
 
 

A. Súhrnný rozbor činnosti za rok 2022 

 

Činnose Tekovského múzea v  Leviciach (�alej len TM) sa v sledovanom období riadila 
Plánom hlavných úloh na rok 2022 č. j. TMLV - 13/2022 zo dňa 17. 1. 2022. Jeho činnose bola 

do značnej miery limitovaná opatreniami proti COVID-19. V prvom štvreroku 2022 prevládali 
v�aka epidemiologickej situácii v okrese Levice ešte individuálne prehliadky návštevníkov 

výstav, stálych a vysunutých expozícií. �alším nepriaznivým faktorom, ktorý ovplyvňoval 
plnenie úloh v prvom polroku 2022 bolo  navýšenie cien za energie, za služby a tovary. 

Priority  v sledovanom období boli: bolo plnenie úloh vyplývajúcich z príležitosti 450. výročia 
úmrtia kapitána Levického hradu, Tekovského župana a bojovníka proti Osmanskej ríši 
Stephanusa Dobo de Ruzka, �alej plnenie stanovených vedecko-výskumných úloh, odborná 
starostlivose o zbierkový fond múzea, odborná príprava a propagácia výstav a kultúrno-

výchovných podujatí, oprava a údržba spravovaných objektov, efektívne čerpanie 
pridelených finančných prostriedkov. 

 

 

Výskumná a zberateľská činnose 

 

Odborní pracovníci plnili v priebehu sledovaného obdobia tieto plánované výskumné úlohy : 
 

A. Participácia na výskumných projektoch organizovaných inými inštitúciami: 
Mapovanie flóry a entomofauny v CHKO Štiavnické vrchy. 
TM v rámci spolupráci s CHKO Štiavnické vrchy mapovali flóru a entomofaunu na 

lúčnych lokalitách uvedeného pohoria v hraniciach okresu Levice. Celkove sa navštívili 
lokality 15 krát. 

 

B. Spolupráca s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi:  
Participácia na projekte zameranom na výskum fauny a flóry v pohorí Branisko. 

Z výsledkov tohoročného výskumu bola spracovaná výročná správa (zaznamenané 
druhy blanokrídlovcov a semenných rastlín) 
 

C. 16. stretnutie Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku: 

9. 6. - 12. 6. 2022 sa v Novej Bošáci uskutočnilo už 16. stretnutie odborníkov na danú 
problematiku z ČR a SR. Realizoval sa výskum a zber entomologického a floristického 
materiálu na danej lokalite. Odborný pracovník TM participoval na prezentácii „Včela 
medonosná (Apis mellifera) ako lákadlo pre sršňovité. 
 

D. Stretnutie entomológov:  

16. 6. - 18. 6. 2022 sa v Skýcove uskutočnil výskum a zber entomologického 
a floristického materiálu na danej lokalite. 

 

E. Floristický kurz: 
3. 7. – 9. 7. 2022 účase odborných pracovníkov na Floristickom kurze SBS pri SAV, 

ktoré sa konalo v Senci a jej širšom okolí. Z tamojších lokalít bol získaný bohatý 

entomologický materiál.  
 

 

F. 46. východoslovenský tábor ochrancov prírody: 



V dňoch 1. 8. – 5. 8. 2022 sa konalo na pohorí Branisko (Kopytovská dolina) stretnutie 
odborných pracovníkov. Realizoval sa zber materiálu, výskum fauny a flóry, výskum 
blanokrídlovcov a vegetácie. 
 

G. Odborné spracovanie výskumov flóry a fauny:  

V priebehu vegetačného obdobia 2022 sa uskutočnili 2 návštevy spojené s výskumom 

a zberom entomologického i botanického materiálu v katastrálnom území Domadice, 
�alej 2 návštevy v lokalite Tehla (Hronská pahorkatina) za účelom rekognoskácie 
územia a výskumu flóry a fauny. 
 

H. Výskumná exkurzia:  

Počas roka 2022 sa vykonali 3 výskumné exkurzie v katastrálnom území Bátovce, 

zamerané na  výskum flóry a fauny . 

 

I. Archeologický dohľad:  

Na základe oprávnenia na vykonávanie archeologického výskumu ako právnickej 
osoby sa vykonával archeologický doh?ad na výskumoch včasnostredovekých 
kostolov na lokalite Lula 2. 5. - 7. 5. 2022, Kee 9. 5. - 14. 5. 2022, Kamenný most nad 
Hronom 23. 5. - 4. 6. 2022 a Ve?ké Ludince 13. 6. - 19. 6, 2022. 

 

J. Po stopách Arpádovcov:  

V spolupráci s OZ Sine Metu a Ma�arským národným múzeom sa TM podie?alo na 

geofyzikálnom zameraní vytypovaných dvanástich lokalít v rámci projektu                
„Po stopách Arpádovcov“. 

 

K. Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach: 

V sledovanom období sa spracovávala odborná štúdia do Zborníka TM č. 13 

k získaným novým poznatkom o živote a diele Vojtecha Laufera-Lévaváriho.  
 

L. Denník ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce: 

Odborná pracovníčka TM vykonala vyhodnotenie prác do FPU a prezentáciu 

schváleného projektu. Odovzdanie výročnej správy. 
 

M. Register osobných a rodinných fondov v zbierkovom fonde Tekovského múzea 
v Leviciach: 

Počas sledovaného obdobia sa realizovala vedecko-výskumná úloha archívnych 
materiálov v Štátnom archíve Nitra, pracovisko Levice. Realizovala sa aktualizácia 
zoznamov, tvorba nových fondov, priebežný výskum naprieč zbierkovým fondom 
múzea so zameraním na zbierku fotografického a listinného materiálu. Príprava 
článku do Zborníka TM č. 13, rozpísaná problematika daného obdobia na príklade 
rodiny Koralewski.  

