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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 regionálneho múzea s 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 2010 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny 

 a priorít určených v pláne činnosti na rok 2010, 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 2010 :  

- neustále rozvíjanie 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 (dlhodobo pretrvávajúci nedostatok výstavných priestorov),  

- audit činnosti odborných zamestnancov, audit konzervátorov a reštaurátorov v ZP ŽSK,  

- zintenzívnenie a podpora výskumnej činnosti, hlavne v oblastiach viažucich sa na 

špecializáciu múzea: propagácia histórie dopravy v regióne a na Slovensku, príprava 

expozície dopravy a terénny prieskum drotárskych oblastí na severozápadnom Slovensku 

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

- spolupráca pri riešení vedecko-výskumných úloh, spolupráca s akademickou obcou,  

- tvorba, realizácia  a implementácia projektov, 

- budovanie zbierkového fondu so zameraním sa na región s dôrazom na systematické 

 dopĺňanie zbierok súčasného výtvarného umenia, designu a umeleckého remesla, 

 materiálov a technologicky nadväzujúceho na drotárske remeslo,  

- aktivity spojené s prípravou, otvorením, dobudovaním a prevádzkovým zabezpečením 

 expozície drotárstva, 

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

 monografie o Trnovom, 

- druhý ročník Hradných dní Strečno, 



  

- zintenzívniť prezentačné aktivity špeciálne v Expozícii Jánošík a Terchová v Terchovej,  v 

 Objektoch ľudovej architektúry v Čičmanoch, v areáli Budatínskeho hradu, 

- pokračovať v tradícii najúspešnejších podujatí múzea, v oblasti drotárstva zamerať sa na 

 prezentačné aktivity v súvislosti s 20-tym výročím revitalizácie drotárstva, 

- zabezpečiť realizáciu najnosnejších výstav múzea, 

- výstavnú činnosť zamerať na prezentáciu drotárstva doma aj v zahraničí, 

- poskytovať reštaurátorské služby múzea partnerským inštitúciám a verejnosti,  

- pokračovať v edícii Vlastivedných zborníkov, Spravodaja Považského múzea v Žiline, edícií 

 monografií múzea, edícii Malá knižnica drotára, spolupodieľať sa na realizácii 

 monografie  drotárstva,  

- dobudovať novú expozíciu drotárstva,  

- zintenzívniť spoluprácu s cestovnými kanceláriami, TIK, subjektami cestovného ruchu 

 a tretím sektorom, 

- v spolupráci s partnerskými múzeami a ostatnými partnermi vytvárať nové produkty a 

 služby, 

- rozšíriť ponuku programových aktivít na hrade Strečno počas letnej sezóny, 

- vytvoriť koncepciu využitia a dobudovania zrevitalizovaného parku v areáli 

 Budatínskeho hradu a taktiež systém prevádzky a ochranu, 

- vytvoriť koncepciu a systém využitia a prevádzky Sobášneho paláca v Bytči (ďalej len SP 

 v Bytči),   

- vytvárať pozitívny mediálny obraz organizácie,  

- podporovať ďalšie vzdelávanie  zamestnancov, 

- modernizovať a dobudovať technické zabezpečenie organizácie so zameraním na  IKT 

 technológie a techniku súvisiacu s úlohami oddelenia pre uchovávanie a ochranu 

 zbierkového fondu,  

- vytvoriť novú webovú stránku, na ktorej budú flexibilne, prehľadne a systematicky 

 zverejňované všetky aktuálne a potrebné informácie, 

- založiť profil organizácie na sociálnej sieti Facebook, 

- rozšíriť špeciálnu ponuku múzejnej pedagogiky typu Hradná škola do expozícii 

 v Terchovej a v Čičmanoch, 

- vypracovať komplexnú programovú ponuku na hrade Strečno pre záujemcov 

 o prenájom priestorov hradu, 

- pokračovať v tvorbe spoločných podujatí v spolupráci s múzeami v ZP ŽSK, 

- realizovať výskum zameraný na úroveň uplatňovania marketingového riadenia 

 v múzeách v ZP ŽSK, 

- zintenzívniť jednorázový  sponzoring a bártrovú spoluprácu. 

 

 

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 158 816     /k 30.11.2010/ 

Počet obyvateľov mesta Žilina             85174      /k 30.11.2010/ 



  

Počet obyvateľov okresu Bytča    31101      /k 30.11.2010/ 

Počet obyvateľov mesta Bytča     11590      /k 30.11.2010/ 

 

 

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...)  

2010 

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 

bez čísla 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  

bez čísla 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  

 4/2 Ostatné plochy 1459 Budatín 757  

       

 

 

2.2.  Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností. 

 

Budatínsky hrad  

- objekt je z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie zatvorený. 

 

 

Budatínsky hrad - objekt č. 2  

- priľahlý objekt  hradu (bývalý archív) - objekt je z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie  

  zatvorený. 

 

 

Budatínsky hrad - objekty č. 3, 4 a 5  

- objekty sú v dobrom technickom stave – vymaľovanie kancelárskych priestorov. 

 

 

Miestnosť 1/1 Budatínskeho hradu 

- miestnosť slúži ako dočasný archív a sklad parkového mobiliáru.  

 

 

Areál Budatínskeho hradu – park 

- areál parku bol v roku 2010  zrevitalizovaný a následne odovzdaný do správy múzea v septembri 

2010. V súčasnosti  je park po vykonaní zdravotných výrubov, ošetrení stromov a výbere 

z podrastov v dobrom zdravotnom stave a má vhodnú vekovú štruktúru. 

 V priebehu roka 2010 sme previedli kosenie trávnika s odvozom bio odpadu na určené 

miesto pri rieke Kysuca, kde v budúcnosti predpokladáme urobiť kompostové miesto na ďalšie 

uskladnenie bio odpadu a vytvoriť si hnojivo na prírodnej báze. Park bol zazimovaný a pripravený 

na ďalšiu celoročnú údržbu. 

 

 

Hrad Strečno  

- v náväznosti na opravu strechy na hrade Strečno v roku 2009 v časti južný palác bola opravená 

zatekajúca strecha, vymenené poškodené, zatečené a rozpadávajúce sa  okná. V roku 2010 bol 

podaný projekt na výmenu okien z grantového systému MK SR v programe Obnovme si svoj 

dom. Výmena okien bola realizovaná okamžite ako bola organizácia vyrozumená o úspešnosti 



  

podaného projektu. Realizačné práce výmeny okien rešpektovali všetky rozhodnutia Krajského 

pamiatkového ústavu.  

V roku 2010 boli uskutočnené čiastočné opravy striech na hrade Strečno a to: objektu pokladne, 

vyhliadkovej veže a hlavnej brány, utesnené falcovanie a spoje medzi plechovou krytinou 

a atikou. Na vyhliadkovej veži bol premiestnený zvod na dažďovú vodu a vymenené zatečené 

schody, v areáli hradu Strečno bol opravený drevený prístrešok pre konzervátora keramiky.   

 V roku 2010 bola statikom a pracovníkom ŽSK vykonaná obhliadka hradného múru nad 

Váhom. V súčasnosti ŽSK spracováva projektovú dokumentáciu a riešenie problému. 

 

 

Prevádzková budova na hrade Strečno 

- v prevádzkovej budove sa plánuje čiastočné vymaľovanie stropu a stien depozitáru a kancelárií, 

ktoré boli z dôvodu zatekania cez strechu znehodnotené. 

Taktiež sa zrealizovala lokálna oprava strechy na prevádzkovej budove. Oprava bola čiastočne 

financovaná poisťovňou a pridelenými fin. prostriedkami zo ŽSK. 

 V blízkej budúcnosti je potrebné opraviť omietky na prevádzkovej budove,  realizovať 

úpravu zadnej steny prevádzkovej budovy od vlhkosti, v priestoroch prevádzkovej budovy je 

potrebné vykonať obhliadku statikom, pretože praskajú steny v kanceláriách. Nakoľko 

vymaľovanie zatečených stien cez poisťovňu nerieši maľovanie komplexne, je potrebné 

vymaľovať prevádzkovú budovu ako celok. 

 

 

Čičmany – Radenov  dom 

- v roku 2010 bola zrealizovaná obnova Národnej  kultúrnej pamiatky  Radenov dom v  

Čičmanoch.  

Zrealizovali sa  tieto práce: 

- výmena strešnej krytiny, oprava zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, 

- ošetrenie drevených konštrukcii proti hubám a drevokaznému hmyzu, 

- sanácia vlhkosti, 

- oprava základov a základových trámov, 

- oprava vnútorných omietok 1.NP, 

- demontáž starých podláh a následná výmena nových podláh  1.NP. 

 

 

Čičmany - Dom č. 42 

- v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2003-2007 bol podaný projekt 

zameraný na obnovu domu č.42 Čičmany. Je nevyhnutné previesť nasledovné práce: 

-  náter strechy a penetrácia strešnej krytiny šindľa, 

-  výmena podláh 1.NP, 

- oprava podláh 2.NP, 

- oprava stien   1.NP, 

- oprava stien   2.NP, 

- oprava komínov, 

- oprava pecí, 

- úprava exteriéru domu č. 42. 

 

 

Sobášny palác v Bytči 

- objekt je po kompletnej rekonštrukcii v prevádzke a v dobrom technickom stave. Pri bežnej 

prevádzke vyvstali problémy so zatekaním interiérových a exteriérových častí stien (pod oknami). 

Situácia bola riešená prostredníctvom reklamácii adresovaných na zriaďovateľa ŽSK, ktorý 



  

uvedený problém riešil s dodávateľskou firmou SOAR v Žiline. Navrhované riešenie - osadenie 

vonkajších plechových parapet,  resp. iných druhov parapet bolo zo strany KPÚ Žilina zamietnuté. 

Problém bol dočasne odstránený, po konzultáciách s KPÚ Žilina, ošetrením kameňa  

impregnačným náterom určeným na ochranu prírodného kameňa voči vode. Poškodenie omietky v 

tanečnej sále Sobášneho paláca v Bytči v druhom výklenku okna vľavo, ktoré bolo spôsobené 

počas svadobného podujatia bolo opravené po konzultácii  reštaurátora Mária Flaugnattiho na 

náklady mladomanželov a vrátené do pôvodného stavu.. 

 Koncom roka 2010 sa riešila samostatná prípojka vody pre SP v Bytči. V tejto súvislosti 

bolo oslovené mesto Bytča s požiadavkou na Dohodu o zriadení kanalizačnej prípojky 

a vodovodnej prípojky s následným uzavretím zmluvy so SEVAK Žilina. Predpokladaný termín 

zavedenia samostatnej prípojky vody pre SP v Bytči je 1.Q 2011. 

 V spolupráci so ŽSK, odborom vnútornej správy – investičné oddelenie sa rieši samostatný 

odber elektrickej energie, ktorá bude dodávaná SSE Žilina. V súčasnosti prebieha spracovanie 

dokumentácie.  

 

 

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 č. 5.......................      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 

Park ...................................................  52273,00 m2 

Miestnosť v hrade – dočasný archív a sklad          60,00 m2 

 

 

Bytča 

Sobášný palác ...................................             1755,00 m2 

 

Hrad Strečno 

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

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

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

Ostatné plochy .................................             12959,00 m2 

 

 



  

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

 prenájmu (vyčísliť rozsah a sumu). 

 

 

V roku 2010 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............................0,00 EUR/rok 

(platia sa iba spotrebované energie podľa skutočnosti) 

 

p. Jaroslav Hrdý, Rajecké Teplice  

parc. č. 32/1 v Čičmanoch..................................... 56,00 m2............................74,48 EUR/rok 

 

PGU Žilina                             

Drotárska expozícia..............................................157,00 m2 ............................00,00 EUR/rok 

(platí sa iba za skutočne odobratú  el. energiu a za odber tepla – podiel pripadajúci na plochu 157 

m2). 

 

Ľudovo – umelecké Čičmany, Ing. Kudjak 

- bezplatné využívanie sociálnych zariadení. 

 

 

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

 prostriedkov) spolu, z toho za rok 2010.  

 

 Považské múzeum v Žiline v roku 2010 vynaložilo na opravy a údržbu objektov z bežných 

výdavkov 67117,30 EUR a na revitalizáciu parku 36532,00 EUR.  

 

 

Revitalizácia historického parku v areáli Budatínskeho hradu    

z VÚC ...................................................... 13270,00 EUR (revitalizácia  parku) 

z VÚC....................................................... 23262,00 EUR (zavlažovací systém a zdroj                  

                                                                                                 pozemnej vody) 

 

Záchrana Radenovho domu v Čičmanoch 

Dotácia z MK SR ..................................... 20700,00 EUR 

z VÚC.......................................................   2809,00 EUR 

z vlastných fin.prostriedkov..................... 20081,25 EUR 

  

 



  

Rekonštrukcia Hradu Strečno  - oprava strechy južného paláca. 

Dotácia z MK  SR ....................................    10000,00  EUR 

z VÚC ......................................................     13149,00 EUR 

z vlastných fin. prostriedkov.....................      378,30 EUR 

 

 

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

   práce,  objem finančných prostriedkov za rok 2010).  

 

 Považské múzeum v Žiline v roku 2010 vynaložilo na opravy a údržbu objektov z bežných 

výdavkov 101335,00 EUR .  

 

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

elektroinštalácií, elektrospotrebičov, klimatizačného zariadenia, vzduchotechniky, tlakových 

nádob a hasiacich prístrojov.  

 

Riešenie havárií: 

- hrad Strečno - hosp. budova (strecha - zatečenie do budovy)  3414,55 EUR 

- Budatín - oprava auta Škoda Octavia ZA940DK po dopravnej nehode 1498,75 EUR 

- Budatín - odcudzené medené okapové rúry – vandalizmus       332,01 EUR 

- Budatín - oprava po zasiahnutí blesku – zariadenie EPS     598,93 EUR 

- Budatín - výroba smerových tabúľ po vandalizme                                 220,00 EUR     

SPOLU havárie           6064,24 EUR  

        

 

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 2010 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 riaditeľa 

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

celého roka. Popri hlavných úlohách boli plnené aj nové zadané úlohy, vyplývajúce z porád 

vedenia múzea. Boli to predovšetkým zabezpečenie ekonomických, pracovno-právnych, 

mzdových a administratívnych úloh.  

2. Počas pracovného roka 2010 bolo zistené závažné porušenie pracovnej disciplíny len 

v jednom prípade, keď ekonómka múzea požila počas pracovnej doby alkohol. Tento incident 

bol riešený napomenutím za závažné porušenie pracovnej disciplíny. V dochádzke neboli 

zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti riešil operatívne riaditeľ múzea. 

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. 

 

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  žiadne nedostatky. U niektorých pracovníkov boli zistené drobné 

nedostatky pri dodržiavaní termínov zadaných úloh. Pracovníci boli na to upozornení na 

porade  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. 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 a vybraných 

expozíciách, na čo bolo vedenie organizácie upozornené.  

 

Oddelenie hospodársko – správne  

4. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh sa realizovala priebežne počas 

celého roka, najmä na poradách vedúceho hospodársko – správneho oddelenia. Popri 

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

to predovšetkým úlohy v zabezpečení hospodársko majetkovej a prezentačnej výstavníckej  

činnosti. 

5. Počas pracovného roka 2010 bolo zistené závažné porušenie pracovnej disciplíny len 

v jednom prípade, keď pracovník údržby požil počas pracovnej doby alkohol. V dochádzke 

neboli zistené  väčšie nedostatky, drobné nezrovnalosti riešil operatívne vedúci oddelenia.  

6. 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. 

7. Na úseku  BOZP a PO neboli zistené vážne nedostatky. Dňa 08.9.2010 bola vykonaná 

v organizácii pracovníkom ORHZ Žilina opakovaná protipožiarna kontrola, pri ktorej neboli 

zistené požiarne nedostatky. Taktiež plánovanie výjazdov a hospodárne využívanie 

služobných motorových vozidiel bolo bez závažných nedostatkov.  

 

Oddelenie  drotárstva 

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

priebežne počas celého roka, najmä na poradách vedenia a poradách oddelenia. Popri 

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

predovšetkým úlohy vo výstavnej, prezentačnej a publikačnej činnosti a plnili sa plynule, 

priebežne a načas. 

2. V priebehu roku neboli zistené závažné porušenia pracovnej disciplíny či Pracovného 

poriadku organizácie a nevyskytli sa ani väčšie nedostatky v dochádzke. Drobné 

nezrovnalosti a pochybenia sa riešili operatívne. U niektorých pracovníkov vznikali problémy 

pri dodržiavaní termínov na predkladanie cestovných príkazov a dovoleniek riaditeľovi 

organizácie. Pracovníci boli na to upozornení na porade oddelenia 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 najmä z hľadiska 

ich efektívnosti. 

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 žiadne nedostatky . 

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. 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. 

3. Počas roka bolo zistené u konzervátorky papiera opakované porušovanie pracovnej disciplíny 

a Pracovného poriadku organizácie, z čoho boli vyvodené dôsledky. Pracovníčka následne 

potom k mesiacu apríl rozviazala s múzeom pracovný pomer. V dochádzke u ostatných 

pracovníkov neboli zistené  väčšie nedostatky a drobné nezrovnalosti sa riešili operatívne.  

4. V súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru - miesto konzervátorky papiera, ostalo toto 

miesto neobsadené. Táto pracovná pozícia bolo kumulovaná s pozíciou reštaurátorky maľby. 

V mesiaci september odišla na materskú dovolenku reštaurátorka textilu. Jej miesto sa do 

konca roka neobsadilo. 

 

 

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 viažúce sa k prezentačnej, 

marketingovej 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. 

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. V priebehu roka sa na oddelení vyskytlo niekoľko prípadov v súvislosti s 

nedodržiavaním smerníc týkajúcich sa obehu účtovných dokladov, ktoré sa operatívne riešili 



  

a pracovníci boli na to upozornení. 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...).  

 

 Dňa 07.5.2010 bola vykonaná pracovníkom ŽSK kontrola zamestnancov múzea, či nie sú 

v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Úlohou 

kontroly bolo vykonanie dychovej skúšky zamestnancov v mieste výkonu práce Budatínsky hrad. 

Kontrolná skupina skonštatovala, že pozitívny výsledok na dychovú skúšku bol zaznamenaný 

u dvoch zamestnancov. S jedným zamestnancom bol rozviazaný pracovný pomer dohodou zo 

strany zamestnanca, druhý zamestnanec bol riešený napomenutím za závažné porušenie pracovnej 

disciplíny.  

