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1. Základné údaje 
 

2. Základné údaje 
 

2.1. Názov organizácie:  
Záhorské múzeum v Skalici 
 

2.2. Personálna vybavenosť: 15 (z toho 11 odb. pracovníkov, 1 ekonómka, 1 admin. 
pracovníčka / lektorka, 1 upratovačka, 1 THP - pracovník) 

 
2.3. Priemerná mzda: 820 Eur 

 
2.4. Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky: 275 000 Eur 

 
2.5. Tržby a vlastné výnosy: 10 500 Eur 

 
2.6. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky: 650 Eur 

 
2.7. Z vlastných zdrojov: 1 000 Eur 

 
2.8. Grantové schémy (MK SR, FPU a iné): 18 600 Eur 

 
2.9. Územná pôsobnosť: región Záhorie 

 
2.10. Špecializácia:  

komplexná múzejná dokumentácia v regióne okresu Senica a Skalica, etnické 
a kultúrne vzťahy Záhoria so susednými regiónmi na historickom území Záhoria 

 
3. Expozície, výstavy a iné podujatia: 

3.1. Expozície 
 

3.1.1. Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici 
rok, resp. dátum sprístupnenia 2005 
autor PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Mária Zajíčková 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) 
stručný popis (cca 300 znakov) Expozícia je umiestnená v pôvodných 
priestoroch, ktoré navrhol pre múzeum už roku 1905 architekt Dušan Jurkovič. 
Popri tzv. blahovskej izbe, kde je umiestnená aj Blahova pôvodná zbierka 
západoslovenských džbánkarských výrobkov sú ďalšie časti venované 
archeológii, histórii a národopisu regiónu. Záverečnú časť predstavuje Galéria 
Júliusa Koreszku. 

 
3.1.2. Rotunda sv. Juraja v Skalici 

rok, resp. dátum sprístupnenia 2002 
autor PhDr. Viera Drahošová 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) 
stručný popis (cca 300 znakov) Rotunda svätého Juraja v Skalici. Národná 
kultúrna pamiatka románska rotunda, prestavaná a začlenená do mestského 
opevnenia v gotickom období a výrazne dotvorená v barokovom štýle, 
obsahuje dochované a reštaurované fragmenty nástenných malieb s motívom z 



legendy o svätom Jurajovi z konca 15. storočia. Panelová expozícia v interiéri 
rotundy približuje jej stavebno-historický vývin. 

 
3.1.3. Rodný dom J. Hollého v Borskom Mikuláši 

rok, resp. dátum sprístupnenia 2009 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) 
stručný popis (cca 300 znakov) Expozícia s autentickým dobovým zariadením 
dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, kde prežíval detstvo a kam 
sa vracal ako študent a kňaz. V parčíku pri vchode je umiestnená socha básnika 
od Jána Koniarka. Objekt je kultúrnou pamiatkou. 

 
3.1.4. Habánsky dom vo Veľkých Levároch  katalóg 

rok, resp. dátum sprístupnenia 2006 
autor PhDr. Mária Zajíčková 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) katalóg 
stručný popis (cca 300 znakov) Expozícia v Habánskom dome vo Veľkých 
Levároch je umiestnená v rekonštruovanom pôvodnom habánskom dome. 
Približuje históriu tunajšej habánskej komunity, špecifiká ich spoločenského, 
rodinného a hospodárskeho života, ich tradičné remeslá a náčrt histórie obce 
Veľké Leváre. 

 
3.1.5. Múzeum v Kopčanoch 

rok, resp. dátum sprístupnenia 2013 
autor PhDr. Peter Baxa 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) 
stručný popis (cca 300 znakov) Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v rámci 
cezhraničného projektu v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí 
objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený na výsledky archeologického 
výskumu v obci, predovšetkým však najnovších výskumov Kostola sv. Margity 
Antiochijskej. Ďalšia časť expozície mapuje históriu obce s prihliadnutím na jej 
najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov a 
T. G. Masaryka. 

 
3.1.6. Pamätná izba J. M. Hurbana v Hlbokom 

rok, resp. dátum sprístupnenia 2015 
autor PhDr. Viera Drahošová 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) 
stručný popis (cca 300 znakov) Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej 
cirkevnej školy v centre obce. Expozícia približuje život a dielo Jozefa Miloslava 
Hurbana, jeho účasť na povstaní v rokoch 1848-1849 a ohlas jeho diela a 
národnobuditeľskej činnosti. Upozorňuje na Hlboké aj ako rodisko jeho syna, 
významného spisovateľa a dejateľa Svetozára Hurbana Vajanského. 

 
3.1.7. Expozícia dejín Prietrže 

rok, resp. dátum sprístupnenia 2014 
autor PhDr. Peter Brezina 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) 
stručný popis (cca 300 znakov) Expozícia dejín obce Prietrž – v osade Rehuši je 
venovaná histórii obce vo všeobecnosti s informáciami o prvej svetovej vojne. 
Zvláštny dôraz je kladený na vyzdvihnutie revolučných tradícií obce a významu 



miestnej časti Rehuši v protifašistickom odboji. Trojrozmerná časť expozície je 
venovaná tradíciám prezentovaným ľudovými odevmi a stvárneniu života 
miestnych obyvateľov s charakteristickými hospodárskymi činnosťami. 
 

3.2. Výstavy 
3.2.1. LÁSKA K FOLKLÓRU 

dátum sprístupnenia a ukončenia 2.12.2016 - 27.1.2017 
kurátor PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup: iné 
stručný popis Výstava predstavila trojicu umelcov, ktorých spája láska 
k tradičnému ľudovému umeniu. Ladislav Zezula sa venuje výrobe ľudových 
hudobných nástrojov, Jozef Pavlík je tvorcu drevorezieb a insitných malieb, 
drôtené predmety zhotovených tradičnými drotárskymi technikami vytvára 
Zdenka Pavlíková. 

3.2.2. MALIARI SLOVÁCKA V 19. A 20. STOROČÍ 
dátum sprístupnenia a ukončenia 10.2.-17.3.2017 
kurátor Dr. Petr Vašát 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup skladačka 
stručný popis Výstava obrazov maliarov Slovácka bola venovaná 150. výročiu 
narodenia MUDr. Pavla Blahu, ktorý mal ku kultúrnemu dianiu a umelcom 
blízkej Moravy úprimný vzťah. S mnohými maliarmi ho spájali priateľské 
kontakty, predovšetkým však regionálna i myšlienková spriaznenosť.  

3.2.3. JOZEF MILOSLAV HURBAN A ĽUDOVÍT ŠTÚR NA JAVISKÁCH 
SLOVENSKÝCH DIVADIEL 
dátum sprístupnenia a ukončenia 24.3.-21.4.2017 
kurátor Mgr. Juliana Beňová 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup panelová výstava 
stručný popis (cca 300 znakov) Reinštalácia raritnej výstavy Divadelného ústavu 
Divadelná tvár Ľudovíta Štúra. Kľúčové tematické a obrazové časti výstavy 
prezentovali mnohoraké podoby Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra na 
slovenských javiskách. 

3.2.4. LACO CSURMA - DEŤOM PRE RADOSŤ 
dátum sprístupnenia a ukončenia 28.4.-4.6.2017 
kurátor Ladislav Csurma 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) 
stručný popis (cca 300 znakov Výstava v Záhorskom múzeu v Skalici bude 
prezentovať výber z autorovej tvorby venovanej predovšetkým detskému publiku 
(Ladislav Csurma je absolventom SUPŠ v Košiciach, pracoval v Slovenskej 
filmovej tvorbe na Kolibe ako animátor kreslených filmov pre deti, od roku 1988 
tvorí v slobodnom povolaní). 

3.2.5. AMFO 2017 
dátum sprístupnenia a ukončenia 9.6. - 2.7.2017 
kurátor Mgr. art. František Tomík 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) výstava fotografií, katalóg 



stručný popis (cca 300 znakov) 21. ročník krajskej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2017“. Súťaž je 
postupová. 

3.2.6. ŽILI V SKALICI – Miroslav Sylla, Ján Blaha 
dátum sprístupnenia a ukončenia 14.7. - 20.8.2017 
kurátor PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelové výstavy, katalógy  
stručný popis (cca 300 znakov Výstavy venované dvom osobnostiam 
Miroslavovi Syllovi (maliar, pedagóg) a Jánovi Blahovi (tesár, rezbár). U 
Miroslava Syllu doplnené obrazmi a dokumentáciou jeho činnosti, u Jána Blahu 
výberom z obľúbených vyrezávaných reliéfov, ukážkami náradia, návrhmi  
rôznych zariadení i niekoľkými jeho výrobkami. 

3.2.7. SKALICA 1217 - 2017 
dátum sprístupnenia a ukončenia 25.8. - 20.10.2017 
kurátor PhDr. Robert Bača, PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Richard Drška, Mgr. 
Dita Csütörtökyová, PhD., Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Peter 
Michalovič, Mgr. Róbert Svíba 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelová výstava 
stručný popis (cca 300 znakov Výstava venovaná 800. výročiu od prvej písomnej 
zmienky o meste Skalici. Dokumentuje najdôležitejšie obdobia, významné 
medzníky, udalosti i osobnosti, ktoré určitým spôsobom ovplyvnili život v tomto 
meste. Panelová výstava bola doplnená o trojrozmerné zbierkové predmety a 
rozčlenená do viacerých tematických celkov i chronologických častí. 

3.2.8. KAROL MACHATA, ANNA POLÁKOVÁ 
dátum sprístupnenia a ukončenia 27.10 - 1.12.2017 
kurátor PhDr. Jaroslav Blaho 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelová výstava 
stručný popis (cca 300 znakov Panelové výstavy venované dvom významným 
osobnostiam divadelného sveta, pôvodom zo Záhoria. 

3.2.9. ĽUDOVÝ ODEV NA ZÁHORÍ 
dátum sprístupnenia a ukončenia 8.12. 2017 - 23.2.2018 
kurátor PhDr. Richard Drška, Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelová výstava, katalóg 
stručný popis (cca 300 znakov) Výstava je venovaná  tradičným a súčasným 
podobám ľudového odevu na Záhorí, mapuje lokálne formy sviatočného 
a obradového mužského a ženského odevu. Prostredníctvom kompletných 
odevov inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov a obrazového 
materiálu oboznámi návštevníka s podobami ľudového odevu v minulosti. 
 

3.3. Výstavy mimo múzea 
3.3.1. VÝBER Z VÝSTAV ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 

dátum sprístupnenia a ukončenia 26.1.-19.3.2017 
kurátor PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Róbert Svíba, Mgr. ThLic. Martin Hoferka, 
Th.D., PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie Západoslovenské múzeum v Trnave 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelové výstavy 



stručný popis (cca 300 znakov) Západoslovenské múzeum v Trnave vo svojich 
priestoroch predstavilo výber z výstav Záhorského múzea v Skalici. Tri panelové 
výstavy s názvami Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová 
vojna a Záhorie textom a fotodokumentáciou priblížili návštevníkom rôzne témy 
súvisiace so susedným regiónom za Malými Karpatmi. 

3.3.2. Dr. JANKO BLAHO - k 115. výročiu narodenia národného umelca 
dátum sprístupnenia a ukončenia 24.3.2017 
kurátor PhDr. Peter Michalovič 
miesto realizácie Zrkadlový háj v Bratislave 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelová výstava 
stručný popis (cca 300 znakov) Uvedenie výstavy pri príležitosti konania 
podujatia Večer autentického folklóru.  

3.3.3. DR. PAVEL BLAHO - POLITIK A NÁRODNOOSVETOVÝ 
PRACOVNÍK 
dátum sprístupnenia a ukončenia 13.6.-13.7.2017 
kurátor Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. 
miesto realizácie Univerzitná knižnica v Bratislave 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelová výstava 
stručný popis (cca 300 znakov) Reinštalácia panelovej výstavy vystavenej pri 
príležitosti cyklu Osobnosti slovenskej politiky, ktorá bola venovaná osobnosti 
MUDr. Pavla Blaha pri príležitosti jeho 150. výročia narodenia. 

3.3.4. MOSTY POMORAVIA/BRÜCKEN ÜBER DIE MARCH 
dátum sprístupnenia a ukončenia 17.6. – 26.10.2017 
kurátor PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. 
miesto realizácie Schloss Jedenspeigen, Rakúsko 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelová výstava 
stručný popis (cca 300 znakov) Uvedenie výstavy Mosty Pomoravia 
v priestoroch zámku v obci Jedenspeigen pri príležitosti K&K Brückenfest. 

3.3.5. SKALICA 1950-1980 VO FOTOGRAFIÁCH...  
dátum sprístupnenia a ukončenia 26.10.2017 
kurátor PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Róbert Svíba 
miesto realizácie Kino Sloboda Skalica 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) výstava fotografií 
stručný popis (cca 300 znakov) Uvedenie výstavy fotografií pri príležitosti 
prednášky Priemysel a poľnohospodárstvo v Skalici z cyklu Putovanie skalickou 
históriou. 

3.3.6. SKALICA 1217 - 2017 
dátum sprístupnenia a ukončenia od 20.11.2017 
kurátor PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Záhorská knižnica v Senici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) panelová výstava 
stručný popis (cca 300 znakov) Reinštalácia výstavy k 800. výročiu prvej 
písomnej zmienky o meste Skalica v priestoroch Záhorskej knižnice v Senici 
 

3.4. Iné podujatia 
3.4.1. Z NAJSTARŠEJ HISTÓRIE SKALICE 

dátum realizácie 26.1.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Kino sloboda Skalica 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) prednáška 



stručný popis (cca 300 znakov) Prvé podujatie cyklu Putovanie skalickou 
históriou, na ktorom s prednáškou vystúpil historik spisovateľ publicista PhDr. 
Pavel Dvořák, O archeologickom, historickom a archívnom výskume rozprávali 
PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Richard Drška. 

3.4.2. O ĽUDOVEJ HUDBE 
dátum realizácie 15.2.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Peter Michalovič 
miesto realizácie Základná škola s materskou školou Unín 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) prednáška  
stručný popis (cca 300 znakov) Prednáška etnomuzikológa PhDr. Petra 
Michaloviča O ľudovej hudbe pre žiakov v obci Unín. 

3.4.3. POLOŽENIE KVETOV K POMNÍKU MUDr. PAVLA BLAHA 
dátum realizácie 27.3.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie katolícky cintorín v Skalici  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) spomienkový akt 
stručný popis (cca 300 znakov) Slávnostné položenie kvetov pri pomníku MUDr. 
Pavla Blaha na katolíckom cintoríne v Skalici pri príležitosti 150. výročia 
narodenia MUDr. Pavla Blaha. 

3.4.4. MESTSKÁ SPRÁVA SKALICE DO ROKU 1711, prezentácia publikácie 
dátum realizácie 6.4.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) publikácia Mestská správa Skalice 
stručný popis (cca 300 znakov) Prezentácia monografie PhDr. Richarda Dršku, 
ktorá vyšla pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici a 645. 
výročia udelenia mestských výsad. Predmetom je problematika organizácie 
mestskej správy Skalice od získania mestských výsad v roku 1372 do konca 
stavovských povstaní v Uhorsku v roku 1711.  

3.4.5. NOC MÚZEÍ - TRDLOFEST 
dátum realizácie 20.5.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) deň otvorených dverí  
stručný popis (cca 300 znakov)  Deň otvorených dverí pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí a galérií, Trdlofestu a začiatku letnej turistickej 
sezóny v Skalici.  

3.4.6. HUDBA V SKALICI 
dátum realizácie 22.6.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Peter Michalovič 
miesto realizácie Kino Sloboda Skalica  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) prednáška 
stručný popis (cca 300 znakov) 6. diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý 
bol venovaný hudbe v tomto meste. PhDr. Peter Michalovič predniesol tému 
Osobnosti hudobného života v Skalici. Venoval sa viacerým žánrom, klasickej, 
populárnej i ľudovej hudbe. 

3.4.7. ANDREJ RADLINSKÝ 
dátum realizácie 8. – 9.7.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Richard Drška 
miesto realizácie Obec Kúty 



výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) brožúra, seminár a oslavy výročia  
stručný popis (cca 300 znakov) Oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia 
významného kňaza, jazykovedca, pedagóga, redaktora, vydavateľa, 
náboženského spisovateľa, zakladateľa Spolku svätého Vojtecha, 
spoluzakladateľa Matice slovenskej.  

3.4.8. DUCHOVNÝ ŹIVOT V SKALICI 
dátum realizácie 27.7.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu Mgr. ThLic. Martin 
Hoferka, Th.D. 
miesto realizácie Jezuitský kostol v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) prednáška 
stručný popis (cca 300 znakov) Prednáška z cyklu Putovanie skalickou históriou 
tentoraz na tému duchovných dejín, priblížila tiež jednotlivé rády, ktoré v meste 
pôsobili a živé tradície, ktoré sa zachovávajú.  

3.4.9. SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ HLBOKÉ 
dátum realizácie 17.9.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie obec Hlboké 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) slávnosť 
stručný popis (cca 300 znakov) Spomienková slávnosť a odhalenie pamätnej 
tabule J. M. Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.  

3.4.10. ODBORNÝ SEMINÁR SKALICA 1217-2017 
dátum realizácie 21.9.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Dom kultúry v Skalici 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) odborný seminár, príspevky budú 
v budúcnosti publikované v Zborníku Záhorského múzea v Skalici 
stručný popis (cca 300 znakov) Odborný seminár pri príležitosti 800. výročia 
prvej písomnej zmienky o meste Skalica. Na seminári vystúpili so svojimi 
príspevkami odborníci – historici zo slovenských univerzít a vedeckých ústavov.  

3.4.11. DOD pri príležitosti DEKD a SKALICKÝCH DNÍ 2017 
dátum realizácie 23. – 24.9.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) dni otvorených dverí  
stručný popis (cca 300 znakov Dni otvorených dverí návštevníkom ponúkli 
prehliadku výstavy Skalica 1217 – 2017 a komentovanú prehliadku Stálej 
expozície Záhorského múzea a Galérie Júliusa Koreszku 

3.4.12. SKALICKÉ SVADOBNÉ TRADÍCIE A DOBOVÝ ODEV 
dátum realizácie 28.9.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu Mgr. Dita Csütörtökyová, 
PhD. 
miesto realizácie Kino Sloboda Skalica 
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) prednáška  
stručný popis (cca 300 znakov 8. diel cyklu Putovanie skalickou históriou, 
venovaný svadobným tradíciám a tradičnému odevu. Podoby tradičného 
skalického odievania priblížila etnologička Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. 
Predstavila podoby tradičného odevu koncom 19. storočia, porozprávala tiež o 
zmenách odievania v medzivojnovom období. 

3.4.13. KNIHA ZÁHORIA 2016 



dátum realizácie 25.10.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Záhorské múzeum v Skalici  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) vyhlásenie výsledkov ankety 
stručný popis (cca 300 znakov Zverejnenie výsledkov čitateľskej ankety o titul 
„KNIHA ZÁHORIA 2016“ za účasti autorov, vydavateľov i zástupcov 
samospráv obcí a miest Záhoria. O víťazovi rozhodlo spolu 1956 hlasov. 
KNIHOU ZÁHORIA 2016 sa stala „Konvália“ spisovateľky Denisy Fulmekovej. 

3.4.14. PREDVIANOČNÝ KONCERT 
dátum realizácie 8.12.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Peter Michalovič  
miesto realizácie Dom kultúry v Skalici  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) koncert  
stručný popis (cca 300 znakov Tradičný Predvianočný koncert, ktorý múzeum 
organizuje každoročne v adventnom období ako poďakovanie svojim 
spolupracovníkom, návštevníkom a pre priaznivcov dobrej tradičnej hudby. Na 
koncerte vystúpilo jedno z najoriginálnejších súčasných hudobných zoskupení zo 
susednej Moravy Ensemble Flair.  

3.4.15. OSOBNOSTI SKALICE 
dátum realizácie 14.12.2017 
autor, kurátor, resp. osoba zodpovedná za realizáciu PhDr. Viera Drahošová 
miesto realizácie Kino Sloboda Skalica  
výstup (katalóg, bulletin, skladačka, iné) prednáška  
stručný popis (cca 300 znakov Záverečný diel cyklu Putovanie skalickou 
históriou, ktorý bol ukončením dvanásťdielneho cyklu, pripraveného viacerými 
inštitúciami k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici. Venovaný bol 
osobnostiam, ktoré zanechali svojím životom a dielom pozitívnu stopu v rozvoji 
tohto mesta a prispeli k jeho napredovaniu. 

 
4. Akvizičná činnosť: 

 
4.1. Kúpa 

 
Nákup zbierok za rok 2017 

P. č. Názov predmetu/súboru 
predmetov 

Stručný popis (max 100 znakov) Cena 

1 Hodinky vreckové  Hodinky vreckové striebornej farby s retiazkou 80,- 
2 Opasok kožený Opasok kožený s kovovou prackou Slovenský štát 90 
3 Opasok hasičský Opasok hasičský kožený 60,- 
4 Plaketa kovová Plaketa kovová s textom „venuje mesto Skalica“ 10,- 
5 Odznak Odznak k výročiu príchodu Dočasnej vlády 5,- 
6 Odznak  Odznak Skalická sokolovňa, prvá na Slovensku  5,- 
7 Luster secesný Luster secesný mosadzný s bielym tienidlom 200,- 
8 Luster  Luster päťramenný s bielymi tienidlami 7,- 
9 Stojan na vianočný 

stromček  Stojan na vianočný stromček drevený, tvorramenný 10,- 
10 Nádoba na atrament Nádoba na atrament sklenená s čiernym vrchnákom 5,- 
11 Kopyto obuvnícke  Kopyto obuvnícke drevené  10,- 
12 Peračník Peračník drevený, ručne maľovaný  10,- 
13 Tĺk drevený Tĺk drevený na hrozno  10,- 
14 Vešiak Vešiak stojatý, kovový 80,- 



15 Sánky Sánky drevené s operadlom a látkovým výpletom 25,- 
16 Stôl a stoličky  Stôl a dve stoličky drevené, bez výzdoby  50,- 
17 Rebriniak malý  Rebriniak malý, s rúčkou, kolesá okované  130,- 
18 Stroj stáčací na laná Stroj stáčací na laná, kovový 125,- 
19 Lievik plechový Lievik plechový, dva kusy 20,- 
20 Sud drevený malý  Sud drevený malý, so štyrmi kovovými obručami  60,- 
21 Vedro drevené Vedro drevené s jednou rúčkou  10,- 
22 

Olejomaľba na kartóne 
Olejomaľba na kartóne, text slovenskej hymni, 
národný motív 10,- 

23 
Truhlica s vekom 

Truhlica s vekom na uskladnenie potravín, červenej 
farby, bez výzdoby  30,- 

24 Faléra na koňa Faléra na koňa, kovová, meno Okánik Jos. 20,- 
25 Hrebeň Hrebeň zaklápací zo strieborného kovu, zdobený 30,- 
26 Gombík Súbor gombíkov, liatych a filigránových 20,- 
27 Rajtky nohavice Rajtky – nohavice mužské, čiernej farby s trakmi  10,- 
28 Blúzka detská Blúzka detská, biela, komótka 4,- 
29 Rukávce detské  Rukávce detské, biele, plátenné – dva kusy 8,- 
30 

Pruclek dievčenský  
Pruclek dievčenský, vyšívaný, modré lemovanie – 
tri kusy 30,- 

31 Sukňa spodná detská  Sukňa spodná detská, biela, plátenná – dva kusy  10,- 
32 Sukňa vrchná detská Sukňa vrchná detská, ružový satén 7,- 
33 Zástera dievčenská  Zástera dievčenská, biela, vyšívaná bielo 5,- 
34 

Čepiec detský  
Čepiec detský, bohato vyšívaný a zdobený 
korálikmi 10,- 

35 Čižmy detské  Čižmy detské čierne, tvrdá sára 15,- 
36 Náprsník Náprsník na mužskú košeľu, čierno-modrá výšivka 3,- 
37 Sukňa spodná Sukňa spodná ženská, biela, plátenná 20,- 
38 Zástera ženská  Zástera ženská, šedá, saténová, bez výzdoby 12,- 
39 Podprsenka Podprsenka biela, plátenná – dva kusy 8,- 
40 

Pruclek ženský 
Pruclek ženský biely so zrkadielkovou výzdobou – 
dva kusy  40,-  

41 Stuha Stuha tzv. vodová – štyri kusy 4,- 
42 Krézel Krézel ženský s čipkou a korálikmi 7,- 
43 Šatka ženská  Šatka ženská konfekčná, kvetinový motív 5,- 
44 Obalenka Obalenka pod čepiec – dva kusy  10,- 
45 Sviečka na 1. sv. 

prijímanie  Sviečka na 1. sv. prijímanie – biely vosk, tri kusy 2,- 
46 Čepiec Čepiec ženský, s čipkou a výzdobou korálikmi 20,- 
47 Venček svadobný Venček svadobný, látkové kvety a lístky – dva kusy 20,- 
48 Krézel Krézel s korálikmi a čipkou – dva kusy 20,- 
49 Sukňa spodná Sukňa spodná biela, plátenná – päť kusov 50,- 
50 

Sukňa vrchná 
Sukňa vrchná ženská, zamatová a brokátová – šesť 
kusov 52,- 

52 
Zástera ženská  

Zástera ženská biela, krémová saténová, biela 
vyšívaná – štyri kusy  16,- 

53 Šatka ženská  Šatka ženská saténová so strapcami  10,- 
54 Šatka ženská tylová Šatka ženská tylová s výšivkou v rohu  10,- 
55 Košeľa mužská Košeľa mužská biela plátenná, vyšívané rukávy 15,- 
56 Sukňa spodná detská  Sukňa spodná detská  biela plátenná – dva kusy 20,- 
57 Sukňa vrchná detská 

modrotlačová Sukňa vrchná detská modrotlačová 5,- 
58 

Pruclek detský 
Pruclek detský, modré prieramky, vyšívaný 
s aplikáciami – päť kusov  135,- 



59 Blúzka detská  Blúzka detská biela, vyšívané rukávy – dva kusy  10,-  
60 Rukávce dievčenské  Rukávce dievčenské, biele silónové – dva kusy  20,- 
61 

Klobúk chlapčenský  
Klobúk chlapčenský čierny so stuhou a kvetinovou 
výzdobou   10,- 

62 Obalenka  Obalenka modrá saténová 5,- 
63 

Šatka mužská do nohavíc 
Šatka mužská do nohavíc biela, s výšivkou na 
dierku, zložená 7,- 

64 
Stuha mužská pod krk 

Stuha mužská pod krk, biela, plátenná, s výšivkou 
na dierku  3,- 

65 
Stuha vyšívaná 

Stuha vyšívaná s kovovými strapcami a kvetinovým 
farebným vzorom – tri kusy  6,- 

66 
Stuha maľovaná 

Stuha maľovaná, saténová s ručnou kvetinovou 
maľbou  2,- 

67 
Stuha maľovaná  

Stuha maľovaná saténová, ručná zeleno-zlatá maľba 
– dva kusy  6,- 

68 
Stuha strojová 

Stuha saténová so strojovou kvetinovou výzdobou – 
tri kusy  6,- 

69 Stuha s aplikáciami  Stuha ružová so sklenenými aplikáciami  5,- 
70 

Stuha maľovaná 
Stuha maľovaná na pás a na rukávce so zeleno-
zlatou ručnou maľbou – štyri kusy  18,- 

71 
Šperkovnica drevená 

Šperkovnica drevená s kovovými nožičkami, 
zamykanie na kľúčik, intarzovaná  250,- 

72 Mapa Prešporskej stolice  Mapa Prešporskej stolice  140,- 
73 

Skriňa intarzovaná 

Skriňa intarzovaná, drevo, intarzia orechovou 
dyhou, šatníková skriňa s poličkami 
a drevenými háčikmi 2900,- 

74 Hodiny Hodiny s  maľovaným štítom, polodrevený stroj 390,- 
75 Hodiny Hodiny drevené, maľované, značené hodinárom 290,- 
76 

Hodiny 
Hodiny s pólovým odbíjaním vyrezávané 

490,- 
77 Hodiny Hodiny s  pólovým odbíjaním  secesné 490,- 
78 Posteľ Posteľ drevená, vyrezávaná  345,- 
79 

Posteľ  
Posteľ, mäkké drevo, fládrované s výzdobným motívom 
a vročením 1898 345,- 

80 
Kufor cestovný 

Kufor cestovný, drevo s kožou, čiernej farby, rohy 
okované, zaklápací zámok 290,- 

81 
Truhlica 

Truhlica, mäkké drevo, florálny motív na modrom 
podklade, datovanie 1849 290,- 

82 Truhlica Truhlica, tvrdé drevo, dub, zamykanie na kľúč 190,- 
83 

Komoda 
Komoda, drevo, dyhované drevo, čierna politúra, štyri 
šuflíky, empír 2500,- 

84 Komoda Komoda,tvrdé drevo, dub, štyri šuflíky, kovové zámky 490,- 
85 

Skriňa - skleník 
Skriňa – skleník, drevo, dyhovaná dubovou 
dyhou 2500,- 

86 Kríž drevený Kríž drevený s vyrezávaným korpusom 280,- 
87 Kríž drevený Kríž drevený s korpusom 190,- 
88 Rám drevený secesný Rám drevený secesný so zrkadlom, hnedej farby 90,- 
89 Čižmy ženské  Čižmy ženské čierne, s tvrdou sárou  25,- 
90 Postrekovač 

vinohradnícky Postrekovač vinohradnícky, Kodreta Myjava  25,- 
91 Plaketa Sokol Plaketa kovová Sokol s textom „Zdař Bůh“ 25,- 
92 Držiak na pečiatky Držiak na pečiatky kovový 17,- 
93, Rovnošata príslušníka CO Rovnošata príslušníka CO, nohavice a blúza, 10,- 



zelenej farby s označením červeným krížom 
94 

Skrinka maľovaná 
Skrinka maľovaná, rohová, drevená , v dolnej časti 
zásuvka 320,- 

95 Pohár sklenený, 
koštováčik 

Pohár sklenený, koštováčik z výstav a pamätné – 
osem kusov 8,- 

96 
Rám na obraz 

Rám na obraz trojdielny, secesný, vyrezávaný 
rastlinný ornament  45,- 

97 
Plúžik 

Plúžik na odstraňovanie buriny na poli, kovový, 
rukoväť drevená   25,- 

 
4.2. Dar (súpis len najvýznamnejších predmetov získaných v danom roku darom, ktoré 

mimoriadnym spôsobom obohacujú zbierkový fond múzea) 
4.2.1. (Názov predmetu/súbor predmetu - stručný popis max. 100 znakov) Polokrídlo 

a klavírna stolička z pozostalosti Dr. Janka Blaha 
4.2.2. Mapa záhrady rodiny Boorovcov v Holíči 
4.2.3. Časť korešpondencie generála Gustáva Malára - pohľadnice 
4.2.4. Maľba na skle sv. Barbora 
4.2.5. Maľba na skle Klaňanie sa Troch kráľov  
4.2.6. Obraz Miroslav Sylla: Lámač kameňa 
4.2.7. Obraz Engelbert Pinkalský: Časť opevnenia Skalice 
4.2.8. Pozostalosť Miroslava Syllu – návrhy malieb, pohľadnice s jeho dielami, 

korešpondencia, katalóg z výstavy 
 

4.3. Zber (súpis len najvýznamnejších predmetov získaných v danom roku vlastným 
zberom, ktoré mimoriadnym spôsobom obohacujú zbierkový fond múzea) 

4.3.1. (Názov predmetu/súbor predmetu - stručný popis max. 100 znakov) 
 

5. Metodická činnosť: (podujatia, prednášky, besedy, prezentácie, vyučovacie hodiny 
a iné) 
 

5.1. Prednášková činnosť (názov, dátum realizácie, prednášajúci, miesto realizácie, výstup (bulletin, 
skladačka, iné),), stručný popis) 
 

• Putovanie skalickou históriou: Skalické kulinárske špeciality, 23. 3. 2017, Dita 
Csütörtökyová, Kino Sloboda Skalica, rozhovor pre TV Skalica- Obrazová prezentácia 
zameraná na tradičnú stravu obyvateľov Skalice v kontexte ľudovej stravy Záhoria 

• Putovanie skalickou históriou: Skalické svadobné tradície a dobový odev, 28.09.2017, 
Dita Csütörtökyová, Kino Sloboda Skalica, rozhovor pre TV Skalica - Obrazová 
prezentácia zameraná na podoby tradičnej svadby a tradičného odievania v Skalici,  

• VITA INCERTA, MORS CERTISSIMA –  Smrť a pochovávanie v dejinách Záhoria, 
7.11.2017, Dita Csütörtökyová, Kultúrní domeček (kino Záhoran), Malacky, štúdia v 
zborníku - Obrazová prezentácia zameraná na tradičné pohrebné obyčaje Záhoria 

• Archeologický výskum a nálezy v Skalici. 26.1. 2017, Záhorské múzeum a historický 
výskum, Viera Drahošová, Skalica, Kino Sloboda, Putovanie skalickou históriou -  
Z najstarších dejín, (+ powerpointová prezentácia), 150 ľudí 

• MUDr. Pavel Blaho a výtvarní umelci Slovácka, 10.2.2017, Viera Drahošová, ZM 
v Skalici, príhovor na vernisáži Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí, Skalica, 80 osôb 

• Eva Fordinálová a Záhorské múzeum v Skalici, 4. apríl, Viera Drahošová, Bratislava, 
Ústav slovenskej literatúry SAV, Vedecký seminár z cyklu Pamäť literárnej vedy pri 
príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej, (+ powerpointová prezentácia), 30 osôb 



• Spomienka na MUDr. Pavla Blahu pri 150. výročí narodenia, 27. 3. 2017, Viera 
Drahošová, Skalica, cintorín, 15 osôb 

• Prezentácia publikácie Richard Drška – Mestská správa Skalice,  6. 4. 2017, Viera 
Drahošová,  ZM Skalica, úvodné slovo o autorovi a kontexte výskumu múzea, 50 osôb 

• Pavel Blaho v kultúrnom dianí na moravsko-slovenskom pomedzí, 2017, Viera 
Drahošová, konferencia: Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie 
a kultury, Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv UK Praha, Katedra historie Technické 
univerzity Liberec 

• MUDr. Pavel Blaho a jeho národno-osvetová činnosť v Skalici a na západnom 
Slovensku. Osobnosti slovenskej politiky: Dr. Pavel Blaho, politik a národno-osvetový 
pracovník, 22.4. 2017, Viera Drahošová, Regionální muzeum a galerie Jičín, Pekařova 
společnost Českého ráje, Zámek Jičín 

• Msgr. Jozef Käsmayer a úcta k Radlinskému, 13.6. 2017, Viera Drahošová, výstava 
v Univerzitnej knižnici a panelová diskusia. UK Bratislava 70 osôb (+ powerpointová 
prezentácia),  

• Farnosť Kúty a Andrej Radlinský, 8. 7. 2017, Viera Drahošová, Kúty, Odborný seminár, 
Oslavy 200. výročia narodenia Andreja Radlinského, 60 osôb  

• Miroslav Sylla, 14. 7. 2017, Viera Drahošová, ZM Skalica, kurátorský príhovor na 
výstave Žili v Skalici, 50 osôb  

• Ján Blaha, 14. 7. 2017, Viera Drahošová, ZM Skalica, kurátorský príhovor na výstave Žili 
v Skalici, , 50 osôb 

• Najstaršie osídlenie Skalice, 25. 8. 2017, Viera Drahošová, ZM Skalica, úvodný 
a kurátorský príhovor, vernisáž výstavy Skalica 1217 – 2017, 40 osôb  

• 800-ročnica Skalice, 2017, Viera Drahošová, Skalica, ZUŠ Františkánska galéria, 
príhovor na vernisáži výstavy, 80 osôb  

• Odborná a edičná činnosť Záhorského múzea v Skalici, 6. 10. 2017, Viera Drahošová, 
ZM Skalica, Stretnutie Klubu spisovateľov literatúry faktu, 24 osôb  

• Záhorské múzeum v roku 2017, 8.12. 2017, Viera Drahošová, Dom kultúry Skalica, 
Predvianočný koncert Záhorského múzea, 170 osôb  

• Galéria osobností Skalice. 14. 12.  2017, Viera Drahošová, Skalica Kino Sloboda, 
Putovanie skalickou históriou – Osobnosti Skalice, 150 ľudí 

 
• 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici, 26. I. 2017, Richard Drška, Kino 

Sloboda Skalica, rozhovor pre TV Skalica, odborný článok - , prednáška prednesená 
v rámci cyklu podujatí Putovanie skalickou históriou  

• Kostol sv. Jozefa v II. polovici 18. a I. polovici 19. storočia, 8. 7. 2017, Richard Drška, 
Kultúrny dom v Kútoch, - prednáška prednesená na seminári k 200. výročiu narodenia 
Andreja Radlinského v Kútoch 

• Mestské elity Skalice vo svetle testamentov 17. Storočia, 7. 11. 2017, Richard Drška, 
Univerzitná knižnica v Bratislave, štúdia v zborníku – prednáška prednesená na 
konferencii Autority v mestskom prostredí  

• Kúty – z dejín a zvykov obce, 11. 12. 2017, Richard Drška, ZŠ Kúty – prednáška 
s obrazovou prezentáciou pre žiakov ZŠ Kúty  
 



• Stretnutie s históriou: O škole v minulosti, 18. 1. 2017, Martin Hoferka, ZŠ s MŠ Unín, 
správa v miestnych novinách – prednáška o škole a školstve v Uníne spojená 
s prezentáciou historických dokumentov a fotografií k zmienenej téme 

• O škole v minulosti, 17. 3. 2017, Martin Hoferka, ZŠ s MŠ Unín, iné - prednáška o škole 
a školstve v Uníne s prezentáciou historických dokumentov a fotografií k zmienenej téme 
pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ s MŠ Unín 

• Vzťahy medzi protestantmi a jezuitmi v Skalici, 4. 5. 2017, Martin Hoferka, Trnavská 
univerzita Trnava, príspevok v zborníku - prednáška na konferencii Reformácia a jej 
dôsledky na Slovensku 

• Farnosť Kúty v 19. storočí, 8. 7. 2017, Martin Hoferka, Kultúrny dom v Kútoch, iné - 
prednáška na odbornom seminári pri príležitosti osláv 200. narodenia Andreja Radlinského 
s prezentáciou 

• Duchovné dejiny Skalice do konca stredoveku, 27. 7. 2017, Martin Hoferka, jezuitský 
kostol Skalica, rozhovor pre TV Skalica- prednáška v rámci cyklu Putovanie skalickou 
históriou pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici s obrazovou 
prezentáciou 

• O ľudovej hudbe v Uníne, 15. 2. 2017, Peter Michalovič, ZŠ s MŠ Unín, iné - prednáška 
o ľudových hudobných tradíciách, predstavenie knihy Ľudová nástrojová hudba na Záhorí, 
premietanie fotografií 

• Ľudová hudba v meste – odraz zmien v nástrojovom zložení, 25. 7. 2017, Peter 
Michalovič, radnica, Náměšť nad Oslavou, ČR, zborník – prednáška s obrazovou 
prezentáciou na seminári – kolokviu Od folkloru k world music - zrcadlení 

• Hudba v Skalici, 22. 6. 2017, Peter Michalovič, Kino Sloboda Skalica, rozhovor pre TV 
Skalica, správa v tlači, – prednáška v rámci cyklu Putovanie skalickou históriou spojená 
s prezentáciou fotografií a hudobných nahrávok, spolu s hudobnými ukážkami a 
interpretáciami (husle, klavír) 

• Hudba v Skalici: Osobnosti, 16.8. 2017, Peter Michalovič, Penzión Skalica, správa v TV 
Skalica - osobnosti Skalice, hudobné ukážky, interpretácia (husle, klavír), hudobné 
nahrávky a fotografie 

• Husle – ako hudobný nástroj, 15. 12. 2017, Peter Michalovič, MŠ Slniečko – Skalica, 
správa na webovej stránke ZM 

 
 

5.2. Metodicko-poradenská činnosť 
5.2.1. (Konzultácia, identifikácia, poskytnutie informácie a pod.) 

krátky popis 
Viera Drahošová - odb. konzultácie z oblasti archeológie, časopisu Záhorie, akvizičnej 
a koncepčnej činnosti, poč. 60 
Dita Csütörtökyová – odb. konzultácie z oblasti etnológie, časopisu Záhorie, 
akvizičnej činnosti, poč. 7 
Robert Bača – odb. konzultácie z oblasti archeológie, časopisu Záhorie, akvizičnej 
činnosti, poč. 34 
Richard Drška – odb. konzultácie z oblasti histórie, časopisu Záhorie, akvizičnej 
činnosti, poč. 15 
Martin Hoferka – odb. konzultácie z oblasti histórie, časopisu Záhorie, akvizičnej 
činnosti, poč. 25 
Peter Michalovič – odb. konzultácie z oblasti muzikológie, časopisu Záhorie, 
akvizičnej a koncepčnej činnosti, poč. 20 

 
5.3. Kultúrno-výchovná činnosť 



-viď kapitola 3. 
 

6. Vedecko-výskumná činnosť 
6.1.1. (autor/kolektív autorov, názov vedecko-výskumnej úlohy, dátum konania od do, 

výstup1)  
Viera Drahošová: Pavel Blaho a umelci Slovácka, od 2016 do februára 2017; skladačka k 
výstave 
Viera Drahošová: Pavel Blaho v kultúrnom dianí na moravsko-slovenskom pomedzí, 
2017, prednáška 
Viera Drahošová: Eva Fordinálová a Záhorské múzeum v Skalici. január  až apríl 2017, 
prezentácia 
Viera Drahošová: Gbely, najstaršie osídlenie, r. 2017, štúdia do monografie mesta 
Viera Drahošová: Miroslav Sylla (maliar, pedagóg). január až júl 2017, katalóg k reg. 
výstave 
Viera Drahošová: Ján Blaha (tesár, rezbár), január až júl 2017, katalóg k reg. výstave 
 
Robert Bača: Archeologická bibliografia Záhoria – doplnenie z noviniek AÚSAV Nitra, 
Robert Bača: Osobnosť K. Andela vo vzťahu k múzeu v Skalici – odborný príspevok 

(Záhorie č. 1/17)  
Robert Bača: fotografovanie súkromných zbierok MUDr. A. Nečasa, S. Fordinála, M. 

Vávru, M. Zapletala, skenovali mapy 1:50 000 a 1:25 000 s lokalitami nálezov 
Robert Bača: Osobnosť Štefana Janšáka – štúdia a príspevok v časopise 
Dita Csütörtökyová: Tradičná kultúra Gbiel, 1.-3/2017  – terénny výskum, archívny 
výskum, a strava, kalendárne a rodinné obyčaje, výstup: štúdia v monografii (v tlači) 

  
Dita Csütörtökyová: Ľudový odev Záhoria - tradícia a dnešok. 8.12.2017 – 23.2.2017, 

príprava výstavy, štúdium literatúry, výber odevných súčiastok, výber fotografií, obliekanie 

1 Výstupom vedecko-výskumnej činnosti sa rozumie: 
 Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej výstavy (autor – kurátor, názov výstavy, miesto konania, 

dátum konania od do) 
 Realizácia alebo kurátorstvo výstavy v zahraničí (autor – kurátor, názov výstavy, miesto a krajina 

konania, dátum konania od do) 
 Realizácia alebo kurátorstvo výstavy na národnej úrovni (autor – kurátor, názov výstavy, miesto 

konania, dátum konania od do) 
 Realizácia alebo kurátorstvo výstavy na regionálnej úrovni (autor – kurátor, názov výstavy, miesto 

konania, dátum konania od do) 
 Vedecká alebo umelecká monografia (autor, názov monografie, vydavateľ, rok, resp. dátum vydania, 

ISBN) 
 Kapitoly vo vedeckej monografii – v zahraničnej (autor, názov monografie, názov príspevku, strany od 

- do, vydavateľ, rok, resp. dátum vydania, ISBN) 
 Kapitoly vo vedeckej monografii – v domácej (autor, názov monografie, názov príspevku, strany od - 

do, vydavateľ, rok, resp. dátum vydania, ISBN) 
 Katalóg k medzinárodnej výstave (autor, názov, vydavateľ, rok, resp. dátum vydania, ISBN) 
 Katalóg k domácej výstave (autor, názov, vydavateľ, rok, resp. dátum vydania, ISBN) 
 Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku (autor, názov článku, názov 

periodika, ročník a číslo periodika, rok, strany od - do) 
 Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku (autor, názov článku, názov 

periodika, ročník a číslo periodika, rok, strany od - do) 
 Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku (autor, názov článku, názov periodika, 

ročník a číslo periodika, rok, strany od - do) 
 Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku (autor, názov článku, názov periodika, ročník 

a číslo periodika, rok, strany od - do) 
 Iné  

 

                                                           



figurín, príprava panelov, príprava textov do katalógu, výber a komunikácia s grafikom pri 
zabezpečení grafických prác (panely, katalóg),  inštalácia – výstup: realizácia a kurátorstvo 
výstavy 

 
Robert Bača, Dita Csütörtökyová, Viera Drahošová, Richard Drška, Martin Hoferka, Peter 

Michalovič, Róbert Svíba: Skalica 1217 – 2017. Záhorské múzeum v Skalici, 25.8.2017 – 
20.10.2017, príprava panelov – výstup: realizácia a kurátorstvo výstavy 

 
Richard Drška, Tradičné svadobné účesy na Záhorí, január – február, odborný článok 
Richard Drška, Gbely v stredoveku, Gbely v rokoch 1526 – 1711,  (marec - máj)  
Richard Drška, 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici, január, júl, august, 
prednáška, odborný článok 
Richard Drška, Chropov – z histórie obce od roku 1526 do polovice 19. Stor.,  február – 
marec, máj, júl- september, kapitoly v monografii 
Richard Drška, 200. výročie narodenia Andreja Radlinského 1817 – 2017, apríl – júl), 
expozícia/pamätná izba 
Richard Drška, Ľudový odev na Záhorí, jún, október – december, výstava, katalóg 
Richard Drška, Mestské elity Skalice vo svetle testamentov 17. Storočia, júl, október, 
november, štúdia  
Richard Drška, 300 rokov Kostola sv. Jozefa v Kútoch, september, október, odborný 
článok  
Richard Drška, Skalické radnice, november – odborný článok 
 
Martin Hoferka, Chropov - Dejiny obce od polovice 19. storočia. Duchovný život, 

školstvo a poľnohospodárske družstvo,  január-september 2017, výstup: kapitoly v 
monografii 

Martin Hoferka, Duchovný život v Gbeloch a farnosť Gbely, január-marec 2017, štúdia 
do pripravovanej monografie mesta Gbely 

Martin Hoferka, Farnosť Kúty v 19. storočí, máj-jún 2017, prednáška  
 
Peter Michalovič: Dr. Janko Blaho - 115. výr. narodenia– inštalácia v KD- Zrkadlový háj, 

Bratislava, 24. 3. 2017, výstup: reg. výstava  
Peter Michalovič: Hudba v Skalici – z cyklu prednášok (22. 6. 2017) Putovanie skalickou 

históriou, výstup: prednáška 
Peter Michalovič: Hudobné tradície v Gbeloch – text do monografie 

 
7. Elektronické spracovanie zbierok 

 
8. Prehľad o realizovaných revíziách zbierok: 

Elektronické spracovanie zbierok v roku 2017 
Názov organizácie Celkový počet 

zbierkových 
predmetov 
organizácie 

Počet prírastkov 
v elektronickej 

evidencii (CEDVU) 
za r. 2017 

Celkový počet kusov 
elektronicky spracovaných 

zbierkových predmetov 

ZMS 64 486 131 16 135 (CEMUZ) 



Prehľad o realizovaných revíziách zbierok 
Názov zariadenia Periodicita revízií 

v rokoch 
Rok ukončenia revízie 

ZMS 5  

 
8.1.1. Zbierka : vysunutá expozícia Rodný dom Jána Hollého v Borskom 

Mikuláši  
             Dátum začatia: 26.9.2017 
             Dátum ukončenia: 26.9.2017 
             Počet kusov: 64 
             Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou: 0 
             Iné zistenia: potreba odborného ošetrenie drevených zbierkových predmetov 

8.2. Zbierka : Fond starších dejín  
             Dátum začatia: 1.12.2017 
             Dátum ukončenia: 8.12.2017 
             Počet kusov: 2922 
             Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou: 4 položky 
             Iné zistenia: - 

8.3. Zbierka : Fond novších dejín 
             Dátum začatia: 1.3.2017 
             Dátum ukončenia: 10.5.2017 
             Počet kusov: 9668 
             Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou: 48 položiek 
             Iné zistenia: nebolo ukončené dohľadávanie chýbajúcich položiek 
 

9. Edičná činnosť (názov, dátum vydania) 
 

1.1.1. Názov 
 autor 
 vydavateľ 
 dátum vydania 
 ISBN 
 stručný popis (rozsah cca 200 znakov) 
 

Záhorie – časopis 
Vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
dátum vydania: ročník XXVI (2017) 
ISSN 1335-7840 
stručný popis (rozsah cca 200 znakov) - náučno-popularizačný časopis venovaný 
dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, vychádza 6 čísiel ročne v rozsahu 
32 strán každé číslo, v plnofarebnom formáte A5 

 
Andrej Ľudovít Radlinský 1817-1879 

Autor: Drahošová, Viera – Palkovičová, Anna 
Vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
dátum vydania 2017 
ISBN 978-80-85446-88-3 
stručný popis (rozsah cca 200 znakov) Brožúra vydaná pri príležitosti 200. 
výročia narodenia Dr. Andreja Radlinského. Obsahuje informácie o živote 
a diele tejto významnej osobnosti. Súčasťou sú archívne i súčasné fotografie.  



 
Miroslav Sylla 1887-1979  

Autor: Drahošová, Viera  
Vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
dátum vydania 2017 
ISBN 978-80-85446-89-0 
stručný popis (rozsah cca 200 znakov) Katalóg k výstave Žili v Skalici, ktorou 
múzeum predstavuje ľudí, ktorí v Skalici žili, pracovali, zanechali stopy a urobili 
niečo pre druhých. Miroslav Sylla bol pedagógom na skalickom gymnáziu, 
maliar s umeleckým vzdelaním.  
 

Ján Blaha  
Autor: Drahošová, Viera 
Vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
dátum vydania 2017 
ISBN 978-80-85446-90-0 
stručný popis (rozsah cca 200 znakov) Katalóg k výstave Žili v Skalici, ktorou 
múzeum predstavuje ľudí, ktorí v Skalici žili, pracovali, zanechali stopy a urobili 
niečo pre druhých. Ján Blaha bol tesár a rezbár, ktorého diela sa tešili veľkej 
obľube. 