 

N. Lekáreň v Tekovských Lužanoch: 

Počas sledovaného obdobia sa uskutočnil  výskum v teréne archívnych materiálov 
v Štátnom archíve Nitra a v Štátnom archíve Banská Bystrica, k histórii lekárne 
v Tekovských Lužanoch. Súčasne bol vypracovaný odborný článok do odborného 
časopisu slovenského lekárnictva - Slovenský lekárnik (február – august 2022). 

 

O. Participácia na odbornom kolokviu MUZAKT VI., ktoré sa konalo 22. 9. 2022 
v Múzeu Jána Thaina Nové Zámky: 

Aktívna účase dvoch odborných pracovníkov TM -  



- príprava článku a prezentácia historičkou TM na tému „Reštaurovanie zbierok 

Tekovského múzea v Leviciach v rokoch 2018 – 2022“, publikované v roku 

2023. (online zborník, ročníky 2021, 2022).  
- poskytnutý príspevok etnografom TM pod názvom Vodný mlyn Bohunice 

„Revitalizácia vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach (vízia 

a projekt)   

 

P. „Rok Dobóa v Leviciach“ Stephanus Dobo de Ruzka 450 anni: 

Pri príležitosti 450. výročia úmrtia kapitána Levického hradu, Tekovského župana a            

bojovníka proti Osmanskej ríši Stephanus Dobo de Ruzka sa realizoval celý rad 
podujatí pod názvom „Rok s Dobóom v Leviciach“ - komentované prehliadky (12), 

prednášky v slovenskom jazyku (7), v ma�arskom jazyku (5). Príprava, natáčanie  
a premietanie krátkeho filmu k danej téme pod názvom „ Hviezdny barón“. Súčasne 
sa pripravovala  výstava, ktorá bola otvorená 1. 7. 2022 do 27. 11. 2022 (výber 

zbierkových predmetov, scenár, spracovanie textov na bannery a ich výroba, výroba 
modelu Levického hradu, príprava a tlač propagačného materiálu (pozvánky, 
plagáty), návrh a výroba dobových rekvizít a pomocného vzdelávacieho materiálu 
k interaktívnej časti výstavy, inštalácia výstavy).  

 

Q. Participácia pri príprave odborného časopisu: 

Poskytnutý odborný článok historikom TM pod názvom „Obrana stredoslovenských 
banských miest“, do vedecko-populárneho časopisu, ktorý je o dejinách a kultúre 
Hontu. Bol uverejnený v decembri 2022. 

 

R. Výskumná činnose zameraná na doplnenie zbierkového fondu z „čilejkárskeho“ 
mikroregiónu a Uhliská: 

V prvom polroku 2022 sa realizoval výber a nákup zbierkových predmetov (odevných 
súčiastok a ?udového nábytku)  v počte 39 ks. 

 

 
 

Evidencia, ochrana a spracovanie zbierok, Fotodokumentácia 

 

1. Priebežne počas sledovaného obdobia sa pripravovali podklady (výber, triedenie 

predmetov z jednotlivých ponúk, odborné spracovávanie a determinovanie získaných   
predmetov výskumom) pre Komisiu na tvorbu zbierok, ktorá zasadala v roku 2022 

dvakrát -  8. 2. 2022 a 30. 11. 2022. Na zasadnutí Komisie na tvorbu zbierok sa do 

zbierkového fondu TM prijalo 822 ks zbierkových predmetov zapísaných v 133 

prírastkových číslach. Zbierkové predmety boli zaradené do jednotlivých vedných 
odborov. 

 

 

 

 Prírastky 

                                            Spôsob nadobudnutia 

Vlastný 
výskum/zber 

Kúpa Dar Zámena Prevod 

Odbor prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks 

História 26 96 8 8 2 2 16 86 0 0 0 0 

Etnografia 14 39 0 0 14 39 0 0 0 0 0 0 

Dejiny umenia 5 5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 

Numizmatika 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 47 143 8 8 24 49 16 86 0 0 0 0 

Botanika 23 175 23 175 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entomológia 63 504 63 504 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 86 679 86 679 0 0 0 0 0 0 0 0 



 Prírastky 

                                            Spôsob nadobudnutia 

Vlastný 
výskum/zber 

Kúpa Dar Zámena Prevod 

Odbor prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks 

 

Prírastky spolu 

 

133 822 93 687 24 49 16 86 0 0 0 0 

 

 

2. Zakúpili sa zbierkové predmety z oblasti spoločenských vied v hodnote 6 736,00 €.  
Finančné prostriedky poskytol NSK.  

 

3. Pravidelne sa zabezpečovala evidencia pohybu zbierkových predmetov na účely výstav, 
kultúrno-výchovnej práce, fotografovania, determinácie, spracovania, konzervovania 
a digitalizácie. Spolu to bolo 868 položiek , z toho národopis 66 ks,  história 103 ks, 

numizmatika 3, umenie 17 , botanika 175ks a entomológia 504 ks. 
 

4. Bolo vyhotovených 17 zmlúv o výpožičke na zbierkové predmety s celkovým počtom 
zbierkových predmetov 204 ks.  

 

5. TM si v roku 2022 zapožičalo pre svoju múzejnú činnose 224 ks zbierkových  predmetov  

z piatich  inštitúcií.   
  

6.  Počas sledovaného obdobia sa vykonával odbornými pracovníkmi múzea prepis, oprava, 

dop;ňanie a  kontrola databázy na evidenciu zbierkových predmetov, obrazových 

záznamov, druhostupňových kariet a ich dotlač. Najväčšia pozornose sa sústredila na 
odstraňovanie zistených nezrovnalostí z mimoriadnej odbornej revízie národopisného 
zbierkového fondu a dop;ňanie databázy druhostupňového spracovania zbierok.  

 

7.  V druhostupňovej evidencii odborní pracovníci TM spracovali: 

- národopis  14 ks - 14 evidenčných čísiel,  

- história 59 ks - 59 evidenčných čísiel,  
- botanika 400 ks - 400 evidenčných čísiel,  
- entomológia 250 ks - 13 evidenčných čísiel, 

- Numizmatika 3 ks – 3 evidenčných čísiel, 
- Umenie 14 ks – 14 evidenčných čísiel. 

