A. Súhrnný rozbor činnosti za rok 2020
Činnosť Tekovského múzea v Leviciach (ďalej len TM) sa v sledovanom období riadila
Plánom hlavných úloh na rok 2020 č. j. TM LV - 173/2019 zo dňa 12. 11. 2019. Táto bola
poznačená pandémiou COVID-19. Na základe tejto skutočnosti bolo Tekovské múzeum
v Leviciach v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zatvorené v období 10.3.6.5.2020, 24.10.-25.10.2020, 30.10.-1.11.2020 a 20.12.-31.12.2020. Zároveň boli vydávané
Úradom verejného zdravotníctva SR obmedzenia o počte účastníkov kultúrnych podujatí,
zákaze ich organizovania a zákaze výchovno-vzdelávacej činnosti základných a stredných
škôl. TM z hore uvedených dôvodov muselo zrušiť v roku 2020 sedem plánovaných výstav
a šesť kultúrno-výchovných podujatí organizovaných múzeom, boli zrušené aj štyri
podujatia v rámci spolupráce s inými organizáciami. Súčasne došlo k zníženiu počtu
návštevníkov v našom múzeu, zníženiu príjmov z múzejnej činnosti a regulovaniu finančných prostriedkov na prevádzku zo strany zriaďovateľa.

Výskumná a zberateľská činnosť
Odborní pracovníci plnili v priebehu sledovaného obdobia tieto plánované výskumné úlohy :
A. Výskum vegetácie a entomofauny na vybraných lokalitách katastrálneho územia obce
Mýtne Ludany.
V priebehu roka 2020 sa uskutočnilo päť terénnych exkurzií spojených s výskumom a zberom
materiálu na južných svahoch Dolnej hory v katastrálnom území Čankova.
B. Participácia na výskumných projektoch organizovaných inými inštitúciami.
- Výstava „Medzi válkou a mírem“. Mestské múzeum Čelákovice a Múzeum Tatabánya organizovalo panelovú výstavu, ktorá má priblížiť atmosféru troch stredoeurópskych miest na
prahu mieru v roku 1945. TM pripravilo text a fotografie na tri panely: Levice v rokoch 1938
- 1944 a Oslobodenie mesta.
- 100. rokov trianonskej zmluvy. TM pre organizátora výstavy Slovenské národné múzeumHistorické múzeum v Bratislave pripravilo rešerš zbierkových predmetov k danej téme a zapožičalo 4 ks zbierkových predmetov. Výstava bola otvorená v decembri 2020 pod názvom
“Trianon 100: zrod novej hranice“.
- 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 a pripravený príslušný text.
- Disperzné osídlenie Uhliská. V spolupráci s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií
na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Tekovské múzeum v Leviciach
participuje na projekte VEGA, ktorý mapuje horské disperzné osídlenia. V levickom regióne
sa zameriavame primárne na obec Uhliská. Projekt pokračuje aj v roku 2021.
C. Výskum vegetácie a entomofauny na vybraných lokalitách Krupinskej planiny (oblasť
medzi Šahami, Plášťovcami a Dudincami).
V sledovanom období sa realizovali dve terénne exkurzie s výskumom a zberom materiálu
v okolí obcí Dudince a Ipeľské Uľany.

D. Výskum flóry a fauny v katastrálnych územia Žemberoviec a Bátoviec.
V priebehu sledovaného obdobia sa vykonalo sedem terénnych exkurzií zamerané na
výskum flóry a fauny v katastrálnom území obce Žemberovce a obce Bátovce.
E. Zvýšenie populácie Dudka chochlatého a prieskum lokalít (flóra a fauna) v katastrálnom
území obce Čajkov.
V katastrálnom území obce Čajkov sa v rokoch 2018 - 2019 nainštalovalo 31 hniezdnych búdok, ktoré slúžia na pozorovanie ohrozeného druhu Dudka chochlatého. Súčasne sa v roku
2020 realizovalo aj päť terénnych exkurzií za účelom zberu botanického a entomologického
materiálu na danej lokalite.
E. Čilejkársky mikroregión v 21.storočí.
Napriek zhoršujúcej epidemiologickej situácii pokračoval terénny výskum čilejkárskeho
mikroregiónu. Vzhľadom na obmedzené možnosti nadväzovania kontaktu s respondentmi sa
účel výskumu transformoval do teoretického a terminologického vymedzenia mikroregiónu,
čoho výsledkom je publikácia Mgr. Adama Uhnáka, PhD. pod názvom Čilejkári - tradícia ako
symbol kultúrnej identity, ktorú v spolupráci s TM v Leviciach vydala Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave. Rozpracovaná výskumná úloha zameraná na dokumentovanie žitej formy
tradičného čilejkárskeho odevu bude pokračovať v nasledujúcom kalendárnom roku.
F. Čo sa skrýva pod šatami - Z histórie spodnej bielizne.
Bola pripravená výstava vo výstavnom priestore Kapitánskej budovy v období
26.7.2020.

11.2. -

G. Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach.
V roku 2020 sa upriamila pozornosť na prípravu výstavy „Vojtech Laufer-Lévavári, fotograf,
maliar a podporovateľ múzea“, fotografický workshop a odborný seminár, ktoré sa
uskutočnia v roku 2021.
H. Chráňme včely - učme sa konať ako včely.
Projekt v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov v Leviciach.
Vytvorila sa podstránka, ktorá sa pravidelne aktualizuje a pripravili sa podujatia výchovného
charakteru, ktoré sa kvôli pandémii COVID-19 nemohli realizovať v plnom rozsahu.

