A. Súhrnný rozbor činnosti Tekovského múzea
v Leviciach za rok 2019
Činnosť Tekovského múzea v Leviciach (ďalej len TM) sa v sledovanom období
riadila Plánom hlavných úloh na rok 2019 č. j. TM LV - 196/2018 zo dňa 15. 11.
2018. Táto bola limitovaná prideleným objemom finančných prostriedkov zo strany
zriaďovateľa, najmä na prevádzkové náklady múzea. Priority v sledovanom období
boli stanovené na tieto oblasti: plnenie vedecko-výskumných úloh, odborná
starostlivosť o zbierkový fond múzea, odborná príprava a propagácia výstav a
kultúrno-výchovných podujatí, oprava a údržba spravovaných objektov,
efektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov a získavanie materiálnej a finančnej pomoci na činnosť múzea.

Výskumná a zberateľská činnosť
Odborní pracovníci plnili v priebehu sledovaného obdobia tieto plánované výskumné
úlohy :
A. Odborné spracovanie botanického a entomologického materiálu získaného
na lokalite Varta v Štiavnických vrchoch: V priebehu roka 2019 sa priebežne
spracovával získaný botanický a entomologický materiál. Zo získaných údajov sa
vypracovali odborné štúdie do pripravovaného Zborníka TM č.12.
B. Participácia na výskumných projektoch organizovaných inými inštitúciami:
-15. stretnutie Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 28.5. - 2.6.2019,
Stredolabská tabula (ČR): Realizoval sa výskum a zber entomologického a floristického materiálu na lokalitách Prírodná pamiatka Báň a Oškobrh.
- Stretnutie entomológov 24.5.- 26.5. 2019, Stará Myjava: Uskutočnil sa výskum
a zber entomologického a floristického materiálu na priľahlých lokalitách Myjavskej
pahorkatiny.
- Zástava Pálmayho 1919: V spolupráci s Domom Reviczký a Levickou ligou žien
sa s originálnej zástavy Pálmayho z roku 1919, ktorá je uložená v TM, vyrobila jej
replika. Súčasne sa pripravil materiál o udalostiach v Leviciach v roku 1919 a odborný pracovník sa zúčastnil konferencie v Balašských Ďarmotách v Maďarsku k 100.
výročiu udalostí v roku 1919. Počas konferencie bola odovzdaná replika zástavy
primátorovi mesta.
-Postup tradičných stavebných techník pri obnove vodných mlynov:
Vlastivedné múzeum v Galante k danej problematike zorganizovalo workshop, na
ktorý si odborný pracovník TM pripravil a predniesol odborný referát k problematike
Vodného mlyna v Bohuniciach.
C. Výskum vegetácie entomofauny na vybraných lokalitách Krupinskej
Pahorkatiny (oblasť medzi Šahami, Plášťovcami a Dudincami): Vo vegetačnom
období sa uskutočnilo 6 terénnych exkurzií, ktoré boli spojené s výskumom a zberom
materiálu.

D. Výskum flóry a fauny v katastrálnych územia Žemberoviec a Bátoviec:
V priebehu roka 2019 sa vykonal prieskum lokalít s následných výskumom flóry
a fauny v katastrálnom území obce Žemberovce(1x) a obce Bátovce (4x).
E. Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach: V priebehu roka bol pripravovovaný odborný článok do Zborníka TM Acta Musei Tekovensis č.12 so zameraním
na osobnosť mesta Levíc Vojtech Laufer-Lévavári. Vypracovával sa na základe výskumu a štúdiu archívnych dokumentov v Štátnom archíve Nitra, pracovisko Levice,
štúdia dobovej tlače - týždenník Bars a Lévai Ujság a na základe práce so zbierkovým fondom TM a fotomateriálom uloženom vo fotoarchíve TM.
F. Čilejkársky mikroregión v 21.storočí: Výskumná úloha zameraná na mapovanie
súčasnej podoby tradičného odevu medzi poslednými nositeľkami. Realizovali sa
desať terénnych výskumov v obci Čajkov, nahrávanie rozhovorov v dĺžke 80 hodín
s príslušnou fotodokumentáciou u desiatich informátorov. Súčasne sa spolupracovalo
s Národopisnou spoločnosťou Slovenska a Katedrou etnológie UCM v Trnave na
kolektívnom výskume v máji 2019.
G. Normalizačné životy: Práca sa sústredila na prípravu výstavy a jej technickovýtvarného riešenia, výber zbierkových predmetov a zhromažďovanie materiálu od
súkromných osôb, následné ošetrenie vybraných predmetov (textil) v počte 70 ks,
štúdium archívnych materiálov a príprava textov. Výstava bola nainštalovaná
v období 9.9.2019 - 1.12.2019 vo výstavných priestoroch múzea. Súčasťou výstavy
boli komentované prehliadky pre žiakov základných a študentov stredných škôl.
Získané poznatky boli prezentované aj na dvoch prednáškach v Tekovskej knižnici
v Leviciach. Časť vystavovaných archívnych materiálov a predmetov ako dar od
súkromných osôb sa stane súčasťou zbierkového fondu TM.
H. Dokumentácia obdobia 1948 - 1989 v okrese Levice: V sledovanom období sa
sústredila na pozor na získavanie predmetov z tohto obdobia na výstavu, ktorá
dokumentovala obdobie normalizácie v ČSSR.
Mimo plánovaných úloh sa plnili tieto úlohy:
A. Zvýšenie populácie Dudka chochlatého: V katastrálnom území obce Čajkov sa
nainštalovalo ďalších 21 hniezdnych búdok (aj ich samotná výroba). Spolu ich je
v súčasnosti 31, ktoré slúžia na pozorovanie ohrozeného druhu Dudka chochlatého.
Súčasne sa realizoval aj zber botanického a entomologického materiálu na danej
lokalite.
B. Chráňme včely - učme sa konať ako včely: Projekt v spolupráci s Základnou
organizáciou Slovenského zväzu včelárov v Leviciach. Vytvorila sa podstránka
s príslušným textom a fotografiami na webe TM, pripravili sa výstražné tabule
s následným umiestneným pri úľoch v hradnej záhrade, podala žiadosti - projekt
o finančnú podporu Raiffeisen banka. Na podujatí Noc múzeí a galérií 2019 bol
umiestený včelársky kútik (príprava omaľovánok, pexesa, kartovej hry, bufetu pre
opeľovače, pracovných zošitov). Zabezpečilo sa podujatie „100. rokov včelárskej
organizácie v Leviciach“, dve odborné prednášky k problematike chovu včiel

v koncertnej sále v stálej expozícii múzea. Súčasne počas celého kalendárneho roka
2019 sa vykonávala propagácia v masovokomunikačných prostriedkoch.
C. Príbeh predmetu vol.3: Tekovské múzeum v Leviciach sa zapojilo do projektu
Zväzu múzeí na Slovensku „Príbeh predmetu vol.3“ na tému rok 1945 (bol vybraný
predmet Anna Valašíková Spravodlivý medzi národmi).
D. Rekognoskačný prieskum: V sledovanom období sa realizoval prieskum a zber
materiálu na južných svahoch Dolnej Hory v katastrálnom území Mýtne Ludany.

Evidencia, ochrana a spracovanie zbierok, Fotodokumentácia
1.a) Priebežne sa počas sledovaného obdobia pripravovali podklady (výber, triedenie
predmetov z jednotlivých ponúk a odborné spracovávanie a determinovanie získaných predmetov výskumom v roku 2018) pre Komisiu na tvorbu zbierok, ktorá
zasadla v roku 2019 dva krát.
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Súčasne bola vyhotovená prírastková kniha zbierkových predmetov za rok 2019.
1.a1) V prvom polroku 2019 sa podarilo zakúpiť kolekciu úžitkových
a dekoračných predmetov (17 ks) z Levického zlatého ónyxu v celkovej
hodnote 1102 € a 32 ks pohľadníc Levíc z obdobia 1910 - 1950 v celkovej
hodnote 352 €.
1.b) Pravidelne sa zabezpečovala evidencia pohybu zbierkových predmetov na účely
výstav, kultúrno-výchovnej práce, fotografovania, determinácie, spracovania,
konzervovania a digitalizácie. Spolu to bolo 538 položiek, z toho národopis 253,
história 237 ks, numizmatika 21 ks, umenie 22 a archeológia 4..
1.c) Bolo vyhotovených 16 zmlúv o výpožičke na zbierkové predmety s celkovým
počtom zbierkových predmetov 752 ks a 2 nájomné zmluvy s počtom zbierkových
predmetov 69 ks.
1.d) Počas sledovaného obdobia sa vykonával odbornými pracovníkmi múzea
prepis, dopĺňanie, kontrola, oprava databázy na evidenciu zbierkových predmetov,
obrazových záznamov , druhostupňových kariet a ich dotlač.
1.d1) V poslednom štvrťroku 2019 sa vytvorila databáza Kniha úbytkov a bolo do nej
prepísaných 553 záznamov.