 

8. Entomologický a botanický materiál získaný v teréne bol pracovníkmi prírodovedného 
pracoviska priebežne determinovaný, lisovaný, preparovaný a priebežne sa zara�uje do   
zbierok múzea, respektíve sa pripravuje na druhostupňové spracovanie. Botanický 
a entomologický materiál získaný vlastným zberom v priebehu roka 2022 bol komisiou 

KTZ  dňa 25. 11. 2022 schválení a následne spracovaný v druhostupňovej evidencií:  
- Botanika – 175 položiek s prírastkovým  číslom 23. 

- Entomológia – 504 exemplárov s prírastkovým  číslom 63. 

 

9. V Lesnej škole v Leviciach aktuálne zapožičaných 145 exemplárov hmyzu. 

 

10.   Nadobúdanie zbierkových predmetov do etnografického zbierkového fondu:  

- Nadobudnuté zbierkové predmety z pozostalosti v obci Ve?ké Kozmálovce 41 ks – 

financie ÚNSK 

- Nadobudnutie zbierkového predmetu  prostredníctvom dotačnej schémy MK SR – 

FNU 1 ks 

- Nadobudnutie predmetov kultúrnej hodnoty vlastným zberom 13 ks. 
 



11.  V druhostupňovej evidencií bolo spracovaných 400 ks botanických položiek s rovnakým 
počtom prírastkovým číslom. Z entomologického zbierkového fondu bolo 
v druhostupňovej evidencií spracovaných 250 exemplárov kutaviek s 13 prír. číslami. 

 

12.  V sledovanom období sa priebežne digitalizovali botanické údaje z botanických zbierok 
v počte  do 31. 12. 2022 je zdigitalizovaných  15 986 ks.  

  

13.  V roku 2022 sa  vykonali mimoriadne odborné revízie: 
- zbierkový fond Iné/Turistika – 885ks - súčasne sa realizovalo uloženie zbierkových 

predmetov do nových krabíc. K mimoriadnej odbornej revízii zbierkových predmetov 
bola vypracovaná  pracovná databáza z centrálnej databázy zbierkových predmetov 
pre potreby členov revíznej komisie. 

- zbierkový fond Kachliarske formy, keramické kachlice, tehly a škridle – 370 ks – bola 

vypracovaná pracovná databáza z centrálnej databázy zbierkových predmetov pre 
potreby členov revíznej komisie 

- zbierkový fond - depozitár č.68 – 69 - bola vypracovaná pracovná databáza 

z centrálnej databázy zbierkových predmetov pre potreby členov revíznej komisie 

 

14.  V termíne 18. 10. 2021 až 31. 3. 2022 sa vykonala pravidelná odborná revízia 
botanického zbierkového fondu. V botanickom fonde je k 30. 3. 2022 evidovaných 33 404 

položiek. 
 

15.  Etnografický odborný pracovník poverený ako predseda revíznej komisie mimoriadnej 
revízie v depozitári Drevená hala, bola realizovaná v dňoch 3. – 4. 10. 2022. Revízny zápis 
odovzdaný 31. 10. 2022. 

 

16.  V priebehu sledovaného obdobia pracovníci prírodovedného, historického 
a národopisného pracoviska pravidelne zabezpečovali kompletnú dezinfekciu 

entomologických, vertebratologických, botanických zbierok a textílií dostupnými 
prípravkami a metódou vymrazovania. Počas vhodných klimatických podmienok sa 
zabezpečovalo vetranie a odvlhčovanie národopisných, historických depozitárov 
a depozitár umenia. Súčasne sa vykonávala pravidelná kontrola činnosti germicídnych 

žiaričov. 

17.  V sledovanom období odborní pracovníci - konzervátori zakonzervovali 54 ks 

zbierkových predmetov, s toho história 29 ks, etnografia 8 ks a 17 ks nevidovaných 
zbierkových predmetov. �alej pracovníčka TM  ošetrila  56 ks textílií a 28 ks tkaných 
kobercov z vysunutých expozícií TM. Na nákup konzervačných prostriedkov bolo 
vyčlenených 3 039,71 €. 

      

18.  Odborní pracovníci - konzervátori TM ošetrili 450 ks keramiky. 

      

19.  NSK schválilo na reštaurovanie 5 ks zbierkových predmetov z oblasti histórie a umenia 

v celkovej hodnote 11 940,00 €. Práce sa zrealizovali v druhom polroku 2022. 

      

20.  V mesiaci január 2022 sa vypracoval dokument - Plán odborného ošetrenia zbierkových 
predmetov  TM na rok 2022. 

      

21.  V mesiacoch máj - jún 2022 bola vypracovaná „Koncepcia nadobúdania zbierkových 
predmetov a akvizičný plán TM“. 

      

22.  Počas roka 2022 odborná pracovníčka TM realizovala roztriedenie negatívov na skle do 
krabíc z ph alkalickej lepenky - historický fond 72 ks a fotoarchív 317 ks. 



 

23.   Odbornou pracovníčkou TM bolo spracovaných 1 223 ks negatívov (sken negatívov). Za 

rok 2022  je to už  9 532 ks negatívov. 
 

24.  Počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala prostredníctvom  odborných pracovníkov 
fotodokumentácia činnosti múzea - výstavy, kultúrno-výchovné podujatia, konzervovanie 
zbierkových predmetov, zbierkové predmety a práca v teréne. Počas roka sa spracovalo 
prostredníctvom databázového programu 519 ks digitálnych fotografií, z toho terénne 
snímky 405 ks, zbierkové predmety 114 ks. 

 

25.  V sledovanom období sa nap;ňala databáza fotoarchívu TM v počte  digitálnych 
fotografií 519, z toho 114  ks zbierkových predmetov a 405 ks terénnych záberov.                             