 V termíne od 21.10.2010 do 01.11.2010 bola v organizácii vykonaná finančná kontrola 

ŽSK so zameraním na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti čerpania 

verejných prostriedkov pri realizácii investičných aktivít v múzeu. Záznam o výsledku fin. 

kontroly nepreukázal nehospodárne čerpanie a nakladanie verejných prostriedkov.  

 Dňa 08.9.2010 bola vykonaná v organizácii pracovníkom ORHZ Žilina opakovaná 

protipožiarna kontrola, pri ktorej neboli zistené požiarne nedostatky. 

 

6. Vzájomná koordinácia a kooperácia.  

 

6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti  

  ŽSK.  

 

Krajská knižnica v Žiline 

- spolupráca pri prezentácii knihy autorky Zuzany Kuglerovej – Zlatá reťaz boha Sobeka 

- spolupráca pri finalizácii prác na publikácii Trnové. Monografia obce. Žilina, Čadca: Krajská     

 knižnica v Žiline, Vydavateľstvo Magma, 2010, 

- spolupráca pri verejnej prezentácii monografie Adamusová, A. – Hallonová, K. – Kendrová, K. –  

 Kontrik, A. – Váleková, M.: Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: 

 Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, 

- spolupráca pri prezentácii tvorby historika Pavla Dvořáka v rámci projektu Po stopách Juraja 

 Turzu. 

 

 

Kysucké múzeum v Čadci  

- spolupráca pri príprave a vydaní monografie Adamusová, A. – Hallonová, K. – Kendrová, K. – 

 Kontrik, A. – Váleková, M.: Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: 

 Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, 

 160 s. ISBN 978 – 80-7090-998-0, 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy Slovenskí drotári na historických pohľadniciach, 

- spolupráca na podujatí Noc duchov, tekvíc a strašidiel na hrade Strečno, 

- audit činnosti odborných zamestnancov v ZP ŽSK. 

 

 

 



  

Klub paličkovanej čipky  pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline 

- spolupráca  na výstave Čipkované radosti. 

 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

- spolupráca na podujatí Noc duchov, tekvíc a strašidiel na hrade Strečno. 

 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

- spolupráca pri realizácii súťaže Svadobný dar palatína Turzu. 

 

 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

- audit činnosti odborných zamestnancov v ZP ŽSK. 

 

 

Považská galéria umenia v Žiline 

- spolupráca pri príprave a realizácii stálej expozície Drotárstvo, 

- spolupráca pri slávnostnej promócii monografie Adamusová, A. – Hallonová, K. – Kendrová, K., 

- Kontrik, A. – Váleková, M.: Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin:  

 Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, 

 za účasti prezidenta  republiky I. Gašparoviča, 

- spolupráca pri prezentácii tvorby historika Pavla Dvořáka v rámci projektu Po stopách  Juraja 

 Turzu, 

- spolupráca pri otvorení výstavy Dalí, Miró, Picasso. 

 

 

6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných 

 subjektov. 

 

Akademický ústav SAV Nitra  

- archeologické výskumy na hrade Budatín, Lietava, diaľničný úsek Stankovany – Krpeľany 

 

Galéria Andrej Smolák Bratislava , Nadácia East-Art Snina, Bratislava 

- spolupráca na projekte Maľovaný rovník 

 

 

Inštitút vzdelávania a starostlivosti v Žiline 

- spolupráca na podujatí Chodúľami na hrad Strečno 

 

 

Klub Džarek pri ÚĽUV-e 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 

 

 

Klub Slovenskej kultúry v Prahe 

- spolupráca o pravidelnom prispievaní do časopisu Listy  



  

 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 

- spolupráca pri projekte o ľudovom staviteľstve a výstave Z baroka – obraz, hudba, text 

 

 

Matica slovenská, Martin   

- spolupráca pri spoluvydaní publikácie Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve 

 

 

Miestne kultúrne stredisko Strečno 

- spolupráca pri zabezpečení podujatia Legendy fest Strečno 2010  

 

 

Mestské kultúrne stredisko v Rajci 

- spolupráca na príprave výstavy Geológia Rajeckej doliny  

 

 

Redakcia časopisu Korálki (Česká republika) 

- spolupráca pri príprave série článkov o slovenskom drotárstve 

 

 

Redakcia časopisu Slovenské národné noviny  v Martine 

- propagácia podujatí a edičných titulov Považského múzea v Žiline 

 

 

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov 

- spolupráca pri realizácii výstavy Umelecké reflexy zdravotne postihnutých  občanov – Juraj 

Šerík, Piešťany 

 

 

Slovenský národný archív v Bratislave 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy Slovenskí drotári na historických pohľadniciach 

 

Slovenská národná knižnica v Martine 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy Slovenskí drotári na historických pohľadniciach 

 

 

SNM – Historické múzeum v Bratislave 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy Slovenskí drotári na historických pohľadniciach 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy drotársky rod Jozef Holánika – Bakeľa 

 

 

SNM – Múzeá v Martine 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy Slovenskí drotári na historických pohľadniciach 

 

 

SNM Bratislava 

- spolupráca pri realizácii kurzu reštaurátorov – projekt Múzeá 3 generácie 

 

 



  

ÚĽUV Bratislava  

- spolupráca pri realizácii výstavy Drotman Slavo Pecuch (Tatranská Lomnica a Banská Bystrica) 

- lektorská činnosť v Škole remesiel 

 

 

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 

 

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy Slovenskí drotári na historických pohľadniciach 

 

 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

- spolupráca pri realizácii výskumnej úlohy Slovenskí drotári na historických pohľadniciach 

 

 

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 

 

 

Bonvin vinotéka Považská Bystrica 

- spolupráca pri zabezpečení podujatia Víno a umenie  

 

 

CVČ Spektrum 

- spolupráca pri organizácii vedomostných súťaží  

 

 

Detský domov Bytča 

- spolupráca pri benefičnom svadobnom podujatí  

 

 

ECAV  

- spolupráca pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody  

 

 

Galéria Sundermann Wűrzburg 

- spolupráca na realizácii výstavy Dalí, Miró, Picasso 

 

 

Gymnázium Bytča  

- spolupráca pri zabezpečení podujatia Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení  

- spolupráca pri zabezpečení podujatia Vianočný program pre deti zo Špeciálnej školy  

- spolupráca pri zabezpečení stužkových slávností  

 

 



  

Hotel Holiday Inn, Žilina 

- spolupráca pri súťaži Svadobný dar palatína Turzu 

 

 

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline 

- spolupráca na 2. ročníku projektu  Každý dovidí na hviezdy 

 

 

K7 – Psovodi Záchranari Slovenskej republiky 

- spolupráca pri slávnostnom otvorení Budatínskeho parku 

 

 

Juraj Málik, Jánošíkov dvor, Zázrivá  

- spolupráca v oblasti rozvoja cestovného ruchu  

 

 

Mesto Žilina 

- vzájomná propagácia podujatia Carneval Žilina 2010 – výstava Kelly and his carneval boys 

 

 

Mesto Rajecké Teplice 

- spolupráca o budúcej realizácii expozície dopravy   

 

 

MODEX Žilina 

- spolupráca pri zabezpečení podujatia 60. výročie založenia spoločnosti MODEX 

- spolupráca na súťaži Svadobný dar palatína Turzu  

 

 

Okresná rada KDH v Bytči 

- spolupráca na benefičnom podujatí -  ples KDH 

 

Obec Dlhé pole 

- odborná garancia projektu pamätnej izby drotárskych tradícií Dlhopoľskí páni majstri – 

 Návraty 

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

 informácií a akvizícií 

 

 

Obec Veľké Rovné 

- odborná garancia projektu výstavy Vitajte v srdci Drotárie - reálne a virtuálne 

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

 informácií a akvizícií 

 

Obec Hvozdnica 

- spolupráca pri realizácii výstavy Drotárstvo a vysťahovalectvo, realizovanej v rámci folklórneho 

 festivalu Javornícke ozveny 

 

 

Obec Terchová  

- spolupráca na podujatí Jánošíkove dni 2010  



  

 

 

Obec Trnové 

- spolupráca na projekte publikácie Trnové. Monografia obce. Žilina, Čadca: Krajská knižnica 

 v Žiline, Vydavateľstvo Magma, 2010.  

 

 

OZ na záchranu Lietavského hradu  

- spolupráca na archeologickom výskume hradu Lietava 

 

 

OZ Truc sphérique - Stanica Žilina – Záriečie  

- spolupráca pri realizácii podujatia – 111. výročie železničnej trate Žilina – Rajec 

 

 

OZ Truc sphérique - Stanica Žilina – Záriečie  

- spolupráca pri realizácii projektu Memory kontrol 2010 

 

 

OZ Klub Makovice 95 

- spolupráca na zabezpečení sprievodných podujatí na hrade Strečno počas letnej sezóny  

 

 

OZ Mulica 

- spolupráca pri realizácii projektu Týždeň mobility – Žilina vo filme 

 

 

OZ Spoločnosť Považskej dráhy Žilina 

- spolupráca pri realizácii podujatia – 111. výročie železničnej trate Žilina – Rajec 

- spolupráca pri realizácii podujatia – 100. výročie železničnej trate Trenčianska Teplá –    

 Lednické Rovne 

 

Poľovnícke združenie Povina  

- spolupráca pri realizácii výstavy Poľovníctvo regiónu Kysúc 

 

 

Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s.r.o.  

-  spolupráca pri poskytovaní zliav na vstupnom 

 

 

Rada mládeže Žilinského kraja 

- spolupráca pri podujatí Bambiriáda 2010 

 

 

RKC, Farský úrad Bytča 

- spolupráca na benefičnom podujatí Farský ples 

 

 

 

Seale, n.f. 

- spolupráca pri realizácii výstavy Dalí, Miró, Picasso 



  

 

 

Slovenský rozhlas Banská Bystrica 

- spolupráca na relácii o drotárstve z cyklu venovanému starým remeslám Po meči a po praslici 

 

 

SPA Rajecké Teplice  

- spolupráca na súťaži Svadobný dar palatína Turzu  

- spolupráca pri poskytovaní zliav na vstupnom 

 

 

Spoločnosť priateľov skla  

- spolupráca počas výstavy Dalí, Miró, Picasso 

 

 

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) 

 

 

Spolok včelárov v Bytči  

- spolupráca pri zabezpečení výročnej schôdze včelárov  

 

 

Stredná umelecká škola Trenčín 

- spolupráca na výstave Inaké Čičmany v Radenovom dome v Čičmanoch 

 

 

STV Banská Bystrica 

- spolupráca pri spracovaní námetu dokumentárneho filmu Dlhé Pole a Veľké Rovné z cyklu   

  Encyklopédia obcí Slovenska 

 

 

Súkromná umelecká škola Žilina 

-  spolupráca na  výtvarnom workshope – výstava Dalí, Miró, Picasso 

- spolupráca na workshope PARKovanie v rámci 2. aktivity projektu Budatín-Strumień:  

 Revitalizácia a rozvoj kultúrneho  dedičstva  

- spolupráca na podujatí Umelci na hrade Strečno 

 

 

Svadobný dom Štúdia Škerák Bratislava 

- spolupráca pri súťaži Svadobný dar palatína Turzu 

 

 

 

TESATEL, s.r.o. Žilina 

- spolupráca pri slávnostnom otvorení KD Závodie  



  

 

 

Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity 

- spolupráca pri realizácii 14. ročníka Behu do hradných schodov 

 

 

Via Dahlia, Žilina 

- spolupráca pri súťaži Svadobný dar palatína Turzu  

 

 

Základná škola Trnové   

- spolupráca pri zabezpečení podujatia oslavy 60. výročia založenia školy 

 

 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava 

- spolupráca o budúcej realizácii expozície dopravy  

 

 

ZUŠ Bytča 

- spolupráca pri podujatiach v Sobášnom paláci v Bytči 

 

 

Žilinská univerzita – Ústav celoživotného vzdelávania  

- pedagogická činnosť - odborné zastrešenie študijných programov Človek a umenie a dejiny 

Žiliny (prednášky, spracovanie študijných textov) 

  

 

Žilinská univerzita , Katedra letectva  

- spolupráca pri zabezpečení konferencie  

 

 

 

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 :   

- ANMIMA, s.r.o. Žilina, 

- Jánošíkov dvor, 

- JARS, spol. s r.o. Žilina, 

- Kinekus, s.r.o. Žilina, 

- Kysucké múzeum v Čadci   

- Libex, s.r.o. Žilina, 

- MPM s.r.o. Žilina, 

- Modex a.s. Žilina, 

- Obec Veľké  Rovné, 



  

- Obec Dlhé Pole, 

- OZ Klub Makovice, 

- Považská galéria umenia v Žiline, 

- Poľovnícke združenie Povina, 

- Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť, 

- Seale n.f Žilina, 

- SPA Rajecké Teplice, 

- TALUX s.r.o. Žilina, 

- Žilinská univerzita. 

  

b/ Nezmluvní :  

- Agentúra pre pomoc zdravotne postihnutým občanom Slovenska, 

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

- CK Regio, 

- CK Uteč z mesta, 

- ELSIKOR s. r. o. Žilina, 

- Galéria Andrej Smolák Bratislava,  

- Holiday Inn Žilina, 

- Hotel Garni - Dom techniky Žilina, 

- Klub Džarek pri ÚĽUVe Bratislava, 

- Kysucké múzeum v Čadci, 

- Liptovské múzeum v Ružomberku, 

- MY – Žilinské noviny, 

- Obec Hvozdnica, 

- Obec Trnové, 

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

- Redakcia časopisu Slovenské národné noviny v Martine,  

- Rádio Zet, 

- SITA , 

- STV Banská Bystrica, 

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

- Slovenský rozhlas Banská Bystrica, 

- Spolok včelárov Bytča 

- TIK Žilina, 

- TIK Rajecká pohoda, 

- TV Patriot, 

- ÚĽUV Bratislava,  

- Ústav pro výskum obratlovců, Brno, 

- Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 

- Visit Slovakia , 

- ZET TV Žilinská televízia, 

- Žilinský večerník, 

- zilina.sme.sk. 

- Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., 

- Železnice Slovenskej republiky, OR Trnava, a. s. 

 

 

Zahraniční  

a/ Zmluvní :  

- Galéria Sundermann, SRN 



  

 

b/ Nezmluvní : 

- Cech českomoravských uměleckých dráteníků (Česká republika), 

- redakcia časopisu Korálky (Česká republika). 

 

 

6.6. Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce.  

  

 Veľmi radi by sme na tomto mieste písali o všeobecných problémoch nášho múzea, ktoré 

priamo súvisia s náplňou našej činnosti a neodkazovali na globálne problémy. Nie je to však 

možné, ak v skutočnosti zápasíte s problémami na hranici existencie inštitúcie. 

Dopady hospodárskej krízy sa premietli aj do výpadku verejných financií. To malo za následok 

opätovné krátenie príspevkovej časti rozpočtu našej organizácie a následné prijímanie opatrení na 

vykrytie výpadku v rozpočte. Keďže prevádzkové nároky už nebolo možné korigovať, bolo 

potrebné riešiť zamestnanosť. Prepúšťanie zasiahlo aj sféru odborných zamestnancov, čo sa v 

budúcnosti určite prejaví v kvalite aj kvantite výstupov.  

Súčasná finančná situácia ohrozuje a v mnohých prípadoch aj spôsobuje výpadky v uplatňovaní 

legislatívy. Ohrozená je akvizičná a odborná činnosť, dlhodobo sú v ohrození aj činnosti súvisiace 

s ochranou a uchovávaním zbierkových predmetov. 

Prezentačné aktivity múzea sa stávajú jediným možným zdrojom dofinancovania činnosti, čo má 

ale za následok komercionalizáciu múzejných činností.  

Cesta zvyšovania príjmov prostredníctvom navyšovania vstupného je v súčasnej situácii s 

ohľadom na spomínanú krízu nereálna, napriek skutočnosti, že vstupné do múzeí je dlhodobo voči 

okolitým krajinám poddimenzované.  

Opätovne musíme konštatovať, že iniciatívy súvisiace s regionálnou pôsobnosťou múzea, 

založené na úzkej spolupráci a pomoci, umožnili aj v tomto roku realizovať celoslovensky 

významné aktivity, ktoré by nebolo možné inak uskutočniť.  

Na základe uvedeného máme zato, začať riešiť problémy múzejníctva komplexne s dôrazom na 

ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Sme otvorení a podporíme všetky iniciatívy 

kompetentných inštitúcií (MK SR, SNM, ZMS). Musíme ale skonštatovať, že tie sú v súčasnosti 

pravdepodobne naplno zamestnané riešením svojich problémov. 

 

7. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2010.  

 

7.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu. 

 

Budatínsky hrad 
január, február, marec, apríl 2010   - utorok – nedeľa od 9,00h do 16,00h  

         (posledný vstup o 15,30h) 

máj – jún 2010               - pondelok – nedeľa od 9,00h do 17,00h 

   (posledný vstup o 16,30h) 

jún – september 2010    - utorok – nedeľa od 9,00h do 17,00h  

         (posledný vstup o 16,30h) 

október, november, december 2010  - utorok – nedeľa od 9,00h do 16,00h 

         (posledný vstup o 15,30h) 

 

 



  

Budatínsky park 

október – apríl     - pondelok – nedeľa od 7,00h do 18,00h 

apríl – september    - pondelok – nedeľa od 6,00h do 22,00h 

 

 

7.2. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií. 

 

 

Hrad Strečno 

január – marec 2010    - zatvorené  

apríl – september 2010   - pondelok – nedeľa od 9,00h do 18,00h 

        (posledný vstup o 17,15h) 

1. – 31. október 2010     - pondelok – nedeľa od 9,00h do 16,00h 

        (posledný vstup o 15,15h) 

november 2010    - sobota – nedeľa od 11,00h do 16,00h 

        (posledný vstup o 15,15h) 

december 2010    - zatvorené 

 

 

 

Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch 

január - máj 2010     - 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) 

 

 

Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej 

január – máj 2010    - 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) 

1.jún – 30.jún 2010     - pondelok – nedeľa  od 9,00h do 17,00h 

        (posledný vstup o 16,30h) 

1.júl – 31. august 2010   - utorok – nedeľa  od 9,00h do 17,00h 

        (posledný vstup o 16,30h)    

september - december 2010   - 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 

január – jún 2010    - pondelok – nedeľa od 9,00h do 17,00h 

        (posledný vstup o 16,30h) 

 



  

júl- december 2010    - utorok – nedeľa od 9,00h do 17,00h 

        (posledný vstup o 16,30h) 

 

Expozícia Drotárstvo v PGU 

Novovytvorená expozícia drotárstva bola otvorená  23. apríla 2010 v priestoroch Považskej galérii 

umenia v Žiline. 