1.e) Databáza botanických zberov od roku 1997 v programe MS Excel sa pretransformovala do programu Access a priebežne sa vytvárala databáza botanických
položiek, súčasne sa pracovalo na lokalitnom katalógu vyšších rastlín.
2.a) V druhostupňovej evidencii odborní pracovníci TM spracovali 909 ks
zbierkových predmetov na 909 evidenčných číslach, z toho národopis 30 ks na
30 evidenčných číslach, 90 ks historických zbierkových predmetov na 90
evidenčných číslach, 273 ks numizmatika na 273 evidenčných číslach, 16 ks
umenie na 16 evidenčných číslach a 500 ks botanika na 500 evidenčných
číslach.
2.b) V priebehu roka 2019 sa determinovalo 1003 exemplárov samotárskych
včiel (Hymenoptera, Apiformes) do úrovne rodov. Doposiaľ sa podarilo determinovať
(2017,2018,2019) 2139 exemplárov samotárskych včiel (Hymenoptera, Apiformes)
do úrovne rodov (23 rodov).
2.c) Entomologický a botanický materiál získaný v teréne bol pracovníkmi
prírodovedného pracoviska priebežne determinovaný, lisovaný, preparovaný a priebežne sa zaraďuje do zbierok múzea, respektíve sa pripravuje na druhostupňové
spracovanie.
2.d) V sledovanom období sa priebežne digitalizovali botanické údaje z botanických
zbierok (20). Do 31.12.2019 je zdigitalizovaných 10 540.
3. V roku 2019 sa v súlade s Plánom odborných revízií zbierkového fondu na
príslušný kalendárny rok vykonali plánované a mimoriadne odborné revízie:
a) numizmatika v počte 8876 ks. Súčasne sa vykonávalo uloženie mincí do nových
obalových materiálov.
b) zbierkové predmety - história depozitár č. 50 s celkovým počtom 2926 ks.
Súčasne bolo 2097 ks zbierkových predmetov prenesených z depozitára č. 50 do
depozitára č.37 KB, balenie do archívnych škatúľ a obalov, vykonalo sa prepisovanie
umiestnenia v PC databáze, odstraňovanie zistených nedostatkov počas mimoriadnej revízie, fyzická kontrola zapožičaných zbierkových predmetov vo Vojenskom
útvare v Leviciach (21 ks), DBS Kalná nad Hronom (24 ks), Mestské múzeum
Želiezovce (37 ks), Military Historical Museum Pohronský Ruskov (17 ks), Poľovný
zámok Topoľčianky (5 ks) a Múzeum Starý Tekov (1 ks). Bolo stiahnutá časť
zbierkových predmetov z DBS v Kalnej nad Hronom, Poľovníckeho zámku v Topoľčiankach a Mestského múzea v Želiezovciach. Zároveň sa vypracovali nové
výpožičné zmluvy.
c) zbierkové predmety - história umiestených v iných priestoroch múzea v počte
198 ks. Súčasne sa vykonalo sa prepisovanie umiestnenia v PC databáze, odstraňovanie zistených nedostatkov počas mimoriadnej revízie. Štúdium výpožičných
reverzov 1970 - 2009.
d) zbierkové predmety - história v depozitári č.74 v počte 24 ks.
e) zbierkové predmety - história - nábytok umiestené v depozitári č.34 DK
a v depozitároch č.8 a č.29 OPaS v počte 79 ks.
f) zbierkové predmety - národopis - textil, zvykoslovie umiestené v depozitári č.39
DK v počte 3737 ks.
4.a) V priebehu sledovaného obdobia pracovníci prírodovedného, historického a
národopisného pracoviska pravidelne zabezpečovali kompletnú dezinfekciu
entomologických, vertebratologických, botanických zbierok a textílií dostupnými prí-

pravkami a metódou vymrazovania. Počas vhodných klimatických podmienok sa
zabezpečovalo vetranie a odvlhčovanie národopisných, historických depozitárov
a depozitáru umenia.
4.b) V mesiaci marec 2019 sa dodávateľsky vyplynovali zbierky vo vysunutej
expozícii SO Brhlovce v celkovej hodnote 582 € a v mesiaci apríl 2019 v depozitároch OPaS.
4.c) V depozitári OPAS sa v mesiacoch apríl - jún 2019 vykonala čiastočná úprava
uloženia zbierkových predmetov a ochrana pred hlodavcami (čistenie vykurovacích
telies, inštalácia frekvenčných plašičov).
4.d) V mesiacoch august až október 2019 sa realizovala dodávateľským spôsobom
oprava depozitára č.39 - textílie (maľovanie, oprava stropu, nové osvetlenie, vysťahovanie starého depozitárneho nábytku) s celkovými nákladmi vo výške 1 580.85 €
a dodávateľským spôsobom výroba nového depozitárneho nábytku v hodnote
7 300 €.
5.a) Konzervátori TM zakonzervovali v roku 2019 113 zbierkových predmetov
a odborne ošetrili 68 ks textílií. Na nákup konzervačných prostriedkov bolo
vyčlenených 441.20 €.
5.a1). V druhom polroku sa vykonali odborné konzultácie s reštaurátorom k 3 ks
starej tlače - rukopisy ako príprava podkladov do projektu FPU v roku 2020.
5.b) Dodávateľským spôsobom boli prečalunené a opravené 2 kreslá z vysunutej
expozície SO Brhlovce v hodnote 780 €.
5.b1) Dodávateľským spôsobom bola zreštaurovaná sedacia súprava - sofa čalunená v celkovej hodnote 7 100 €.
5c) V treťom štvrťroku 2019 bol zakúpený obaľový materiál na ochranu zbierkových
predmetov v hodnote 935.82 €.
5.d) Celkový počet zbierkových predmetov zakonzervovaných, odborne ošetrených
a zreštaurovaných zbierkových predmetov je 184 ks.
Celkove na ochranu zbierkového fondu bolo vynaložených 18 719,87 €, z toho
dodávateľským spôsobom vo výške 17 342,85 €.
6.a) Počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala prostredníctvom fotografa,
odborných pracovníkov a odbornej praxe fotodokumentácia činnosti múzea - výstavy,
kultúrno-výchovné podujatia, konzervovanie zbierkových predmetov, zbierkové predmety a práca v teréne. Odborne sa popísalo 1367 kusov digitálnych fotografií.
6.b) V sledovanom období sa napĺňala databáza fotoarchívu TM v počte 1367
digitálnych fotografií, z toho 589 ks zbierkových predmetov a 778 ks terénnych
záberov. Celkovo je v nej uložených 64 451 kusov fotonegatívov, z toho je 23 054
kusov fotografií - terénne snímky a 39 397 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 podľa potreby sa opravovali a
doplňovali údaje v databáze fotoarchív.

6.b1) V prvom polroku bola vytvorená databáza Levice - 21.storočie. Bolo do nej
v priebehu roka 2019 vložených a odborne popísaných 241 z vyhotovených 500
digitálnych fotografií.
6.c) Z fotoarchívu múzea bolo odbornou pracovníčkou TM naskenovaných 1 564 ks
negatívov, doteraz je to 7090 ks negatívov.
6.c1) V druhom polroku sa vypracoval zoznam negatívov na skle - zbierkových
predmetov v počte 62 ks a pripravili sa na spracovanie v roku 2020 (scenovanie,
grafická úprava a tlač).
6.d) V roku 2019 sa pokračovalo napĺňaní databázy výskumných materiálov
z etnografických terénnych výskumov v počte 513 kariet, celkove je to 783 kariet.
6.e) V rámci úlohy „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií
v zbierkach múzeí NSK“ sa v priestoroch TM v dňoch 1.- 5.4.2019 digitalizovali
digitaliačnou jednotkou NSK vybrané zbierkové predmety TM v počte 42 ks.
6.e1) V druhom polroku 2019 bolo vybraných 40 ks zbierkových predmetov (história,
etnografia), vypracovaný zoznam pre digitalizačnú jednotku NSK. Súčasne boli
zaslané údaje o týchto predmetoch do databázy CEMUZ.
6.f) Pre potreby CEMUZ bolo vyhotovených dátových CD záznamov z oblasti
etnografie a prírastky za rok 2018 v počte 606 ks. Celkovo je v CEMUZ
vyhotovených za TM 24 534 dátových záznamov.
7.a) Podľa požiadaviek sa zabezpečovala knižničná výpožičná služba pre
pracovníkov TM a záujemcov mimo neho. Realizovali sa 3 prezenčné výpožičky
a 12 absenčných výpožičiek.
7.b) Bolo uskutočnené spracovanie a odovzdanie časopisov a periodík za rok 2018
do väzby.
7.c) V sledovanom období sa uskutočňovala evidencia prijatých časopisov a drobnej
tlače. TM odoberalo v prvom polroku 2019 9 druhov periodickej tlače. Do databázy
bolo zaevidovaných 45 kusov drobnej tlače, 6 ks SOČ a diplomových prác a 1 ks
vedecko-výskumnej práce. Súčasne sa vykonávala digitalizácia evidovanej drobnej
tlače vydávanej TM roku 2019.
7.d) Pomocou databázového programu Acces spracovala knihovníčka TM 53
knižných jednotiek, z toho sa získalo kúpou 10 ks, výmenou 2 ks a darom 41 ks,
súčasne sa skatalogizovalo a zaevidovalo 53 kusov novozískaných kníh. Celkový
stav knižničného fondu k 30.6.2019 je 16 106 knižných jednotiek, z toho je v programe Acces spracovaných 16 106.
7.e) Na prácu s knižničným fondom bolo vyčlenených 177.34 €.

