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Rozbory činnosti Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

 

 

Údaje k 31.12.2019 

 

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 v roku 2019 

 

Zloženie a personálne obsadenie oddelenia základných odborných činností 
 

Pozícia  Počet funkčných miest Personálne obsadenie 

Historik 4 PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.  

Mgr. Jaroslav Michálik     

Mgr. Vladimír Pinďák 

Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD.  

Archeológ 1 Mgr. Peter Schreiber 

Etnograf 1 Mgr. Martin Malo 

Kunsthistorik 1 Mgr. Veronika Ďurejová 

Zoológ / entomológ 1 Mgr. Martin Štefánik 

Dokumentátor 3 Zlatica Chmelinová 

Mgr. Dominika Figura Murgašová 

Bc. Lenka Golejová 

Knihovník 1 Alica Krištofová 

Reštaurátor 1 akad. mal. Dana Krajčová  

Rodný dom Ľudovíta 

Štúra a Alexandra 

Dubčeka v Uhrovci – 

sprievodca, pokladník   

1 Lýdia Mikušová 

Spolu  14  

 

 

Zloženie a personálne obsadenie zamestnacov oddelenia Podjavorinské múzeum  
 

Pozícia Počet funkčných miest Personálne obsadenie 

Historik 2 Mgr. Kristína Danková 

Mgr. Martin Vincurský 

Archeológ 1 Mgr. Patrícia Maňáková 

Etnograf 1 Mgr. Bc. Štefan Gemza 

Konzervátor 2 Martina Kollárová, DiS. 

Mgr. Viktória Rohaľová 

Upratovačka 1 Jana Vidová Macková 

Správca depozitu 1 Bc. Samuel Rybnikár 

Sprievodca, pokladník, 

muzeálny pedagóg 

1 Mgr. Dávid Camacho 
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Stolár 1 Jaroslav Maňák 

Kúria Ambrovec v 

Beckove 

  

Správca objektu, 

sprievodca, pokladník, 

upratovačka 

1 Mgr. Maroš Janík 

Sprievodca, pokladník, 

upratovačka 

1 Sezónne obsadenie 

Draškovičov kaštieľ v 

Čachticiach 

  

Správca objektu, 

sprievodca, pokladník, 

upratovačka 

1 PhDr. Ivana Poliaková 

Sprievodca, pokladník, 

upratovačka 

1 Sezónne obsadenie 

Spolu 14  

 

V  roku 2019 sa personálne obsadenie oddelenia základných odborných činností (ďalej 

len „OZOČ“) stabilizovalo. Na miesto historika bol prijatý Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD. Všetky 

pracovné pozície boli obsadené. Konzervátor Jaroslav Somr nastúpil na starobný dôchodok. 

Na jeho miesto bola prijatá Mgr. Viktória Rohaľová. Organizačne prešla pod OZOČ 

prevádzka Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka s pracovníčkou Lýdiou Mikušovou. Taktiež sa 

stabilizovalo personálne obsadenie oddelenia Podjavorinského múzea v Novom Meste nad 

Váhom. Organizačne zabezpečuje od 1.9.2019 aj prevádzku Kúrie Ambrovec v Beckove  

a Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach     

 

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

o múzeách) 

 

V zbierkovom fonde Trenčianskeho múzea v Trenčíne sa k 31.12.2019 nachádzalo 

spolu 172 726 ks zbierkových predmetov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo 

k nárastu o 182 ks. 

 

Štruktúra zbierkového fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne k 31.12.2019
1
: 

 

Odbor Prírastkové čísla Počet kusov 

archeológia 1 692 7 249 

história 25 842 37 913 

etnografia 6 423 12 714 

dejiny umenia 3 844 4 504 

numizmatika 1 352 34 872 

najnovšia história 5 019 10 633 

spoločenské vedy 44 172 107 885 

Geológia 282 296 

mineralógia 19 24 

paleontológia 22 29 

botanika 252 10 776 

zoológia 3 965 53 716 

                                                 
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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prírodné vedy 4 540 64 841 

SPOLU: 48 712 172 726 

 

Príkazom riaditeľa č. 14/2019 bola menovaná komisia na tvorbu zbierok, ktorej 

predsedom sa stal Mgr. Vladimír Pinďák. V komisii na tvorbu zbierok zo dňa 29.11.2018 boli 

určené dve prírastkové čísla pre rok 2018. Keďže sa nepodarilo uzavrieť zmluvy na všetky 

predmety, ktoré boli prijaté Komisiou na tvorbu zbierok ešte v roku 2018, boli týmto 

predmetom priradené prírastkové čísla až v roku 2019. Celkovo sa jedná o 5 prírastkových 

čísiel, v tom počet kusov 9. 

   

Dňa 13.06.2019 zasadala Komisia na tvorbu zbierok. Do fondu Trenčianskeho múzea 

v Trenčíne bolo prijatých 124 prírastkových čísel, z toho počet kusov 127. Pre oddelenie 

Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom bolo prijatých 36 prírastkových čísel, 

z toho počet kusov 51. Do pomocného materiálu boli prijaté 4 predmety.  

 

V priebehu roku 2019 pracovníčky dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea 

v Trenčíne zistili závažné nedostatky v chronologickej a katalogizačnej evidencii múzea 

spôsobené v minulosti. Taktiež v prvostupňovej a druhostupňovej evidencii kníh 

a katalogizačných záznamov fondu histórie v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad 

Váhom. Zistené nedostatky boli spísané do krátkej správy. V nadväznosti s tým prebieha 

odstraňovanie chybnej evidencie. Zistené boli i závažné nedostatky v prvostupňovej evidencii 

zbierkových predmetov v katalogizačnom systéme ESEZ 4G. Chybné záznamy v systéme sú 

postupne editované. 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 2019 bolo zoskenovaných 1 502 negatívov. Celkovo        

k 31.12.2019 je zoskenovaných 8 773 ks negatívov.  

 

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

Váhom) v rámci knižničného fondu disponuje s 33 223 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 2019 došlo 

k zvýšeniu počtu knižničných jednotiek o 89 kusov. V roku 2019 navštívilo knižnicu 180 

bádateľov, vrátane zamestnancov múzea. Knižnica do 31.12.2019 zaevidovala spolu 567 

výpožičiek, z ktorých bolo 99 absenčných (na základe interných smerníc knižnica 

neposkytuje absenčné výpožičky osobám, ktoré nie sú zamestnancami múzea) a 468 

prezenčných (z toho 359 výpožičiek realizovali zamestnanci múzea a 109 odborná verejnosť 

z externého prostredia). Za správu knižnice je zodpovedná Alica Krištofová. 

 

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

roku 2019 pribudlo 32 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) 
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v roku 2019 pokračovala revízia zbierkového fondu. Vzhľadom k absencií revízií v minulosti 

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 viacerých vedných odborov, revízia prebieha formou 

čiastkových revízií jednotlivých zbierkových súborov. 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. 

    

Čiastkové revízne komisie vykonávajúce revíziu v roku 2019: 

 

- 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 1 

567 predmetov 

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

predmetov 

o  za celkové obdobie rokov 2016 – 2019 bolo v depozitároch č. 36/37 a 38 

inventarizovaných 16 561 predmetov 

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

% inventarizovaný 

o súbežne prebehlo porovnávanie s odbornou evidenciou, ktoré komplikuje 

a predlžuje absencia označenia predmetov prírastkovým alebo evidenčným 

číslom, prebehla 100 % kontrola z inventarizovaných predmetov a zápisov  

- fond numizmatiky v Župnom dome  

o predseda komisie Mgr. Martin Štefánik 

o inventarizácia fondu bola ukončená, celkový počet inventarizovaných 

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

evidenčným číslom 

o prebieha porovnávanie s odbornou dokumentáciou, porovnaných 2 281 ks 

(kvôli nedostatkom čiastkovej revízie a na základe novej Smernice č. 

1/2018 o postupe odbornej revízie v Trenčianskom múzeu v Trenčíne došlo 

k prepracovaniu postupu a opätovnému začatiu revízie. V roku 2019 

prebiehala kontrola evidovaných záznamov)  

o  činnosť komisie obmedzil odchod člena, ktorý nastúpil na starobný 

dôchodok, následne bola vymenovaná nová členka komisie dňa  

17.09.2019   

- fond pohľadníc a sklenených negatívov 

o činnosť komisie obnovená príkazom riaditeľa z 30.01.2018 

o predseda komisie Mgr. Jaroslav Michálik 

o vzhľadom k nejednotnosti postupu revízie minulých komisií, bolo nutné 

kontrolovať aj zoznamy predmetov po predchádzajúcich komisiách 

o vo vykazovanom období bolo inventarizovaných 1 078 ks predmetov 

- fond etnografie – Župný dom 

o predseda Mgr. Martin Malo 

o inventarizovaných 1 090 predmetov 

o súbežne prebieha porovnávanie s odbornou evidenciou 

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

o predseda komisie Mgr. Štefan Gemza 
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o  z dôvodu zistených skutočností okolo čiastkovej revízie a na základe novej 

Smernice č. 1/2018 o postupe odbornej revízie v Trenčianskom múzeu 

v Trenčíne došlo k prepracovaniu postupu a opätovnému začatiu revízie   

o celkový počet inventarizovaných predmetov 1 711 ks 

o pokračuje porovnávanie s odbornou evidenciou 

- fond archeológie – depozitár D 27 – Župný dom 

o predseda komisie Mgr. Patrícia Maňáková 

o celková počet revidovaných predmetov 1 346 ks 

o  súčasne prebieha kontrola prírastkových a evidenčných čísiel  

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

o predseda komisie Mgr. Veronika Ďurejová 

o celkový počet revidovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 602 

ks  

o  čiastková revízia bola uzatvorená k 01.07.2019  

- fond archeológie – centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom  

o predseda komisie Mgr. Patrícia Maňáková  

o celkový počet revidovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 2 202 

záznamov 

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

o Pri revízii fondu archeológie v centrálnom depozitári v Novom Meste nad 

Váhom boli evidované i nálezy z archeologických výskumov hradu 

Tematín realizované v rokoch 2010 – 2013, hradu a kostola v Lednici 

realizované v rokoch 2011 – 2013 

o  čiastková revízia bola uzatvorená k 31.03.2019 

- fond etnografie – tzv. trenčianska etnografia v budove centrálneho depozitára 

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 depozitára 

o  čiastková revízia bola uzatvorená k 31.03.2019 

- fond militárií – centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom 

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

o  čiastková revízia bola ukončená k 31.03.2019  

- fond histórie – centrálny depozitár v Novom Meste nad Váhom  

o predseda komisie Mgr. Kristína Danková 

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

5 780 ks 

o revízia pokračuje inventarizáciou a porovnávaním s odbornou evidenciou 

- fond histórie a novodobej histórie – depozitár č. 26  

o predseda komisie Mgr. Jaroslav Michálik 

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

7 816 ks 

o čiastková revízia bola ukončená k 30.04.2019 

- fond petrografie, entomológie, zoológie v centrálnom depozitári v Novom Meste nad 