 

23. apríl – december 2010   - utorok – piatok od 9,00h do 17,00h 

       (posledný vstup o 16,15h) 

      - sobota – nedeľa od 10,00h do 17,00h 

       (posledný vstup o 17,15h) 

 

 

7.3. Týždenný výpožičný čas (regionálnej knižnice). 

 

Súčasťou Považského múzea v Žiline je aj odborná knižnica, ktorej výpožičný čas v roku 2010  

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

 - streda         8,00h – 12,00 h    

                 13,00h – 17,00 h 

                                - piatok         8,00h – 13,00 h 

 

Od decembra 2010 je v prevádzke študovňa v Sobášnom paláci v Bytči zameraná na literatúru 

z oblasti dejín dopravy. Študovňa je otvorená  - utorok – piatok 9,00 – 16,00h. 

 

 

7.4. Výška vstupného v jednotlivých objektoch. 

 

Budatínsky hrad    - 1,00 EUR 

 

Hrad Strečno      - 3,00 EUR 

      - v prípade konania podujatia 4,00 EUR 

          

Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch) - 2,00 EUR 

 

Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej - 2,00 EUR 

 

Expozícia Drotárstvo v PGU   - 1,00 EUR 

 

Sobášny palác Bytča     - bezplatne  

 

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 6 - 15 rokov) – 2,50 EUR. 

 

 

Hrad Strečno 

- ZŤP, dôchodcovia, študenti - 50%, 

-  deti do 6 rokov zdarma, 

 - rodinná vstupenka (dvaja dospelí a dve deti 6-15 rokov) – 8,00 EUR, v prípade konania     

   podujatia 10,60 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 SPA Rajecké Teplice vo výške 10% zo 

vstupného pre dospelú osobu. 

 

 

Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch 

- ZŤP, dôchodcovia študenti - 50%, 

- deti do 6 rokov zdarma, 

- rodinná vstupenka (dvaja dospelí a dve deti 6 -15 rokov) – 5,30 EUR. 

 

 

Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej 

- ZŤP, dôchodcovia študenti - 50%, 

- deti do 6 rokov zdarma, 

- rodinná vstupenka (dvaja dospelí a dve deti 6 -15 rokov) – 5,30 EUR. 

 

 Od roku 2009 je Považské múzeum v Žiline poskytovateľom zliav vo svojich expozíciách 

vo výške 23% z ceny vstupného v rámci projektu Rodinné pasy. 

 

 Považské múzeum v Žiline poskytuje aj 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 2010. 

Považské múzeum v Žiline v kontexte s krízovým režimom a zníženým rozpočtom 

upravilo od 1. júla 2010 otváracie  hodiny v centrálnom objekte – areál Budatínskeho hradu, 

v Expozícii Jánošík a Terchová v Terchovej a v Sobášnom paláci v Bytči ( viď 7.4). 

Zmeny vo vstupnom boli upravené pri jednorazových akciách múzeá alebo spoločných 

aktivitách kultúrnych inštitúcií ŽSK– Svetový deň vody na vode, Medzinárodný deň cestovného 

ruchu, Rozlúčka s prázdninami, Medzinárodný deň študentstva.  

  

 Mimoriadne vstupné bolo v čase konania výstavy Dalí, Miró, Picasso vo výstavnej 

miestnosti areálu Budatínskeho hradu v dňoch od 16. apríla do 10. júna 2010, a to dospelá osoba, 

študenti, dôchodcovia  2,00 EUR, deti od 6 do 15 rokov – 1,00 EUR. Zmeny sa týkali aj 

otváracích hodín výstavy, ktorá bola upravená od 16.4.2010 do 30.4.2010 od 09,00 h. do 17,00 h. 

 

 V súvislosti so stavebnými prácami na Radenovom dome v Čičmanoch (schválený projekt 

cez grant MKSR ) bol Radenov dom v čase od 13. septembra do 16. decembra 2010 uzavretý 

a následne upravené vstupné do Domu č. 42 – dospelá osoba 1,00 EUR, študenti, dôchodcovia, 

deti nad 6 rokov – 0,50 EUR, rodinná vstupenka 2,50 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 (Sobášny palác v Bytči, expozícia drotárstva 

Považská galéria umenia, park v areáli Budatínskeho hradu).  

  

3. V prezentačnej oblasti zachovať rastúci záujem verejnosti o produkty múzea a v súčinnosti 

s obcou Veľké Rovné revitalizovať a reinštalovať expozíciu drotárstva vo vyhovujúcejších 

priestoroch. Zvýšiť podiel komerčných aktivít v súvislosti so zvýšením príjmovej zložky rozpočtu.  

 

4. Vybudovanie stálej expozície histórie dopravy – Rajecké Teplice.   

 

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

sa o akreditácie v existujúcich odbornostiach, pokračovať v napĺňaní plánu edičnej činnosti. 

Sústrediť maximálne úsilie na vedecko-výskumnú činnosť  a analýzu činnosti múzea v súvislosti 

s blížiacim sa 70. výročím založenia múzea.  

 

6. Založiť samostatné oddelenie dopravy.  

 

7. 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. 

 

8. V úzkej spolupráci so zriaďovateľom realizovať rekonštrukciu Budatínskeho hradu a naďalej 

hľadať fin. prostriedky pre pokračovanie jeho rekonštrukcie. Revitalizovaný park maximálne 

využiť pre aktivity múzea. 

 

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

Žilina, participovať na podujatiach organizovaných mestom Žilina a aktivitách súvisiacich so 

vznikom mestského múzea.  

 

10. 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 2010 múzeum začalo proces komplexnej výmeny 

zastaraných PC zostáv. Aj vďaka grantovým dotáciám a dotáciám z rozpočtu 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. Efektivita práce je nepriamo, resp. priamo ovplyvňovaná aj 

opatreniami, ktoré majú za následok znižovanie počtu zamestnancov. V tejto oblasti nemá 

múzeum už žiadne rezervy.  



  

 

12. V súčinnosti so ŽSK personálne doriešiť prevádzku expozície drotárstva v Považskej galérii 

umenia v Žiline a taktiež doriešiť personálne a organizačné zabezpečenie prevádzky parku v areáli 

Budatínskeho hradu.   

 

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.  

 

Kvalifikačná štruktúra  – prepočítaný stav:    50,80 

Vedecká hodnosť(PhD., CSc.)      3    

Vysokoškolské vzdelanie l. stupeň:      4,5 

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň:    17 

Vyššie odborné vzdelanie:       0,7 

Úplné stredné vzdelanie(maturita):    19,5 

Stredné vzdelanie:       5 

Základné vzdelanie:       1,1  

 

 

Počet odborných zamestnancov – prepočítaný stav : 32,8 

Ekonomickí pracovníci:       3,4 

Hospodárski pracovníci:       8,3 

Pomocný obslužný personál:        6,3 

 

 

Spolu zamestnanci – prepočítaný stav    50,8 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov – prepočítaný stav 

Od 18 - do 20:          0,5    

Od 20 – do 30:        9   

Od 31 – do 40:      18   

Od 41 – do 50:        8   

Od 51 – do 60:      14   

Od 61 – do 65:          1,5  

  

      

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

 miesta, aktivační zamestnanci.  

 

Aktivační zamestnanci:       0 

Počet zamestnancov na dohody:   DoVP:    60   



  

      DoPČ:        7  

      DoBPŠ:      9   

Sezónni zamestnanci:           5  

Aktivační zamestnanci:            0 

 

 

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

 zdôvodnenie.  

 

Neobsadené prac. miesta Prepočítaný stav Plánovaný prac. úväzok 

 

0 0 0 

 

Dňom 1.8.2010 vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra s prepočítaným stavom 

zamestnancov 50,06. 

 

11. Práca s dobrovoľníkmi.  

 

 

11.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností. 

  V roku 2010 v  múzeu nepracovali žiadni zmluvní  dobrovoľníci. 

 

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

   Pri organizácii v roku 2010 nepracovali žiadne občianske združenia.  

 

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

služobných cestách.  

 

- ŽSK, školenie ku grantovému systému Mikroprojekty – Cezhraničná spolupráca PL-SR 

2007-2013, február 2010, ŽSK Žilina (Repáňová, Mgr. Brziaková), 

- ŽSK, školenie marketingových pracovníkov KO v ZP ŽSK, marec 2010, ŽSK Žilina (Mgr. 

Brziaková, Mgr. Maršalová, Brezániová), 

- SNM Bratislava, projekt Múzeá tretej generácie – diskusné fórum, apríl 2010, Banská 

Bystrica (PhDr. Schubert, Mgr. Brziaková), 

- MVSR, školenie civilnej obrany VTU KMC Slovenská Ľupča, jún 2010,  Kurz 

inštruktorov civilnej obrany (Ing. Bukovčan ), 

- MVSR, školenie civilnej obrany VTU KMC Slovenská Ľupča, október 2010, Kurz 

základných vedomostí krízového manažmentu a civilnej ochrany (Ing. Bukovčan), 

- ŽSK, školenie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, október 2010, 

(zamestnanci  múzea), 

- Stráňavy, preškolenie nácviku požiarneho poplachu a evakuácie múzea, december 2010 

(zamestnanci múzea). 

 

 



  

Zahraničné pracovné cesty 

 

- Poľsko, Ślemień, 23.2.2010, rokovanie o aktivitách projektu Hrad Strečno - skvost 

Považia, (K.Repáňová, M.Daskalakis), 

- Česká republika, Múzeum Těšínska, 17.2.2010, účasť na slávnostnom otvorení 

zrekonštruovaných priestorov múzea ,(PhDr. Schubert), 

- Poľsko, Ślemień, rokovanie o aktivitách projektu Hrad Strečno – skvost Považia, (Mgr. 

Brziaková, K.Repáňová), 5.5.2010, 

- Česká republika, Rosice, 12.-13.5.2010, konferencia Památky a cestovní ruch, (PhDr. 

Schubert, Mgr. Brziaková), 

- Česká republika, Zvonice-Soláň, 21.5. 2010, rokovania o partnerstve cezhraničnej 

spolupráce, (PhDr. Schubert, Mgr. Brziaková), 

- Poľsko, Ślemień,17.7.2010, účasť na podujatí Dni Márie, (Mgr. Brziaková), 

- Poľsko, Strumień, 24.7.2010, účasť na 1. aktivite projektu Budatín – Strumień: 

Revitalizácia kultúrneho dedičstva, ((PhDr. Schubert, Mgr. Brziaková) 

- Poľsko, Suszec, 5.8.2010, rokovania o aktivitách projektu cezhraničnej spolupráce PL-SR, 

(Mgr. Kozáková, K.Repáňová), 

- Poľsko, Ślemień, 17.8.2010, rokovanie o aktivitách projektu Hrad Strečno – skvost 

Považia, ( Mgr. Brziaková, K.Repáňová), 

- Poľsko, Ślemień, 28.8.2010, rokovanie o aktivitách projektu Hrad Strečno – skvost 

Považia, (Ing. Bukovčan,  K.Repáňová), 

- Poľsko, Múzeum v Sosnovci, 9.-10.9.2010, účasť na konferencii Sklo v zbierkach múzeí 

Vyšegradskej 4, (PhDr. Schubert, Mgr. Brziaková), 

- Poľsko, Ślemień, 10.-11.9.2010, výmenné stretnutie v rámci projektu Hrad Strečno – 

skvost Považia , (pracovníci múzea), 

- Poľsko, Varšava, 22.-25.9.2010, prezentácia PMZA na veľtrhu CR, ( Mgr. Maršalová), 

- Poľsko, Suszec, 30.9.2010, konferencia v rámci spoločného projektu PL-SK, (Mgr. 

Kozáková, Ing. Jakmášová, E.Brezániová, K.Repáňová), 

- Poľsko, Ślemień, 8.10.2010, pracovné stretnutie k projektu Hrad Strečno – skvost Považia, 

(Mgr. Maršalová, Ing. Jakmášová, K. Repáňová), 

- Poľsko, Suszec, 11.11.2010, rokovania o aktivitách spoločného projektu cezhraničnej 

spolupráce PL-SK , (Mgr. Kozáková), 

- Česká republika, Valašské Meziřičí, 17.12.2010,  rokovanie o partnerstve na projekt 

cezhraničnej spolupráce ČR-SR, (Mgr. Šimko). 

 

 

Porady riaditeľov 

 Riaditeľ Považského múzea v Žiline sa pravidelne zúčastňoval porád riaditeľov 

organizovaných Odborom kultúry a komunikácie s verejnosťou Žilinského samosprávneho kraja.   

 

 

13. Public relations.  

 

 

13.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno 

 odborného pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov.  

 



  

 V roku 2010 publikovalo 10 odborných pracovníkov Považského múzea v Žiline. V oblasti 

odbornej publikačnej činnosti vyšlo spolu 70  článkov.  

 

- DASKALAKIS, M. – KRIŠKOVÁ, L.: Po tritisíc rokoch opäť v plnej kráse. In: Obecné 

noviny, 19.1.2010, č. 3, S. 18. 

- HALLONOVÁ, K.: Jedinečné slovenské remeslo. In: ADAMUSOVÁ, J.a kol..: 

Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo  Matice 

slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 14–33. ISBN 

978-80-7090-998-0. 

- HALLONOVÁ, K.: Drotárske zručnosti. In: ADAMUSOVÁ, J.a kol.: Drotárstvo. Veľká 

kniha o slovenskom drotárstve. Martin: vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské 

múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 76–79. ISBN 978-80-7090-998-0. 

- HALLONOVÁ, K.: Spletané, zviazané, zošívané. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol.: 

Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo Matice 

slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 80–85. ISBN 

978-80-7090-998-0. 

- HALLONOVÁ, K.: Od remesla k umeniu. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol.: Drotárstvo. 

Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské 

múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 86–90. ISBN 978-80-7090-998-0. 

- HALLONOVÁ, K.: Remeslo dnes. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol.: Drotárstvo. Veľká kniha 

o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské múzeum v 

Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 91–109. ISBN 978-80-7090-998-0. 

- HALLONOVÁ, K. – VÁLEKOVÁ, M.: Premeny drôtu´10. Žilina: Považské múzeum 

v Žiline 2010, 64 s. ISBN 978-80-88877-54-7. 

- HALLONOVÁ, K.: Drotárstvo – nová expozícia Považského múzea v Žiline. In: Kovárna 

pro radost, 2010, č. 10, s. 28–29. 

- HALLONOVÁ, K.: Drotman – Slavo Pecuch. 1,5 normostr. Dostupné na 

www.logorevue.sk, www.cestovatel.eu, http://port.sk, www.homesite.sk. 

- KRIŠKOVÁ,L. – DASKALAKIS, M.: Po tritisíc rokoch opäť v plnej kráse. In: Obecné 

noviny, 19.1.2010, č. 3, s. 18. 

- KRIŠTÍN, A. - SANIGA, M. -  HLÔŠKA, L. - KAŇUCH, P.: Stavovce (Vertebrata) : 

štruktúra a funkcia. In: BARNA, M. a kol.: Buk a bukové ekosystémy Slovenska. 

Bratislava : Veda, 2010 (in press). 

- CHOVANCOVÁ, B. – ZIEBA, F. – URBAN, P. – HLÔŠKA, L. – JAMROZY, G. – 

WAZNA, A. – CICHOCKI, J.: Mäsožravce. In: KOUTNÁ, A. – CHOVANCOVÁ, B.: 

Tatry – Príroda. Praha :  Baset, 2010, s. 579–608. ISBN 978-80-7340-115-3. 

- HLÔŠKA, L.: Živočíšstvo Trnového a okolia. In: HUDEC, V. (ed): Trnové – monografia 

obce. Žilina : Krajská knižnica, Magma Žilina, 2010 s. 389–394. ISBN 978-80-89172-21-

4. 

- MATEČEK, A. – HLÔŠKA, L.: Comparison of populations of micromammals in a climax 

spruce and in an acidophilic beech forest in Kľačianska Magura NNR (Malá Fatra NP). 

Oceologica Montana, s. 5–8. 

- HLÔŠKA, L.: Rieka Váh – zimovisko vodných vtákov. 

http://pmza.sk/?cat=10&paged=2(1. apríl 2010). 

- HLÔŠKA, L.: Čoskoro sa prebudia zo zimného spánku. http://pmza.sk/?cat=10&paged=2 

(11. máj 2010). 

- KENDROVÁ, K.: Keď išiel tatko do sveta II. In: Kovárna pro radost, 2010, č. 8, s. 30-31. 

- KENDROVÁ, K.: Zo života drotárov I. In: Kovárna pro radost, 201, č. 10, s. 32-33. 

- KENDROVÁ, K.: Zo života drotárov II (v tlači, pre časopis Kovárna pro radost). 

http://www.logorevue.sk/
http://www.cestovatel.eu/
http://port.sk/
http://www.homesite.sk/
http://pmza.sk/?cat=10&paged=2(1
http://pmza.sk/?cat=10&paged=2


  

- KENDROVÁ, K.: Odev a výstroj. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol..: Drotárstvo. Veľká kniha 

o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské múzeum 

v Žiline a Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 34-36. ISBN 978-80-7090-998-0. 

- KENDROVÁ, K.: Expozícia Jánošík a Terchová (v tlači, pre časopis Listy). 

- KENDROVÁ, K.: Každodenný život. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol..: Drotárstvo. Veľká 

kniha o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské 

múzeum v Žiline a Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 37-46. ISBN 978-80-7090-998-0. 

- KENDROVÁ, K.: Obyčaje a povery. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol..: Drotárstvo.Veľká 

kniha o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, Považské 

múzeum v Žiline a Kysucké múzeum v Čadci 201, s. 47-51. ISBN 978-80-7090-998-0. 

- KENDROVÁ, K.: Vplyv remesla na život v drotárskych obciach. In: ADAMUSOVÁ, J. 

a kol.: Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: Vdavateľstvo Matice 

slovenskej, Považské múzeum v Žiline a Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 52-56. ISBN 

978-80-89172-21-4. 