Publikačná a edičná činnosť
1. V sledovanom období odborní pracovníci TM vypracovali 4 odborné štúdie, 5
odborných článkov, 4 popularizačné články, 2 recenzie, 1 oponentský posudok.

2. TM vydalo k svojim výstavám a kultúrno-výchovným podujatiam 20 plagátov
v náklade 3 950, 3 druhy maľovaných pohľadníc SO Brhlovce a VM Bohunice
v náklade 1 700 ks, 4 druhy pohľadníc Levice a Levický hrad v náklade 2 400 ks,
Kalendárium 2020 v náklade 1 100 ks, Leporelo Levický hrad v náklade 500 ks.
3. V druhom polroku 2019 sa vykonávali redakčné úpravy publikácie “Skalné
obydlia Brhlovce, Vodný mlyn Bohunice“ a tlač v náklade 1 500 ks. Koncom roka
2018 bol podaný na vydanie publikácie projekt na FPU a v prvom štvrťroku 2019
bol podporený čiastkou 2000 €.
4. Priebežne počas roka 2019 sa vykonávali redakčné práce na príprave Zborníka
TM č.12. Bol podaný projekt na Fond na podporu umenia za účelom získania
finančných príspevkov na jeho vydanie v roku 2020.
5. Na edičnú činnosť TM vynaložilo v roku 2019 6 672,62 €. Darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí príspevku bolo získaných 2 000 €.

Kultúrno-výchovná, metodická a propagačná činnosť
1.a) Pracovníci TM realizovali v priestoroch múzea a mimo neho nasledovný počet
prednášok:
Meno prednášajúceho
Mgr. Margaréta Nováková
Mgr. Margaréta Nováková
Mgr. Margaréta Nováková
Mgr. Margaréta Nováková
Mgr. Peter Pleva
Mgr. Peter Pleva
Mgr. Peter Pleva
Mgr. Peter Pleva
Mgr. Peter Pleva
Mgr. Peter Pleva
Mgr. Peter Pleva
Mgr. Nikola Mihálová
Mgr. Adam Uhnák, PhD
Mgr. Adam Uhnák
Mgr. Adam Uhnák

Názov prednášky

Počet
Prednášok
Z histórie Levického hradu
4
Z histórie Žuhračky
3
Prezentácia o histórii Levického hradu 2
pre deti materských škôl
Z histórie múzea a Levického hradu
2
Povesti o Levickom hrade
1
Archeológia v regióne
1
Z histórie Levického hradu
8
Komentované prednášky Normalizovaný 15
život
Kelti a poklad v múzeu
1
Pamätihodnosti mesta Levíc
2
Markus Aurélius
1
História Levického hradu
1
Výročné zvyky - Veľká noc v regióne
1
Vianočné tradície v regióne
1
Svadba v „čilejkárskom“ regióne
1

Spolu:

44

Počet
Osôb
152
80
85
80
30
12
228
564
15
103
15
35
35
50
35

1539

Príjmy z prednášok boli vo výške 241 €.
2.a) TM sa podieľalo na príprave podujatia Tekovskej knižnice v Leviciach „Andersenova noc“ 29.3.2019 so zameraním na históriu rímskej ríše. Zúčastnilo sa 45 detí
a rodičov.
2.b) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach podieľalo
na organizovaní okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie
a prózy v kategórii IV, ktoré sa 29.3.2019 uskutočnilo v koncertnej sále múzea.
Zúčastnilo sa 20 recitátorov a učiteľov základných škôl.
2.b1) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach podieľalo
na organizovaní okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie

a prózy v kategóriách I, II, III., ktoré sa 11.4.2019 uskutočnilo v koncertnej sále
múzea. Zúčastnilo sa 60 recitátorov a učiteľov základných škôl.
2.b2) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach podieľalo
na organizovaní krajského kola Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie
a prózy v kategórii IV, V, ktoré sa 17.4.2019 uskutočnilo v koncertnej sále múzea.
Zúčastnilo sa 50 recitátorov a učiteľov základných škôl.
2.c) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach,
Fotogravity o. z. Levice a mestom Levice podieľalo v mesiaci máj na organizovaní
podujatia „Dni fotografie v Leviciach 2019“ - 3 výstavy v Tekovskom múzeu
v Leviciach. Celkove sa na podujatí zúčastnilo 1 200 záujemcov o umeleckú fotografiu.
2.d) TM sa podieľalo v spolupráci s Okresným úradom v Leviciach na okresnej súťaži
„Mladý záchranár CO“, ktorá sa 3.5.2019 uskutočnila v hradnom areáli a zúčastnilo
sa 30 študentov stredných škôl.
2.e) TM v spolupráci s Terroir Tekov sa podieľalo na organizovaní podujatia
„Putovanie za vínom na hrade“, ktoré sa uskutočnili v hradnom areáli 11.5.2019.
Zúčastnilo sa 1100 záujemcov o degustáciu vína.
2.f) TM sa v spolupráci s Teáter Komika Levice podieľalo 22.5.2019 na organizovaní
podujatia „Noc literatúry v Leviciach“. V TM sa uskutočnila v Galérii Jozefa
Nécseyho a zúčastnilo sa 200 záujemcov o literatúru.
2.g) TM v spolupráci s Klubom zdravých materských škôl pri Územnom spolu SČK
Levice zorganizovalo 18.5.2019 na nádvorí hradného areálu slávnostné vyhodnotenie súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Pomáhať druhým
sme sa naučili, keď sme boli malí“ a výstavku ocenených prác. Zúčastnilo sa spolu
s deťmi, rodičmi a učiteľkami MŠ 150 osôb.
2.h) TM v spolupráci s P. Šteinerom usporiadalo prezentáciu publikácie Babylon II.
v koncertnej sále múzea 13.6.2019. Zúčastnilo sa 35 záujemcov o regionálnu
históriu.
2.i) TM v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci usporiadalo prezentáciu
publikácie Matej Bel Tekovská stolica v koncertnej sále múzea 24.6.2019.
Zúčastnilo sa 50 záujemcov o regionálnu históriu.
2.j) TM sa podieľalo v spolupráci s Novým dvorom Brhlovce a Obcou Brhlovce na
podujatí Ulička remesiel 3, ktorá sa konala 22.6.2018 v PRĽA - časť „Šurda“.
Zúčastnilo sa 1 100 návštevníkov.
2.k) TM sa v spolupráci so Spoločnosťou pre prácu s kresťanskými hodnotami v
polícií a Ekumenickým združením JPK Levice podieľalo na organizovaní podujatia
„Levické leto na hrade“ 29. 6. 2019. Zúčastnilo sa 1050 návštevníkov.
2.l) TM v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach zorganizovalo
v mesiaci júl - august v amfiteátri 8 filmových predstavení s celkovým počtom
návštevníkov 2 400.

2.m) TM v spolupráci s divadelným súborom DEMOscéna zorganizovali 17.8.2019 na
amfiteátri divadelné predstavenie „Slepá spravodlivosť“. Zúčastnilo sa 100 záujemcov o divadlo. Náklady boli vo výške 25.30 €.
2.n) TM sa 7.9.2019 podieľalo spolu s MO Csemadok a maďarskými kultúrnymi
inštitúciami v Leviciach na organizovaní 10. levického letného festivalu, ktorý sa
konal v areáli Levického hradu. Zúčastnilo sa 680 návštevníkov.
2.o) TM v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov
organizovalo 14.9.2019 v areáli Levického hradu a v koncertnej sále múzea
podujatie „100. rokov včelárstva v Leviciach“ (slávnostné zhromaždenie, historické prednášky, výstava predmetov dokumentujúcich prácu včelárov, sadenie lipy).
Zúčastnilo sa 100 včelárov a pozvaných hostí.
2.p) V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre sa TM podieľalo v rámci
Dní európskeho kultúrneho dedičstva na týchto podujatiach :
-15.9.2019 voľný vstup do vysunutej expozície SO Brhlovce s komentovanou
prehliadkou a počtom návštevníkov 220,
- výchovný koncert pre žiakov ZŠ „Prechádzka dejinami hudby“ v koncertnej sále
múzea 24.9.2019 s počtom žiakov 43
- tvorivé dielne pre žiakov základných škôl 24.9.2019 v kultúrno-výchovnej miestnosti
s počtom žiakov 43
- výchovný koncert pre dospelých „Európske umenie„ v koncertnej sále múzea
26.9.2019 s počtom poslucháčov 45.
Náklady na podujatie boli vo výške 59.05 €.
2.r)TM v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov
zorganizovalo v koncertnej sále múzea prednášky „Ekonomický chov včiel“
26.10.2019 a „Nové smery vo včelárstve“ dňa 30.11.2019. Zúčastnilo sa 97 včelárov z regiónu Levice.
2.s) TM ako jeden z hlavných organizátorov sa v sledovanom období organizačne
podieľalo na príprave podujatia Art for help 2019 - výber výtvarných diel, administratívne a organizačné práce, korešpondencia s umelcami, uzatvorenie aukcie
z decembra 2018, zasadanie prípravného výboru, predaukčná výstava Art for help
2019 a aukcia 2019. Aukcie v synagóge v Leviciach sa 8.12.2019 zúčastnilo 150
návštevníkov.
3.a) TM zorganizovalo v dňoch 12.3.2019 - 13.3.2019 6 bábkových predstavení
v rámci cyklu „Bábkové divadlo v múzeu“. Zúčastnilo sa 386 detí. Náklady boli vo
výške 450 €, príjem zo vstupného bol vo výške 334 €. Darovacími zmluvami
a zmluvami o poskytnutí príspevku bolo na toto podujatie získaných 250 €.
3.b) 18. 5. 2019 sa TM zapojilo do celoslovenského podujatia „Noc múzeí a galérií
2019“ - otvorených päť výstav, stále expozície TM, vysunutá expozícia Vodný mlyn
Bohunice do 24.00 hodiny. Zábavný park na nádvorí (nafukovací hrad, trampolína,
nafukovacia šmýkačka, detský kolotoč), tradičné bábkové divadlo a flašinet Ivan
Gontko Tyátr, detský kútik so živými zvieratami Detská farma Humanita pri Kráľovej
nad Váhom, zvukové hádanky z prírody Jozef Hlásnik, ukážky sokoliarstva Stredná
odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici, večerné divadelné predstavenie Celkom