Váhom  

o predseda komisie Mgr. Martin Štefánik  

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

197 ks    

- fond histórie a novodobej histórie – depozitár č. 7 

o predseda komisie Mgr. Jaroslav Michálik 

o celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

443 ks  

- fond histórie sklo porcelán – depozitár č. 41 
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o predseda komisie Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD. 

o  celkový počet inventarizovaných predmetov počas vykazovaného obdobia 

216  ks 

 

V tomto roku možno zaznamenať pozitívny posun v činnosti revíznych komisií. Od 

roku 2015 bolo vyhlásených 28 čiastkových revízií zbierkového fondu, z toho 18 ukončilo 

svoju činnosť. V roku 2019 boli vyhlásené 4 nové čiastkové revízie zbierkového fondu 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Žiaľ pri porovnávaní zbierkových súborov došlo k zisteniu, 

ktoré potvrdilo absenciu časti zbierok. Následne podalo Trenčianske múzeum v Trenčíne 

podnet na trestnú činnosť na PZ, ktorý začal trestné stíhanie na neznámeho páchateľa. 

 

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

náročná záležitosť, ktorú zamestnanci vykonávajú popri iných odborných aktivitách. 

Predmety sú častokrát zanesené viazaným i neviazaným depozitom. Najmä predmety 

z etnológie sú napadnuté drevokazným hmyzom a plesňami, poprípade moľami. Popri 

odbornej revízií sa vykonáva čistenie depozitárnych priestorov od zastaraných obalových 

materiálov, výstavných mobiliárov, rôznych faksimílií a pomocného inštalačného materiálu.  

 

Vzhľadom na nevhodnú akvizičnú politiku múzea v minulosti (získavali sa zbierkové 

predmety, ktoré znehodnocujú zbierkový fond múzea), nie je možné vyradiť 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.  

 

Na základe príkazu riaditeľa č. 12/2019 došlo k oficiálnemu zrušeniu depozitára č. 26. 

Časť zbierkových a nezbierkových predmetov bola rozdelená podľa zbierkových súborov 

a presunutá do jednotlivých depozitárov v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. Väčšina 

prvostupňovým a druhostupňovým číslom označených zbierkových predmetov bola presunutá 

do centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom.  

 

Kvôli zhoršeným mikroklimatickým podmienkam a pre lepšiu manipulovateľnosť so 

zbierkami boli z viacerých depozitárov Trenčianskeho múzea v Trenčíne presunuté 

nadrozmerné zbierkové predmety do centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom.  

   

 Pracovníci OZOČ majú tiež odborný dohľad nad časťami expozícií, na Trenčianskom 

hrade, v Katovom dome, Karnery sv. Michala. Vykonávajú v nich pravidelné kontroly stavu 

zbierkových predmetov a mikroklimatických podmienok. 

 

V roku 2019 PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. zinventarizoval pre firmu Sesel na 

základe zmluvy č. 34/219 celkovo 1 304 premetov kultúrnej hodnoty pre novovznikajúce 

múzeum lekárnictva v Novom Meste nad Váhom.  

 

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

nedokážu zabezpečiť optimálne podmienky pre uloženie zbierkových predmetov. Vzhľadom 

k tomu, že sa podarilo čiastočne opraviť a vymeniť niektoré vykurovacie telesá 

v depozitároch, je zabezpečené vykurovanie počas zimných mesiacov. Zastaraný mobiliár je 

opotrebovaný. Nevyhovujúca elektroinštalácia nedovoľuje použiť technológie na reguláciu 

teploty a vlhkosti (elektrické ohrievače, odvlhčovače, zvlhčovače).  

 

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. Tento problém sa z časti vyriešil v roku 2019 a to prevozom nadrozmerných 

predmetov do centrálneho depozitára a presunom zbierok do uvoľnených priestorov 

v depozitároch v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. V tejto činnosti sa bude pokračovať 

i v nasledujúcom roku. Chodba pred depozitármi je uzamykateľná a zabezpečená 

protipožiarnym a zabezpečovacím systémom.  

 

V roku 2019 sa realizovalo meranie koncentrácie chemických látok v dvoch 

kanceláriách a depozitároch zoológie a archeológie v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. 

Odborné merania a testy boli vyhotovené externou firmou. Podnet bol podaný na základe 

podozrenia koncentrácie nebezpečných látok v spomenutých priestoroch. Iba v prípade 

depozitára zoológie bola potvrdená vyššia koncentrácia formaldehydu, ktorá je zdraviu 

škodlivá. Z toho dôvodu boli podniknuté opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. V týchto 

priestoroch bola v minulosti vykonávaná neodborná dezinfekcia prostredia nebezpečnými 

látkami, benzénmi. Ich prítomnosť ale už v depozitári potvrdená nebola. Priestor i zbierkové 

predmety v depozitári sú kontaminované. Uskutočnili sa konzultácie so Slovenskou 

akadémiou vied a ďalšími slovenskými a českými odbornými pracoviskami, či je možné túto 

kontamináciu odstrániť. Na základe odporučenia je to možné vykonať použitím zariadení na 

čistenie vzduchu a udržiavania vhodných mikroklimatických podmienok.   

 

 

 Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

 

Oddelenie Podjavorinské múzeum (ďalej len „OPM“) v roku 2019 prešlo zásadnou 

personálnou zmenou. Priamo v budove Podjavorinského múzea (ďalej len „PM“) sa nachádza 

pracovisko stolára a postupne sa zriaďuje druhá konzervátorská dielňa pre druhého 

konzervátora. Títo zamestnanci, spolu s pôvodným konzervátorom, takto vytvárajú zázemie 

pre stredisko s dlhodobou perspektívou pre odborné ošetrovanie zbierkových predmetov 

vybavené zodpovedajúcou technikou. 

 

Novovytvorená pozícia sprievodca, pokladník, muzeálny pedagóg posunula PM 

bližšie k verejnosti. Na základe tejto pozície sa mohla upraviť otváracia doba tak, aby bolo 

múzeum otvorené pre návštevníkov do 17 hodiny a v sobotu. Zároveň to umožnilo 

intenzívnejšie pracovať s cieľovými návštevníckymi skupinami a to najmä so skupinami zo 

škôl prostredníctvom prednášok, pracovných listov a tvorivých dielní. 

 

Z odbornej činnosti prevládalo pokračovanie, resp. dokončovanie čiastkových 

odborných revízií, príprava a realizácia odborných prednášok pre školské skupiny, príprava 

a realizácia výstav, akvizičná činnosť do zbierkového fondu, príprava podkladov pre 

publikáciu so zameraním na školské skupiny, ktorá hravou formou návštevníka informuje 

o tom, čo je múzeum a čo sa v ňom deje. Ďalej to bola účasť na odborných konferenciách, 

príspevky do zborníkov a časopisov a odborné konzultácie poskytnuté verejnosti. 

Zamestnanci OPM sa významnou mierou podieľajú na príprave novej expozície v Kúrii 

Ambrovec v Beckove – či už sa jedná o prípravu a ošetrovanie exponátov, tvorbe a inštalácii 

drevených častí interiéru, obstarávaním výstavného mobiliáru, osvetlenia a iných 
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interiérových a výstavných prvkov.  

 

Spolupráca s miestnou samosprávou na úrovni kultúry 
 

PM s mestom Nové Mesto nad Váhom a s organizáciami v jeho pôsobnosti prehĺbilo 

spoluprácu v oblasti organizovania kultúrnych podujatí a to najmä formou propagácie výstav 

konaných v PM a to výlepom plagátov na oficiálnych výlepných miestach mesta, 

umiestňovanie elektronickej verzie plagátov na webové stránky mesta, oznámenie o konaní 

výstavy v mestskom rozhlase, častá medializácia v miestnej televízii a tlači, osobný roznos 

plagátov a pozvánok na školy, fary a pod. 

 

PM sa priamo podieľalo na dvoch kultúrnych akciách a to Sloboda nie je 

samozrejmosť (november) pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, kde v priestoroch PM 

boli umiestnené historické veľkoformátové fotky a prebiehal catering pre zúčastnené strany 

na tejto akcii. Na programe s názvom December plný kultúry v Novom Meste nad Váhom 

v rámci adventných podujatí sa PM podieľalo sprístupnením pohyblivých betlehemov so 

sprievodným programom prednášky o vianočných tradíciách a zvykoch a prednesom poézie a 

prózy a vystúpením folklórneho súboru Otava na vnútornom nádvorí budovy PM. 

 

Správa majetku 
 

Aj v roku 2019 pokračovalo PM vo vývoze komunálneho odpadu, ktorý bol 

hromadený desaťročia najmä na zadnom dvore múzea a v objektoch na ňom. Takto nad rámec 

bežného vývozu bolo vyvezených 14,34 ton komunálneho odpadu bez chemického 

a elektroodpadu, ktoré sú vyvážané samostatne. K významnej investícii patrí inštalácia 

nového regálového systému pre knižnicu PM v hodnote 19 160 €. Pôvodné umiestenie kníh 

bolo v nevyhovujúcich drevených policiach, ktoré boli ťažko prístupné z dôvodu výšky až po 

strop a úzkych uličiek. Nový regálový systém redukuje uličku na jednu svojou mobilnosťou 

a zároveň tak zvyšuje nie len kapacitu, ale aj protipožiarné a bezpečnostné nároky svojou 

uzamykateľnou kovovou konštrukciou. 