Evidencia, ochrana a spracovanie zbierok, Fotodokumentácia
1.a) Priebežne počas sledovaného obdobia sa pripravovali podklady (výber, triedenie predmetov z jednotlivých ponúk a odborné spracovávanie a determinovanie získaných predmetov výskumom v roku 2019 a 2020) pre Komisiu na tvorbu zbierok, ktorá zasadla v roku
2020 tri krát. Na zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok bolo pripravených 142 ks návrhových listov a 13 ks dokumentačných listov.
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Súčasne bola vyhotovená prírastková kniha zbierkových predmetov za rok 2020
1.a1) Do zbierkového fondu TM bol prevodom správy z Pamiatkového úradu SR získaný
poklad mincí z lokality Pukanec s počtom 511 ks.
1.a2) Zakúpili sa zbierkové predmety z oblasti histórie v celkovej sume 320,00 €.
1.b) V roku 2020 bolo na základe návrhu Komisie na tvorbu zbierok pri TM a so súhlasom
zriaďovateľa NSK vyradených z evidencie 100 ks zbierkových predmetov na 14 prírastkových
číslach z toho história: 5 prírastkových čísel, 78 ks a národopis: 9 prírastkových čísel, 22 ks.
Následne bol vykonaný zápis vyradených zbierok do databázy vyradených predmetov.
1.c) Pravidelne sa zabezpečovala evidencia pohybu zbierkových predmetov na účely výstav,
kultúrno-výchovnej práce, fotografovania, determinácie, spracovania, konzervovania
a digitalizácie. Spolu to bolo položiek 1 221, z toho národopis 374, história 327 ks a numizmatika 520 ks.
1.d) Bolo vyhotovených 13 zmlúv o výpožičke na zbierkové predmety s celkovým počtom
zbierkových predmetov 140 ks a dve zmluvy o zapožičaní zbierkových predmetov s počtom
predmetov 17.
1.e) Počas sledovaného obdobia sa vykonával odbornými pracovníkmi múzea prepis,
dopĺňanie, kontrola, oprava databázy na evidenciu zbierkových predmetov, obrazových
záznamov, druhostupňových kariet a ich dotlač. Najväčšia pozornosť sa sústredila na
odstraňovanie zistených nezrovnalostí z mimoriadnej odbornej revízie historického zbierkového fondu (926 ks), dopĺňanie presného umiestenia zbierkových predmetov vo vysunutých expozíciách TM (SO Brhlovce 378 ks, VM Bohunice 172 ks), dopĺňanie databázy
druhostupňového spracovania zbierok - keramika (cca 1 000 ks).
1.e1) 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.
1.e2) V sledovanom období sa priebežne digitalizovali botanické údaje z botanických zbierok
v počte 3 121. Súčasťou tejto digitalizácie bol aj inventárny denník botanika. Do 31.12.2020
je zdigitalizovaných 13 661.
2.a) V druhostupňovej evidencii odborní pracovníci TM spracovali 631 ks zbierkových
predmetov na 631 evidenčných číslach, z toho botanika 478 ks na 478 evidenčných číslach,

národopis 24 ks na 24 evidenčných číslach, 58 ks historických zbierkových predmetov na
58 evidenčných číslach, 70 ks numizmatika na 70 evidenčných číslach a 1 ks archeológia
na 1 evidenčnom čísle.
2.a1) V priebehu roku 2020 sa pokračovalo v determinácii samotárskych včiel
(Hymenoptera, Apiformes) do úrovne rodov (727 exemplárov). Doposiaľ sa podarilo determinovať (2017,2018,2019,2020) 2 866 exemplárov samotárskych včiel (Hymenoptera,
Apiformes) do úrovne rodov (23 rodov).
2.a2) Za účelom druhostupňového spracovania zbierok sa determinovalo 336 exemplárov ôs
(Eumeninae).
2.b) 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.
3. V roku 2020 sa v súlade s Plánom odborných revízií zbierkového fondu na príslušný
kalendárny rok vykonali plánované a mimoriadne odborné revízie:
a) Zbierkový fond - Iné turistika s celkovým počtom 885 ks. Súčasne sa vykonávalo uloženie
do nových obalových materiálov.
b) Zbierkový fond - formy na kachlice, tehly a dlaždice s celkovým počtom 370 ks.
c) Zbierkový fond - národopis umiestených v stálej expozícii s celkovým počtom 212 ks.
d) Zbierkový fond - numizmatika, archeológia a výtvarné umenie umiestených v stálej
expozícii s celkovým počtom 616 ks.
e) Zbierkový fond - história umiestených v stálej expozícii s celkovým počtom 1 589 ks.
f) Zbierkový fond -história - historická tlač s celkovým počtom 335 ks.
g) Zbierkový fond - história - remeslá a nábytok s celkovým počtom 1 052 ks.
Ku každej odbornej revízii zbierkových predmetov sa vypracovávali pracovné databázy
z centrálnej databázy zbierkových predmetov pre potreby členov jednotlivých revíznych
komisií.
4.a) 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.
4.b) V mesiaci apríl 2020 sa dodávateľsky vyplynovali zbierky vo vysunutej expozícii SO
Brhlovce v celkovej hodnote 582,00 € a v mesiaci apríl 2020 v depozitároch DK č.66,
č.68,č.69,č.74,č.78 a zbierkové predmety z VM Bohunice v celkovej hodnote 792,00 €.
4.b1) Konzervátor TM zakonzervoval v roku 2020 222 ks zbierkových predmetov z oblasti
histórie a etnografie. Ďalej sa pre potreby digitalizácie odborne očistilo 370 ks mincí a
pracovníčka TM ošetrila 120 ks textílií. Na nákup konzervačných prostriedkov bolo
vyčlenených 1.528,91 €.
4.b2) Dodávateľským spôsobom boli zreštaurované 3 ks historických rukopisov v celkovej
hodnote 3.100,00 €, z toho bolo získaných z fondu na podporu umenia 2.700,00 €.
4.b3) Dodávateľským spôsobom boli zreštaurované 2 ks čalunených kresiel „á la reine“
v celkovej hodnote 7.100,00 €.