Celkovo je v nej do 31. 12. 2022 uložených 65 033 kusov fotonegatívov, z toho je 24 393 

kusov fotografií - terénne snímky a 40 640 kusov fotografií - zbierkové predmety. 
Súčasne sa vykonávalo zálohovanie digitálnych fotografií a databáz na CD a DVD nosičoch 
a na záložnom disku (raz za týždeň) a pod?a potreby sa opravovali a doplňovali údaje v  

databáze fotoarchív.  
 

26.  V roku  2022 bolo do databázy Levice - 21. storočie vložených a odborne popísaných   
305 digitálnych fotografií. V databáze sa nachádza 2 967 záberov.  

 

27.  Z fotoarchívu múzea bolo odbornou pracovníčkou TM naskenovaných 9 645 ks 
negatívov. 

 

28.  V roku 2022 sa zaslali údaje do CEMUZ za rok 2021 – 86 ks. 

 

29.  Pod?a požiadaviek sa zabezpečovala knižničná výpožičná služba pre pracovníkov TM a 
záujemcov mimo neho. Realizovalo sa 26 prezenčných  výpožičiek. 

 

30.  Bolo uskutočnené spracovanie a príprava  časopisov a periodík za rok 2022 do väzby 

 

31.  V sledovanom období sa uskutočňovala evidencia prijatých časopisov a drobnej tlače. 
TM odoberalo 7 druhov periodickej tlače. Do databázy bolo zaevidovaných 41 kusov 

drobnej tlače. Súčasne sa vykonávala digitalizácia evidovanej drobnej tlače vydanej TM. 
 

32.  V roku 2022 sa zaevidovalo 11 ks SOČ, diplomových prác a materiálov z výskumu. 
 

33.  V prvom štvreroku 2022 sa aktualizovali údaje do celoštátneho súborného katalógu 
periodík LVO4. 

 

34.  Pomocou databázového programu Access sa do knižničného fondu TM zaevidovalo 49 
knižných jednotiek, z toho kúpou 22 ks, darom 21 ks a výmenou 6 ks. Celkový stav 
knižničného fondu k 31. 12. 2022 je 16 262 knižných jednotiek. 

 

35.  Na prácu s knižničným fondom bolo  vyčlenených 340,93 €. 
 

 

 

 

 

 

 



  Publikačná a edičná činnose 

 

1. V sledovanom období  prírodovední odborní pracovníci TM poskytli do tlače rôzne 
publikačné práce – Prírodné pomery obce a jej okolia (Výčapy – Opatovce) – Monografia 

obce Nitra, Príroda obce Domadice a jej okolia, Monografia obce Domadice, Včela 
medonosná ako lákadlo pre sršňovité – Zborník abstraktov 16. (konferencia „BlanokYídlí 
v Českých zemích a na Slovensku“, Nová Bošácka), príspevok k rozšíreniu kutaviek 
v pohorí Branisko a jeho okolí (Zborník odborných výsledkov zo 46. východoslovenského 
tábora ochrancov prírody). Popularizačné články – Poznaj a chráň: Roháč ve?ký, Chme? 
obyčajný, Jarva obyčajná, Modlivka zelená. 
 

2. Počas sledovaného roka odborná pracovníčka histórie poskytla rôzne odborné články – 

pre portál Lexikon – „Zachránené cechové pamiatky, alebo čo prezrádzajú starí listiny“, 
„Zberate?stvo – nekončiaca vášeň alebo dopravné unikáty v malom i ve?kom“, „Čo je nové 
v Tekovskom múzeu v Leviciach?“, „Kultúra v Leviciach opäe ožíva“, Vodný mlyn 
a mlynárska usadlose v Štampošskej dolina“, Stridžie dni – pre mnohých nepoznaná 
história“ a „Tekovské múzeum v Leviciach oslavuje 95. výročie“. Pre Župné noviny – 

„Záchrana vzácnych rukopisov“. Odborný článok do časopisu Pamiatky a múzeá – „Denník 
ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce“. �alej do časopisu Slovenský lekárnik – 

„Ján Zelenyák – lekár chudobných“.  
 

3. Etnografický odborný pracovník TM v roku 2022 poskytol odbornú recenziu knihy Štefan 
Cyril Parrák – Život a dielo (uverejnená v časopise Múzeum). 
 

4. TM vydalo k  svojim výstavám a kultúrno-výchovným podujatiam plagáty, pozvánky 194 ks 

v celkovej edičnej hodnote 309,52 €.  
 

5. V roku 2022 sa na edičnú činnose vynaložilo 2 860,94 €. 
 
 
 
 

Kultúrno-výchovná, metodická a propagačná činnose 

 

1. Pracovníci TM realizovali v priestoroch múzea a mimo neho nasledovný počet 
prednášok 

Meno prednášajúceho      Názov prednášky Počet 

Prednášok 

Počet  
Osôb 

Mgr. Peter Pleva Štefan Dobó 6 400 

Mgr. Peter Pleva Povesti a strašidlá 4 294 

Mgr. Peter Pleva  Historické pozadie presídlenia 1 120 

RNDr. Vladimír Smetana Svet hmyzu 7 212 

Mgr. Nikola Mihálová Chráňme včely - učme sa konae 
ako včely“. 

1 30 

Mgr. Adam Uhnák, PhD Svadobná parta 2 20 

Mgr. Adam Uhnák, PhD Stredná Amerika 1 50 

Mgr. Elena Smetanová Rastliny okolo nás 1 50 

   Spolu:                                 24              1 176 

 

 

 



2. Odborný pracovník prírodovedného pracoviska v spolupráci s mestom Levice 

absolvoval 6 terénnych exkurzií pre žiakov ZŠ po náučných chodníkoch v okolí mesta 

(NPR Horšianska dolina, Kalvária a Krížny vrch) s počtom 220 žiakov. Paticipácia na 
príprave náučného chodníka Surdok (príprava textov a fotografií na 3 informačné 
tabule). Aktívna spolupráca s Mestským úradom Levice, kde sa odborný pracovníci 
podie?ali na príprave náučného chodníka v hornej časti Horšianskej doliny (texty 

a fotografie na informačných paneloch, spolupráca s ŠOP, značkármi a pod.) 