malé divadlo Starý Tekov a prezentácia projektu „Chráňme včely - učme sa
komunikovať ako včely“ - presklenený úľ, výroba sviečok, predaj včelích produktov.
Vo VM Bohunice to bola ukážka využitia starých vecí, prednáška o bezobalovom
odpade, premietanie dokumentu o životnom prostredí, blší trh, vystúpenie Klubu
dôchodcov Bátovce, detské predstavenie folklórneho súboru z Pečeníc, trh remeselníkov, tvorivé dielne, tradičné špeciality a živá hudba. Celkove sa podujatia
zúčastnilo 1306 návštevníkov. Príjem zo vstupného bol vo výške 1 003 €,
náklady boli vo výške 3 206,30 €. Darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí príspevku bolo na toto podujatie získaných 1200 €.
3.c) TM v dňoch 18.6.2019 a 19.6.2019 zorganizovalo v hradnom areáli podujatie
„Stredoveké dni na Levickom hrade“. Život v tábore, streľba z luku a kuše, stredoveká verbovačka, šermiarske predstavenie v podaní klubu Zvolenskí rytieri Vir
fortis. Celkove sa zúčastnilo 631 detí zo základných škôl. Príjem zo vstupného bol vo
výške 571 €, náklady boli vo výške 2 287 €. Darovacími zmluvami a zmluvami
o poskytnutí príspevku bolo na toto podujatie získaných 1000 €.
3.d) TM sa podieľalo ako jeden z organizátorov na organizovaní Levických
hradných slávností dňa 9.6.2018, ktorých sa zúčastnilo okolo 4 000 návštevníkov.
3.e) TM v spolupráci s obcou Bohunice zorganizovalo v areáli vysunutej expozície
Vodný mlyn Bohunice 30.6.2019, 28. júla 2019, 25.augusta 2019 a 29.septembra
2019 Farmársku nedeľu - zameraná na vybranú tému, predaj a ochutnávka farmárskych výrobkov, liečivých rastlín, výrobkov z medu a remeselných výrobkov.
Príjem zo vstupného bol vo výške 1 498 €, náklady boli vo výške 794,10 €.
Celkove sa zúčastnilo tohto podujatia 2 109 návštevníkov.
3.f) K zlepšeniu kvality poskytovaných služieb počas kultúrno-výchovných podujatí
bolo zakúpených 8 stolov a 16 lavičiek v celkovej hodnote 1305,64.
Celkový počet kultúrno-výchovných podujatí v roku 2019 bol 90, z toho
výchovno-vzdelávacieho charakteru 8, 44 prednášok a 38 kultúrnych podujatí.
Podujatia navštívilo 18 973 osôb, z toho neplatiacich bolo 12 992. Na výchovno-vzdelávacích aktivitách bolo osôb 457,prednáškach 1539 a kultúrnych
podujatiach 16 977.
Náklady na kultúrno-výchovnú činnosť boli vo výške 9 360,98 €, príjmy boli vo
výške 3 647 €. Darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí príspevku bolo
získaných 2 450 €.
5.a) Pracovníci TM poskytli v sledovanom období odborno-metodickú pomoc osobne
a e-mailom 89 riešiteľom diplomových a seminárnych prác, študentskej odbornej
činnosti, rôznych súťaží a záujemcom o ľudovú kultúru, históriu a prírodné vedy.
5.b) TM sa roku 2019 ako člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu TEKOV
zúčastnilo troch pracovných stretnutí a dvoch valných zhromaždení. Súčasne sa
pripomienkovali predkladané materiály zo strany OOCR TEKOV.

5.c) TM sa v rámci OOCR Tekov zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave
24.1. - 27.1.2019 prostredníctvom propagačného materiálu.
5c1) TM sa zúčastnilo 10.6 2019 Festivalu slovenských múzeí v Trebišove. Náklady
boli vo výške 1 075.802 €.
5.d) TM spracovalo, vyplnilo a dodalo:
- Pre ZMS - údaje k podujatiu Noc múzeí a galérií 2019,
- Pre ZMS - Komisia múzejnej pedagogiky - zaevidovanie sa do databázy, vytvorenie
profilu múzea a nahrávanie príslušných podujatí patriacich do tejto databázy,
- Pre MK SR - zoznam zbierkových predmetov - zbrane a strelivo, vyplnenie dotazníka o financovaní kultúrnych pamiatok vo svojej správe,
- Pre NSK - odbor kultúry a športu - zoznam podujatí v roku2019, zoznam podujatí
v prvom štvrťroku 2020,
-Pre SNM -Historické múzeum Bratislava - adresár fotografií Jozef Kuboviča z Levíc
z roku 1989 na výstavu,
- Pre SNG Bratislava - rešerš na tému Turci na Slovensku, poskytnutie fotografií
z výstavy Po stopách Turkov, zoznam zapožičaných ZP na túto výstavu, popis a fotografie zbraní zo stálej expozície,
- Pre Hontianske múzeum Šahy - výber a sken pohľadníc z historického zbierkového
fondu v tematikou Šiah,
- Pre SNM Múzeum Bojnice publikovaný fotomateriál a štúdie o Nécseyovcoch,
- Pre Tekovskú knižnicu v Leviciach - materiál k téme 100. výročie bojov medzi
Československými légiami a ČA v Leviciach,
- Pre knižnicu v obci Nová Dedina štúdiu o polievacích vzoroch,
- Pre AINOVA - vyplnenie dotazníka vzdelávanie dospelých,
- Pre dizertačnú prácu Mgr. Kataríny Gallovej na Selye János Egyetem Komárom spomienky vojakov - pohľadnice a korešpondencia z frontu,
- Pre diplomanta Katedry muzeológie v Nitre - vyplnenie dotazníka problematika
sexuality v múzeách,
- Pre študenta UK Bratislava - podklady k bakalárskej práci Epigrafický výskum v
južnom Tekove - popis zbierkových predmetov,
Pre UK FF Bratislava - Mgr. Neumann PhD. - Sken vedút zo zbierok TM,
- Pre A. M. Rekemová - podklady do diplomovej práce o nádobe z keltského pokladu,
- Pre D. Marcel - vyplnenie dotazníka o krízovom riadení v cestovnom ruchu pre
diplomovú prácu,
- Pre Pavla Šteinera z Katedry muzeológie FF UKF v Nitre rešerš zbierkových
predmetov - militárie zo 16. a 17.storočia na pripravovanú výstavu v Hronskom
Beňadiku,
- Pre Henrietu Žážovú z Trnavskej univerzity poklady k problematike spracovania
Kroniky Lekýrskeho opátstva,
- Pre Petra Müllera - poskytnutie zbierkových predmetov na štúdium, sken rodinných
fotografií na tému Helena Tabyová,
- Pre Alenu Meresovú - poskytnutie podkladov Vodný mlyn Bohunice a rodina Turčanovcov,
- pre študenta Univerzity Kodolányi János v Budapešťi štúdium týždenníka Bars 1919
- 1938,
- Pre šéfredaktora časopisu Slovenský lekárnik - poskytnutie pohľadníc lekárni v Levickom okrese,