 

Centrálny depozitár 

 

V priebehu roku 2019 sa postupne ukončila väčšina čiastkových odborných revízií 

zbierkových predmetov uložených v centrálnom depozitári, ktoré pokračovali z roku 2018, 

okrem fondu histórie. Zároveň sa začala revízia fondu petrografie, entomológie a zoológie. 

Táto skupina zbierkových predmetov sa vyprofilovala pri predchádzajúcich čiastkových 

odborných revíziách tým, že nespĺňala ich profiláciu charakterom zbierkového fondu 

a vlastným druhom odbornej evidencie. Zároveň sa vymenovala nová komisia na revíziu 

etnografie oddelenia Podjavorinské múzeum v centrálnom depozitári, ktorú bolo nutné 

vykonať na základe nedostatkov predchádzajúcej čiastkovej revízie na tento fond. 

 

Po inštalácii nových regálových systémov sa postupne do centrálneho depozitára 

premiestňujú zbierkové predmety z budovy bývalého Župného domu v Trenčíne, za rok 2019 

v celkovom množstve 1 367 položiek. Prioritne sa ukladajú zbierkové predmety, t. j. predmety 

vedené v odbornej dokumentácii, ktoré sú konzervované, najmä ošetrením proti biologickým 

faktorom, ktoré by mohli ohroziť po uložení ostatné predmety v centrálnom depozitári. 

 

V rámci správy zbierkových predmetov bolo na účely výstav a odborného ošetrenia 

vydaných 54 položiek a vrátených späť (aj za predchádzajúce aktivity) 143 položiek. V rámci 

odborného ošetrovania zbierkových predmetov v centrálnom depozitári bolo ošetrených 28 

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

 Odborné ošetrenie zbierkových predmetov sa v roku 2019 zabezpečovalo interne, 

zamestnancami OZOČ a oddelenia PM. Múzeum disponuje reštaurátorkou, členkou Komory 

reštaurátorov Slovenskej republiky, ktorej špecializácia je reštaurovanie tabuľovej maľby a 

závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči. Dve pracovníčky na pozícii konzervátor 

zabezpečujú konzervovanie viacerých materiálových skupín, predovšetkým dreva a kovu. 

Konzervátorky v roku 2019 podnikli viaceré kroky, ktorými si zvýšili svoju kvalifikáciu a to 

návštevou odborných seminárov, konferencií a účasťou na stážach odborných pracovísk.   

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne sa v roku 2019 sústredilo na prípravu 

novovznikajúcej expozície v kúrii Ambrovec. Vystavované exponáty v tomto objekte museli 

prejsť procesom reštaurovania a v niektorých prípadoch postačila len konzervácia, aby sa 

predmety mohli prezentovať širokej verejnosti. Taktiež došlo k odbornému ošetreniu 

zbierkových predmetov, ktoré neboli súčasťou výstavnej ani expozičnej činnosti, ale bolo 

potrebné zabrániť postupnej degradácii materiálového zloženia predmetov. Tým, že 

Trenčianske múzeum v Trenčíne disponuje kvalifikovanými zamestnancami, bolo realizované 

interné reštaurovanie predmetov zo súboru zbierok bytovej kultúry v počte kusov 4 a súboru 

predmetov umeleckej histórie v počte kusov 9. V prípade konzervácie sa pristúpilo 

k ošetreniu súboru zbierkových predmetov umeleckej histórie a bytovej kultúry v počte kusov 

4 a 25 ks rôznorodých zbierkových predmetov v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

Súčasne boli čiastočne očistené, označené a na prepravu pripravené zbierkové predmety 

v počte kusov 55, ktoré sa presunuli do centrálneho depozitára v Novom Meste nad Váhom.  

 

V roku 2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne uzavrelo externú spoluprácu 

s odbornými zamestnancami a inštitúciami na realizáciu reštaurovania poškodených 

predmetov zbierkového fondu. Následne boli externe zreštaurované dvoje dámske šaty, 

pozostávajúce zo štyroch častí a dáždnik, určené pre expozíciu v kúrii Ambrovec. Na základe 

uzavretej spolupráce s Digitalizačným centrom v múzeu SNP v Banskej Bystrici sa 

uskutočnilo konzervovanie a digitalizovanie 48 ks odevných súčastí zo zbierkového súboru 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Taktiež sa podal návrh na konzervovanie ďalších kusov 

z fondu etnografie. Múzeum hľadá nové alternatívny konzervovania väčšieho počtu 

zbierkových predmetov. Uskutočnila sa konzultácia s firmou Progresa Final Sk, ktorá nám 

ponúkla ošetrovanie predmetov na základe pôsobenia ionizujúceho žiarenia na zbierkové 

predmety.     

  

 

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. I v roku 2019 odborní zamestnanci 

múzea realizovali viaceré terénne archeologické výskumy. Vedúci výskumov, Mgr. Peter 

Schreiber, s archeologičkou Mgr. Patríciou Maňákovou po vykonaní výskumov dokončovali 

potrebnú dokumentáciu.  

 

Spracovanie výskumnej dokumentácie, nálezové správy z archeologických výskumov:  

 

1. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu – stavba II obytná – priestor 

nádvoria, Trenčiansky hrad. Dokumentácia č: 17/2018-2019. 

2. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu: Zásobovanie vodou a 

odkanalizovanie okresu Púchov I, etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie, 

aktivita 1.1 kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko. Rok 2018. Dokumentácia č: 

16/2018. 
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3. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu Hrad Čachtice, objekt NN 

prípojka. Dokumentácia č: 18/2018. 

4. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu: Zásobovanie vodou a 

odkanalizovanie okresu Púchov I, etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie, 

aktivita 1.1 kanalizačný zberač Dohňany – Mestečko. Rok 2019-2020; (výskum 

prebieha, čiastočné spracovanie nálezovej správy). 

5. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu: Verejná knižnica Michala 

Rešetku v Trenčíne (prístavba výťahu). 

6. Výskumná  dokumentácia Čachtice – objekt kaštieľa (Draškovičovský kaštieľ,  

múzeum). 

7. Výskumná  dokumentácia archeologického výskumu – Dom meštiansky na Mierovom 

námestí č. 40 v Trenčíne (výskum prebieha, čiastočné spracovanie nálezovej správy). 

 

Terénne archeologické výskumy: 

 

1. Archeologický výskum – Dom meštiansky na Mierovom námestí č. 40. 

2. Archeologický výskum – Dohňany/Mestečko, odkanalizovanie obcí, sezóna roku 

2019. 

3. Archeologický výskum – Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (prístavba 

výťahu). 

4. Archeologický prieskum – Čachtice – objekt kaštieľa (Draškovičovský kaštieľ, 

múzeum). 

 

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. v roku 2019 uskutočnil štyri služobné cesty – do 

SNK v Martine, Múzea u Červeného raka v Bratislave, v Pannonhalme (Maďarsko), Faenza 

(Taliansko) za účelom bádania. Nadobudnutý materiál využil pri spracovávaní štúdie 

k dejinám lekárnictva. Získané informácie použil pri katalogizovaní predmetov kultúrnej 

hodnoty, ktoré spracováva pre firmu Sesel na základe zmluvy č. 34/2019.  

 

Mgr. Kristína Danková sa v roku 2019 venovala štúdiu dokumentov týkajúcich sa 

šľachty žijúcej v okolí Nového Mesta nad Váhom, ktoré sú uložené v Štátnom archíve 

v Ivanke pri Nitre. 

 

Ostatní odborní zamestnanci sa venovali štúdiu odborného materiálu, ktorý využili k 

spracovaniu podkladov k viacerým konzultáciám s bádateľmi, publikačnej činnosti a tvorbe 

výstav a expozícií.    

 

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

Výstavná a expozičná činnosť je jednou zo základných foriem sprístupňovania 

zbierkových predmetov, ktorej Trenčianske múzeum v Trenčíne venuje osobitnú pozornosť. 

V roku 2019 realizovalo niekoľko vlastných výstav, ktoré kurátorsky pripravili odborní 

pracovníci OZOČ a oddelenia PM.   

 

16.11.2018 – 29.03.2019, výstava „Konopné reminiscencie“; kurátorka Mgr. Andrea 

Lazarčíková, PM 

 

22.11.2018 – 30.03.2019, výstava „Osudové osmičky Trenčína“; kurátori: PhDr. ThMgr. 

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

 

11.04.2019 – 06.05.2019, výstavka „Kraslice z police“; kurátor: Mgr. Martin Malo, OZOČ 

 

01.06.2019 – 01.09.2019, výstava „Život po živote“; kurátor: Mgr. Martina Štefánika, OZOČ 
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01.08.2019 – 02.11.2019, výstava „Historia Picta – Dejiny v obrazoch“, kurátor: Mgr. Martin 

Vincurský, PM  

 

10.10.2019 – 29.01.2020, výstava „Cestovateľ stáročiami – 100 rokov Vojtecha 

Zamarovského“; kurátor: Ing. Arch. Július Bruna (klub priateľov Vojtecha Zamarovského), 

realizácia: Mgr. Jaroslav Michálik, Mgr. Veronika Ďurejová, OZOČ    

 

14.11.2019 – 31.12.2019, výstava „Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka“; 

kurátorka: Mgr. Kristína Danková, PM 

 

V roku 2019 sa uskutočnil prednáškový cyklus „Čo ukrýva depozitár alebo pohľady 

do minulosti“, spojený s prezentáciou menšej výstavy v priestoroch Letnej veže na 

Trenčianskom hrade. 

 

- 31.05.2019 – 27.06.2019, výstava „Ženské čepce v ľudovom odeve stredného 

Považia“; kurátor: Mgr. Martin Malo  

- 28.06.2019 – 25.07.2019, výstava „Kaplnka kráľovnej Barbory Celjskej z 20. – 30. 

rokov 15. storočia“; kurátor: Mgr. Vladimír Pinďák 

- 26.07.2019 – 30.08.2019, výstava „Rímske nápisy z územia Slovenska“; kurátor: Mgr. 

Peter Schreiber 

- 30.08.2019 – 26.9.2019, výstava „Balkánske pušky“; kurátor: PhDr. ThMgr. Libor 

Bernát, CSc.  