  

3. Dvaja odborní pracovníci prírodovedného pracoviska priebežne poskytovali 

konzultácie riešite?om biologických olympiád, diplomových prác, doktorandských 
prác a pod. (spolu 76 konzultácií). 

 

4. TM v spolupráci s OOCR Tekov a LOS zorganizovali dve komentované prehliadky „Po 
stopách Turkov a Po mestských hradbách s počtom 130 návštevníkov. 

 

5. TM sa v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Leviciach a UNIS vo Viedni sa podie?alo 
na vzdelávacom programe  pri príležitosti dňa pamiatky obetí holokaustu 26. 1. 2022 

v koncertnej sále TM. Zúčastnilo sa 20 študentov tejto školy. Súčaseou bola aj výstava 
„Seeing Auschwitz“, ktorá bola sprístupnená verejnosti do konca marca 2022.  

 

6. TM v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov organizovalo 
12. 2. 2022 v koncertnej sále múzea odbornú prednášku pre členov Slovenského 
zväzu včelárov, ktorej sa zúčastnilo 15 členov.  
. 

7. Participácia s Národným osvetových strediskom Slovakiana – odborní pracovníci TM 
sa podie?ali  na príprave materiálov k propagácií Tekovského múzea v Leviciach 

 

8. TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach podie?alo na 
organizovaní okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy 
v I a IV. kategórie, ktoré sa 8. 4. 2022 uskutočnilo v koncertnej sále múzea. Zúčastnilo 
sa 40 recitátorov a učite?ov základných škôl. 

 

9. TM sa podie?alo 1. 4. 2022 na príprave podujatia Tekovskej knižnice v Leviciach 

„Andersenova noc“. V areáli Levického hradu  sa h?adal tajný poklad so ,,Štefanom 
Dobóom“. Zúčastnilo sa 60 detí a rodičov. 

 

10. TM sa v spolupráci s MsKS v Leviciach podie?alo na príprave podujatia „Morena“, 
ktoré sa konalo 10. 4. 2022 v hradnom areáli. Zúčastnilo 100 záujemcov o ve?konočné 
zvykoslovie. 

 

11. TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, Fotogravity o. z. 

Levice a  mestom Levice podie?alo v mesiaci máj na organizovaní podujatia „Dni 
fotografie v Leviciach 2022“ - 3 výstavy v Tekovskom múzeu v Leviciach. Celkove sa 

na podujatí zúčastnilo 150  záujemcov o umeleckú fotografiu. 

 

12.  TM sa v spolupráci s Občianskym združením Tri bodky na ceste podie?alo na 
organizovaní divadelného predstavenia „Palach“, ktoré sa uskutočnilo na hradnom 
amfiteátri 22. 5. 2022. Zúčastnilo 150 návštevníkov. 

 
13.  Dňa 14. 5. 2022 sa TM zapojilo do celoslovenského podujatia „Noc múzeí a galérií 

2022“. Do 23.00 boli otvorené 4 výstavy, stále expozície a vysunuté expozície VM 

Bohunice a SO Brhlovce. Pre návštevníkov múzea bola pripravená komentovaná 



prehliadka  „Sprevádzanie so strašidlami“ v spolupráci s hercami Teáter Komika, 

ukážka odborného ošetrenia zbierkových predmetov, „Svet hmyzu pod 

drobnoh?adom“ - nahliadnutie  do práce entomológa,  prednáška „Čilejkárska 
svadobná parta“,  spoznávanie rastlín, predstavenie   účinkov apiterapie s možnoseou 
ukážkového liečenia v apidomčeku.  V hradnom amfiteátri sa uskutočnilo divadelné 

predstavenie „Prasiatko PiGi a jeho dobrodružstvá“ v podaní hercov Teáter Komika 

a premietanie krátkeho komicky ladeného spracovania života Štefana Dobóa 
„Hviezdny barón“. Podujatia sa zúčastnilo 724 osôb.    

 

14.  TM sa podie?alo ako jeden z organizátorov na organizovaní Levických hradných 
slávností dňa 11. 6. 2022, ktorých sa zúčastnilo okolo 1000 návštevníkov. 

 

15.  TM v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu Ladislava Bielika v Leviciach sa 

v priestoroch TM vystavili Maturitné práce študentov školy pod názvom Paleta štýlov 

XV. 
 

16.  V spolupráci so spoločnoseou GSK/Haleon sa na hradnom areáli uskutočnila akcia 
„Family day 2022“, spojená s komentovanými prehliadkami stálej expozície TM –  31. 

8. 2022. Na akcií sa zúčastnilo približne 1 000 neplatiacich návštevníkov (zamestnanci 
spoločnosti Haleon). 
 

17. Dňa 3. 9. 2022 sa TM podie?alo s Regionálnym osvetovým strediskom Levice na 14. 

ročníku „Takí sme“, ktorý sa konal na hradnom nádvorí. Podujatia sa zúčastnilo 146 

účinkujúcich a 700 neplatiacich návštevníkov. 
 

18.  Dňa 12. 12. 2022 sa konalo podujatie Mikuláš na hrade v spolupráci s divadelníkom 
Romanom Mihálkom, spojené s divadelným predstavením pod názvom „Čertovinky 
a možno príde aj Mikuláš“. Podujatie navštívilo približne 140 neplatiacich 

návštevníkov.  
 

Celkový počet kultúrno-výchovných podujatí roku 2022 bol 33, z toho výchovno-

vzdelávacieho charakteru 23 a 10 kultúrnych podujatí. Celkový počet návštevníkov spolu 
bolo 22 654, z toho neplatiacich bolo  6 355. Na výchovno-vzdelávacích aktivitách bolo osôb 
2 037 osôb, z toho na prednáškach  1 176.  Na kultúrnych podujatiach  bolo 4 079 osôb.  