4.c) Celkový počet zbierkových predmetov zakonzervovaných, odborne ošetrených
a zreštaurovaných zbierkových predmetov je 717.
5.a) Počas celého roka 2020 sa realizovali práce na rekonštrukcii depozitára č.50:
- Január- február - príprava projektu, zameranie a zakreslenie zariadenia, podanie projektu
na FPU, schválenie vo výške 7.500 €, spolufinancovanie vo výške 865,00 €.
- Jún vypratanie cca 1 800 ks zbierkových predmetov a rozobratie starého mobiliára,
- September - október - odstránenie linolea, oprava elektroinštalácie, montáž 4 ks
infrapanelov na vykurovanie, murársko-maliarske práce, ošetrenie drevených parkiet,
pokládka novej podlahovej krytiny a zadanie výroby nového mobiliáru.
Doposiaľ sa preinvestovala finančná čiastka vo výške 3.736,28 €. Projekt bude ukončený
v prvom polroku 2021.
5.b)V prvom štvrťroku 2020 sa pripravili podklady na opravu depozitárov č.68 a č.69.
5.b1) Po renovácii úložných priestorov v depozitári č. 39, ktorý uchováva textilné zbierkové
predmety došlo v priebehu druhého polroka 2020 k novému usporiadaniu zbierkových
predmetov na základe typológie a regionálnej príslušnosti. Systém uloženia a usporiadania v
sebe zahŕňa logickú štruktúra delenia, čo umožňuje rýchlejšie vyhľadanie zbierkových predmetov a ich kvalitnejšiu ochranu. (úprava označovania zbierkových predmetov, ukladanie
a prenášanie z dočasne uložených priestorov, montáž nových prvkov, nákup vákuového
obalového materiálu). Na tento účel bolo vynaložených 147,76 €.
5.b.2) V depozitári OPAS sa v mesiacoch apríl - jún 2020 vykonala čiastočná úprava uloženia
zbierkových predmetov a ochrana pred hlodavcami (čistenie vykurovacích telies, reinštalácia
frekvenčných plašičov).
5.b3) V druhom štvrťroku sa svojpomocne vyrobil regál na uloženie zbierkových predmetov –
tehly.
5.b4) V 3.treťom štvrťroku 2020 sa realizovali práce na prehľadnejšom uložení zbierok v depozitároch č.68 a č.69.
5b5.) V mesiacoch november-december 2020 sa vykonávali práce súvisiace s prípravou na
reštaurovanie zbierkových predmetov - maľba na skle.
6. Celkove na ochranu zbierkového fondu bolo vynaložených 16.986,95 €, z toho dodávateľským spôsobom vo výške 15.311,38 €.
7.a) Počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala prostredníctvom odborných pracovníkov
fotodokumentácia činnosti múzea - výstavy, kultúrno-výchovné podujatia, konzervovanie
zbierkových predmetov, zbierkové predmety a práca v teréne. Odborne sa popísalo 673 kusov digitálnych fotografií.
7.b) V sledovanom období sa napĺňala databáza fotoarchívu TM v počte digitálnych
fotografií 673, z toho 134 ks zbierkových predmetov a 539 ks terénnych záberov. Celkovo je
v nej uložených 63 124 kusov fotonegatívov, z toho je 23 593 kusov fotografií - terénne
snímky a 39 531 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.
7.b1) V roku 2020 bolo do databázy Levice - 21.storočie vložených a odborne popísaných
1886 digitálnych fotografií. V databáze sa k 31.12.2020 nachádza 2 127 záberov.

7.b.2) Z fotoarchívu múzea bolo odbornou pracovníčkou TM naskenovaných 991 ks
negatívov, k 31.12.2020 je to už 8 081 ks negatívov.
7.b.3) V prvom polroku 2020 sa pracovalo s videoarchívom TM - strih videí na menšie reportáže v programe Openshot.
7.c) V roku 2020 sa pokračovalo
napĺňaní databázy
výskumných materiálov
z etnografických terénnych výskumov v počte kariet 404, k 31.12.2020 je to 1 187 kariet.
8.) V rámci úlohy „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií v zbierkach múzeí
NSK“ sa v priestoroch TM v mesiaci júl a september 2020 digitalizovali digitalizačnou
jednotkou NSK vybrané zbierkové predmety TM - numizmatika v počte 370 ks, 20 ks ľudové
plastiky a 20 ks sklo, porcelán.
9.) Pre potreby CEMUZ bolo vyhotovených 136 dátových CD záznamov. Celkovo je v CEMUZ
vyhotovených za TM 24 670 dátových záznamov.
10.a) Podľa požiadaviek sa zabezpečovala knižničná výpožičná služba pre pracovníkov TM a
záujemcov mimo neho. Realizovalo sa 10 prezenčných výpožičiek.
10.b) Bolo uskutočnené spracovanie a odovzdanie časopisov a periodík za rok 2019 do väzby.
11. V sledovanom období sa uskutočňovala evidencia prijatých časopisov a drobnej tlače. TM
odoberalo v roku 2020 9 druhov periodickej tlače. Do databázy bolo zaevidovaných 36
kusov drobnej tlače a 12 ks SOČ a diplomových prác a materiálov z výskumu. Súčasne sa
vykonávala digitalizácia evidovanej drobnej tlače vydanej TM v roku 2020.
12. Pomocou databázového programu Acces spracovala knihovníčka TM 54 knižných
jednotiek, z toho sa získalo kúpou 15 ks, darom 23 ks a výmenou 2 ks. Skatalogizovalo a zaevidovalo sa 54 kusov novozískaných kníh. Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2020 je
16 160 knižných jednotiek, z toho je v programe Acces spracovaných 16 160.
13. Na prácu s knižničným fondom bolo vyčlenených 381,30 €.

Publikačná a edičná činnosť
1. V sledovanom období odborní pracovníci TM vypracovali 1 odbornú publikáciu, 4 odborné štúdie, 7 popularizačných článkov a 3 recenzie.
2. TM vydalo k svojim výstavám a kultúrno-výchovným podujatiam 22 plagátov v náklade
2 110 ks v celkovej hodnote 704,71 €.
3. V prvom polroku 2020 sa vykonávali redakčné práce vrátane korektúr príspevkov
a prekladu resumé do anglického jazyka do Zborníka TM č.12. Ten vyšiel v štvrtom štvrťroku
2020 v náklade 160 ks, rozsah 232 strán a obsahuje 11 odborných štúdií, 3 odborné články
a 2 informatívne články. Náklady na vydanie boli vo výške 2.755,40 €. Následne sa vykonala

distribúcia povinných výtlačkov autorom, recenzentom a inštitúciám, ďalej záujemcom
a múzeám s celkovým počtom 100 ks.
4. V mesiaci december 2020 TM vydalo informatívnu skladačku o Tekovskom múzeu
v Leviciach v náklade 1 000 ks s celkovou hodnotou 1.172,00 €.
5. Na edičnú činnosť TM vynaložilo v 2020 4.675,61 €.