- KENDROVÁ, K.: Z ľudovej slovesnosti. In: Trnové. Monografia obce. Žilina, Čadca: 

Krajská knižnica a Magma 2010, s. 192-196. ISBN 978-80-89172-21-4. 

- KENDROVÁ, K.: Výročné obyčaje. In: Trnové. Monografia obce. Žilina, Čadca: Krajská 

knižnica v Žiline  a Magma 2010, s. 197-208. ISBN 978-80-89172-21-4. 

- KENDROVÁ, K.: Rodinné obyčaje. In: Trnové. Monografia obce. Žilina,  Čadca: Krajská 

knižnica v Žiline a Magma 2010, s. 209-218. ISBN 978-80-89172-21-4. 

- KENDROVÁ, K.: Ľudová architektúra. In: Trnové. Monografia obce. Žilina, Čadca: 

Krajská knižnica v Žiline a Magma 2010, s. 219-225. ISBN 978-80-89172-21-4. 

- KENDROVÁ, K.: Magické rastliny v drotárskom zvykosloví. Dostupné na internete 

v rubrike zaujímavosti (www.pmza.sk). 

- KENDROVÁ, K.: Rodinné obyčaje, výročné obyčaje. Učebné texty pre UCV ŽU, 2010, 

12 s. Dostupné na CD. 

- KENDROVÁ, K.: Ľudová strava, ľudové liečenie. Učebné texty pre UCV ŽU, 2010, 8 s. 

Dostupné na CD. 

- KRIŠKOVÁ, L. – DASKALAKIS, M.: Po tritisíc rokoch opäť v plnej kráse. In: Obecné 

noviny, 19.1.2010, č. 3, s. 18. 

- MRVOVÁ, J.: Palatín Juraj Turzo a Žilinská synoda. In: Žilinský večerník, 30.3.2010, s. 

20. 

- OKÁNIKOVÁ, M.: Osobnosť slovenskej jazykovedy. In: Slovenské národné noviny, 

2010, č. 5, s. 8. 

- OKÁNIKOVÁ, M.: Ivan Hálek, kysucký lekár z Prahy. In: Listy, 2010, č. 5, s. 10-11. 

- ŠIMKO, P.: Vývoj pltníctva s dôrazom na okolie Žiliny. Pre Muzeum regionalne w 

Suszcu, in press. 

- ŠIMKO, P.: Považské múzeum v Žiline – múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou pre 

oblasť histórie dopravy na Slovensku. (skutočnosť a vízie). In: LABANIČ, E. a kol. 

Ochrana pamiatok železničnej dopravy na Slovensku. Košice: STM, 2010. 

- ŠIMKO, P.: Čriepky z histórie V. Sedem zaujímavostí z histórie trate Žilina – Rajec. 

Dostupné 

- http://www.vlaky.net/servis/sprava/asp?id=003432&action=&host=trate,vlaky.net. 

- ŠIMKO, P.: Železničná história na starých pohľadniciach. Dostupné na 

http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3767-Zeleznica-historia-na-starych-pohladniciach/ 

- ŠIMKO, P.: Prvé autobusy v Žiline. Dostupné na http://pmza.sk?p=927. 

- ŠIMKO, P.: Prvé pravidlá cestnej premávky v Žiline. Dostupné na http://pmza.sk?p=385.                            

- ŠIMKO, P.: Stanica – Záriečie: Historky zo Stanice – detský film (DVD). 

- ŠIMKO, P.: Železničné stanice Slovenska na starých pohľadniciach. Skladačka. 

- URBANOVÁ, V.: Rastlinstvo obce Trnové. In: Trnové. Monografia obce. Žilina, Čadca: 

Krajská knižnica v Žiline a Magma 2010. s. 383-388. ISBN 978-80-89172-21-4. 

http://www.pmza.sk/
http://www.vlaky.net/servis/sprava/asp?id=003432&action=&host=trate,vlaky.net
http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3767-Zeleznica-historia-na-starych-pohladniciach/
http://pmza.sk/?p=927
http://pmza.sk/?p=385


  

- URBANOVÁ, V.: Prví poslovia jari sú už tu. In: Žilinský večernik, 2010, č. 13, s. 23. 

- URBANOVÁ, V.: Galéria jarných druhov I. a II. Dostupné na www.pmza.sk. 

-  

- URBANOVÁ, V.: Zaujímavé rastlinné druhy v herbári Považského múzea v Žiline.             

            Dostupné na www.pmza.sk. 

- URBANOVÁ, V.: Zbierkový fond sekcie botanika. Dostupné na www.pmza.sk. 

- URBANOVÁ, V.: Potvrdený nález po 43 rokoch. Dostupné na www.pmza.sk. 

- URBANOVÁ, V.: Mačasúch a iné liečivé byliny. Dostupné na www.pmza.sk. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Slovenskí drotári na historických pohľadniciach. Žilina: Považské   

      múzeum   v Žiline 2010. ISBN 978-80-88877-55-4. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Na plátnach slovenských umelcov. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol. :   

      Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: vydavateľstvo matice  slo- 

 venskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 114-122.  ISBN  

978-80-7090-998-0. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Insitná a neprofesionálna tvorba. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol.: 

Drotárstvo.Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin:Vydavateľstvo Matice 

slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 12-129. ISBN 

978- 80-700-998-0. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Polstoročie drôtu vo výtvarnom umení. In: ADAMUSOVÁ, J. a kol.: 

Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: vydavateľstvo Matice 

slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci 2010, s. 135-153. ISBN 

978-80-7090-998-0. 

- HALLONOVÁ, K. – VÁLEKOVÁ, M. : Premeny drôtu ´10. Žilina: Považské múzeum 

v Žiline  2010. ISBN 978-80-88877-54-7. 

- HALLONOVÁ, K. – VÁLEKOVÁ, M. : Drotárstvo. Žilina: Považské múzeum v Žiline 

2010. Skladačka. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Drôt v sochách a objektoch. In: Umenie na Slovensku v historických 

a kultúrnych súvislostiach 2009. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 

v Trnave 21. a 22. októbra 2009. Trnava: Katedra dejín architektúry a teórie umenia, 2010,  

s. 146-153. ISBN 978-80-970-246-1-1. 

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

dizajn, 2010, č. 2, s. 51-54. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Výstava Premeny drôtu ´10. In: Kovárna pro radost, 2010, č. 8,  

      s. 30-31. 

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

- VÁLEKOVÁ, M: Slovenské drotárstvo. In: Korálki, 2010, č. 2, s. 50. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Drotárske dielne. In: Korálki, 2010, č. 3, s. 45. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Detské hračky. In: Korálki, 2010, č. 4, s. 26. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Plastiky z drôtu. In: Korálki, 2010, č. 5, s. 51. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Vianoce v drôte. In: Korálki, 2010, č. 6, s. 44. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo, stála expozícia. Dostupné na www.pgu.sk. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Dielo maliara J. B. Klemensa. In: Listy ČR (v tlači). 

- VÁLEKOVÁ, M.: Drotári zo spomienok a príbehov. In: Slovenské národné noviny, 2010, 

č. 36-37, s. 8. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo (motív drotára vo výtvarnom umení, drôt a jeho tradičné 

spracovanie v súčasnom výtvarnom umení), skriptá pre študentov na CD nosiči. Žilina: 

Žilinská univerzita 2010. 

      

 

http://www.pmza.sk/
http://www.pmza.sk/
http://www.pmza.sk/
http://www.pmza.sk/
http://www.pgu.sk/


  

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 2010 publikovaných  22 článkov  

od  7  zamestnancov múzea.  

 

Publikačná činnosť vlastných zamestnancov o organizácii: 

 

- BRZIAKOVÁ, A.: Považské múzeum bilancuje. In: Žilinský večerník, 19.1.2010, č. 3,   s. 

7. 

- BRZIAKOVÁ, A.: Kellyho chlapci opäť fašiangujú v Budatíne. In: Žilinský večerník, 

2.2.2010, č. 5, s. 7. 

- BRZIAKOVÁ, A.: Na hrade Strečno budú duchovia aj Frankenstein. In: Žilinský večerník, 

6.7.2010, č. 27, s. 5. 

- BRZIAKOVÁ, A.: Zrevitalizovaný park priniesol prvé ovocie. In: Žilinský večerník,  

12.10.2010, č. 41, s. 7. 

- BRZIAKOVÁ, A.: Posledné stretnutia so strašidlami na hrade Strečno. In: Žilinský 

večerník, 26.10.2010, č. 43, s. 10. 

- BRZIAKOVÁ, A.: Hrad Strečno s novou expozíciou. In: Slovenské národné noviny, 2010, 

č. 38, s. 2. 

- BRZIAKOVÁ,A.: Prvomájové inkvizície na Strečne. In: Žilinský večerník, 27.4.2010, č.  

17, s. 4. 

- BRZIAKOVÁ,A.: Posledný týždeň s Dalím, Miróm a Picassom. In: Žilinský večerník, 

18.5.2010, s. 1. 

- BRZIAKOVÁ,A.: O Hradnú školu je opäť záujem. In: Žilinský večerník, 1.6.2010, č. 22, 

s. 3. 

- BRZIAKOVÁ,A.: Drotári, maľovaný rovník a Tisíc slovenských kilometrov. In: Žilinský 

večerník, 22.6.2010, č. 25, s. 4. 

- BRZIAKOVÁ,A.: Chodúľami na hrad Strečno. In: Žilinský večerník, 13.7.2010, č. 28, s. 

2. 

- BRZIAKOVÁ,A.: Tá terchovská muzika. In: Žilinský večerník, 14.9.2010, č. 37, s. 5. 

- BRZIAKOVÁ,A.: Kováčstvo v severnej veži. Nová hradná expozícia. In: Žilinský 

večerník, 14.9.2010, č. 37, s. 5. 

- BRZIAKOVÁ,A.: Knižnica Považského múzea otvára dvere. In: Žilinský večerník, 

23.11.2010, č. 47, s. 7. 

- BRZIAKOVÁ,A. – BUČOVÁ,V.: Škola na hrade Strečno letí. In: My Žilinské noviny, 

31.5.2010, č. 21, s. 8 

- HALLONOVÁ, K.: Drotárstvo – nová expozícia Považského múzea v Žiline. 

      In: Kovárna pro radost, 2010, č. 10, s. 28 – 29. 

- KENDROVÁ, K.: Expozícia Jánošík a Terchová (v tlači, pre časopis Listy). 

- PMZA:  Predĺžili výstavu velikánov. In: Žilinský večerník, 25.5.2010, č. 21, s. 7. 

- PMZA : Ako vznikla publikácia o slovenskom drotárstve. In: Žilinský večerník,  

14.12.2010, č. 50, s. 7. 

- ŠIMKO, P.: Považské múzeum v Žiline – múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou pre  

oblasť histórie dopravy na Slovensku (skutočnosť a vízie). In: Labanič, E. a kol.:    

Ochrana pamiatok železničnej dopravy na Slovensku. Košice: STM, 2010. 

- VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo, stála expozícia. Dostupné na www.pgu.sk. 

- SCHUBERT, B.: Vianočný pozdrav. In: Žilinský večerník, 21.12.2010, č. 21-52, s. 1. 

 

 

http://www.pgu.sk/


  

Publikačná činnosť iných autorov o organizácií:  

 

 O Považskom múzeu v Žiline a jeho činnosti v roku 2010 bolo publikovaných 155 článkov 

od  43  autorov. 

 

 

- BECHNÝ, Ľ.: Veľkolepé oslavy štyristoročnej Žilinskej synody. In: My Žilinské noviny, 

12.7.2010, č. 27, s. 4. 

- Blíži sa festival drotárskeho umenia. In: Žilinsko Bytčiansko, 25.6.2010, č. 25, s. 6. 

- CIKHARTOVÁ, D.: Strečno stále žije spomienkou na Žofiu Bosniakovú. In: Katolícke 

noviny,  2010, č. 36, s. 20-21. 

- CIKHARTOVÁ,D.: Sobášny palác v Bytči – skvost renesancie, In: Katolícke noviny, 

2010, č. 50, s. 20-21. 

- CVINČEKOVÁ, V.: Čarodejniciam a duchom sa na hrade Strečno zapáčilo. In: Žilinský  

večerník, 3.8.2010, č. 31, s. 6. 

- CVINČEKOVÁ, V.: V Žiline privítame velikánov: Dalího, Miróa a Picassa. In: Žilinský 

večerník, 6.4.2010, č. 14, s. 1. 

- ĎURČO, P.: Od bufetu na hrad s drevenými nohami. In: Žilinský večerník, 27.7.2010, 

č. 30, s. 5. 

- FILEK,M.: Opravujú budatínsky park. In: My Žilinské noviny, 28.6.2010, č. 25, s. 12. 

- FILEK,M.: Dvesto hríbov našiel len tak na počkanie. In: My Žilinské noviny, 23.8.2010, s. 

4. 

- FILIP, J.: Čičmianske domy budú mať pôvodnú podobu. In: Pravda, 12.8.2010, č. 185,  

s. 8. 

- GETTING, P.: Trojica. Plus 7 dní, 2010, č. 10, s. 44-45. 

- HAŽÍKOVÁ, I.: Považské múzeum pomohlo Kysučanom. In: My Žilinské noviny,    

30.3.2010,  č. 12, s. 38. 

HAŽÍKOVÁ, I.: Po rokoch prichádza nová kniha o drotárstve, In: My Kysucké noviny, 

 30.11.2010, č. 47, s. 7.  

- CHAJDÁKOVÁ,K.: Po Paríži Hliník nad Váhom. Žilinský večerník,  č. 16, 20.4.2010, s. 

4. 

- CHOCHUĽ,M.: Velikáni v Budatíne lámu rekordy. In: Žilinský večerník, 27.4.2010, č. 17, 

s. 1. 

- JALOVIAROVÁ, R.: Sústredený umelec  z hradu Strečno spája črepiny minulosti. 

In: Pravda, 13.2.2010, s. 10. 

- JALOVIAROVÁ, R.: Snúbenci môžu vyhrať svadbu v paláci. In: Pravda, 30.8.2010, 

č. 200,  s. 9. 

- JAROŠOVÁ, B.: Park je živý organizmus. Revitalizácia parku. In: Komunálna 

energetika, 2010, č. 3, s. 74-79. 

 - JAROŠOVÁ, B.: Bytča má niečo navyše. In: Komunálna energetika, 1/2010, s.72. 

- KANÁTOVÁ, E.: Prácu s drôtom si vyskúšali na „vlastné oči a ruky“. 

In: Žilinský večerník,  26.1.2010, č. 4, s. 6. 

- KANÁTOVÁ, E.: Betlehem si vyhmatali do detailov. In: Žilinský večerník, 21.12.2010, č. 

51-52, s. 4. 

- KAVECKÝ, L.: V dielni oživuje tisícročia staré črepy. In: My Žilinské noviny, 8.2.2010, 

č. 5, s. 4. 

- KAVECKÝ, L.: Upálenie múmie zvýšilo záujem pútnikov. In: My Žilinské noviny,  

29.3.2010, č. 12, s. 5. 

- KAVECKÝ, L.: Frankenstein stvoril na Strečne dokonalého človeka. In: My  

Žilinské noviny, 12.7.2010, č. 27, s. 12. 

- KAVECKÝ, L.: Vyhlásili zbierky. IN: MY ŽILINSKÉ NOVINY, 2.8.2010, č. 30, S. 3. 



  

- KOHANOVÁ, M.: Videli sme diela velikánov. In: Žilinský večerník, 11.5.2010, č. 19, 

s. 21. 

- KUBÁČEK, J.: 10. výročie Múzea dopravy v Bratislave. In: Slovenské technické múzeum 

aktuálne, č. 3, nestr.    

- KUBICA, P.: Putovanie našou diecézou (7): Teplička nad Váhom. In: Žilinský večerník, 

16.11.2010, č. 46, s. 5.  

- KUBICA, P.: Palatín Juraj Turzo sa vracia. In: My  Žilinské noviny, 13.12.2010, č. 49, s. 

7.   

- KUBICA, P.: Palatín Juraj Turzo sa vracia. In: Žilinský večerník, 14.12.2010, č. 50, 

s. 13.                                                                                                                                              

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Úspešný rok. In: My Žilinské noviny, 25.1.2010, č. 3, s. 13. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Takmer 100-tisíc návštevníkov. In: My Žilinské noviny, 25.1.2010,  

č. 3, s. 13. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: 3000-ročná urna. In: My Žilinské noviny, 11.1.2010, č. 1, s. 24. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Dlhé róby a fraky s motýlikmi. In: My Žilinské noviny, 18.1.2010, č. 

2, s. 11. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Centrom mesta prejde asi päťsto fašiangových maškár. In: 

My Žilinské  noviny, 8.2.2010, č. 5, s. 8. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Čičmany objektívom študentov fotografického dizajnu. In:  

My Žilinské noviny, 15.2.2010, č. 6, s. 20. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Múzejné zbierky. In: My Žilinské noviny, 22.3.2010, č. 11, s. 19. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: V Budatínskom hrade vystavujú armádny arzenál. In: My Žilinské  

noviny, 15.3.2010, č. 10, s. 18. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Sobášny palác si pozrela nórska veľvyslankyňa. In: My 

Žilinské noviny,  8.3.2010, č. 9, s. 10. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Dalí, Picasso, Miró na hrade. In: My Žilinské noviny, 6.4.2010, 

č. 13,  s. 7. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Picasso, Dalí a Miró v Žiline. In: My Žilinské noviny, 19.4.2010, 

č.15, s. 3.       

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Lákadlom pre návštevníkov sú bábiky starých mám. In: My Žilinské 

noviny, 3.5.2010, č. 17, s. 19. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Toto leto na Budatínskom hrade bude barokové. In: My Žilinské     

noviny, 28.6.2010, č. 25, s. 23. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Víkend patril majstrom drotárom. In: My Žilinské noviny, 6.7.2010, 

č. 26, s. 12. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Na hrade sa rozlúčia s letom. In: My Žilinské noviny, 23.8.2010, č. 

33, s. 10. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Na Strečne postrašia strašidlá poslednýkrát. In: My Žilinské noviny, 

25.10.2010, č. 42, s. 15.   