- Pre MY Týždeň na Pohroní - adresár fotografií z fotoarchívu terén Mochovce+ foto
z výstavy Spomienka na zaniknutú obec a príspevky z problematiky Mochoviec,
podkladov o soške gravidnej Madony,
- Pre OZ Csemadok fotomateriál k pripravovanej monografii,
- Pre združenie bývalých občanov obce Mochovce zapožičanie bannerov a kópií
fotografií k podujatiu 40 rokov vysídlenia obce Mochovce,
- Pre obec Nový Tekov - metodická pomoc pri zriaďovaní pamätnej izby/obecného
múzea a príprave scenára,
- Pre mesto Levice - zaslanie podkladov k vypracovaniu propagačného materiálu na
tému typická výšivka pre región,
- Pre obec Tekovské Lužany - odborná pomoc a výber zbierkových predmetov na
výstave pri príležitosti spomienkovej slávnosti 170. výročia bitky pri Tekovských
Lužanoch,
- Pre Obecný úrad Rybník - konzultácie k projektovej činnosti (Ľudový dom) do FPU,
- Pre OOCR Tekov - podklady o podujatiach, fotomateriál o činnosti múzea,
- Pre mesto Vráble - výber zbierkových predmetov a fotenie do pripravovanej publikácie o mestskom hrade vo Vrábľoch,
- Pre SOŠ Levice - výber témy, príprava scenára, výber zbierkových predmetov na
súťaž v stolovaní,
- Pre E-Book výlety a exkurzie - podklady o činnosti múzea, expozíciách a fotomateriál.
6.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. Príjmy z predaja propagačného
materiálu boli vo výške 1 866,12 €.
7.a) TM propagovalo svoju činnosť prostredníctvom regionálnej a dennej tlače,
rozhlasu, televízie a internetu. O činnosti múzea bolo uverejnených 55 článkov
v regionálnej a dennej tlači, 9 príspevkov v rozhlase, 41 príspevkov a reklamných
spotov v regionálnej a celoštátnej televízii, 787 záznamov na webových stránkach.
V mestskom rozhlase bolo odvysielaných 212 správ, výlep plagátov o podujatiach
TM bol zabezpečený 46 krát, bilbordy v počte 4, LED obrazovka v počte 2.
Súčasne bolo odoslaných 165 hromadných mailov k podujatiam TM.
7.b) V pravidelných intervaloch sa vykonali osobné návštevy ZŠ v Leviciach a v
regióne za účelom oboznámenia učiteľov ZŠ s podujatiami organizovanými TM.
7.b1). Pre návštevníkov múzea najmä z radov školskej mládeže boli odbornou
pracovníčkou TM vypracované tajničky, osemsmerovky a pripravené omaľovánky
z histórie Levického hradu.
7.c) V pravidelných intervaloch sa prostredníctvom direct mailing informovali
organizácie cestovného ruchu, obce, mestá, masovokomunikačné prostriedky, školy
a poslanci NSK a mesta Levice o podujatiach TM.
7.c1) Priebežne a na požiadanie sa počas celého sledovaného obdobia dopĺňali
údaje o činnosti TM na vybraných webových stránkach., poskytovali sa pre
žiadateľov a záujemcov písomnou, e-mailovou, osobnou a telefonickou formou
informácie o činnosti múzea a podujatiach TM.

7.d) Pravidelne sa v roku 2019 doplňovala webová stránka aktuálnymi údajmi a
fotografiami o činnosti múzea.
7.d1) Facebooková skupina 700 rokov Levického hradu bola premenovaná na
Tekovské múzeum. Zverejňovanie aktuálnych plagátov a pozvánok, rubriky: kedysi a
dnes - porovnávanie fotografií, ukryté v depozitári - zaujímavé zbierkové predmety
a ich príbeh, naše poklady - najvzácnejšie zbierky, propagácia výstav a podujatí.

Výstavná a expozičná činnosť
1. TM pripravilo v sledovanom období vo svojich výstavných priestoroch 22 výstav,
z toho 10 vlastných, 4 v spolupráci (v tom tri zo zahraničia) a 8 prevzatých s počtom
návštevníkov 7 900, z toho neplatiacich 254.
Príjem zo vstupného bol vo výške €. Náklady na prípravu výstav boli vo výške
5.122,40 €.
DOBÓOVSKÝ KAŠTIEĽ
Od chmeľa k pivu - zo zbierkového fondu Tríbečského múzea v Topoľčanoch.
15.11.2018 - 24.2.2019, prevzatá výstava.
Sea - vedecká hračka - interaktívna výstava, Vedecká hračka, občianke združenie
Banská Bystrica. 1.3.2019 - 5.5.2019, prevzatá výstava. Náklady na výstavu boli vo
výške 444.50 € (rozposlanie plagátu vo výške 44.50 a poplatok za výstavu vo výške
400 €).
Pawel Sokolowski /PL/, Arek Gola/PL/. 10.5.2019 - 30..5.2019, výstava v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach.
Výstava fotografií Martina Ficeka. 18.5.2019 - 30.9.2019, vlastná výstava. Náklady
boli vo výške 18.75 € za drobný inštalačný materiál.
Tekovské kocky I. - výstava lego hračiek . 7.6.2019 - 1.9.2019, prevzatá výstava
Tatra LUG - slovenský LEGO fanklub. Náklady na výstavu boli vo výške 2022 €
(rozposlanie plagátu vo výške 22 €, poplatok za výstavu vo výške 2 000 €).
Normalizované životy - od okupácie po nežnú revolúciu. 9.9.2019 - 1.12.2019,
vlastná výstava. Náklady boli vo výške 184,45 € za odbornú pomoc pri inštalovaní
a rozposlanie plagátu.
Včelárstvo v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach. 14.9.2019, vlastná
výstava.
Kurátori, zbierky a ich príbehy. 9.12.2019 - 15.3.2020, vlastná výstava. Náklady
boli vo výške 49 € za rozposlanie plagátu a drobný inštalačný materiál..
KAPITÁNSKA BUDOVA
Čokoláda - sladké pokušenie - Zo zbierkového fondu Múzea obchodu v Bratislave.
2.11.2018 - 10.2.2019, prevzatá výstava.
Historické remeslo od praveku po súčasnosť - Súkromná stredná umelecká škola
Hodruša Hámre, SNM - Archeologické múzeum Bratislava. 14.2.2019 - 6.5.2019,
prevzatá výstava. Náklady boli vo výške 16.50 € za rozposlanie pozvánky na výstavu.
Zuzana Pustaiová. 10.5.2019 - 2.6.2019. Výstava v spolupráci s Regionálnym
osvetovým strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach.

Paleta štýlov XII. - Maturitné práce študentov Strednej umeleckej školy Ladislava
Bielika v Leviciach. 5.6.2019 - 28.7.2018, výstava v spolupráci so SUŠ Ladislava
Bielika v Leviciach.
Remeselníci - putovná výstava Zväzu maďarských remeselníkov na Slovensku.
1.8.2019 - 6.10.2019, prevzatá výstava. Náklady boli vo výške 22.10 € za rozposlanie pozvánok.
História mesta kráľovien - Bátovce. 10.10.209 – 2.2.2020, prevzatá výstava od
Obce Bátovce a Moniky Miškovičovej - Savovej. Náklady boli vo výške 213,80 € za
odbornú pomoc pri inštalovaní a rozposlanie plagátu.
GALÉRIA JOZEFA NÉCSEYHO
Obnovené dedičstvo - Reštaurované umelecké diela zo zbierky rodiny Nécsey.
12.12.2018 - 17.2.2019, vlastná výstava.
Výber z tmy -Viktória Kosztolányiová. 20.2.2019 - 31.3.2019, vlastná výstava.
Ilúzia krajiny - Monika Boldišová. 3.4.12.2019 - 6.5.2019, vlastná výstava.
Szamódy Zsolt Olaf /HU/.10.5.2019 - 2.6.2019. Výstava v spolupráci s Regionálnym
osvetovým strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach.
SPOJENIE - Miroslav Vajda. 5.6.2019 - 4.8.2019, vlastná výstava. Náklady boli vo
výške 19 € za rozposlanie pozvánky k výstave.
Magická príroda - Alexander Začka. 7.8.2019 - 6.10.2019, vlastná výstava.
Kroje Tekovského regiónu v meste New York. 10.10.2019 - 1.12.2019, prevzatá
výstava od Moniky Miškovičovej Savovej. Náklady boli vo výške 24.70 € za rozposlanie plagátu.
Povznesenie - Henrieta Kováčová. 4.12.2019 - 9.2.2020, vlastná výstava. Náklady
boli vo výške 28,50 € za rozposlanie plagátu.
2. Mimo Tekovského múzea v Leviciach sa realizovali 3 výstavy z toho dve vlastné
v repríze. Navštívilo ich 2 550 návštevníkov.
Od mešca k bankomatu. 12.11.2018 - 31.3.2019 v Podunajskom múzeu v
Komárne, repríza vlastnej výstavy.
Od mešca k bankomatu. 31.5.2019 - 20.7.2019 v Múzeu Jána Thaina v Nových
Zámkoch, repríza vlastnej výstavy.
Art for help 2019. 1.12.2019 - 8.12.2019 v synagóge Levice, spolupráca s mestom
Levice.
3.V mesiaci máj 2019 sa vykonali murársko-maliarské práce vo výstavnych priestoroch Dobóovského kaštieľa v hodnote 840 €.
3.a Na prepravu zbierkových predmetov počas inštalovania výstav sa zakúpili
v treťom štvrťroku 2019 prepravky v hodnote 538,06 €.
4.) V prvom štvrťroku 2019 sa vymaľovala koncertná sála v stálej expozície múzea
v hodnote 490 €.
4.a.V druhom štvrťroku 2019 sa dodávateľským spôsobom vykonala oprava
prístrešku studne vo VM Bohunice v hodnote 563 €.
4.b. V druhom štvrťroku 2019 sa svojpomocne vymaľovala fasáda vo VM Bohunice.
4.b. V mesiaci august 2019 sa vykonala dodávateľským spôsobom oprava zadnej
časti strechy vo vysunutej expozícii VM Bohunice v hodnote 700 €.