Kultúrno-výchovná, metodická a propagačná činnosť
1. Pracovníci TM realizovali v priestoroch múzea a mimo neho nasledovný počet prednášok:
Meno prednášajúceho
Názov prednášky
Počet
Počet
Prednášok Osôb
Mgr. Peter Pleva
Pamiatky mesta Levice
1
30
Mgr. Peter Pleva
Vianoce v meste
3
33
Mgr. Peter Pleva
História hradu
7
225
Mgr. Peter Pleva
Povesti a strašidlá
1
20
Mgr. Peter Pleva
Na hraniciach osmanskej ríše
1
20
Mgr. Peter Pleva
Z histórie starovekého Grécka
3
18
Mgr. Adam Uhnák
Veľkonočné tradície v regióne
1
90
PhDr. Ján Dano
Vianoce na dedine
2
21
Spolu:
19
457
Príjmy zo vstupného boli vo výške 17,50 €.
2.a) TM v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Leviciach a UNIS vo Viedni zorganizovali dňa
23.1.2020 v koncertnej sále múzea podujatie venované medzinárodnému dňu pamiatky
obetí holokaustu s plagátovou výstavou. Zúčastnilo 80 študentov.
2.b) TM v spolupráci so ZO Slovenského zväzu včelárov v Leviciach usporiadalo dňa
25.1.2020 v koncertnej sále múzea prednášku „Technológia včelárenia“ s počtom
návštevníkov 60 .
2b1) TM v spolupráci so ZO Slovenského zväzu včelárov v Leviciach plánovalo v mesiacoch
september - október 2020 pre základné školy interaktívnu prednášku vrátane návštevy
hradného včelína. Z dôvodu COVID-19 sa uskutočnila len jedna 12.9.2020 s počtom 15.
Náklady na rozposlanie plagátov boli vo výške 33,15 €, príjmy vo výške 12,00 €.
2.c) TM v spolupráci s obcou Bohunice zorganizovalo v areáli vysunutej expozície Vodný
mlyn Bohunice v dňoch 29.6.2020, 26.7.2020 a 30.8.2020 Farmársku nedeľu - predaj
a ochutnávka farmárskych výrobkov, liečivých rastlín, výrobkov z medu a remeselných
výrobkov. Príjem zo vstupného bol vo výške 1.683,00 €, náklady boli vo výške 1.473,13 €.
Celkove sa zúčastnilo tohto podujatia 2 420 návštevníkov.
2.d) TM v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach zorganizovalo v mesiaci
júl - august v amfiteátri 7 filmových predstavení s celkovým počtom návštevníkov 1 500.

2.d1) TM v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach a neziskovou organizáciou Anna Vydrová zorganizovalo 28.augusta v amfiteátri premietanie dokumentárneho
filmu „ Spýtaj sa vašich 68“. Zúčastnilo sa 50 návštevníkov.
2.e) TM v spolupráci s Evou Szilvovou usporiadalo prezentáciu detskej publikácie „Poď už
ocko, vystrúhaj mi... v koncertnej sále múzea 12.7.2019. Zúčastnilo sa 50 návštevníkov.
2.f) V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre sa TM podieľalo v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva na podujatí „Minulosť vzdelávania - Po hrade s Peťom“
dňa 12.9.2020. Uskutočnili sa dve prednášky s počtom návštevníkov 40.
2.g) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, Fotogravity o. z.
Levice podieľalo na organizovaní podujatia „Kam sa pieseň schovala“ - 3 interaktívne
prehliadky a prednášky v stálych a vysunutých expozíciách TM. Celkove sa na podujatí
zúčastnilo 80 záujemcov o ľudovú kultúru.
2.h) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach podieľalo na
organizovaní okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy
v kategóriách IV., V., ktoré sa 16.9.2020 uskutočnilo v koncertnej sále múzea. Zúčastnilo sa
20 recitátorov a učiteľov základných škôl.
2.h1) 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. a V., ktoré sa 18.9.2020 uskutočnilo v koncertnej sále múzea. Zúčastnilo sa 40 recitátorov
a učiteľov základných škôl.
Celkový počet kultúrno-výchovných podujatí v roku 2020 bol 41, z toho výchovnovzdelávacieho charakteru 4, 20 prednášok a 17 kultúrnych podujatí.
Podujatia navštívilo 4 812, z toho neplatiacich bolo 1 920. Na výchovno-vzdelávacích aktivitách bolo osôb 135, prednáškach 517 a kultúrnych podujatiach 4 160.
Náklady na kultúrno-výchovnú činnosť boli vo výške 1.506,28€,príjmy boli vo výške
1.713,50 €.
3.a) Pracovníci TM poskytli v sledovanom období odborno-metodickú pomoc osobne a emailom 85 riešiteľom diplomových a seminárnych prác, študentskej odbornej činnosti, rôznych súťaží a záujemcom o ľudovú kultúru, históriu a prírodné vedy.
3.b) TM sa roku 2020 ako člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu TEKOV zúčastnilo
v mesiaci jún valného zhromaždenia. Súčasne sa pripomienkovali predkladané materiály zo
strany OOCR TEKOV.
4. Odborní pracovníci TM podľa požiadavie spracovali, vyplnili a poskytli:
Pre pracovníkov Archeologického ústavu SAV materiál z archeologického výskumu Šárovce
pre jeho štúdium,
Pre UE SAV vyplnili dotazník Veľká noc 2020,

Pre Univerzitu J. Seleyho v Komárne sprístupnili k štúdiu z knižnice TM noviny Bars, Lévai
őrálló a poskytli fotografie k dizertačnej práci „Reformovaná cirkev medzi dvoma svetovými
vojnami na Slovensku“,
Pre obec Domadice informácie a fotografie SO Brhlovce,
Pre NSK - odbor kultúry a športu - zoznam podujatí v roku 2020, podklady a údaje ku
COVIOD-19, vyplnili dotazník o rekonštrukcii Levického hradu,
Pre OOCR Tekov podklady k podujatiam múzea v roku 2020,
Pre Obecný úrad Rybník podklady k príprave publikácie „Čilejkárske ornamenty“.
Pre Strednú odbornú školu pedagogickú v Leviciach poskytli zoznam týždenníkov Bars z
knižnice TM pre účely spracovania histórie Učiteľského ústavu,
Pre projekt Školy umeleckého priemyslu Ladislava Bielika v Leviciach „Oblečenie nás učí
a inšpiruje“ realizovali výber zbierkových predmetov zo zbierkového fondu múzea - 13 ks a
sken katalóg kabeliek,
Pre mesto Komárno poskytli údaje o medirytinách Komárna v zbierkach múzea,
Pre obec Nový Tekov výber archeologických zbierkových predmetov z lokality Nový Tekov
pre pripravovanú expozíciu o histórii obce,
Pre SBM v Banskej Štiavnici fotografie zo zbierkového fondu - lekáreň V. Gratza z Bátoviec,
Pre Podunajské múzeum Komárno údaje o „komárňanskom“ type truhlíc,
Pre MORE-PJC s.r.o. poskytnutie podkladov a odbornej pomoci k reinštalácii expozície
„Levická mestská pivnica“,
Pre SNM – Muzeologický kabinet zoznam medzinárodných projektov v múzeu,
Pre ZMS - Komisia múzejnej pedagogiky - databáza - aktualizácia údajov a nahrávanie
príslušných podujatí organizovaných TM v roku 2020 patriacich do tejto databázy,
Pre Mgr. Michala Celnara z Katedry archívnictva a PVH UK Bratislava údaje o písomnostiach
osmanských hodnostároch,
Pre študenta Katedry etnografie a folkloristiky UKF v Nitre výber zbierkových predmetov mužské súkenné nohavice pre potreby diplomovej práce,
Pre Henrietu Žažovú z Trnavskej univerzity poklady k problematike spracovania Kroniky Lekýrskeho opátstva - sken 250 strán,
Pre Jozefa Halásza poskytli skeny fotografií pre účely spracovania histórie Csemadoku
v Leviciach,
Pre pracovníčku ŠANR-pracovisko Levice údaje o zbierkach múzea k histórii Matice slovenskej v Leviciach a k histórii divadla v Leviciach,
Pre pracovníčku ŠANR-pracovisko Levice zoznam zbierkových predmetov z histórie
a archeológie s lokality Nový Tekov k spracovaniu histórie obce,
Pre pracovníčku ŠANR-pracovisko Levice zoznam zbierkových predmetov z lekárne „Salvator“
k spracovaniu histórie tejto lekárne,
Pre historika Megyesi István/Budapešť údaje k výmene obyvateľov 1945-1946 -odsun
obyvateľov z Levíc do Maďarska,
Pre Pavla Šteinera sken 10 ks fotografií z histórie Bátoviec,
Pre doktoranta poskytli fotografie z fotoarchívu pre potreby dizertačnej práce „Sakrálna
architektúra vrcholného stredoveku na území Tekova a Hontu“,
Pre bádateľku genealógie z Maďarska údaje o Vojtechovi Lauferovi-Lévárim,
Pre bádateľa ľudovej keramiky údaje o keramike z lokality Beluj v zbierkovom fonde TM,
Pre Noviny do pohody fotografie VM Bohunice,
Pre E-Book výlety a exkurzie - podklady o činnosti múzea, expozíciách a foto-materiál.