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Festival drotárstva. In: My Žilinské noviny, 21.6.2010, č. 24, s. 7. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Turistov lákajú najmä kultúrne pamiatky. In: My Žilinské noviny, 

19.7.2010, č. 28, s. 6. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Tip na výlet – poznáte Sobášny palác v Bytči? In: My Noviny 

stredného Považia, 13.7.2010, s. 22. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Pripravte sa na Jánošíkove dni. In: My Žilinské noviny, 26.7.2010, č. 

29, s. 15. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Považské múzeum pozýva. In: Žilinský večerník, 7.9.2010, č. 36, s. 

6. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Rajecká Anča oslávi narodeniny spomienkovou jazdou. In: My 

Žilinské noviny, 4.10.2010, č. 39, s. 15. 



  

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Sosnowiec včera a dnes. In: My Žilinské noviny, 18.10.2010, č. 40, 

s. 17. 

- KVAŠŇOVSKÁ, K.: Otvorená knižnica múzea. In: My Žilinské noviny, 22.11.2010, č. 

49, s. 6. 

- MALACHOVÁ, Ľ.: Beh do strečnianskych hradných schodov opäť rekordný. In: Žilinský 

večerník, 1.6.2010, č. 22, s. 14. 

- MARČEKOVÁ, D.: Šperky od Marty Filovej nosia prvé dámy sveta. In: Žilinský 

večerník, 2.3.2009, č. 9, s. 9. 

- MARČEKOVÁ, K.: Drotárstvo na piedestále i žilinská premiéra. In: Žilinský večerník, 

18.5.2010, č. 20, s. 7. 

- MARČEKOVÁ, K.: Zmapovali sme kultúrne podujatia. In: Žilinský večerník, 31.8.2010, 

č. 35, s. 7. 

- MARČEKOVÁ, K.: Publikáciu o drotárstve „pokrstil“ prezident Ivan Gašparovič.  

In: Žilinský večerník, 30.11.2010, č. 48, s. 6. 

- MARČEKOVÁ, K.: Aj strašiť sa dá s humorom. In: Žilinský večerník, 2.11.2010, č. 44. s. 

4.   

- MASNICOVÁ, Ľ.: Prežite Deň a Noc múzeí a galérií 2010. In: My Žilinské noviny,  

10.5.2010, č. 18, s. 14. 

- MASNICOVÁ,Ľ.: Kraj zachraňuje kultúrne dedičstvo. In: My Žilinské noviny, 10.5.2010, 

č. 18, s. 14. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Prežite Deň a noc múzeí a galérií 2010. In: Žilinský večerník, 

11.5.2010, č. 19, s.19. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Kraj zachraňuje kultúrne dedičstvo. In: Žilinský večerník, 11.5.2010,  

č. 19,   s. 19. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Záchrana minulosti v regióne. In: Žilinský večerník, 17.8.2010, č. 33, 

s. 18. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Rozlúčka s prázdninami. In: Žilinský večerník, 17.8.2010, č. 33, s. 18. 

- MASNICOVÁ, Ľ: Rozlúčka s letnými prázdninami. In: My Žilinské noviny, 16.8.2010,  s. 

10. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Záchrana minulosti. In: My Žilinské noviny, 16.8.2010, č. 32, s. 10. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Novinky z čičmianskych domčekov. In: My Žilinské  

- noviny, 25.10.2010,  č. 42, s. 6. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Noc duchov a strašidiel. In: My Žilinské noviny, 25.10.2010, č. 38, s. 

6. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Deň študentstva strávili mladí kultúrne. In: My Žilinské noviny, 

22.11.2010, č. 46, s. 17. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Deň študentstva strávili mladí kultúrne. In: Žilinský večerník,    

23.11.2010,  č. 47, s. 24. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Kreatívne kurzy na hradoch. In: My Žilinské noviny, 8.11.2010, č. 44, 

s. 5. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Výstup na hrad Strečno. In: Žilinský večerník, 7.12. 2010, č. 49, s. 20. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Deň otvorených dverí. In: Žilinský večerník, 23.11.2010, č. 47, s. 26. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Galéria privítala vzácneho hosťa. In: Žilinský večerník, 7.12.2010, 

č. 49, s. 21. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: Galéria privítala vzácneho hosťa. In: My Žilinské noviny, 6.12.2010, č. 

48, s. 18. 

- MASNICOVÁ, Ľ.: ŽSK je s vami počas celého roka. In: Žilinský večerník, 21.12.2010, č. 

51-52, s. 29. 

- MAZÚR, M.: Dalí, Miró, Picasso v Budatíne! In: Žilinský večerník, 13.4.2010, č. 15, s. 2. 

- MICHALKO,R.: Divadlo na hrade. In: Plus jeden deň, 3.8.2010, č. 177, s. 13. 

- MICHALKO,R.:  Terchová sklamala. In: Plus jeden deň, 3.8.2010, č. 177, s. 1 



  

- MLEJNKOVÁ, D.: Karneval z roka na rok veľkolepejší. In: Žilinský večerník, 16.2.2010, 

č. 7, s. 1. 

- MLEJNKOVÁ, D.: Vo fašiangovom sprievode bude až 500 maškár. In: Žilinský večerník, 

9.2.2010, č.. 6, s. 3. 

- MLEJNKOVÁ, D.: Maškary, hrad a smelé plány. In: Žilinský večerník, 16.2.2010, č. 7, s. 

5. 

- MLEJNKOVÁ, D.: Anglická tvár Budatínskeho parku. In: Žilinský večerník, 7.9.2010, č. 

36, s. 1. 

- MUCHOVÁ, Z.: Budatínsky hradný areál – miesto ideálneho oddychu a kultúrnej  

- inšpirácie.  In: Žilinský večerník, 2.3.2010, č. 9, s. 20. 

- MUCHOVÁ, Z.: Budatínsky hradný areál – miesto ideálneho oddychu a kultúrnej  

inšpirácie. In: My Žilinské noviny, 1.3.2010, č. 8, s. 21. 

- MUCHOVÁ, Z.: Parkovú oázu v Budatíne sprístupnia v júli. In: Žilinský večerník, 

2.2.2010, č. 5, s. 5. 

- MUCHOVÁ, Z. – MLEJNEKOVÁ,D.: Kraj musí šetriť aj na kultúre. In: Žilinský 

večerník, 3.8.2010, č. 31, s. 4. 

- MUCHOVÁ, Z. – FILEK,M.: Budatínsky park dostal pôvodnú tvár anglického parku. In: 

Žilinské echo, 10.9.2010, č. 36, s. 3. 

- NOSKOVÁ, H.: Budatín, svedok zašlých čias. In: Listy, 2010, č. 1-2, s. 1 a 20. 

- NOSKOVÁ, H.: Povesť o zamurovanej Kataríne na budatínskom hrade. In: Listy, 2010, č. 

1-2, s. 21. 

- OPALKA, P.: Zo žilinskej radnice a múzea ukradli medené odkvapy. In: My Žilinské 

noviny, 9.2.2010, č. 6, s. 2. 

- OPALKA, P.: Pomaľované domy nezafarbili sprejeri. In: My Žilinské noviny, 9.8.2010, č. 

31, s. 5. 

- Pamiatkové zóny mestského typu (3). Bytča. In: Krásy Slovenska, 2010, č. 9-10, príloha. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Príďte za palatínom do Bytče. In: Plus jeden deň, 2010, č. 17, s. 10. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Picasso, Miró a Dalí na Budatíne. In: Plus jeden deň, 17.4. 2010,  

č. 88, s. 8. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Otvárajú hrady a zámky. In: Plus jeden deň, 30.4.2010, č. 99, s.  

- PUSTAYOVÁ, J.: Nocovali ste v múzeu? In: Plus jeden deň, 14.5.2010, č. 109, s. 18. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Múzea ožili v noci. In: Plus jeden deň, 17.5.2010, č. 111, s. 6. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Toto sú čipkované radosti. In: Plus jeden deň, 26.3.2010, č. 71, s. 11. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Strečno obsadili Poliaci. In: Plus jeden deň, 8.6.2010, č. 130, s. 7. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Ako oslávite Halloween? In: Plus jeden deň, 29.10.2010, č. 250. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Oravský hrad je na Strečne. In: Plus jeden deň, 1.10.2010, č. 226, s. 19. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Nádoba má 3-tisíc rokov. In: Plus jeden deň, 29.1.2010, č. 23, s. 10. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Rekordné múzeum. In: Plus jeden deň, 21.3.2010, č. 66, s. 8. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Nájdete tam i spartakiádu. In: Plus jeden deň, 18.3.2010, č. 64, s. 8. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Zalistujte si v knižnici. In: Plus jeden deň, 18.3.2010, č. 64, s. 11. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Ako bojovala naša armáda. In: Plus jeden deň, 26.3.2010, č. 71, s. 11. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Vychutnajte si originály. In: Plus jeden deň, 21.5.2010, č. 115, s. 19. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Z múmie zostala len kópia. In: Plus jeden deň, 18.8.2010, č. 190, s. 14-

15. 

- PUSTAYOVÁ, J.: V sídle palatína Thurza. In: Plus jeden deň, 18.8.2010, č. 190, s. 15. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Takto hrajú Terchovčania. In: Extra plus, 2010, č. 10, s. 35. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Oáza pre Žilinčanov. In: Extra plus, 2010, č. 10, s. 35. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Takto ožil Budatínsky park. In: Plus jeden deň, 21.9.2010, č. 217, s. 8. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Baroko v Budatíne. In: Plus jeden deň, 15.10.2010, č. 238, s. 19. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Betlehem „videli“ rukami. In: Plus jeden deň, 14.12.2010, č. 287, s. 10. 

- PUSTAYOVÁ, J.: Cukrovali sa o stošesť. In: Plus jeden deň, 15.2.2010, č. 37, s. 10. 



  

- REMIŠOVÁ, K.: Hitom sú stužkové v sobášnom paláci. In: My Žilinské noviny,  

13.10.2010, č. 49, s. 8. 

- SIMONIDESOVÁ,B.: Čipkované radosti. In: Farmár, 2010, č. 11, s. 27.   

- SIMONIDESOVÁ,B.: Revitalizujú Budatínsky park. In: Farmár, 2010, č. 7, s. 27. 

- SIMONIDESOVÁ,B.: Hrad sprístupnili  skôr. In: Farmár, 2010, č. 8, s. 27. 

- SIMONIDESOVÁ,B.: Nové dimenzie drotárstva. In: Farmár, 2010, č. 4, s. 29. 

- SIMONIDESOVÁ,B.:  Ľudové hračky a revitalizácia domov. In: Farmár, 2010, č. 20, s. 

31.       

- SIMONIDESOVÁ,B.: Úspech s Dalím, Miróm a Picassom. In: Farmár, 2010, č. 22, s. 29.                                                                                                                                                                                  

- Spokojní členovia klubu Lipa, Banská Bystrica: Príjemné prekvapenie na hrade Strečno. 

In: Žilinský večerník, 31.8.2010, č. 35, s. 19. 

- STANICA ŽILINA-ZÁRIEČIE: Nostalgické jazdy Rajeckou Ančou. In: Žilinský 

večerník, 5.10.2010, č. 40, s. 5. 

- STOKLASA, R.: Staronová atrakcia. In: Extra plus,  2010, č. 1, s. 33. 

- STEHLÍKOVÁ,M.: Krstili knihu o drotárstve. In: Žilinské echo, 10.12.2010, č. 49, s. 2. 

- SÚKENIKOVÁ, M.: Najväčšia tragédia v histórii Tepličky. In: Žilinský večerník,  

5.1.2010, č. 1-2, s. 4. 

- SÚKENIKOVÁ, M.: Duchovia, elfovia a strečniansky des. In: Žilinský 

večerník, 13.7.2010,  č. 28, s. 2. 

- SÚKENIKOVÁ, M.: Pod značkou MODEX už 60 rokov rozumieme kvalitu, eleganciu 

a ženskosť. In: Žilinský večerník, 19.10.2010, č.42,s. 9. 

- ŠKODOVÁ,E.: Po Paríži Hliník nad Váhom. ŽILINSKÝ VEČERNÍK,  č. 16, 20.4.2010, 

s. 4. 

- TKÁČ, M.: Najslávnejší rod (Thurzovský príbeh hľadania a nachádzania). In: Slovenské 

Národné noviny, 2010, č. 20, s. 9. 

- Umelecká sobota alebo „maľujeme na hrade Strečno“. In: Žilinsko Bytčiansko, 2010, 

č. 32, s. 10. 

- VÁLEK, I.: Drotárstvo sa vracia! In: Slovenské národné noviny, 2010, č. 28-29, s. 15. 

- VÁLEK, I.: Umelecká sobota na hrade. In: Slovenské národné noviny, 2010, č. 33, s. 2. 

- VÁLEK, I.: Drotári zo spomienok a príbehov. In: Slovenské národné noviny, 2010,  

č. 36-37,  s. 8. 

- VÁLEK, I.: Do galérie i parku. In: Slovenské národné noviny, 2010, č. 44, s. 7. 

- VÁLEK, I.: Kniha roka. In: Slovenské národné noviny, 2010, č. 26, s. 2. 

- VEĽKÝ, R.: Na Strečne otvorili novú sezónu. In: Žilinský večerník, 4.5.2010, č. 18, s. 1. 

- Svadobný dar palatína Turzu. In: Wedding Day, 2010, č. 1, s. 38-41. 

- ÚTV ŽU: Beh do strečnianskych hradných schodov. In: Žilinský večerník, 18.5.2010, 

č. 20, s. 8. 

- redakcia: Ples KDH v Bytči. In: My Žilinské noviny, 15.2.2010, č. 6, s. 19. 

- redakcia: V PGU „ožije“ drotárstvo. In: Žilinský večerník, 20.4.2010, č. 16, s. 7. 

- redakcia: Po historických hračkách príde rekonštrukcia. In: Žilinský večerník, 4.5.2010, č. 

18, s. 4. 

- redakcia: Týždeň otvorených dverí v knižnici múzea. In: Žilinský večerník, 16.3.2010, č. 

11, s. 2. 

- redakcia: Pokračovanie nočných tajomstiev na hrade. In: Žilinský večerník, 20.7.2010, 

č. 29, s. 4. 

- redakcia: Pamätnú tabuľu venovali Turzovi a Lánimu. In: Žilinský večerník, 27.7.2010, č. 

30, s. 15. 

- redakcia: Víkend aj so Žofiou Bosniakovou. In: Žilinský večerník, 3.8.2010, č. 31, s. 4. 

- redakcia: Cypriána nakrúcali aj vo Vychylovke či v Ludrovej. In: Žilinský večerník, 

24.8.2010, č. 34, s. 4. 

- redakcia: Deti za kultúrou zdarma. In: Žilinský večerník, 24.8.2010, č. 34, s. 4. 



  

- redakcia: Radenov dom uzavretý. In: Žilinský večerník, 14.9.2010, č. 37, s. 37.  

- redakcia: Vianočný výstup na hrad Strečno. In: Žilinský večerník, 14.12.2010, č. 50, s. 8.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

13.3. Počet vydaných tlačových správ 

V roku 2010 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 

Prednášky 

- DASKALAKIS,M.: Prednáška o práci konzervátora keramiky pre žiakov ZUŠ v Žiline, 

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

- 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, ÚĽUV Bratislava, frekventanti školy remesiel a drotárskeho klubu Džarek pri  

ÚĽUVe Bratislava, 

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

ÚĽUV Banská Bystrica, frekventanti Školy remesiel,   

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

prejave, ÚĽUV Banská Bystrica, frekventanti Školy remesiel,   

- HALLONOVÁ, K.: Historická prechádzka Žilinou, ZŠ Limbová ul. Žilina žiaci VI.  

ročníkov, 

- HALLONOVÁ, K.: Architektonický vývoj Žiliny, ZŠ Limbová ul. Žilina, žiaci VI. 

ročníkov, 

- HALLONOVÁ, K.: Drotárstvo a tradícia práce s drôtom v obci Kolárovice, Sobášny palác, 

Bytča, žiaci ZŠ Kolárovice, 

- HALLONOVÁ, K.: Drotárstvo, prezentácia expozície a propagačná prednáška pre  

- chorvátskych, poľských a českých žurnalistov, expozícia Drotárstvo, PGU Žilina, 3 x, 

- HLÔŠKA, L.: Pecha kucha night  12, Popularizácia zoologického a ekologického 

výskumu, OZ Stanica, Žilina – Záriečie, 

- HLÔŠKA, L.: Ekológia vtákov a cicavcov, Hradná škola, Hrad Strečno, žiaci ZŠ, 4x, 

- JURECKÝ, M.: Dejiny Žiliny do konca 18. storočia. storočia, pre UCV ŽU, 

- JURECKÝ, M.: Remeselná výroba v Žiline, pre UCV ŽU, 

- JURECKÝ, M.: František Vešeléni, Hradná škola, Hrad Strečno, žiaci ZŠ, 11 x, 

- KENDROVÁ, K.: Rodinné zvykoslovie, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, poslucháči 

študijného  programu Človek a umenie, 

- KENDROVÁ, K. :Ľudová strava a ľudové liečenie, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU, 

poslucháči študijného programu Človek a umenie,  

- KENDROVÁ, K.: Drotárstvo, Hradná škola, Hrad Strečno, žiaci ZŠ, 10 x, 

- KOZÁKOVÁ, K.: Ľudové staviteľstvo, rodina a spoločenský život tradičného 

spoločenstva. pre UCV ŽU, 

- KOZÁKOVÁ, K.: Ľudový odev pre UCV ŽU, 

- KRIŠKOVÁ, L.: Stavebno-historický vývoj hradu Strečno, pre študentov architektúry 

STM Bratislava, 

- KRIŠKOVÁ, L.: Archeologický výskum na hrade Lietava., pre SPŠ Mikovínyho, B. 

