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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií  

 

1.1. Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských, 

regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie, 

porovnanie kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti.  

 

 Základným poslaním Považského múzea v Žiline je na základe prieskumu 

a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne 

zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu 

vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na 

územie okresov Žilina a Bytča. Tie  sprístupňovať verejnosti a využívať vo verejnom záujme.  

 

 Považské múzeum v Žiline (ďalej len múzeum) plní funkciu múzea s krajskou 

pôsobnosťou v oblasti poskytovania odborno-poradenských, metodických, vzdelávacích 

a koordinačných služieb pre iné múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského 

samosprávneho kraja, obecné a súkromné múzeá v spolupráci s Národným múzejným 

centrom a odborom kultúry a komunikácie  s verejnosťou Žilinského samosprávneho kraja 

(ďalej len ŽSK). Poskytuje služby a informácie vlastníkom predmetov múzejnej hodnoty a na 

požiadanie usmerňuje pri odbornej ochrane predmetov, so súhlasom zriaďovateľa vykonáva 

previerky vybraných činností štátnych múzeí v rámci kraja a podáva návrhy na odstránenie 

nedostatkov. 

 

 

1.2. Plnenie prioritných úloh v roku 2009 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny 

a priorít určených v pláne činnosti na rok 2009, plnenie vedecko-výskumných 

úloh a pod.).  

 

 Považské múzeum v Žiline je špecializovaným múzeom s celoslovenskou 

pôsobnosťou pre oblasť drotárstva, so širším záberom na krajiny, kde pôsobili drotári, ako aj 

pre oblasť dejín dopravy na Slovensku. 

 



  

Úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny : 

V rámci hlavného poslania plní múzeum ako predmet svojej činnosti najmä tieto úlohy: 

- na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných 

dokumentov o prírode a spoločnosti, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva, 

- eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie 

múzejných zbierok v Slovenskej republike, 

- ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje, spravuje a sprístupňuje zbierkový fond, 

ktorý je majetkom štátu a vytvára preň sprievodnú odbornú dokumentáciu, 

- prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti zverejňuje výsledky 

svojej odbornej práce, 

- rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií, 

- zbierkové fondy prezentuje expozičnou a výstavníckou činnosťou vo vlastných 

a cudzích priestoroch, 

- vystavuje exponáty a prijíma výstavy iných právnických a fyzických osôb, 

- poskytuje informačné, odborno-poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so svojím 

poslaním a zameraním, 

- buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív, ktoré tvoria primárnu bázu pre 

odborné determinovanie, prezentáciu a ďalšie využívania zbierkových predmetov, 

zbierok a ďalších múzejných fondov, 

- nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami v rámci poslania 

a zamerania organizácie, 

- v spolupráci s orgánmi životného prostredia pri mapovaní flóry  a fauny regiónu najmä 

ohrozených druhov,  

- zabezpečuje prenájom a ubytovanie v priestoroch vyčlenených na tento účel, a to 

prednostne pre potreby kultúrnych inštitúcií a subjekty realizujúce kultúrne aktivity, 

- poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty a výnosy z nich používa na 

rozvoj kultúrnych aktivít, 

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho zriaďovateľ poverí. 

 

 

Úlohy vyplývajúce z plánu hlavných úloh na rok 2009 : 

- zintenzívnenie spolupráce medzi múzeami v krajskej pôsobnosti ŽSK, 

- prechod na odbornú evidenciu v systéme ESEZ, 

- prezentácia odbornej činnosti formou krátkodobých výstav i mimo výstavných 

priestorov múzea, 

- audit činnosti odborných zamestnancov , 

- zintenzívnenie výskumnej a publikačnej činnosti, vydanie zborníka, spravodaja a príp. 

ďalších monografií s výsledkami výskumnej činnosti zamestnancov, 

- propagácia histórie dopravy v regióne a na Slovensku, 

- terénny prieskum drotárskych oblastí na severozápadnom Slovensku (pozornosť sa 

sústredila na hlavné centrá drotárstva Dlhé Pole a Veľké Rovné), 

- budovanie zbierky súčasných umeleckých diel zhotovených z drôtu tradičnými 

 drotárskymi technikami, 

- prezentačné aktivity spojené s Festivalom drotárstva 2009, 

- aktivity spojené s prípravou expozície drotárstva a výstavná činnosť zameraná na 

 drotárstvo doma aj v zahraničí, 

- spolupráca s krajskou knižnicou v Žiline a s mestskou časťou Žilina - Trnové na vydaní   

 monografie o Trnovom, 

- rekonštrukcia Sobášneho paláca v Bytči – slávnostné otvorenie objektu, 

- osvetlenie Budatínskeho hradu, 



  

- prvý ročník Hradných dní Strečno – Matúš Čák Trenčiansky, 

- zintenzívnenie prezentačných aktivít špeciálne v Expozícii Jánošík a Terchová, v 

 Objektoch ľudovej architektúry v Čičmanoch, v areáli Budatínskeho hradu, 

- vytváranie pozitívneho mediálneho obrazu organizácie. 

 

 

1.3. Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu (múzeá za múzeá, knižnice za 

knižnice, atď...) v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti  iných subjektov.  

 

  

Kysucké múzeum v Čadci  

Moyzesova 50 

022 01 Čadca 

zriaďovateľ : ŽSK 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku 

Námestie Š. N. Hýroša 10 

034 50  Ružomberok 

zriaďovateľ : ŽSK 

 

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

Hviezdoslavovo námestie 7 

026 01 Dolný Kubín 

zriaďovateľ : ŽSK 

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

Školská 4 

031 01 Liptovský Mikuláš 

zriaďovateľ: MŽP SR 

 

Slovenské národné literárne múzeum 

Mudroňova 1 

036 01 Martin 

zriaďovateľ: MK SR 

 

Mestské múzeum v Rajci 

Námestie SNP 15/15 

015 01 Rajec 

zriaďovateľ: mesto Rajec  

 

Etnografické múzeum 

Organizačná zložka SNM 

Malá Hora 2 

036 80 Martin 

zriaďovateľ: MK SR 

 

Expozícia judaík v Malej synagóge v Žiline 

Dlabačova 15, 010 01 Žilina 

Zriaďovateľ: MK SR 



  

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 

Organizačná zložka SNM 

Moyzesova 11 

036 80 Martin 

zriaďovateľ: MK SR 

  

Múzeum Rómskej kultúry pri SNM v Martine 

Organizačná zložka SNM 

Malá Hora 2, P. O .Box 155 

036 80 Martin 

zriaďovateľ: MK SR 

 

 

1.4. Potenciálne používateľské zázemie:  

       - počet obyvateľov mesta, okresov  

 

Počet obyvateľov okresu Žilina 158 316     /k 30.09.2009/ 

Počet obyvateľov mesta Žilina            84 835     /k 31.12.2009/ 

Počet obyvateľov okresu Bytča   30 821     /k 31.12.2009/ 

Počet obyvateľov mesta Bytča    11 492     /k 31.12.2009/ 

 

2. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky, 

výstavba, rekonštrukcie. 

 

 

2.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej 

organizácie (počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné 

číslo, číslo LV, vecné bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...)  

2009 

Súp. č. Parc. č. Popis LV KÚ Výmera 

v m2 

Ťarchy 

42 33 

Dom č.42 

v Čičmanoch 324 Čičmany 50 Bez zápisu 

137 259/2 Radenov dom 

v Čičmanoch   

2210 Čičmany 167 Bez zápisu 

107 906 Sobášny palác 

v Bytči 

2067 Veľká 

Bytča 

585 Bez zápisu 

bez čísla 1349/2 Hrad 1107 Strečno 2157 Predkupné právo 

v prospech 

pozemkového 

spoločenstva bývalý 

urbariát obce Strečno 

na parc. č. KN 

1347/2,1348/4,1348/3 

podľa zmluvy č.v. 

2387/99-58/99 

-„- 1348/3 Depozitár 1107 Strečno 921 

 1347/2 Zast. plochy 

a nádvoria 

1107 Strečno 72 

 1348/4 Zast. plochy 

a nádvoria 

1107 Strečno 49 

 1349/1 Ostatné plochy 1107 Strečno 12959 



  

 1349/3 Zast. plochy 

a nádvoria 

1107 Strečno 810 

1 1 Hrad 1459 Budatín 4893 Bez zápisu 

2 2 Hospodárska 

budova 

1459 Budatín 2131  

3 3/2 Depozitár, 

knižnica 

1459 Budatín 533  

bez čísla 20/2 Vrátnica a el. 

rozvod. 

1459 Budatín 101  

 14/2 Vrátnica a el. 

rozvod 

1459 Budatín 94  

 3/1 Zast. plochy 

a nádvoria 

1459 Budatín 2 771  

 5 Ostatné plochy 1459 Budatín 47792  

 14/1 Zast.plochy 

a nádvoria 

1459 Budatín 7368  

 6 Zast. plochy 

a nádvoria 

1459 Budatín 16  

 20/1 Zast. plochy 

a nádvoria  

1459 Budatín 1661  

 968/3 Zast. plochy 

a nádvoria 

1459 Budatín 91  

Bez 

čísla 

3/3 SO 05-

Technický 

objekt 

1459 Budatín 547 Bez zápisu  

 4/2 Ostatné plochy 1459 Budatín 757 Bez zápisu 

       

 

2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností  

 

Budatínsky hrad  

- objekt bol v roku 2009 z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie zatvorený. 

 

Budatínsky hrad - objekt č. 2  

- areál Budatínskeho hradu (bývalý archív) - objekt bol v roku 2009 z dôvodu pripravovanej 

 rekonštrukcie zatvorený. 

 

Budatínsky hrad - objekt č. 3, 4 a 5  

-  objekty sú v dobrom technickom stave. 

 

 

Hrad Strečno  

- rekonštrukcia strechy na južnom paláci Hradu Strečno bola v roku 2009 ukončená, 

- okná na hrade sú v zlom stave (nedajú sa otvoriť a pod.),je potrebné ich vymeniť, 



  

- oprava strechy a priestorov pokladne a priestorov pre lektorskú službu na hrade, 

- oprava priestorov pre kastelána na Hrade Strečno – je v havarijnom stave (vlhko, 

pleseň) 

  je nutné vymeniť dlažbu, opraviť omietky, vymeniť svietidlá  a pod.), 

- vyriešenie vykurovania hradu. Staré vykurovacie telesá boli nefunkčné a preto boli 

vyradené  a fyzicky zlikvidované. 

 

 

Prevádzková budova na hrade Strečno 

- priestory reštaurácie v Prevádzkovej budove  Hradu Strečno boli zrekonštruované, 

- bolo zistené, že strecha na Prevádzkovej budove je narušená a voda tečie do depozitára  

 archeológie, 

- je potrebné  opraviť omietky na Prevádzkovej budove, 

- treba zabezpečiť  zadnú stenu prevádzkovej budovy – od skalného brala   proti vlhkosti, 

- je potrebné statickú revíziu – praskajú steny, 

- je potrebné vymaľovať všetky priestory v budove. 

 

 

Čičmany – Radenov  dom 

- boli zistené  závady v technickom stave objektu (hlavne strecha) - sú plánované 

 rekonštrukčné práce formou projektu. 

 

 

Čičmany - Dom č. 42 

- objekt je po rekonštrukcii strechy v pomerne dobrom stave. 

 

 

Sobášny palác v Bytči 

- od októbra 2009 je objekt po kompletnej rekonštrukcii v prevádzke. 

 

 

2.3. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok. Príloha č. 11 

 

2.4. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť (plocha, prevádzkové náklady 

jednotlivo podľa objektov). 

 

 

Prevádzkové priestory využívané na vlastnú činnosť: 

 

 

Čičmany 

Radenov dom....................................      72,00 m2 

Dom č. 42 ........................................      50,00 m2 

 

 

 

Areál Budatínskeho hradu 

Budova č. 3 ......................................  1192,40 m2 



  

Technický objekt...............................  1377,85 m2 

Vrátnica s elektrorozvodňou.............    101,00 m2 

Výstavné priestory pod terasou.........               108,00 m2   

Infocentrum.......................................      16,00 m2 

ČOV Budatín  ...................................      94,00 m2 

 

 

Bytča 

Sobášný palác ...................................     1170,00 m2 

 

 

Hrad Strečno 

Hrad ...............................................      2157,00 m2 

Depozitár ..........................................    921,00 m2 

Zast. plochy a nádvoria ....................     931,00 m2 

Ostatné plochy .................................          12 959,00 m2 

 

 

2.5. Prevádzkované priestory prenajaté iným – názov subjektu, plocha a cena 

prenájmu (vyčísliť rozsah a sumu). 

 

 

V roku 2009 boli prenajímané   objekty a prevádzkové priestory nasledovným subjektom:  

 

 

Talux, s. r. o. Žilina,  

priestory reštaurácie v PB pod Hradom Strečno .......316,70 m2.................... 2542,65 EUR/rok  

 

 

  

2.6. Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov - názov subjektu, plocha 

a cena nájmu (vyčísliť rozsah a sumu). 

 

 

Obecný úrad Terchová 

Expozícia...............................................................372,15 m2.......................2382,53 EUR/rok 

 

 

p. Jaroslav Hrdý, Rajecké Teplice  

parc. č. 32/1 v Čičmanoch..................................... 56,00 m2............................74,35 EUR/rok 

 

 

2.7. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) 

spolu, z toho za rok 2009.  

 

Rekonštrukcia areálu Budatínskeho hradu  - projektová dokumentácia, II. etapa – zádržné   

z VÚC ...................................................... 2295,- EUR  

Spolu ........................................................ 2295,- EUR 



  

 

Rekonštrukcia Hradu Strečno  - oprava strechy južného paláca. 

Dotácia z MK  SR ....................................   13278,- EUR 

z VÚC ......................................................   26904,- EUR 

Spolu ........................................................   40182,- EUR 

 

 

2.8. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované 

práce,  objem finančných prostriedkov za rok 2009). 

 

 Považské múzeum v Žiline v roku 2009 vynaložilo na opravy a údržbu objektov 

z bežných výdavkov 41083,- EUR.   

 

 Hlavná časť prostriedkov bola vynaložená na revízie PSN, EPS a EZS, kotolne, 

elektroinštalácií, elektrospotrebičov, klimatizačného zariadenia, vzduchotechniky, tlakových 

nádob a hasiacich prístrojov. V expozícii v Čičmanoch bol vykonaný náter šindľovej strechy  

a na Hrade Strečno oprava dreveného prístrešku. Ďalšie prostriedky sa použili na servis 

a údržbu výťahov, dochádzkového systému, ČOV, servis motorových vozidiel, údržba 

interiéru a rôzne drobné opravy týkajúce sa prevádzky múzea.  

 

 

2.9. Vozový park (počet osobných a nákladných vozidiel, typ, rok výroby, počet 

najazdených kilometrov, technický stav vozidiel) – priložte tabuľkový prehľad 

Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK. Príloha č. 1 

 

 

2.10. Poistenie majetku – skutočnosť, požiadavka (objem finančných prostriedkov   

rozčlenených podľa jednotlivých objektov) – priložte tabuľkový prehľad 

Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

Príloha č. 2 

 

 

2.11. Poistenie zbierkového fondu – skutočnosť, požiadavka.  

   V roku 2009 nebol zbierkový fond poistený. 

 

 

2.12. Plnenie úloh na úseku BOZP, PO (uveďte, či je plnenie úloh zabezpečené 

vlastnými pracovníkmi, príp. dodávateľsky). 

 Plnenie  vyššie uvedených úloh je realizované dodávateľsky firmou MPM Žilina. 

 

3. Návštevnosť kultúrnej organizácie – priložte tabuľkový prehľad Návštevnosť 

kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK . Príloha č. 3  

 

 



  

4. Ročné dane z nehnuteľností – priložte tabuľkový prehľad Daň z nehnuteľností - 

kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Príloha č. 4 

 

 

5. Riadiaca a kontrolná činnosť.  

 

 

5.1. Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti.  

  

 Vnútorná kontrola činnosti organizácie bola realizovaná na dvoch úrovniach. Prvá 

úroveň súvisela s kompetenciami riaditeľa, ktorý prostredníctvom dostupných nástrojov 

priebežne realizoval kontrolnú činnosť priamo, ale aj prostredníctvom inventarizácií, alebo 

audítorskej činnosti. Prípadné zistené nedostatky boli riešené ihneď, alebo priebežne podľa 

náročnosti, a to hlavne prostredníctvom porád vedenia, kde kontrolná činnosť vyplývala aj 

z priebežných kontrol plnenia uznesení odhlasovaných vedením múzea. Závažnejšie 

porušenia vyplývajúce z neplnenia plánu hlavných úloh alebo dodržiavania pracovného 

poriadku príp. iných príkazov a smerníc, boli riešené individuálne alebo v spolupráci so 

zástupcom odborov podľa platných zmlúv, poriadkov a smerníc. Zápisnice, zápisy, príp. iné 

dokumenty deklarujúce výsledky kontrolnej činnosti sú evidované v archíve oddelenia 

riaditeľa. 

 Druhá úroveň súvisí s organizačnou štruktúrou organizácie, ktorá deleguje kontrolné 

kompetencie aj na vedúcich jednotlivých oddelení. Následne uvádzame výsledky kontrolnej 

činnosti jednotlivých oddelení organizácie.  

 

 

Oddelenie regionalistiky 

1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh jednotlivých sekcií sa 

realizovala priebežne počas celého roka, najmä na poradách vedenia. Popri hlavných 

úlohách boli plnené aj nové zadané úlohy, vyplývajúce z porád vedenia. Boli to 

predovšetkým úlohy vo výstavnej, publikačnej a prezentačnej činnosti. 

2. Neboli zistené závažné porušenia pracovnej disciplíny ani Pracovného poriadku 

organizácie. V dochádzke neboli zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti sa 

riešili operatívne. U niektorých pracovníkov boli zistené nedostatky pri odovzdávaní 

(najmä dodržiavanie termínov) spracovaných cestovných príkazov a pri dodržaní 

termínov úloh nariadených riaditeľom v súvislosti s úpravou expozícií nariadenou 

riaditeľom múzea. Pracovníci boli na to upozornení na porade  vedenia a súčasne boli 

opäť poučení o správnom postupe.  

3. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie so zvereným  majetkom,  ani nehospodárne 

využívanie spotrebného materiálu. Nákupy a iné nakladanie z fin. prostriedkami bolo 

realizované cez žiadanky. Vynakladanie financií bolo dôsledne sledované. 

4. V priebehu roka nebolo zistené úmyselné porušenie resp. nedodržanie zákonov, vyhlášok 

a smerníc o nadobúdaní zbierok, ich evidencii, vyraďovaní, ochrane, premiestňovaní, 

požičiavaní a pod.  Potrebná písomná agenda je uložená v oddelení  pre tvorbu  

a dokumentáciu zbierkového fondu.  

5. Boli zistené nedostatky v zabezpečení klimatických podmienok v depozitároch 

v oddelení regionalistiky, na ktoré bolo vedenie organizácie upozornené.  