5.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 1.431,70 €.
6.a) TM propagovalo svoju činnosť prostredníctvom regionálnej a dennej tlače, rozhlasu,
televízie a internetu. O činnosti múzea bolo uverejnených 42 článkov v regionálnej a dennej
tlači, 6 príspevkov v rozhlase, 30 príspevkov a reklamných spotov v regionálnej a celoštátnej televízii, 650 záznamov na webových stránkach. V mestskom rozhlase bolo odvysielaných 37 správ, výlep plagátov o podujatiach TM bol zabezpečený 21. Súčasne bolo
odoslaných 59 hromadných mailov k podujatiam TM.
6.b) V pravidelných intervaloch sa vykonali osobné návštevy ZŠ v Leviciach a v regióne za
účelom oboznámenia učiteľov ZŠ s podujatiami organizovanými TM.
6.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.
6.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.
6.c2) Pravidelne sa v roku 2020 doplňovala webová stránka aktuálnymi údajmi a
fotografiami o činnosti múzea.
6.c3) V mesiaci marec 2020 sa reinštaloval výklad o činnosti TM v priestoroch lekárne
Pharmalus Levice. Náklady na banner a nákup materiálu boli vo výške 130,60 €.

Výstavná a expozičná činnosť
1. TM pripravilo v sledovanom období vo svojich výstavných priestoroch 13 výstav, z toho
sedem vlastných a šesť prevzatých s počtom návštevníkov 4 280, z toho neplatiacich
120. Príjem zo vstupného bol vo výške 1.531,20 €. Náklady na prípravu výstav boli vo výške
1.195,14 €.
DOBÓOVSKÝ KAŠTIEĽ
Kurátori, zbierky a ich príbehy. 9.12.2019 - 15.3.2020, vlastná výstava.
Koleso - vedecká hračka - interaktívna výstava, Vedecká hračka, občianke združenie Banská
Bystrica. 6.5.2020 - 30.5.2020, prevzatá výstava. Náklady na výstavu boli vo výške 383,50 €
(rozposlanie plagátu vo výške 33,50 € a poplatok za výstavu vo výške 350,00 €).
Merkur. 6.7.2020 - 25.10.2020 - interaktívna výstava, prevzatá od súkromného zberateľa
Jiřího Mládka z Českej republiky. Náklady boli vo výške 333,00 € (rozposlanie plagátu vo
výške 33,00 € a poplatok za výstavu vo výške 300,00 €).
KAPITÁNSKA BUDOVA
História mesta kráľovien - Bátovce. 10.10.2019 - 2.2.2020, prevzatá výstava od obce
Bátovce a Moniky Miškovičovej - Savovej.

Čo sa skrýva pod šatami. 11.2.2020 - 26.7.2020, vlastná výstava v spolupráci s Margarétou
Novákovou. Náklady na výstavu boli vo výške 317,91 € (rozposlanie plagátu vo výške 33,05 €
a výroba veľkoplošných fotografií 284,86 €).
Tvorba drotárov. 31.7. 2020 -11.10.2020, prevzatá výstava umeleckých drotárov Anna
Kamody Budová, Henrich Kamody a Zuzana Necpálová. Náklady na výstavu boli vo výške
12,00 € za rozposlanie plagátov .
Havrany a ich príbuzní. 15.10.2020 - 7.2.2021, prevzatá výstava z Gemersko-malohontského
múzea v Rimavskej Sobote. Náklady na výstavu boli vo výške 57,95 € za rozposlanie plagátov.
GALÉRIA JOZEFA NÉCSEYHO
Povznesenie - Henrieta Kováčová. 4.12.2019 - 9.2.2020, vlastná výstava.
Čaro textilu - Zuzana Mihalovicsová. 17.2.2020 - 29.3.2020, vlastná výstava.
Popri Hrone - Štefan Kocka. 3.6.2020 - 26.7.2020, vlastná výstava.
Foto Dialóg - Ladislav Szabó. 28.7.2020 - 13.9.2020, vlastná výstava.
Herci v školských laviciach. 17.9.2020 - 13.12.2020, prevzatá výstava z Múzea školstva
a pedagogiky v Bratislave. Náklady na výstavu boli vo výške 38,60 € za rozposlanie plagátov.
SPACE LOVE - Dominika Forgáčová, 18.12.2020 - 21.2.2021, vlastná výstava.
2.a) V mesiaci máj 2020 sa svojpomocne vymaľoval interier vo vysunutej expozícii VM
Bohunice. Náklady boli vo výške 92,60 € na nákup materiálu.
2.b) V mesiaci máj 2020 sa svojpomocne vyrobila a namontovala lavička vo VM Bohunice.
Materiál bol zakúpený v roku 2019.
2.c) V mesiaci apríl sa dodávateľským spôsobom vykonala oprava schodiska a náter brány vo
vysunutej expozícii SO Brhlovce v hodnote 180,00 €.
2.d) V mesiaci jún 2020 sa vykonali dodávateľským spôsobom práce zamerané na opravu
oplotenia vo vysunutej expozícii VM Bohunice vo výške 1.714 €.
2.e) V mesiaci jún sa v stálej expozícii TM - časť lekáreň vymenili nové podpery pod všetky
sklenené police z dôvodu zvýšenia stability.
2.f) V treťom štvrťroku 2020 boli pre potreby výstav zakúpené výstavné figuríny v počte
12 ks s celkovým nákladom 831,36 €.
2.g) Do galérie Jozefa Néceyho bol zakúpený závesný systém STA-zipper v celkovej hodnote
277,32 €.
2.h) V mesiaci október 2020 na požiadanie TM bola vykonaná inšpekčná prehliadka
inšpekčným tímom Stred odboru preventívnej údržby pamiatok PU SR - Pro Monumenta zameraná na posúdenie stavu a návrh opravy dreveného kolesa na vodný pohon vo vysunutej
expozícii VM Bohunice. Z tejto prehliadky bude vyhotovený protokol, ktorý bude TM
odovzdaný v priebehu 1.polroka 2021.
Celkové náklady na úpravu expozícií boli vo výške 1.986,60 €.
Celkové náklady na prípravu výstav a expozícií boli vo výške 2.937,74 €.
3. Stálu expozíciu múzea si v roku 2020 prezrelo 6 604, z toho 150 neplatiacich. Príjem zo
vstupného bol vo výške 7.775,00 €.
4. Vysunuté expozície TM si v sledovanom období prezrelo 10 585 návštevníkov, z toho
neplatiacich 230 (SO Brhlovce návštevníkov 5 379, z toho neplatiacich 130 návštevníkov, VM