Štiavnica, 



  

- KRIŠKOVÁ,L.: Ukážka práce archeológa, všetky skupiny, Hradná škola, Hrad Strečno, 

žiaci ZŠ, 11 x, 

- MRVOVÁ, J.: Žofia Bosniaková, Hradná škola, Hrad Strečno, žiaci ZŠ, 7x, 

- OKÁNIKOVÁ, M.: Dejiny Žiliny 19. storočia, pre UCV ŽU, 

- OKÁNIKOVÁ, M.: Dejiny Žiliny 20. storočia, pre UCV ŽU, 

- OKÁNIKOVÁ, M.: Historické hračky a svet detí v minulosti, Hradná škola, Hrad Strečno, 

žiaci ZŠ 11x, 

- ŠIMKO, P. – URBANOVÁ, V.: História a súčasnosť Považského múzea, výstavná   

miestnosť v Budatíne, pre mediamatikov, 

- ŠIMKO, P.: Žilina vo filme – historické filmy o Žiline, pre OZ Mulica, Stanica Žilina-

Záriečie, 

- ŠIMKO, P.: Spomienky na obdobie 1939 – 1945, pre OZ Stanica, Stanica Žilina-Záriečie, 

2x, 

- ŠIMKO, P.: Cesta okolo Strečna, Hradná škola, Hrad Strečno, žiaci ZŠ, 10x, 

- ŠPANOVÁ A.: Prednáška o práci reštaurátora a o činnosti oddelenia múzea, pre    

študentov VŠ, 

- URBANOVÁ, V.: Invázne rastlinné druhy pre OZ Malá Fatra, 

- URBANOVÁ, V.: Medzinárodný deň životného prostredia, pre žiakov ZŠ, 

- URBANOVÁ, V.: Ochrana genofondu rastlinstva v NP MF pre predstaviteľov skalnič. 

klubov, 

- URBANOVÁ, V.: Príroda okolia Čičmian pre žiakov ZŠ, 2x,  

- VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo, prezentácia expozície a propagačná prednáška pre 

chorvátskych a českých žurnalistov, expozícia Drotárstvo, PGU Žilina, 2 x, 

- WETTER, R.: Geografia Severozápadného Slovenska, Hradná škola, Hrad Strečno, žiaci 

ZŠ, 7x. 

 

 

Semináre 

 

- HLÔŠKA,L.: Tatranská Lomnica.. Pokalamitný seminár V. Pokalamitný výskum 

mikromamálií v TANAPe v rokoch 2005-2010, november 2010, 

- STARINSKÁ, M., ŠPANOVÁ, A.: SNM Bratislava, Odborná ochrana zbierkových 

predmetov, október 2010,                    

- ŠPANOVÁ, A.: Národní galerie v Prahe, Restaurování uměleckých děl na papíru,                       

- november 2010, 

- WETTER,R.: Belá – Dolice, Terénny seminár múzejných geológov SR a ČR. 

Spoluorganizátor seminára, máj 2010. 

 

 

Konferencie 

 

- BRZIAKOVÁ, A., SCHUBERT, B.: Rosice – CZ, Památky a cestovní ruch, máj 2010, 

aktívna účasť, 

- BRZIAKOVÁ,A.: Sosnowec – PL, Sklo v zbierkach múzeí, Vyšehradskej 4, september 

2010, aktívna účasť, 

- JURECKÝ, M., LEHOTSKÁ, M.: Bojnice, Múzejné zbierky a digitalizácia, Bojnice, 

september 2010, pasívna účasť, 

- JURECKÝ, M., KRIŠKOVÁ, L.: Bratislava, Výskum a obnova hradnej architektúry. 

november 2010, pasívna účasť, 

- KOZÁKOVÁ, K.: Liptovský Hrádok, Pastierska kultúra a ľudový výtvarný prejav, 

september  2010, aktívna účasť, 



  

- KOZÁKOVÁ, K.: Suszec-PL, Spôsoby zachovania drevenej architektúry na slovensko-

poľskom pohraničí, september 2010, aktívna účasť, 

- MARŠALOVÁ,A.: Pruské, Pamiatky v 21. storočí, september 2010, aktívna účasť, 

- URBANOVÁ, V.: NP MF, Význam a záchrana genofondu rastlín širšieho okolia Žiliny, 

jún 2010,  aktívna účasť, 

- URBANOVÁ, V.: Dolný Kubín, Prírodné hodnoty Oravy, október 2010, pasívna účasť. 

 

Workshopy 

 

- 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, 

- GLASNÁK, J.: Základy práce s drôtom a drotárska technológia, výroba jednoduchých 

- drôtených artefaktov, workshop v rámci projektu výstavy Premeny drôtu Sobášny palác v 

Bytči, žiaci ZŠ Kolárovice, 

- GLASNÁK, J.: Škola drôtovania v rámci Festivalu drotárstva 2010, Sobášny palác v Bytči, 

- HALLONOVÁ, K.: Základy práce s drôtom a drotárska technológia, výroba jednoduchých 

drôtených artefaktov, workshop v rámci projektu výstavy Premeny  drôtu, Sobášny palác v 

Bytči, žiaci ZŠ Kolárovice, 

- HALLONOVÁ, K.: Projekt Maľovaný rovník, workshop – výtvarná dielňa drotárskych 

majstrov, účastníkov Festivalu drotárstva 2010, Sobášny palác v Bytči, 

- HALLONOVÁ, K.: XX. ročník stretnutia drotárskych majstrov - tvorivá dielňa v rámci 

Festivalu drotárstva 2010 pre majstrov, účastníkov Festivalu drotárstva 2010, Sobášny 

palác v Bytči, 

- KENDROVÁ, K.: Základné pracovné postupy práce s drôtom a  praktické ukážky výroby 

jednoduchých drôtených predmetov, žiaci ZŠ a SŠ, Hradná škola, Hrad Strečno, 10 x, 

- KENDROVÁ, K.: Základy práce s drôtom, drotárska technológia a výroba jednoduchých 

drôtených artefaktov, workshop v rámci projektu výstavy Premeny drôtu,  Sobášny palác v 

Bytči, žiaci ZŠ Kolárovice, 

- VÁLEKOVÁ, M.: Základné pracovné postupy práce s drôtom a  praktické ukážky výroby 

jednoduchých drôtených predmetov, žiaci ZŠ a SŠ, Hradná škola, Hrad Strečno, 5 x, 

- VÁLEKOVÁ, M.: Základy práce s drôtom a drotárska technológia, výroba jednoduchých 

drôtených artefaktov, workshop v rámci projektu výstavy Premeny drôtu Sobášny palác v 

Bytči, žiaci ZŠ Kolárovice. 

 
 

Exkurzie 

 

- WETTER, R.: Terénna exkurzia do Vrátnej doliny,  žiaci ZŠ, 1x. 
 

 

Iné 

 

- BRZIAKOVÁ, A.: Moderovanie podujatia Tuzotour s Pavlom Dvořákom, 

- HALLONOVÁ, K., KENDROVÁ, K., VÁLEKOVÁ,  M.: Festival drotárstva 2010, 

- HALLONOVÁ, K., KENDROVÁ, K., VÁLEKOVÁ, M., MARŠALOVÁ, A.: Drotárstvo. 

Veľká kniha o slovenskom drotárstve, verejná prezentácia, monografie v Krajskej knižnici 

v Žiline, 

- MARŠALOVÁ, A.: Moderovanie verejnej prezentácie momografie Drotárstvo.Veľká 

kniha o slovenskom drotárstve, 



  

- WETTER,R., ŠIMKO,P., BREZÁNIOVÁ, E..: Rezbársky deň – návrat stromov, práca na 

modelu plte, 

- URBANOVÁ, V.: Vedenie krajskej komisie biologickej olympiády,  

 

 

Kurzy 

 

- BRZIAKOVÁ,A., SCHUBERT,B.: projekt Múzeá tretej generácie – kurz Vedenie ľudí 

v kultúrnych organizáciách, 2x, 

- HRUŠKOVÁ,Ľ., ŠPANOVÁ,A., STARINSKÁ,M.: projekt Múzeá tretej generácie – 

príprava kurzu a účasť na kurze konzervovania., 

- Kurz drôtovania pre verejnosť, lektor M. Porubčanská, 7.11. – 6.12.2010. 

 

 

13.5. Web stránka organizácie, jej aktualizácia.      
 

 V mesiaci 04/2010 bola spustená do riadnej prevádzky nová grafika web stránky 

http://pmza.sk. Web stránka je na vlastnej doméne múzea a funguje na bezplatnom softwarovom 

systéme wordpress. Uvedením do prevádzky bolo umožnené flexibilne, prehľadne a systematicky 

zverejňovať všetky potrebné informácie. Web stránka sa delí na dva typy dokumentov: stránky, 

zverejňujúce trvalé informácie o múzeu, expozíciách, ponúkaných službách, edičných tituloch a 

produktoch a i. a na správy, zverejňujúce informácie o aktuálnych podujatiach a výstavách, 

fotogalériách z podujatí, aktuálnych oznámeniach. Na stránke sú tiež zverejňované plagáty 

aktuálne prebiehajúcich podujatí a výstav. 

 Následne bola stránka prepojená so sociálnou sieťou Facebook, kde bol vytvorený profil 

organizácie a členovia, ktorí sa na sieť prihlásili, dostávajú do svojho profilu odkazy na aktuality 

Považského múzea v Žiline.   

Stará stránka na lokalite www.pmza.zilina.net obsahuje a je priebežne doplňovaná aktuálnymi 

informáciami, využívaná je výlučne na propagáciu.  

 

 

13.6. Edičná činnosť – počet a názvy edičných titulov.  

 

 V roku 2010 Považské múzeum v Žiline vydalo 2 monografie, 1 katalóg, 3 skladačky, 15 

pozvánok, 38 plagátov a letákov.    

 

Monografie 

- VÁLEKOVÁ, M.: Slovenskí drotári na historických pohľadniciach. Žilina : Považské 

múzeum v Žiline, 2010. 93 s. ISBN 978-80-88877-55-4. 

- ADAMUSOVÁ, J. - HALLONOVÁ, K. – KENDROVÁ, K. – KONTRIK, A. – 

VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve. Martin: Vydavateľstvo 

Matice slovenskej, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci, 2010, 160 s. ISBN 

978-80-7090-998-0 

 

 

Katalógy 

- HALLONOVÁ, K. – VÁLEKOVÁ, M.: Premeny drôtu ´10. Žilina : Považské múzeum 

v Žiline, 2010, 62 s. ISBN 978-80-88877-54-7. 

 

 

http://pmza.sk/
http://www.pmza.zilina.net/


  

Skladačky k výstavám a expozíciám  
- Kalendárium 2010  

- Expozícia „Drotárstvo“ – Považská galéria umenia v Žiline 

- Z baroka - obraz, hudba, text 

- Z histórie železnice Žilina – Rajec  

- Sobášny palác v Bytči  

- Kalendárium 2011 

 

 

Drobná tlač – pozvánky  
- Čipkované radosti 

- Dalí, Miró, Picasso 

- Expozícia Drotárstvo  

- Z baroka, obraz, hudba, text 

- Premeny drôtu 10  

- Festival drotárstva 2010 

- Modré & červené emócie  

- Roky s Rozsutcom 

- Kováčska dielňa 

- Martin Kratochvíl 

 

                                                                                                    

Plagáty a letáky  
- Ples múzeí 

- Otváracie hodiny v stálych expozíciách PMZA 

- Valentínske rande na hrade Strečno 

- Inaké Čičmany 

- Čipkované radosti 

- Čičmianska výšivka - žilinský výrez 

- Výzbroj a výstroj čs. armády po roku 1945 

- Týždeň otvorených dverí odbornej knižnice PMZA  

- Čarovná krása kameňa a krištáľu  

- Dalí, Miró, Picasso 

- Dalí, Miró, Picasso - leták k výstave 

- Ľudové hračky  

- Drotárstvo  

- Slávnostné otvorenie sezóny na hrade Strečno  

- Noc múzeí a galérií 

- Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo Slovensko 

- Neživá príroda Rajeckej doliny 

- Hop sa, hor sa, hrad otvor sa !  

- Plťami na hrad z hradu na plte  

- Plťami na hrad z hradu na plte“ hrad Strečno, (platí do 31.10.2010) oznamovací letáčik  

- Neživá príroda Súľovských skál 

- O červenej čiapočke - list malého rozprávkara 

- Čo odkrylo drevo  

- Z baroka - obraz, hudba, text 

- Premeny drôtu 10 

- Festival drotárstva 2010 

- Modré & červené emócie 

- Duchovia, elfovia, strečniansky des  



  

- Chodúľami na hrad Strečno  

- Letné príbehy hradu Strečno  

- Duchovia, elfovia, strečniansky des 

- Neživá príroda Rajeckej doliny – Gregorovo humno 

- Z múzea do kúpeľov z kúpeľov do múzea 

- Duchovia, elfovia, strečniansky des 

- Hop sa, hor sa, hrad otvor sa!“ 

- Duchovia, elfovia, strečniansky des 

- Hradné hry Žofie Bosniakovej 

- Živočíšstvo Súľovských skál 

- Roky s Rozsutcom 

- Hop sa, hor sa, hrad otvor sa ! 

- Rozlúčka s prázdninami v Čičmanoch 

- Tá terchovská muzika 

- Kováčska dielňa na hrade Strečno 

- Martin Kratochvíl 

- Jazda historickým motorovým vozňom na trati Žilina – Rajec pri príležitosti 111. výročia 

vzniku trate 

- Sosnowiec včera a dnes  

- Noc duchov, tekvíc, strašidiel 

- Železničné stanice Slovenska 

- Vianočný výstup na hrad Strečno  

- Každý dovidí na hviezdy 

- V mestečku Betlehem 

- Turzotour s Pavlom Dvořákom 

- Mačasúch a iné liečivé byliny 

- Prezentácia knihy Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve v Krajskej knižnici 

v Žiline 

- Posledný salaš 

          

                                                                                                          

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

 televízia) a vynaložené finančné prostriedky:  

 

 

Rozhlas 

 V roku 2010 odznelo o činnosti a aktivitách jednotlivých expozícií múzea 17 príspevkov 

v Slovenskom rozhlase, 4 príspevky v Rádiu ZET, 5 príspevkov v Rádiu Expres, 1 príspevok 

v Rádiu Lumen, 2 príspevky v Českom rozhlase, 1 príspevok v rádiu Regina . Na propagácii sa 

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

Mgr. K. Kendrová, Mgr. M. Váleková, Mgr. A. Maršalová, M. Porubčanská, M. Daskalakis, V. 

Vrábová,  K. Repáňová, G. Ondrejková, K. Repáňová. 

 

 

Rozhlas – platená  inzercia 

  Na platenú inzerciu sa prostredníctvom rozhlasu vynaložilo 50 EUR (projekt Hrad Strečno 

– skvost Považia). 

 

 

 



  

Televízia 

V roku 2010 bolo v televízii odvysielaných o činnosti a aktivitách jednotlivých expozícií 

múzea 14 príspevkov v TV Patriot, 2 príspevky v TV Markíza, 15 príspevkov v STV, 4 príspevky 

v TV JOJ, 1 príspevok pre ČT1, pre Krakovskú TV 1 príspevok, pre Chorvátsku TV 1 príspevok 

a pre TV Poprad 1 príspevok. Na propagácií sa podieľali títo zamestnanci : PhDr. B. Schubert, 

Mgr. A. Brziaková  Mgr. K. Hallonová, Mgr. M. Váleková, Mgr. A. Maršalová, Mgr. K. 

Kendrová, M. Porubčanská, Mgr. P. Šimko, RNDr. V. Urbanová, Mgr. M. Jurecký, E. 

Brezániová, V. Horváthová, D. Jantošková, Mgr. R. Wetter, Mgr. L. Vancová, M. Daskalakis, J. 

Sakalová , K. Repáňová. 

 

 

Iné: Internetová propagácia – neplatená 

 Tlačové agentúry Slovenskej republiky distribuovali  10 príspevkov (TASR, SITA). Na 

propagácii sa spolupodieľali PhDr. B. Schubert, Mgr. A. Brziaková, Mgr. K. Hallonová. 

 

 

Ostatná platená inzercia 

Citylighty   250 EUR (Kelly and his Carneval boys, projekt Hrad 

Strečno – skvost Považia) 

Printové médiá    500 EUR (projekt Hrad Strečno – skvost Považia) 

TV       100 EUR (projekt Hrad Strečno – skvost Považia) 

 

 

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 2010 pre Považské múzeum v Žiline  

predstavoval 557854,- EUR na bežné výdavky a 1875,- EUR na kapitálové výdavky. Rozpočet 

vlastných príjmov v zmysle podmienok a kritérií vypracovaných odborom kultúry ŽSK na rok 

2010 predstavoval pre našu organizáciu sumu 61984,- EUR.  

 

- mzdy, platy, služ. príjmy /610/                 353463,- EUR 

- poistné a odvody /620/                                       124419,- EUR 

- ostatné výdavky /630 a 640/                              79972,- EUR 

   SPOLU          557854,- EUR 

 

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

v rámci  grantového systému vo výške 38200,- EUR a prostredníctvom kultúrnych poukazov 

10630,- EUR.  

      

 Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov  rozpočtu na kapitálové výdavky na rok 2010  

predstavuje 1875,- EUR na nákup zbierkových predmetov. Rozpočtovým opatrením na rok 2010 

zo dňa 11.10.2010 bol rozpočet na kapitálové výdavky vo výške 36532,- EUR určený na 

revitalizáciu historického parku v areáli Budatínskeho hradu (13270,- EUR) a na zavlažovací 

systém a zdroj pozemnej vody v areáli Budatínskeho hradu (23262,- EUR). 

