímavejšie archeologické nálezy v Novom Meste nad Váhom 

a jeho okolí a na tému Lovci mamutov, (3 prednášky). 

Mgr. Martin Vincurský :  

- prednáška spojená s obrazovou prezentáciou, téma :  Život a dielo Ľudmily 

Podjavorinskej, k dejinám celibátu s názvom „Je dobré, ak sa muž nedotýka ženy?“ 

(Celibát v Biblii) (2 prednáška). Martin Vincurský pripravuje omaľovávanky pre 

najmenších, v ktorých približuje historické osobnosti a objekty regiónu Nového Mesta 

nad Váhom a okolia. 

 

Dňa 18.5.2018 pri príležitosti Dňa múzeí odborní zamestnanci z Podjavorinského 

múzea zorganizovali Deň otvorených dverí. Okrem aktivít pre deti, ktoré zabezpečili lektorka 

a sprievodkyňa múzea boli zabezpečené prehliadky expozície pre skupiny s lektorským 

výkladom a priblížením histórie Nového Mesta nad Váhom odbornými pracovníkmi. Počas 

prehliadok expozície a aktuálnej výstavy sa mohli návštevníci zúčastniť jednotlivých 

prednášok s obrazovou prezentáciou : 

1. Mgr. Andrea Lazarčíková : Tradičný odev v regióne Nového Mesta nad Váhom 

(funkcie odevu, porovnanie odevu jednotlivých obcí). 

2. Mgr.  Kristína Danková : Mlyny a mlynárstvo na Beckovskom panstve. 

      3. Mgr. Patrícia Maňáková : Najzaujímavejšie archeologické nálezy v Novom Meste 

nad Váhom a jeho okolí a Lovci mamutov (prednáška pre deti). 

      4. Mgr. Martin Vincurský: „Je dobré, ak sa muž nedotýka ženy?“ (Celibát v Biblii). 

Počas Dňa otvorených dverí konzervátorka Martina Kollárová, DiS. prezentovala svoju prácu 

konzervátora v múzeu a  návštevníci sa mohli zoznámiť s ukážkami a postupmi prác 

konzervovania a reštaurovania.  

 

Všetci odborní zamestnanci OZOČ (okrem reštaurátorky, konzervátora a knihovníčky) 

a oddelenia Podjavorinského múzea sa podieľali na lektorskej činnosti. Lektorské texty 

postupne prepracovávajú, dopĺňajú a rozširujú. Zamestnanci oddelenia Podjavorinské 

múzeum doplnili a ucelili lektorské texty (M. Vincurský, K. Danková – časť história, P. 

Maňáková – časť archeológia, A. Lazarčíková – časť ľudová kultúra). 
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Metodická pomoc /odborná konzultácia/ 
 

Odborní pracovníci OZOČ a oddelenia Podjavorinského múzea vykonávajú 

konzultačnú činnosť v zmysle prijatého Bádateľského poriadku zo dňa 21. 3. 2017. Je 

potešením, že počet bádateľov stúpa a je záujem o materiály uložené nielen v zbierkovom 

fonde múzea, ale i vo fonde negatívov historických fotografií. V roku 2018 bolo 16 bádateľov 

na dokumentačnom oddelení OZOČ a 31 odborných konzultácií s odbornými pracovníkmi 

OZOČ (kurátormi).  

 

Mediálne výstupy 
 

Mediálne výstupy zamestnancov OZOČ a oddelenia Podjavorinské múzeum vo veľkej 

miere súviseli s realizovanými prezentačnými podujatiami. Záujem médií o aktivity múzea je 

dostatočný. Pracovníci múzea dostávajú priestor v regionálnych a celoslovenských televíziách 

a rádiách. Vďaka dobrej spolupráci odzneli reportáže o výstavách a podujatiach v TV 

Považie, TV Pohoda, TV LUX, TV JOJ, TV Markíza, RTVS, Rádio Regina a iné. Niekoľko 

článkov vyšlo v periodikách Nový Čas, Pravda, Sme a regionálnych periodikách Trenčín 

región, Trenčianske noviny, Novomestský spravodajca a iné.  

Všetky aktivity múzea sú pravidelné prezentované na webovej stránke 

www.muzeumtn.sk a na oficiálnom profile sociálnej siete facebook.com.  

 

8) Iné aktivity   
 

Členstvo v komisiách 
Mgr. M. Štefánik bol členom hodnotiacej komisie v okresnom kole biologickej 

olympiády 

–  „C“ v Centre voľného času v Trenčíne (08. 02. 2018), 

–  „E“ v Centre voľného času v Trenčíne (11. 04. 2018), 

–  „D“ v Centre voľného času v Trenčíne (25. 04. 2018). 

 

Účasť na konferenciách, seminároch, školeniach 
JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. a Mgr. Martin Pražienka sa v januári zúčastnili 

workshopu Zväzu múzeí na Slovensku, kde sa pripomienkovali vypracované Štandardy 

odborných múzejných činností.  

Mgr. Martin Pražienka, Mgr. Andrea Lazarčíková a Martina Kollárová, DiS. sa 

pasívne zúčastnili konferencie CSTI 2018 Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – 

efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí, ktorá sa uskutočnila 07. 03. – 09. 03. 2018 v 

Bratislave. 

Martina Kollárová, DiS sa zúčastnila prezentácie v Bratislave s názvom Nová databáza 

centrálnej evidencie zbierkových predmetov múzeí a portál Slovakiana,  ktorá sa uskutočnila 

dňa 13. 3. 2018 

            PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. vystúpil aktívne s odborným príspevkom „Masaryk, 

Krumpholc a Kvačala“ na medzinárodnej konferencií Valašsko, Masaryk a vznik 

Československa, ktorá sa konala 17. 05. 2018 vo Valašskom Meziříčí.  

            PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. vystúpil aktívne s odborným príspevkom Roky 

1618-1648 : zlom v konfesionálnom vývine strednej Európy v Prahe 29. – 30. 11. 2018 

s príspevkom Exulanti z Čiech a Moravy v Superintendencii Trenčianskej, Oravskej 

a Liptovskej  

 Mgr. Peter Schreiber a JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. Boli spoluorganizátormi 

konferencie GEPAARD 2018, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne. Mgr. Peter Schreiber vystúpil 

http://www.muzeumtn.sk/


17 

 

s príspevkom Zdroje silicitových kamenných surovín a výrobné dielne na štiepanú industriu 

v oblasti Púchova.  