 

19.  Pracovníci TM poskytli v sledovanom období odborno-metodickú pomoc osobne a   
e-mailom 65 riešite?om diplomových a seminárnych prác, študentskej odbornej 
činnosti, rôznych súeaží a záujemcom o ?udovú kultúru, históriu a prírodné vedy. 

 

20.  Odborní pracovníci TM pod?a požiadaviek spracovali, vyplnili a poskytli:  

- Pre Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni informácie o reštaurovaní nábytku, 

- Pre Múzeum regiónu Valašsko vo Valašskom Meziričí údaje o keramike 

Rajnochovického okruhu. 

- Pre Múzeum Etnograficzne im F. Kotuli v Rzeszowe údaje o ?udovom odeve. 

- Pre Národné osvetové centrum odborná pomoc pri natáčaní dokumentov o TM v 

Leviciach a „čilejkárskom“ mikroregióne. 

- Pre ŠA Nitra, pobočka Levice fotografie k lekárni v Kalnej nad Hronom, 

- Pre OOCR Tekov údaje o hradnom parku, mapy mesta Levíc s vinohradníckymi 
oblaseami a údaje o odbornej literatúre. 

- Pre študentov Gymnázia Šurany odborná pomoc k študentskej súeaži vyhlásenej 
Slovenskou archeologickou spoločnoseou. 

- Pre študentku UKF v Nitre podklady k bakalárskej práci o podujatiach v Tekove 

a Honte. 



 

21.  Odborní pracovníci TM vykonávali priebežne triedenie neevidovaného materiálu   
v priestoroch múzea a jeho následnú evidenciu.  

 

22.  V sledovanom období bola pravidelne zabezpečovaná lektorská služba na výstavách 
múzea, v stálej expozícii, vo vysunutých expozíciách a predaj propagačného materiálu 
a publikácií vydaných TM.  Príjem z predaja propagačného materiálu bol vo výške  
1 279,25 € - Tekovské múzeum v Leviciach malo 925,55 €, SO Brhlovce malo 259,60 € 
a VM Bohunice 94,10 €. 

 

23.  TM propagovalo svoju činnose prostredníctvom regionálnej a dennej tlače, rozhlasu, 
televízie a internetu. O činnosti múzea bolo uverejnených 26 článkov v regionálnej a 
dennej tlači, 34 príspevky v rozhlase,  17 príspevkov a spotov v regionálnej 
a celoštátnej televízii,  85 záznamov na webových stránkach. V mestskom rozhlase 

bolo odvysielaných   5 správ, výlep plagátov o podujatiach TM bol zabezpečený 10x.  

 
24.  Priebežne a na požiadanie sa počas celého sledovaného obdobia dop;ňali údaje o 

činnosti TM na vybraných webových stránkach, poskytovali sa pre žiadate?ov 
a záujemcov písomnou, e-mailovou, osobnou a telefonickou formou informácie 
o činnosti múzea a podujatiach TM. 

 
25.  Počas roku 2022 sa priebežne aktualizovala webová a facebooková stránka TM. 

 

26.  V rámci propagácie múzea a jeho činnosti boli v spolupráci s Levickou televíznou 
spoločnoseou natočené 3 vzdelávacie dokumenty z regionálnej histórie.  

 

 

Výstavná a expozičná činnose 

 

TM pripravilo v sledovanom období vo svojich výstavných priestoroch 9 výstav, z toho tri  

vlastné, jedna  prevzatá a päe  v spolupráci.  
Počet  návštevníkov 5 230, z toho neplatiacich 288.  

Príjem zo vstupného bol vo výške 2 216,00 €. 
 

• DOBÓOVSKÝ KAŠTIEĽ: 

- Jozef Olek /PL/ - 27. 5. 2022 - 26. 6. 2022. Výstava v spolupráci s Regionálnym 
osvetovým strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach. 

- Boguslaw Michnik/PL/ - 27. 5. 2022 - 26. 6. 2022. Výstava v spolupráci s Regionálnym 
osvetovým strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach. 

- Paleta štýlov XV. - 4. 7. – 25. 9. 2022. Maturitné práce študentov Školy umeleckého 
priemyslu Ladislava Bielika v Leviciach. 

- Výtvarné spektrum 2022 – 7. 10. – 7. 11. 2022. Výstava v spolupráci s Regionálnym 
osvetovým strediskom v Leviciach - 59. ročník celoslovenskej postupovej súeaže 
a výstavy neprofesionálnej tvorby. 

 

• KAPITÁNSKA BUDOVA: 

- Doprava - zberate?ská výstava - 6. 12. 2021 - 30. 4. 2022. Výstava v spolupráci 
s Klubom filatelistov Levice, modelármi a zberate?mi modelov.  

- Po páde slovenskej Tróje - 6. 5. 2022 - 7. 8. 2022. Prevzatá výstava z Múzea Jána 
Thaina v Nových Zámkoch. Náklady na výstavu boli vo výške 35,13 € za vytlačenie 
plagátu. 

- Trampi – 13. 8. – 30. 10. 2022. Prezentovaná výstava trampského združenia Severka. 



- Z rozprávky do rozprávky - 8. 11. 2022 – 26. 3. 2023. Zapožičaná výstava zo Starého 
divadla Karola Spišáka v Nitre. V rámci výstavy sa v roku 2022 odohrali  2 bábkové 
predstavenia. Dňa 15. 11. 2022 predstavenie pod názvom Medová rozprávka, ktorú 
navštívilo 133 detí a 21 PD. Dňa 13. 12. 2022 predstavenie pod názvom O zvonárovi 
Končekovi – Vianočná rozprávka, 77 návštevníkov + 5 PD (nízka návštevnose kvôli 
chrípkovej epidémií - v Levickom okrese boli zatvorené všetky školské a predškolské 
zariadenia). Dňa 24. 1. 2023 je naplánované ešte jedno bábkové divadlo s názvom 
Zimná rozprávka o 2 snehuliakoch. 