 

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./ 

29.4.2010                 2227/2010/OKaKV006   výdavky na udržanie IP 

projektu/rekonštrukcia SPBY/630/                                           

4647 

21.5.2010                 2227/2010/OKaKV008   Výdavky na opravu havarijného stavu 

striech na Hrade Strečno/630/                  

9600 

21.5.2010                2227/2010/OKaKV008   Mikroprojekt PL-SR-cezhraničná 

spolupráca                                                                

„Hrad Strečno-skvost Považia“/600/      

41725 

30.6.2010 2227/2010/OKaKV010 Úprava mzdových nákladov/610/ -12255 

  Úprava poistného -4314 

  úprava bežné transfery /640/             -2778 

  5%spoufinancovanie projektov 

MKSR/630/ 

4253 

  Mikroprojekt PL-SR-cezhraničná 

spolupráca                                                                

„Hrad Strečno-skvost Považia“/600/ 

6538 

  Výdavky na opravu striech Hrad 

Strečno-havarijný stav /630/             

3000 



  

06.7.2010 2227/2010/OKaKV011 Financovanie projektov v rámci 

grantového systému MKSR/630/ 

36700 

14.9.2010 2227/2010/OKaKV013 5%spoufinancovanie projektov 

MKSR/630/ 

279 

14.9.2010 2227/2010/OKaKV014  Financovanie projektov v rámci 

grantového systému MKSR/630/ 

1500 

23.9.2010 2227/2010/OKaKV015 výdavky na udržanie IP 

projektu/rekonštrukcia SPBY/630 

 4313 

18.11.2010 2227/2010/OKaKV017  Financovanie projektov v rámci 

grantového systému MKSR/630/     

8959 

 

 

 Mikroprojekt PL-SR-cezhraničná 

spolupráca                                                                

„Hrad Strečno-skvost Považia“/600/ 

7911 

30.11.2010 2227/2010/OKaKV019 výdavky na udržanie IP 

projektu/rekonštrukcia SPBY/630/                                           

1691 

17.12.2010 2227/2010/OKaKV021 Financovanie projektov v rámci 

grantového systému MKSR/630/     

1671 

28.12.2010 2227/2010/OKaKV023 Úprava mzdových nákladov/610/ -15773 

  Úprava poistného/620/  -7941 

  Tovary a služby/630/ 17017 

  BT-odchodné a odstupné 6697 

 

 

Úprava rozpočtu 

 
mzdy, platy 353463  -12255-15773 325 435 EUR 

odvody 124419 -4314-7941 112 164 EUR 

ostatatné 

výdavky 

79972+107671  

18 7643 EUR 

granty MK SR 0  + 1500+6000+10000+20700+10630 48 830 EUR   

Spolu 

schválený + 

upravený 

rozpočet 

557854 + 116218 674 072 EUR 

 

 

Zdroj  41 

 

Položka Rozpočet Čerpanie 

610 325 435,00 EUR 325 435,00 EUR 

620 112 164 EUR            111 043 

EUR 

630 179 846,00 EUR 180 425,16 EUR 

640     7 797,00 EUR 8 339,00 EUR 

6... 625 242 EUR 625 242 EUR 

 

  

 Považské múzeum v Žiline malo vo svojom rozpočte účelovo viazané finančné prostriedky 

na prioritné aktivity a podujatia: 

- nákup zbierkových predmetov 



  

- revitalizácia parku v areáli Budatínskeho hradu (13270,00 EUR) 

- zavlažovací systém a zdroj  pozemnej vody v areáli Budatínskeho hradu (23262,00 EUR) 

- osvetlenie Hradu Strečno  mikroprojekt PL-SR Hrad Strečno - skvost Považia (23500,00 EUR) 

 

 

 

Zdroj 111 

Rozpočet           48830,00 EUR                                   

Čerpanie           48830,00 EUR 

 

 Považské múzeum v Žiline v roku 2010 realizovalo projekty  z grantového systému  MK 

SR vo výške  48830,00 EUR. 

 

 

Zdroj 46 

                                                                             

Plánované vlastné príjmy      61985,00 EUR  

Dosiahnuté vlastné výnosy              178355,00 EUR 

 

 Považské múzeum v Žiline použilo finančné prostriedky z vlastných príjmov prioritne 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 finančný príspevok vo výške 1700,00 EUR na projekt „ Keď sa 

drotár narodil“ od Nadácie SPP Bratislava . 

 

 

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 11 230 

Vstupné hrad Strečno 97 116 

Vstupné Čičmany (Radenov dom, Objekt č. 42) 16177 

Vstupné Terchová 6 893 

Vstupné PGU 758 

Vstupné   s p o l u 131416 

Prenájom /priestory na Strečne a prenájom zbierkových predmetov/ 6522 

Reklama 1491 

Publikácie, skladačky, propagačný materiál 4329 

Ostatné služby 15681 



  

Predaj komis. tovaru  178355 

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

Tržby z predaja DNM a DHM (predaj motorového vozidla) 0 

Úroky 216 

Iné ostatné výnosy 2723 

 

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

 stočné, telekomunikačné služby, cestovné . 

 

 

 

Náklady 

 

v EUR 

Spotrebný materiál 44174 

Spotreba energie – s p o l u 89 020 

Elektrická energia 58571 

Plyn 29860 

Voda 589 

Predaný tovar 13586 

Opravy a údržba 101335 

Cestovné 4848 

Reprezentačné 2259 

Ostatné služby 134188 

Mzdové náklady 342863 

Mzdy 325435 

OON 17428 

Zákon. sociál. poistenie 112194 

Zákon. sociál. náklady 30731 

Daň z nehnuteľností 2720 

Ostatné dane a poplatky 981 

Ostatné pokuty a penále 0 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 4468 

Manká a škody 0 

Odpisy H a NDM 119486 

Tvorba ostatných rezerv 11814 

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

Ostatné fin. náklady 4923 

Daň z príjmov 42 

NÁKLADY SPOLU 1019632 

 

 

 

14.6. Mzdové náklady. 

 

Mzdové náklady 325 435 

Odvody ZP + SP 112 194 

OON 17 428 



  

14.7. Tvorba odpisov a finančné krytie. 

  

 Mesačné odpisy DN a HM sú tvorené podľa plánu odpisov, vypočítavajú sa zadaným 

percentom zodpovedajúcim priradenej odpisovej skupine. Odpisy tvorené z majetku zakúpeného 

z vlastných prostriedkov nie sú finančne kryté. 

Inventarizácia majetku v Považskom múzeu v Žiline bola za rok 2010 vykonaná v zmysle 

príkazov riaditeľa č. 2010/1142/001000/1SCH a 2010/1143/001000/1SCH, zo dňa  25.08.2010.  

Inventarizácia pokladne bola vykonaná 4x ročne. 

 

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

 výsledok, pohľadávky. 

 

 

Dokladová inventúra pohľadávok k 31. 12. 2010 

 

Stav účtu 

 

Popis v  EUR 

Stav účtu 311 Odberatelia k 31.12.2010 1914,83 

 po lehote splatnosti:  

 Adrenaline Agency,s.ro./prenájom Hradu Strečno/ 350,00 

 Artforum,s.r.o. Bratislava/publ.-„Žilina-dejiny MHD“ 150,00 

 DPMŽ,s.r.o. Žilina/publikácia-„Žilina-dejiny MHD“ 75,00 

 Progeo,spol.s.r.o./monitoring/ 426,84 

 Talux,s.r.o./prenájom/ 912,99 

Stav účtu 314 Poskyt. prevádzkové preddavky 13,22 

 -Slovenská pošta,a.s.  

  Žilinský večerník, Pamiatky a múzeá  

Stav účtu 335 Pohľadávky voči zamestnancom  5,72 

   

   

Stav účtu 378   

   

   

Stav účtu 381   

Stav účtu 385   

 

 

 

Dokladová inventúra záväzkov k  31.12. 2010 

 

Stav účtu 

 

Popis v  EUR 

Stav účtu 321 Dodávatelia k 31.12.2009 13520,84 

 po lehote splatnosti:  

 Aquabest / ČOV/ 592,55 

 Beebo,s.r.o./pitný režim/ 92,90 

 CCS Slov.spoločnosť pre PK,BA 618,01 

 CWS-boco Slovensko,BA/čistenie rohoží/ 28,08 

 EKPS,s.r.o.Žilina/servis výpočtovej techniky/ 1197,50 

 HQ Studio,Žilina/komis/ 183,41 



  

 Georg-tlačiareň/ tlač/ 81,16 

 Keramika Celina 421,09 

 Kubík Ondrej-Tlačiareň,D.Kubín 310,59 

 L.K.Permanent/Knihy/ 9,12 

 LPChem 249,19 

 Ľubomír Líška/preprava osôb/ 44,00 

 Marcel Pekár/komis/ 43,00 

 MPM,s.r.o./servis elektroinštalačných zar./ 2430,71 

 OPS Strečno 14,87 

 OTIS Výťahy/servis výťahov/ 48,15 

 OZ Klub Makovice/vystúpenie účinkujúcich/ 80,00 

 Poradca podnikateľa/predplatné novín/ 1,23 

 EKPS,s.r.o./výp.technika/ 45,22 

 SBS JARS,s.r.o./ochrana objektov PMZA/ 4829,10 

 SEVAK,a.s./vodné a stočné PMZA/ 115,19 

 SHAMROCK/preklad zo SJ do AJ/ 49,40 

 Slovak Telecom,a.s./hlesové služby PMZA+SPBY/ 400,20 

 SNK/popl.ročné dľa knižnice/ 66,39 

 SLS-Technaco,s.r.o./nákup brúsky-reštaurátori/ 149,99 

 SOOP-Alena Ďurčová/komis/ 43,68 

 Stopkrimi,s.r.o./ochrana objektov-zabezpečenie/ 47,48 

 SSE,a.s. Žilina/zál.platby/ 1126,64 

 WAE SK/dochádzkový systém/ 39,27 

 ŽSK/popl.za Orange/ 162,72 

Stav účtu 323   

   

   

Stav účtu 325 Ostatné záväzky 28511,19 

 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 1,67 

   

VÝNOSY CELKOM K 31.12.2010 

 
984270 

NÁKLADY CELKOM K 31.12.2010 

 

1019632 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK K 31.12.2010 

 

-35362 

 

                        

 

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

              

             Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov rozpočtu na kapitálové výdavky na rok 2010 

predstavuje 1875,- EUR na akvizičnú činnosť – nákup zbierkových predmetov .  



  

           

Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu na kapitálové výdavky 

 

Rozp.opatrenie 

zo dňa 

List č. Účel /pol. EUR 

31.3.2010             2227/2010/OKaKV005      Nákup zbierkových predmetov                     1875 

14.9.2010 2227/2010/OKaKV013 Mikroprojekt PL-SR-Hrad Strečno-

skvost Považia 

23500 

  Mikroprojekt PL-SR-Tradičná 

ľudová architektúra v Čičmanoch 

25504 

11.10.2010 2227/2010/OKaKV016 Revitalizácia parku v areáli BH 13270 

  Zavlažovací systém pozemnej vody 

v areáli BH 

23262 

18.11.2010 2227/2010/OKaKV017 Presun finančných 

prostriedkov“Mikroprojekty PL_SR: 

Hrad Strečno - skvost Považia 

a Tradičná ľudová architektúra 

Čičmany/ zo zdroja 

41 na zdroj 52 

+49004 

-49004 

31.12.2010  Mikroprojekt PL-SR-Tradičná 

ľudová architektúra v Čičmanoch 

(vrátenie fin.prostriedkov 

31.12.2010) 

-25504 

    

    

    

ROZPOČET CELKOM  61907 

 

 

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 2010 realizovalo projekty z grantového systému  MK SR 

vo výške  38200,00 EUR, a to Festival drotárstva 2010 vo výške  1 500,00 EUR, Premeny drôtu 

´10 vo výške 3500,00 EUR, Slovenskí drotári na historických pohľadniciach vo výške 2500,00 

EUR, Záchrana Radenovho domu v Čičmanoch vo výške 20700,00 EUR, Nové okná na hrade 

Strečno, časť Južný palác vo výške 10000,00 EUR. Z dotácie MK SR prostredníctvom kultúrnych 

poukazov získalo múzeum 10630,00 EUR, ktoré sme použili na bežnú prevádzku múzea.  

 

 

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 2010.  
 

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

Považské múzeum v Žiline v roku 2010 nevykonávalo podnikateľskú činnosť. 



  

15. Zmluvy – zoznam uzatvorených zmlúv, z toho:  

 

15.1. Dodávateľské: 

 

ANMIMA s.r.o. Žilina  - Zmluva o reklame  

CWS Boco  Hlohovec                        - Zmluvy o servisnej službe – čistenie rohoží :   

       hrad Strečno  a Budatín  

DaPS s.r.o. Čadca   - Zmluva o dielo  

Green Company Bratislava             - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní nebezpečného odpadu 

KRPZ Žilina                               - Zmluva o poskytnutí ochrany SP Bytča  

KRPZ Žilina                                     - Zmluva o poskytnutí ochrany objektov Budatín 

LIBEX s.r.o. Žilina    - Zmluva o reklame  

Mesto Bytča                                        - Zmluva o dodávke vody do objektu SP Bytča 

PCH LIGNUM, Varín   - Darovacia zmluva   

RIMI SK Žilina                                - Zmluva o poskytnutí doplnkovej služby v SP Bytča 

SEIDL, s.r.o. Žilina   - Zmluva o dielo 

STOPKRIMI Žilina                          - Zmluva o pripojení a vykonaní serv. služieb v SP Bytča 

SBS JARS Žilina                              - Zmluva o poskytnutí bezpeč. služieb v SP Bytča 

      - Zmluva o reklame  

SSE Žilina                                        - Zmluvy o dodávke el. energie do objektov múzea : 

                                                              Budatín, Strečno, Terchová, Čičmany dom č. 42 a Radenov 

        dom 

STOPKRIMI Žilina                            - Zmluva o pripojení a vyk. servis. prác - Budatín 

SOZA Bratislava    - Licenčná zmluva 

TOI TOI a Dixi Žilina                     - Zmluva o prenájme mobilných toaliet  

TESATEL s.r.o. Žilina   - Zmluva o reklame  

ZUŠ Bytča                                       - Zmluva o dodávke el. energie – SP Bytča 

Zväz múzeí na Slovensku    - Zmluva o platbe členského príspevku  

 

                          

15.2. Odberateľské  

 

FARMI – PROFI s.r.o. Ban. Bystrica - Zmluva o nájme nebytových priestorov  

Bc. Michal Babnič, Dolný Kubín - Zmluva o vytvorení a použití diela  

EKOSPOL a.s. Bratislava - Zmluva  o dielo  

ADRENALINE AGENCY s.r.o.  - Zmluva o nájme nebytových priestorov  

 

 

 

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

 

ŽSK Žilina                                         - Zmluva o poskytnutí FP- Mikroprojekt – Tradičná  

           ľudová architektúra a spôsob bývania v pamiatkovej  

           rezervácii Čičmany   

ŽSK Žilina                                       - Zmluva o poskytnutí FP- Mikroprojekt – Hrad Strečno- 

   skvost Považia 

ŽSK Žilina                                       - Zmluva o zverení majetku do správy- Sobášny palác  

   Bytča 



  

ŽSK Žilina                                         - Zmluva o zverení majetku do správy Kubota,  

                                                                  Informačná tabuľa 

ŽSK Žilina                                        - Zmluva o zverení majetku do správy – Projektová 

                                                                  dokumentácia SP Bytča   

ŽSK Žilina - Zmluva o zverení majetku do správy – Budatínsky park  

ŽSK Žilina - Zmluva o zverení majetku do správy – Projektová 

   dokumentácia – SP Bytča – el. prípojka, hrad Strečno – 

   sanácia porúch hradného muriva 

ŽSK Žilina - Zmluva o zverení majetku do správy  - projektová  

   dokumentácia SP Bytča – vykurovanie,   

   vzduchotechnika 

ŽSK Žilina - Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR - Festival 

   drotárstva  

ŽSK Žilina - Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR – Premeny  

   drôtu  

ŽSK Žilina - Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR  - Záchrana  

    Radenovho domu v Čičmanoch 

Matica slovenská Martin   - Zmluva o spoluvydaní  

Bonvin vinotéka Pov. Bystrica - Zmluva o spolupráci  

Dopravná akadémia Žilina                 - Zmluva o spolupráci – odbor. ošetrenie zbierok 

ECAV – Generálny biskupský úrad  - Zmluva o spolupráci  

Juraj Málik – Jánošíkov dvor, Zázrivá - Zmluva o spolupráci  

Gymnázium Bytča - Zmluva o spolupráci 5x 

Gymnázium Hlinská, Žilina - Zmluva o zapožičaní výstavy  

K7 Psovodi – záchranári SR - Zmluva o spolupráci  

Miestne kultúrne stredisko Strečno  - Zmluva o spolupráci  

MODEX a.s.  - Zmluva o spolupráci  

Nadácia SPP Bratislava - Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  

OZ Klub Makovice 95 - Zmluva o spolupráci  

OZ Mulica - Zmluva o spolupráci  

Okresná rada KDH v Bytči - Koprodukčná zmluva  

Považská galéria umenia Žilina - Zmluva o spolupráci  

Poľovnícke združenie Povina - Zmluva o spolupráci  

Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť  - Zmluva o spolupráci  

Rada mládeže Žilinského kraja - Dohoda o spolupráci  

RKC, Farnosť Bytča - Koprodukčná zmluva 

Seale, n.f.  - Koprodukčná zmluva  

Slovenský horolezecký spolok JAMES  - Zmluva o spolupráci  

SPA Rajecké Teplice  - Zmluva o spolupráci  

Spoločnosť Považskej dráhy Žilina n.o. - Zmluva o spolupráci  

Spolok včelárov v Bytči - Zmluva o spolupráci 



  

SPŠ stavebná Žilina - Zmluva o zapožičaní výstavy  

TALUX, s.r.o. - Zmluva o spolupráci 

ŽU Ústav celoživotného vzdelávania  - Dohoda o spolupráci  

ŽU Katedra letectva  - Zmluva o spolupráci  

 

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

V roku 2010 boli organizácii a jej pracovníkom udelené dve ocenenia celoslovenského významu: 

 

- Pamätný list zväzu múzeí udelený Považskému múzeu v Žiline pri príležitosti 20. výročia 

 revitalizácie   drotárstva na Slovensku, 

 

- Pamätný list zväzu múzeí udelený Mgr. Kataríne Hallonovej pri príležitosti 20. výročia 

 revitalizácie drotárstva na Slovensku, 

 

- Titul Víťazná kniha roka 2009 v Hornom Považí, autor Mgr. Peter Šimko - Žilina – dejiny 

 mestskej hromadnej dopravy, 

 

- Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Strečno, Považské  múzeum v Žiline za 

 zásluhy a rozvoj kultúry v obci.  

 

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 existujúcu expozíciu drotárstva v obecnom múzeu 

a reinštalovať ju vo vyhovujúcejších priestoroch. 

6. Rozvíjať a podporovať výskum s cieľom prehlbovať poznanie regionálnych dejín i oboch 

špecializovaných odborov s celoslovenskou pôsobnosťou a zabezpečiť tak rast odborných 

zamestnancov, zvyšovať odborný kredit organizácie, či získavať informácie o zachovaných 

hmotných i nehmotných pamiatkach ako potenciálnych akvizíciách múzea. 

7. Skvalitňovať pracovné podmienky zamestnancov. 

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

a expozície. 

9. Rozvíjať spoluprácu s už existujúcimi partnermi a získavanie nových. 

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

klaster. 