4.c.V treťom štvrťroku sa dodávateľským spôsobom zabezpečil materiál na opravu
mostíka vo vysunutej expozícii VM Bohunice v celkovej hodnote 580 €. Práce sa
svojpomocne realizujú v mesiaci apríl 2020.
4.d.V poslednom štvrťroku 2019 sa realizovala dodávateľským spôsobom oprava
fasády Dom ľudový I. a Dom ľudový II. Vo vysunutej expozícii SO Brhlovce v hodnote
7 400 €. Z dotačného systému MK SR bolo získaných 7 100 €.
Celkové náklady na úpravu expozícií boli vo výške 9 723 €.
Celkové náklady na prípravu výstav a expozícií boli vo výške 14 144,36 €.
5.) Stálu expozíciu múzea si v roku 2019 prezrelo 8 622 návštevníkov, z toho 200
neplatiacich. Príjem zo vstupného bol vo výške 8 668 €.
5.a) Vysunuté expozície TM si v sledovanom období prezrelo 11 770
návštevníkov, z toho neplatiacich 300 (SO Brhlovce 6 633 návštevníkov, z toho
neplatiacich návštevníkov 150, VM Bohunice návštevníkov 5 147, z toho neplatiacich
návštevníkov 150). Príjem zo vstupného bol vo výške 1 575 € (SO Brhlovce vo
výške 3 782 €, VM Bohunice vo výške 3 832,50 €).
Celkove výstavy, expozície a vysunuté expozície TM navštívilo v roku 2019 30
852,z toho 754 neplatiacich. Celkové príjmy zo vstupného boli vo výške
21 404,90 €.
6 TM pripravilo a sprístupnilo vysunuté expozície na letnú turistickú sezónu.
Vykonávala sa pravidelná údržba interiérov a exteriérov VM Bohunice a Skalné
obydlia Brhlovce.
7. Odborní pracovníci TM v sledovanom období realizovali výber zo zbierkového
fondu a podľa požiadaviek TM zapožičalo :
a) zbierkové predmety - história do pamätnej izby VU Levice v počte 21 ks.
b) zbierkové predmety - história pre obec Tekovské Lužany na výstavu k výročiu
bitky pri Tekovských Lužanoch v počte 17 ks.
c) zbierkové predmety - história pre obec Bíňa na výstavu k výročiu bitky pri
Tekovských Lužanoch v počte 17 ks.
d) archeologické zbierkové predmety do obecného múzea v Santovke v počte 43 ks.
d) zbierkové predmety - história a národopis pre SOŠ Levice na medzinárodné
podujatie zamerané na stolovanie v počte 16 ks.
e) zbierkové predmety - história do múzea v zámku Topoľčianky v počte 5 ks.
f) zbierkové predmety - história do DBS v Kalnej nad Hronom v počte 24 ks.
g) zbierkové predmety - história a etnografia do stálej expozície SNM - Múzeum
maďarskej kultúry v počte 51 ks.
h) na odborné reštaurovanie 1 ks historickej sedačky.
i) zbierkové predmety z oblasti vinohradníctva obci Čajkov na výstavu v počte 27 ks.
j) 1 ks zbierkového predmetu z histórie na výstavu ÚS SČK v Leviciach.

Ostatná odborná činnosť
1.a) Odborní pracovníci TM sa aktívne zapájali do práce:
- J. Dano, N. Mihálová a M. Nováková v komisiách mesta Levice,
- P. Pleva a M. Nováková v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu Šahy,
- P. Pleva v Levickom okrášľovacom spolku,
- M. Nováková v Komisii na tvorbu zbierok v Pohronskom múzeu Novej Bani,

- M. Nováková v historickej sekcii Reviczkého združenia Levice, v prezídiu OZ Klub
historických fajok.
1.b) 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.
1.c) Odborní pracovníci v pravidelných intervaloch zabezpečovali výmenu a text na
„Predmet mesiaca“ v stálej expozícii múzea.
1.d) Odborní pracovníci sa v sledovanom období zúčastnili nasledovných
odborných podujatí:
A. Balog - účasť na: Festival slovenských múzeí (jún, Trebišov),
J. Dano - účasť na: slávnostné ocenenie „Nitrianska lunica“ (máj, Nitra), slávnostné
otvorenie Dni fotografie v Leviciach 2018 (máj, Levice), VZ OOCR Tekov (apríl,
Bátovce, december, Levice ), Festival slovenských múzeí (jún, Trebišov), stretnutie
členov OOCR Tekov (október, Levice),
M. Ďureková - účasť na: Festival slovenských múzeí (jún, Trebišov),
J. Kassai - účasť na: slávnostné otvorenie Dni fotografie v Leviciach (máj, Levice),
Festival slovenských múzeí (jún, Trebišov), podujatí „Art for help 2019“ (december,
Levice),
N. Mihálová - účasť na : stretnutie členov OOCR Tekov (marec, apríl, Levice),
podujatie „Mytológia v hudbe (marec, Levice), 29. VZ ZMS (apríl, Banská Bystrica),
interaktívny seminár „Rozbzučíme naše mesto“ (máj, Zvolen), pracovné stretnutie
k vyraďovaniu a nadobúdaniu zbierkových predmetov (október, Bratislava),
P. Koštúr - účasť na: Festival slovenských múzeí (jún, Trebišov),
J. Magnová - účasť na : konsolidačná uzávierka (január, apríl, Nitra), Festival slovenských múzeí (jún, Trebišov), podujatí „Art for help 2019“ (december, Levice),
M. Nováková - účasť na: konferencia k 100. výročiu udalostí z roku 1919 (január,
Balašské Ďarmoty - MR), podujatie „Mytológia v hudbe (marec, Levice), prezentácia
monografia Mikula (marec, Želiezovce), vernisáž výstavy k 100. výročiu založenia
SČK (marec, Nitra), slávnostné ocenenie „Nitrianska lunica“ (máj, Nitra), podujatie
„Žuhračka pre všetkých“ (máj, Žemberovce), Festival slovenských múzeí (jún,
Trebišov), odborná konferencia „Museaum Hungaricum“ (október, Šamorín), 3. stretnutie regionálnych historikov (november, Hronovce), podujatí „Art for help 2019“
(december, Levice), konferencia „Šahy za kraj, kraj za Šahy“ (december, Šahy),
P. Pleva - účasť na : 29. VZ ZMS (apríl, Banská Bystrica), Festival slovenských
múzeí (jún, Trebišov), pracovné stretnutie k vyraďovaniu a nadobúdaniu zbierkových
predmetov (október, Bratislava), odborné stretnutie múzeí MUZAKT IV. (október,
Nové Zámky), podujatí „Art for help 2019“ (december, Levice),
E. Smetanová - účasť na : odborné stretnutia a exkurzie SBS (marec 2x,Nitra, apríl,
Čifáre, máj, Likavský hrad, jún, Zvolen, november, Nitra), 15. medzinárodné
stretnutie „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku (máj, Hradec Králová),
odborný seminár k 40.výročiu vzniku CHKO Štiavnické vrchy (september,
Počúvadlo), medzinárodná konferencia Stretnutie prírodovedcov (september, Jasenská Dolina), pracovné stretnutie k vyraďovaniu a nadobúdaniu zbierkových
predmetov (október, Bratislava),
V. Smetana - účasť na: odborné stretnutia a exkurzie SBS (marec 2x, Nitra, apríl,
Čifáre, máj, Likavský hrad, jún, Zvolen), workshop k ochrane včiel, opeľovačov ( máj,
Bratislava), 15. medzinárodné stretnutie „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovens-

ku (máj, Hradec Králová), odborný seminár k 40.výročiu vzniku CHKO Štiavnické
vrchy (september, Počúvadlo), medzinárodná konferencia Stretnutie prírodovedcov
(september, Jasenská Dolina),
A. Uhnák - účasť na: Festival slovenských múzeí (jún, Trebišov), workshop k obnove
Vodného mlyna v Jelke (september, Galanta).
2. 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, e) vo vykurovacom období vykurovanie a pravidelný chod plynovej
kotolne, f) počas zimnej sezóny odhŕňanie snehu a zabezpečovanie prístupnosti
a bezpečnosti hlavných prístupových ciest v hradnom areáli.
3.a) V sledovanom období sa vypracovávali štatistické hlásenia, ekonomické rozbory,
výkazy, správy, hlásenia a štvrťročné uzávierky podľa požiadaviek zriaďovateľa a
ústredných orgánov štátnej a verejnej správy.
3.b) V priebehu roku 2019 sa vypracovalo šesť projektov do dotačných systémov,
grantových schém, nadácií, FPU a podobne. Zároveň bolo podpísaných 8 darovacích zmlúv na podporu múzejnej činnosti (zrealizovalo len sedem). Celkovo sa
získalo 11 750 € (FPU 2 000 €, Mesto Levice 1 150 €, darovacími zmluvami 1 200 €,
MK SR 7 100 €).
3.c) V roku 2019 sa vykonávali súvisiace administratívno-technické práce s pripravovanou obnovou a údržbou objektov TM.
3.c.1) V mesiacoch jún 2019 sa realizovala dodávateľským spôsobom oprava
vodovodnej prípojky na objekte Dobóovský kaštieľ v hodnote 147.60 €.
3.c.2) V mesiaci júl 2019 sa zabezpečil sponzorským spôsobom náter pódia
a hľadiska amfiteátra v priestore juhozápadnej bašty v hradnom areáli.
3.c.3) V treťom štvrťroku 2019 sa svojpomocne namaľovala strecha konzervátorskej
dielne v hodnote 106 €, dverí do garáže v hodnote 60 € a dreveného schodiska pri
DK v hodnote 120 €.
3.c.4) V mesiaci december sa zrealizovalo dodávateľským spôsobom osvetlenie
Levického hradu vo výške 6 960 €, ktoré finančne podporil NSK zo svojho rozpočtu.
3.d) V sledovanom období sa realizovalo v spolupráci s Úradom práce a sociálnych
vecí v Leviciach projekt „Občan poberajúci dávky v hmotnej núdzi, ktorý vykonáva
pracovnú činnosť v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení neskorších zákonov“.
4.a) Priebežne počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala mzdová, ekonomická,
spisová a personálna agenda, vedenie účtovníctva a archívu TM.
4.b) V mesiacoch január - marec 2019 bol vypracovaný Súhrnný rozbor činnosti
a hospodárenia TM za rok 2018, Ročný výkaz o múzeách a galériách za rok 2018,
Ročný výkaz o knižnici múzea za rok 2018, Ročný výkaz o neperiodickej tlači za rok
2018, Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudby za rok
2018.