 

• GALÉRIA JOZEFA NÉCSEYHO 

- Adriana Kutaková – Keramika, 6. 12. 2021 - 28. 2. 2022 - vlastná výstava. 
- Gabriel Kosmály - Novšie obrazy, 3.3.2022 - 1.5.2022 - vlastná výstava. 
- Enikö Hodosy/Hu/, 27. 5. 2022 - 26. 6. 2022 - výstava v spolupráci s Regionálnym 

osvetovým strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach. 

- Stefanus Dobo de Ruszka 450 anni, 1. 7. 2022 - 27. 11. 2022 - vlastná výstava. Náklady 

boli vo výške  2 145,99 € (výroba modelu Levického hradu 1 000 €, výroba bannerov 
495,00 €, tlač plagátu 27,48 €, materiál do detskej zbrojnice 623,51 € ). 

- Miriam&Monika – výber tvorby, 5. 12. 2022 – 30. 12. 2022 vlastná tvorba dvoch 

sestier Elekových - Ma?ba a drôtikové dekorácie  

 

• KONCERTNÁ SÁLA 

- Seeing Auschwitz. 26. 1. 2022 - 31. 3. 2022 - výstava v spolupráci s Obchodnou 

akadémiou v Leviciach. 

  

• Návštevnose Tekovského múzea v Leviciach  spolu 13 951 návštevníkov: 
a) Stála expozícia múzea - 8 599 návštevníkov, 7 016 platiacich, 1 583 neplatiacich. 

b) Výstavy – 5 230 návštevníkov, z toho 4 942 platiacich, 288 neplatiacich. 

c) Prednášky – 1 176 návštevníkov, 434 platiacich, 688 neplatiacich. 

d) Noc múzeí a galérií – 317 návštevníkov, s toho neplatiacich 215. 
e) Bábkové divadlo – 210 návštevníkov, s toho 32 neplatiacich.  

               Celkový príjem zo vstupného bol 11 828,50 €. 

• Vysunuté expozície TM: 

a) SO Brhlovce – 5 130 návštevníkov, z toho - Noc múzeí a Galérií 300 návštevníkov, 
Stridžie dni - 161 návštevníkov. Príjem zo vstupného bol 3638,30 €. 

b) VM Bohunice – 2 519 návštevníkov, z toho - Noc múzeí a Galérií 107 návštevníkov. 
Príjem zo vstupného bol 1 829,00 €. 

 

Výstavy, expozície a vysunuté expozície TM navštívilo v roku 2022  návštevníkov 22 654, z 

toho bolo neplatiacich 2 559. Celkové náklady na prípravu výstav a expozícií boli vo výške 
4 768,40 €. Celkový príjem zo vstupného bol vo výške  19 913,40 €. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatná odborná činnose 

 

1.  Odborní pracovníci TM sa aktívne zapájali do práce:  
- Mgr. Nikola Mihálová v komisiách mesta Levice a  v Komisii na tvorbu zbierok 

v  Ponitrianskom múzeu v Nitre,  

- Mgr. Henrietta Bali, PhD. v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu Šahy, v Predsedníctve 
OOCR Tekov, 

- Mgr. Peter Pleva v Levickom okráš?ovacom spolku a v Komisii na tvorbu zbierok 

v múzeu Šahy,  

- RNDr. Vladimír  Smetana, Mgr. Elena  Smetanová v SBS pri SAV v Bratislave, 

- Mgr. Adam Uhnák, PhD. v Etnologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave. 

 

2. Odborní pracovníci múzea sa zúčastnili nasledovných podujatí: 
- Mgr. H. Bali, PhD. účase na - študijná cesta do kultúrnych organizácií Juhomoravského 

kraja a mesta Brno, seminár „Inteligentný a lepší NS“ (Nitra), školení o verejnom 

obstarávaní. Účase na Študijnej ceste riadite?ov kultúrnych organizácií NSK v Krakove 

v Po?sku. 

- J. Magnová účase na - online školení o sociálnom poistení,  školení o verejnom 

obstarávaní.  
- Mgr. N. Mihálová účase na - priebežná konferencia k obnove židovskej školy 

v Leviciach, odborné kolokvium MUZAKT VI. 
- RNDr. V. Smetana účase na - 16. stretnutie BlanokYídlí v českých zemích a na 

Slovensku, stretnutie entomológov. 

- Mgr. E. Smetanová účase na - 16. stretnutie BlanokYídlí v českých zemích a na 

Slovensku, stretnutie entomológov. 

- Mgr. A. Uhnák, PhD. Účase na – konferencií MUZAKT VI.  
 

3. Odborní pracovníci sa priebežne počas sledovaného obdobia venovali štúdiu 
odbornej literatúry a internetových stránok súvisiacich s pracovnými úlohami 
a odborným zaradením a  odbornej písomnej a e-mailovej korešpondencii. 

 

4. Odborní pracovníci v pravidelných intervaloch zabezpečujú inštalovanie zbierkových 
predmetov  a príslušný text na „Predmet mesiaca“ v stálej expozícii múzea. V prvom 

polroku roku 2022 to bola téma „Čilejkárska svadobná parta“. 
 

5.  Počas sledovaného obdobia sa realizovali nasledovné práce:  
 

a)  oprava a údržba služobných motorových vozidiel,  
b) oprava a údržba traktorovej kosačky a krovinorezu,  
c) evidencia vozovej knihy, knihy služobných jázd a spotreba PHM,  
d)  čistota a poriadok na pracoviskách, výstavných a expozičných priestoroch, v 

hradnom areáli a vo vysunutých expozíciách,  
e) vo vykurovacom období vykurovanie a pravidelný chod plynovej kotolne,  
f) počas zimnej sezóny odhUňanie snehu a zabezpečovanie prístupnosti a bezpečnosti 

hlavných prístupových ciest v hradnom areáli.  
 

6. V mesiaci marec - apríl 2022 sa svojpomocne realizovala kontrola a oprava strešného 

plášea na objekte Dobóovského kaštie?a, Kapitánska budova a depozity OPaS. 