- 27.09.2019 – 11.11.2019, výstava „Rodová knižnica zemianskej rodiny Zamarovských 

zo Zamaroviec“; kurátorka: Alica Krištofová 

- 11.10.2019 – 11.12.2019, výstava „Život a dielo Karola Brančíka”; kurátor: Mgr. 

Martin Štefánik 

  

Externé výstavy:  

 

01.02.2019 – 28.02.2019, spoluúčasť pri realizácii výstavy Generál Štefánik 

v spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave, Štátnym archívom v Trenčíne a 

Posádkovým klubom Trenčín. Výstava bola sprístupnená vo vestibule Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Výber predmetov: PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne v roku 2019 intenzívne pracovalo na tvorbe nových 

expozícií v priestoroch svojich prevádzok. Na Trenčianskom hrade sa pripravuje expozícia 

„Matúšova veža“, zameraná na život v stredoveku v časoch Matúša III. Čáka Trenčianskeho. 

V kúrii Ambrovec v Beckove sa realizujú expozície venujúce sa bytovej kultúre miestnej 

šľachty, archeologickým nálezom z Beckovského hradu a okolia. Taktiež prebehla 

reinštalácia expozície venujúca sa Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Nové expozície budú 

sprístupnené verejnosti v roku 2020. 

  

V roku 2019 odborní zamestnanci Trenčianskeho múzea v Trenčíne, v spolupráci 

s firmou AV Media, intenzívne pracovali na realizácii projektovej dokumentácie k novej 

expozícii na Trenčianskom hrade v Trenčíne. Cieľom spoločného úsilia je príťažlivou formou 

prezentovať ucelené dejiny tejto pevnosti. V druhej fáze by malo dôjsť k realizácii tohto 

projektu v paláci rodiny Zápoľských a Ľudovítovom paláci.  

  

Na Trenčianskom hrade v expozícii archeológie – „Rotunda“, prebehla čiastočná 

reinštalácia samotnej expozície. Počas nej došlo k doplneniu väčšieho exponátu tzv. skrčenca 

z doby bronzovej.        
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Publikačná činnosť bola zabezpečovaná najmä prostredníctvom odborných 

zamestnancov OZOČ a oddelenia Tejto činnosti sa venuje i zástupca riaditeľa a právnik 

múzea JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., ktorému v roku 2019 vyšla monografia „Od 

Tornowy po Turnú“. V priebehu roku 2019 sa pripravovalo vydanie ďalšieho ročníka 

Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne. K vydaniu Zborníka Trenčianskeho múzea 

v Trenčíne za rok 2018 došlo v roku 2019 a bolo zahájené jeho uvedením do života. 

Príspevky vyhotovili odborní zamestnanci múzea a externí prispievatelia.  

 

Publikačná činnosť jednotlivých zamestnancov v roku 2019: 

 

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. 

- Tomáš Garrique Masaryk – Josef Krumpholc – Ján Kvačala a Valašsko. In Sborník 

referátů Valašsko, Masaryk a vznik Československa : mezinárodní konference k 100. 

Výročí vzniku společného státu (činnost T. G. Masaryk, M. R. Štefánika aj. B. Kraicz 

před první světovou válkou) : Valašské Meziříčí 17. května 2018 M-klub zámek 

Žerotínů. Valašské Meziříčí : Český svaz ochránů přírody Valašské Meziříčí, 2018, s. 

5 – 11.  

- Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Trenčíne v rokoch 1675 – 1684. 

In Historia ecclesiastica, 2018, roč. 9, č. 2, s. 225 – 270. 

- monografia : Z korešpondencie Jána Kvačalu s priateľmi, 174 s. 

- Noviciát frátrov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1675 – 1684. In Historia 

ecclesiastica, 2018, roč. 9, č. 1, s. 52 – 72. 

- Korešpondencia Jána Kvačalu s Teréziou Vansovou. In Historickopedagogické fórum, 

roč. 8, 2019, č. 1 – 2, s. 17 – 24. 

- Zborník TM 2018, materiálová štúdia : Noviciát frátrov Spoločnosti Ježišovej 

v Trenčíne v rokoch 1685 – 1694 na s. 255 – 285. 

- L. Jakóczym materiálovú štúdiu Z korešpondencie Vilmosa Lenkeia s Jánom 

Kvačalom na s. 286 – 298. 

- Diskusný príspevok : Kto bol fráter Johannes?, na s. 302 – 309. 

 

Mgr. Martin Malo 

- Trenčianske múzeum vydalo nový zborník 

https://davdva.sk/trencianske-muzeum-vydalo-novy-zbornik/ Dostupné na internete 

[2019-11-10] 

- Ľudový odev stredného Považia na umeleckých fotografiách môžete obdivovať na 

Trenčianskom hrade 

https://mytrencin.sme.sk/c/22285055/ludovy-odev-stredneho-povazia-na-umeleckych-

fotografiach-mozete-obdivovat-na-trencianskom-hrade.html Dostupné na internete [2019-12-

26] 

- Tragédia Rudolfa Goja : Zostal jediný obraz. In: Trenčianske noviny, roč. 60, č. 14, 

8.4.2019, s. 11. 

- Vyslancova manželka v kroji alebo o fotografickej reprodukcii jedného neznámeho 

obrazu. In: Teplanský občasník, roč. 29, č. 1, apríl 2019, s. 14.  

Článok o portréte Yvonne Krnovej rodenej Lefébvre (1899 – 1940) v tradičnom 

ľudovom odeve z Trenčianskej Teplej.  

- K jubileu etnografky Drahomíry Pillovej. In: Bánovské noviny, roč. XIV, č. 15, 

15.4.2019, s. 5.  

- (signované Trenčianske múzeum) : Za nádejným výtvarným umelcom. In: Bánovské 

noviny, roč. XIV, č. 16, 23.4.2019, s. 5. (vyšlo krátené) 

- Spomienka na Hermana Kasriela. In: Trenčianske noviny, roč. 60, č. 17, 29.4. – 

5.5.2019, s. 8.  

https://davdva.sk/trencianske-muzeum-vydalo-novy-zbornik/
https://mytrencin.sme.sk/c/22285055/ludovy-odev-stredneho-povazia-na-umeleckych-fotografiach-mozete-obdivovat-na-trencianskom-hrade.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22285055/ludovy-odev-stredneho-povazia-na-umeleckych-fotografiach-mozete-obdivovat-na-trencianskom-hrade.html
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- Prírodovedná výstava Život po živote v  Trenčianskom múzeu. In: Bánovské noviny, 

roč. XIV, č. 27-28, 8.7.2019, s. 11.   

 

Recenzie a správy:   

- Milan Pekarovič : Ľudový odev v Trebaticiach. 1 a pol s.   

- Petra Dombaiová – Ján Kubica – Eva Struhárová : Slovník významných osobností 

mesta Trenčín – 20. storočie. 2 s.  

- Vladimír Koštial Dubnický – Ivan Ronec : Dubnica nad Váhom včera a dnes. 2 s.  

- Petronela Rágulová : Ľudová architektúra v maríkovskej doline. 2 s.  

(Všetky pre pripravovaný „Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2020“ (III. 

ročník)  

 

Mgr. Peter Schreiber 

- P. Schreiber: Pruské/Tuchyňa – mladopaleolitické náleziská v Ilavskej kotline 

(Zborník Muzea regionu Valašska, muzeum ve Valašském Meziříčí, v tlači). 

- P. Schreiber: Šimúnky – Široká, archeologické nálezisko v Dolnej Marikovej. Zborník 

Hradiská-Svedkovia dávnych čias 2 (v tlači). 

 

Mgr. Kristína Danková 

- Časopis Múzeum 2/2019 : príspevok s názvom K pozostalosti Ľudmily Podjavorinskej 

 

Alica Krištová 

- 140. výročie knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne ( schválený príspevok pre 

pripravovaný Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2019 ) 

 

Mgr. Martin Vincurský 

- DANKOVÁ, K. – VINCURSKÝ, M. K pozostalosti po Ľudmile Podjavorinskej. 

Múzeum 2/2019, s. 25-27. 

- VINCURSKÝ, M. Arcibiskup bránil svoje manželstvo. HistoryWeb.sk [online] [publ. 

10.7. 2019] https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/arcibiskup-branil-svoje-

manzelstvo. 

- Článok do pripravovaného tretieho ročníka muzeálneho zborníku: VINCURSKÝ, M. 

„Kněz táborský bludný a kacierný“. Lukáš z Nového Mesta nad Váhom a jeho stratený 

traktát. Čaká na vydanie. 

- Recenzia do pripravovaného tretieho ročníka muzeálneho zborníku k publikácii 

VIDLIČKOVÁ, M. – KLEMENT, M. Reformácia a rekatolizácia Bošáckej doliny 

v rokoch 1545-1801. Trnava 2018. Čaká na vydanie. 

- „Vedeli ste že?“ Krátky príspevok na tému „Turci a okolie Nového Mesta nad Váhom“ 

publikovaný 13. 8. 2019 na Facebookovej stránke Podjavorinského múzea. 

 

 

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 zabezpečoval 

muzeálny pedagóg v spolupráci s odbornými pracovníkmi OZOČ a odborní pracovníci 

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

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

podujatia rozpísané v časti podujatia Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne realizovalo sprievodné aktivity k výstavám: 
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- tvorivé dielničky s autorom papierových modelov hradov Vladimírom Slobodom 

- tvorivé dielničky s pánom drotárom Jozefom Šabom (kurátorom výstavy Svet z drôtu 

vs. Príbehy drotárov) 

- maľovaná nedeľa na Trenčianskom hrade  

- legovanie – špeciálny program pre deti a hravých rodičov s obľúbenou stavebnicou  

 

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. uskutočnil pásmo o M. R. Štefánikovi pre 

gymnazistov v Dubnici n. V. a pre žiakov ZŠ v Trenčianskych Stankovciach.  

 

V roku 2019 pokračovali odborní zamestnanci oddelenia PM v cykle prednášok pre 

základné školy.  

 

Mgr. Kristína Danková:  

- 21.03.2019 prednáška v prednáškovej miestnosti Podjavorinského múzea spojená s 

prezentáciou (fotografie) s názvom Nové Mesto nad Váhom  a okolie. Návštevníci: 

Klub Jednoty dôchodcov v Bratislave. 

- 24.04.2019 prednáška v prednáškovej miestnosti Podjavorinského múzea spojená s 

prezentáciou (fotografie) s názvom Nové Mesto nad Váhom a Koryčanská madona. 

Návštevníci:  žiaci zo ZŠ J. M. Hurbana v Beckove 

- 23.05.2019 prednáška v prednáškovej miestnosti Podjavorinského múzea spojená 

s prezentáciou (fotografie) s názvom Hrady v okolí Nového Mesta nad Váhom. 

Návštevníci: žiaci zo ZŠ Moravské Lieskové. 

- 17.10.2019 prednáška v prednáškovej miestnosti Podjavorinského múzea spojená 

s prezentáciou (fotografie) s názvom Nové Mesto nad Váhom v stredoveku a dejiny 

hradov Beckov, Čachtice, Tematín. Návštevníci: žiaci zo ZŠ J. M. Hurbana 

v Beckove. 

 

Mgr. Bc. Štefan Gemza: 

- Príbeh konope – prednáška realizovaná počas výstavy Konopné reminiscenie 

- Zabudnuté remeslá – prednáška realizovaná k príležitosti Dňa otvorených dverí 

 

Mgr. Patrícia Maňáková:  

- Okolie Nového Mesta nad Váhom od príchodu Slovanov (raný stredovek) a Lovci 

mamutov – prednáška 

 

Mgr. Martin Vincurský:  

- Lukáš z Nového Mesta nad Váhom – táborský kňaz a radikál – prednáška realizovaná 

pri príležitosti Dňa otvorených dverí v Podjavorinskom múzeu. 

- SNP a Nové Mesto nad Váhom – prednáška určená primárne pre žiakov a študentov. 

 

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

PM sa podieľali na lektorskej činnosti. Lektorské texty postupne prepracovávajú, dopĺňajú 

a rozširujú. Zamestnanci oddelenia PM pracovali na vypracovaní pracovných listov pre 

návštevníkov Podjavorinského múzea. 

 

Metodická pomoc /odborná konzultácia/ 
 

Odborní pracovníci OZOČ a oddelenia PM vykonávajú konzultačnú činnosť v zmysle 

prijatého Bádateľského poriadku zo dňa 21.03.2017. Každoročne počet bádateľov stúpa a je 

väčší záujem o materiály uložené nielen v zbierkovom fonde múzea, ale i vo fonde negatívov 

historických fotografií. V roku 2019 bolo 22 bádateľov na dokumentačnom stredisku OZOČ 

a 53 odborných konzultácií s odbornými pracovníkmi OZOČ (kurátormi).  
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Mediálne výstupy 
 

Mediálne výstupy zamestnancov OZOČ a oddelenia PM vo veľkej miere súviseli s 

výstavnou a expozičnou činnosťou a pripomínaním si dejinných udalostí. Záujem médií 

o aktivity múzea je dostatočný. Pracovníci múzea dostávajú priestor v regionálnych 

a celoslovenských televíziách a rádiách. Vďaka dobrej spolupráci odzneli reportáže o činnosti 

múzea 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 pravidelne 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: 

- okresnom kole biologickej olympiády „C“ v Centre voľného času v Trenčíne ako 

člen hodnotiacej komisie (12.02.2019), 

- okresnom kole biologickej olympiády „E“ v Centre voľného času v Trenčíne ako 

člen hodnotiacej komisie (16.04.2019), 

- okresnom kole biologickej olympiády „D“ v Centre voľného času v Trenčíne ako 

člen hodnotiacej komisie (25.04.2019). 

 

Účasť na konferenciách, seminároch, školeniach 

 

V dňoch 15.05.2019 – 17.05.2019 sa Bc. Lenka Golejova, Mgr. Viktória Rohaľová 

a Mgr. Jaroslav Michálik pasívne zúčastnili odborného semináru v Bratislave s názvom 

Ochrana fotografií a súvisiacich predmetov z plastu. Na tomto seminári sa dozvedeli veľa 

nových poznatkov a informácií o vývoji fotografických techník, preventívnej ochrane, 

prejavoch starnutia atď. Nadobudnuté poznatky zužitkovali pri realizácii uchovávania 

a ochrany zbierkového fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne.  

 

Dňa 05.06.2019 sa Mgr. Martin Vincurský a Mgr. Kristína Danková aktívne zúčastnili 

vedeckej konferencie Museologica literaria 2019. Spoločne vystúpili s referátom Ľudmila 

Riznerová Podjavorinská a Ľudovít Vladimír Rizner. Vzťah a spolupráca. 

 

V dňoch 16.06.2019 – 28.06.2019 Mgr. Viktória Rohaľová absolvovala stáž v 

Roztokách u Prahy a venovala sa zvyšovaniu svojej kvalifikácie. Obsahom stáže bola odborná 

konzervačná činnosť a konzultácie s odbornými zamestnancami Středočeského muzea v 

Čechách.  

 

V auguste 2019 sa Mgr. Bc. Štefan Gemza pasívne zúčastnil 13. ročníku podujatia 

Remeslá našich predkov v Starej Turej. 

 

Dňa 06.09.2019 sa Mgr. Kristína Danková pasívne zúčastnila vedeckej konferencie s 

názvom Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia v budove Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave. 

 

Dňa 17.09.2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne uskutočnilo v priestoroch Delovej 

bašty na Trenčianskom hrade a v spolupráci s Muzeálnym kabinetom SNM konferenciu na 

tému: Nadobúdanie a vyraďovanie zbierkových predmetov. Konferencie sa zúčastnili viaceré 

muzeálne a galerijné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. So svojimi príspevkami 

http://www.muzeumtn.sk/
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vystúpila PhDr. Viera Majchrovičová. Konferencia prebehla formou dialógu medzi 

zamestnankyňami Muzeálneho kabinetu SNM a zúčastnenými zamestnancami odborných 

inštitúcií. Zámerom stretnutia odborných zamestnancov bolo nájsť riešenie na mnohé 

vzniknuté situácie týkajúce sa nadobúdania a vyraďovania zbierkových predmetov 

a okrajových oblastí odbornej muzeálnej činnosti.     

 

V dňoch 24.09.2019 – 26.09.2019 sa Mgr. Bc. Štefan Gemza aktívne zúčastnil XXIII. 

ročníka konferencie Etnológ a múzeum v Lučenci, ktorá bola zameraná na expozičnú, 

výstavnú a prezentačnú činnosť po roku 1989. Prezentoval sa s príspevkom pod názvom 

Etnológia v Novom Meste nad Váhom pre 21. storočie. Príspevok bude uverejnený 

v Novohradskom zborníku koncom roka 2020. 

 

V dňoch 10.09.2019 – 12.09.2019 sa Mgr. Viktória Rohaľová pasívne zúčastnila 

konferencie konzervátorov-reštaurátorov v Rožnove pod Radhoštěm. Nadobudnuté 

informácie a kontakty zužitkuje pri práci so zbierkovými predmetmi. 

 

Dňa 19.09.2019 sa Mgr. Peter Schreiber aktívne zúčastnil odborného seminára Stopy 

Rimanov na Slovensku. Odborný zamestnanec sa prezentoval s témou Trenčín – Pollakova 

tehelňa.    

 

V roku 2019 sa odborní zamestnanci Mgr. Viktória Rohaľová a Mgr. Lukáš Trnkóci 

PhD. zúčastnili dvojdňového školenia Katalogizácia získaných dát o zbierkových predmetoch 

a metódy jeho zápisu do informačného systému ESEZ. 

 

Dňa 15.11.2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne realizovalo kolokvium k príležitosti 

30. výročia Nežnej revolúcie, aktívne sa na ňom zúčastnil Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD., ktorý 

vystúpil s témou venujúcej sa udalostiam predchádzajúcim vyvrcholenie Nežnej revolúcie 

v roku 1989. Na kolokviu vystúpili mnohí pamätníci týchto udalostí a zamestnanci 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Ústavu pamäti národa.    

 

   

Mimoodborná činnosť 

 

Odborní zamestnanci OZOČ a OPM uskutočnili presun archeologického materiálu 

z Hodinovej veže na Trenčianskom hrade do Barborinho paláca tzv. archeologického  

“depozitára“. Dvojdňovú brigádu zahŕňalo prenášanie archeologického materiálu 

v krabiciach (cca 300-400 ks) a papierových vreciach (cca 200 ks). Výsledkom bolo 

zjednotenie archeologického materiálu z Trenčianskeho hradu a uvoľnenie priestoru 

Hodinovej veže pre nové účely, ktoré do budúcna môžu priniesť sprístupnenie tejto pamiatky 

verejnosti. Z dôvodu silného znečistenia obalového materiálu archeologických nálezov, 

prebiehalo jeho čiastočné očistenie a výmena poškodených kusov za vhodnejší materiál.  
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PODUJATIA TRENČIANSKEHO MÚZEA V TRENČÍNE DO 31.12.2019 

 

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.  

 

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.  

 
GENERÁL  ŠTEFÁNIK 

 

Termín: 01.02. – 28.02.2019 

Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, vestibul 

 

Výstavu k 100.  výročiu smrti generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika sme pripravili 

v spolupráci s Nadáciou M.R. Štefánika Bratislava, Štátnym archívom Trenčín, Klubom 

filatelistov a numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín. K výstave prispeli i dve súkromné 

osoby so svojimi materiálmi.  

Kurátor: odborne sa podieľali  PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. a Mgr. Jaroslav Michálik 
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TRENČÍN ZA POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKOCIHO 

PREDNÁŠKA doc. PhDr. Ivana Mrvu, PhD. 

 

Termín: 28.03.2019 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála 

 

SVET Z DRÔTU VS. PRÍBEHY DROTÁROV                                                        

Termín: 01.03. – 23.06.2019                                                                                                       

Miesto: Trenčiansky hrad, kasáreň  

Výstava Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov Trenčianskeho múzea v Trenčíne v spolupráci s 

Občianskym združením Galéria drôtu spájala nadšencov drôtovania z radov amatérov, ale i 

profesionálnych tvorcov úžitkových predmetov, filigránskych šperkov či veľkých sôch. 

Prevažná väčšina autorov bola z Bratislavy a blízkeho okolia, ktorí spolupracujú s drotármi z 

celého Slovenska a Čiech.  

 

PAPIEROVÁ HISTÓRIA 

 

Termín:  01.04. – 29.05.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad, kasáreň 

 

Mladý modelár p. Vladimír Sloboda z Dubnice sa prezentoval s viac ako 50 papierovými 

modelmi hradov, zámkov a historických objektov Európy. Autor v rámci detských tvorivých 

dielničiek pracoval s deťmi na nenáročných modeloch a ako ukážky tvoril ďalší model hradu. 

 

VEĽKÁ NOC NA TRENČIANSKOM HRADE 

Termín: 19.04. – 22.04.2019                                                                                              

Miesto: Trenčiansky hrad 

Štvordenné podujatie „Veľká noc na Trenčianskom hrade“.  „Papierový piatok“, „Drotárska 

sobota“, „Maľovaná nedela“ aj „Hudobný pondelok“ navštívilo vyše 5000 návštevníkov. 

Papierový piatok (19.4.) ponúkol tvorivé dielničky pre deti s autorom papierových modelov 

prezentovaných na výstave Papierová história v kasárni Trenčianskeho hradu. Na Drotársku 

sobotu (20.4.) bol šikovným detičkám v rámci dielničiek k dispozícii umelecký drotár, kurátor 

výstavy Svet drôtu a opäť aj dielnička pre záujemcov o papierové modelárstvo. V priebehu 

Maľovanej nedele (21.4.) a Hudobného pondelka (22.4.) spríjemnili návštevníkom pobyt na 

Trenčianskom hrade „potulní muzikanti“ a ich dobová folková hudba, aj deťmi obľúbené 

maľovanie na tvár. Počas všetkých štyroch dní prebiehala v areáli hradu „vajíčková pátračka“ 

– hra pre malých pátračov a ich rodičov. Pre každého úspešného detektíva bola prichystaná 

drobná sladká odmena! K doladeniu tej správnej sviatočnej atmosféry pomohla aj menšia 

výstava "Kraslice z police“, kraslíc z depozitu Trenčianskeho múzea, zdobených napr. 

technikou oblepovania dužinou špeciálneho druhu močiarnej trávy, vyškrabovaním alebo 

batikovaním.  

   

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Termín: 17.05.2019                                                                                                               

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom si pripravilo deň plný informácií a 

zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa mohli napr. na ukážky konzervátorských a 

reštaurátorských prác, rôzne zaujímavé prednášky či tvorivé dielničky pre šikovné detičky. 
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SOKOLIARI A DOBOVÝ TÁBOR NA TRENČIANSKOM HRADE 
Termín: 01.05.2019 – 31.08.2019 

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. 

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 

Termín: 18.05.2019                                                                                                           

Miesto: Trenčiansky hrad, Katov dom, Kostnica sv. Michala, Župný dom  

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. Návštevníci mali 

taktiež možnosť navštíviť všetky prevádzky Trenčianskeho múzea v Trenčíne v samotnom 

meste.   

 

PREDNÁŠKA „ČO UKRÝVA DEPOZITÁR ALEBO POHĽADY DO MINULOSTI 

S Mgr. Martinom Malom“                                                                                                     

Ženské čepce v ľudovom odeve stredného Považia 

Termín: 30.05.2019 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála 

 

DEŇ DETÍ NA TRENČIANSKOM HRADE 

 

Termín: 01.06.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad 

 

V tento deň sa deti mohli stať hradným kráľom alebo kráľovnou. Deti vyrábali, hádali, hrali 

sa a plnili úlohy a tým strávili pekný deň v areály Trenčianskeho hradu.  

 

CYRILO-METODSKÉ ROZPRAVY / CYRILO-METODSKÁ ÚCTA NA 

SLOVENSKU V 20. STOROČÍ 

PREDNÁŠKA s prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD.  

 

Termín: 25.06.2019 

Miesto: refektár Piaristického gymnázia, Trenčín 

 

PREDNÁŠKA „ČO UKRÝVA DEPOZITÁR ALEBO POHĽADY DO MINULOSTI 

S Mgr. Vladimírom Pinďákom“                                                                                            

Hradná kaplnka kráľovnej Barbory Celjskej z 20. – 30. rokov 15. storočia 

Termín: 27.06.2019 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála 
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LEGO + LETO = HRAD 

 

Termín: 01.07. – 30.08.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad, kasáreň 

 

Z Lega je možné postaviť prakticky čokoľvek. Postaviť si môžete modely automobilov, 

vlakov, domov, hradov, zámkov, sôch, vesmírnych plavidiel, či funkčných robotov. Názov 

"Lego" je odvodený z dánskych slov "leg godt," čo v preklade znamená "hraj sa dobre." 

Výrobky tejto dánskej spoločnosti uchvátili celý svet a deti zo všetkého najviac. Počas 

letných prázdnin na ploche takmer 300 m2 sme pripravili výstavu malých legových kociek, 

tzv. Lego bricks, ktorá mala vysokú návštevnosť nielen detí. 

 

NOČNÉ PREHLIADKY  

Termín: 05.07., 06.07., 19.07., 20.07., 09.08., 10.08., 23.08., 24.08., 13.09., 14.09.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad 

Nočné prehliadky na Trenčianskom hrade zaviedli návštevníka do ďalekého orientu. Téma sa 

venovala hľadaniu stratenej Aladinovej lampy. Okrem hraných scénok návštevníci mohli 

vidieť fakíra, brušné tanečnice a iné. Večerný program zavŕšila ohňová šou.    

 

 HISTÓRIA, KTORÁ NÁS SPÁJA - PAMIATKY TRENĆIANSKEHO A ZLÍNSKEHO 

KRAJA  / KOCR / 

 

Termín: 24.07. – 09.08.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad, Barborin palác 

 

  Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región spolu s Centrálou cestovního ruchu 

Východní Moravy vytvorili unikátny projekt, ktorý ponúkol turistom nahliadnuť do kultúrno-

historickej siete slávnych, ale naopak i prachom zapadnutých pamiatok. Mohyla generála M. 

R. Štefánika či Zámok v Kroměříži sú každému notoricky známe stavby, ale čo také kaštiele v 

Klátovej Novej Vsi alebo Veterný Mlyn v českej obci Velké Těšany? Výstava spojila grafické 

exponáty lákavých objektov, ktoré sa nachádzajú na území dvoch susediacich regiónov - 

Trenčianskeho a Zlínskeho. 

 

PREDNÁŠKA „ČO UKRÝVA DEPOZITÁR ALEBO POHĽADY DO MINULOSTI 

S Mgr. Petrom Schreiberom“                                                                                                     

Rímske nápisy z územia Slovenska 

Termín: 26.07.2019 

Miesto:Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála 

 

HISTORIA PICTA/DEJINY V OBRAZOCH 

Termín: 01.08. – 26.10.2019                                                                                                       

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Výstava vznikla na základe autorských prác samotného kurátora výstavy Mgr. Martina 

Vincurského. Autor zachytil historické postavy z rôznych spoločenských vrstiev, vojakov, 

remeselníkov a šľachticov obdobia doby bronzovej až po novovek.   
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KRVAVÉ SLZY / V SMRTIACOM OBJATÍ 

Termín: 24.08.2019                                                                                                          

Miesto: Draškovičov kaštieľ, Čachtice 

V sobotu 24.8.2019 ožilo podzemie Draškovičovského kaštieľa v Čachticiach divadelným 

predstavením zo života Alžbety Bátoriovej, jej smrtiaci nástroj a pomocníkov. 

 

PREDNÁŠKA „ČO UKRÝVA DEPOZITÁR ALEBO POHĽADY DO MINULOSTI 

S PhDr. ThMgr. Liborom Bernátom, CSc.“                                                                                                     

Balkánske pušky 

Termín: 28.08.2019 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála 

 

ČESKOSLOVENSKÉ VOJSKO VO FRANCÚZSKEJ LÉGII v r. 1939 

Termín: 04.09.2019 – 29.09.2019 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Výstavné priestory 

  

Výstava „Československé vojsko vo Francúzsku v roku 1939“, bola otvorená k príležitosti 80. 

výročia jeho vzniku a dokumentovala formovanie prvých československých jednotiek ako aj 

vznik československej divízie (15. januára 1940).  

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 

 

Termín: 06.09.2019 – 30.09.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad, kasáreň 

 

V piatok, 6. septembra 2019, sa vo výstavných priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu 

uskutočnila vernisáž a slávnostné predávanie ocenení z 56. ročníka celoštátnej postupovej 

súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom Výtvarné spektrum. Táto výtvarná súťaž 

s dlhoročnou tradíciou sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslava Bašku. Výstava pozostáva z tvorivej práce amatérskych umelcov. 

 

PREDNÁŠKA „ČO UKRÝVA DEPOZITÁR ALEBO POHĽADY DO MINULOSTI 

S Alicou Krištofovou“                                                                                                         

Rodová galéria zemianskej rodiny Zamarovských zo Zamaroviec  

Termín: 26.09.2019 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála 

 

 

JESEŇ NA HRADE 

 

Termín: 05.10.2019 

Miesto: Trenčiansky hrad 

 

Podujatie pre deti, výroba svetlonosov, púšťanie šarkanov.   
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HERBÁR ĽUDU VÁHU/HERBARIUM POPULI VAGI 

Termín: 03.10.2019 – 20.01.2020  

Miesto: Trenčiansky hrad, kasáreň 

Kurátor: Richard Benech 

Projekt „Herbár ľudu Váhu“ je projektom spájajúcim etnografiu a umeleckú fotografiu 

s cieľom prezentovať ľudový odev Považia pútavo a odborne. Výstava mapuje ľudový odev 

v jeho starších unikátnych formách, ale aj jeho súčasné formy. Ponúka prierez vývoja 

sviatočného odevu od konca 19. storočia do súčasnosti v regióne Stredného a Dolného 

Považia. Na 25 veľkoformátových obrazoch zachytáva okolité obce, ich rámy sú zdobené 

výšivkou z danej obce. Ateliérové fotografie sú výsledkom úspešného rovnomenného 

kalendára pre rok 2019, ktorého druhá časť pre rok 2020 z oblasti Dolného Považia bola 

prístupná na výstave. Na projekte spolupracovali desiatky znalcov a pamätníkov z daných 

obcí, členovia folklórnych súborov Váh z Púchova a Mladosť z Dubnice nad Váhom. 

Autorom projektu a odborným garantom je etnológ Richard Benech. Autorom umeleckej 

fotografie je Michal Zahornacký.  

 

PREDNÁŠKA „ČO UKRÝVA DEPOZITÁR ALEBO POHĽADY DO MINULOSTI 

S Mgr. Martinom Štefánikom“                                                                                                     

Život a dielo Karola Brančíka  

Termín: 11.10.2019 

Miesto: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Kongregačná sála 

 

ČERTI NA TRENČIANSKOM HRADE 

Termín: 02.11.2019 

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. Na hornom hrade trónila 

„Smrť“ vo svojom temnom kresle a čertovskí pomocníci preháňali návštevníkov z kúta do 

kúta. 

ĽUDOVÉ NÁSTROJE ZO ZBIEROK KAROLA DUFEKA 

Termín: 14.11. 2019 – 08.02.2020 

Miesto: Podjavorinské múzeum  v Novom Meste nad Váhom 

 

 Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka. Výstava je organizovaná v spolupráci 

so Slovenským národným múzeom-Hudobným múzeom. Kornel Duffek bol významný 

hudobný pedagóg, znalec umenia, dlhoročný šéfredaktor časopisu Revue Piešťany, zberateľ, 

spoluautor viacerých publikácií a propagačných materiálov a zanietený ochranca prírody. 

 

KOLOKVIUM K NEŽENEJ REVOLÚCII 1989 

Termín: 15.11.2019                                                                                                                 

Miesto: Trenčiansky hrad, kasáreň 

Pri príležitosti pripomenutia 30. výročia vypuknutia Nežnej revolúcie sa v kasárni na 

Trenčianskom hrade uskutočnilo kolokvium mapujúce tieto revolučné dni a udalosti. Medzi 

vystupujúcimi boli odborní zamestnanci Trenčianskeho múzea, zástupcovia Ústavu pamäti 

národa, ale i pamätníci, ktorí predstavili revolučné udalosti svojimi očami. 
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ADVENT V PODJAVORINSKOM MÚZEU 

Termín: 09.12. – 20.12.2019 

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

Program Podjavorinského múzea sa skladal z prednášky ,,Vianočné zvyky v Trenčianskom 

kraji“ a ,,Tvorivé dielničky“ s možnosťou prehliadky dvoch pohyblivých betlehemov.  

 

Štatistika návštevnosti – Trenčianske múzeum v Trenčíne 2019   

 

Prevádzka:                                            rok  2018                 rok 2019 

Trenčiansky hrad                                        136.162                 152.189 

Trenčianske múzeum – Župný dom                1.637                     1.924 

Katov dom                                                 6.308                     7.741 

Kostnica (Karner)                                         3.750                     2.805 

Kúria Ambrovec Beckov    IV. – X.                    v rekonštrukcií 

Dreškovičov kaštieľ Čachtice IV.- X.           3.066                     4.293 

Nové Mesto nad Váhom – múzeum    2.189                     2.158 

Rodný dom Ľ. Štúra/A. Dubčeka Uhrovec     3.876                     4.355 

Spolu:                                                           159.047                 175.465 

 

 

 

 

 
graf. č.1: Návštevnosť expozícií Trenčianskeho múzea v Trenčíne
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Rozbor činností Oddelenia prevádzky a správy budov za rok 2019 
 

Oddelenie PaSB v roku 2019 okrem základnej údržby objektov v správe Trenčianskeho 

múzea vlastnými zamestnancami, zabezpečovala aj stavebné akcie vykonávané dodávateľsky. 

   

V roku 2019 sa dodávateľským spôsobom podarilo rekonštruovať: 

 

1. Budova Skleník na Trenčianskom hrade. Stavbu realizovala spoločnosť Metrostav a.s. 

Praha. Náklady na rekonštrukciu boli v sume 520.624,40 € s DPH.  Stavba bola 

skolaudovaná 28.6.2019. 

 

          
 

 

2. Rekonštrukcia Múru hradbového IX., ÚZPF 1345/44 na Trenčianskom hrade. Stavbu 

realizovala spoločnosť MT CASTRUM s.r.o., Považské Podhradie. Náklady na 

rekonštrukciu boli v sume 205.892,34 € s DPH. Práce boli ukončené v zmysle ZoD. 

29.10.2019. 
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3. Oprava strechy Karnera sv. Michala v Trenčíne. Stavbu realizovala spoločnosť Michal 

Pořický Solanec pod Soláněm, Česká republika. Náklady na opravu boli v sume 

26.590,96 € s DPH. Práce boli ukončene v zmysle ZoD. do 30.6.2019. 

 
 

 
 

 
 

4. Výmena okien v Zápoľskom paláci. Výmenu realizovala spoločnosť ATONAJ s.r.o., 

Krivá. Náklady na výmenu okien boli v sume 29.500,00 € s DPH. 
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I./A             Vyhodnotenie nákladových položiek 
 

 
Náklady predstavujú čerpanie bežných výdavkov a odpisy majetku. 

 

5 – Náklady                               1 932 795,24 € 
 

50 – Spotrebované nákupy                        208 366,73 € 
 

501 – Spotreba materiálu                        97 396,00 € 

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

- drobného hmotného majetku –  výpočtová technika pre odborných zamestnancov 

a zamestnancov marketingu, závesová látka do expozičných priestorov v Pamätnej 

izbe Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci, stolárske svorky, nábytok do stolárskej dielne a  

paletový vozík do PM v Novom Meste n/V, skriňa na náradie,  dielenský nábytok do 

administratívnej budovy na Trenčianskom hrade, vlasové vlhkomery a odvlhčovače do 

expozičných priestorov, drevené rámy s pasportou, kancelárske pracovné stoly; 

reklamné stojany, nábytok do detského kútika,  ruské kolky a destilátor vody  na 

Trenčiansky hrad,  bannery,  OOPP ,  vysávače, náradie na zabezpečovanie údržby 

objektov TM;   mobilný telefón ,   kompresor a sušič vzduchu do PM v Novom Meste 

n/Váhom vitríny výstavné do nových expozícií , repliky historického nábytku a  odevu 

vojaka zo 14. stor. a pod.                   52 805,60 € 

- drobný nehmotný majetok (grafické programy)          699,99 € 

-  predaj vstupeniek v cene obstarania             116,47 € 

-  OTE v obstarávacej cene  17,- až 33,- €         5 292,86 € 

- kníh a  časopisov                407,15 € 

- výstavnícky materiál na zabezpečenie výstav v objektoch TM           102,43 € 

- stolársky materiál                       4 825,25 € 

- materiál na svietenie                       5 106,46 € 

- materiál spotrebovaný na bežnú údržbu objektov TM                                     3 250,52 € 

- konzervátorský materiál              689,02 € 

- čistiaci materiál v sume           3 345,47 € 

- spotreba kancelárskeho materiálu        10 666,11 € 

- spotreba PHM             2 707,79 € 

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

vitríny,  materiál na doplnenie lekárničiek, brano a kľučka na dvere, edukačné 

pomôcky, dekoračný materiál,  smútočné vence, zabezpečenie pitného režimu, 

pečiatky, napájací zdroj, úložné boxy, zarážky, tlmiče dverí a pod.)         7 380,88 € 

 

502 – spotreba energie         105 729,23 € 

v tom: 

- elektrická energia                    62 514,40 € 

- plyn                                41 664,31 € 

- voda                                   1 550,52 € 

 

504 – predaný tovar            5 241,50 € 

- z toho komisionálny predaj                                 1 166,67 € 

51 – Služby                  196 933,45 € 
 

511 – Opravy a udržiavanie                    83 816,30 € 

v tom: 

- údržba budov          68 585,61 € 
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v tom: výmena okien v Zápoľského a Barborinom paláci  na Trenčianskom hrade, 

náter ochodze na Matúšovej veži na Trenčianskom hrade; výmena strechy na Kostnici, 

havária  na vodovodnej prípojke na Trenčianskom hrade, oprava poškodených 

zachytávačov snehu na streche Ľudovítovho paláca na Trenčianskom hrade a oprava 

nákladného výťahu v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste n/V 

- reštaurovanie zbierkových predmetov – dámske odevné súčasti      3 830,00 € 

- opravy motorových vozidiel              840,86 € 

- údržba strojov, prístrojov, zariadení        10 559,83 € 

v tom: oprava systému EZS v priestoroch Trenčianskeho hradu, oprava a preloženie  

slaboprúdových rozvodov, revízia hasiacich prístrojov, oprava kotla, oprava kopírky, 

oprava krovinorezu  oprava zámku na vchodových dverách Trenčianskeho múzea 

       

512 – Cestovné             6 503,56 € 

- 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,  

prepravy zbierkových predmetov, bádania odborného zamestnanca v múzeu 

v Maďarsku a v kláštore v  Taliansku predstavujú čiastku 1 918,25 €. 

 

513 – Náklady na reprezentáciu            854,71 € 

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

a pri otvorení nových expozícií. 

 

518 – Ostatné služby         105 758,88 € 

- telekomunikačné služby, počítačové siete                     6 254,04 € 

- poštové poplatky                          840,05 € 

- stočné                                    4 743,55 € 

- poplatky za školenia a semináre                                2 265,62 € 

- revízie elektrorozvodov, komínov, hasiacich prístrojov, plynových kotolní a tlakových 

nádrží vykonávané v zmysle platných právnych predpisov                12 035,08 € 

- nájomné – za prenájom reklamnej plochy, bilbordov a náradia                  2 244,80 € 

- odvoz komunálneho odpadu                                 1 556,96 € 

- čistiarenské služby                                     145,09 € 

- služby BOZP, ochrana majetku                     2 120,12 € 

- propagácia, reklama                                  2 856,92 € 

- kosenie trávnatých plôch na Trenčianskom hrade – spolupráca so Strednou 

odbornou školou Pruské              598,20 € 

- ostatné služby                                 70 098,45 € 

v rámci ostatných služieb sú zahrnuté výdavky súvisiace so zorganizovaním podujatí 

na Trenčianskom hrade:   „Veľká noc na hrade“,  „Včielka“, „Lego a leto na hrade“, 

„Rozprávková cesta Matúša Čáka Trenčianskeho,  šermiarske vystúpenia, spevácke 

a hudobné vystúpenia, sokoliarske vystúpenia, dobový tábor , nočné prehliadky pod 

názvom „Orient“ , podujatie „Nebo, peklo, krampus“, ďalej predstavenie „Krvavé 

slzy“ v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach,   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 

a GDPR , preklady textu na leták „Trenčiansky hrad“ do rôznych jazykov,  výroba 

bannerov a tlač plagátov na propagáciu akcií organizovaných TM, upgrade 

vstupenkového systému, právne služby, meranie vlhkosti muriva, vyhľadanie poruchy 

na vodovodnom potrubí, správa a servis počítačovej siete, analýza chemického 



30 

 

znečistenia priestorov Trenčianskeho múzea, predĺženie licencie na pokladničný 

systém do prevádzok TM, ochranná dezinsekcia líp na Trenčianskom hrade a pod..  

 

52 – Osobné náklady             1 252 256,59 € 
 

521 – Mzdové náklady            891 033,77 € 

v tom: 

a) Čerpanie mzdových nákladov                                                 891 033,77 € 

- tarifné mzdy                   465 876,39 € 

- náhrady mzdy                      92 972,55 € 

- mimoriadne odmeny                     67 787,50 € 

- jubilejné odmeny            3 689,00 € 

- letný plat           34 379,00 € 

- vianočný plat           22 401,00 € 

- osobné príplatky                   164 252,35 € 

- príplatky za riadenie                       6 850,13 € 

- príplatky za soboty, nedele a sviatky                   26 732,43 € 

- nočné príplatky                       3 400,29 € 

- nadčasové príplatky            2 689,35 € 

- ostatné príplatky                   3,78 €

  

K 31.12.2019 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v počte  69,02 

osôb, z toho zamestnanci kultúry v počte  22,25 a ostatní zamestnanci v počte 46,77. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol v počte 69 osôb, 

z toho zamestnanci kultúry v počte 22 a ostatní zamestnanci v počte 47. 

 

Priemerná čistá mesačná mzda za rok 2019 bola vo výške 832,29 €.  

 

b) Čerpanie OON               0,00 € 

V hodnotenom období neboli uzatvorené žiadne dohody o vykonaní práce.  

 

524 – Zákonné sociálne poistenie       304 228,15 € 

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

      prostriedkom. 

 

525 – Ostatné sociálne poistenie         2 080,00 € 

       Na uvedenom nákladovom účte bol zaúčtovaný vyplatený príspevok zamestnávateľa na    

      doplnkové dôchodkové sporenie. 

 

 

 

 

 

527 – Zákonné sociálne náklady         54 914,67 € 

v tom: 

- tvorba sociálneho fondu         11 915,65 € 

- OOPP                 467,05 € 

- nemocenské dávky            2 650,87 € 

- príspevok na stravovanie         35 336,40 € 

- odchodné                        2 490,00 € 

- príspevok na rekreácie zamestnancov v zmysle § 152a Zákonníka práce     2 054,70 € 

 

53 – Dane a poplatky                   6 584,33 € 
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532 – Daň z nehnuteľnosti                     3 855,79 €  

 

538 – Ostatné dane a poplatky                     2 728,54 € 

 

- z toho komunálny odpad           1 609,62 € 

 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                   419,64 € 
 

544 – zmluvné pokuty a penále               27,64 € 

 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                     392,00 € 

 v tom: 

- nákup zbierkových predmetov              105,00 € 

- lekárske prehliadky               287,00 € 

  

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

         a zúčtovanie časového rozlíšenia              266 175,90 € 
 

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku   249 349,69 € 

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

a z darovaného kapitálového majetku 

 

553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti      11 748,00 € 

- jedná sa o rezervu na úhradu ušlej mzdy v prípade neúspechu v súdnom  spore 

s bývalou zamestnankyňou 

 

558 – Tvorba ostatných opravných položiek – OP k pohľadávkam       5 078,21 € 

 

 

56 – Finančné náklady          2 058,60 € 
 

563 – Kurzové straty                  29,19 €  

 

568 – Ostatné finančné náklady         2  029,41 € 

- jedná sa o bankové poplatky vo výške 1 951,81 € a poistné za výstavu 

vo výške 77,60 € 

 

 

I./B                  Vyhodnotenie výnosových  položiek 
 

 

6 – Výnosy         2 240 262,64 € 
 

  

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar              685 258,03 € 
 

602 – Tržby z predaja služieb       677 502,43 € 
 v tom: 

 

- tržby za vstupné                   676 002,43 € 

z toho: Katov dom            4 207,00 € 
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Trenčianske múzeum           1 026,00 € 

Trenčiansky hrad                  660 693,93 € 

Draškovičov kaštieľ v Čachticiach         5 705,90 € 

Pamätná izba Ľ. Štúra a A.Dubčeka v Uhrovci       1 715,80 € 

Podjavorinské múzeum v Novom Meste n/V       1 017,40 € 

Karner sv. Michala           1 636,40 € 

 

- ostatné tržby z predaja          1 500,00  € 

jedná sa o tržby za archeologický výskum  

 

604 – Tržby za predaný tovar           7 755,60 € 

- tržby za predaj propagačných materiálov a komisionálny predaj 

 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob                     -33,20 € 
 

614 – Zmena stavu zvierat                          -33,20 € 

- úmrtie strážneho psa na Trenčianskom hrade 

 

64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                   141 235,05 € 
 

642 – Tržby z predaja materiálu                                     12,00  € 

 

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania      54 673,40  € 

 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti      86 549,65 € 

- nájomné z dlhodobých prenájmov časti objektu Podjavorinské  

múzeum  v Novom Meste nad Váhom,  krátkodobé prenájmy 

na Trenčianskom hrade a refundácie z vyúčtovania služieb  

za predchádzajúci rok       

     

66 – Finančné výnosy                 3,24 € 

 
662 – Úroky                    3,24 € 

- úroky získané z vlastných finančných prostriedkov 

 

 

69 – Výnosy z bež. transferov a rozp. príjmov v štátnych RO a PO        1 413 799,52 € 

             
691 – Výnosy z bežných transferov  z rozpočtu VUC            1 211 535,70 € 

 

692 – Výnosy z kapitálových transferov  z rozpočtu VUC               193 260,06 € 

 

- vo výške odpisov dlhodobého  majetku financovaného z prostriedkov VUC 

 

693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR        6 910,00 € 

 

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

          verejnej správy             1 666,68 € 

 

698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od iných subjektov mimo 

          verejnej správy                427,08 € 
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Výsledok hospodárenia za rok 2019 ( pred zdanením)                 307 467,40 €   

Splatná daň z príjmov (591)               17 510,54 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení            289 956,86 € 

 

 

 

 

II.             ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH PROSTRIEDKOV  

   
 

700 - Kapitálové výdavky             786 987,74 € 

 

710 – Obstarávanie kapitálových aktív           786 987,74 € 
 

z toho: 

 

713 001 – Interiérové vybavenie                    46 158,52 € 

-  regálový systém pre Podjavorinské múzeum  v Novom Meste nad Váhom vo výške 

19 160,00 € ,  ZF 41 

- vitríny do expozícií v Kúria Ambrovec v Beckove a na Trenčianskom hrade, vo výške 

26 998,52 €, ZF 46 

 

713 005 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...       3 470,00 € 

- elektronická zabezpečovacia signalizácia v  pobočke  Kúria Ambrovec v Beckove,   

ZF 46 

 

714 004 -  Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných   

                pracovných strojov, traktorov          5 639,99 € 

- príslušenstvo k malotraktoru Kubota , ktorý je využívaný na Trenčianskom hrade,    

ZF 46 

716 – Projektová dokumentácia                       13 160,60 € 

 

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

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

2 394,00 € , ZF 41 

- svetelno-technický  projekt  modernizácie  osvetlenia  Trenčianskeho hradu vo  výške 

5 970,60 €, ZF 46 

- zameranie archeologických sond, murív a rezov a vyznačenie katastrálneho stavu -   

investičná akcia „Administratívna budova skleník – Administratívna budova v areáli 

Trenčianskeho hradu“ vo výške 620,00 € , ZF 46 

- PD na kamerový systém interiéru Trenčianskeho hradu vo výške  800,00 €, ZF 46 

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

objektov v juhovýchodnej časti hradného jadra a vyhotovenie výskumnej 

dokumentácie s návrhom obnovy vo výške 3 376,00 €, ZF 46 

 

717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia budov, objektov...   717 528,63 € 

 

v tom: 

- investičná akcia „Administratívna budova skleník – Administratívna budova v areáli 

Trenčianskeho hradu“: 
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o realizácia stavebných prác vo výške 394 559,93 €, ZF 41 

o stavebný dozor  vo výške 10 088,00 €,  ZF 41 

o reštaurovanie neskorostredovekého ostenia okna a dvoch renesančných   

portálov vo výške 6 000,00 €, ZF 41 

o realizácia stavebných prác vo výške 54 347,23 €, ZF 46  

 

- investičná akcia „Rekonštrukcia múru hradobného IX., ÚZPF 1345/44“ v areáli 

Trenčianskeho hradu: 

o  realizácia stavebných prác vo výške 205 892,34 €, ZF 41 

o  stavebný dozor vo výške 1 950,00 €, ZF 41 

 

- investičná akcia „Rekonštrukcia hornej a dolnej vodárne na Trenčianskom hrade: 

o  rekonštrukčné práce vo výške 44 571,13 €, ZF 46 

o  posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo výške 120,00 

€, ZF 46 

 

718 005 – rekonštrukcia špeciálnych strojov, prístrojov                     925,00 € 

- rozšírenie elektronickej zabezpečovacej signalizácie v PM v Novom  

Meste nad Váhom, ZF 46 

 

719 002 – Nákup umeleckých diel a zbierok                       105,00 € 

- rozšírenie zbierkového fondu TM o odevy – sukňa, blúzka, čepiec,  

vesty, ZF 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