4.b.1) Mesiaci máj 2019 bol vypracovaný pre SNM Bratislava výkaz o činnosti múzea
za rok 2018.
4.b2.) V mesiacoch júl 2019 bol vypracovaný Súhrnný rozbor činnosti a hospodárenia
TM za prvý polrok 2019.
4.b.3) V januári 2019 bola spracovaná Konsolidačná uzávierka za rok 2018
a postupne sa spracovávali konsolidačná uzávierka za jednotlivé štvrťroky podľa
usmernení zriaďovateľa.
4.b4). V júli 2019 bola spracovaná Konsolidačná uzávierka za prvý polrok 2019.
5. V sledovanom období sa pravidelne zabezpečovali úlohy v oblasti PO a OBP:
a) Vypracovalo sa vyhodnotenie činnosti na úseku OBP a PO za rok 2018.
b) 8.2.2019 sa vykonala odborná kontrola a skúška hadicových zariadení
a odberných miest požiarnej vody v celkovej hodnote 192,36 €.
c) 9.5.2019 sa vykonala odborná kontrola prenosných hasiacich zariadení vo
vysunutých expozíciách SO Brhlovce a VM Bohunice v celkovej hodnote 144 €.
d) V štvrťročných intervaloch sa vykonávala odborná prehliadka požiarneho
poplachového systému v Kapitánskej budove a v budove OPaS v celkovej
hodnote 1593,10 €.
e) V mesiaci apríl 2019 sa vykonala oprava EZS v objekte depozitáre OPaS v hodnote 59.76 €.
e1) mesiaci október bol na objekte Kapitánska budova nainštalovaný nový
komunikátor typ /P/GDPS na prenos informácií na centrálny pult polície v hodnote
625.44 €.
e2) V priebehu sledovaného obdobia sa vykonávali ročné odborné prehliadky
poplachového systému na narušenie objektu:
- V mesiaci jún na objekte VM Bohunice v hodnote 368,56 € a SO Brhlovce v hodnote 215.62€.
- V mesiaci august na objekte Kapitánska budova vo výške 831,06 €, na objekte
OPaS v celkovej hodnote 353.82 €.
- V mesiaci október na objekte Dobóovský kaštieľ v celkovej hodnote 1067.30 €.
f) V mesiaci júl 2019 sa vykonala pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška
bleskozvodu na objekte Kapitánska budova a pravidelná odborná prehliadka
a odborná skúška elektrických zariadení na objektoch Kapitánska budova,
Dobóovský kaštieľ, OPaS, amfiteáter, konzervátorská dielňa a priestory plynovej kotolne v celkovej hodnote 650 €.
g) Dňa 6.8.2019 sa vykonala odborná kontrola komína nad plynovou kotolňou
v hodnote 53,40 €.
h) Dňa 22. 7. 2019 sa vykonala funkčná skúška analyzátoru plynu v kotolni
v celkovej hodnote 27,91 €.
i) Dňa 10.7.2019 sa vykonala odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakovej
nádoby a plynového zariadenia v hodnote 166 € a vnútorná prehliadka a meranie
hrúbky stien tlakovej nádoby v hodnote 30 €.
j) Dňa 5.9.2019 sa vykonala odborná prehliadka a prečistenie plynových kotlov
v hodnote 90 €.
k) Zabezpečovali sa pravidelné štvrťročné kontroly PO a OBP v objektoch TM
v celkovej hodnote 548 €.
l) Pravidelnú lekársku prehliadku absolvovali siedmi zamestnanci TM.
m) V roku 2019 nebol v TM zaznamenaný pracovný úraz.
n) Dňa 11.12.2019 sa vykonala odborná príprava členov požiarnej hliadky právnickej
osoby, vedúcich zamestnancov a zamestnancov TM z predpisov požiarnej ochrany.

o) Dňa 11.12.2019 sa vykonala odborná príprava vedúcich zamestnancov a zamestnancov TM z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
p) Dňa 11.12.2019 sa v TM uskutočnil cvičný požiarny poplach.
6. V sledovanom období sa plnili úlohy vyplývajúce z agendy CO a bola vykonaná
v treťom štvrťroku 2019 kontrola zo strany príslušného odboru NSK. Neboli zistené
žiadne nedostatky.

C. Personálny rozvoj organizácie
1. V TM k 31. 12. 2019 pracovalo 18 odborných a prevádzkových pracovníkov.
2. Priemerná mzda bola k 31.12.2019 vo výške 1019,64 €.

D. Majetkové pomery
Nehnuteľný majetok:
a) Levický hrad sanácia a rekonštrukcia. Je pripravená projektová dokumentácia
a stavebné povolenie na rekonštrukciu, ktoré bolo v marci 2018 predĺžené o ďalšie 3
roky.
a1) Rieši sa havarijný stav časti „hradná studňa“. Bol vypracovaný vykonávací projekt
s rozpočtom na stavebné práce v tejto časti hradného areálu. Na základe usmernení
KPU v Nitre sa vykonal monitoring skalného brala a studne, po schválení KPU Nitra
sa bude upravovať projektová dokumentácia a v roku 2020 by sa malo vyhlásiť
verejné obstarávania Úradom NSK a začať stavebné práce.
b) Po vypracovaní statického posudku s rozpočtom na opravu strechy vo vysunutej
expozícii SO Brhlovce (novší dom z roku 1932) sa plánuje jeho realizácia v roku
2020.
Hnuteľný majetok:
a) motorové vozidlá: osobné motorové vozidlo Citroen Xsara, úžitkové motorové
vozidlo Citroen Jumpy.
b) výkonný kopírovací stroj do formátu A3.
c) PC v počte 11 ks - z toho 1 server a 10 ks pripojených na internetovú sieť v rámci
siete múzea. Boli vyčlenené Odborom kultúry a športu NSK finančné prostriedky vo
výške 18 000 € na a obnovu počítačovej techniky, ktorá sa aj v druhom polroku 2019
realizovala.

E. Členstvo v organizáciách, zväzoch
1. Tekovské múzeum v Leviciach je členom Zväzu múzeí na Slovensku. Zúčastnilo
sa na podujatí organizovanom ZMS: 27. VZ ZMS v Banskej Bystrici.
2. TM je zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu TEKOV,
zúčastnilo Valného zhromaždenia konaného v Bátovciach a v Leviciach.

3. Odborní pracovníci TM pracujú:
- J. Dano, N. Mihálová a M. Nováková v komisiách mesta Levice,
- J. Dano v Dozornej rade OOCR TEKOV,
- P. Pleva a M. Nováková v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu Šahy,
- M. Nováková v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu v Novej Bani,
- M. Nováková v prezídiu OZ Klub historických fajok, v historickej sekcii Reviczkého
združenia Levice,
- P. Pleva v Levickom okrášľovacom spolku.
- V.Smetana, E. Smetanová v SBS pri SAV v Bratislave,
- A. Uhnák v Etnologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave.