Mgr. Kristína Danková sa v 1. polovici  roku 2018 zúčastnila školenia ku 

katalogizačnému modulu ESEZ 4G, na základe ktorého získala prístup do katalogizačného 

modulu, nevyhnutného pre  tvorbu odbornej evidencie zbierkových predmetov. 

Viacerí odborní pracovníci OZOČ a oddelenia Podjavorinského múzea sa zúčastnili 

prezentácie Nová databáza centrálnej evidencie zbierkových predmetov a portál Slovakiana, 

ktorá sa uskutočnila 13. 03. 2018 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. 

 Odborní pracovníci oddelenia Podjavorinského múzea sa pasívne zúčastnili odborného 

seminára Slovenská armáda v kontexte II. svetovej vojny, ktorý sa uskutočnil 15. 05. 2018 

v Novom Meste nad Váhom.  

   

Mimoodborná činnosť 
 Odborní zamestnanci OZOČ vykonávali dozor pri opravách vykurovacích 

zariadení v priestoroch depozitárov v Župnom dome.  

 Odborní zamestnanci oddelenia Podjavorinského múzea vykonávali dozor pri rôznych 

prácach v objekte Podjavorinského múzea, starali sa o prevádzku budovy a zabezpečovali 

komunikáciu s nájomníkmi v objekte. Zamestnanci mali na starosti recepciu a vítanie návštev 

múzea, administratívu oddelenia a budovy. V neprítomnosti či vyťaženosti lektorov odborní 

zamestnanci sprevádzali návštevníkov vo výstavných priestoroch a expozícii múzea, pričom 

poskytli lektorský výklad v slovenskom a cudzom jazyku (anglický a francúzsky jazyk).  

 Veľkým prínosom k ochrane a zabezpečenia budovy Podjavorinského múzea sa javí 

realizované osadenie hrotov. Zamestnancom a odborným pracovníkom múzea ubudla 

každodenná starostlivosť a upratovanie pred budovou múzea, častého čistenie fasády a okien, 

odpudzovania holubov z  priestorov vchodu do objektu.  

            Odborní zamestnanci OZOČ a Podjavorinského múzea počas inštalácie regálového 

systému aktívne dopomohli k presunu zbierkových predmetov v priestoroch Centrálneho 

depozitára v Novom Meste nad Váhom. Inštalácia regálového systému prebehla vo väčšej 

časti priestoru budovy centrálneho depozitára.   
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PODUJATIA TRENČIANSKEHO MÚZEA V TRENČÍNE DO 31.12.2018 

 

ČARO MODRÉHO SVETA 

Termín: 26.10.2017 – 26.01.2018  

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň 

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre priaznivcov ľudových remesiel unikátnu 

výstavu modrotlače, ktorá prezentovala ukážku unikátneho uceleného súboru modrotlačových 

foriem z bývalej farbiarskej dielne rodiny Fojtíkovcov v Bánovciach nad Bebravou. Výstavu, 

okrem foriem, doplnili nástroje používané pri farbení, vzorkovnice a samotné zafarbené 

textílie. Modrotlač ako indigom farbená látka s tlačenými vzormi prenikla v polovici 19. 

storočia do ženského ľudového odevu na území Slovenska a začala sa tešiť veľkej obľube. 

Sukne z modrotlače sa začiatkom 20. storočia rozšírili aj v dedinách na okolí Trenčína. 

 

BETLEHEMY AKO ICH NEPOZNÁME  

Termín: 23.11.2017 – 28.02.2018  

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom  

Expozíciu Podjavorinského múzea aj tento rok tradične oživil pohyblivý betlehem, ktorého 

autorom je Marián Mikulec, rodák zo Zemianskeho Podhradia. Popri ňom je prezentovaný  

starší podsvietený betlehem od Michala Hanzlíka z Nového Mesta nad Váhom, patriaci do 

rozsiahlych zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Známe betlehemy tento rok doplnila 

výstava viac než 300 miniatúrnych betlehemov pochádzajúcich z autorskej tvorby Jozefa 

Práznovského. Pri znázornení malých betlehemov autor čerpal zo slovenských ľudových 

tradícií zobrazenia Svätej rodiny a narodenia Ježiša Krista, zároveň však tradičný betlehem 

ozvláštňuje o nové použité materiály.  

 

ARTÚR LIESKOVSKÝ MALIAR TRENČÍNA  

Termín: 05.12.2017 – 28.02.2018  

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň 

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre návštevníkov hradu výstavu diel maliara 

Artúra Lieskovského. Tento rodák z blízkej Dubnice nad Váhom už ako mladý prispel k 

poznaniu považskej krajiny svojimi obrazmi. Takmer všetku svoju tvorbu venoval maľovaniu 

krás Považia s dôrazom na mesto Trenčín a romantické ruiny hradu. Výstava prezentuje 

všetky diela, ktoré sa nachádzajú v zbierkach múzea. Na jeho obrazoch môžeme vidieť dnes 

už neexistujúce budovy, ako napríklad Brixovu tehelňu, alebo zaniknuté časti hradu. 

VALENTÍN NA HRADE 

Termín: 14.02.2018  

Miesto: Trenčiansky hrad  

Trenčiansky múzeum v Trenčíne pripravilo pre návštevníkov večernú akciu – Valentín na 

hrade. Krásny výhľad na žiarivý večerný Trenčín, umocnil kultúrny zážitok z divadelného 

predstavenia Celkom malého divadla zo Starého Tekova s komediálnou hrou zo života 

dvojíc „Návšteva mladej dámy“. Po predstavení si návštevníci vylosovali v tombole hodnotné 
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ceny. Romantický večer umocnil spoločný výstup na Matúšovu vežu a valentínske fotenie v 

Barborinom paláci, ukončené spečatením sľubom lásky.  

 

HOSPODÁRENIE PODDANÝCH NA VÝCHODE MORAVY 

Termín: 14.02.2018  
Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň 
Trenčianske múzeum v Trenčíne privítalo priaznivcov histórie na prednáške Mgr. Petra 

Odehnala, PhD. s názvom "Hospodárenie poddaných na východe Moravy v tieni 

uhorských stavovských povstaní", počas ktorej prebiehala ukážka fotodokumentácie 

problematiky. 