Bohunice návštevníkov 5 206, z toho neplatiacich 100 návštevníkov ). Príjem zo vstupného
bol vo výške 6.236,00 € (SO Brhlovce vo výške 3.429,00 €, VM Bohunice vo výške
2.807,00 €).
Celkove výstavy, expozície a vysunuté expozície TM navštívilo v roku 2020 21 469
návštevníkov, z toho 400 neplatiacich. Celkové príjmy zo vstupného boli vo výške
15. 542,20 €.
5. TM pripravilo a sprístupnilo vysunuté expozície na letnú turistickú sezónu. Vykonávala sa
pravidelná údržba interiérov a exteriérov VM Bohunice a Skalné obydlia Brhlovce.

Ostatná odborná činnosť
1.a) Odborní pracovníci TM sa aktívne zapájali do práce:
- Nikola Mihálová v komisiách mesta Levice a v Komisii na tvorbu zbierok v Ponitrianskom
múzeu v Nitre,
- Ján Dano v Dozornej rade OOCR TEKOV,
- Peter Pleva v Levickom okrášľovacom spolku a v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu Šahy,
- Vladimír Smetana, Elena Smetanová v SBS pri SAV v Bratislave,
- Adam Uhnák v Etnologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave.
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 inštalovanie zbierkových
predmetov a príslušný text na „Predmet mesiaca“ v stálej expozícii múzea. V roku 2020 to
bola téma „Čaj, Veľká noc, Keramika, Sklo a Reštaurovanie historických dokumentov“.
1.d) Odborní pracovníci sa v sledovanom období zúčastnili nasledovných odborných
podujatí:
Ján Dano - účasť na: VZ OOCR Tekov (jún, Čajkov ),
Judita Magnová - účasť na : konsolidačná uzávierka (január, apríl, júl, september, Nitra),
Nikola Mihálová – účasť na 30. VZ ZMS (júl, Banská Bystrica).
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 a vo
vysunutých expozíciách, 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 mesiaci apríl 2020 sa realizovalo vymaľovanie sociálnych zariadení v objekte Dobóov
ský kaštieľ v hodnote 164,00 €.

3.a1) V mesiaci apríl sa svojpomocne realizovala oprava striech - výmena na doplnenie
chýbajúcich škridiel na objektoch Kapitánska budova a Dobóovský kaštieľ. Sponzorsky sa
podarilo zabezpečiť 500 ks škridiel.
3.a2) V mesiaci máj 2020 sa dodávateľským spôsobom vybudoval prístrešok pri
konzervátorskej dielni v hodnote 1.174,12 €.
3.a3) V mesiaci máj 2020 sa svojpomocne a sponzorsky vymaľovala a zariadila kancelária historika TM.
3.a4) V mesiaci júl sa zakúpili nové odpadové koše pre potreby podujatí v celkovej hodnote
168,00 €.
3.a5) V mesiaci november sa dodávateľsky realizovali elektroinštalačné práce na osvetlení
v objekte Kapitánska budova a konzervátorská dielňa v celkovej hodnote 290,40 €.
3.a6) V mesiaci október sa svojpomocne vykonala úprava hrobového miesta bývalého
riaditeľa múzea Eugena Krieka.
3.a7) V mesiaci november sa dodávateľsky maľovali priestory lektoriek.
4.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.
4.b) V priebehu roku 2020 sa vypracovalo päť projektov do dotačných systémov, grantových
schém, nadácií, FPU a podobne. Získalo sa 10.350 €, z toho sa muselo 150,00 € vrátiť
z dôvodu zrušenia podujatia kvôli pandémii COVID-19. Súčasne sa pripravili podklady na
podanie troch projektov začiatkom roka 2021 (FPU a mesto Levice).
Zároveň bolo podpísaných 5 darovacích zmlúv na podporu múzejnej činnosti v hodnote
1.000,00 €.
4.c) V roku 2020 sa vykonávali súvisiace administratívno-technické práce s pripravovanou
obnovou a údržbou objektov TM (záhradný domček, výrub cudzokrajných drevín,
umiestenie informačných tabúľ, oprava strechy v SO Brhlovce, statické práce na hradnej
studni).
5.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“.
6.a) Priebežne počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala mzdová, ekonomická, spisová
a personálna agenda, vedenie účtovníctva a archívu TM.
6.b) V mesiacoch január - marec 2020 bol vypracovaný Súhrnný rozbor činnosti a hospodárenia TM za rok 2019, Ročný výkaz o múzeách a galériách za rok 2019, Ročný výkaz
o knižnici múzea za rok 2019, Ročný výkaz o neperiodickej tlači za rok 2019, Ročný výkaz
o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudby za rok 2019.
6.b1) Mesiaci marec 2020 bol vypracovaný pre SNM Bratislava výkaz o činnosti múzea za rok
2019.

6.b2) V januári 2020 bola spracovaná Konsolidačná uzávierka za rok 2019, následne v apríli
2020 konsolidačná uzávierka za prvý štvrťrok 2020, v júli 2020 za prvý polrok 2020, v októbri
2020 za tretí štvrťrok 2020.
6.b3) V mesiaci júl 2020 bol vypracovaný Súhrnný rozbor činnosti a hospodárenia TM za prvý
polrok 2020.
7. V sledovanom období sa pravidelne zabezpečovali úlohy v oblasti PO a OBP:
a) Vypracovalo sa vyhodnotenie činnosti na úseku OBP a PO za rok 2019.
b) 4.5.2020 sa vykonala odborná kontrola a skúška hadicových zariadení a odberných miest
požiarnej vody, odborná kontrola prenosných hasiacich zariadení v objekte Kapitánska
budova a Dobóovský kaštieľ v celkovej hodnote 521,76 €.
c) V štvrťročných intervaloch sa vykonávala odborná prehliadka požiarneho poplachového
systému v Kapitánskej budove a v budove OPaS v celkovej hodnote 1.441,36 €.
d)V priebehu sledovaného obdobia sa vykonávali ročné odborné prehliadky poplachového
systému na narušenie objektu:
- V mesiaci júl 2020 na objekte VM Bohunice v hodnote 329,63 € a SO Brhlovce v hodnote
207,77 €.
- V mesiaci august 2020 na objekte Kapitánska budova vo výške 807,80 € a na objekte OPaS
v celkovej hodnote 379,58 €.
- V mesiaci október 2020 na objekte Dobóovský kaštieľ v celkovej hodnote 1.067,38 €.
e) V mesiaci máj 2020 bol na objekte Kapitánska budova nainštalovaný nový komunikátor
SPIN na prenos informácií na centrálny pult PZ v hodnote 235,58 €.
f) V treťom štvrťroku 2020 sa vyhotovila dodávateľským spôsobom dokumentácia zónovania
Kapitánskej budovy pre pult centrálnej ochrany PZ v hodnote 418,80 €.
g) Zabezpečovali sa pravidelné štvrťročné kontroly PO a OBP v objektoch TM v celkovej
hodnote 548,00 €.
h) V mesiaci júl 2020 sa vykonala funkčná skúška analyzátoru plynu v kotolni v celkovej
hodnote 29,40 €.
i) V mesiaci júl 2020 sa vykonala odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakovej nádoby
a plynového zariadenia v hodnote 170,00 €.
j) V mesiaci august 2020 sa vykonala odborná kontrola komína nad plynovou kotolňou
v hodnote 53,40 € a následne v mesiaci september výmena dymovodu v hodnote 360,00 €.
k) V mesiaci september 2020 sa vykonala odborná prehliadka a prečistenie plynových
kotlov v hodnote 160,00 €.
l) V mesiaci november 2020 sa vykonala odborná kontrola komína v objekte Dobóovský
kaštieľ v hodnote 36,12 €.
m) V mesiaci december sa vykonala revízia elektro vo vysunutej expozícii SO Brhlovce
a oprava bleskozvodu na objekte bývalé riaditeľstvo v celkovej hodnote 539,63 €.
n) V súvislosti s COVID-19 boli zakúpene dezinfekčné a ochranné prostriedky v celkovej
hodnote 815,70 €.
o) V druhom polroku 2020 došlo k doplneniu zdravotníckeho materiálu do lekárničiek na
jednotlivých pracoviskách a zakúpeniu jednej lekárničky na podujatia v celkovej hodnote
151,56 €.
p) V roku 2020 nebol v TM zaznamenaný žiadny pracovný úraz.
r) V roku 2020 traja pracovníci TM absolvovali lekársku prehliadku.
8. V sledovanom období sa plnili úlohy vyplývajúce z agendy CO.

B. Personálny rozvoj organizácie
1. V TM k 31. 12. 2020 pracovalo 16 odborných a prevádzkových pracovníkov.
2. Priemerná mzda bola k 31.12.2020 vo výške 1.075,80 €.

C. 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. Je potrebné
prehodnotiť situáciu zainteresovanými stranami a pripraviť riešenie sanácie a rekonštrukcie
Levického hradu.
a1) Rieši sa havarijný stav časti „hradná studňa“. V roku 2018 bol vypracovaný vykonávací
projekt s rozpočtom na stavebné práce v tejto časti hradného areálu. Na základe usmernení
KPU v Nitre sa musel vykonať v roku 2019 monitoring skalného brala a studne, po schválení
výsledkov monitoringu KPU Nitra sa v 1. štvrťroku 2020 upravovala projektová dokumentácia. Boli schválené kapitálové výdavky na jej realizáciu v tomto roku, kvôli pandémii
COVID-19 boli tieto kapitálové výdavky pozastavené a presunuté na rok 2021.
b) Oprava strechy vo vysunutej expozícii SO Brhlovce (novší dom z roku 1932), boli
schválené účelové finančné prostriedky vo výške 20 000 € na realizáciu tejto investičnej akcie
v roku 2020. Podľa zistených skutočností neprebehlo úspešne verejné obstarávanie, ktoré
realizoval príslušný odbor NSK.
Hnuteľný majetok:
a) motorové vozidlá: osobné motorové vozidlo Citroen Xsara, úžitkové motorové vozidlo
Citroen Jumpy. Bolo by potrebné vzhľadom na vek automobilu Citroen Xsara pristúpiť k jeho
výmene.
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 múzea.
V druhom polroku 2019 sa realizovala obnova výpočtovej techniky.

D. Členstvo v organizáciách, zväzoch
1. Tekovské múzeum v Leviciach je členom Zväzu múzeí na Slovensku, zúčastnilo sa 30. VZ
v Banskej Bystrici.
2. TM je zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu TEKOV, zúčastnilo sa
Valného zhromaždenia konaného v Čajkove.

E. 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 a materiálne sa snaží podporovať kultúrnovýchovné podujatia TM.

1.b) Veľmi dobrá spolupráca je s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach
a Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, s ktorým sme sa podieľali na
organizovaní podujatí „Hviezdoslavov Kubín a Kam sa pieseň schovala“.
1.c) Spolupráca s obcou Brhlovce a Bohunice je na primeranej úrovni, bez väčších
problémov. S obcou Bohunice sme pripravili podujatia Farmárska nedeľa.
2. Tekovské múzeum v Leviciach v sledovanom období aktívne spolupracovalo so:
a) Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov Levice. Spolu realizujeme projekt
„Chráňme včely - učme sa konať ako včely“.
b) Občianskym združením Vedecká hračka Banská Bystrica. Spolu zorganizovali výstavu
„Koleso - vedecká hračka“.
c) Nezisková organizácia Anna Vydrová. Spolu zorganizovali podujatie „Spýtaj sa vašich 68“.