 

7. V prvom polroku 2022 sa svojpomocne vykonalo ma?ovanie a uloženie novej podlahy 
v priestoroch riadite?ne. 

 



8. V priebehu sledovaného obdobia sa riešila administratíva a konzultácie k Projektovým 
zámerom NSK pre budúce výzvy Programu Slovensko 2021 - 2027 a Plánu obnovy a 

odolnosti SR pre oblase kultúry - objekt Kapitánska budova, Dobóovský kaštie?, Horný 
a stredný hrad, opevnenia hradu, Severná bašta. 

 

9. V priebehu prvého roka sa riešila administratíva a konzultácie k vzniknutému 
havarijnému stavu  v objekte Dobóovský kaštie? a k projektovej dokumentácii Horný 
a stredný hrad.    
 

10.  V roku 2022 bolo NSK ukončené výberové konanie na investičnú akciu „Hradná 
studňa“, ktorú vyhrala spoločnose LEVSTAV, spol, s.r.o., počas rok sa realizovali 

viaceré pracovné stretnutia zainteresovaných strán. Zatia? k začatiu prác v tomto roku 

nedošlo.  
 

11. V sledovanom období sa vypracovávali štatistické hlásenia, ekonomické rozbory, 
výkazy, správy, hlásenia a štvreročné uzávierky pod?a požiadaviek zria�ovate?a a 
ústredných orgánov štátnej a verejnej správy. 

 

12. V roku 2022 boli podané 3 projekty z dotačného systému z Fondu na podporu 

umenia.  Dotácia predstavovala sumu 5 000,00 €. (vi�. rozpis časti B.) 

 

13. V roku 2022 TM získalo dotáciu Mesta Levice v hodnote 2 500,00 € na podporu 

projektov Stephanus Dobo de Ruzka. (vi�. rozpis časti B.) 
 

14.  V roku 2022 sa realizoval v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí v Leviciach  

projekt „Občan poberajúci dávky v hmotnej núdzi, ktorý vykonáva pracovnú činnose 
v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení neskorších zákonov“. 
 

15.  V druhom štvreroku  2022 sa svojpomocne opravila prístupová lavička do VM 
Bohunice. Súčasne sa vykonalo svojpomocne  ošetrenie hospodárskych budov a lis na 

hrozno konzervačnými prostriedkami, vyčistenie náhonu a prerezanie okrasných 
kríkov. 
 

16.  V sledovanom období sa svojpomocne vykonali práce na revitalizácii exteriéru 
vysunutej expozície SO Brhlovce - oprava studne, oprava komína na staršom 
domčeku a jeho zasieeovanie, oprava strechy na staršom domčeku, renovácia 
chlievikov, opilovanie drevín na svahu nad skalnými obydliami a ich odvoz, výroba 
vtáčej búdky a závesnej žUdky na starší domček, vyčistenie mini záhonu nad 
schodiskom a výsadba nových kríkov.   
 

17.  Úspešne zvládnutá turistická sezóna vo vysunutých expozíciách VM Bohunice a SO 

Brhlovce. Na konci turistickej sezóny sa vykonávali pravidelné údržby ich 
interiérov, exteriérov, a zvoz zbierkových predmetov do Tekovského múzea . 
 

18.  Priebežne počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala mzdová, ekonomická, 

spisová a personálna agenda, vedenie účtovníctva a archívu TM. 
 

19.  V mesiacoch január - marec 2022 bol vypracovaný Súhrnný rozbor činnosti 
a hospodárenia TM za rok 2021, Ročný výkaz o múzeách a galériách za rok 2021, 

Ročný výkaz o knižnici múzea za rok 2021, Ročný výkaz o neperiodickej tlači za rok 
2021, Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudby za rok 



2021. V mesiaci jún Súhrnný rozbor činnosti a hospodárenia TM za prvý polrok 2022, 
�alej Formuláre hodnotenia na prvý polrok a následne aj na druhý polrok 2022. 

 

20.  V mesiaci február 2022 bol vypracovaný pre SNM Bratislava výkaz o činnosti múzea 
za rok 2021.  

 

21.  V januári 2022 bola spracovaná ročná účtovná závierka za rok 2021, následne 

konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021.  

 

22.  V sledovanom období sa pravidelne zabezpečovali úlohy v oblasti PO a BOZP: 

 

a) Vykonali sa kontroly prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení 
a hydrantov  ich následná oprava v objektoch TM nachádzajúcich sa v areáli 
Levického hradu v celkovej hodnote 634,74 €. 

b) V štvreročných intervaloch sa vykonávala odborná prehliadka požiarneho 
poplachového systému  narušenia objektov v  Kapitánskej budove, budove 

OPAS a Dobóovskom kaštieli  a  v celkovej hodnote 4 932,94 €. 
c) Zabezpečovali sa pravidelné mesačné kontroly PO a BOZP v objektoch TM 

v celkovej hodnote 1 656,00 €. 
d) V mesiaci jún sa vykonala kontrola a následná oprava bleskozvodu na objekte 

KB v hodnote 501,74 €. 
e) Počas roka sa vykonala revízia elektrických zariadení  a plynovej kotolne 

v hodnote 2 407,64 €. 
f) V priebehu roka 2022 boli zakúpené hygienické a čistiace prostriedky vo výške 

1 216,20 €.  

g) V roku 2022 nebol v TM zaznamenaný žiadny pracovný úraz. 
h) V roku 2022 bola vykonaná následná kontrola BOZP a PO zo strany 

Slovenského odborového zväzu verejnej správy . 
i) Zabezpečilo sa inštalovanie vykurovacieho systému v konzervátorskej dielni 

a v depozitári Odev v Dobóovskom kaštieli v hodnote 4 960,00 €. 
j)  Vykonala sa oprava údržba kamerového systému na Kapitánskej budove 

v hodnote 2 880,00 €. 
  

23.  V sledovanom období sa plnili úlohy vyplývajúce z agendy CO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