 

SLÁVNOSTNÉ UVEDENIE ZBORNÍKA TRENČIANSKEHO MÚZEA V TRENČÍNE 
Termín: 20.02.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála v Župnom dome 

Trenčianske múzeum v Trenčíne predstavilo na slávnostnom uvedení Zborník 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2017. Nadväzuje na zborníky vydávané Trenčianskym 

múzeom v Trenčíne v rokoch 1969 – 72. Okrem interných zamestnancov Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne do neho prispel nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, či riaditeľ 

Štátneho archívu v Trenčíne Mgr. Peter Brindza, PhD.  

 

HRAČKY MINULOSTI 

Termín: 01.03.2018 – 20.05.2018  

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň  

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici 

pripravilo výstavu Hračky minulosti, ktorá prezentovala detský svet hračiek počas 20. 

storočia. Návštevníci výstavy mali možnosť vidieť hračky zo začiatku 20. storočia až po 

typické hračky čias konca socializmu a začiatku 90.-tych rokov. Dominantou výstavy bolo 

ucelené bábkové divadlo z Považskej Bystrice.  

 

AUTORSKÉ ČÍTANIE NA TRENČIANSKOM HRADE 

Termín: 10.03.2018  

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň 

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo počas marca, mesiaca knihy, pre návštevníkov 

Trenčianskeho hradu knižnú premiéru podujatia Autorské čítanie na Trenčianskom hrade, 

nesúce sa v znamení štyroch slovenských autorov – Braňa Jobusa, Juraja „Šimuraja“ 

Šimkoviča, Marcela Páleša a Roba Hrica. Aktívni diváci a amatérski autori mali jedinečnú 

možnosť predstaviť svoje literárne diela priamo na podujatí pred našou odbornou "porotou" s 

témou : „Môj najkrajší deň na Trenčianskom hrade“. Podujatie prebiehalo v priestoroch 

výstavy Hračky minulosti, bola preto možnosť vidieť nostalgické exponáty, pre najmenších 

návštevníkov bol pripravený detský kútik s rozprávkami, omaľovánkami či hračkami. 
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JAK CHTĚL ZMĚNIŤ SVĚT 

Termín: 28.03.2018 – 19.05.2018   

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherskom Brodě pripravilo výstavu o odkaze Jána Amosa Komenského. 

Panelová výstava zapožičaná z Muzea J. A. Komenského bola doplnená o trojrozmerné 

predmety z Podjavorinského múzea.   

 

PRICHÁDZA JAR 

Termín: 31.3.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň  

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo počas Bielej soboty na Trenčianskom hrade 

veľkonočný deň – návštevníci si mohli nechať spraviť peknú spomienku v podobe rodinných 

fotografií s jarným zátiším a živými zvieratkami, naučiť sa milé riekanky či veršíky, alebo sa 

zabaviť pri vyfarbovaní veselých omaľovánok. To všetko prebiehalo v priestore výstavy 

Hračky minulosti v kasárni Trenčianskeho hradu. 

 

HRANÉ SCÉNKY – ČRIEPKY MINULOSTI 

Termín: 07.04.2018 – 08.04.2018  

   14.04.2018 – 15.04.2018 

   21.04.2018 – 22.04.2018 

   28.04.2018 – 24.04.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad 

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre návštevníkov Trenčianskeho hradu divadlo, 

ktoré ozvláštnilo víkendové prehliadky počas všetkých aprílových víkendov od 10:00 – 15:00 

hod. Na 4 stanovištiach vopred určených miest boli prehliadky doplnené o 2-3 minútové 

scénky divadla Z malého Ríma. Tieto stvárňovali autentické výjavy z minulosti inšpirované 

skutočnosťou – príbehy Barbory Celjskej, Juraja Dóžu, vražde či láske historických postáv.  

 

HRADNÉ DIELNIČKY PRE TVORIVÉ DETIČKY 

Termín: 08.04.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň  

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre najmenších návštevníkov tvorivé dielne 

zamerané na zaujímavé a veselé témy. Počas podujatia si mohli vyrobiť vlastnoručne 

dekorácie a iné zaujímavé predmety. Podujatie prebiehalo každú druhú nedeľu v apríli a máji 

od 14:00 do 17:00 v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu na 2. poschodí. Zabaviť sa 

mohli malí aj väčší návštevníci hradu, tvorenie prebiehalo v priestoroch výstavy Hračky 

minulosti. 8. apríl si návštevníci pripomenuli Deň kozmonautiky a umenia a zúčastnili sa na 

výrobe vesmírnej hmloviny, či modelovaní hradnej misky. 
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SVETOVÝ DEŇ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

Termín: 18.04.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála   

Trenčianske múzeum v Trenčíne uvítalo v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea  

v Trenčíne návštevníkov na prednáške k Svetovému dňu kultúrneho dedičstva. Prednášali Ing. 

Jozef Lehocký a Jozef Ďuráči o zbere ľudových zvykov a piesní, nezabudlo sa ani na ukážku 

tradičných remesiel, hostenie chlebom a soľou v slovenských krojoch. 

 

HRADNÉ DIELNIČKY PRE TVORIVÉ DETIČKY 

Termín: 22.04.2018, 06.05.2018, 20.05.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň  

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre najmenších návštevníkov tvorivé dielne 

zamerané na zaujímavé a veselé témy. Počas podujatia si mohli vyrobiť vlastnoručne 

dekorácie a iné zaujímavé predmety. Podujatie prebiehalo každú druhú nedeľu v apríli a máji 

od 14:00 do 17:00 v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu na 2. poschodí. Zabaviť sa 

mohli malí aj väčší návštevníci hradu, tvorenie prebiehalo v priestoroch výstavy Hračky 

minulosti. 8. apríl si návštevníci pripomenuli Deň zeme a zúčastnili sa na ukážkach 

maľovania kamienkov a sadenia semienok.  

 

ZAMILOVANÉ PANSTVO NA TRENČIANSKOM HRADE  

Termín: 01.05.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad  

Trenčianske múzeum v Trenčíne privítali všetkých, ktorí si chceli uctiť lásku na 

Trenčianskom hrade. Súčasťou prehliadok bol bozk pod rozkvitnutou, romantickou čerešňou 

či tance v podaní talentovanej historickej skupiny FRINGIA. 

 

DOBOVÝ TÁBOR NA TRENČIANSKOM HRADE 
Termín: 01.05.2018 – 31.08.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad 

Počas letnej sezóny sa návštevníci mohli tešiť na rozmanitú ponuku zážitkov a aktivít, ktoré 

spestrili návštevu hradu. Sokoliarska skupina Aquila z Bojníc predviedla svoje fascinujúce 

sokoliarske a lukostrelecké umenie, ukážku dravcov, rôzne zábavné dobové atrakcie a hry pre 

deti, hrané historické scénky s Matúšom Čákom a tematické fotografovanie v hradnom 

prostredí.  

 

DEŇ DETÍ NA TRENČIANSKOM HRADE 

Termín: 01.06.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad 

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci so strednými odbornými školami v Trenčíne 

privítalo všetkých malých i veľkých na Deň detí, ktorý bol plný zábavy a programu. Spoločne 

sme otvorili interaktívnu výstavu Aeronautica - Da Vinciho lietajúce stroje, deti mali možnosť 
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vidieť robotov, modely lietadiel či 3D tlačiareň. Súčasťou programu boli i sokoliari s pestrými 

scénkami, hrami a ukážkami dravých vtákov. V prípade záujmu si deti mohli vyskúšať 

robotov a súťažiť s nimi. 

HRADNÉ DIELNIČKY PRE TVORIVÉ DETIČKY 

Termín: 06.05.2018, 20.05.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň 

  

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre najmenších návštevníkov tvorivé dielne 

zamerané na zaujímavé a veselé témy. Počas podujatia si mohli vyrobiť vlastnoručne 

dekorácie a iné zaujímavé predmety. Podujatie prebiehalo každú druhú nedeľu v apríli a máji 

od 14:00 do 17:00 v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu na 2.poschodí. Zabaviť sa 

mohli malí aj väčší návštevníci hradu, tvorenie prebiehalo v priestoroch výstavy Hračky 

minulosti. 8. apríl si návštevníci pripomenuli Deň matiek a zúčastnili sa na výrobe obrázkov 

formou koláže a maľovania bez farieb. 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Termín: 18.05.2018  

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Trenčianske múzeum v Trenčíne, pobočka Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad 

Váhom pripravila pre návštevníkov Deň otvorených dverí pozostávajúcu z bohatého 

programu, detských tvorivých dielní, detských prednášok pre školy o hradoch a hradiskách, 

postupoch výrob tradičných odevov, prednášok pre dospelých o tradičných odevoch v regióne 

Nového Mesta nad Váhom, mlynoch a mlynárstve na Beckovskom panstve.  

 

OTVORENIE DRAŠKOVIČOVSKÉHO KAŠTIEĽA 

Termín: 19.05.2018 

Miesto: Draškovičovský kaštieľ, Čachtice 

Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach privítal návštevníkov pri otvorení kaštieľa na úvod 

sezóny. Podujatie sa nieslo v znamení stredovekej hudby Bosoráci, pričom pre návštevníkov 

prebiehala prehliadka kaštieľa.  

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ NA TRENČIANSKOM HRADE 

Termín: 19.05.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad 

Tohtoročná Noc múzeí a galérií sa na Trenčianskom hrade niesla v znamení spoznávania 

minulosti Trenčianskeho hradu a Trenčína. O nevšedný výklad sa postarali priamo historici, 

archeológ a iní odborní zamestnanci Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorí robili spoločnosť 

vo viacerých hradných objektoch na dolnom nádvorí i na hornom hrade.  
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STREDOVEKÉ MÓDNE DNI 

Termín: 19.05.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad 

Sprievodné podujatie počas dňa k Noci múzeí a galérií, počas ktorého si návštevníci mohli 

pozrieť dobové módne prehliadky v spolupráci so Strednou umeleckou školou v Trenčíne, 

historické tance a divadelné scénky historickej skupiny FRINGIA, sokoliarske vystúpenia 

skupiny AQUILA a trubačské TRIO na hradnej veži. 

  

HRADNÉ DIELNIČKY PRE TVORIVÉ DETIČKY 

Termín: 20.05.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň  

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre najmenších návštevníkov tvorivé dielne 

zamerané na zaujímavé a veselé témy. Počas podujatia si mohli vyrobiť vlastnoručne 

dekorácie a iné zaujímavé predmety. Podujatie prebiehalo každú druhú nedeľu v apríli a máji 

od 14:00 do 17:00 v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu na 2.poschodí. Zabaviť sa 

mohli malí aj väčší návštevníci hradu, tvorenie prebiehalo v priestoroch výstavy Hračky 

minulosti. 8. apríla si návštevníci pripomenuli Deň rodiny a zúčastnili sa na výrobe 

postavičiek na špajli. 

 

ČO UKRÝVA DEPOZITÁR – MAGDALÉNA SZÉKELYOVÁ Z ORMÓSDU – ŽENA, 

KTORÁ SPOJILA RODY JEDNÉHO OBDOBIA 

Termín: 31.05.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

V novom formáte prednášok Čo ukrýva depozitár sa ako prvý predstavil Mgr. Vladimír 

Pinďák s témou Láska v minulosti. Prvá prednáška bola zameraná na držiteľov Trenčianskeho 

hradu v rokoch 1528 – 1594, spojená s ich životnými osudmi a manželskou politikou. 

V období 01.06.2018 – 27.06.2018 boli v priestoroch Letnej veže na Trenčianskom hrade 

vystavené zbierkové predmety prezentované na prednáške – torzá pieskovcových erbov rodu 

Zápoľských a rodu A. Turzu. 

 

AKÝ KROJ, TAK SA STROJ  

Termín: 07.06.2018 – 31.08.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad – kasáreň  

Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo pre návštevníkov výstavu, ktorá prezentovala kroj 

Trenčianskej župy ako odev a zároveň ako inšpiráciu pre umelcov. Výstava priblížila 

diferenciáciu odevu podľa územia župy a zároveň boli jednotlivé kusy oblečenia doplnené 

o umelecké diela, ktoré zobrazovali tento kroj. Predmety múzea doplnili najmä umelecké 

diela zo zbierky Galérie M. A. Bazovského.  
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ĽUDIA Z MANHATTANU 

Termín výstavy: 28.03.2018 - 19.05.2018 

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Trenčianske múzeum v Trenčíne, pobočka Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad 

Váhom pripravila pre návštevníkov výstavu určenú najmä priaznivcom fotografie. Autorská 

výstava fotografií rodáka z Nového Mesta nad Váhom Vladislava Mádra s názvom Ľudia 

z Manhattanu pozostávala z portrétnych fotografií obyvateľov Manhattanu, ktorými sa snažil 

priblížiť nielen ich tváre, ale aj každodenný život a atmosféru tohto ostrova. 

  

ČO UKRÝVA DEPOZITÁR – TRENČÍN – BREZINA, archeologické nálezisko 

Termín: 28.06.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

Druhou prednáškou z cyklu Čo ukrýva depozitár na tému Trenčín - Brezina, archeologické 

nálezisko. Odprezentoval ju archeológ múzea Mgr. Peter Schreiber. 29.06.2018 – 25.07.2018 

bol v priestoroch Letnej veže na Trenčianskom hrade vystavený kostrový hrob dieťaťa zo 

staršej doby bronzovej.  

 

HISTORKY Z MUČIARNE NA TRENČIANSKOM HRADE 

 

Termín: 13. – 14. 07. 2018, 11. – 12. 08. 2018 

Miesto: Trenčiansky hrad 

 

Tematicky ladené nočné prehliadky s hranými scénkami, ktoré sa venovali dobovej justícii.   

 

ZATMENIE MESIACA NA TRENČIANSKOM HRADE 

 

Termín: 27. 07. 2018 

Miesto: Trenčiansky hrad  

 

Návštevníkom Trenčianskeho hradu sme ponúkli toto pozorovanie prostredníctvom 

profesionálnych teleskopov, unikátne výhľady sa naskytli z priestorov Jeremiášovej bašty ale 

taktiež aj priamo z Matúšovej veže. Vychutnať si mohli aj posedenie pri vínku za zvukov 

akordeónu Martina Jáňu.  

 

ČO UKRÝVA DEPOZITÁR – TRENČÍN – Habáni a ich keramika v zbierkach 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

Termín: 26.07.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

Tretia časť série prednášok uskutočnená 26. júla s názvom "Čo ukrýva depozitár alebo 

pohľady do minulosti s..." bola zameraná na habánsku kultúru a hlbokú stopu, ktorú zanechala 

v histórií trenčianskeho regiónu i celoslovensky s názvom Habáni a ich keramika v zbierkach 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne s odborným zamestnancom múzea etnografom Mgr. 

Jaroslavom Michálikom. 26.07.2018 – 29.08.2018 bola pre návštevníkov v priestoroch Letnej 

veže na Trenčianskom hrade vystavená habánska keramika zo zbierok Trenčianskeho múzea 

v Trenčíne. 
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SVET, AKO HO VIDÍME MY 

Termín výstavy: 09.08.2018 - 31.08.2018 

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Putovná výstava zložená z prác rôznych autorov približovala výtvarnú tvorbu ľudí s telesným 

a ťažkým telesným postihnutím z celého Slovenska. Cieľom projektu je priblížiť vnímanie 

sveta ľudí s telesným postihnutím a ich postoja k životu. Ani ťažké telesné postihnutie nie je 

pre týchto ľudí prekážkou k sebavyjadreniu prostredníctvom výtvarnej tvorby. Organizátorom 

projektu je Slovenský zväz telesne postihnutých, pričom  výstavu už mohli vidieť návštevníci 

rôznych miest Slovenska. V Novom Meste nad Váhom sa výstava počas 10. jubilejného 

ročníka putovania po Slovensku predstavila po prvýkrát. Projekt bol realizovaný s finančnou 

podporou Ministerstva kultúry SR, program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 

2018. 

 

KÚPEĽ VEČNEJ MLADOSTI 

Termín podujatia: 25.08.2018  

Miesto: Draškovičov kaštieľ v Čachticiach 

Poslednú augustovú sobotu v Draškovičovskom kaštieli ožil príbeh Alžbety Bátoriovej. Kúpeľ 

večnej mladosti sa niesol v atmosfére nočných prehliadok, krvavého kúpeľa a ukážok 

mučenia. Na záver každej prehliadky od 20:00 až do 0:00 mohli návštevníci obdivovať 

umenie ohňovej show, toto všetko pod taktovkou sokoliarskej skupiny AQUILA z Bojníc. 

 

ČO UKRÝVA DEPOZITÁR – TRENČÍN – Tkanice ako súčasť ľudového odevu 

stredného Považia 

Termín: 30.08.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

Štvrtá časť série prednášok sa uskutočnila 30. augusta z cyklu "Čo ukrýva depozitár alebo 

pohľady do minulosti s..." a názvom Tkanice ako súčasť ľudového odevu stredného Považia. 

Uviedol ju odborný zamestnanec múzea etnograf Mgr. Martin Malo. 30.07.2018 – 27.08.2018 

boli pre návštevníkov v priestoroch Letnej veže na Trenčianskom hrade vystavené tkanice zo 

zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

 

ČO UKRÝVA DEPOZITÁR – Medirytiny v starých tlačiach 18. storočia 

Termín: 27.09.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

Piata prednáška z cyklu “Čo ukrýva depozitár alebo pohľady do minulosti s…“ bola 

prednesená zamestnankyňou múzea Alicou Krištofovou na tému Medirytiny v starých 

tlačiach 18. storočia. 27.09.2018 – 25.10.2018 boli v priestoroch Letnej veže na 

Trenčianskom hrade vystavené staré tlače z fondu knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 
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PREDNÁŠKA KELTI NA POVAŽÍ 

Termín: 04.10.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

Prednáška PhDr. Karola Pietu DrSc. z archeologického ústavu SAV v Nitre na tému "Kelti na 

Považí" sa venovala ich histórii a pôsobení na území Slovenska. Podľa samotného 

prednášajúceho zasahovala do ďalekosiahlej minulosti ich pôvodu. 

 

ČO UKRÝVA DEPOZITÁR – Stano Filko, počiatky a vývoj tvorby 

Termín: 25.10.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

Šiesta prednáška z cyklu “Čo ukrýva depozitár alebo pohľady do minulosti s...“ 

kunsthistoričky Mgr. Veroniky Ďurejovou bola zameraná na tému Stano Filko, počiatky 

a vývoj tvorby.  

 

ČERTI NA TRENČIANSKOM HRADE 

Termín: 03.11.2018 

Miesto: Trenčiansky hrad 

Prvú novembrovú sobotu sa z hradu ozýval zdesený krik a rinčanie „krampusovských“ 

zvoncov počas podujatia Čerti na Trenčianskom hrade. Vo večerných hodinách si deti aj 

dospelí preverili svoju odvahu v prítomnosti strašidelných tvorov. Uprostred horného 

nádvoria trónila „Smrť“ vo svojom temnom kresle a čertovskí pomocníci preháňali 

návštevníkov z kúta do kúta. 