F. Spolupráca a vzťahy s orgánmi samosprávy
1.a) Spolupráca Tekovského múzea v Leviciach s mestom Levice je na veľmi
dobrej úrovni a bez väčších problémov. Mesto Levice finančne podporilo kultúrnovýchovné podujatia TM. Spolu sme zorganizovali Levické hradné slávnosti. Mestu
Levice odborní pracovníci múzea poskytovali na požiadanie odbornú metodickú
pomoc. Mesto Levice bude bezplatne poskytovať elektrickú energiu na osvetlenie
Levického hradu, ktoré sa zrealizovalo v mesiaci december 2019.
1.b) Veľmi dobrá spolupráca je s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach
a Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, s ktorými sme uskutočnili
niekoľko úspešných kultúrno-výchovných podujatí a výstav (Levické hradné
slávnosti, Premietanie filmov na amfiteátri, Dni fotografie v Leviciach, Hviezdoslavov
Kubín).
1.c) Spolupráca s obcou Brhlovce a Bohunice je na primeranej úrovni, bez väčších
problémov. S obcou Bohunice sme pripravili podujatia Noc múzeí a galérii vo VM
Bohunice a Farmársku nedeľu. S obcou Brhlovce podujatie Ulička remesiel 3.
2. Tekovské múzeum v Leviciach v sledovanom období aktívne spolupracovalo so:
a) Strednou umeleckou školou Ladislava Bielika v Leviciach. Spoluorganizovali
výstavu „Paleta štýlov XIII“.
b) Občianskym združením Fotogravity Levice. Podieľali sa na organizovaní podujatia
Dni fotografie 2019 a výstavách v TM.
c) Klubom zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach. Podieľali sa na
organizovaní 4. ročníka výstavy výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku.
d) Občianskym združením Nový dvor Brhlovce. Podieľali na organizovaní podujatia
Ulička remesiel 3.
e) Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov Levice. Spolu realizujeme
projekt „Chráňme včely - učme sa konať ako včely“.
f) Občianskym združením Maďarský remeselníci na Slovensku. Spoluorganizovali
výstavu „Remeselníci“.
c) Občianskym združením Vedecká hračka Banská Bystrica. Spolu zorganizovali
výstavu „Sea - vedecká hračka“.

G. Sumárny prehľad údajov o činnosti Tekovského
múzea v Leviciach za rok 2019
Kategória údajov
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet
prír. č. ZP v danom roku:
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet
kusov ZP v danom roku:

2019
161

373

950

8 519

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet
909
evid. č. ZP v danom roku:
Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet
kusov ZP v danom roku:
909
Celkový počet zbierkových predmetov - počet evid. č. ZP
28 396
Celkový počet zbierkových predmetov - počet ks ZP
129 707
88 427
Celkový počet kusov skatalogizovaných zbierkových predmetov:
Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných
elektronicky:
Celkový počet záznamov v CEMUZ
Celkový počet kusov zbierkových predmetov zdigitalizovaných
(digitálny obrazový záznam)
Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu
v danom roku:
z toho reštaurovaných

Celkový počet expozícií
Z toho
Nové expozície:
Celkový počet výstav
Vlastné
Prevzaté a spolupráca
V tom
Dovezené zo zahraničia
Vyvezené do zahraničia
Vlastné – reprízy
Celkový počet kultúrno-spoločenských podujatí
V tom
výchovno-vzdelávacie aktivity
Celkový počet návštevníkov spolu
Expozície a výstavy vo vlastných objektoch

V tom

Expozície a výstavy mimo vlastných objektoch
Expozície a výstavy v zahraničí
Výchovno-vzdelávacích aktivít
z toho deti a mládež
Kultúrno-spoločenských podujatí
z toho neplatiacich

Celkové náklady na edičnú činnosť
Celkové náklady na kultúrno-výchovnú činnosť
Celkové náklady na výstavnú a expozičnú činnosť
Celkové náklady na odborné ošetrenie a ochranu zb.predmetov
Z toho dodávateľsky
Celkový počet pracovníkov
Z toho
VŠ

2018

923
923
28 235
128 757
87 518

44 105

43 196

24 534

23 928

39 397

38 636

184
3
7
0
25
10
10
3
0
2
90
52
49 825
28 302
2 550
0
1 996
1 996
16 977
12 992
6 672,62
9 360,98
14 144,36
18 719,87
17 342,85
18
9

119
3
7
0
24
10
9
3
2
78
35
50 504
24 721
5 500
0
1 377
1 377
18 906
14 525
5 785,05
5 976,90
3 609,11
13 224,74
9 989
17
9

Finančný rozpočet TM za rok 2019 v €
Bežný transfer

378 706,11
204 336,00
14 144,36
6 672,62

Na mzdy (bez OON)
Výstavy a expozície
Z toho
Edičnú činnosť
Ošetrenie, reštaurovanie a konzervovanie zbierkových
predmetov
Nákup zbierkových predmetov, celkom
Fondu reprodukcie
Z toho
účelových dotácií
vlastných zdrojov
Kapitálové výdavky
Z toho
nákup zbierkových predmetov
Vlastné výnosy a tržby, celkom
Tržby zo vstupného
Z toho
Tržby z prenájmu
Tržby z predaja propagačného materiálu
Tuzemské z kapitoly MK SR
Granty z projektu FPU
Granty
Zahraničné
Zahraničné transfery

18 719,87
1 454,00
1 454,00
1 454,00
1 454,00
28 192,78
22 856,40
3 445,00
1 866,12
8 429,00
2 000,00
-

Celkový stav zbierkového fondu TM
Odbor
Archeológia

Prírastky
celkovo
Prir. č. Ks

Skatalogizované
celkovo
Evid. č.
Ks

Skatalogizované v danom
roku
Evid. č.
Ks

Úbytok
v danom roku
Evid. č. Ks

950

1 370

1 346

1 523

0

0

0

0

História

5 388

8 490

8 799

8 909

90

90

0

0

Etnografia

9 276

13 247

11 367

11 478

30

30

0

0

Dejiny umenia

542

667

658

680

16

16

0

0

8 529

8 984

8 909

8 927

273

273

0

0

Iné spoločenské vedy
24
Spoločenské vedy spolu 24 709

882
33 640

882
31 961

882
32 399

0
409

0
409

0
0

0
0

324
13

101
0

252
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Numizmatika

Mineralógia – petrografia
Paleontológia

254
8

Botanika

1 921

32 234 15 381

23 293

500

500

0

0

Zoológia

1 503

63 492

1 931

32 483

0

0

0

0

Antropológia
Prírodné vedy spolu

1
3 687

4
0
96 067 17 413

0
56 028

0
500

0
500

0
0

0
0

28 396 129 707 49 374

88 427

909

909

0

0

Zbierky spolu

Elektronické spracovanie zbierok
Prvostupňová evidencia
Druhostupňová evidencia
Počet
Počet kusov Počet
Počet kusov
prízbierkových evidenčných skatalogizovaných
rastkových
predmetov
čísel
predmetov
čísel
Celkový počet 28 396
129 707
49 374
88 427

Počet predmetov
Počet
s digitálnym obzáznamov
razovým dokumentom v CEMUZ
39 397

24 534

Kultúrno-vzdelávacia činnosť TM

8

8

Počet
návštevníkov
2019
2018
457
481

Prednášky a besedy
Kultúrne podujatia

44
38

25
43

1 539
854
16 977 18 906

0
0
0
12 545 14 525 9290,93

0
5959,30

241,00
3 406,00

100,00
3 424,00

Spolu

90

76

18 973 20 241

12 992 15 006 9360,98

5976,90

3 647,00

3 524,00

Kultúrno-vzdelávacie
podujatia

Počet podujatí
2019
2018

Vzdelávacie programy

z toho
Náklady v €
neplatiacich
2019
2018
2019
2018
457
481
59,05
17,60

Príjmy v €
2019
0

2018
0

Návštevnosť a vstupné
Návštevníci
Zahraniční
2018 2019
2018
5 606 2 500
2 500
4 959 800
700
11 188 1 000
1 100

Názov
2019
6 633
5 147

Skalné obydlia Brhlovce
Vodný mlyn Bohunice
Výstavy

10 450

Stále expozície
Spolu

8 468 4 800
30 221 9 100

8 622
30 852

Vstupné v €
Neplatiaci
Do 18 rokov
2019
2018
2019 2018 2019
2018
150
130 814
3 400 3 782,00 3 948,35
150
100 400
1 670 3 832,50 3 327,08
354

4 200 1 800

1 281

5 122,40

4 500 200

150 2 242

4 119

8 668,50

7 494

8 800 854

4 580 5 256

11 470 21 404,90

15 800,83

Edičná činnosť TM
Rozsah
Jazyk
strán

Názov
Plagáty k
v počte 20

výstavám

a podujatiam

20

Slovenský

Druh titulu
Náklad
––––––––––v ks
Náklady v €
Plagát
3 950
823,19

Maľovaná pohľadnica SO Brhlovce
0
a VM Bohunice hrad v počte 3 druhy

Slovenský

1 700

Pohľadnica Levice
v počte 4 druhy

0

Slovenský

2400

Kalendárium 2020

16

Slovenský

1 100

SO Brhlovce a VM Bohunice

18

Slovenský

1 500

Levický hrad

0

Slovenský

500

Vianočné pozdravy

0

Slovenský

150

a Levický

hrad

Publikačná činnosť pracovníkov TM
Monografie
Náklad monografií
Štúdie
Články v odbornej tlači
Popularizačné články
Recenzie
Oponentský posudok

2019 2018
4
7
5
7
4
10
2
1
1
-

Pohľadnica
345

Pohľadnica
518,40

Skladačka
1 056

Publikácia
2 722,50

Leporelo
1 167

Pozdrav
40,53

1 031,40

Propagácia TM
V tlači
V rozhlase
V televízii
Na internete
Exteriérová reklama
Direct mailing
Správa v mestskom
Rozhlase

2018

2019

78
10
50
732
48
95

55
9
41
787
52
165

187

212

PhDr. Ján Dano
riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach

