SÚHRNNÝ ROZBOR ČINNOSTI TEKOVSKÉHO MÚZEA
V LEVICIACH ZA ROK 2017
Činnosť Tekovského múzea v Leviciach (ďalej len TM) sa v sledovanom období riadila
Plánom hlavných úloh na rok 2017 č. j. 101/2016 zo dňa 1. 12. 2016. Táto bola limitovaná prideleným objemom finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa najmä na
prevádzkové náklady múzea. Priority v sledovanom období boli: plnenie úloh vyplývajúcich z výročia múzea - 90. rokov od svojho vzniku, ďalej plnenie stanovených 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
1. Odborní pracovníci plnili v priebehu sledovaného obdobia tieto plánované výskumné
úlohy :
A. Odborné spracovanie výskumov flóry a fauny na lokalitách v okolí Plášťoviec
a Devičian: V priebehu roka 2017 sa spracovával botanický a entomofaunistický materiál získaný výskumnou činnosťou v predchádzajúcom období (determinácia, aktualizácia a doplňovanie databáz).
B. Rekognoskácia vegetačných pomerov a fauny v katastrálnych územiach obcí
Veľké Kozmálovce, Močenok a Mojmírovce: V sledovanom období pracovníci prírodovedného pracoviska uskutočnili 7 terénnych exkurzií zamerané na rekognoskáciu terénu, výskum a zber botanického a entomologického materiálu. Výsledky výskumu budú použité pri príprave príslušných kapitol do monografii daných obcí.
C. Participácia na výskumných projektoch organizovaných inými inštitúciami:
- 13.stretnutie Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 1.6.2017- 3.6.2017,
Plavecký Štvrtok: Uskutočnil sa výskum a zber entomologického materiálu na
vybraných lokalitách Malých Karpát. Vo výskumnej činnosti v Malých Karpatoch sa
pokračovalo ďalšími tromi návštevami vybraných lokalít v priebehu júla 2017. Výstupom z úlohy je entomologický materiál a participácia na spracovaní výsledkov
výskumu pre Správu CHKO Malé Karpaty. Súčasne bola na stretnutí prednesená
s P. Šímom prezentácia Quo vadis Bombus haematurus ?.
- Výročie Československa 1918 - 1993 ( riešiteľ SNM v Bratislave): TM sa zapojilo
do rezortnej úlohy SNM v Bratislave výberom zbierkových predmetov a vypracovaním
ich zoznamu.
D. Tkané vzory na textíliách „čilejkárskeho“ mikroregiónu: V sledovanom období
sa činnosť sústredila na prácu s príslušnou časťou zbierkového fondu, ktorý bol rozdelený podľa formy a funkcie, pri každej skupine sa skúmal materiál, postupy pri zhotovení, vzhľad výzdoba, obdobie a dôvody vzniku. Zo získaných poznatkov sa spracovala
odborná štúdia „Textílie s tkanou výzdobou z čilejkárskeho mikroregiónu v zbierkach

Tekovského múzea v Leviciach“, vykonala sa jej úprava podľa recenzného posudku
a odovzdanie zostavovateľovi Zborníka TM č.11.
E. Mochovce - spomienka na zaniknutú obec: Práca sa sústredila na prípravu výstavy a jej technicko-výtvarné riešenie, skenovanie fotografií a negatívov, kontrola databázy s prírastkovými knihami, výber zbierkových predmetov, príprava textov do katalógu
k výstave a ich preklad do maďarského jazyka, korektúry katalógu pred tlačou
a nakoniec inštalácia samotnej výstavy vo výstavných priestoroch v Dobóovskom kaštieli.
F. Ženský odev v „čilejkárskom“ mikroregióne v 2.polovici 20. storočia a na začiatku 21.storočia: V tomto roku sa upriamila pozornosť na reinštaláciu výstavy
v Podunajskom múzeu Komárno a Vlastivednom múzeu Galanta.
G. Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach: Príprava odborného článku „Dar
Fridtjofa Nansena Štefanovi Nécseymu“.
H. Z histórie levických remeselníkov so zreteľom na zbierky Tekovského múzea
v Leviciach: Prvá fáza výskumu sa zamerala na identifikáciu a kategorizáciu zbierkových predmetov. V múzeu sa nachádza k tejto téme do 960 zbierkových predmetov.
Časť ich bola prezentovaná na výstave múzea „Z depozitárov, alebo čo sa skrýva
v múzeu“ (levickí remeselníci, modrotlač).
I. Prvá svetová vojna v zbierkach TM : V roku 2017 bola daná téma spracovaná do
odborného článku v zborníku Museaum Hungaricum.
J. Fajkárstvo v Leviciach : V sledovanom období sa sústredila pozornosť na štúdium
archívnych materiálov a historických dokumentov, z ktorých bude vypracovaná odborná
štúdia do Zborníka TM.

Evidencia, ochrana a spracovanie zbierok, Fotodokumentácia
1.a) Priebežne sa počas sledovaného obdobia sa pripravovali podklady (výber, triedenie predmetov z jednotlivých ponúk a odborné spracovávanie a determinovanie získaných predmetov výskumom v roku 2016) pre Komisiu na tvorbu zbierok, ktorá zasadala
v roku 2017 jeden krát.
Do zbierkového fondu TM bolo získaných:
Odbor
Etnografia
História
Numizmatika
Výtvarné umenie
Spoločensko-vedné odbory
spolu
Zoológia
Botanika
Prírodovedné odbory spolu
Spolu za rok 2017

Počet prírastkových čísel
89
88
2
2
181

Počet kusov
147
152
5
2
306

37
8
45
226

352
582
934
1240

Všetky zbierkové predmety zo spoločensko-vedných odborov boli získané darom, prírodovedné zbierky boli získané výskumom a darom.
1.b) Pravidelne sa zabezpečovala evidencia pohybu zbierkových predmetov na účely
výstav, kultúrno-výchovnej práce, fotografovania, determinácie, spracovania, konzervo2

vania a digitalizácie. Spolu to bolo 3179 položiek, z toho národopis 927, prírodné vedy
242, história 92, numizmatika 1913, umenie 5.
1.c) Bolo vyhotovených 23 zmlúv o výpožičke na zbierkové predmety s celkovým počtom zbierkových predmetov 2594 ks. Súčasne sa vyhotovili 2 zmluvy o výpožičke na
odbornú tlač s počtom 6 ks.
1.d) Počas sledovaného obdobia sa vykonával odbornými pracovníkmi múzea a odbornou praxou prepis, dopĺňanie, kontrola a oprava databázy na evidenciu zbierkových
predmetov, obrazových záznamov a druhostupňových kariet.
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 1812 ks zbierkových predmetov na 1270 evidenčných číslach, z toho: 290 ks národopis na 290
evidenčných číslach, 234 ks história na 234 evidenčných číslach, entomológia na evidenčnom čísle., botanika, 2 ks umenie na 2 evidenčných číslach, 5 ks numizmatika na
5 evidenčných číslach, 737 ks botaniky na 737 evidenčných číslach a 544 ks zoológia
na 2 evidenčných číslach.
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.
2.c) V priebehu roka 2017 sa determinovala kolekcia samotárskych ôs pod čeľade Eumeninae (318 exemplárov) v zbierkach TM. Získané poznatky budú prezentované
v štúdii do pripravovaného Zborníka TM.
2.d) V sledovanom období sa priebežne digitalizovali botanické údaje z botanických
zbierok. Do 31.12.2017 je zdigitalizovaných 9 983 položiek.
3. V roku 2017 sa v súlade s Plánom odborných revízií zbierkového fondu na príslušný
kalendárny rok sa vykonali nasledovné odborné revízie:
a) zbierkové predmety umiestené vo vysunutej expozícii SO Brhlovce v počte 379 ks,
b) zbierkové predmety umiestené v depozitári č.40 v počte 2015 ks,
c) zbierkové predmety z oblasti výtvarné umenie v počte 649 ks,
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 depozitáru umenia.
4.b) V II. štvrťroku 2017 sa realizovala výroba a montáž drevených regálov do depozitárov v budove OPaS v celkovej hodnote 528,55 € a následne bolo z depozitára č.40
premiestnených 102 ks zbierkových predmetov.
4.c) V mesiaci marec 2017 sa dodávateľsky vyplynovali zbierky vo vysunutej expozícii
SO Brhlovce v celkovej hodnote 282 € a v mesiaci apríl v depozitároch č.43, č.44, č.66,
č.68, č.69, č.74 a č.78 v celkovej hodnote 408,00 €.
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5.a) Konzervátori TM zakonzervovali v roku 2017 zbierkových predmetov 110.
5.b) Bolo ošetrených (opraných) 68 ks textílií zo zbierkového fondu múzea.
5.c) Dodávateľským spôsobom sa zreštaurovalo 11 ks výtvarných diel v celkovej
hodnote 13 721 €. Darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie bolo získaných 13 000 €.
5.d) Celkový počet zbierkových predmetov zakonzervovaných a odborne ošetrených bol
roku 2017 189 ks.
5.e) Na nákup konzervačných prostriedkov a pomôcok bolo vyčlenených 549 €.

Celkove na ochranu zbierkového fondu bolo vynaložených
15 488,55 €. Darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie
bolo získaných 13 000 €.
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 terénne. Odborne sa popísalo 4325 kusov digitálnych fotografií.
6.b) V sledovanom období sa napĺňala databáza fotoarchívu TM v počte 4325 digitálnych fotografií, z toho 3772 ks zbierkových predmetov a 553 ks terénnych záberov. Celkovo je v nej uložených 60 995 kusov fotonegatívov, z toho je 21 536 kusov fotografií - terénne snímky a 37 465 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. Zbierkový fond múzea má 113DVD a terén 117 DVD.
6.c) Z fotoarchívu múzea bolo naskenovaných 3 350 ks negatívov.
6,c1) Z fotoarchívu múzea bolo naskenovaných 212 ks negatívov z lokality Mochovce.
6.d) V poslednom štvrťroku 2017 sa mimo plánované úlohy začala realizovať databáza
výskumných materiálov z etnografických terénnych výskumov. Bolo prepísaných
do digitálnej podoby 226 ks kariet.
6.e) V rámci úlohy „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií v zbierkach
múzeí NSK“ sa upravovali staré druhostupňové karty podľa nových kritérií pre potreby
CEMUZ (76 ks), bolo vybraných 20 ks historických predmetov na digitalizáciu v roku
2018.
6.e) Pre potreby CEMUZ bolo vyhotovených 1119 dátových CD záznamov z oblasti
histórie, etnografie a numizmatiky. Celkovo je v CEMUZ vyhotovených za TM 17 624
dátových záznamov.
7.a) Podľa požiadaviek sa zabezpečovala knižničná výpožičná služba pre pracovníkov
TM a záujemcov mimo neho. Realizovalo sa 64 prezenčných a 2 absenčné výpožičky.
7.b) Bolo uskutočnené spracovanie a odovzdanie časopisov a periodík za rok 2016 do
väzby.
7.c) V sledovanom období sa uskutočňovala evidencia došlých časopisov a drobnej tlače. TM odoberalo v roku 2017 9 druhov periodickej tlače. Do databázy bolo zaevido4

vaných 81 kusov drobnej tlače. Súčasne sa realizovala digitalizácia evidovanej drobno tlače vydávanej TM za rok 2017.
7.c1) V roku 20107 sa zaevidovalo do databázy 11 ks SOČ a diplomových prác a jedna
vedecko-výskumná úloha.
7.d) Pomocou databázového programu Access spracovala knihovníčka TM 29 knižných jednotiek, z toho sa získalo kúpou 5 ks, výmenou 2 ks a darom 22 ks, súčasne
sa skatalogizovalo a zaevidovalo 29 kusov novozískaných kníh. Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2017 je 15 998 knižných jednotiek, z toho je v programe Access
spracovaných 15 998.
7.e) Na prácu s knižničným fondom bolo vyčlenených 203,52 €.

Publikačná a edičná činnosť
1. V sledovanom období odborní pracovníci TM vypracovali 4 odborné štúdií, 9 odborných článkov, 15 popularizačných článkov, 4 prezentácie z histórie a 2 recenzné posudky.
2. TM vydalo k svojim výstavám a kultúrno-výchovným podujatiam 19 plagátov
v náklade 5163 ks, 2 pozvánky v náklade 230 ks, 3 druhy pohľadníc v náklade 900
ks, 1 Kalendári um 2018 v náklade 1100 ks, 240 ks (30 tlačových listov) personalizovanej známky 90 rokov múzea, Katalóg „Mochovce spomienka na zaniknutú
obec“ v náklade 2 000 ks a vreckový kalendárik 2018 v náklade 500 ks.
3.V sledovanom období sa vykonávala príprava odborného textu, redakčné práce
grafická úprava, korektúry a korektúry na publikácii Stanislav David : Vážky (Odonata) Tekova a Hontu. Publikácia vyšla v mesiaci december v náklade 500 ks,
formát A5, počet strán 72, farebná tlač.
4. V roku 2017 sa pripravovali podklady a spracovávali sa odborné štúdie a články
pracovníkov múzea, ktoré budú publikované v Zborníku TM č.11. Jeho vydanie sa plánuje v prvom polroku 2018.
5. Na edičnú činnosť TM vynaložilo v roku 2017 7 760,26 €. Darovacími

zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie bolo získaných
3 000 €.

Kultúrno-výchovná, metodická
a propagačná činnosť
1.a) Pracovníci TM realizovali v priestoroch múzea a mimo neho nasledovný počet
prednášok:
Meno prednášajúceho

Názov prednášky

Počet
Prednášok

Počet
Osôb

RNDr. Vladimír Smetana

Rastliny okolo nás

1

50

Mgr.Margaréta Nováková

Dejiny Levického ženského spolku

1

35

Mgr. Margaréta Nováková

História hradu a mesta Levíc

5

200

5

Mgr. Margaréta Nováková

Herkules kresťanov-Štefan Dobó

1

50

Mgr. Margaréta Nováková

Povesť o bielej pani

1

40

Mgr. Margaréta Nováková

O archeológii inak

1

72

Mgr. Margaréta Nováková

90 rokov múzea

1

40

Mgr. Margaréta Nováková

História stolovania

1

25

Mgr. Zuzana Paulovičová

Tradičná čilejkárska svadba

1

35

Mgr. Zuzana Paulovičová

Fašiangy a Veľká Noc

1

12

Štefan Čambal

Spoznávajme prírodu okolia VM Bohuni- 3
ce

160

Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Mexiko

3

119

Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Čilejkársky ľudový odev

1

25

Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Vianočné zvykoslovie

2

80

Mgr. Peter Pleva

Kelti a keltský poklad v Leviciach

2

55

Mgr. Peter Pleva

História Starého Tekova

1

30

Mgr. Peter Pleva

Levický hrad

2

33

Mgr. Peter Pleva

Doba bronzov

1

25

Mgr. Peter Pleva

Spoznávanie mesta Levice

1

Spolu:

52

30

1136

Príjmy z prednášok boli vo výške 22,50 €
2.a) TM v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Leviciach a UNIS vo Viedni sa podieľalo na vzdelávacom programe pri príležitosti dňa pamiatky obetí holokaustu
27.1.2017 v koncertnej sále TM. Zúčastnilo sa 60 študentov stredných škôl. Bola im
priblížená história koncentračného tábora Osvienčime, premietnutý film o tomto mieste
natočený študentmi Obchodnej akadémie v Leviciach a dramatizáciou priblížili príbeh
Violy Fischerovej z Lučenca známej ako „Mengeleho dievča“. Súčasne si mohli pozrieť
výstavu plagátov, ktorá bola venovaná nacistickej a protižidovskej propagande.
2.b) TM sa podieľalo na príprave podujatia Tekovskej knižnice v Leviciach „Andersenova noc“ 31.3.2017 s programom „Šeba-levická biela pani“. Zúčastnilo sa 50 detí
a rodičov.
2.c) TM v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach sa podieľalo na
organizovaní okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy
v kategóriách I,II, III., ktoré sa 12.4.2017 uskutočnilo v koncertnej sále múzea. Zúčastnilo sa 60 recitátorov a učiteľov základných škôl.
2.d) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, Foto-gravity
o. z. Levice a mestom Levice podieľalo v mesiaci máj na organizovaní podujatia „Dni
fotografie v Leviciach 2017“ - 3 výstavy v Tekovskom múzeu v Leviciach
a sprievodné podujatie počas konferencie „Problematika súčasného fotografického
umenia“. Celkove sa na podujatí zúčastnilo 1100 záujemcov o umeleckú fotografiu.
2.e) TM v spolupráci s Terorior Tekov sa podieľalo na organizovaní podujatia „Putovanie za vínom na hrade“, ktoré sa uskutočnili v hradnom areáli a v priestoroch kultúrnovýchovnej miestnosti 13.5.2017. Zúčastnilo sa 900 záujemcov o degustáciu vína.
2.f) TM sa podieľalo spolupráci s Okresnou Poľovníckou komorou v Leviciach, Oblastnou organizáciou SPZ v Leviciach, Lesy SR - OZ Levice a MsKS v Leviciach na podu6

jatí „Poľovníci deťom“ 18.5.2017 - 20.5.2017 participovaním na príprave výstavy „Príroda okolo nás“. Zúčastnilo 1000 detí základných škôl.
2.g) TM v spolupráci s Klubom zdravých materských škôl pri Územnom spolu SČK Levice zorganizovalo 20. 5. 2017 v koncertnej sále múzea 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 110 osôb.
2.h) TM v spolupráci so SČK - Územný spolok Levice sa podieľalo na organizovaní
okresnej súťaže družstiev prvej pomoci pre II. stupeň základných škôl 15.6.2017
v hradnom areáli (súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov).
2.i) TM ako jeden z organizátorov, sa v sledovanom období organizačne podieľalo na
príprave podujatia Art for help 2017 - predaukčnej výstavy 3.12.2017 a aukcie v levickej
synagóge dňa 10.12.2017. Podujatí sa zúčastnilo 350 záujemcov o pomoc sociálne
slabším spoluobčanom.
2.j) 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“ 1. 7. 2017. Zúčastnilo sa 850 návštevníkov.
2.k) TM v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach zorganizovalo
v mesiaci júl - august v amfiteátri 8 filmových predstavení s celkovým počtom návštevníkov 2 100.
2.l) TM v spolupráci s Cirkvou bratskou v Leviciach zorganizovalo koncert YONG Continental Bratislava v amfiteátri 31.7.2017 s počtom návštevníkov 250.
2.m) TM v spolupráci s Forest Walk Market s.r.o. zorganizovalo v hradnom areáli
19.8.2017 Blší trh, ktorý navštívilo 1 000 záujemcov o tento druh podujatia.
2.n) TM sa 9. 9. 2017 podieľalo spolu s MO Csemadok a maďarskými kultúrnymi inštitúciami v Leviciach na organizovaní 7. levického letného festivalu, ktorý sa konal v
areáli Levického hradu. Zúčastnilo sa 600 návštevníkov.
2.o) TM v spolupráci s Gazdovským spolkom zorganizovalo v areáli vysunutej expozície
Vodný mlyn Bohunice v dňoch 30.7.2017, 27.8.2017, 24.9.2017 a 29.10.2017 Farmársku nedeľu - predaj a ochutnávka farmárskych výrobkov, liečivých rastlín, výrobkov
z medu a remeselných výrobkov. Celkove sa zúčastnilo tohto podujatia 2295 návštevníkov. Náklady boli vo výške 412,50€.
2.p) TM sa podieľalo v spolupráci s Novým dvorom Brhlovce a Obcou Brhlovce na podujatí Ulička remesiel 1, ktorá sa konala 14.9.2017 v PRĽA - časť „Šurda“. Zúčastnilo sa 500 návštevníkov. Náklady boli na rozposlanie plagátov vo výške 20 €.
2.r) TM v spolupráci so SČK - Územný spolok Levice a Klubom zdravých materských
škôlok pri SČK v Leviciach usporiadalo 9.12.2017 podujatie „Vianoce v múzeu“ - vianočný jarmok a vianočný čas v rodine s tvorivými dielňami. Podujatie navštívilo 400
návštevníkov. Celkové náklady boli vo výške 316,22 €.
2.s) TM sa podieľalo v spolupráci s Novým dvorom Brhlovce na podujatí „Adventné
víkendy“ v Brhlovciach v období 2.12.2017, 3.12.2017, 9.12.2017,10.12.2017,
7

16.12.2017,17.12.2017. Našu vysunutú expozíciu navštívilo 150 záujemcov o skalné
obydlia.
3.a) TM zorganizovalo v dňoch 7.3.2017 - 8.3.2017 6 bábkových predstavení v rámci
cyklu „Bábkové divadlo v múzeu“. Zúčastnilo sa 358 detí. Náklady boli vo výške 450
€, príjem zo vstupného bol vo výške 318 €. Darovacími zmluvami a zmluvami
o poskytnutí dotácie bolo na toto podujatie získaných 300 €.
3.b) V dňoch 15.5.2017 - 26.5.2017 TM usporiadalo podujatie „Sme tu už deväťdesiat
rokov...“ - prednáška o Mexiku (3x), 24. ročník prehliadky Malí zdravotníci, darovanie
krvi v netradičnom prostredí „Kvapka krvi na hrade“, 3 dni dopravná výchova na mobilnom dopravnom ihrisku „Na cestách hravo, ale bezpečne“, workshop k interaktívnej výstave Technika a vedecká hračka (4x), výstavy Múzeum a hrad na pohľadniciach
a Modely Jána Plevu. Zúčastnilo sa 1056 žiakov a študentov základných a stredných
škôl. Príjem zo vstupného bol vo výške 716 €, náklady boli vo výške 1002,10 €. Darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí príspevku bolo získaných 1 180 €.
3.c) 20. 5. 2017 sa TM zapojilo do celoslovenského podujatia „Noc múzeí a galérií
2017“ - otvorených päť výstav, stále expozície TM, vysunutá expozícia Vodný mlyn Bohunice do 22.00 hodiny. Zábavný park na nádvorí (nafukovací hrad, trampolína, nafukovacia šmýkačka, detský kolotoč), tvorivé dielne „Pečieme z kysnutého cesta“, „Divadelný rebrinák“ v podaní Divadla z domčeka - hry a atrakcie, divadelné predstavenie(2),
zvolávanie na chodúľoch, výber z najznámejších muzikálov v podaní O. z. Škola života
Žilina, historická streľba z dobového dela a kuše.
Vo VM Bohunice to bolo vystúpenie Klubu dôchodcov Bátovce s folklórnym pásmom,
vystúpenie folklórneho súboru Pečeničan, rozprávkové pásmo ZŠ Bátovce, interaktívne
prednášky o prírode okolia mlyna (3), ukážky hrnčiarskej výroby, ukážka práce rezbára,
trh remeselníkov. Celkove sa podujatia zúčastnilo 1183 návštevníkov. Príjem zo vstupného bol vo výške 808 €, náklady boli vo výške 2 054,10 €. Darovacími zmluvami
a zmluvami o poskytnutí príspevku bolo na toto podujatie získaných 300 €.
3.d) TM dňa 27.9.2017 zorganizovalo v priestoroch levickej synagógy a Strednej odbornej školy služieb v Leviciach slávnostné podujatie „Ďakujeme Vám, že sme tu už
deväťdesiat rokov“, ktoré bolo venované výročiu múzea ( 90 rokov od svojho vzniku).
Zúčastnilo sa 150 pozvaných hostí. V kultúrnom programe vystúpilo Duo Andrea Stankovská-Hallon a Dušan Stankovský.
3.d1) Pri príležitosti výročia múzea bola vyhotovená príležitostná pečiatka, ktorá sa používala na poštové účely na pošte Levice 1, ďalej bola vyhotovená bronzová pamätná
medaila Pavla Huljaka (15 ks) a 30 ks tlačových listou s personalizovanou známkou.
Celkové náklady boli vo výške 1589,36 €. Darovacou zmluvou bolo získaných 150 €.
3.e) TM v spolupráci s O. z. Klub historických fajok v Nitre zorganizovalo 29.9.2017
v koncertnej sále TM IV. ročník konferencie „História výroby fajok a archeologické
nálezy fajok na Slovensku. Zúčastnilo sa 25 odborných pracovníkov a odznelo 9 referátov. Náklady boli vo výške 150 €. Zmluvou o poskytnutí príspevku bolo na toto odborné podujatie získaných 150 €.
4. TM sa podieľalo ako jeden z organizátorov na organizovaní Levických hradných
slávností dňa 10.6.2017, ktorých sa zúčastnilo okolo 4 000 návštevníkov.

Celkový počet kultúrno-výchovných podujatí v roku 2017 bol 84,
z toho výchovno-vzdelávacieho charakteru 48, z toho 30 prednášok.
8

Podujatia navštívilo 20 270 osôb, z toho na výchovno-vzdelávacích
aktivitách bolo 3740 osôb, z toho na prednáškach 1136.
Náklady na kultúrno-výchovnú činnosť boli vo výške 5994,28 €, príjmy
boli vo výške
2 864,50 €. Darovacími zmluvami a zmluvami
o poskytnutí dotácie bolo získaných 1 930 €.
5.a) Pracovníci TM poskytli odborno-metodickú pomoc osobne a e-mailom 85 riešiteľom diplomových a seminárnych prác, študentskej odbornej činnosti, rôznych súťaží
a záujemcom o ľudovú kultúru, históriu a prírodné vedy.
5.b) V TM v roku 2017 absolvovali odbornú prax 5 študenti SŠ a VŠ a jeden absolvent
SŠ absolvoval absolventskú prax.
5.b1) Dňa 19.12.2017 absolvovali štyri študentky Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave odbornú múzejnú prax v TM.
5.c) TM v roku 2017 bolo zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného
ruchu TEKOV, zúčastnilo sa dvoch prípravných pracovných stretnutí, dvoch valných
zhromaždení a pripomienkovalo základné materiály k ustanoveniu tejto organizácie.
5.d) V roku 2018 si pripomíname 700 rokov od prvej písomnej správy o Levickom hrade
- v druhom polroku 2017 sa pripravili podklady k fotosúťaži na tému Levický hrad
(návrh plagátu, tlač, propozície súťaže, podklady na web stránku), ktorá bola vyhlásená
1.novembra 2017 a potrvá do konca júna 2018.
5.d1) V druhom polroku sa pripravil ponukový list prednášok na tému Levický hrad.
5.e) TM spracovalo a vyplnilo:
- Pre ZMS - údaje k podujatiu Noc múzeí a galérií 2017, k podujatiu Festival múzeí
2017, pripomienky k dokumentu „Štandardy odborných múzejných činností“,
- Pre NSK - odbor vzdelávania a kultúry podklady do Kalendária podujatí za rok 2017,
údaje do správy o plnení Národného akčného plánu pre deti, údaje o znevýhodnených
sociálnych skupinách, údaje o podpore kultúry národnostných menšín, fotomateriál
k histórii mesta Levíc, informácie o troch naj zdigitalizovaných predmetoch
- Pre ÚS SČK v Leviciach poklady o poslaní, úlohách a činnosti múzea vrátane fotomateriálu,
- Pre E-Book výlety a exkurzie podklady o činnosti múzea, expozíciách a fotomateriál,
- Pre mesto Levice podklady k súťaži „Krížom krážom za pokladom“, fotomateriál
o múzeu na propagačné tabule, odborná pomoc pri riešení zachovania hrobov významných osobností mesta, podklady ku QR kódu hradný areál
- Pre Jozefa Bátoru z FF UK v Bratislave fotomateriál z archeologických zbierok,
- Pre VM Košice podklady k medzinárodnému projektu PLUGGY,
- Pre Informačné centrum obce Podhájska fotomateriál o expozíciách múzea,
- Pre Obec Kalná nad Hronom podklady o histórii DBS v Kalnej nad Hronom vrátane fotomateriálu,
- Pre O. z. Bábence údaje o paličkovanej čipke na ľudovom odeve,
- Pre ÚĽUV v Bratislave vyplnilo dotazník o remeselnej a domácej výroby v zbierkach
múzea,
- Pre študentky VŠ II. stupeň (2) vyplnili dotazník o marketingu a financovaní múzea
a o zbierkach holičstvo,
- Pre Slovenskú televíziu príprava materiálu, pomoc pri scenári a natáčaní dokumentárneho filmu v priestoroch múzea o Štefanovi Dobóovi,
- Pre Antona Dvořáka príprava materiálu o Štefanovi Dobóovi do plánovanej publikácie,
- Pre Romana Mihalku materiál do vedomostnej súťaže o Leviciach,
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- Pre SOŠ Pod amfiteátrom Levice v rámci projektu „Spoznaj svoje korene“ výber
predmetov a ich fotodokumentácia,
- Pre web Slovenský cestovateľ údaje o histórii, činnosti múzea a vysunutých expozíciách vrátane fotomateriálu,
- Pre A. Sovány a G. Antalovú (autorky) materiály a korektúra omaľovánky o histórii
mesta Levíc,
- Pre Klub Ústredia českých centier zábery z augusta 1968 (Levice),
- Pre Dedinské múzeum Šarovce odborná pomoc pri úprave expozície Život Keltov na
našom území vrátane inštalácie expozície,
- Pre Levickú informačnú kanceláriu podklady do Kalendária podujatí v roku 2018,
- Pre záujemkyne o ľudovú kultúru regiónu dokumentačné karty ľudové piesne z Tlmáč
a dokumentačné karty „čilejkárske“ obce,
- pre OOCR Tekov podklady k histórii a poslaniu múzea, k histórii Levického hradu
- Pre Petra Krajčoviča zo Slovenskej lekárnickej komory popis a informácie o lekárnickej
expozícii do Kalendára 2018,
- Pre Občianske združenie Mikula pomoc pri zostavovaní monografie obce Mikula,
- Pre farnosť evanjelickej cirkvi v Leviciach odborná pomoc pri inštalovaní výstavy k
500 rokov reformácie.
6.V sledovanom období bola pravidelne zabezpečovaná lektorská služba na výstavách
múzea, v stálej expozícii, vo vysunutých expozíciách a predaj propagačného materiálu
a publikácií vydávaných TM. Príjmy z predaja propagačného materiálu boli vo výške
1957,29 €.
7.a) TM propagovalo svoju činnosť prostredníctvom regionálnej a dennej tlače, rozhlasu, televízie a internetu. O činnosti múzea bolo uverejnených 105 článkov v regionálnej
a dennej tlači, 12 príspevkov v rozhlase, 53 príspevkov a reklamných spotov
v regionálnej a celoštátnej televízii, 758 záznamov na webových stránkach.
V mestskom rozhlase bolo odvysielaných 166 správ, výlep plagátov o podujatiach TM
bol zabezpečený 50 krát a bilbordy v počte 6. Súčasne bolo odoslaných 107 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.c) Priebežne a na požiadanie sa počas celého sledovaného obdobia dopĺňali údaje o
činnosti TM na vybraných webových stránkach (mesto Levice, Kam za kultúrou - „podujatia“, ÚNSK-kultúra, Muzeum.sk, Regionnitra.sk, Mojelevice.sk, Leviceonline.sk, Dovolenkaslovensko.eu, Slovenskycestovatel.sk), 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 2017 doplňovala webová stránka aktuálnymi údajmi fotografiami o činnosti múzea.
7.e) V rámci zlepšenia informovanosti v meste Levice boli dodávateľským spôsobom
doplnené informačné smerovky (4) vo výške 472,20 € a informačná tabula pred príchodom do mesta Levíc v hodnote 402 €.
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Výstavná a expozičná činnosť
1. TM pripravilo v sledovanom období vo svojich výstavných priestoroch 20 výstav,
z toho 7 vlastných, 3 v spolupráci a 10 prevzatých (v tom dve zo zahraničia) s počtom 4
557 návštevníkov, z toho 150 neplatiacich.

Príjem zo vstupného bol vo výške 583,80 €.
Náklady na prípravu výstav boli vo výške
o poskytnutí dotácie bolo získaných 1 500 €.

2 144,87 €. Zmluvami

a/ „Budeme mať 90.“ -14.11.2016 - 12.3.2017, vlastná výstava.
b/ „Grécko na úsvite dejín“ - 24.11.2016 - 12.2.2017, prevzatá výstava od súkromného zberateľa Jána Hertlíka.
c/ „Anita Oraveczová - Ja“ - 14.12.2016 - 5.2.2017, vlastná výstava.
d/ „Akty – Nadežda Koyšová“ - 8.2.2017 - 19.3. 2017, vlastná výstava. Náklady na
rozposlanie pozvánok vo výške 14 €.
e/ „Nielen pre minulosť, ale aj pre budúcnosť“ - 20.2.2017 - 1.5.2017, prevzatá výstava z Podunajského múzea v Komárne. Náklady na rozposlanie plagátu vo výške
38,50 € a odvoz výstavy súkromným prepravcom vo výške 96,60 €.
f/ „Remeslo a umenie z Hodruše“ - 16.3.2017 - 8.5.2017, v spolupráci so Súkromnou
strednou umeleckou školou Hodruša-Hámre . Náklady na rozposlanie pozvánky boli vo
výške 19 €.
g/ „Drotované všeličo - Rozália a Štefan Ďurčatoví“ - 22.3.2017 - 9.5. 2017, vlastná
výstava. Náklady na rozposlanie pozvánky boli vo výške 15 €.
h/ „Tímár Péter /MR“ - 12.5.2017 - 4.6.2017, prevzatá výstava v spolupráci s ROS
v Leviciach v rámci Dní fotografie 2017.
i/ „Apáti-Tóth Sándor/MR - 12.5.2017 - 4.6.2017, prevzatá výstava v spolupráci s ROS
v Leviciach v rámci Dní fotografie 2017.
j/ „100 rokov fotografickej tvorby“ - 5.5.2017 - 13.8.2017, prevzatá výstava od Múzea
fotografie pri Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Náklady na rozposlanie
plagátov boli vo výške 40 €.
l/ „Letná výberovka“ - 7.6.2017 - 29.6.2017, vlastná výstava v spolupráci so ZUŠ
v Leviciach.
m/ „Paleta štýlov XI.“ - 7.6. 2017 - 31.7. 2017, vlastná výstava v spolupráci so SUŠ
Ladislava Bielika v Leviciach.
n) „Múzeum a hrad na pohľadniciach“ - 15.5.2017 - 26.5.2017, 4.9.2017 31.10.2017, prevzatá výstava zo súkromnej zbierky Petra Holbu. Náklady na rozposlanie plagátov boli vo výške 30,75 €.
o) „Modely Jána Plevu“ - 18.5.2017 - 26.5.2017, 4.9.2017 - 31.10.2017,prevzatá výstava zo súkromnej zbierky Jána Plevu.
p) „Tekovský kroj - minulosť a súčasnosť“ - 4.8.2017 – 31.10.2017, prevzatá výstava Monika Miškovičová Savová. Náklady na rozposlanie plagátov boli vo výške 14 €.
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r) „Mochovce – spomienka na zaniknutú obec“ - 21.8.2017 - 12.11.2017, vlastná výstava. Náklady boli vo výške 334,10 € (bannery, rozposlanie pozvánok, drobný inštalačný materiál).
s) „Anna Sovány ART- FELICIDAD“ - 5.7.2017 - 3.9.2017, vlastná výstava.
š) „Invázia - Ľubomíra Brigantová“ - 6.9.2017 - 5.11.2017, vlastná výstava. Náklady
na rozposlanie pozvánky boli vo výške 15 €.
t) „Bábiky na Slovensku a v zahraničí“ - 6.11.2017 - 11.2.2018, prevzatá výstava, zo
súkromnej zbierky Ing. Jaroslava Burjaniva. Náklady na rozposlanie plagátov boli vo
výške 39,50 €.
u) „Zlatá éra motocyklistiky“ – 16.11.2017 - 18.2.2018, prevzatá výstava
z Vlastivedného múzea Považská Bystrica. Náklady boli vo výške 870,20 € (prevoz výstavy 420 €, poistenie prevozu 440 €, drobný materiál 10,20 €).
2.a) V rámci spolupráce s múzeami a kultúrno-spoločenskými organizáciami pripravilo
TM mimo svojich priestorov 9 (z toho 8 vlastných, z nich 7 reinštalácia výstav, ktoré
boli vo výstavných priestoroch TM) s počtom návštevníkov 10 323, z toho neplatiacich 5040 :
„Čilejkári - deväť dedín spod Slovenskej brány“ - 6.3.2017 - 23.9. 2017, reinštalácia
vlastnej výstavy, Podunajské múzeum v Komárne, počet návštevníkov 1526.
„Od mešca k bankomatu“ - 10.2.2017 - 25.4.2017, reinštalácia vlastnej výstavy, Pohronské múzeum v Novej Bani, počet návštevníkov 524.
„Z depozitárov, alebo čo sa skrýva v múzeu“ - 12.5.2017 - 31.5.2017, vlastná výstava v Obchodnom centre Ditúria shopinng. Náklady boli vo výške 503,10 € ( 5 rolapov,
bilbord, nákup inštalačného materiálu). Výstavu si pozrelo 4000 návštevníkov.
„Zbierka rodiny Nécsey“ - 6.4.2017 - 10.6.2017, reinštalácia vlastnej výstavy, Stoličný dom Vráble. Náklady na inštalačný materiál boli vo výške 47,42 €. Výstavu si pozrelo 250 návštevníkov.
„Od mešca k bankomatu - 24.6.2017 - 15.9.2017, reinštalácia vlastnej výstavy, Mestské múzeum v Štúrove, počet návštevníkov 734.
„Od mešca k bankomatu - 25.8.2017 - 19.10.2017, reinštalácia vlastnej výstavy, Tríbečské múzeum v Topoľčanoch, počet návštevníkov 1255, z toho neplatiacich 40.
„ Z histórie múzea a jeho prvých zbierok“ - 18.9.2017 - 1.10.2017, reinštalácia vlastnej výstavy v priestoroch levickej synagógy. Náklady na drobný inštalačný materiál boli
vo výške 65,70€. Výstavu si pozrelo 400 návštevníkov.
„Čilejkársky ľudový odev“ - 29.9.2017 - 30.11.2017, reinštalácia vlastnej výstavy,
Vlastivedné múzeum Galanta, počet návštevníkov 1284.
„Benefičná výstava Art for help 2017“ - 3.12.2017 - 10.12.2017, levická synagóga.
Výstavu si pozrelo 350 návštevníkov.
2.b) V mesiaci apríl až máj 2017 sa realizoval prevoz sochy Andreja Rudavského „Svedectvo“ z Bratislavy (kde bola dlhodobo zapožičaná) do hradného areálu a umiestená
pred Galériu Jozefa Nécseyho. Celkové náklady v výrobou podstavca a prevozu boli vo
výške 2 196,60 €. Zmluvou o poskytnutí príspevku bolo získaných 674 €.
3.a) Stálu expozíciu múzea si v roku 2017 prezrelo 8766 návštevníkov, z toho 160
neplatiacich. Príjem zo vstupného bol vo výške 7 416 €.
3.b) Vysunuté expozície TM si v sledovanom období prezrelo 10 188 návštevníkov,
z toho neplatiacich 200 (SO Brhlovce 5507 návštevníkov, z toho neplatiacich návštev12

níkov 100, VM Bohunice 4681 návštevníkov, z toho neplatiacich návštevníkov 100).
Príjem zo vstupného bol vo výške 4 825€ (SO Brhlovce vo výške 2 145,96 €, VM
Bohunice vo výške 2679,17 €).
3.c) Celkove výstavy, expozície a vysunuté expozície TM navštívilo

v roku 2017 33 834 návštevníkov, z toho 5 450 neplatiacich. Celkové
príjmy zo vstupného boli vo výške 12 824,93€.
4.a) V mesiaci máj 2017 boli vymaľované stále expozície TM v celkovej hodnote
600 €.
4. b) TM pripravilo a sprístupnilo vysunuté expozície na letnú turistickú sezónu.
Vykonávala sa pravidelná údržba interiérov a exteriérov VM Bohunice a Skalné obydlia
Brhlovce.
4.c) V mesiaci jún sa realizovala oprava drevených mostíkov a ich náter vo vysunutej expozícii VM Bohunice a náter drevených lavičiek v celkovej hodnote 589,77 €.
4.d) V mesiaci jún sa realizoval vo vysunutej expozícii SO Brhlovce náter drevených
častí (plot, studňa) v náklade 84.55 € a dodávateľsky odstránenie asfaltu pred
vstupom do expozície v hodnote 30 €.
4.e) V rámci úsporných opatrení boli vymenené klasické žiarovky za úsporné žiarovky vo vysnutých expozíciách SO Brhlovce a Vodný mlyn Bohunice vo výške
100 €.
4.f) Celkové náklady na úpravu expozícií boli vo výške 1.404,32 €.

Celkové náklady na prípravu výstav a expozícií boli vo výške
5 745,79 €.
Celkove zmluvami o poskytnutí dotácie bolo získaných 2 124 €.
5. Odborní pracovníci TM v sledovanom období realizovali výber zo svojho zbierkového
fondu a TM zapožičalo :
a) zbierkové predmety - zbrane v počte 20 ks do VÚ Levice (pamätná sieň útvaru).
b) zbierkové predmety - botanika - orchidea (determinácia a publikovanie) v počte 221
do SAV v Bratislave.
c) zbierkové predmety - história v počte 30 ks pre SOŠ Levice na celoslovenskú súťaž
v stolovaní.
d) zbierkové predmety - vinohradníctvo na výstavu v obci Čajkov v počte 27 ks.
d) zbierkové predmety - vinohradníctvo do expozície mestskej pivnice v počte 15 ks.
e) zbierkové predmety - reštaurované diela Štefanom Kockom ma výstavu autora pre
Oravskú galériu v Dolnom Kubíne v počte 4 ks.

Ostatná odborná činnosť
1.a) Odborní pracovníci TM sa aktívne zapájali do práce:
- J. Dano a M. Nováková v komisiách mesta Levice,
- J. Dano v Komisii na tvorbu zbierok v Múzeu Mikuláša Thege Konkolyho v Hurbanove,
- P. Pleva a M. Nováková v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu Šahy,
- P. Pleva v Levickom okrášľovacom spolku,
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- M. Nováková v Komisii na tvorbu zbierok v Pohronskom múzeu Novej Bani,
- Z. Paulovičová v Komisii na tvorbu zbierok v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch, v Etnologickej komisii pri ZMS,
- M. Nováková v historickej sekcii Reviczkého združenia Levice, v prezídiu OZ Klub historických fajok a v OZ Šiklóš.
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:
J. Dano - účasť na: pamätný deň pamiatky obetí holokaustu (január, Levice), 27.VZ
ZMS (apríl, Banská Bystrica), slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka celoslovenskej súťaže Vandrovalo vajce (apríl, Považská Bystrica), slávnostné otvorenie Dni fotografie
v Leviciach 2017 (máj, Levice), slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v rámci
Dní mesta Levíc (máj, Levice), valné zhromaždenie OOCR Tekov (apríl, august, Levice,
december, Želiezovce), slávnostná akadémia k výročiu OA Levice (október, Levice),
slávnostné stretnutie k 10. výročiu ROS Levice (november, Levice), slávnostné stretnutie k 90. výročiu Tekovskej knižnice (december, Levice), celoslovenské stretnutie riaditeľov múzeí ( december, Banská Bystrica),
M. Ďureková - účasť na: slávnostné ocenenie „Nitrianska lunica“ (máj, Nitra),
Z. Paulovičová - účasť na: prednáška o ľudovej mágii a medicíne (marec, Levice) , vedeckej konferencii „ Kalendárna obyčajová kultúra v mestskom a vidieckom prostredí
v súčasnosti“ (apríl, Nitra),slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka celoslovenskej súťaže
Vandrovalo vajce (apríl, Považská Bystrica),slávnostné ocenenie „Nitrianska lunica“
(máj, Nitra), 12.zasadnutie Etnologickej komisie ZMS (september, Rožňava), konferencia „Baníctvo v múzeách“ (september, Rožňava), konferencia „História výroby fajok
a archeologické nálezy fajok“ (september, Levice),
J. Kassai - účasť na: slávnostné otvorenie Dni fotografie v Leviciach (máj, Levice),
slávnostné stretnutie k 10. výročiu ROS Levice (november, Levice), podujatí „Art for
help 2017“ (december, Levice),
N. Mihálová - účasť na : prednáška o ľudovej mágii a medicíne (marec, Levice), 27.VZ
ZMS (apríl, Banská Bystrica), slávnostné ocenenie „Nitrianska lunica“ (máj, Nitra), odborné stretnutie ku knihe o G. Husákovi (jún, Levice), konferencia „História výroby fajok
a archeologické nálezy fajok“ (september, Levice),
J. Magnová - účasť na : konsolidačná uzávierka (január, Nitra), odbornom stretnutí
ekonomických pracovníkov NSK (marec, jún, august, Nitra), konferencia „História výroby fajok a archeologické nálezy fajok“ (september, Levice), slávnostná akadémia
k výročiu OA Levice (október, Levice), podujatí „Art for help 2017“ (december, Levice),
slávnostné stretnutie k 90. výročiu Tekovskej knižnice (december, Levice),
M. Nováková - účasť na: prednáška o ľudovej mágii a medicíne (marec, Levice), prednáška osobnosti mesta Levice (apríl, Levice), odborné stretnutie ku knihe o G. Husákovi
(jún, Levice), slávnostné otvorenie dedinského múzea ( september, Šarovce), konferencia „História výroby fajok a archeologické nálezy fajok“ (september, Levice), konferencia
Muzea Hungarica (október, Šamorín), 1. stretnutie regionálnych historikov (november,
Hronovce), podujatí „Art for help 2017“ (december, Levice),
P. Pleva - účasť na: pamätný deň pamiatky obetí holokaustu (január, Levice), slávnostné otvorenie Dni fotografie v Leviciach (máj, Levice), konferencia „História výroby fajok
a archeologické nálezy fajok“ (september, Levice), slávnostné otvorenie filatelistickej
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výstavy (október, Levice), medzinárodné odborné kolokvium MUZAKT (november, Nové
Zámky), slávnostné stretnutie k 10. výročiu ROS Levice (november, Levice), prezentácia publikácie Pod zástavou Marsa od M. Eliáša v Tekovskej knižnici v Leviciach (november, Levice), podujatí „Art for help 2017“ (december, Levice),slávnostné stretnutie k
90. výročiu Tekovskej knižnice (december, Levice),
E. Smetanová - účasť na : odborné stretnutia SBS (marec, Nitra),
V. Smetana - účasť na: odborné stretnutia SBS (marec, Nitra),13. stretnutie „Blanokřídlí
v českých zemích a na Slovensku“ (jún, Plavecký Štvrtok), slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy (október, Levice),
B. Štefanická – účasť na : konferencia „História výroby fajok a archeologické nálezy
fajok“ (september, Levice).
1e) TM v Leviciach prevzalo v poslednom štvrťroku 2017 starostlivosť o hrob významnej osobnosti mesta Levíc a prvého správcu nášho múzea Eugena Krieka.
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.
2.1. V roku 2017 sa realizovala výmena káblovania a inštalácia počítačovej siete
v celkovej hodnote 475,19 € a nákup troch nových zostáv PC v hodnote 1 541,90 €.
2.2. V mesiaci máj sa vykonala dodávateľským spôsobom technická kontrola telefónnej
ústredne vo výške 139,68 €. Na základe tejto kontroly sa v septembri 2017 vykonala
výmena telefónnej ústredne v hodnote 1 382,28 €.
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 2017 sa vypracovalo 15 projektov do dotačných systémov, grantových schém, nadácií, FPU a podobne. Zároveň bolo podpísaných 9 darovacích zmlúv
na podporu múzejnej činnosti.
3.c) V roku 2017 sa vykonávali súvisiace
s pripravovanou obnovou a údržbou objektov TM.

administratívno-technické

práce

3.d) V sledovanom období sa realizovalo v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí
v Leviciach a Mestom Levice 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“ s priemerným mesačným počtom pracovníkov 4. Súčasne bola podpísaná dohoda aj na rok 2018.
4.a) Priebežne počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala mzdová, ekonomická,
spisová a personálna agenda, vedenie účtovníctva a archívu TM.
4.b) V mesiacoch január - február 2017 bola vypracovaná Správa o činnosti a rozbor
hospodárenia Tekovského múzea v Leviciach za rok 2016, Ročný výkaz o múzeách
a galériách za rok 2016, Ročný výkaz o knižnici múzea za rok 2016, Ročný výkaz
o neperiodickej tlači za rok 2016, Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudby za rok 2016, Výročná správa o činnosti múzea za rok 2016.
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4.b1) V januári 2017 bola vypracovaná Konsolidačná uzávierka za rok 2016.
4.b2) V mesiaci júl 2017 bol vypracovaný Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Tekovského múzea v Leviciach za prvý polrok 2017 a Konsolidačná uzávierka za prvý polrok 2017.
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 2016.
b) 28.2.2017 sa vykonala odborná kontrola a skúška hadicových zariadení
a odberných miest požiarnej vody v celkovej hodnote 202,85 €.
c) V mesiaci máj 2017 sa vykonala odborná kontrola prenosných hasiacich zariadení
vo vysunutých expozíciách VM Bohunice a SO Brhlovce v celkovej hodnote 77,76 €.
d) V treťom štvrťroku 2017 sa vykonala kompletná výmena poplachového systému
na narušenie objektu v SO Brhlovce v celkovej hodnote 1593 € prostredníctvom finančných prostriedkov získaných cez projekt Fondom na podporu umenia.
d1) V priebehu sledovaného obdobia sa vykonávali ročné odborné prehliadky poplachového systému na narušenie objektu:
V mesiaci október na objekte Dobóovský kaštieľ v hodnote 1 067,38 €, v mesiaci júl na
objekte Kapitánska budova v hodnote 837,08 €, na objekte depozitáre OPaS v hodnote
379,58 € a na objekte VM Bohunice v hodnote 341,23 €,
e) Dňa 7.8.2017 sa vykonala odborná kontrola komína nad plynovou kotolňou
v hodnote 36,12 €.
f) Dňa 15. 8. 2017 sa vykonala funkčná skúška a analyzátoru plynu v kotolni a jeho
výmena v celkovej hodnote 324,80 €.
g) V mesiaci júl 2017 sa vykonala odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakovej
nádoby a plynového zariadenia v hodnote 166 €.
h) Dňa 15. 8. 2017 sa vykonala odborná prehliadka a prečistenie plynových kotlov
v hodnote 120 €.
i) Dňa 23. 11. 2017 sa vykonala odborná kontrola komína nad kultúrno-výchovnou
miestnosťou v hodnote 31,92 €.
j) V štvrťročných intervaloch sa vykonávala odborná prehliadka požiarneho poplachového systému v Kapitánskej budove a v budove OPaS v celkovej hodnote 1440,28 €.
k) Zabezpečovali sa pravidelné štvrťročné kontroly PO a OBP v objektoch TM
v celkovej hodnote 524 €.
l) Pravidelnú lekársku prehliadku absolvovali štyria zamestnanci TM.
m) Dňa 8.12.2017 sa vykonala odborná príprava členov požiarnej hliadky právnickej
osoby, vedúcich zamestnancov a zamestnancov TM z predpisov požiarnej ochrany.
n) Dňa 8.12.2017 sa vykonala odborná príprava vedúcich zamestnancov
a zamestnancov TM z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
o) Dňa 8.12.2017 sa v TM uskutočnil cvičný požiarny poplach.
p) V roku 2017 nebol v TM zaznamenaný pracovný úraz.
6. V sledovanom období sa plnili úlohy vyplývajúce z agendy CO.

C. Personálny rozvoj organizácie
1. V Tekovskom múzeu v Leviciach k 31. 12. 2017 pracovalo 16 zamestnancov.
2. Priemerná mzda v roku 2017 bola v Tekovskom múzeu v Leviciach 840,84 €.
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D. Údaje o majetkových pomeroch organizácie
1. Nehnuteľný majetok:
a) Levický hrad sanácia a rekonštrukcia. Je pripravená projektová dokumentácia
a stavebné povolenie na rekonštrukciu. Rieši sa havarijný stav časti „hradná studňa“.
V súčasnosti sa pripravuje projekt na sanáciu tejto časti hradu. Boli schválené finančné
prostriedky na rok 2018.
b) Boli pre príslušné odbory NSK pripravené rozpočty na opravu fasády Dobóovského
kaštieľa a oprava vodovodnej prípojky na konzervátorského pracoviska. Boli schválené
finančné prostriedky na rok 2018 - realizácia opravy fasády Dobóovského kaštieľa.
Oprava vodovodnej prípojka sa bude pravdepodobne riešiť počas kalendárneho roka
2018.
c) Pre príslušné odbory NSK bol pripravený rozpočet na vypracovanie statického posudku s rozpočtom na opravu strechy vo vysunutej expozícii SO Brhlovce (novší dom
z roku 1932). Jeho realizácia sa bude pravdepodobne riešiť počas kalendárneho roka
2018.
2. 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. Časť PC je už zastaraných, je potrebná ich obnova. Bola zaslaná požiadavka na nákup 2 počítačov na príslušný odbor NSK, ktorá sa bude pravdepodobne
riešiť počas kalendárneho roka 2018. Súčasne TM z vlastných prostriedkov muselo
kvôli technickému stavu počítačov zakúpiť dva nové počítače.

E. Rôzne
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.
1.1. TM je zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu TEKOV, zúčastnilo sa dvoch prípravných pracovných stretnutí a dvoch valných zhromaždení.
2. J. Dano a M. Nováková v komisiách mesta Levice.
3. J. Dano v Dozornej rade OOCR TEKOV.
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4. 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, Z. Paulovičová v Komisii na tvorbu
zbierok v múzeu Topoľčanoch a J. Dano v Komisii na tvorbu zbierok v Múzeu T. Konkolyho v Hurbanove.
5. M. Nováková v komisii na umiestenie pamätných tabúľ v meste Levice, v prezídiu OZ
Klub historických fajok, historickej sekcii Reviczkého združenia Levice a OZ Šiklóš. Z.
Paulovičová v Etnologickej komisii ZMS, P. Pleva v Levickom okrášľovacom spolku.
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 kultúrno-výchovné
podujatia TM a prevoz sochy Andreja Rudavského. Spolu sme zorganizovali Levické
hradné slávnosti, ktoré patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v regióne. Mestu Levice odborní pracovníci múzea poskytovali na požiadanie odbornú metodickú pomoc. Mesto Levice udelilo TM cenu mesta Levíc pri príležitosti 90 rokov od založenia.
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).
1.c) Spolupráca s obcou Brhlovce a Bohunice je na primeranej úrovni, bez väčších
problémov. S obcou Bohunice sme pripravili podujatie Noc múzeí a galérii vo VM Bohunice a Farmársku nedeľu. S obcou Bohunice podujatie Ulička remesiel 1.
1.d) S občianskym združením Nový dvor Brhlovce pripravili podujatia Ulička remesiel 1.
a Adventné víkendy v skalných obydliach.
.
2. Tekovské múzeum v Leviciach v 2017 aktívne spolupracovalo so:
a) Strednou umeleckou školou Ladislava Bielika v Leviciach. Spoluorganizovali výstavu
Paleta štýlov XI, študenti školy pripravili grafický návrh bilbordu k 90. výročiu múzea,
štyria študenti vykonali v TM odbornú prax.
b) Občianskym združením Fotogravity Levice. Podieľali sa na organizovaní podujatia
Dni fotografie 2017 a výstavách v TM.
c) Obchodnou akadémiou v Leviciach. Podieľali sa na podujatí pri príležitosti dňa pamiatky obetí holokaustu.
d) Územný spolok SČK v Leviciach. Podieľali na organizovaní okresnej súťaže družstiev prvej pomoci pre ZŠ a participovali pri príprave podujatia dopravná výchova na
mobilnom dopravnom ihrisku Na cestách hravo, ale bezpečne. Súčasne spolu pripravili
podujatie Vianoce v múzeu.
e) Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach. Podieľali na organizovaní 2.
ročníka výstavy výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku a podujatia Vianoce v múzeu.
f) Vedecká hračka O. z. Banská Bystrica. Participovali na podujatí workshop
k interaktívnej výstave Technika a vedecká hračka
g) Stredná odborná škola Sv. Michala Levice. Študenti školy vypomáhali pri sťahovaní
výstavného nábytku, pri sťahovaní predmetov na výstavy a pri odstraňovaní zeliny na
ruinách hradu.
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F. Sumárny prehľad údajov o činnosti Tekovského múzea v Leviciach
v roku 2017
Kategória údajov
2016
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír.
č. ZP v danom roku:
437
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku:
2 024
Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet
evid. č. ZP v danom roku:
3 195
Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku:
3 368
Celkový počet zbierkových predmetov - počet evid. č. ZP
27 637
Celkový počet zbierkových predmetov - počet ks ZP
118 998
84 710
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
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2017
226
1 240
1 270
1 812
27 863
120 238
86 522