F. Sumárny prehľad údajov o činnosti Tekovského múzea v Leviciach
za rok 2020
Kategória údajov
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet
prír. č. ZP v danom roku:

2019

2020

161

136

950

1 483

909

631

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet
kusov ZP v danom roku:
909
Úbytok zbierkových predmetov – počet prir. č. v danom roku
0
Úbytok zbierkových predmetov – počet ks v danom roku
0
Celkový počet zbierkových predmetov – počet prir. č. ZP
28. 396
Celkový počet zbierkových predmetov – počet ks ZP
129. 707
88. 427
Celkový počet kusov skatalogizovaných zbierkových predmetov:

631
14
100
28. 518
131. 090
89. 058

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet
kusov ZP v danom roku:
Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet
evid. č. ZP v danom roku:

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

44. 105

44.736

24. 534

24.670

39. 397

39.531

184
3
7
0
25
10
10
3
0
2

717
5
7
0
13
7
5
1
-

Kategória údajov
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

2019
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

2020
41
24
26. 281
21. 469
0
0
652
612
4. 160
1. 740
4. 675.61
1. 506,28
2. 937,74
16. 986,95
15. 311,38
17
9

Finančný rozpočet TM za rok 2020 v €
Bežný transfer
Na mzdy
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

Granty

Tržby z prenájmu

374. 092,00
205. 264,00
2. 937,74
4. 675,61
16. 831,80
320,00
320,00
320,00
21. 476,55
16. 175,70
2. 470,00

Tržby z predaja propagačného materiálu

1. 431,70

Tuzemské z kapitoly MK SR

1. 502,00

Granty z projektu FPU
Zahraničné
Zahraničné transfery

10. 200
-

Zbierkový fond za rok 2020
Prírastky

Spôsob nadobudnutia

Odbor
História

Vlastný výskum Kúpa
Dar
Prír.
prír. č. Ks
Prír. č. Ks
ks
Prír. č. Ks
Č.
45
51
1
1
41
47
4

Zámena

Prevod

Prír. č. Ks

Prír. č. Ks

4

0

0

0

0

20

25

0

0

3

5

17

20

0

0

0

0

Dejiny umenia

7

7

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

Numizmatika
Archeológia
Spoločenské vedy spolu

1
1
74

510
1
594

0
0
1

0
0
1

0
0
51

0
0
59

0
0
21

0
0
24

0
0
0

0
0
0

1
1
2

510
1
511

Botanika

28

602

28

602

0

0

0

0

0

0

0

0

Entomológia
Prírodné vedy spolu

34
62

287
889

34
62

287
889

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

136

1483

63

890

51

59

21

24

0

0

2

511

Etnografia

Prírastky spolu

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

951

1 371

1 347

1 524

1

1

0

0

História

5 428

8 463

8 857

8 967

58

58

5

78

Etnografia

9 287

13 250

11 391

11 502

24

24

9

22

Dejiny umenia

549

674

658

680

0

0

0

0

8 530

9 494

8 979

8 997

70

70

0

0

Iné spoločenské vedy
24
Spoločenské vedy spolu 24 769

882
34 134

882
32 114

882
32 552

0
153

0
153

0
14

0
100

324

Numizmatika

Mineralógia – petrografia

101

252

0

0

0

0

Paleontológia
Botanika

8
1 949

13
0
32 836 15 859

0
23 771

0
478

0
478

0
0

0
0

Zoológia

1 537

63 779

1 931

32 483

0

0

0

0

Antropológia
Prírodné vedy spolu

1
3 749

4
0
96 956 17 891

0
56 506

0
478

0
478

0
0

0
0

28 518 131 090 50 005

89 058

631

631

0

0

Zbierky spolu

254

Elektronické spracovanie zbierok
Prvostupňová evidencia
Druhostupňová evidencia
Počet
Počet kusov Počet
Počet kusov
prízbierkových evidenčných skatalogizovaných
rastkových
predmetov
čísel
predmetov
čísel
Celkový počet 28 518
131 00
50 005
89 058

Počet predmetov
Počet
s digitálnym obzáznamov
razovým dokumentom v CEMUZ
39 531

24 670

Kultúrno-vzdelávacia činnosť TM
Kultúrno-vzdelávacie
podujatia
Vzdelávacie programy
Prednášky a besedy
Kultúrne podujatia

Počet podujatí
2019
2020
8

4

44
38

20
17

Počet
z toho
Náklady v €
návštevníkov
neplatiacich
2019
2020
2019
2020
2019
2020
457
135
457
120
59.05
33.15
1 539
16 977

517
4 160

0
12 545

60
0
0
1 740 9.290,93 1.473,13

Príjmy v €
2019

2020

0

13.00

241.00
3.406,00

17.50
1.683,00

Kultúrno-vzdelávacie
podujatia
Spolu

Počet
návštevníkov
2019
2020
18 973
4 812

Počet podujatí
2019
2020
90

41

z toho
Náklady v €
neplatiacich
2019
2020
2019
2020
12 992 1 920 9.360,98 1.506,28

Príjmy v €
2019
3.647,00

2020
1.713,50

Návštevnosť a vstupné
Návštevníci
Zahraniční
2020 2019
2020
5 379 2 500
500
5 206 800
200
4 280 1 000
200

Názov
2019
6 633

Skalné obydlia Brhlovce
Vodný mlyn Bohunice
Výstavy

5 147
10 450

Stále expozície
Spolu

30 852

6 604 4 800
21 469 9 100

8 622

Vstupné v €
Neplatiaci
Do 18 rokov
2019
2020
2019 2020 2019
2020
150
130 814
2 300 3.782,00
3. 429,00
150
354

100 400
120 1 800

855
2 830

3. 832,50
5. 122,40

1 000 200

150 2 242

3 990

8. 668,50

7. 775,00

1 900 854

470 5 256

9 975 21. 404,90

15. 542,20

Edičná činnosť TM
Rozsah
Jazyk
strán

Názov
Plagáty k
v počte 22

výstavám

a podujatiam

Druh titulu
Náklad
––––––––––v ks
Náklady v €
Plagát
2 110

22

Slovenský

232

Slovenský

110

Tekovské múzeum v Leviciach

12

Slovenský

1 000

Novoročenky

0

Slovenský

150

Zborník TM č.12

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

2019 2020
1
4
4
5
0
4
7
2
3
1
-

Propagácia TM
2020

V tlači
V rozhlase

42
6

2019

55
9

704,71

Zborník
2.755,40

Skladačka
1.152,00

Pozdrav
163,50

2. 807,00
1. 531,20

V televízii
Na internete
Exteriérová reklama
Direct mailing
Správa v mestskom
rozhlase

30
650
21
59

41
787
52
165

37

212

Spracoval: PhDr. Ján Dano

Mgr. Henrieta Baliová, PhD.
riaditeľka Tekovského múzea v Leviciach