  

6. Od mesiaca jún nastala zmena obsadenia vedúceho pracovníka oddelenia na základe 

konkurzného konania.  

 

 

Oddelenie hospodársko – správne 

1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh sa realizovala priebežne 

počas celého roka, najmä na poradách vedenia. Popri hlavných úlohách boli plnené aj 

nové zadané úlohy, vyplývajúce z porád vedenia. Boli to predovšetkým úlohy 

v prezentačnej činnosti. 

2. Neboli zistené závažné porušenia pracovnej disciplíny ani Pracovného poriadku 

organizácie. V dochádzke neboli zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti sa 

riešila operatívne vedúca oddelenia.  

3. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie so zvereným  majetkom,  ani nehospodárne 

využívanie spotrebného materiálu. Nákupy a iné nakladanie z fin. prostriedkami bolo 

realizované cez žiadanky. Vynakladanie financií bolo dôsledne sledované. 

4. Na úseku  BOZP a PO neboli zistené vážne nedostatky. Taktiež plánovanie výjazdov 

a hospodárne využívanie služobných motorových vozidiel bolo bez závažných 

nedostatkov.  

 

 

Správa hradu Strečno 

1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh sa realizovala priebežne 

počas celého roka, najmä na poradách vedenia. Popri hlavných úlohách boli plnené aj 

nové zadané úlohy, vyplývajúce z porád vedenia. Boli to predovšetkým úlohy 

v prezentačnej činnosti. 

2. Neboli zistené závažné porušenia pracovnej disciplíny ani Pracovného poriadku 

organizácie. V dochádzke neboli zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti sa 

riešili operatívne.  

3. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie so zvereným  majetkom,  ani nehospodárne 

využívanie spotrebného materiálu. Nákupy a iné nakladanie z fin. prostriedkami bolo 

realizované cez žiadanky. Vynakladanie financií bolo dôsledne sledované. 

4. V priebehu roka nebolo zistené úmyselné porušenie resp. nedodržanie zákonov, vyhlášok 

a smerníc o nadobúdaní zbierok, ich evidencii, vyraďovaní, ochrane, premiestňovaní, 

požičiavaní a pod.  Potrebná písomná agenda je uložená v oddelení pre tvorbu 

a dokumentáciu zbierkového fondu. 

 

 

Oddelenie  drotárstva 

1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh jednotlivých sekcií sa 

realizovala priebežne počas celého roka, najmä na poradách vedenia. Popri hlavných 

úlohách boli plnené aj nové zadané úlohy, vyplývajúce z porád vedenia. Boli to 

predovšetkým úlohy vo výstavnej, prezentačnej a publikačnej činnosti. 

2. V mesiaci decembri bol disciplinárne riešení konzervátor drotárskych zbierok pre 

nerešpektovanie príkazu vedúcej oddelenia a odmietnutie zadanej pracovnej úlohy. 

S pracovníkom sa uskutočnil pohovor a bol upozornení na závažné porušenie pracovnej 

disciplíny. Iné závažné porušenia pracovnej disciplíny ani Pracovného poriadku 

organizácie sa v priebehu roku nevyskytli. V dochádzke neboli zistené  väčšie 

nedostatky, drobné nezrovnalosti sa riešili operatívne. U niektorých pracovníkov boli 

zistené nedostatky pri odovzdávaní (najmä dodržiavanie termínov) spracovaných 



  

cestovných príkazov.  Pracovníci boli na to upozornení na porade  vedenia a súčasne boli 

opäť poučení o správnom postupe.  

3. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie so zvereným  majetkom, ani nehospodárne 

využívanie spotrebného materiálu. Nákupy a iné nakladanie z fin. prostriedkami bolo 

realizované cez žiadanky. Vynakladanie financií bolo dôsledne sledované. 

4. V priebehu roka nebolo zistené úmyselné porušenie resp. nedodržanie zákonov, vyhlášok 

a smerníc o nadobúdaní zbierok, ich evidencii, vyraďovaní, ochrane, premiestňovaní, 

požičiavaní a pod. Potrebná písomná agenda je uložená v oddelení pre tvorbu 

a dokumentáciu zbierkového fondu. 

 

Oddelenie pre tvorbu a dokumentáciu zbierkového fondu 

1. Kontrola plnenia úloh oddelenia sa realizovala priebežne počas celého roka, najmä na 

poradách vedenia. Popri hlavných úlohách boli plnené aj nové zadané úlohy, vyplývajúce 

z porád vedenia. Boli to predovšetkým úlohy spojené s dokumentačnou činnosťou 

rôzneho charakteru. 

2. Neboli zistené závažné porušenia pracovnej disciplíny ani Pracovného poriadku 

organizácie. V dochádzke taktiež neboli zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti 

sa riešili operatívne.  

3. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie so zvereným  majetkom, ani nehospodárne 

využívanie spotrebného materiálu. Nákupy a iné nakladanie z fin. prostriedkami bolo 

realizované cez žiadanky. Vynakladanie financií bolo dôsledne sledované. 

4. V priebehu roka nebolo zistené úmyselné porušenie resp. nedodržanie zákonov, vyhlášok 

a smerníc o nadobúdaní zbierok, ich evidencii, vyraďovaní, ochrane, premiestňovaní , 

požičiavaní a pod.  Potrebná písomná agenda je uložená na oddelení pre tvorbu a 

dokumentáciu zbierkového fondu. 

 

 

Oddelenie pre uchovávanie a ochranu zbierkového fondu 

1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh jednotlivých sekcií sa 

realizovala priebežne počas celého roka, najmä na poradách vedenia. Popri hlavných 

úlohách boli plnené aj nové zadané úlohy, vyplývajúce z porád vedenia. Boli to 

predovšetkým úlohy týkajúce sa expozičnej činnosti – pomoci alebo spolupráce pri 

realizácii výstav vzťahujúcich sa k zbierkovým  predmetom. 

2. Počas roka bolo v mesiaci máj u jedného pracovníka zistené porušenie pracovnej 

disciplíny a Pracovného poriadku organizácie, z čoho boli vyvodené dôsledky. 

V dochádzke neboli zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti sa riešili operatívne.  

3. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie so zvereným  majetkom,  ani nehospodárne 

využívanie spotrebného materiálu. Nákupy a iné nakladanie z fin. prostriedkami bolo 

realizované cez žiadanky. Vynakladanie financií bolo dôsledne sledované. 

4. V priebehu roka bolo zistené nesprávne zaradenie dvoch pracovníkov do platových tried, 

ktorí nespĺňali požiadavku potrebného získaného vzdelania k reálne vykazovanej činnosti 

podľa zákona. Tieto boli ihneď upravené. 

5. Od mesiaca jún nastala zmena obsadenia vedúceho pracovníka oddelenia na základe 

konkurzného konania. 

 

 

Oddelenie prezentácie zbierok, služby verejnosti a publikačnú činnosť  

1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh sa realizovala priebežne 

počas celého roka, najmä na poradách vedenia. Popri hlavných úlohách boli plnené aj 



  

nové zadané úlohy, vyplývajúce z porád vedenia. Boli to predovšetkým úlohy 

v prezentačnej a výstavnej činnosti. 

2. Neboli zistené závažné porušenia pracovnej disciplíny ani Pracovného poriadku 

organizácie. V dochádzke neboli zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti sa 

riešili operatívne. V júni 2009 boli napomenutí dvaja pracovníci oddelenia za nesplnenie 

úlohy vyplývajúcej z porady vedenia v súvislosti s čiastočnou revitalizáciou Expozície 

Jánošík a Terchová a Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch. 

3. Nebolo zistené nehospodárne nakladanie so zvereným  majetkom, ani nehospodárne 

využívanie spotrebného materiálu. Nákupy a iné nakladanie z fin. prostriedkami bolo 

realizované cez žiadanky. Vynakladanie financií bolo dôsledne sledované. V kontexte 

s finančnými úspornými opatreniami marketingové oddelenie zodpovedne pristupovalo 

k obstarávaniu služieb na  prezentačné aktivity organizácie.  

4. V priebehu roka nebolo zistené úmyselné porušenie resp. nedodržanie zákonov, vyhlášok 

a smerníc o nadobúdaní zbierok, ich evidencii, vyraďovaní, ochrane, premiestňovaní, 

požičiavaní a pod.  Potrebná písomná agenda je uložená v oddelení pre tvorbu 

a dokumentáciu zbierkového fondu. 

 

 

5.2. Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra 

 ŽSK,  kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...). 

 

 4. februára 2009 bola vykonaná v organizácii kontrola z Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky  k projektu Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III 

B CADSES – CHIRON, ktorá v „Správe z kontroly na mieste“ skonštatovala, že výstupy 

práce na projekte zodpovedajú plánu aktivít, schválených v Application Form, ako aj 

preukázateľnosť komplexnosti dokumentácie, konkrétnych výstupov, preberacích - 

odovzdávajúcich  protokolov a iných  relevantných podkladov k projektu. 

            V termíne od 17.7.2009 do 28.8.2009 bola vykonaná kontrola Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky. „Protokol o výsledku  kontroly hospodárenia 

s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v organizáciách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja“ obdržalo zastupiteľstvo  ŽSK. 

 

 

6. Vzájomná koordinácia a kooperácia.  

6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum 

P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

- spolupráca pri prezentácii  Festivalu múzeí – Pribylina 2009 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum 

P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

- spolupráca programovej produkcie – 1. ročník Hradné dni Strečno 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum 

P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 



  

- vydanie spoločnej maľovanej mapy múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – Poklady 

múzeí Žilinského kraja 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum 

P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

- vytvorenie spoločnej prírodovednej expozície v Krásne nad Kysucou, 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum 

P.O.Hviezdoslava  

- spolupráca pri spracovávaní scenára a inštalácii Prírodovednej expozície v Krásne nad 

Kysucou 

 

Kysucké múzeum v Čadci  

- spolupráca pri príprave monografie Veľká kniha slovenského drotárstva 

 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  

- spolupráca týkajúca sa  zbierkových predmetov Oravského múzea k rodu Turzovcov 

a poskytnutie ich fotografií pre stálu výstavu v Sobášnom paláci v Bytči 

 

Krajská knižnica v Žiline  

- uvedenie do života publikácie  Žilina – Dejiny Mestskej hromadnej dopravy 

 

Krajská knižnica v Žiline 

- spolupráca na pripravovanej monografii obce Trnové 

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline - Fotoklub Obzor  

- spolupráca pri realizácii medzinárodného fotografického plenéru na hrade Strečno. 

 

 

6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných 

subjektov 

 

 

Podunajské múzeum v Komárne  

- spolupráca na výstave „Drotárstvo kedysi a dnes“ 

 

Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 

- spolupráca na výstave „Ľudové textílie“ 

 

ÚĽUV Bratislava  

- spolupráca pri realizácii výstavy „Od remesla k umeniu – drotárstvo nový začiatok (Vom 

Gewerbe zur Kunst, Drahtbiderei – neu entdeckt)“ 

 

Žilinská univerzita  

- spolupráca na študentskom projekte prezentácie starých remesiel Oživme remeslá na 

Mestskom úrade v Žiline 

 

 

 



  

Klub Džarek pri ÚĽUVe Bratislava 

- členovia sú pravidelní účastníci drotárskych podujatí múzea a podieľajú sa na propagácii 

organizácie . Kooperujú v  zbieraní informácií o dianí v odbore práce s drôtom medzi 

neprofesionálnymi výtvarníkmi a záujemcami o prácu s drôtom v rámci voľnočasových 

aktivít 

 

Vydavateľstvo časopisu Kovárna pro radost Kytín (Česká republika) 

- spolupráca pri príprave série článkov s drotárskou tematikou,  

- propagácia múzea a slovenskej kultúry a histórie v zahraničí 

 

5. pluk špeciálneho určenia Žilina (MV SR) 

- spolupráca pri slávnostnom osvetlení Budatínskeho hradu 

 

Železničná polícia Žilina 

- spolupráca pri realizácii projektu Oslavy 110. výročia železničnej trate Žilina - Rajec 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Žilina 

- spolupráca pri organizačnom zabezpečení Hradných dní Strečno 

 

UPSVaR Žilina 

- spolupráca na Medzinárodnom dni detí určenom pre klientov sociálnych domovov. 

 

 

6.3. Spolupráca s mestami a obcami, organizáciami 3. sektoru, s občianskymi 

združeniami, s organizáciami poskytujúcimi služby v oblasti kultúry – priložte 

komentár a tabuľkový prehľad Spolupráca kultúrnych organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom. Príloha č. 5 

 

 

OZ Truc sphérique - Stanica Žilina – Záriečie  

- prezentácia dokumentárneho filmu o posledných slovenských drotároch Koniec jednej cesty 

v rámci medzinárodného projektu pre mládež z Francúzska, Nemecka a Slovenska „Európa 

v manéži – Nový cirkus“ 

 

OZ Truc sphérique - Stanica Žilina – Záriečie  

- spolupráca pri realizácii výstavy – „110. výročie železničnej trate Žilina – Rajec“ 

 

OZ Truc sphérique - Stanica Žilina – Záriečie  

- spolupráca pri realizácii projektu „Kinobus na cestách“ 

 

OZ na záchranu Lietavského hradu 

- spolupráca na technicko - organizačnom zabezpečení podujatia MDD 

 

OZ na záchranu Lietavského hradu 

- spoluprávca na archeologickom výskume hradu Lietava 

 

Spolok Ľudovo-umelecké Čičmany 

- výstava „Pastierske hudobné nástroje zo stredného Slovenska“ 

 



  

Spolok Ľudovo-umelecké Čičmany 

- Kultúrne leto v Čičmanoch 

 

Spolok slovenských žien Živena Žilina 

- aktívna participácia na podujatiach múzea (špeciálne na hrade Strečno a v expozícii Objekty 

ľudovej architektúry v Čičmanoch) 

 

Mesto Žilina 

- fotografická výstava Carneval Slovakia 2009 

 

Mesto Žilina 

- výstava „Drôtené sochy a plastiky“ 

 

Mesto Žilina 

- spolupráca pri prezentácii publikácie „Slovenskí drotári v českom výtvarnom umení“ 

 

Obec Dlhé pole 

- výstava „Dlhopoľskí páni majstri – Návraty“ 

 

Obec Horný Hričov 

- spolupráca pri prezentácii múzea na výstave betlehemov „Na slámě spí“ v Buchloviciach 

(Česká republika) 

 

Obec Veľké Rovné 

- spolupráca pri stálej výstave „Vitajte v srdci Drotárie - reálne a virtuálne“ 

 

Obec Veľké Rovné 

- podpora a pomoc pri terénnom prieskume týkajúcom sa drotárskej problematiky, získavania 

informácií a akvizícií 

 

Obec Dlhé Pole 

- organizačná a finančná spolupráca pri realizácii pamätnej izby „Dlhopoľskí páni majstri – 

Návraty“ 

 

Obec Dlhé Pole 

- podpora a pomoc pri terénnom prieskume týkajúcom sa drotárskej problematiky 

a získavania informácií a akvizícií 

 

Obec Strečno 

- Hradné dni Strečno (spolupráca na technicko – organizačnom zabezpečení Hradných dní 

Strečno) 

 

Mestské kultúrne stredisko v Rajci 

- spolupráca na príprave výstavy „110. výročie železničnej trate Žilina – Rajec“ 

 

Klub modulovej železnice Hôrky 

- spolupráca pri realizácii výstavy „110. výročie železničnej trate Žilina – Rajec“ 

 

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline 

- spolupráca na projekte „Každý dovidí na hviezdy“ 



  

Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity 

- spolupráca pri realizácii 13.ročníka Behu do hradných schodov. 

 

 

6.4. Medzinárodná spolupráca – prehľad subjektov a aktivít – priložte tabuľkový 

prehľad Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK .  Príloha č. 6  

 

 

6.5. Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční.  

 

 

Domáci  

a/ Zmluvní :    

- obec Veľké  Rovné, 

- obec Dlhé Pole, 

- SNM Bratislava  - Správa centrálnej evidencie muzeálnych zbierok, 

- PROGEO spol. s r.o., 

- Parazitologický ústav SAV v Košiciach, 

- Výskumná stanica a múzeum TANAPu, 

- SAD Žilina, a. s., 

- ELZA, a. s. Bratislava, 

- Ing. Juraj Kudjak, 

- Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť, 

- Thermal park Bešeňová, 

- Rodinné pasy, 

- Ing. Miloslav Remiš – Aquabest, 

- Libex, s.r.o. Žilina, 

- Kinekus, s.r.o. Žilina, 

- ANMIMA , s.r.o., 

- JARS, spol.s r.o., 

- MPM s.r.o., 

- Vlastivedné múzeum Považská Bystrica. 

 

b/ Nezmluvní :  

- Liptovské múzeum v Ružomberku, 

- Oravské múzeum P.P. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

- Kysucké múzeum v Čadci, 

- Podunajské múzeum v Komárne, 

- ÚĽUV Bratislava, 

- Ústav pro výskum obratlovců, Brno, 

- Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 

- Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., 

- Arts and Craft, s.r.o., 

- Penzión Irenka, 

- Slovak.Travel (internetový portál o cestovnom ruchu), 

- Visit Slovakia (internetový portál o cestovnom ruchu), 

- CK Regio, 



  

- Hotel Dubná skala, 

- Podunajské múzeum v Komárne, 

-  Správa CHKO Kysuce, 

- CVČ Spektrum, Žilina, 

- Rádio Zet, 

- TV Patriot, 

- ZET TV Žilinská televízia, 

- Žilinský večerník, 

- MY – Žilinské noviny, 

- zilina.sme.sk. 

 

 

Zahraniční  

a/ Zmluvní : 

- Muzeum v Sosnowci (Poľská republika), 

- Vydavateľstvo časopisu Kovárna pro radost (Česká republika). 

   

 

b/ Nezmluvní : 

- Město  Buchlovice (Česká republika), 

- Cech českomoravských uměleckých dráteníků (Česká republika). 

 

 

6.6. Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce.  

  

Problémové oblasti činnosti PMZA v roku 2009 boli determinované narastajúcimi 

dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy. Napriek enormnej snahe všetkých pracovníkov 

múzea poskytnúť zaujímavé a atraktívne výstupy pre návštevníkov, bola návštevnosť našich 

expozícií v porovnaní s rokom 2008 nižšia. Krátenie príspevku organizácii malo za následok 

prijímanie opatrení, ktoré redukovali naplánované aktivity vo všetkých oblastiach činnosti 

múzea. Napriek uvedeným skutočnostiam sa v roku 2009 podarilo realizovať prioritné ciele, 

no vývoj a parametre nastavené na nasledujúce obdobie značne ovplyvnia naplánovanú 

strednodobú a dlhodobú stratégiu.  

Rok 2009 bol charakteristický aj transformačným procesom. Nové vedenie múzea 

v súlade s deklarovanou stratégiou realizovalo zmeny v organizačných, prevádzkových aj 

odborných oblastiach, čo v niektorých prípadoch narúšalo zaužívané stereotypy.  

Problémy definované vo výkaze z roku 2008 sa podarilo v podstatnej miere odstrániť. 