 

KONOPNÉ REMINISCENCIE 

Termín: 16.11.2018 – 29.03.2019 

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Výstava predstavovala tvorbu Boženy Adamicovej, rodáčky z Moravského Lieskového, 

majsterky ľudovej umeleckej výroby. Vo svojich dielach sa do svojej tvorby snaží preniesť 

krásu moravskolieskovskej a bošáckej tradičnej výšivky. Sústredila sa na využitie tradičného 

materiálu regiónu, kde prevažovalo konopné plátno. Výstavu dopĺňali predmety zo zbierok 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne s jednotlivými opismi prác spracovania konôp, ktoré majú 

priblížiť náročné práce našich prastarých mám a pracovný postup vzniku odevu z konôp. 

 

VÝSTAVA VLÁČIKOV NA TRENČIANSKOM HRADE 

 

Termín: 17.11.2018 – 28.02.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad - kasáreň 

 

35 metrov pojazdnej trate, 150 modelov vláčikov, dobové železničiarske uniformy 

a fotografie. To všetko mohli návštevníci vidieť v priestoroch kasárne na Trenčianskom 

hrade. Súčasťou boli interaktívne prehliadky obohatené o množstvo zaujímavostí z histórie 

československých železníc.  
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OSUDOVÉ OSMIČKY TRENČÍNA 

Termín: 23.11.2018 – 31.03.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad – Kasáreň  

Kurátormi výstavy boli PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc., Mgr. Vladimír Pinďák, Mgr. 

Martin Pražienka. Výstava približovala históriu Trenčína prostredníctvom osudových 

osmičkových letopočtov, ktoré formovali moderné dejiny slovenského národa - o tom 

sú Osudové osmičky Trenčína.  

 

PREDÁŠKA JEZUITI V TRENČÍNE 

Termín: 13.12.2018 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne – Kongregačná sála 

 

Pútavá prednáška nášho odborníka pána PhDr. et ThMgr. Libora Bernáta, CSc si i tento raz 

našla svojich zanietených poslucháčov. Téma bola venovaná jezuitom pôsobiacim v meste 

Trenčín v 17. – 18. storočí. 
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Štatistika návštevnosti – Trenčianske múzeum v Trenčíne 2018   

 

Prevádzka:                                               rok  2018 

TN – hrad                                                  136.162 

TN – múzeum                                          1.637 

Katov dom                                                6.308 

Karner                                                       3.750 

Beckov    IV. – X.                                           - 

Bzince                                                        1.734 

Čachtice IV.- X.                                         3.066 

Nové Mesto – múzeum    2.189 

Uhrovec                                                     3.876 

Spolu:                                                         159.047 

 

 
obr. č.1: Návštevnosť expozícií Trenčianskeho múzea  

 

 

 

 
obr. č.2: Graf návštevnosti Trenčianskeho hradu 2011-2018 
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I./A             Vyhodnotenie nákladových položiek 
 

 
Náklady predstavujú čerpanie bežných výdavkov a odpisy majetku. 

 
 

5 – Náklady                               1 546 677,64 € 
 

 

50 – Spotrebované nákupy                         175 260,49 € 
 

 

501 – Spotreba materiálu                        84 152,03 € 

 

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

- drobného hmotného majetku –  detské figuríny a brokátová látka do výstavných 

priestorov, fototechnika – fotoaparát, svetelný stan, fotopozadie, držiak pozadia, 

statívy a teleskopický držiak pre odborných zamestnancov; roll up bannery, plynové 

kachle na výmenu v budove TM, OOPP , nástenné svetlá do expozície Beckov, 

náradie a lapač lístia, kompostéry, kosačka a posypový vozík, postrekovač, záhradné 

nožnice, náradie na zabezpečovanie údržby objektov TM;  adaptér na prenos internetu, 

mikrofóny, mobilné telefóny , policový regál do kancelárie, exteriérové    informačné 

bannery na propagáciu akcií organizovaných TM, vlasové vlhkomery s teplomerom, 

odvlhčovače vzduchu do depozitárov, bezdrôtový monitorovací systém 

mikroklimatických podmienok do depozitára v Novom Meste n/V, elektromotor s 

rozvádzačom ,lis mazací,  fréza, profilová sada, stôl na frézu na vybavenie 

konzervátorskej dielne, vitríny výstavné do nových expozícií , repliky historického 

nábytku a pod.                    42 970,77 € 

- drobný nehmotný majetok (grafické programy)        2 148,31 € 

predaj vstupeniek v cene obstarania              536,90 € 

-  OTE v obstarávacej cene  17,- až 33,- €            870,85 € 

- kníh a  časopisov                751,13 € 

- výstavnícky materiál na zabezpečenie výstav v objektoch TM           166,44 € 

- stolársky materiál                       4 198,57 € 

- materiál na svietenie                       1 624,22 € 

- materiál spotrebovaný na bežnú údržbu objektov TM                                     4 617,31 € 

- konzervátorský materiál              829,40 € 

- čistiaci materiál v sume           2 774,46 € 

- spotreba kancelárskeho materiálu        11 770,48 € 

- spotreba PHM             3 076,28 € 

- ostatný materiál  použitý do prevádzok TM ( zámky a vložky do dverí, zakúpenie oleja 

do pracovných strojov, materiál na opravu motorových vozidiel, monočlánky, vrecká 

do vysávača, rohožka pred dvere, smútočné vence, ochranné obaly na šaty, dekoračné 

predmety, lekárničky, pitný režim, pečiatky, napájací zdroj a pod.)         7 816,91 € 
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502 – spotreba energie           86 168,94 € 

 

v tom: 

- elektrická energia                    52 164,77 € 

- plyn                                30 896,44 € 

- voda                                   3 107,73 € 

 

504 – predaný tovar            4 939,52 € 

  

- z toho komisionálny predaj                                   446,83 € 

 

 

51 – Služby                  213 021,40 € 
 

511 – Opravy a udržiavanie                    123 334,11 € 

 

v tom: 

- údržba budov         115 693,81 € 

v tom: čistenie pieskovcovej dlažby  na Trenčianskom hrade, prebrúsenie kamennej  

podlahy v Delovej bašte na Trenčianskom hrade; oprava kamerového systému 

v kasárni; výmena sklenených tabúľ, oprava kotlov a výmena strechy 

v Draškovičovom kaštieli v Čachticiach, výmena plechových dverí v depozitári 

v Novom Meste n/Váhom a oprava poruchy na vodovodnom potrubí na Trenčianskom 

hrade 

- reštaurovanie zbierkových predmetov         1 860,00 € 

- opravy motorových vozidiel              974,28 € 

- údržba strojov, prístrojov, zariadení  

v tom: oprava telefónnej ústredne, preloženie slaboprúdových rozvodov, revízia 

hasiacich prístrojov, oprava kosačky, oprava drviča haluzoviny, oprava krovinorezu, 

oprava a vyčistenie plotra, oprava systému EPS         4 806,02 € 

 

512 – Cestovné             5 716,60 € 

 

- 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  

zahraničné pracovné cesty z dôvodu výmeny skúseností s kolegami Českej republiky 

a prepravy zbierkových predmetov predstavujú čiastku 825,52 €. 