40 461

42 273

16 505

17 624

33 693

37 465

688
5
7
0
25
12
9
2
1
1
60
31
38 415
21 332
1 000
2 813
1 316
1 316
11 954
9 232
4 453.83
4 022.15
14 317.06
5 935
4 290
17
8

189
11
7
0
29
8
12
2
0
7
84
48
54 104
23 511
10 323
0
3 740
3 740
16 530
13 887
7 760.26
5 994.28
5 745.79
15 485 .55
13 721
18
9

Finančný rozpočet TM
Bežný transfer

332.344,60
161.442,00
5 745.79
7 760.20

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
Tuzemské z kapitoly MK SR
Granty
Zahraničné
Zahraničné transfery

15 485.55 €

41 634
12 824,93
3.125,50
17.384,00

Akvizičná činnosť TM
Spôsob nadobudnutia

Prírastky
Odbor

Vlastný výskum Kúpa
prír. č. Ks
Prír. Č. ks

prír. č. Ks

Dar
prír. č. ks

Zámena
Prír. č. Ks

Prevod
Prír. č. Ks

História

88

152

0

0

0

0

88

152

0

0

0

0

Etnografia

89

147

0

0

0

0

89

147

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2
181

5
306

0
0

0
0

0
0

0
0

2
181

5
306

0
0

0
0

0
0

0
0

Dejiny umenia
Numizmatika
Spoločenské vedy spolu
Botanika
Zoológia
Prírodné vedy spolu
Prírastky spolu

8

582

7

31

0

0

1

551

0

0

0

0

37
45

352
934

36
43

301
332

0
0

0
0

1
2

51
602

0
0

0
0

0
0

0
0

226

1240

43

332

0

0

183

908

0

0

0

0

Komisia na tvorbu zbierok zasadala: 1

Celkový stav zbierkového fondu TM
Odbor

Prírastky celkoSkatalogizované v danom ro- Úbytok
Skatalogizované celkovo
vo
ku
v danom roku
Prir. č. Ks
Evid. č.
Ks
Evid. č.
Ks
Evid. č.
Ks

Archeológia
História

950
5 299

1 370
8 313

1 346
8 507

1 523
8 617

0
234

0
234

0
0

0
0

Etnografia

9 247

13 212

11 256

11 367

290

290

0

0

531

651

629

651

2

2

0

0

8 266

8 654

8 636

8 654

5

5

0

0

24
24 317

882
33 082

882
31 256

882
31 694

0
531

0
531

0
0

0
0

254

324

101

252

0

0

0

0

8

13

0

0

0

0

0

0

Botanika

1 873 31 601

14 181

22 093

737

737

0

0

Zoológia

1 410 55 214

1 931

32 483

2

544

0

0

Antropológia
Prírodné vedy spolu

1
3 546

4
0
87 156 15 213

0
54 828

0
739

0
1 281

0
0

0
0

27 863

120 238 46 469

86 522

1 270

1 812

0

0

Dejiny umenia
Numizmatika
Iné spoločenské vedy
Spoločenské vedy spolu
Mineralógia - petrografia
Paleontológia

Zbierky spolu
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€
€
€
€

€
€
€
€
-

Elektronické spracovanie zbierok

Celkový počet

Prvostupňová evidencia
počet
Počet kusov
prírastkových zbierkových
čísel
predmetov
27 863
120 238

Druhostupňová evidencia
Počet eviPočet kusov
denčných čí- skatalogizovaných
sel
predmetov
41 732
42 273

Počet predmetov
s digitálnym obrazovým dokumentom

Počet
záznamov
v CEMUZ

37 465

17 624

Kultúrno-vzdelávacia činnosť TM

18
30

Počet návštevníkov
2016
2017
330
2 604
986
1 136

z toho neplatiacich
2016
2017
330
365
0
0

29

36

11 954

16 530

8 902

13 887

4.022,15 2788.08

2.211,00

318

60

84

13 270

20 270

9 232

14 252

4.022,15 5994.28

2.596,50

2 864,50

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Počet podujatí
2016
2017

Vzdelávacie programy
Prednášky a besedy

4
27

Kultúrne podujatia
Spolu

Náklady v €
2016
2017
0,00
0,00

Príjmy v €
2016
2017

3206,20
0,00

366,00
19,50

1524, 00
22, 50

Návštevnosť a vstupné

Vodný mlyn Bohunice

2 280

Výstavy

10 442

Stále expozície
Spolu

7 270

Návštevníci
Vstupné v €
Zahraniční
Neplatiaci
Do 18 rokov
2016
2017
2017
2016
2017 2016 2017 2016
2017
5 507
1 000
1 200 150
50 2661
3 128 2 166.45
2 145,96
4 681
350
550 100
50
792
2 493 1 036.56
2 679,17
14 880 2 700
2 900 1 000 5190 1470
1138
899.20
583,80
8 766
4 050
4 800
250 160 4764
4 208 7 948.00
7 416,00

25 145

33 834

Názov
2016
5 153

Skalné obydlia Brhlovce

8 100

9 450 1500 5450

9687

10967 12 050.21 12 824,93

Edičná činnosť TM
Rozsah
Jazyk
Strán

Názov

Druh titulu
Náklad
––––––––––v ks
Náklady v €
Plagát
5 083

Plagáty k výstavám a podujatiam v počte
0
19

Slovenský

Pohľadnice 3 druhy

0

Slovenský

900

0

Slovenský

230

0

Slovensky

1 000

Pozvánky
v počte 2

k výstavám

a podujatiam

Katalóg k výstave – skladačka

962,79

Katalóg k výstave – skladačka

0

Maďarský

1 000

Tlačový list – personalizovaná známka

0

Slovenský

240

Kalendárium 2018 – skladačka

0

Slovenský

1 000

Vreckový kalendárik 2018

0

Stanislav David : Vážky(Odonata) Teko72
va a Hontu

Slovenský
Slovenský,
resumé
v anglickom
a maďarskom
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500

Pohľadnice
108,00

Pozvánky
202,10

Katalóg
348,00

Katalóg
348,00

Iná tlač – Známka
239,52

Iná tlač
870,00

Iná tlač
31,85

Publikácia
500

4 550,00
Celkove 7 760,26

Propagácia TM
2016

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

2017

97
6
69
483
36
77

105
12
53
758
55
107

89

166

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

2016 2017
0
1
0
6
4
8
9
19
15
1
2

V Leviciach 19. januára 2018
Vypracoval : PhDr. Ján Dano
riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach
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