Najzávažnejší problém nedostatku expozičných priestorov hlavne pre unikátnu drotársku 

expozíciu je  v súčasnosti vyriešený. Ostatné expozície sú po revitalizácii, alebo čakajú na 

obnovu prostredníctvom získaných finančných prostriedkov cez príslušné granty a fondy.  

 Počas uplynulého roka v múzeu, ktoré je aj múzeom s krajskou pôsobnosťou, 

niekoľkokrát rezonovala otázka opodstatnenosti a významu aktivít organizácií združujúcich 

múzeá. Navrhovali by sme začať diskusiu, ktorá by sa zaoberala budúcnosťou a náplňou 

činnosti týchto organizácii. Aktivity realizované v roku 2009 pod gesciou krajskej pôsobnosti 

PMZA ukázali, že cieľavedomé združovanie prináša efektívne výsledky.   

 

 

 



  

7. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2009.  

 

7.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu. 

 

Budatínsky hrad 
január, február, marec, apríl 2009   - utorok – nedeľa od 9,00h do 16,00h  

         (posledný vstup o 15,30h) 

máj – september 2009   - pondelok – nedeľa od 9,00h do 17,00h 

         (posledný vstup o 16,30h) 

október, november, december 2009  - utorok – nedeľa od 9,00h do 16,00h 

         (posledný vstup o 15,30h) 

 

 

7.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií. 

 

 

Hrad Strečno 

január – marec 2009    - zatvorené 

  

14. marec – 3. apríl 2009   - sobota – nedeľa od 11,00h do 16,00h 

        (posledný vstup o 15,15h) 

4. apríl – september 2009   - pondelok – nedeľa od 9,00h do 18,00h 

        (posledný vstup o 17,15h) 

1. – 31. október 2009     - pondelok – nedeľa od 9,00h do 16,00h 

        (posledný vstup o 15,15h) 

november 2009    - sobota – nedeľa od 11,00h do 16,00h 

        (posledný vstup o 15,15h) 

december 2009    - zatvorené 

 

 

 

Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch 

január - máj 2009     - utorok – nedeľa od 8,00h do 16,00h 

          (posledný vstup o 15,30h) 

jún, júl, august 2009        - pondelok od 9,00h do 17,00h 

           (posledný vstup o 16,30h)  

       - utorok – nedeľa od 8,00h do 18,00h 

          (posledný vstup o 17,15h) 

september - december 2009    - utorok – nedeľa od 8,00h do 16,00h 

           (posledný vstup o 15,30h) 

 

Terchová  

január – máj 2009    - utorok – štvrtok od 9,00h do 15,30h 

        (posledný vstup o 15,00h) 

      - piatok – nedeľa od 9,00 do 16,00h 

        (posledný vstup o 15,30h) 

jún - august 2009     - pondelok – nedeľa  od 9,00h do 17,00h 

        (posledný vstup o 16,30h) 



  

       

september - december 2009   - utorok – štvrtok od 9,00h do 15,30h 

        (posledný vstup o 15,00h) 

      - piatok – nedeľa od 9,00 do 16,00h) 

        (posledný vstup o 15,30h) 

 

       

Sobášny palác v Bytči 

Sobášny palác v Bytči bol v roku 2009 po rekonštrukcii slávnostne otvorený dňa 23. októbra. 

 

Otváracie hodiny  

22. október – december 2009 - pondelok – zatvorené 

        - utorok – nedeľa od 9,00h do 17,00h 

        (posledný vstup o 16,30h) 

 

 

7.3. Týždenný výpožičný čas (regionálnej knižnice). 

 

Súčasťou Považského múzea v Žiline je aj odborná knižnica, ktorej výpožičný čas v roku 

2009 bol :                                                  - pondelok    8,00h – 13,00 h 

                                 - streda         8,00h – 12,00 h    

                13,00h – 17,00 h 

                                - piatok        8,00h – 13,00 h 

 

 

7.4. Výška vstupného v jednotlivých objektoch. 

 

Budatínsky hrad    - 1,00 EUR 

Hrad Strečno      - 2,00 EUR 

      - v prípade konania podujatia 3,00 EUR 

         - 0,50 EUR - vstup do predbránia 

Čičmany (Radenov dom, Objekt č. 42) - 1,50 EUR 

Terchová      - 1,50 EUR 

 

Zmeny vstupného v expozíciách Považského múzea v Žiline viď 7.6 

 

 

7.5. Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... ). 

 

Budatínsky hrad 

-  ZŤP, dôchodcovia, študenti - 50% 

-  deti do 6 rokov zdarma 

-  rodinná vstupenka (dvaja dospelí a dve deti nad 6 rokov) – 2,50 EUR 

 

 

Hrad Strečno 

- ZŤP, dôchodcovia, študenti - 50% 

-  deti do 6 rokov zdarma 



  

 - rodinná vstupenka (dvaja dospelí a dve deti nad 6 rokov) – 5,00 EUR, v prípade konania     

   podujatia 8,50 EUR  

- zľavy na vstupnom bolo možné uplatniť po absolvovaní plavby plťou – Prvá pltnícka 

a raftingová spoločnosť Strečno vo výške 10% zo vstupného pre dospelú osobu 

- zľavy na vstupnom bolo možné uplatniť po návšteve Thermal parku Bešeňová vo výške 

10% zo vstupného pre dospelú osobu 

- v dňoch 25. – 26. apríl 2009 bola umožnená zľava vo vstupnom vo výške 50% v rámci 

projektu Svetový deň na vode 

 

 

Čičmany (Radenov dom, Objekt č. 42) 

- ZŤP, dôchodcovia študenti - 50% 

- deti do 6 rokov zdarma 

 

 

Terchová  

- ZŤP, dôchodcovia študenti - 50% 

- deti do 6 rokov zdarma 

 

 

 V septembri 2009 sa Považské múzeum v Žiline zapojilo do projektu Rodinné pasy – 

uplatnenie si rodinnej zľavy na vstupnom vo všetkých expozíciách vo výške  23 %. 

 

 Pri otvorení sezóny Považské múzeum v Žiline začalo poskytovať skupinové zľavy vo 

všetkých svojich expozíciách pri počte nad 20 osôb vo výške 10%, pri počte nad 40 osôb vo 

výške 20%. 

 

 

7.6. Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2009. 

 

Zmeny v otváracích hodinách a nový cenový výmer vstupného  (viď bod 7.2 a 7.4) 

vstúpili do platnosti 1. januára 2009. 

 V roku 2009 Považské múzeum v Žiline upravilo vstupné v areáli Budatínskeho hradu 

– spoločné vstupné pre viac súčasných výstav z ceny 2,00 EUR na 50 % zo vstupného pre 

dospelú osobu, z ceny 1,00 EUR na 50 % pre ZŤP, študentov, dôchodcov, z ceny 4,50 EUR 

na 50 % zo vstupného pre rodinnú vstupenku. 

 Počas letnej turistickej sezóny (júl – august 2009 - pondelky) bolo umožnené 

bezplatné vstupné ženám na  aktuálnu výstavu „Ako si žili ženy“. 

 Mimoriadne vstupné bolo na Hrade Strečno dňa 22.augusta 2009 pri príležitosti 

1.ročníka Hradných dní Strečno – dospelá osoba 8, 00 EUR, deti nad 6 rokov – 1,00 EUR. 

 

 

8. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika, 

elektronické médiá. Príloha č. 7  

 

 

 



  

8.1. Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh). 

 

1. Udržať a naďalej rozvíjať nastolený trend ambicióznej, transformujúcej sa organizácie s 

pozitívnym mediálnym obrazom.  

 

2. Zachovávať a zveľaďovať zverený majetok a kultúrne dedičstvo. V úzkej spolupráci so 

zriaďovateľom hľadať možnosti dofinancovania prevádzkových nákladov, ktoré sa buď 

z dôvodu získania nového alebo uchovávania už existujúceho majetku a dedičstva zvyšujú, 

pričom v dôsledku krízy sa rozpočet organizácie značne kráti. 

  

3. V prezentačnej oblasti zachovať rastúci záujem verejnosti o produkty múzea, v najskoršom 

možnom termíne zrealizovať expozíciu drotárstva v Považskej galérii umenia (ďalej len PGU) 

a rozšíriť expozíciu drotárstva vo Veľkom Rovnom. Existenciou expozície drotárstva 

múzeum splní dlhoročný spoločenský dlh. 

 

4. V odbornej oblasti pokračovať v kľúčových úlohách súvisiacich s krajskou pôsobnosťou, 

snažiť sa o akreditácie v existujúcich odbornostiach, vydať monografiu o drotárstve, založiť 

samostatné oddelenie dopravy a dopravnú expozíciu. V oblasti dopravy rozvíjať spoluprácu 

s organizáciami ako napr. Železnice Slovenskej republiky, Žilinská univerzita v Žiline a pod. 

 

5. Pokračovať v investičných projektoch súvisiacich s dobudovaním služieb na hrade Strečno, 

v spolupráci s obcou zrealizovať osvetlenie prístupovej cesty a schodov na hrad, revitalizovať 

podhradie formou realizácie projektu Oddychová zóna pod Hradom Strečno. Prostredníctvom 

eurofondov pokračovať v začatej revitalizácii domov ľudovej architektúry v Čičmanoch. 

 

6. V úzkej spolupráci so zriaďovateľom hľadať finančné možnosti pre pokračovanie 

rekonštrukcie Budatínskeho hradu. Revitalizovaný park maximálne využiť pre aktivity 

múzea. 

 

7. Rozvíjať spoluprácu s mestom Žilina, iniciovať organizačnú prípravu monografie o meste 

Žilina, participovať na podujatiach organizovaných mestom Žilina.     

 

8. Zvýšiť efektivitu práce, pretože efektivita práce je dôležitý faktor, ktorý sa podieľa na 

plnení cieľov a na výsledkoch alebo výstupoch organizácie. Je však priamo závislá na kvalite 

technického vybavenia pracoviska. V roku 2009 Považské múzeum v Žiline začalo proces 

komplexnej výmeny zastaraných PC zostáv. Aj vďaka grantovým systémom sme dokázali 

zvýšiť hardvérovú základňu ( viď. Tabuľka č. 7 ). Cieľom organizácie je ďalšie rozširovanie 

technických štandardov, pretože aj náročnosť nových softvérových produktov si vyžaduje 

vyššie nároky na technologické prostriedky. 

 

9. Ešte v roku 2008 boli zistené nedostatky v kvalitatívnom aj kvantitatívnom zabezpečení 

depozitných priestorov. Tento stav bol riešený v roku 2009. Bola spustená pravá vetva VZT 

jednotky v budove č. 3. Testovaním sme však došli k záveru, že systém bude potrebovať 

ďalšie servisné zásahy. Bude potrebné vytvoriť ešte jednu podružnú vetvu VZT, ktorá bude 

plniť funkciu presnej klimatizácie. Zabezpečenie laboratórnych podmienok v reštaurátorských 

dielňach v budove č. 5 je v súčasnosti dostačujúce, prípadne prostredníctvom podávaných 

grantov modernizované. Kritická situácia je v depozitárnych priestoroch archeológie 

v prevádzkovej budove na Hrade Strečno. Zatekanie do priestorov bude potrebné v čo 

najkratšom čase riešiť.  



  

 

9. Plánované rozšírenie expozičných priestorov Sobášny palác v Bytči, expozícia drotárstva – 

Považská galéria v Žiline, si bude vyžadovať technické dovybavenie. So zvyšujúcim sa 

technickým povedomím návštevníkov, budeme nútení na ich prilákanie používať súčasné 

technické štandardy. Jedná sa predovšetkým o možnosť využitia projekčnej techniky, rôznych 

Wi-Fi pripojení zariadení a zdieľaní údajov, ozvučovacej ( konferenčnej ) techniky a pod. 

Dostupnosť pripojenia ku internetu sa stáva bežným prostriedkom uvedomelého návštevníka 

našich objektov. V roku 2009 došlo aj k zriadeniu internetových prípojok v objektoch  

Prevádzková budova ( hrad Strečno ) a Sobášny palác v Bytči.  

 

 

9. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky, 

fundraising. Príloha č. 8  

 

10. Personálna oblasť, personálne vybavenie. Príloha č. 9  

 

10.1. Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra 

zamestnancov.  

 

2009 

Kvalifikačná štruktúra  – prepočítaný stav:    53,65 

Vedecká hodnosť(PhD., CSc.)      3    

Vysokoškolské vzdelanie l. stupeň:      5,5 

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň:    14,9 

Vyššie odborné vzdelanie:       1 

Úplné stredné vzdelanie(maturita):    21,45 

Stredné vzdelanie:       5,6 

Základné vzdelanie:       2,2  

 

 

Počet odborných zamestnancov – prepočítaný stav : 35,9 

Ekonomickí pracovníci:       3 

Hospodárski pracovníci:       6,95 

Pomocný obslužný personál:        7,8 

 

 

Spolu zamestnanci – prepočítaný stav    53,65 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov – prepočítaný stav 

Od 18 - do 20:          0    

Od 20 – do 30:      12,15   

Od 31 – do 40:      17   

Od 41 – do 50:        8   

Od 51 – do 60:      14   



  

Od 61 – do 65:          2,5  

  

      

10.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné 

miesta, aktivační zamestnanci.  

 

Aktivační zamestnanci:       0 

Počet zamestnancov na dohody:   DoVP:    35   

      DoPČ:        8  

      DoBPŠ:      9   

Sezónni zamestnanci:      12  

Aktivační zamestnanci:            0 

 

 

10.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov + 

zdôvodnenie.  

 

Neobsadené prac. miesta Prepočítaný stav Plánovaný prac. úväzok 

 

Projektový manažér 

obsadené len 2 mesiace 

0,42 polovičný prac. úväzok 

Lektor – sprievodca 

Terchová, sezóna, dohoda 

o brigádnickej práci študenta 

0,18 čiastočný prac. úväzok – 

uzatvorená  

Referent pre akcesívnu 

činnosť, obsadené od 

19.5.2009 

0,38 plný prac. úväzok 

Marketingový pracovník, 

obsadené od 1.7.2009 

0,50 plný prac. úväzok 

Správca Sobášny palác Bytča 

v Organizačnom poriadku od 

15.10.2009 

0,83 plný prac. úväzok 

Pokladník – lektor Sobášny 

palác Bytča v Organizačnom 

poriadku od 15.10.2009 

0,83 plný prac. úväzok  

 

 

11. Práca s dobrovoľníkmi.  

 

 

11.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností  

 V roku 2009 pri Považskom múzeu v Žiline nepracovali žiadni zmluvní 

 dobrovoľníci. 

 

11.2. Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti).  



  

 Pri organizácii v roku 2009 nepracovali žiadne občianske združenia.  

 

12. Účasť pracovníkov a riaditeľa na poradách, školeniach, seminároch, zahraničných 

služobných cestách.  

 

- MK SR, školenie ku grantovému programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-

osvetová činnosť, miesto konania Mestský úrad Žilina, október 2009 (Mgr. K. 

Hallonová) 

- MK SR, školenie ku grantovému programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových 

inštitúcií, miesto konania zasadačka ŽSK Žilina, september 2009 (Mgr. M. Váleková 

PhD., Mgr. M. Jurecký, K. Repáňová, Bc. M. Starinská, V. Súkeniková, Mgr. A. 

Chmelová, Mgr. A. Brziaková) 

- SNM Bratislava, školenie pre prácu s katalogizačným modulom ESEZ 4 G v rámci 

projektu CEMUZ, SNM Bratislava, september 2009 (Mgr. K. Hallonová, Mgr. M. 

Váleková, PhD., Mgr. A. Bárdyová, Bc. M. Homolová, M. Migátová,) 

- SNM Bratislava, školenie pre prácu s katalogizačným modulom ESEZ 4 G v rámci 

projektu CEMUZ, ŽSK Žilina, jún, júl 2009 (Mgr. K. Kendrová, Mgr. P. Šimko, Mgr. R. 

Wetter, RNDr. V. Urbanová, CSc., PhDr. L. Hlôška, PhD., Mgr. M. Okániková, Mgr. J. 

Mrvová, G. Lehotská Bc. E. Andelová) 

- Európsky fond regionálneho rozvoja, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko a  

Slovenská republika 2007 – 2013, mikroprojekty, ŽSK Žilina, 16. 4. (K. Repáňová) 

- KKS Žilina, školenie o písaní tlačových správ, február 2009 (Mgr. A. Brziaková) 

- Podunajské múzeum v Komárne, vernisáž výstavy „Drotárstvo kedysi a dnes“  - 

27.3.2009 (PhDr. B. Schubert) 

- Námestovo, pracovné stretnutie riaditeľov múzeí v ZP ŽSK, 23., 24.4.2009 (PhDr. B. 

Schubert) 

- Oravský Podzámok, pracovné stretnutie riaditeľov múzeí v ZP ŽSK, 12.6.2009 (PhDr. B. 

Schubert) 

- Krásno nad Kysucou, prezentácia  prírodovednej expozície  v Krásne nad Kysucou,  

17.6.2009 (PhDr. B. Schubert) 

- Oravský Podzámok, pracovné stretnutie riaditeľov múzeí v ZP ŽSK, 15.7.2009 (PhDr. B. 

Schubert) 

- Levoča, konferencia „Súhradnice“, 7.8.2009 (PhDr. B. Schubert, Mgr. A. Brziaková, Mgr. 

A. Chmelová) 

- Čadca, Kysucké múzeum v Čadci, audit odbornej činnosti zamestnancov, 31.8.2009 

(PhDr. B. Schubert, Mgr. P. Šimko) 

- Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, audit odbornej činnosti  

zamestnancov, 25. a 26.11.2009 (PhDr. B. Schubert) 

 

Zahraničné pracovné cesty 

 

- Nemecko, Berlín, od 1. 7. do 3. 7. 2009, Slovenský inštitút, inštalácia výstavy „Od 

remesla k umeniu, Drotárstvo – nový začiatok“, 3 dni ( Mgr. K. Hallonová) 

- Poľsko, Suszec, 21.5.2009,  Regionálne múzeum Kamojówka,  dohoda o partnerstve 

v rámci projektu, podpísanie dohody, 1 deň, (Mgr. A. Bárdyová, Mgr. A. Brziaková) 

- Poľsko, Slemien, apríl 2009, mikroprojekt „Hrad Strečno – skvost Považia“ (M. 

Daskalakis, Mgr. A. Brziaková) 



  

-  Česká republika, Hrad Hukvaldy, 24.11.2009, jednanie o spolupráci pri príprave 

mikroprojektu Stredoeurópsky most (K. Repáňová, M. Dakalakis) 

- Poľsko, Sosnowec, máj 2009, podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci a otvorenie 

výstavy „Pamiatky ŽSK (PhDr. B. Schubert, Mgr. A. Brziaková) 

- Česká republika, Rudolfínum Praha, od 31.3. do 01.4.2009 (PhDr. B. Schubert) 

- Rakúsko, Viedeň, 7.10.2009,  Dni Slovákov vo Viedni  (PhDr. B. Schubert) 

- Česká republika, Český Těšín, 13.10.2009, Múzeum Těšínska, podpísanie zmluvy 

o spolupráci ( PhDr. B. Schubert,) 

- Česká republika, Buchlovice, 4.12.2009, vernisáž výstavy „Na slámě spí“ zo zbierok 

Považského múzea v Žiline (PhDr. B. Schubert) 

 

Porady riaditeľov 

 Riaditeľ Považského múzea v Žiline sa pravidelne zúčastňoval porád organizovaných 

riaditeľstvom Žilinského samosprávneho kraja a odborom kultúry ŽSK. Okrem toho v roku 

2009 boli múzeom organizované 2 porady riaditeľov múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK. 

 

13. Public relations.  

 

 

13.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno 

odborného pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov.  

 

V roku 2009 publikovalo 9 odborných pracovníkov Považského múzea v Žiline. V oblasti 

odbornej publikačnej činnosti vyšlo spolu 41 článkov.  

 

- Hallonová, K.: Emanuel Hodál, drotár – sochár. In: Remeslo, umenie, dizajn, 2009, č. 1, s. 

38-39. 

- Kendrová, K.: Výročné a rodinné obyčaje. Monografia obce Trnové (v tlači) 

- Kendrová, K.: Ľudová architektúra. Monografia obce Trnové (v tlači) 

- Kendrová, K.: Z ľudovej slovesnosti. Monografia obce Trnové (v tlači) 

- Kendrová, K.: Ukryté v drôtenej sieti. In: Múzeum, 2009, č.3, s. 35. 

- Kendrová, K.: Keď išiel tatko do sveta. In: Kovárna pro radost, 2009, č. 7, s. 30 – 31. 

- Kendrová, K.: Krása ukrytá v sieti. In: Slovenské národné noviny, 2009, č. 14-15, s.9. 

- Kendrová, K.: Zvyky, obrady a povery pri narodení a úmrtí človeka vo Veľkom   

      Rovnom. In: Spravodaj Považského múzea. Žilina: Považské múzeum v Žiline 2009, 

 s. 19 –  24. ISBN 978-80-88877-53-0 

- Kendrová, K.: Zvykoslovný rok v drotárskej obci Veľké Rovné. In: Spravodaj 

Považského  múzea. Žilina: Považské múzeum v Žiline 2009, s. s. 25 –30. ISBN 978-80-

88877-53-0 

- Škvarnová, M.: V drôtených sieťach Blaženy Krivákovej. In: Korálki, 2009, č. 2, s 15. 

- Škvarnová, M.: Tradičné drotárske prvky v moderných šperkoch Márie Krajčovej. In: -  

      Korálki, 2009, č. 3, s. 15. 

- Škvarnová, M.: Šperky a šperkovnice Oľgy Obertovej. In: Korálki, 2009, č. 4, s. 15. 

- Váleková, M.: Drôt v historickom šperku. In: Korálki, 2009, č. 5, s. 50. 

- Váleková, M.: Drôt v ľudovom šperku. In: Korálki, 2009, č. 6, s. 48. 

- Váleková, M.: Drôt v súčasných šperkoch. In: Korálki, 2010, č. 1, s. 50. 



  

- Váleková, M.: Pozoruhodné remeslo a originálne umenie. In: Slovenské národné noviny, 

2009, č. 50, s. 8.  

- Váleková, M.: Drotárske Vianoce na pohľadniciach. In: Slovenské národné noviny,  2009, 

č. 51 – 52, s. 12. 

- Váleková, M.: Elegantné, ľahké a nápadité. Tradičné drotárske prvky v moderných 

šperkoch Márie Krajčovej In: Fórum architektúry, 2009, č. 7 – 8, s. 30 – 31. 

- Váleková, M.: Drôtené sochy a objekty. In: Remeslo, umenie, dizajn, 2009, č. 3, s. 8 – 11. 

- Váleková, M.: Slovenskí drotári v českom výtvarnom umení. In: Remeslo, umenie, dizajn,      

v tlači 

-    Váleková, M.: Slovenskí drotári na historických tlačených pohľadniciach.  In: Spravodaj 

 Považského múzea. Žilina: Považské múzeum v Žiline 2009, s. 31 –36. ISBN 978- 80-

 88877-53-0 

- Váleková, M.: Drôt v tvorbe výtvarných umelcov severozápadu Slovenska. In: Spravodaj 

Považského múzea. Žilina: Považské múzeum v Žiline 2009, s. 37 – 43. ISBN 978- 80-

88877-53-0 

- Hlôška, L.  2009.  Živočíšstvo. Pp: 16-21. In: Řeháková S. (ed.): Hlboké nad Váhom 1209 

– 2009. Krajské kultúrne stredisko v Žiline, 67 pp. 

- Hlôška L. & Chovancová B., Šoltésová A. 2009. Sukcesia drobných zemných cicavcov 

(Insectivora, Rodentia) v lesných ekosystémoch TANAPu postihnutých veternou 

kalamitou a lesným požiarom. Pp.. In: ADAMEC M., URBAN P. & ADAMCOVÁ M. (eds.): 

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VIII. Zborník referátov z konferencie (Zvolen 

12. – 13. 10. 2007). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, pp. – in press  

- Hlôška L. & Chovancová B., Šoltésová A. 2009a. Sukcesia drobných zemných cicavcov 

(Insectivora, Rodentia) na pokalamitných plochách TANAP-u. Pp. 84-96. In: Fleischer, P. 

& Matejka, F. (eds.): Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008 – zborník príspevkov z III. 

seminára(CD ROM). Stará Lesná, 20.-21.11.2008, Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava, 

Výskumná stanica TANAP-u, ŠL TANAP-u, Tatranská Lomnica, 368 pp.  

- Hlôška L. & Chovancová B., Šoltésová A. 2009b. Succession of small mammals 

(Insectivora, Rodentia) on windfall plots in the Tatra National Park (TANAP). Pp. 89-90. 

In: PRIBULLOVÁ A. & BIČÁROVÁ S. (eds.): Sustainable development and bioclimate. 

Reviewed Conference Proceedings (The high Tatras – Stará Lesná Congress Centre of the 

SAS Academia 5th to 8th October 2009). Slovak Bioclimatological Society, 233 pp. 

- Okániková, M.: Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, In: Slovenské národné 

noviny, č. 25-26/2009, s. 17.  

- Okániková, M.: História Sobášneho paláca v Bytči, II. časť,  In: Sobášny palác, klenot 

Bytče (zost. Kováč, M.) Žilina: ŽSK 2009.  

- Okániková, M.: Židia v žilinských školách, In: Frankl, Peter – Frankl, Pavel: Židia 

v Žiline. Žilina, 2009. ISBN 9788055400228.  

- Bárdyová, A.: Ľudová strava, Ľudový odev, Nárečie, Nadávky -  príspevky do monografie 

obce Trnové, rkp 

- Bárdyová, A.: Ľudové odevy Združenia Rajeckej doliny. In: Národná osveta, 4/2009, s. 

- Mrvová, J.: História Sobášneho paláca v Bytči, I. časť, In: Sobášny palác, klenot Bytče 

(zost. Kováč, M.) Žilina: ŽSK 2009. 

- Šimko, P.: Žilinčania, ktorí zachránili dievča pred Osvienčimom. In: Žilinský večerník, 9. 

3. 2009, č. 11, roč. XIX, s. 24. 

- Šimko, P.: Železničiarska kolónia Košicko-bohumínskej železnice v Žiline. In: Žilinský 

večerník, č. 6, roč. XIX, s. 24, 2. 2. 2009. 

- Šimko, P.: Pätnásť rokov trolejbusovej dopravy v Žiline. In: Žilinský večerník, 17. 11. 

2009č. 47, roč. XIX, s. 19. 



  

- Šimko, P. – Wetter, R.: Cesta okolo Strečna po stáročia nebezpečná. In: Žilinský večerník, 

28. 4. 2009, č. 18, s. 13. 

- Urbanová, V.: Príroda sa opäť prebúdza. In: Žilinský večerník, 7. 4. 2009,č. 15, roč. XIX, 

s. 26. 

-    Urbanová V.: Výstava „ Chceme žiť bez drog“ v Budatínskom zámku, In: Žilinský      

  večerník, 10.3. 2009, č. 11, s. 29.  

-    Urbanová, V.: Rastlinstvo obce Trnové. Príspevok do Monografie obce Trnové, rkp. 

-  Urbanová, V.: Súčasný stav nelesnej flóry a vegetácie na vybraných lokalitách   

      v Kys. Beskydách   a v Kys. Vrchovine. Vlastivedný zborník Považia, rkp.  

-    Urbanová, V.: Rastlinstvo Krasňan a blízkeho okolia. Spravodaj Považského múzea, rkp. 

 

 

13.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii  a jej činnosti – počet titulov   

 vlastných  zamestnancov organizácie a počet titulov iných autorov o organizácii.  

 

 

 O Považskom múzeu v Žiline a jeho činnosti bolo v roku 2009 publikovaných 24 

článkov od 6 zamestnancov múzea.  

 

 

Publikačná činnosť vlastných zamestnancov o organizácii: 

 

- Kendrová, K.: Kraslice premenené na klenoty. In: Žilinský Večerník, 7.4.2009, č.15, s.9. 

- Kendrová, K.- Bárdyová, A.: Jánošík a Terchová. In: Múzeum, 2009, č.2., s. 42 – 44. 

- Váleková, M.: Drôtené sochy a objekty na Radnici v Žiline. Pozvánka na výstavu. In: 

      Moja Žilina, 2009, č. 22, s. 12. 

- Váleková, M.: Slovenskí drotári v českom výtvarnom umení. In: Remeslo,   

       umenie, dizajn, 2009, č. 4, s. 54. 

- Repáňová, K.: Na čo využijú peniaze zo zbierky. In: Žilinský večerník, 13.1.2009, č.3, 

s.4.  

- Bárdyová, A.: Paličkovaná čipka v zbierkach Považského múzea v Žiline.  In: Zázraky 

z nití. 10 rokov Klubu paličkovanej čipky pri  Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. 

Katalóg k výstave 27.5.-12.6.2009. Žilina 2009, s. 8.  

- Hlôška,L.: Symbol lásky a vernosti. In: Žilinský večerník, 10.2.2009, č.7, s.6.  

- Brziaková, A.: Neživé krásy. In: Žilinský večerník, 7.4.2009, č. 15, s. 9.  

- Brziaková, A.: Svätica zo Strečna. In: Žilinský večerník, 12.5.2009, č.20, s.8.  

- Brziaková, A.: MDD na hrade Strečno alebo Žofia deťom. In: Žilinský večerník, 

19.5.2009, č. 21, s.4.  

- Brziaková, A.: Nočná prehliadka Strečna. In: Žilinský večerník, 19.5.2009, č. 21, s.2.  

- Brziaková, A.: Festival drotárov. In: Žilinský večerník, 9.6.2009, č. 24, s. 9.  

- Brziaková, A.: Prechádzka storočiami Budatínskeho hradu. In: Žilinský večerník, 

1.9.2009, č.36, s. 2. 

- Brziaková, A.: Oslavy narodenín Rajeckej Anče vrcholia. In: Žilinský večerník, 6.10.09, 

č. 40,  s.9.  

- Brziaková, A.: Reštaurujú jediný pohrebný koč v žilinskom regióne. In: Žilinský večerník, 

8.9.2009, č. 39, s. 8.  

- Brziaková, A.: Z Krasňan do Krásna. In: Žilinský večerník, 29.9.2009. č. 40, s.7.  

- Brziaková, A.: Predstavia prvú publikáciu o dejinách našej MHD. In: Žilinský večerník, 

1.12.2009, č. 49, s. 7.  



  

- Brziaková, A.: Každý dovidí na hviezdy. In: Žilinský večerník, 8.12.2009, č. 50 s. 8. 

- Brziaková, A.: Vianočný výstup na hrad Strečno. In: Žilinský večerník, 15.12.2009, č. 51, 

s.4.  

- Brziaková, A.: Krajná nevyhnutnosť. In: Žilinský večerník, 7.4.2009, č. 15, s. 5.  

- Brziaková, A.: Neživé krásy. In: Žilinský večerník, 7.4.2009, č. 15, s. 9.  

- Brziaková, A.: Majster kováč alebo Kutie 2009 na Strečne. In: Žilinský večerník, 

21.7.2009, č. 30, s. 5.  

- Brziaková, A.: Bohatý fotoarchív sprístupnili verejnosti. In: Žilinský večerník, 20.10. 

2009, č. 43, s. 8.  

- Brziaková, A.: Vzácne drotárske artefakty  vystavujú v Komárne. In: Obecné noviny, 

28.4. 2009, č.18, s. 13. 

 

 

Publikačná činnosť iných autorov o organizácií: 

 

 O Považskom múzeu v Žiline a jeho činnosti v roku 2009 bolo publikovaných 67 

článkov od 23 autorov. 

 

 

- Bebčáková, Z.: Výstava ako učebná pomôcka. In: Žilinský večerník, 17.11.2009, č. 47, s. 

10.  

- Bučová, E.: Návrat dlhopoľských pánov majstrov. In: MY Žilinské noviny, 28.9.2009, č. 

38, s. 14. 

- Cvinčeková,V.: Kelly carneval boys otvorili výstavu za fašiangového sprievodu. In: 

Žilinský večerník, 3.3.2009, č. 10, s. 11.  

- Danihelová, J.: Strečno ovládli strašidlá. In: Žilinský večerník, 14.7.2009, č. 29, s.1. 

- Danihelová, J.: Matúš Čák Trenčiansky sa vrátil do Strečna. In: Žilinský večerník, 

25.8.2009, č. 35, s. 1.  

- Danihelová, J.: Skvost, o ktorom vie málokto. In: Žilinský večerník, 24.11.2009, č. 48, s. 

5.  

- Danihelová, J.: Hrad Strečno hostil drotársky festival. In: Žilinský večerník, 23.6.2009, č. 

29, s. 4.  

- Dudáš, M.: Obnova Čičmian. In: Pamiatky a múzeá, 4/2009, s. 43.  

- Ďurčo, P.: Prechádzka hradom. In: Žilinský večerník, 9.6.2009, č. 24, s. 11.  

- Feiler, J.: Bude mať Žilina vlastné múzeum? In: žilinský večerník, 7.4.2009, č. 15, s. 5. 

- Filek, M.: Park pri Budatínskom hrade obnovia. In: Sme, 21.12.2009, s. 4.  

- Filek, M.: Pri výrube v Budatíne zahynuli vzácne sovy. In: MY Žilinské noviny, 

18.5.2009, č. 19, s. 4. 

- Filek, M.: Park pri Budatínskom parku zrekonštruujú. In: Žilinské Echo, 11.12.2009, č. 

48, s. 1.  

- Filek, M.: Hradné dni už onedlho. In: MY Žilinské noviny, 27.7.2009, č. 29, s. 11. 

- Hažíková, I.: Na Strečne sa bude kovať. In: MY Kysucké noviny, 21.7.2009, č. 28, s. 11.  

- Hažíková, I.: Na hrade Strečno aj špeciality z Kysúc. In: MY Kysucké noviny, 22.9.2009, 

č. 37, s. 15.  

- Jaloviarová, R.: Zatvorený zámok čaká na opravu. Prvé peniaze išli na žiarovky. In: 

Pravda, 22.9.2009, s. 39.  

- Kavecký, L.: Noc na hrade: Strašidlá a romantika. IN: MY Žilinské noviny, 13.7.2009, č. 

27, s.6.  

- Kavecký, L.: Budatín na čas svietil. In: MY Žilinské noviny, 21.9.2009, č. 37, s. 11.  



  

- Kavecký L.: Vzácnu relikviu v Tepličke pohltil oheň. In: Žilinské echo, 9.4. 2009, č. 14, s. 

2.  

- Kolesár, Š.: Sobášny palác je kultúrnym centrom regiónu. In: Žilinský večerník, 

27.10.2009, č. 44, s. 5.  

- Kolesár, Š.: Dominantou Bytče sa stal Sobášny palác. In: MY Žilinské noviny, 26.10. 

2009, č. 42, s. 5.  

- Kvašňovská, K.: Vernisáž fotografov Žiliny. In: MY Žilinské noviny, 16.2.2009, č. 6, s. 

25.  

- Kvašňovská, K.: Opravil luster, aby znova prezentoval. In: MY Žilinské noviny, 2.3.2008, 

č. 8, s. 28.  

- Kvašňovská, K.: Na hrade Strečno pripravujú deťom MDD. In: MY Žilinské noviny, 

25.5.2009, č. 20, s. 7.  

- Kvašňovská, K.: Aj fujara už patrí do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO. In: MY 

Žilinské noviny, 7.9. 2009, č. 35, s. 8.  

- Kvašňovská, K: Na hrade šírili odkaz drotárstva. In: MY Žilinské noviny, 15.6.2009, č. 

23, s. 7.  

- Kvašňovská, K.: Strečniansky hrad je obľúbenou destináciou. In: MY Žilinské noviny, 

6.7. 2009, č.26, s. 23.  

- Kvašňovská, K.: Hradné dni vyvrcholili rockovou operou. In: MY Žilinské noviny, 

24.8.2009, č. 33, s. 6.  

- Kvašňovská, K.: Na hrade ponúknu kulinárske špeciality. In: MY Žilinské noviny, 

21.9.2009, č. 37. 

- Kvašňovská, K.: Turistickú sezónu otvoria delostrelecké salvy. In: MY Žilinské noviny, 

27.4.2009, č. 16, s. 6. 

- Kvašňovská, K.: Na Strečne otvoria výstavu. In: MY Žilinské noviny, 11.5.2009, č. 18, s. 

9. 

- Kvašňovská, K.: Hradná škola privíta takmer 700 detí. In: MY Žilinské noviny, 1.6.2009, 

č. 21, s. 38. 

- Kvašňovská, K.: Rajecká Anča oslávi svoje okrúhle narodeniny. In: MY Žilinské noviny, 

21.9.2009, č. 37, s. 8. 

- Kvašňovská, K.: Dozviete sa, aké jedy na nás číhajú v prírode. In: MY Žilinské noviny, 

14.9.2009, č. 36, s. 7.  

- Kvašňovská, K.: V Dlhom poli otvárajú prvú pamätnú izbu. In: MY Žilinské noviny, 

14.9.2009, č. 36, s. 16. 

- Kvašňovská, K.: Reštaurujú vzácny pohrebný koč. In: MY Žilinské noviny, 7.9.2009, č. 

35, s. 7.  

- Kvašňovská, K.: Na Strečne bude posledná noc duchov a strašidiel. In: MY Žilinské 

noviny, 26.10.2009, č. 42, s. 9. 

- Kvašňovská, K.: Majú aj drevený model Radenovho domu. In: MY Žilinské noviny, 

9.11.2009, č. 44, s. 11. 

- Kvašňovská, K.: V Sobášnom paláci pripravujú prvú výstavu. In: MY Žilinské noviny, 

16.11.2009, č. 45, s. 8. 

- Kvašňovská, K.: Vystavujú pohrebnú urnu i motocykel z Turca. In: MY Žilinské noviny, 

14.12.2009, č. 29, s. 30. 

- Kvašňovská, K.: Na hrade ukončia sezónu. In: MY Žilinské noviny, 14.12.2009, č. 29, s. 

14. 

- Kvašňovská, K.: Motívy drotára. In: MY Žilinské noviny, 9.11.2009, č. 44, s. 17.  

- Kvašňovská, K.: Budatín obohatí pohrebný koč. In: Žilinské echo, 11.9.2009, č. 35, s. 1.  

- Kvašňovská, K.: Hradné dni vyvrcholia operou. In: MY Žilinské noviny, 17.8.2009, č. 32.  



  

- Kvašňovská K.: Turistickú sezónu otvoria delostrelecké slavy. In: MY Žilinské noviny, 

28.4.2009, č. 16, s. 6.  

- Kvašňovská, K.: Ako si žili ženy. In: MY Žilinské noviny, 24.8.2009, č. 33, s. 10.  

- Kvašňovská, K.: Otvoria výstavu drevených reliéfov a plastík. In: MY Žilinské noviny, 

2.11.2009, č. 43, s. 21. 

- Machynová, J.: Podhradie rozšíri návštevníkom možnosti. In: MY Žilinské noviny, 

27.7.2009,č. 29, s.11. 

- Marčeková,  K.: O doprave od A po Zet. In: Žilinský večerník, 15.12.2009, č. 50, s. 10. 

- Marčeková, K.: Drôtik ako Ariadnina niť ma zaviedol do sveta. In: Žilinský večerník, 

11.8.2009, č. 33, s.9.  

- Mlejneková, D.: Pod hradom Strečno našli jaskyňu. In: Žilinský večerník, 18.8.2009, č. 

34, s. 2.  

- Mlejneková, D.: Sobášny palác v Bytči zrekonštruovaný. In: Žilinský večerník, 27.10. 

2009, č. 44, s.1.  

- Moravčík, J.: Praveké nálezisko vedel objaviť aj tam, kde by to iní nečakali. In: Žilinský 

večerník, 6.7.2009, č. 28, s. 21. 

- Pustayová, J.: Ako si žili ženy. In: Plus jeden deň, 28.8.2009, s. 19 

- Pustayová, J.. Pod hradom objavili jaskyňu. In: Plus jeden deň, 18.8.2009, s. 8.  

- Pustayová, J.: Drôtená krása. In: Plus jeden deň, 24.2.2009, č. 45, s. 4.  

- Pustayová J.: Slovenské megavajce! In: Plus jeden deň, 5.5.2009, č. 102, s. 6. 

- Ružička, M.: Našli tajnú modlitebňu Žofie Bosniakovej? In: Nový čas, 17.8.2009, s. 7. 

- Simonidesová, B.: V Sobášnom paláci opäť sobášia. In: Farmár, 6.11.2009, č. 45, s. 26 -

28. 

- Simonidesová, B.: V Strečne odomkli Váh. In: Farmár, 23.4.2009, č. 17, s. 76.  

- Trško, M.: Budatínsky hrad rozsvietia. In: MY Žilinské noviny, 2.2. 2009, č.4, s. 3.  

- Trško, M.: Masky opäť spadnú z neba. In: MY Žilinské noviny, 16.2. 2009, č. 6, s. 9.  

- Válek, I.: Pamiatkové rezervácie ľud. architektúry. Čičmany. In: Slovenské národné 

noviny, 29.9.2009, č.38/2009, s.8.  

- Válek, I.: Rozlúčka a začiatok. In: Slovenské národné noviny, 8.9.2009, č. 35/2009, s. 2.  

- Válek, I.: Odkaz a súčasnosť drotárstva (Žilinské múzeum sa stará o výnimočnú 

slovenskú tradíciu).  In: Slovenské národné noviny, č. 27/2009, s. 5.                      

- Válek, I.: Historické svetlá v Žilinskom kraji. In: Slovenské národné noviny, 17.2.2009, č. 

7/2009, s. 8.  

- Veliký, M.: Podvodné fotografie na hrade Strečno. In: MY Žilinské noviny, 7.9.2009, č. 

35. s. 9.  

 

 

13.3. Počet vydaných tlačových správ.  

V roku 2009 bolo Považským múzeom v Žiline vydaných 55 tlačových správ.  

 

 

13.4. Ostatná prezentačná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, 

tvorivé dielne, kluby a krúžky a pod.  

 

13.5.  

Prednášky 

- Kendrová, K.:   Drôtená hračka, prednášky v rámci Hradnej školy na hrade Strečno,  



  

                                16x.  

- Kendrová, K.:   Vajíčko – tradičný symbol jari. Konferenčná sála   

                                Budatínskeho hradu. 4x. 

- Váleková, M.:   Drôtená hračka - prednášky v rámci Hradnej školy na hrade Strečno, 

                                9x. 

- Hallonová, K.:   Drotárstvo - špecifický historický, remeselný a kultúrny fenomén, 90 

  min.,  ÚĽUV Bratislava, frekventanti Školy remesiel a drotárskeho 

  klubu Džarek pri  ÚĽUVe Bratislava 

- Hallonová, K.:   Tradičná práca s drôtom a jej využitie v modernom výtvarnom prejave, 

  90 min., ÚĽUV Bratislava, frekventanti školy remesiel   

  a drotárskeho klubu Džarek pri  ÚĽUVe Bratislava 

- Hallonová, K.:   Historická prechádzka Žilinou 2 x 45 min. ZŠ Limbová ul. Žilina žiaci 

  ZŠ (VI.  ročník) 

- Hallonová, K.:   Historická prechádzka Žilinou 2 x 45 min. ZŠ Limbová ul. Žilina žiaci 

  ZŠ (VI. ročník) 

- Hallonová, K.:   Architektonický vývoj Žiliny 2 x 45 min. ZŠ Limbová ul. Žilina žiaci 

  ZŠ (VI. ročník) 

- Hallonová, K.:   Architektonický vývoj Žiliny 2 x 45 min. ZŠ Limbová ul. Žilina žiaci 

  ZŠ (VI. ročník) 

- Šimko, P.:   Prednáška History of transport in Slovakia and surrounding countries. 1 

   hodina. Stredoškolskí študenti (EÚ) na výmennom pobyte, cca 50,  

   Výstavná miestnosť v Budatíne. 

- Šimko, P., Wetter, R.:  

   110 rokov železnice Žilina - Rajec. Prednášky pre cca 400 detí (vo 

   vlaku na trati, spolu s R. Wetterom), 14x.  

- Wetter, R.:   Geologické a geomorfologické pomery okolia Žiliny, ZŠ Karpatská, 

  Žilina 

- Wetter, R.:   Neživá príroda Žiliny a okolia, Hrad Budatín, 2 týždne, žiaci  

  a návštevníci      

- Bárdyová, A.:  Život ženy v minulosti  

- Mrvová, J.:   Prednáška – Revolučný rok 1848 v Žiline 

- Mrvová, J.:   Vyučovacie hodiny – Cechová výroba v Žiline 

- Mrvová, J.:   Žofia Bosňáková, prednášky v rámci Hradnej školy na Hrade Strečno 

-  Bárdyová, A.:   Ľudové hračky, prednášky v rámci Hradnej školy na Hrade Strečno 

-    Bárdyová, A.:  Život vidieckej ženy v minulosti 

-    Chmelová,A.:  Spolupráca a partnerstvá v kultúre, Univerzita Konštantína filozofa 

  v Nitre, 180 min, november 2009. 

-    Urbanová, V.:  Invázne druhy rastlín v regióne. Občianske združenie Malá Fatra 

-    Urbanová, V.:  Jedovaté rastliny. 2x, ZŠ Hliny 8 

-    Urbanová, V.:  História a súčasnosť Budatínskeho parku. 2x, v Budatínskeho parku pre 

   deti zo soc. zariadení. 

-    Urbanová, V.:  História a súčasnosť rastlinstva. Prednášky v rámci Hradnej školy na 

   Hrade Strečno. 

 

 

Semináre 

-   Starinská, M., Súkeniková, V.: 

    Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, „Ošetrovanie a konzervovanie 

    objektov ľudového staviteľstva a zb. predmetov z dreva“,   

    november 2009  



  

-   Starinská, M.: Stredočeské muzeum u Roztokách u Prahy, „Pozlacování, polychromie 

    a jejich restaurování“, november 2009 

-  Súkeniková, V.: STOP Praha, „Restaurování textilu – zkušenosti a praxe“, 15.10.2009  

-   Španová, A.: Komora reštaurátorov, Chateau Krakovany pri Piešťanoch – „IX.  

    Medzinárodný seminár  o reštaurovaní“, september 2009 

-  Repáňová, K., Mrvová, J.: 

    Záchrana hradov na území Žilinského samosprávneho kraja, ŽSK  

    Žilina, 23. 4.  

-  Jurecký, M.: IV. Letné sympózium – Kláštorisko, medzinárodná konferencia, august 

    2009  

-  Jurecký, M.: Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry,   

    medzinárodná konferencia, november 2009 

- Hlôška, L. :  Pokalamitný seminár,  prezentácia výsledkov z výskumu, 11. 11. 2009, 

    Tatranská Lomnica. 

 

 

Konferencie 

- Španová A., Súkeníková V. :  

   MCK, Hradec Králové, „Konference konzervátorů - restaurátorů), 

   september 2009  

- Váleková, M.: Trnava, Trnavská univerzita, Umenie na Slovensku v historických 

   a kultúrnych súvislostiach 2009, október 2009, Drôt v sochách  

   a objektoch. Príspevok prednesený na vedeckej konferencii 

- Brziaková, A.: Ružomberok, Katolícka univerzita Ružomberok,  Hovorca – partner 

   alebo nepriateľ médií, marec 2009 

- Schubert,B., Brziaková, A., Chmelová, A.: 

   Levoča, Súhradnice 2009, medzinárodná konferencia,  júl 2009 

- Brezániová, E.: Bratislava, SNM,  Svetlo, architektúra a expozícia, september 2009 

- Hlôška, L. :   Stará Lesná, Bioklíma a spoločnosť – prezentácia výsledkov výskumu 

   na medzinárodnej vedeckej konferencii, 5. – 8. 10. 2009 

 

 

Workshopy 

- Kendrová, K.:  praktické ukážky práce s drôtom a základné pracovné postupy pri  

    výrobe drôtenej hračky pre žiakov ZŠ a SŠ, v rámci Hradnej školy. 16 

    workshopov. 

- Váleková, M.:  Drôtená hračka – workshop v rámci Hradnej školy na hrade Strečno, 9 

    workshopov pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 

- Daskalakis, M.:  ukážky hrnčiarstva v rámci Hradnej školy, MDD a Dňa cestovného 

   ruchu na hrade Strečno, otvorená dielňa konzervátora keramiky   

   v rámci Noci múzeí a galérií na  hrade Strečno. 

 
 

Exkurzie 

- Hallonová, K.:  Historická prechádzka Žilinou, 150 min.,  ZŠ Gbeľany žiaci ZŠ (V. 

   ročník)  

- Šimko, P., Wetter, R.:  

   Detské jazdy Rajeckou Ančou, trať Žilina – Rajec v osobitnom  

   vozni vlaku, 14 x v dĺžke 30 min.  



  

 

 

 

Iné 

- Šimko, P a Wetter, R.:   

   110 rokov železnice Žilina – Rajec. Oslavy výročia spojené s tortou, 

   hudbou a gulášom + pozeranie filmov. Železničná stanica Rajec.  

   október. 2009. V spolupráci so Stanicou Žilina-Záriečie. 

- Šimko, P.:  Krst publikácie Žilina – dejiny mestskej hromadnej dopravy. december 

   2009. Krajská knižnica v Žiline.  

- Wetter, R., Hlôška, L., Urbanová, V.:  

   Olympiáda poznaj a chráň. CVČ, ZŠ Višňové. Lektor, odborný dozor. 

   12. 5. 2009. 

- Wetter, R.  : Kinobus s témou pamäť. Papradno – Dolná Mariková.  

   Lektor. 4. – 6.9. 2009. 

- Urbanová, V.:   Biologická olympiáda kat. E, okresné a krajské kolá, predseda  

    botanickej komisie 

- Váleková, M.:  Slovenskí drotári v českom výtvarnom umení. Prezentácia publikácie – 

    Konferenčná sála Považského múzea - areál Budatínskeho hradu,  

    február 2009 

- Váleková, M.:  Slovenskí drotári v českom výtvarnom umení. Prezentácia publikácie – 

    Radnica Žilina, jún 2009 

 

-     všetci pracovníci odd. regionalistiky - účasť na Hradnej škole 2009 na Hrade Strečno. 

- L. Hlôška: Ekológia vtákov a cicavcov, 4x  

- R. Wetter:  Geografia Severozápadného Slovenska, 7x 

- P. Šimko:   Cesta okolo Strečna, 9x 

- J. Mrvová:  Žofia Bosniaková 7x 

- M. Okániková, A. Bárdyová:  

 Historické hračky, 9x 

- L. Krišková:  Ukážka práce archeológa, všetky skupiny 

- M. Jurecký:  František Vešeléni, všetky skupiny 

 

 

13.6. Web stránka organizácie, jej aktualizácia.      
 

 V mesiaci 12/2008 bola spustená do skúšobnej prevádzky novovytvorená stránka pod 

prelinkovanú doménu pmza.zilina.net. Stránku vytvorila spoločnosť Mikropolis, Žilina. 

Grafická podoba, tak isto aj základné delenie bolo poslané na schválenie zriaďovateľovi. Od 

1/2009 sa stránka postupne napĺňala informáciami a aktualitami odborných, výstavných, 

prezentačných aktivít pre celý kalendárny rok 2009.  Web stránku navštívi priemerne 300 

návštevníkov denne. Je využívaná aj na verejný prieskum o našej organizácii prostredníctvom 

rôznych ankiet. Postupne sa tu vytvárali  nové podsekcie. Momentálne je  z pohľadu užívateľa  

preplnená množstvom údajov, čím sa stáva  ťažšie prehľadnou. Organizácia preto prikročila 

k hľadaniu ďalších možnosti. Vlastní doménu a webpriestor aj pre doménu pmza.sk. Je 

vytváraná celková štruktúra a potrebnosť všetkých substránok a po selekcii plánujeme 

prioritné informácie rozdeliť nasledovne: 

Doména pmza.sk: všetky texty, informácie pre odbornú verejnosť, fotografie z akcii a pod. 

Doména pmza.zilinanet: bude určená výlučne len na propagáciu. 



  

Je potrebné ešte pripomenúť, že Považské múzeum v Žiline má snahu zvýšiť aj predajnosť 

publikácii, predmetov internetovým spôsobom. Zatiaľ je možné predmety vidieť a zakúpiť len 

pri osobnej návšteve. Spustenie obdoby internetového obchodu by rozšírilo možnosti predaja 

a s dosahom aj nášho mimo regiónu. 

 

 

13.7. Edičná činnosť – počet a názvy edičných titulov.  

 

 V roku 2009 Považské múzeum v Žiline vydalo 1 monografiu, 3 skladačky, 15 

pozvánok, 38 plagátov a letákov.    

 

Monografia 

Šimko, P.: Žilina – Dejiny mestskej hromadnej dopravy. Žilina: Považské múzeum v Žiline, 

2009. 80 s. ISBN 978-80-88877-51-6 

 

 

Zborníky 

Vlastivedný zborník Považia XXIV.  Žilina: Považské múzeum v Žiline, 2009, 176 s., ISBN 

978-80-88877-52-0.    

Spravodaj Považského múzea 1. Žilina: Považské múzeum v Žiline, 2009, 56 s, ISBN 978-80-

88877-53-0.    

 

 

Skladačky k výstavám a expozíciám 

Ukryté v drôtenej sieti 

Ako si žili ženy 

Z hradu na plte, plťami na hrad 

 

 

Drobná tlač - pozvánky 

Krajina pod krídlami vtákov 

Kelly and his carneval boys 

Harmónia skla 

Ukryté v drôtenej sieti 

Ako si žili ženy 

Hranica troch cisárstiev 

110. výročie železničnej trate Žilina – Rajec 

Osvetlenie Budatínskeho hradu 

Okolo Strečna cesta nebezpečná 

Žofia Bosniaková – Svätica zo Strečna 

Drôtené sochy a plastiky 

Modrý rok Petra Repku 

Pastierske hudobné nástroje zo stredného Slovenska 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Sobášneho paláca v Bytči 

Dejiny MHD Žilina          

 

                                                                                                    

Plagáty a letáky 

Krajina pod krídlami vtákov 



  

Kelly and his carneval boys 

Harmónia skla 

Ukryté v drôtenej sieti 

Neživá príroda Žiliny a okolia 

Ako si žili ženy 

Hranica troch cisárstiev 

Hrnček náš každodenný 

Jedy v prírode 

110. výročie železničnej trate Žilina – Rajec 

Každý dovidí na hviezdy 

Okolo Strečna cesta nebezpečná 

Slávnostné otvorenie sezóny na hrade Strečno 

Žofia Bosniaková – Svätica zo Strečna 

Noc múzeí a galérií 

Žofia deťom 

Hradná škola 

Festival drotárstva 2009 

Drôtené sochy a plastiky 

Duchovia, elfovia, strečniansky des I. 

Modrý rok Petra Repku 

Kutie 2009 

Hradné hry Žofie Bosniakovej 

Duchovia, elfovia, strečniansky des II. 

Svet ticha 

Noc duchov, tekvíc a strašidiel  

Vianočný výstup na hrad Strečno 

Pastierske hudobné nástroje zo stredného Slovenska 

Kultúrne leto v Čičmanoch – remeslá a folklór 

Čičmianske reliéfy a plastiky 

Stavovce Terchovej a okolia 

Najpútavejšie akvizície múzea 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Sobášneho paláca v Bytči 

Sobášny palác – stredoeurópsky klenot 

Ľudové textílie 

Dlhopoľskí páni majstri – Návraty 

Dejiny MHD Žilina 

Z hradu na plte, plťami na hrad 

 

 

13.8. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie  v iných médiách (rozhlas, 

televízia) a vynaložené finančné prostriedky:  

 

 

Rozhlas 

 V roku 2009 odznelo o činnosti a aktivitách jednotlivých expozícií múzea 15 

príspevkov v Slovenskom rozhlase, 7 príspevkov v Rádiu Frontinus, 11 príspevkov v Rádiu 

ZET, 4 príspevky v Rádiu Expres, 1 príspevok v Rádiu Lumen, 1 príspevok v Českom 

rozhlase, 1 príspevok v rádiu Regina a 1 príspevok v Rádiu HEY. Na propagácii sa podieľali 

títo zamestnanci múzea : PhDr. B. Schubert, Mgr. A. Brziaková,  Mgr. K. Hallonová, Mgr. K. 



  

Kendrová, Mgr. M. Škvarnová, Mgr. J. Mrvová, K. Repáňová, RNDr. L. Hlôška, PhD., 

RNDr. Viktória Urbanová, CSc., Mgr. M. Jurecký, M. Porubčanská, Mgr. A. Chmelová, 

Ondrušová, D. Jantošková, F. Sedílek, Mgr. P. Šimko 

 

 

Rozhlas – platená  inzercia 

  Na platenú inzerciu sa prostredníctvom rozhlasu vynaložilo 427,- EUR (slávnostné 

otvorenie Sobášneho paláca v Bytči) a 580,- EUR (Hradné dni Strečno).  

 

 

Televízia 

 V roku 2009 bolo v televízii odvysielaných o činnosti a aktivitách jednotlivých 

expozícií múzea 89 príspevkov v TV Patriot ( z toho 70 spotov tvorila platená inzercia ), 2 

príspevky  v TV Markíza, 19 príspevkov v STV,  10 príspevkov v TV JOJ a 1 príspevok na 

ČT 2. Na propagácií sa podieľali títo zamestnanci : PhDr. B. Schubert, Mgr. Brziaková  Mgr. 

K. Hallonová, Mgr. M. Škvarnová, RNDr. V. Urbanová, Mgr. M. Okániková, Mgr. J. 

Mrvová, K. Repáňová, Mgr.  A. Bárdyová, Mgr. A. Chmelová, Mgr. J. Strauszová, Mgr. M. 

Jurecký, Mgr. K. Kendrová, Mgr. P. Šimko, Mgr. R.Wetter, RNDr. L. Hlôška, L. Hrušková, 

M. Daskalakis, L.Fapšo, M. Porubčanská, V. Horvátová 

 

 

Televízia - platená  inzercia 

 Na platenú inzerciu sa prostredníctvom televízie vynaložilo 714,- EUR (slávnostné 

otvorenie Sobášneho paláca v Bytči) a 10904,- EUR (Hradné dni Strečno).  

 

 

Ostatná platená inzercia 

Bilboardy (výroba, nájom, výlep)  – 945 EUR (Hradné dni Strečno) 

Internet (zobrazenie banneru)  –  664 EUR (Hradné dni Strečno) 

Printové médiá   –  425 EUR (Hradné dni Strečno) 

TV spot – výroba    –    83 EUR (Hradné dni Strečno) 

 

 

Infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách – počet a umiestnenie 

Budatín     6 ks 

Strečno     1 ks 

Terchová     6 ks 

Čičmany     6 ks 

Celkový počet infotabúľ            19 ks 

 

 

Infotabule na parkoviskách a pri objektoch – počet a umiestnenie 

Budatín    4 ks 

Strečno     4 ks 

Terchová     2 ks 

Čičmany (2objekty)   4 ks 

Celkový počet infotabúľ            14 ks 

 

 

 



  

 

Vývesné skrinky pre aktuálne podujatia a oznamy – počet a umiestnenie 

  

Budatín     1 ks 

Hrad Strečno      1 ks 

Hlinkovo námestie    1 ks 

Celkový počet vývesných skriniek  3 ks  

 

 

14. Hospodárenie kultúrnej organizácie (Príloha č. 12 - 641 Bežné transfery + slovný 

komentár).   

 

 

14.1. Rozpočet – bežný a kapitálový transfer.  

 

 

 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2009 pre Považské múzeum v Žiline  

predstavoval 597 690,- EUR na bežné výdavky a 199 827,- EUR na kapitálové výdavky. 

Rozpočet vlastných príjmov v zmysle podmienok a kritérií vypracovaných odborom kultúry 

ŽSK na rok 2009 predstavoval pre našu organizáciu sumu 66 410,- EUR.  

 

- mzdy, platy, služ. príjmy /610/                 320 321,- EUR 

- poistné a odvody /620/                                       112 760,- EUR 

- ostatné výdavky /630 a 640/                            164 609,- EUR 

   SPOLU          597 690,- EUR 

 

 Považské múzeum v Žiline získalo dotácie z rozpočtu MK SR  na financovanie 

projektov v rámci     grantového systému vo výške 8 500,- EUR a prostredníctvom kultúrnych 

poukazov 7 549,- EUR.  

ŽSK z  grantového systému poskytol múzeu  1 500,- EUR na projekt „Obnova a aktualizácia 

zoznamu mien na Pamätníku padlým francúzskym partizánom na Strečne“. Z minigrantového 

programu Žilinského komunitného fondu získalo múzeum 165,- EUR na podujatie „Vianoce 

v múzeu – Každý dovidí na hviezdy“. 

      

 Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov  rozpočtu na kapitálové výdavky na rok 

2009  predstavuje 199 827,- EUR. Z toho na rekonštrukciu hradu Strečno 165 969,- EUR, na 

akvizičnú činnosť – nákup zbierkových predmetov 6 639,- EUR, na nákup odsávacieho 

zariadenia 5 311,- EUR, na nákup klimatizácie pre preparátora 5 311,- EUR a nákup 

dopravného prostriedku 16 597,- EUR. Rozpočtovým opatrením na rok 2009 bol rozpočet na 

kapitálové výdavky upravený k 31.12.2009 na 176 292,- EUR. K 31. 12. 2009 bola výška 

prideleného transferu kapitálových výdavkov  175 181,44  EUR. Z grantového systému MK 

SR múzeum získalo 5 400,- EUR na technické vybavenie ateliéru – nákup odsávacieho 

zariadenia a realizovalo rekonštrukciu strechy Južného paláca na hrade Strečno  vo výške 

13 277,57 EUR  - schválený grant v roku 2008 a presun realizácie na  rok 2009. 

 

 



  

14.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v tis. EUR 

(jednotlivo), upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, 

zdôvodnenie. 

 

Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu na bežné výdavky 

 

Rozpočt. 

opatrenie 

zo dňa 

List č. Účel /položka EUR /v tis./ 

27.3.2009                 2601/2009/OK-003     výdavky spojené s podujatím „Chariz- 

matická Žofia Bosniaková“/630/                                           

26 900 

17.6.2009                 2601/2009/OK-007     spoluorganizovanie Lietavských 

hradných slávností 2009 /630/                        

1 735 

22.6.2009                2601/2009/OK-008     projekt z Grantového systému ŽSK                                                                         

„Obnova a aktual. mien ...“ /630/         

1 500 

29.6.2009 2601/2009/OK-009 interiérové vybavenie drotárskej  

expozície v PGÚ v Žiline/630/ 

16 300 

  interiérové vybavenie SP v Bytči   

/630/          

65 393 

28.7.2009               2601/2009/OK-012     úprava mzdových nákladov /610/             943 

  úprava poistného /620/                               332 

23.9.2009               2601/2009/OK-015      financovanie projektov v rámci                                                                         

grantového systému MK SR /630/          

8 500 

23.9.2009               2601/2009/OK-014      úprava mzdových nákladov /610/             1 200 

  úprava poistného /620/                               422 

  zníženie rozpočtu v rámci úspory 

/630/                               

- 8 869 

  prevádzkové náklady pri príležitosti  

slávnostného otvorenia SP v Bytči 

/630/   

4 000 

  5% spolufinancovanie projektov MK 

SR /630/ 

 1 053 

10.11.2009 2601/2009/OK-016    úprava mzdových nákladov /610/     5 603 

 

 

 úprava poistného /620/ 1 973 

 

Úprava rozpočtu 

 
mzdy, platy 320 321  + 943 + 1 200 + 5 603 + 724 328 791 EUR 

odvody 112 760 + 332 + 422 + 1 973 - 724 114 763 EUR 

ostatatné 

výdavky 

164 609 + 26 900 + 1 735 + 1 500 + 16 300 + 65 393 – 8 869 

+ 4 000 + 1 053 + 12 296 

 

284 917 EUR 

granty MK SR 0  + 8 500 + 4 699 + 2 850 16 049 EUR   

Spolu 

schválený + 

upravený 

rozpočet 

597 690 + 146 830 744 520 EUR 

                      

Zdroj  41 

 

Položka Rozpočet Čerpanie 



  

610 328 791,00 EUR 328 791,00 EUR 

620 114 763,00 EUR 114 763,08 EUR 

630 283 833,00 EUR 283 833,33 EUR 

640     1 084,00 EUR 1 083,77 EUR 

6... 728 471,00 EUR 728 471,00 EUR     

 

 Považské múzeum v Žiline malo vo svojom rozpočte účelovo viazané finančné 

prostriedky na prioritné aktivity a podujatia: 

- osvetlenie hradu Strečno zabezpečovalo Považského múzea v Žiline celoročne - položka 

632001, 

- kultúrne podujatia a aktivity ako Hradná škola, aktivity spojené  s 400. výročím narodenia 

Žofie  Bosniakovej – Hradné hry Žofie Bosniakovej, Otvorenie sezóny, MDD na hrade 

Strečno, Jánošíkove dni v Terchovej – V rukách Jánošíka, Kultúrne leto v Čičmanoch – 

Z doliny do doliny, výstavy,  vedecko-výskumná činnosť, správa zbierkových predmetov ako 

aj prevádzkovanie stálych expozícií, čo zahŕňajú rôzne položky napr. 631001, 631002, 

632001, 633004, 633006, 634001,  637002, 637003, 637004, 

- zakúpenie výpočtovej techniky - položka 633002. 

 

           Navýšené finančné prostriedky boli použité na interiérové vybavenie Sobášneho paláca 

(SP) v Bytči - 633001, interiérové vybavenie drotárskej expozície v PGÚ v Žiline - 633001, 

slávnostné otvorenie SP v Bytči - 637004, 633006, 637003, 637002, 637003,  podujatie 

„Charizmatická Žofia Bosniaková“ – 637004, 637 002, Lietavské hradné slávnosti – 637002. 

  

           Ostatné finančné prostriedky boli použité na energie - 632001, poštové a telekom. 

služby – 632004, VUCnet - 632004, prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie – 

633004, reštaurátorsky, konzervátorsky, údržbársky materiál - 633006, nákup odbornej 

literatúry, kníh – 633 009, ochranné pracovné pomôcky - 633010, výdavky na údržbu – 

635004, 635005, 635006, všeobecné služby - 637004, ochrana objektov - 637005, strava pre 

zamestnancov – 637014 a pod. 

 

 

Zdroj 111 

 

Rozpočet          16 049,00 EUR                                            

Čerpanie          16 049,00 EUR 

 

 Považské múzeum v Žiline v roku 2009 realizovalo projekty  z grantového systému  

MK SR vo výške  8 500,00 EUR, a to Festival drotárstva 2009 vo výške 1 500,00 EUR, Kutie 

2009 vo výške 2 000,00 EUR a Záchrana /digitalizácia/ historických filmov vo výške  

5 000,00 EUR. Z dotácie MK SR prostredníctvom kultúrnych poukazov získalo múzeum 

7 549,00 EUR, použilo na dofinancovanie mzdových a prevádzkových prostriedkov. 

 

 

Zdroj 46 

                                                                             

Plánované vlastné príjmy      66 410,00 EUR          

Dosiahnuté vlastné výnosy              136 111,00 EUR 

 



  

 Považské múzeum v Žiline použilo finančné prostriedky z vlastných príjmov hlavne 

na dofinancovanie prevádzky múzea - energie, všeobecný materiál, údržba VT, budov, 

objektov, prevádzkových strojov, nákup materiálu pre odborných pracovníkov, rôzne služby 

súvisiace  s činnosťou  múzea a pod. 

 

Zdroj 70 

 

 Považské múzeum získalo finančné prostriedky zo Žilinského komunitného fondu vo 

výške 165,00 EUR, ktoré použilo na vianočné podujatie „Vianoce v múzeu – Každý dovidí na 

hviezdy“. 

 

14.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť. Príloha č. 10 

 

 

14.4. Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. 

iné výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné). 

         

Výnosy 

 

v EUR 

Vstupné Budatín 4 391 

Vstupné Hrad Strečno 84 184 

Vstupné Čičmany (Radenov dom, Objekt č. 42) 17 394 

Vstupné Terchová 6 653 

Vstupné   s p o l u 112 622 

Prenájom /priestory na Strečne a prenájom zbierkových predmetov/ 8 592 

Reklama 2 259 

Publikácie, skladačky, propagačný materiál 1 944 

Ostatné služby 7 504 

Predaj komis. tovaru  19 824 

SPOLU tržby z predaja služieb /účet 601, 602 a 604/ 152 745 

Tržby z predaja DNM a DHM /predaj motorového vozidla/ 1 905 

Úroky 645 

Iné ostatné výnosy 14 408 

 

 

14.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, 

vodné, stočné, telekomunikačné služby, cestovné . 

 

 

Náklady 

 

v EUR 

Spotrebný materiál 142 677 

Spotreba energie – s p o l u 78 172 

Elektrická energia 60 455 

Plyn 17 168 

Voda 549 

Predaný tovar 16 634 



  

Opravy a údržba 41 083 

Cestovné 4 080 

Reprezentačné 3 802 

Ostatné služby 145 831 

Mzdové náklady 342 108 

Mzdy 333 628 

OON 8 480 

Zákon. sociál. poistenie 114 763 

Zákon. sociál. náklady 24 201 

Daň z nehnuteľností 2 331 

Ostatné dane a poplatky 983 

Ostatné pokuty a penále 600 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 13 949 

Manká a škody 20 

Odpisy H a NDM 79 904 

Tvorba ostatných rezerv 11 997 

Kurzové straty /zúčt. rozdielov z titulu prechodu na EUR/ 26 

Ostatné fin. náklady 4 756 

Daň z príjmov 122 

NÁKLADY SPOLU 1 028 039 

 

 

14.6. Mzdové náklady. 

 

Mzdové náklady 333 628 

Odvody ZP + SP 114 763 

OON 8 480 

 

 

14.7. Tvorba odpisov a finančné krytie. 

 Odpisy DNaHM sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho 

užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisy tvorené z majetku zakúpeného 

z vlastných prostriedkov nie sú finančne kryté. 

 

 Inventarizácia majetku v Považskom múzeu v Žiline bola za rok 2009 vykonaná 

v zmysle príkazu riaditeľa č. 2009/1426/001002/1KO zo dňa  23.9.2009. Ústredná 

inventarizačná komisia (ďalej len ÚIK) skonštatovala, že pri inventarizácii majetku 

a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, pri porovnaní stavu účtovného so stavom 

skutočným, neboli zistené rozdiely. Inventarizácia pokladne bola vykonaná 4 x ročne. 

 

 

14.8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky 

výsledok, pohľadávky. 

 

 

 



  

 

Dokladová inventúra pohľadávok k 31. 12. 2008 

 

Stav účtu 

 

Popis v  EUR 

Stav účtu 311 Odberatelia k 31.12.2009 479,45 

 po lehote splatnosti:  

 -Progeo, Žilina – monitoring (uhr. 1/2010) 420,95 

 -Mertel Promotion, Bratislava – vstupné (uhr. 1/2010) 58,50 

Stav účtu 314 Poskyt. prevádzkové preddavky 15,00 

 -Petit Press, Bratislava – zálohová platba r.2010 –   

  My Žilinské noviny 15,00 

Stav účtu 335 Pohľadávky voči zamestnancom  68,71 

 - nákup benzínu 55,05 

 - nákup nafty 13,66 

Stav účtu 378 Iné pohľadávky 637,42 

 -Fortuna Libri, Bratislava-mylná platba                                          

(vysp. v 1/2010) 

   37,42  

 -pokuta za porušenie povinnosti ORHZ – predpis 

 pokuty firme MPM,s.r.o., Žilina 

600,00 

Stav účtu 381 Náklady budúcich období 1 487,21 

 -MaM multimedia, Žilina – hosting domény „tinkers- 

 museum.eu – 1.1.-1.4.2010 

 

47,40 

 -Š. Sopčiak, Žilina – doména „drotarskemuzeum.eu“ 

 a „muzeumzilina.eu“ – 1.1.-6.3.2010 

 

5,30 

 -Š. Sopčiak, Žilina – webhosting a doména pmza.sk 

  - 1.1.-3.6.2010 

 

52,70 

 -Poradca podnikateľa, Žilina – preddavok FS r. 2010 23,70 

 -Poradca, Žilina – Zákony r. 2010 56,00 

 -Poradca podnikateľa, Žilina – Z.z. SR r.2010 112,86 

 -Mediaprint-Kapa, Bratislava – časopis „Vesmír“  

  r. 2010 

 

48,60 

 -Krásy Slovenska, Bratislava – časopis „Krásy Slo- 

 venska r. 2010 

 

11,75 

 -Poradca, Žilina – Zákony r. 2010  51,43 

 -Mediaprint-Kapa, Bratislava-časopis ŽIVA 1-6/2010 14,34 

 -L.K.-Permanent, Bratislava-časopis „Remeslo,ume- 

 nie a diz. – r. 2010 

 

9,12 

 -GTS Slovakia, Bratislava – internet 1/2010 51,31 

 -Slovenská pošta, B. Bystrica – časopis „Pamiatky a 

 múzeá a Žilinský večerník – r. 2010 

 

13,22 

 -SPP Bratislava – odber plynu 1/2010 - BZ 937,05 

 -Slovak Telecom, Bratislava – DSL linka+prenájom 

 šnur. telefónu 

 

52,43 

Stav účtu 385 Príjmy budúcich období 646,89 

 -tržba z expozície Čičmany 344,19 

 -tržba z expozície Terchová 167,67 

 -tržba z expozície Bytča 135,03 

  /tržby za 12/2009 odvedené na účet 1/2010/  

 

 

 



  

Dokladová inventúra záväzkov k  31.12. 2008 

 

Stav účtu 

 

Popis v  EUR 

Stav účtu 321 Dodávatelia k 31.12.2009 16 349,50 

 po lehote splatnosti:  

 -Aquamat, Zvolen – nákup prístrojov pre fotografku 1 990,51 

 -FAXCOPY, Bratislava – tlač kalendária 346,34 

 -FOMEI Slovakia, Bratislava – nákup prístrojov pre 

  fotografku 

645,30 

 -ILLE, Trenčianska Teplá – servis. služby SP Bytča 45,93 

 v lehote splatnosti:  

 -AB ART Press, Banská Bystrica–vyúčt. komisionál- 

  neho predaja 

1 133,76 

 -AC7, Žilina – upratovacie služby SP Bytča 1 434,15 

 -AJ Produkty, Trnava – nákup kovovej skrine  243,95 

 -Aquabest, Žilina – servis ČOV – BZ – 4. Q 2009 319,98 

 -Aquabest, Žilina–servis ČOV – Strečno – 4. Q 2009 272,57 

 -BEEBO, Rosina – nákup vody 37,60 

 -Cerberos, Žilina – ochrana areálu BZ za 12/2009 422,66 

 -CWS-boco Slovensko, Hlohovec – čistenie rohoží 36,18 

 -CWS-boco Slovensko, Hlohovec – čistenie rohoží 59,54 

 -FOMEI Slovakia, Bratislava-nákup prístrojov pre 

  fotografku 

193,50 

 -Miest. kultúrne stredisko, Strečno – účinkovanie na 

  podujatí 

50,00 

 -OTIS Výťahy, Bratislava – servis výťahov 47,39 

 -Poradca podnikateľa, Žilina – vyúčt. FS 8,96 

 -SBS JARS, Bánová – ochrana objektu SP Bytča 188,02 

 -SBS JARS, Bánová – ochrana objektu areálu BZ 1 213,47 

 -SBS JARS, Bánová – ochrana objektu hradu Strečno 1 896,04 

 -Severoslov. vodárne a kanalizácie, Žilina – spotreba  

 vody BZ 

123,08 

 -Slovak Telecom, Bratislava – telef. hovory za 12/09 261,73 

 -Slovnaft, Bratislava – nákup benzínu 62,14 

 -SPP, Bratislava – vyúčt. spotreby plynu 3 245,74 

 -SPP, Bratislava – plyn za 12/2009 1 330,00 

 -Stredoslovenská energetika, Žilina – spotreba elekt. 

  energie-hrad Strečno za 12/2009 

740,96 

Stav účtu 323 Krátkodobé rezervy 11 996,72 

 Nevyčerpané dovolenky 8 873,31 

 Odvody za nevyčerp. dovolenky 3 123,41 

Stav účtu 325 Ostatné záväzky 17 826,29 

 Záväzky sa týkajú komisionálneho predaja – 

vysporiadajú sa  po predaji tovaru  

 

Stav účtu 331 Zamestnanci  0,00 

Stav účtu 333 Ostatné záväzky voči zamestnancom  0,00 

Stav účtu 336 Záväzky voči inšt. soc. a zdravot.poistenia 0,00 

Stav účtov 341-

345 

Dane a poplatky  

0,00 

Stav účtu 357 Zúčtovanie transferov 0,00 

Stav účtu 379 Iné záväzky 1 485,87 



  

 Záväzok voči ŠR – CHIRON – zúčt. v 1/2010 1 485,87 

VÝNOSY CELKOM K 31.12.2009 

 
1 022 625,05 

NÁKLADY CELKOM K 31.12.2009 

 

1 028 039,10 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK K 31.12.2009 

 

- 5 414,05 

                          

 

14.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie). 
 

             Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov  rozpočtu na kapitálové výdavky na rok 

2009 predstavuje 199 827,- EUR. Z toho na rekonštrukciu hradu Strečno 165 969,- EUR, na 

akvizičnú činnosť – nákup zbierkových predmetov 6 639,- EUR, na nákup odsávacieho 

zariadenia 5 311,- EUR, na nákup klimatizácie pre preparátora 5 311,- EUR a nákup 

dopravného prostriedku 16 597,- EUR.  

  

           

Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu na kapitálové výdavky 

 

 

Rozp.opatrenie 

zo dňa 

List č. Účel /pol. EUR 

27.3.2009             2601/2009/OK-003        osvetlenie Budatínskeho hradu  /710/                         66 000 

29.6.2009             2601/2009/OK-009      nákup interiérového vybavenia  

Sobášneho paláca Bytča /710/    
 

19 916 

  nákup interiérového vybavenia – dro- 

társka expozícia v PGU v Žiline 

/710/ 

 

 

14 530 

28.7.2009              2601/2009/OK-012      dofinancovanie – na nákup dodávko-  

vého automobilu /710/                                                                                                                                                                                                              

 

5 705 

23.9.2009 2601/2009/OK-015 financovanie projektov v rámci                                                                      

grantového systému MK SR /710/ 

 

5 400 

23.9.2009               2601/2009/OK-014      5 % spolufinancovanie grantov                                                                    

MK SR  /710/ 
315 

  presun finančných prostriedkov „Re- 

konštrukcia hradu Strečno“ zo zdroja  

- 41 na zdroj 

- 52 

 

 

-47 500 

47 500 

19.11.2009               2601/2009/OK-017       presun finančných prostriedkov  

z KT na BT – interiérové vybavenie 

SP Bytča /710/                                                                      

 

 

-12 296 

  zníženie rozpočtu „Rekonštrukcia 

hradu Strečno“ /710/                               
 

- 139 000 

  osvetlenie Budatínskeho hradu – 

výrub stromov /710/ 
 

5 700 

  nákup zabezpečovacieho systému  

v Sobášnom paláci Bytča /710/ 

 

13 300 

29.12.2009              2601/2009/OK-018-1     „Areál Budatínskeho hradu – 

stavebné úpravy“ – vypracovanie 

realizačného projektu 

 

 

2 295 



  

stavby                                                        

    

ROZPOČET CELKOM  181 692 

 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov. Príloha č. 13  

 

 

14.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR 

(zdroj 111) a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné). 

 

 

           Považské múzeum v Žiline v roku 2009 realizovalo projekty  charakteru bežných 

výdavkov z grantového systému  MK SR vo výške  8 500,00 EUR, a to Festival drotárstva 

2009 vo výške  1 500,00 EUR, Kutie 2009 vo výške 2 000,00 EUR a Záchrana /digitalizácia/ 

historických filmov vo výške  5 000,00 EUR. Z dotácie MK SR prostredníctvom kultúrnych 

poukazov získalo múzeum 7 549,00 EUR, ktoré použilo na dofinancovanie mzdových 

a prevádzkových prostriedkov.  

            Z grantového systému MK SR získalo múzeum 5 400,- EUR na technické vybavenie 

ateliéru – nákup odsávacieho zariadenia a realizovalo rekonštrukciu strechy Južného paláca na 

hrade Strečno  vo výške 13 277,57 EUR  - schválený grant v roku 2008 a presun realizácie na  

rok 2009 – kapitálové výdavky.            

            Okrem toho získalo múzeum z grantového systému ŽSK  1 500,- EUR na projekt 

„Obnova a aktualizácia zoznamu mien na Pamätníku padlým francúzskym partizánom na 

Strečne“. Z minigrantového programu Žilinského komunitného fondu získalo múzeum 165,- 

EUR na podujatie „Vianoce v múzeu – Každý dovidí na hviezdy“. 

 

 

14.11. Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných  

         kultúrnych pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov,  

 z mimorozpočtových zdrojov – Ročný výkaz o ochrane pamiatkového 

 fondu za rok 2009. 

 

 

14.12. Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov). 

Považské múzeum v Žiline nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

15. Zmluvy – zoznam uzatvorených zmlúv, z toho:  

 

 

15.1. Dodávateľské: 

Visit Slovakia s.r.o. Bratislav a -  Zmluva o vzájomnej spolupráci (propagácia  

         a marketing). 

SSE Žilina                      - Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny Terchová, 

         Budatín, Čičmany, Strečno. 



  

MPM, s. r. o. Žilina              - Servisná zmluva (vzduchotechnika, plynových  

        a tlakových zariadení, elektrických zariadení, TPO 

        a BP). 

BEEBO, s.r.o. Rosina   - Zmluva odberateľsko-dodávateľská 

SPP Bratislava    - Zmluva o dodávke plynu 

EKPS s.r.o. Žilina   - Servisná zmluva – výpočtová technika 

DECUS, s. r. o. Žilina  - Zmluva o službách v rámci internetového serveru  

ILLE paper service   - Zmluva o službe nájomného servisu SP Bytča 

T COM     - Zmluva o pripojení – internet SP Bytča 

T COM      - Zmluva o pripojení – bezdrôtový telefón SP Bytča 

CWS boco Hlohovec    - Zmluva o servisnej službe SP Bytča  

AC7 s.r.o. Žilina     - Zmluva o dielo - čistiace a upratovacie služby SP Bytča    

 

 

 

15.2. Odberateľské : 

Mesto Púchov    - Nájomná zmluva (archeologické zbierky) 

 

 

15.3. Iné  (okrem zmlúv o výpožičke – sú súčasťou odbornej časti). 

ŽSK Žilina      - Zmluva o poskytnutí dotácie – Kutie 2009 

ŽSK Žilina       - Zmluva o poskytnutí dotácie – Kultúrne poukazy 

IRSnet SK Bratislava   - Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek  

Parazitologický ústav SR Bratislava - Dohoda o spolupráci na projekte VEGA  

Sun Drive Communikations s.r.o. Brno   

     - Zmluva o spolupráci na projekte „Rodinné pasy“ 

Museum Těšínska, Česká republika  - Zmluva o vzájomnej spolupráci ( Radenov dom)  

ŽSK Žilina       - Zmluva o zverení majetku do správy       

ŽSK Žilina          - Dohoda o pristúpení - elektronická komunikačná  

          služba  

Vydávateľ Petr Slavata, Praha 4 - Zmluva o spolupráci – propagácia drotárstva 

ŽSK Žilina     - Zmluva o zverení majetku do správy – projektová 

                                                             dokument. strecha  južného paláca na hrade Strečno 

 

 

16. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov – regionálne, celoslovenské, medzinárodné.  

V roku 2009 neboli organizácii ani jej pracovníkom udelené žiadne ocenenia.  

 



  

17. Inovácie, kreativita činnosti kultúrnej organizácie, vízie, perspektívy rozvoja.  

 

1. Pokračovať v začatých projektoch súvisiacich s rekonštrukciou a revitalizáciou objektov 

a ich príslušenstva (areál Budatínskeho hradu, Hrad Strečno, Objekty ľudovej architektúry 

v Čičmanoch), hľadanie nových možností financovania aktivít múzea, 

2. Rozšíriť expozície na Hrade Strečno, vybudovať spoločenské a sociálne zázemie na hrade 

a v spolupráci s obcou Strečno osvetlenie prístupovej cesty a vybudovanie kultúrno-

turistického centra pod hradom, 

3. Zabezpečiť atraktívne prezentačné aktivity a podujatia v zrekonštruovaných budovách 

a priestoroch,  

4. V spolupráci s obcou Čičmany pokračovať v aktivitách smerujúcich k skvalitneniu služieb 

(vybudovanie sociálnych zariadení), pokračovať v nastolenom trende  spolupráce 

s miestnymi neziskovými združeniami,  

5. V spolupráci s obcou Veľké Rovné rozšíriť a vytvoriť novú expozíciu drotárstva, 

6. Podporovať a kvantifikovať vedecké a publikačné činnosti odborných zamestnancov, 

podpora kvalifikačného rastu, 

7. Skvalitňovať pracovné podmienky zamestnancov, 

8. Personálne, programovo a expozične zabezpečiť novovzniknuté a zrekonštruované objekty 

a expozície, 

9. Vyriešiť havarijnú situáciu v existujúcich depozitárnych priestoroch v prevádzkovej 

budove na Hrade Strečno a tiež zabezpečiť opravu čističky pitnej vody, 

10. Rozvíjať spoluprácu s už existujúcimi partnermi a získavanie nových, 

11. Rozvíjať kompetencie súvisiace s krajskou pôsobnosťou Považského múzea v Žiline, 

založiť klaster,  

12. Založiť občianske združenie a užšie spolupracovať s dobrovoľníkmi, 

13. Revitalizovať výstavný fundus múzea, 

14. Skvalitniť webovú stránku organizácie s dôrazom na jednoduchšie a racionálnejšie 

vyhľadávanie informácií, 

15. Vytvoriť elektronický informačný list – News letter o plánovaných aktivitách múzea, ktorý 

by bol distribuovaný direct mailom návštevníkom organizácie (štvrťročne), 

16. Zintenzívniť spoluprácu s organizáciami zastrešujúcimi znevýhodnené skupiny 

obyvateľov, aplikácia nových prezentačných aktivít (napr. popisky v braillovom písme, 

haptická kultúrna  skúsenosť a pod.), 

17. Rozšíriť ponuku služieb na Hrade Strečno pre cieľovú skupinu – detský návštevník 

(lektorský výklad prispôsobený tejto cieľovej skupine, vytvorenie detského sprievodcu 

Hradom Strečno), 

18. Rozšíriť ponuku služieb v expozíciách Považského múzea v Žiline pre cieľovú skupinu – 

odborná verejnosť (špecifický lektorský výklad), 

19. Vyzdvihnúť fenomén drotárstva v kontexte 20. výročia celoslovenskej špecializácie múzea 

prostredníctvom údernej propagácii výstupov drotárskeho oddelenia, 

20. Intenzívne vyhľadávať sponzoring, vyhľadávať možnosti bártrovej spolupráce. 



  

Prílohy: 

Tabuľkový prehľad: Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 1).  

Tabuľkový prehľad: Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK (Príloha č. 2). 

Tabuľkový prehľad:  Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(Príloha č. 3). 

Tabuľkový prehľad: Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 4). 

Tabuľkový prehľad: Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s 

mestami, obcami a 3. sektorom (Príloha č. 5). 

Tabuľkový prehľad: Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 6). 

Tabuľkový prehľad: Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(Príloha č. 7 - všetky 3 hárky) 

Tabuľkový prehľad: Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

(Príloha č. 8). 

Tabuľkový prehľad: Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   

(Príloha č. 9). 

Tabuľkový prehľad:  Náklady, výnosy a sebestačnosť organizácie (Príloha č. 10) 

 

Tabuľka: 641 Bežné transfery   

Výkaz: Ročný výkaz  za rok 2009 KULT (MK SR) – za jednotlivé kultúrne 

organizácie  

Výkaz: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2009 - KULT MK 

SR + prílohová tabuľka (len organizácie spravujúce národné kultúrne 

pamiatky)  



  

II. ODBORNÁ  ČINNOSŤ  KULTÚRNEJ  ORGANIZÁCIE  (podľa jednotlivých typov 

kultúrnych organizácií: knižnice, kultúrne strediská, múzeá, galérie, hvezdárne, 

divadlá) 

 

 

ODBORNÁ  ČINNOSŤ  KNIŽNÍC 

 

1. Základné činnosti knižnice 

 

1.1. Knižničné fondy 

 

Zloženie knižničných fondov podľa druhu: knižničný fond, z toho:  

a) špeciálne dokumenty  

b) elektronické dokumenty 

c) odborná literatúra pre dospelých a špeciálne dokumenty 

d) krásna literatúra pre dospelých a špeciálne dokumenty 

e) odborná literatúra pre deti a špeciálne dokumenty 

f) krásna literatúra pre deti a špeciálne dokumenty 

g) periodiká – tituly 

h) periodiká - exempláre 

 

Prírastky, úbytky:  

a) prírastok knižničného fondu 

b) z toho kúpou, z toho z rozpočtových zdrojov 

c) úbytok knižničného fondu 

d) skutočný prírastok knižničného fondu 

 

Forma získania: 

- povinným výtlačkom  

- darom – dary od fyzických a právnických osôb, neidentické náhrady stratených kníh 

- výmenou 

- bezodplatným prevodom – prevod z organizácie do knižnice 

 

Skladba prírastkov podľa druhov literatúry:  

a) odborná literatúra pre dospelých 

b) krásna literatúra pre dospelých 

c) odborná literatúra pre deti 

d) krásna literatúra pre deti 

e) špeciálne dokumenty 

f) spolu 

 

Prírastok knižničných fondov kúpou na obyvateľa a používateľa:  

a) prírastok knižničného fondu/počet knižničných jednotiek na: 1 obyvateľa 

b) prírastok knižničného fondu/počet knižničných jednotiek na: 1 používateľa 

 

Jazykové zloženie prírastkov: 

a) jazyk dokumentu 

b) počet knižničných jednotiek 

c) % z celkového počtu 



  

Počet zväzkov na obyvateľa a používateľa:  

a) počet zväzkov knižničného fondu na 1 používateľa 

b) počet zväzkov knižničného fondu na 1 obyvateľa 

 

Prostriedky na nákup knižničných fondov (v Sk):  

a) knihy a ostatné tlačené dokumenty 

b) špeciálne dokumenty 

c) spolu 

d) periodiká 

e) spolu nákup knižničného fondu 

 

 Priemerná cena dokumentov (v Sk):  

a) knihy a ostatné tlačené dokumenty 

b) špeciálne dokumenty 

c) dokumenty spolu 

 

Nákup knižničných fondov v Sk na obyvateľa a používateľa:  

a) nákup na 1 obyvateľa 

b) nákup na 1 používateľa 

 

Komentár ku knižničným fondom a ich ochrane. 

 

1.2. Používatelia, návštevníci 

 

Používatelia:  

a) počet používateľov 

b) z toho z okresného sídla 

c) deti do 15 rokov 

 

Skladba používateľov:  

a) kategória používateľov 

b) počet 

c) % z celku 

 

Percento používateľov z počtu obyvateľov 

 

Počet návštevníkov, priemerná denná návštevnosť:  

a) počet používateľov 

b) z toho používatelia internetu 

c) priemerná denná návštevnosť 

d) priemerná denná návštevnosť vrátane sobôt 

e) priemerná denná návštevnosť – soboty 

f) maximálna denná návštevnosť 

g) počet účastníkov podujatí 

 

Komentár k používateľom a návštevníkom 

        

 

 

 



  

 

1.3 Výpožičné služby 

 

Výpožičky:  

a) výpožičky spolu 

b) odborná literatúra pre dospelých + špeciálne dokumenty 

c) krásna literatúra pre dospelých + špeciálne dokumenty 

d) odborná literatúra pre deti + špeciálne dokumenty 

e) krásna literatúra pre deti + špeciálne dokumenty 

f) z toho špeciálne dokumenty 

g) z toho audiovizuálne dokumenty 

h) z toho elektronické dokumenty  

i) periodiká  

 

Výpožičky podľa druhu:  

a) výpožičky celkom 

b) z toho prezenčné 

c) z toho absenčné 

 

Výpožičky podľa druhu dokumentov:  

a) výpožičky celkom 

b) z toho odborná literatúra – knihy 

c) z toho krásna literatúra – knihy 

d) z toho periodiká 

e) z toho špeciálne dokumenty 

 

Výpožičky kníh podľa používateľov:  

a) výpožičky kníh celkom 

b) z toho pre dospelých 

c) z toho pre deti 

    

Výpožičky na obyvateľa, na používateľa, obrat knižného fondu:  

1. výpožičky na 1 obyvateľa celkom 

2. výpožičky kníh na 1 obyvateľa 

3. výpožičky na 1 používateľa celkom 

4. výpožičky kníh na 1 používateľa 

5. obrat knižného fondu 

 

Medziknižničná výpožičná služba:  

a) MVS iným knižniciam 

b) MVS z iných knižníc 

 

Služby zdravotne znevýhodneným a iným špecifickým skupinám používateľov –  

počet, počet výpožičiek, počet návštev doma, iné služby:  

a) slabozrakí a nevidomí 

b) imobilní 

c) iní 

 

 

 



  

 

Komentár k výpožičným službám 

 

 

1.4 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia:  

a) počet podujatí 

b) z toho informatická výchova (kolektívov) 

c) počet účastníkov podujatí 

d) individuálne konzultácie k využívaniu výpočtovej techniky a elektronických médií 

 

Komentár (podrobnejší) o zameraní podujatí, najvýznamnejšie podujatia, spolupráca a 

pod. 

 

a) Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

 

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť:  

a) registrované bibliografické a faktografické informácie 

b) počet rešerší 

c) počet monitorovaných periodík 

d) počet záznamov v databáze celkom 

e) z toho ročný prírastok 

f) fond regionálnych dokumentov – knihy, periodiká 

g) počet využívaných elektronických zdrojov 

h) výpožičky regionálnej literatúry 

 

V komentári rozviesť: 

 - tematiku rešerší  

 - budovaný informačný aparát (kartotéky a iné) 

 - využívané elektronické zdroje 

 - monitoring tlače (pre aké organizácie, jednotlivcov - platené, bezplatné) 

 - spoluúčasť iných pracovníkov knižnice na monitoringu 

 - technické vybavenie + softvér 

  

b)  Metodická a poradenská činnosť knižnice 

 

3.1. Metodické návštevy spolu 

 - z toho mimo vlastnej knižnice 

 - konzultácie 

 - odborné porady a semináre, z toho pre mestské a obecné knižnice, resp. pre knižnice 

 iných sietí 

 

3.2. Vnútroknižničná metodika - zameranie 

 

Softvérové vybavenie:  

a) typ siete 

b) knižnično – informačný softvér 

c) operačné systémy 

d) počet automatizovaných pobočiek 



  

 

Internet:  

a) typ pripojenia 

b) prenosová rýchlosť 

c) počet pripojených počítačov 

d) z toho pre používateľov 

e) počet pobočiek s internetom pre verejnosť 

 

 

4. Knižnica a spolková činnosť, medzinárodná knižničná spolupráca 

 

 

5. Stav verejných knižníc v metodickej pôsobnosti knižnice podľa jednotlivých  okresov: 

 

Verejné knižnice:  

a) počet verejných knižníc 

b) z toho regionálne knižnice 

c) z toho mestské knižnice + pobočky 

d) z toho profesionálne knižnice + pobočky 

e) z toho neprofesionálne knižnice + pobočky 

f) počet zrušených knižníc 

g) počet nepracujúcich knižníc 

h) počet knižníc s obnovenou činnosťou 

i) zmeny v profesionalizácii knižníc 

j) počet knižníc bez Sk na knižničný fond 

k) počet presťahovaných knižníc 

l) počet automatizovaných knižníc 

m) počet knižníc s internetom pre verejnosť 

n) centrálny nákup (počet knižníc) 

o) počet spracovaných projektov/konzultácií 

 

Komentár k verejným knižniciam 

 

 

Príloha: Knižnice – odborné tabuľky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ODBORNÁ  ČINNOSŤ  KULTÚRNYCH STREDÍSK 

 

1.     Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity  

 

1.1.  Súčasný stav v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít – databáza 

 informácií o aktuálnej situácii 

 

1.2.  Realizované aktivity, formy a metódy aktivít v jednotlivých oblastiach vzdelávania  

     a voľnočasových aktivít 

 

1.3.  Perspektívy, vízie ďalšieho rozvoja, naznačenie ďalšieho smerovania oblasti 

 vzdelávania a voľnočasových aktivít 

 

1.4.  Výchovno-vzdelávacie podujatia zamerané na zvyšovanie odbornosti:  

 osvetových pracovníkov regionálnych kultúrnych stredísk,   

 osvetových pracovníkov v obciach a mestách regiónu, 

 jednotlivcov, členov kolektívov ZUČ, vedúcich kolektívov  ZUČ 

 

1.5.  Výchovno-vzdelávacie podujatia zamerané na estetickú, zdravotnú, ekologickú   

        a enviromentálnu výchovu, brannú, vlasteneckú výchovu, astronomickú výchovu,  

        iné podujatia.... 

 

1.6.  Výchovno-vzdelávacie podujatia pre jednotlivé vekové kategórie – mládež, deti, 

 dospelí, seniori – postproduktívny vek, podujatia orientované na ženy.......... 

 

1.7.  Výchovno-vzdelávacia činnosť, zameraná na prevenciu protispoločenskej činnosti  

 a drogovej závislosti, aktivity s osobitnými skupinami obyvateľstva - Rómovia, 

 sociálne ťažko prispôsobiví občania, práca so zdravotne postihnutými občanmi 

 (vrátane plnenia uznesení vlády SR) 

 

1.8.  Vzdelávacie podujatia pri príležitosti významných osobností a historických udalostí  

 

1.9.  Odborno-metodická a konzultačná pomoc kultúrno-osvetovým zariadeniam regiónu 

 v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít 

 

1.10.  Realizovanie projektov pomoci miestnej kultúre  

 

1.11.  Organizovanie  kurzov – praktických, jazykových, tematických ..... 

 

1.12.  Organizovanie rôznych voľnočasových aktivít na využívanie voľného času obyvateľov  

 regiónu 

 

1.13.  Perspektívy, vízie rozvoja činnosti a aktivít v oblasti záujmového vzdelávania 

 a voľnočasových aktivít 

 

 

2.          Záujmová umelecká činnosť 

 

2.1.   Súčasný stav, problémy, smerovania a vízie  v jednotlivých oblastiach ZUČ – osobitne   



  

         jednotlivci a kolektívy - databáza informácií o aktuálnej situácii v oblastiach:  

 - zborový spev dospelých, detí, mládeže 

 - dychová hudba 

 - folk, country, bluegrass, trampská hudba, populárna hudba 

 - ochotnícke divadlo – detské, dospelých, bábkové 

 - divadlá poézie, umelecký prednes, literatúra 

 - folklór  

 - oblasť nefolklórneho tanca 

 - fotografia, film, video 

 - neprofesionálne výtvarníctvo 

 - ľudová tvorivosť  

 - iné 

 

2.2. Organizácia a zabezpečenie postupových súťažných okresných, regionálnych, 

 krajských, celoslovenských, medzinárodných prehliadok ZUČ, tematických súťaží a 

 festivalov v organizačnej garancii regionálneho kultúrneho strediska. 

 

2.3. Organizácia a participácia na organizačnom a finančnom zabezpečení tematických 

 regionálnych, krajských, celonárodných a medzinárodných prehliadok a festivalov 

 v organizačnej garancii iných subjektov. 

 

2.4.  Podujatia a aktivity orientované na podporu a oživovanie ľudových remesiel a 

 tradičnej ľudovej tvorby. 

 

2.5.  Odborno-metodická a konzultačná pomoc kultúrno-osvetovým zariadeniam regiónu 

 v oblasti záujmovej umeleckej činnosti.  

 

3. Klubová činnosť. 

 

4. Nové formy a metódy činností a aktivít regionálnych kultúrnych stredísk. 

 

5. Perspektívy, vízie rozvoja aktivít a činností v oblasti záujmovej umeleckej 

činnosti.   

 

Prílohy:  

Tabuľkové prehľady za rok 2008:  

- Tabuľka č. 1 - Prehľad o prehliadkach ZUČ organizovaných regionálnymi 

kultúrnymi strediskami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

- Tabuľka č. 2 - Prehľad organizovaných podujatí a ich finančných nákladov - 

oblasť ZUČ 

- Tabuľka č. 3 - Prehľad organizovaných podujatí a ich finančných nákladov - 

oblasť záujmového vzdelávania 

- Tabuľka č. 4 - Prehľad metodických návštev  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ODBORNÁ  ČINNOSŤ  MÚZEÍ  A GALÉRIÍ 

 

1. Expozície:  

 

1.1. Počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch 

 

1. Hrad Strečno – expozícia venovaná Žofii Bosniakovej   

2. Hrad Strečno  - archeologická expozícia Odkrytá minulosť 

3. Objekty ľudovej architektúry Čičmany – Zo života a práce čičmianskeho ľudu 

(Radenov dom) 

4. Objekty ľudovej architektúry Čičmany – Z rodinného zvykoslovia (Radenov dom ) 

5. Objekty ľudovej architektúry Čičmany – Ľudové obydlie (dom č. 42) 

6. Etnografická expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej 

 

 

1.2. Počet a názvy novovzniknutých expozícií (spolupodieľanie sa na tvorbe expozície 

vo vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií )  

 

Obecný úrad Dlhé Pole  - Pamätná izba - Dlhopoľskí páni majstri  - Návraty.  

 

 

1.3. Počet a názvy revitalizovaných expozícií 

 

V roku 2009 neprebehla revitalizácia expozícií Považského múzea v Žiline. 

 

 

2. Zbierky : 

 

2.1. Akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1.) 

 

Akvizičná činnosť Počet ks 

kúpa 524 

dar 40 

zber 243 

výskum 186 

SPOLU  993 

Vyčíslená hodnota 16 516,81 EUR 

Výška investovaných fin. prostriedkov  11 834,00 EUR 

 

 

2.2. Stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2) 

 

- program evidencie zbierok, v I. a II. stupni evidencie - ESEZ (CEMUZ) 

- počet nespracovaných zbierok 336 ks 

- počet zb. predmetov v elektronickej. evidencii – záznamov  50728 

- počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU) ESEZ, záznamov - 50728 

 

 



  

 

2.3. Odborná ochrana zbierkových predmetov 
 

- počet zbierkových predmetov po odbornej starostlivosti  

- reštaurátor (vlastný prac., dodávateľsky, zákazka) 

- vynaložené finančné prostriedky (z vlastných zdrojov, z rozpočtu ŽSK, z grantov, iné) 

- revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach – riadne, mimoriadne (ak boli 

realizované) 

- množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok (ako boli vyradené, dôvody 

vyradenia) 

- komentár - ako sa realizuje odborná ochrana zbierkových predmetov, zhodnotenie stavu, 

uloženie zbierkových predmetov, podmienky, stav depozitárov (frekvencia kontrol 

depozitárov a dodržiavanie podmienok v depozitároch – teplota, vlhkosť, …) 

 

 

Počet zbierkových predmetov po odbornej starostlivosti 

 

Činnosť 
Počet kusov 

vlastné zákazka dodávateľsky 

reštaurovanie 19 - - 

konzervovanie 342 - - 

preparovanie 75 3 - 

archeologická rekonštrukcia 17 - - 

odborné ošetrenie s reštaurátorským zásahom 53 - - 

základné ošetrenie 2852 5 - 

prechádza do roku 2010 6 - - 

Počet kusov celkom 3364 8 - 

Spotreba materiálu v EUR 1163 EUR 200 EUR 0 

 

 

Revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach 

 

Zbierkový fond, pracovník 

 

Trvanie Forma 

História II., Mgr. J. Mrvová ukončená 28.5.2009 riadna 

Archeológia, Mgr. L. Krišková pokračuje mimoriadna 

Drotárstvo, Bc. M. Homolová ukončená 15. 1. 2009 mimoriadna  

 

 

Množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok 2009 

 

Zbierkový 

fond 

Stratené-

chýbajúce 

/ks/ 

Znehodnotené 

/ks/ 

Preradené 

/ks/ 

Duplicitné 

/ks/ 

Spolu /ks/ 

História II 0 5 0 1 6 



  

Archeológia 0 0 0 100 100 

 Zbierkové predmety boli vyradené na základe našej žiadosti a návrhov a následného 

vydaného súhlasu ŽSK, list č. 350/2008/OK-002, zo dňa 9.06. 2008.     

Zbierkové predmety boli vyradené na základe našej žiadosti a návrhu a následne vydaného 

súhlasu ŽSK, list č. 7080/2009/OK – 002 zo dňa 28.09. 2009, história II. 

 

     Bežnú ochranu zbierkových predmetov realizujú kurátori a kustód zbierok, ktorí aj 

vyberajú zbierky na odbornú ochranu. Túto realizujú pracovníci oddelenia pre uchovávanie 

a ochranu zbierkového fondu. Náplňou oddelenia je aj odborná starostlivosť o zbierkové 

predmety v expozíciách a v depozitároch a odborný prieskum stavu zbierkových predmetov 

v depozitároch. Kontroly sa konajú niekoľkokrát ročne, zbierkové predmety sa ošetrujú 

priamo na mieste alebo sú prevezené do reštaurátorských ateliérov. Zbierky sú uložené v 

depozitároch podľa jednotlivých sekcií. Priestory sú vybavené klimatizáciou (budovy č. 3 a 

5). 

 Vo všetkých depozitárnych priestoroch sa neustále odbornými pracovníkmi 

monitoruje klíma (min. 1x týždenne). Hodnoty teploty a vlhkosti za zaznamenávajú 

v depozitárnych knihách. Podľa možnosti sa klimatizačné zariadenia prispôsobujú hodnotám, 

ktoré sú najvhodnejšie pre ten ktorý typ zbierok. V depozitárnych priestoroch v budove č. 3  

(história, sekcia umenia)  v súčasnosti sú podmienky pre uloženie zbierok  nevyhovujúce, nie 

je funkčná klimatizácia a tak je rozdielna vlhkosť v letnom a zimnom období . Situáciu treba 

riešiť, pretože dlhodobé uloženie zbierok tohoto charakteru, z ktorých mnohé sú po finančne 

náročných reštauračných prácach  v takýchto podmienkach spôsobí ich trvalé poškodenie a 

znehodnotenie. 

 Zbierky I. kategórie všetkých odborných sekcií sú uložené v samostatnej trezorovej 

miestnosti. Táto je vybavená vzduchotechnikou, ktorá nie je dostačujúca na  vytvorenie a 

udržiavanie vhodných klimatických podmienok. Navyše vzhľadom na priestorové problémy 

organizácie sa priebežne využíva ako príručný sklad. Zbierky I. kategórie podliehajú 

osobitnému režimu s dôrazom na ich optimálne a bezpečné uloženie, z toho vyplýva potreba 

riešiť nevyhovujúce klimatické podmienky v miestnosti a vylúčiť uskladňovanie iného 

materiálu ako zbierok.  

 

 

2.4.  Vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov  
  (Tabuľka č. 3)  

- požičiavateľ / vypožičiavateľ, 

- doba výpožičky,  

- počet zbierkových predmetov,  

- účel (názov výstavy,...)   

 

 

3. Výstavná činnosť: 

 

3.1. Výstavy (druh) (Tabuľka č. 4)  

 

1. vlastné 19 

2. prevzaté 7 

3. dovezené, vyvezené 4 

4. v repríze 0 

 

 



  

 

4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie  

- výkaz o činnosti múzea /galérie za rok 2008,  ktorý každoročne vyplňujete pre SNM a 

SNG  (zbierkové predmety v 1. a 2. stupni evidencie, počet prírastkov, počet nespracovaných 

zbierok, počet expozícií, nové  expozície, celkový počet výstav – vlastných, prevzatých, počet 

kultúrnych akcií, počet návštevníkov – z expozícií a výstav, z podujatí  a ostatnej prezentačnej 

činnosti, celkový  počet pracovníkov, kapitálové výdavky, príspevok na činnosť, nákup zb. 

predmetov, celkové príjmy – z toho vstupné) 

(nič iné v rámci tohto bodu vypisovať  nemusíte) 

 

 

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea 

 

Kategória údajov: Vykazovaný rok:                2009 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet ks: 141 588  

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované - počet ks: 141 252 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - prír. č.: 701 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet ks: 985 

Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov (ks): 235 

Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky (ks): 50 728 

Celkový počet expozícií: 9 

 z toho nové expozície: 1 

Celkový počet výstav: 24 

z toho: vlastné: 19 

 prevzaté: 2 

 dovezené zo zahraničia: 0 

 vyvezené do zahraničia: 3 

 reprízy: 0 

Celkový počet kultúrnych podujatí: 162 

Celkový počet návštevníkov: 106790 

z toho: expozície a výstavy: 94983 

 podujatia ostatnej prezentačnej činnosti: 11807 

Celkový počet pracovníkov: 51 

Bežný transfer: 728471,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fotodokumentácia (návrh novej prílohy) : 

 

Budovanie fotoarchívu v PM v Žiline za rok 2009 - digitálnou formou  

  počet záberov  

Fotodokumentácia zbierkových predmetov 2184  

Fotodokumentácia podujatí, výstav, vernisáží, udalosti v regióne 3661  

Fotografovanie expozícií Považského múzea v Žiline (exteriér, interiér, závady, 

staveb. zmeny, pamiatky v regióne, prírodné lokality)  1660  

   

Vyhotovenie umeleckých fotografií na propagačné a prezentačné účely    

múzea, fotografovanie pre edičnú a vydavateľskú činnosť, fotografie     

k výstavám, fotodokumentácia vyhotovených kópií predmetov,     

vyhotovenie reprodukcií, fotografovanie a skenovanie pomocného materiálu  2239  

   

Fotodokumentácia procesu reštaurovania 929  

Skenovanie pozitívov, negatívov, diapozitívov 312  

Fotografovanie v teréne s odbornými pracovníkmi múzea – výskumy 476  

Spolu vyhotovených záberov digitálnou formou a uložených na    

CD-ROM a DVD-ROM vo fotoarchíve Považského múzea v Žiline 11461  

Fotonegatívy:   

Celkový počet fotonegatívov ku dňu 31. 12. 2009 54 426  

   

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 25.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

        PhDr. Boris Schubert 

       riaditeľ Považského múzea v Žiline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ODBORNÁ  ČINNOSŤ  HVEZDÁRNÍ 

 

1. Popularizačno–vzdelávacia činnosť 

a. Najvýznamnejšie podujatia 

b. Spolupráca so školami  

– počet podujatí podľa druhu školy 

– počet zúčastnených škôl na súťažiach/počet súťažiacich 

c. Podujatia popularizačno–vzdelávacej činnosti (Tabuľka č. 1) 

d. Bežné podujatia (priložiť ponukový list) 

1. Odborno–pozorovateľská činnosť 

e. Spolupráca s odbornými a vedeckými inštitúciami 

f. Vyhodnotenie odborno–pozorovateľskej činnosti 

– Astronomické expedície a účasť na iných mimoriadnych 

astronomických aktivitách 

– Účasť na odborných seminároch 

– Aktivity odborno – pozorovateľskej činnosti 

– Prehľad pozorovacích programov  

– Komentár k odborno-pozorovateľskej činnosti 

 

2. Poradenská a metodická činnosť 

 

3. Aplikácie nových smerov, trendov a požiadaviek z astronomickej oblasti do činnosti 

 

4. Komentár k činnosti hvezdárne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ODBORNÁ  ČINNOSŤ  DIVADIEL 

 

1. Činnosť v umelecko-prevádzkovom útvare 

1.1. Premiéry  

1.2. Inscenácie z predchádzajúcich sezón a derniéry 

1.3. Zájazdové vystúpenia v SR a hosťovanie v profesionálnych divadlách na 

Slovensku 

1.4. Zájazdové vystúpenia v zahraničí 

1.5. Vystúpenia hosťujúcich súborov 

1.6. Festivaly  

1.7. Iné podujatia a aktivity (aj reprezentatívne) 

1.8. Komunikácia s divákom (napr. ankety) 

 

2. Činnosť v útvare scénografie a výrobno-technickej prevádzky 

2.1. realizované scénické a kostýmové výpravy – autori, inscenácie 

 

3. Ďalšie tabuľkové prehľady: 

3.1. predstavenia a tržby vrátane hostí (Tabuľka č. 1) 

3.2. podiel domácich a hosťovských predstavení na produkcii divadla (Tabuľka č. 

2) 

3.3. prehľad podielu príjmov z činnosti divadla (Tabuľka č. 3) 

3.4. prehľad podielu nákladov na činnosť divadla (Tabuľka č. 4) 

3.5. náklady na premiéry (Tabuľka č. 5) 

 

4. Komentár k činnosti divadla 

 

 