 

513 – Náklady na reprezentáciu           1 060,94 € 

 

- reprezentačné náklady riaditeľa TM  a náklady na občerstvenie na vernisáže výstav 

a pri otvorení nových expozícií. 

 

518 – Ostatné služby           82 909,75 € 

- telekomunikačné služby, počítačové siete                     4 946,80 € 

- poštové poplatky                          951,55 € 

- stočné                                    5 436,23 € 

- poplatky za školenia a semináre                                   869,40 € 
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- revízie elektrorozvodov, komínov, hasiacich prístrojov, plynových kotolní a tlakových 

nádrží vykonávané v zmysle platných právnych predpisov                13 085,57 € 

- nájomné – za Pamätnú izbu Ľ.Podjavorinskej Bzince p/J a čistiace  

rohože na hrade                        1 562,90 € 

- odvoz komunálneho odpadu                                 1 115,48 € 

- čistiarenské služby                                     362,37 € 

- služby BOZP, ochrana majetku                     2 120,12 € 

- propagácia, reklama                                  1 561,40 € 

- kosenie trávnatých plôch na Trenčianskom hrade – spolupráca so Strednou 

odbornou školou Pruské              600,00 € 

- ostatné služby                                 50 297,93 € 

v rámci ostatných služieb sú zahrnuté výdavky súvisiace so zorganizovaním 

predstavenia   „Návšteva mladej dámy“ v rámci podujatia Valentín na hrade, 

vystúpenie detského folklórneho súboru Kubranček v rámci otvorenia výstavy 

„Hračky minulosti“, divadelného vystúpenia „Čriepky minulosti Trenčianskeho 

hradu“,  podujatí „Zamilované panstvo“, „Rozprávková cesta Matúša Čáka 

Trenčianskeho, spolupráca na realizácii programu „Stredoveké módne dni“, realizácia 

výstavy „Aeronautica“ , predvádzanie na krosnách v  rámci podujatia „Aký kroj, tak 

sa stroj“, šermiarske vystúpenia, spevácke a hudobné vystúpenia, sokoliarske 

vystúpenia, dobový tábor na Trenčianskom hrade, vystúpenie na nočnej prehliadke 

„Historky z mučiarne“, ukážky tradičných remesiel v rámci podujatia „Remeselné 

okienko“, predstavenie „Kúpeľ večnej mladosti – príbeh ožíva“ v Draškovičovskom 

kaštieli v Čachticiach, ukážky vyrezávania do zeleniny  a ovocia v rámci podujatia 

„Jeseň na hrade“, vystúpenie súboru VOX na vernisáži výstavy „Osudové osmičky 

Trenčína“,  ďalej sú tu zahrnuté služby súvisiace s prevádzkou objektov:  ochranná 

deratizácia a monitorovacie práce objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne,  

renovácia tonerov, služby v oblasti BOZP , preklady textu na leták „Trenčiansky hrad“ 

do rôznych jazykov, distribúcia letákov vo vlakoch, výroba bannerov a tlač plagátov 

na propagáciu akcií organizovaných TM, upgrade vstupenkového systému, právne 

služby, meranie vlhkosti muriva, vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí a pod..  

 

 

52 – Osobné náklady                967 185,65 € 
 

521 – Mzdové náklady            675 831,98 € 

 

v tom: 

a) Čerpanie mzdových nákladov                                                 675 551,98 € 

- tarifné mzdy                   348 409,82 € 

- náhrady mzdy                      78 443,01 € 

- mimoriadne odmeny                     48 280,84 € 

- jubilejné odmeny            2 500,00 € 

- osobné príplatky                   168 423,91 € 

- príplatky za riadenie                       5 374,87 € 

- príplatky za soboty, nedele a sviatky                   18 696,93 € 

- nočné príplatky                       3 051,24 € 

- nadčasové príplatky            2 211,89 € 

- ostatné príplatky              159,47 €
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K 30.6.2018 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v počte  65 osôb, 

z toho zamestnanci kultúry v počte  33 a ostatní zamestnanci v počte 32. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol v počte 65 osôb, 

z toho zamestnanci kultúry v počte 33 a ostatní zamestnanci v počte 32. 

 

Priemerná čistá mesačná mzda k 31.12.2018 bola vo výške 680,86 €.  

 

b) Čerpanie OON               280,00 € 

 

V hodnotenom období bola uzatvorené dohody o vykonaní práce na prípravu a inštruktáž 

poskytovania prvej pomoci zamestnancom Trenčianskeho múzea.  

 

524 – Zákonné sociálne poistenie       236 075,73 € 

 

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

      prostriedkom. 

 

525 – Ostatné sociálne poistenie            160,00 € 

  

Na uvedenom nákladovom účte bol zaúčtovaný vyplatený príspevok zamestnávateľa na 

doplnkové dôchodkové sporenie. 

 

527 – Zákonné sociálne náklady         55 117,94 € 

 

v tom: 

- tvorba sociálneho fondu           8 919,21 € 

- OOPP              4 453,95 € 

- nemocenské dávky            3 236,96 € 

- príspevok na stravovanie         31 032,32 € 

- odstupné                       7 475,50 € 

 

 

53 – Dane a poplatky                   6 563,92 € 
 

532 – Daň z nehnuteľnosti                     3 829,81 €  

 

538 – Ostatné dane a poplatky                     2 734,11 € 

 

- z toho komunálny odpad           1 647,39 € 

 

 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                 2 437,50 € 
 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                    2 437,50 € 

 v tom: 

- nákup zbierkových predmetov            1 460,00 € 

- lekárske prehliadky               522,00 € 

- ostatné poplatky                        455,50 €
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 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 

         a zúčtovanie časového rozlíšenia              180 625,21 € 
 

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku   170 329,21 € 

 

- odpisy dlhodobého majetku financovaného z prostriedkov VUC,  z vlastných zdrojov 

a z darovaného kapitálového majetku 

 

553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti      10 296,00 € 

 