11. Založiť občianske združenie a užšie spolupracovať s dobrovoľníkmi. 

12. Revitalizovať výstavný fundus múzea. 



  

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

bol distribuovaný direct mailom návštevníkom organizácie (štvrťročne). 

14. Rozšíriť web stránku múzea o nové jazykové mutácie.  

15. Zintenzívniť spoluprácu s organizáciami zastrešujúcimi znevýhodnené skupiny obyvateľov, 

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

skúsenosť a pod.). 

16. Rozšíriť ponuku služieb na hrade Strečno pre cieľovú skupinu – detský návštevník (lektorský 

výklad prispôsobený tejto cieľovej skupine, vytvorenie detského sprievodcu hradom Strečno). 

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

odborná verejnosť (špecifický lektorský výklad). 

18. Intenzívne vyhľadávať sponzoring, vyhľadávať možnosti bártrovej spolupráce. 

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

a expozície.   

20. Personálne doriešiť niektoré neobsadené miesta v organizácii, najmä pozíciu konzervátora 

drotárskych zbierok a dokumentaristky drotárskeho oddelenia, ktoré vznikli odchodom 

pracovníčky na materskú dovolenku a uvoľnením pracovníka z miesta konzervátora v rámci 

skúšobnej doby.  

21. Sústrediť aktivity pracovníkov múzea a smerovanie vybraných pracovných úloh na 

nadchádzajúce 70. výročie založenia múzea v roku 2012. 

22. Zintenzívniť priamy marketing - direct mail,  elektronický marketing, živé  pozvánky, na 

propagáciu programovej produkcie múzea. 

23. Aktualizovať propagačné materiály múzea a vytvoriť nové v súvislosti s novými expozíciami 

múzea a zrevitalizovaným parkom. 

24. Revitalizovať a modernizovať existujúce expozície v Radenovom dome v Čičmanoch a na 

hrade Strečno.  

25. Optimalizovať podmienky pre zbierkové predmety vo výstavných a depozitárnych priestoroch 

múzea. 

26. Začať s prípravou koncepcie novej expozície zameranej na dejiny Žiliny v priestoroch 

Budatínskej veže. 

27. Pokračovať v trende ponuke každodenných atraktívnych podujatí na hrade Strečno počas 

letných prázdnin. 

28. Začať spoluprácu so školami, univerzitami v kontexte zadania alebo súťaže ateliérových či 

diplomových prác  - dobudovanie drobnej architektúry v Budatínskom parku. 

29. Iniciovať dobrovoľnícke akcie v Budatínskom parku zamerané na jeho údržbu, dosadbu 

a osvetu, zrealizovať Wifi pokrytie.  

30. Realizovať  enviromentálne aktivity v kontexte múzejnej pedagogiky v parku (napr. otvorená 

hodiny prírodovedy).  

31. Realizovať seminár  a prípravu monografie v rámci projektu Po stopách Juraja Turzu.   

 

 



  

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 2010 KULT (MK SR) – za jednotlivé kultúrne 

organizácie  

Výkaz: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2010 - 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. Hrad Strečno – Kováčska dielňa. 

4. Objekty ľudovej architektúry Čičmany – Zo života a práce čičmianskeho ľudu (Radenov 

dom). 

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

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

7. Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej. 

8. Sobášny palác v Bytči – Pamiatky UNESCO na Slovensku. 

9. Expozícia Drotárstvo v PGU v Žiline. 

 

 

 

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

 expozície vo vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií ). 

 

1. Hrad Strečno – Kováčska dielňa 

2. PGU Žilina - Expozícia Drotárstvo  

 

 

1.3. Počet a názvy revitalizovaných expozícií. 

 

V roku 2010 neprebehla revitalizácia expozícií Považského múzea v Žiline. 

 

 

2. Zbierky 

 

2.1. Akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1.) 

 

Akvizičná činnosť Počet ks 

Kúpa 1249 

Dar 18 

Zber 239 

Výskum 202 

SPOLU  1708 

Vyčíslená hodnota 8 940,60 EUR 

Výška investovaných fin. prostriedkov  1 999,40 EUR 

 

 

2.2. Stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2)  
 

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

- počet nespracovaných zbierok  



  

- počet zb. predmetov v elektronickej. evidencii – záznamov  

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

 

Evidencia zbierok rok 2010 

Sledované 

obdobie 

Počet zb. 

predmetov 

v 1. stupni 

evid. 

Počet zb. 

predmetov v 2. 

stupni evid. 

Počet 

nespracovaných 

zbierok 

Počet zb. predmetov v 

elektr. evid. 

Počet zb. 

predmetov evid. 

v 

CEMUZ/CEDVU 

2010 143 416 142 139 1 277 

ACCES+AMIS+ESEZ 

90 366 záznamov 54 027 

 

 

 

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, …) 

 

 Je nevyhnutné rozčleniť pracovné úkony na viacero činností, pretože práca odborných 

pracovníkov je špecifická  postupmi a vykonanými zásahmi. Rozdelenie základných pracovných 

úkonov len na 3 skupiny je nedostačujúce. Je nanajvýš potrebné tieto úkony pomenovať a zaradiť 

ich ako ďalšie stupne činnosti. Zbierkové predmety nemusia byť len konzervované, ale ešte 

nemusia byť ani ako reštaurované. Medzi týmito činnosťami je medzistupeň veľmi dôležitej 

činnosti, ktorú treba špecifikovať.  

 Ďalším nedostatkom je začlenenie práce konzervátora keramiky pracujúceho 

s archeologickými predmetmi, ktoré tvoria veľkú časť. V tejto pracovnej činnosti je dôležité 

vytvorenie ďalšej skupiny a to: archeologickej rekonštrukcie, pretože táto činnosť nie je 

konzervovanie a nie je ani reštaurovanie.  

 Na základe dlhoročného sledovania týchto odborných činností, je potrebné vytvoriť nové 

špecifiká a uviesť ich do praxe, pretože v záverečnej sumarizácii je veľmi problematické zaradiť 

jednotlivé zbierkové predmety len do troch kategórii. Týmto sa získava úplne mylná 

kvantifikovaná  informácia. 

 

Návrh objektívneho rozčlenenia činností: 

- základné ošetrenie 

- konzervovanie 

- odborné ošetrenie s reštaurátorským zásahom 

- reštaurovanie 

- archeologická rekonštrukcia 

 

 

 

 



  

 

Počet zbierkových predmetov po odbornej starostlivosti 

 

 

Činnosť 
Počet kusov 

vlastné zákazka dodávateľsky 

reštaurovanie 40 - - 

konzervovanie 211 - - 

preparovanie 95 4 - 

archeologická rekonštrukcia 20 - - 

odborné ošetrenie s reštaurátorským zásahom 90 - - 

základné ošetrenie 810 - - 

prechádza do roku 2010 8 - - 

Počet kusov celkom 1274 4 - 

Spotreba materiálu v EUR 1051 € 130 € 0 

 

 

 

Revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach 2010  

  

Zbierkový fond, pracovník 

 

Trvanie Forma 

História II. + Umenie, 

Mgr. J. Mrvová 

1. 8. 2010 – 15. 10. 2010 mimoriadna 

Archeológia, Mgr. L. Krišková september 2009 – jún 2010 mimoriadna 

Geológia, Mgr. R. Wetter 8. 3. 2010 – 29. 3. 2010 mimoriadna 

 

 

Množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok 2010 

 

V roku 2010 neboli vyradené žiadne zbierkové predmety. 

 

 

Nedostatky v ochrane zbierkového fondu s návrhom riešení 

 Aj v tomto roku bol zásadný nedostatok v ochrane zbierok v neefektívnom procese 

uskladnenia ošetrených zbierkových predmetov v depozitároch s nevyhovujúcimi podmienkami. 

Predmety už zreštaurované znovu prichádzajú do kontaktu s nezreštaurovanými zbierkami, často 

biologicky napadnutými. Okrem týchto aspektov je tu nežiadúce veľmi prašné prostredie, čoho 

príčinou je aj nevyhovujúca vzduchotechnika a klimatizácia. Zbierkové predmety, ktoré sú 

častejšie prezentované treba zakaždým nanovo ošetriť a tým sa stráca efektivita práce. Správne 

uloženie zbierkových predmetov je rovnako dôležité ako ich odborné ošetrenie. Výberom 

vhodného mobiliára a obalového materiálu sa zbierkovým predmetom zabezpečí dostatočná 

ochrana. Investícia do skvalitnenia technického stavu depozitárov by mala návratnosť v znižovaní 

nákladov na reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie. 

 V rámci ošetrovania zbierkových predmetov v múzeu, sa toto ošetrenie týka prevažne 

úžitkových predmetov určených k výstavám a do expozícií. Pre časovú náročnosť vynakladanú na 



  

„čistenie“ zbierok, sa pracovníci v priebehu roka nemajú možnosť venovať zbierkovým 

predmetom vyžadujúcich si komplikovanejší zásah, ktorý je aj časovo náročný.  

 Oblasť ošetrovania zbierkových predmetov výtvarného charakteru formou 

reštaurátorského zásahu je realizovaná  v malej miere a to z dôvodu nedostatku pracovnej sily 

alebo časovej náročnosti na úkon. Pracovná pozícia reštaurátora maľby je zameraná na 

reštaurovanie zbierkových predmetov na rôznom podklade, pričom ešte tento pracovník vykonáva 

činnosť vedúceho oddelenia, čím sa veľmi obmedzil pracovný výkon v oblasti samotného 

reštaurovania. 

 Na veľkú časť zbierkového fondu, ktorú tvorí materiálová skupina drevo je na oddelení len 

jeden konzervátor, ktorý nie je oprávnený vykonávať reštaurovanie zbierok výtvarnej povahy. 

Zbierkový fond obsahuje množstvo takýchto zb.predmetov, riešením by bolo prijať ďalšieho 

pracovníka so špecializáciou na reštaurovanie dreva alebo zadávaním práce na zákazku. Keďže 

konzervovanie dreva je nepostrádateľnou činnosťou oddelenia, nebolo by účelové zameniť túto 

pozíciu za reštaurovanie.  

 

 

2.4. Vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov  
  (Tabuľka č. 3)  

     

Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov 

 Považské múzeum v Žiline 

Sledova
né 
obdobie: 2010 

  
Názov zmluvnej 

organizácie 
Doba výpožičky 

Počet zb. 
predmetov 

Účel výpožičky 

Zmluvná 
organizá
cia ako 
požičiav

ateľ 

Obec Dlhé Pole 
1.3. 2010 - 31.3. 
2011 41 pamätná izba 

Slovenské 
technické múzeum 
Košice 

23.3. 2010 - 30.5. 
2010  25 výstava 

Poľovnícke 
združenie SPZ 
Povina 

18.3. 2010 - 21.3. 
2010 49 výstava 

Obec Veľké Rovné 
15.5. 2010 - 30.5. 
2011 172 výstava 

ÚĽUV Bratislava 
30.3. 2010 - 14.6. 
2010 10 výstava 

Mesto Žilina     výstava 

Obecný urad 
Hvozdnica 

9.6. 2010 - 15.6. 
2010 153 výstava 

Dopravná 
akadémia Žilina 

14.10. 2010 - 30.6. 
2011 1 odborné ošetrenie 

Slov. agentúra na 
podporu zdravotne 
postihnutých 
občanov, Klátová 
Nová Ves 

28.10. 201 - 11.11. 
2011 18 výstava 

Mgr. art. Andrea 
Lachová 12.12.2010 2 autorská módna prehliadka 

        



  

Zmluvná 
organizá
cia ako 
vypožiči
avateľ 

Kunsthandel 
Wurzburg 

14.4. 2010 - 25.5. 
2010 53 výstava 

Vojenské 
historické múzeum 
Piešťany 

1.3. 2010 - 6.4. 
2010 

154 výstava 

        

    
    

    
    

Vývoz 
zb. 

predmet
ov 

Ostravské 
múzeum Ostrava 

12.6. 2010 - 3.9. 
2010 3 výstava 

  

      

      

        

        

 

 

3. Výstavná činnosť: 

 

3.1. Výstavy (druh) (Tabuľka č. 4) 

 

1. vlastné      24 

2. prevzaté 9 

3. dovezené 2 

4.  vyvezené  1 

5.  v repríze  0 

 

 

Považské múzeum v Žiline 2010 

Autor koncepcie Miesto konania Trvanie Druh 

RNDr.L.Hlôška, 

PhD., F.Sedílek 

Kultúrny dom, Kysucké 

Nové Mesto 18.3. - 21.3. 2010 vlastná 

RNDr.L.Hlôška, PhD. Sobášny palác v Bytči 

august-september 

2010 vlastná 

Mgr.P. Šimko 

Mgr.M. Jurecký 

Mgr.J. Mrvová 

Mgr.L. Krišková 

RNDr.V. Urbanová, 

CSc. 

Mgr.R. Wetter 

RNDr.L. Hlôška, 

PhD. Sobášny palác v Bytči stála výstava vlastná 

Mgr.P. Šimko 

Železničná stanica 

Lednické Rovne 30.10. - 31.10. 2010 vlastná 

Mgr.P. Šimko 

Budatínsky hrad - 

výstavná miestnosť 

9.11. 2010 - 31.1. 

2011 vlastná 

Mgr.K. Kendrová Základná škola Hvozdnica 13.6. - 16.6. 2010 vlastná 



  

Mgr.K. Kendrová Terchová (v expozícií) 1.6. - 31.8. 2010 vlastná 

Mgr.K. Kendrová Terchová (v expozícií) 9.9. - 30.10. 2010 vlastná 

Mgr.K. Kendrová Čičmany - Radenov dom 14.4. - 30.6. 2010 vlastná 

Mgr.K. Hallonová 

Galéria ÚĽUVu Tatranská 

Lomnica 28.1. - 20.3. 2010 vlastná 

Mgr.K. Hallonová 

Galéria ÚĽUVu Banská  

Bystrica 30.3. - 14.6. 2010 vlastná 

Mgr.K. Hallonová 

Mgr.M.Váleková, 

PhD. Sobášny palác v Bytči 25.6. - 30.7. 2010 vlastná 

Mgr.K. Hallonová 

Galéria Reflexy, Hotel 

Magnólia, Piešťany 28.10. - 10.11. 2010 vlastná 

Mgr.M. Jurecký 

Budatínsky hrad-výstavná  

miestnosť 11.6. - 30.10. 2010 vlastná 

  Čičmany - Radenov dom 9.2. - 28.2. 2010 prevzatá 

  Sobášny palác v Bytči 4.3. - 31.3. 2010 prevzatá 

  Čičmany - Radenov dom 3.3. - 31.3. 2010 prevzatá 

  

Budatínsky hrad-výstavná 

miestnosť 3.3. - 31.3. 2010 prevzatá 

Mgr.R. Wetter Hrad Strečno 1.4. - 23.6. 2010 vlastná 

  

Budatínsky hrad-výstavná 

miestnoť 17.4. - 23.5. 2010 dovezená zo zahr. 

Mgr.R. Wetter Radnica, Rajec 11.5. - 7.6. 2010 vlastná 

Mgr.R. Wetter 

Čičmany - Gregorovo 

humno   vlastná 

Mgr.R. Wetter Sobášny palác v Bytči 1.6. - 28.6. 2010 vlastná 

Marek Holeša Hrad Strečno 25.6. - 25.8. 2010 prevzatá 

Horecký Hrad Strečno 27.8. - 2.11. 201 prevzatá 

  Sobášny palác v Bytči 24.9. - 17.10. 2010 prevzatá 

  

Budatínsky hrad-výstavná 

miestnosť 7.10. -31.11. 2010 dovezená zo zahr. 

E. Brezaniová Sobášny palác v Bytči 5.12. - 9.1. 2011 vlastná 

RNDr.V. Urbanová, 

CSc. Čičmany - Radenov dom dec. 2010 - apríl 2011 vlastná 

Mgr.K. Kozáková Čičmany - Radenov dom dec. 2010 - máj 2011 vlastná 

Mgr.P. Šimko STM Košice 23.3. - 30,5. 2010  vlastná 

Mgr.P.Šimko 

Mgr.M. Jurecký 

Mgr.M. Okániková 

Mgr.J. Mrvová 

Mgr.L. Krišková 

RNDr.V. Urbanová, 

CSc. 

RNDr.L. Hlôška, 

PhD. Kaštieľ Radoľa 5.2. - 28.3. 2010 vlastná 

  

Budatínsky hrad-výstavná 

miestnosť 2.10 prevzatá 



  

RNDr.L. Hlôška, 

PhD. 

Mgr.P. Šimko 

RNDr.V. Urbanová, 

CSc. 

Mgr.M. Okániková 

Mgr.A. Bárdyová 

Mgr.M. Váleková, 

OhD. 

Mgr.K. Kendrová 

Mgr.R.Wetter 

Mgr.L. Krišková 

Mgr.art.A. Španová 

Bc.M. Starinská 

L. Hrušková 

M.Daskalakis 

Mgr.K. Hallonová 

Budatínsky hrad-výstavná 

miestnosť 

26.11.2009 - 31.1. 

2010 vlastná 

  Sobášny palác v Bytči 2.5. 30.5. 2010 prevzatá 

 

 

 

Mgr.P. Šimko 

Mgr.M. Jurecký 

Mgr.M. Okániková 

Mgr.J. Mrvová 

Mgr.L. Krišková 

RNDr.V. Urbanová, 

CSc. 

RNDr.L. Hlôška, 

PhD. Sosnowiec, Poľsko  

vlastná-vyvezená do 

zahraničia 

 

 

 

4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie  

 

 

5. - 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) 

 

 

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea 

 

Kategória údajov: Vykazovaný rok:                2010 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet ks: 143 416  

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované - počet ks: 142 139 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - prír. č.: 339 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet ks: 1 708 

Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov (ks): 1 277 



  

Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky (ks): 54 027 

Celkový počet expozícií: 11 

 z toho nové expozície: 2 

Celkový počet výstav: 36 

z toho: vlastné: 24 

 prevzaté: 9 

 dovezené zo zahraničia: 2 

 vyvezené do zahraničia: 1 

 reprízy: 0 

Celkový počet kultúrnych podujatí:  160 

Celkový počet návštevníkov: 105 661 

z toho: expozície a výstavy: 95806 

 podujatia ostatnej prezentačnej činnosti: 9855 

Celkový počet pracovníkov:  52 

Bežný transfer:   625 242,00 EUR 

 

 

V Žiline, dňa 25.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

        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 

 

 