56 – Finančné náklady          1 583,47 € 
 

563 – Kurzové straty                  96,71 €  

 

568 – Ostatné finančné náklady         1  486,76 € 

 

- jedná sa o bankové poplatky 

 

 

I./B                  Vyhodnotenie výnosových  položiek 
 

6 – Výnosy         1 734 303,04 € 
 
  

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar              575 112,06 € 

 
602 – Tržby z predaja služieb       567 672,26 € 

 
 v tom: 

- tržby za vstupné                   565 592,26 € 

 

z toho: Katov dom            3 877,60 € 

Trenčianske múzeum           1 207,60 € 

Trenčiansky hrad                  549 421,36 € 

Draškovičov kaštieľ v Čachticiach         5 082,00 € 

Pamätná izba Ľ. Štúra a A.Dubčeka v Uhrovci       1 802,60 € 

Podjavorinské múzeum v Novom Meste n/V       1 098,00 € 

Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach p/J          752,90 € 

Karner sv. Michala           2 350,20 € 

 

- ostatné tržby z predaja          2 080,00  € 

jedná sa o tržby za archeologický výskum  

 

604 – Tržby za predaný tovar           7 439,80 € 

 

- tržby za predaj propagačných materiálov a komisionálny predaj, 

z toho:  komisionálny predaj  701,80 € 
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64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                   102 340,36 € 

 
644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania            200,00 € 

 

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania            237,28 € 

 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti     101 903,08 € 

 
- nájomné z dlhodobých prenájmov časti objektu Podjavorinské  

múzeum  v Novom Meste nad Váhom       25 495,80 € 

 

- nájomné za prenajaté priestory na Trenčianskom hrade a refundácie  

z vyúčtovania služieb za predchádzajúci rok      47 760,28 € 

 

- pozemky nadobudnutých dedením v k.ú. Moravské Lieskové               28 647,00 € 

             

66 – Finančné výnosy               10,77 € 

 
662 – Úroky                  10,77 € 

 

- úroky získané z vlastných finančných prostriedkov 

 

 

69 – Výnosy z bež. transferov a rozp. príjmov v štátnych RO a PO        1 056 839,85 € 

             
691 – Výnosy z bežných transferov  z rozpočtu VUC               900 304,00 € 

 

692 – Výnosy z kapitálových transferov  z rozpočtu VUC               136 561,14 € 

 

- vo výške odpisov dlhodobého  majetku financovaného z prostriedkov VUC 

 

693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR      19 800,23 € 

 

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov 

          verejnej správy                138,89 € 

 

698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od iných subjektov mimo 

          verejnej správy                  35,59 € 

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2018 ( pred zdanením)                 187 625,40 €   

Daň                   14 962,51 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení            172 662,89 € 
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II.             ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH PROSTRIEDKOV  

   
 

700 - Kapitálové výdavky             533 695,64 € 

 

710 – Obstarávanie kapitálových aktív           533 695,64 € 
 

z toho: 

 

713 001 – Interiérové vybavenie                  324 510,51 € 

-  regálový systém pre centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom vo výške 

292 632,00 € ,  ZF 41 

- replika lukostrelca  do expozície na Trenčiansky hrad, ZF 46 vo výške 1 970,00 € 

- model odevu Magnáta zo 14. stor. do expozície na Trenčiansky hrad , vo výške  

1 950,00 €, ZF 46 

- výstavné vitríny do expozičných priestorov vo výške 24 007,60 €, ZF 46 

- zhotovenie replík historického nábytku do Matúšovej veže na Trenčianskom hrade 

(truhla vyrezávaná a posteľ bez nebies), vo výške 3 950,91 €, ZF 46. 

 
 

713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...      7 450,00 € 

 

- prenosná laboratórna odsávacia sada do konzervátorskej dielne v Novom Meste n/V 

vo výške 2 650,00 €, ZF 46 

-  2 ks odvlhčovače na Trenčiansky hrad,  ZF 46 vo výške 4 800,00 € 

 

713 005 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...     48 100,81 € 

- kamerový systém na Trenčiansky hrad a pre pobočky Rodný dom Ľudovíta  Štúra 

a Alexandra Dubčeka v  Uhrovci, Kúria Ambrovec v Beckove, Draškovičovský 

kaštieľ v  Čachticiach, Podjavorinské múzeum v Novom Meste n/V, centrálny 

depozitár v  Nové Mesto n/V, hradený vo výške 10.000,00 € z dotácie v oblasti 

prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu, ZF 131H  a vo výške 38 100,81 € 

z vlastných zdrojov 

 

716 – Projektová dokumentácia                        3 229,00 € 

 

- geodetické zameranie  archeologického výskumu  v  objekte Kúria Ambrovec 

v Beckove, ktorá bola vykonaná v decembri 2017. Faktúra za PD prišla od dodávateľa 

až v r. 2018, vo výške 150,00 €, ZF 46 

- autorský dozor pri realizácii stavebných prác na investičnej akcii „Administratívna 

budova skleník – Administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“ vo výške 

1 659,00 € , ZF 41 

- PD systému EZS pre objekt Kúria Ambrovec Beckov, vo výške  400,00 €, ZF 46 

- PD na vyhotovenie diela „Hrad Trenčín – Architektonicko-historický výskum 

západného parkánového múru“ a vyhotovenie výskumnej dokumentácie s návrhom 

obnovy vo výške 1 020,00 €, ZF 46 
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717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia budov, objektov...   148 945,32 € 

  

v tom: 

- plynofikácia plynofikácie objektu Kúria Ambrovec Beckov, ktorá bola vykonaná 

v decembri 2017. Faktúra prišla od dodávateľa až v r. 2018, ZF 46, vo výške  

38 289,98 € 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte Kúria Ambrovec Beckov vo výške 

13 779,20 €, ZF 46 

- vytýčenie hranice pozemku v objekte kúrie Ambrovec Beckov pre výstavbu oplotenia 

vo výške 257 €, ZF 46 

- realizácia stavebných prác na investičnej akcii „Administratívna budova skleník – 

Administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“ , ZF 41,vo výške 96 619,14 € 

 

 

719 002 – Nákup umeleckých diel a zbierok                    1 460,00 € 

 

- nákup kabinetných fotografií z ateliéru Maxa Sterna vo výške 1 160,00 €, ZF 46 

- nákup uhorskej mapy z roku 1900 vo výške 300,00 €, ZF 46 

 

 

 

 

 

 

 

 