 
V službách človečenstva  

Autor: Lukáčková, Viera 
Vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
dátum vydania 2017 
ISBN 978-80-85446-92-0 

stručný popis (rozsah cca 200 znakov) Reedícia biografie MUDr. Pavla Blaha s  
fotografiami a v novom grafickom spracovaní, vydaná pri príležitosti 150. 
výročia narodenia a 90. výročia smrti MUDr. Pavla Blaha. 

 
Tradičný odev Záhoria 

Autor: Benža, Mojmír 
Vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
dátum vydania 2017 
ISBN 978-80-85446-93-7 
stručný popis (rozsah cca 200 znakov) Kniha slovenského etnológa Mojmíra 
Benžu, ktorý sa téme tradičného odevu venuje už viac ako štyridsať rokov, je 
prvou ucelenou monografiou o tradičnom odeve regiónu Záhorie.  

 
Ľudový odev na Záhorí  

Autor: Csütörtökyová, Dita – Drška, Richard 
Vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici 
dátum vydania 2017 
ISBN 978-80-85446-95-1 
stručný popis (rozsah cca 200 znakov) Katalóg k výstave venovanej tradičným 
a súčasným podobám ľudového odevu na Záhorí, ktorá mapuje lokálne formy 
sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc 
z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. 
 

Chropov : Z histórie obce 



autor Hoferka, Martin – Ivánek, Anton (Eds.) 
vydavateľ: Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Chropov 
dátum vydania: 2017 
ISBN 978-80-85446-91-3. 
stručný popis (rozsah cca 200 znakov) Monografia záhorskej obce Chropov, 
ktorá približuje jej dejiny od najstarších čias do súčasnosti. Popri histórii je 
súčasťou monografie i časť, ktorá približuje duchovný život, školstvo a činnosť 
spoločenských organizácií v obci. 
 

 
2. Publikačná činnosť  

*  pozvánka a plagát nie je publikačná činnosť 
* Publikačnou činnosťou rozumieme verejne publikované a prístupné dokumenty 
* Verejne publikovaný dokument je dielo intelektuálneho, inštruktívneho, 

informatívneho, alebo umeleckého charakteru, ktoré je viacnásobne 
reprodukované, má ľubovoľnú formu alebo nosič a je určené na predaj, 
požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú 

* Dokument sa pokladá za zverejnený, ak je trvale dostupný vo verejnej 
distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod. 

* Pri  knihách, zborníkoch, časopisoch sa za dolnú hranicu verejného 
publikovania považuje 50 exemplárov 

 
2.1.1. Názov 

 autor 
dokument (názov, číslo, ročník a strana; v prípade internetových periodík 

uviesť link) 
vydavateľ 

 dátum vydania 
Robert Bača 

• Bača, Robert: Karol Andel a Skalica (K 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia). 
In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 1, s. 7-9. (odborný článok) 

• Bača, Robert: Neznáme fotografie Ing. Štefana Janšáka. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, 
č. 4, s. 21-24. (odborný článok) 

• Bača, Robert: Mestská správa Skalice do roku 1711 (R. Drška). In: Záhorie, roč. 
XXVI, 2017, č. 3, s. 25-26. (recenzia) 

 
Dita Csütörtökyová  

• Csütörtökyová, D. – Drška, R. Ľudový odev Záhoria. Tradícia a dnešok.. Skalica : 
Záhorské múzeum v Skalici, 2017, s. 46, ISBN 978-80-85446-95-1 
 (katalóg k výstave) 

• Csütörtökyová, Dita: Z putovania skalickou históriou. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 
3, s. 27-29. (správa) 

• Csütörtökyová, Dita: Odborný seminár Skalica 1217-2017. In: Záhorie, roč. XXVI, 
2017, č. 4, s. 25. (správa) 

• Csütörtökyová, Dita: Výstava Ivana Galamboša v Holíči. In: Záhorie, roč. XXVI, 
2017, č. 4, s. 26-28. (správa) 

 
Viera Drahošová  

• Drahošová, Viera: K jubileu Evy Fordinálovej. In: Záhorie, roč. XXV, 2016, č. 6, s. 
27.  



• Drahošová, Viera: Za Viliamom Selkom. In: Záhorie, roč. XXV, 2016, č. 6, s. 29. 
• Drahošová, Viera: Za Branislavom Kolénym. In: Záhorie, roč. XXV, 2016, č. 6, s.23. 
• Drahošová, Viera: Na úvod 26. ročníka. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 1, s.2. 
• Drahošová, Viera: Nové akvizície ZM v Skalici: František Lotrinský s deťmi. In: 

Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 1, s. 24 -27.  
• Drahošová, Viera: Skalica 1950-1980. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 1, s.28-29. 
• Drahošová, Viera: Láska k folklóru. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 1, s.29 – 31. 
• Drahošová, Viera: Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom 

PhDr. Jaroslavom Blahom. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 2, s. 18 – 24.  
• Drahošová, Viera: Výstava Maliari Slovácka v 19.a 20. storočí. In: Záhorie, roč. XXVI, 

2017, č. 2, s. 26 – 28.  
• Drahošová, Viera: Významné obdobia Skalice. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 3, s. 6 – 11.  
• Drahošová, Viera: Vyšívaná história reformácie. In: Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 3, s. 26 – 

27  
• Drahošová, Viera: 25 rokov vlastivedného časopisu Záhorie. In:  Pamiatky a múzeá 

3/2017, s. 24 – 25. 
• Drahošová, Viera: Záhorské múzeum v Skalici. In:  Rodný kraj 15, 2017, s. 8. 
• Drahošová, Viera: Pamiatky na Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. In: Aktuálnosť 

odkazu J. M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť. Zborník z konferencie TTSK, 
s. 149 – 154.  

 
 
Richard Drška 

• Drška, Richard: Mestská správa Skalice do roku 1711. Skalica: Záhorské múzeum 
v Skalici, 2016, 314 s. ISBN 978-80-972706-9-8(vedecká monografia)   

• Drška, Richard: Kúty – sprievodca obcou (300. výročie položenia základného kameňa 
farského Kostola sv. Jozefa v Kútoch 1717 – 2017 4. – 7. augusta. Kúty: Obec Kúty, 
2017, 51 s. ISBN 978-80-972706-9-8 

• Drška, Richard: Chropov v rokoch 1526 – 1711. In: Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). 
Chropov : Z histórie obce. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2017, s. 19 – 38. 
(štúdia) 

• Drška, Richard: Chropov v rokoch 1712 – 1849. In: Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). 
Chropov : Z histórie obce. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2017, s. 39 – 55. 
(štúdia) 

• Drška, R. - Csütörtökyová, D.: Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok. Skalica: 
Záhorské múzeum v Skalici, 2017, 46 s. ISBN 978-80-85446-95-1 
 (katalóg k výstave) 

• Drška, Richard 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici. In: Záhorie, roč. XXVI, 
2017, č. 3, s. 2 – 6.) 

• Drška, Richard: Skalické radnice. In: Záhorie, roč., XXVI, 2017, č. 5, s.2-8 (odborný 
článok) 

 
Martin Hoferka 

• Hoferka, Martin: Chvojnické majetky skalických jezuitov. In Kohútová, Mária (Ed.): 
Studia Historica Tyrnaviensia XIX, Trnava - Kraków : Filozofická fakulta TU - 
Towarzystwo Słowaków w Polsce, s. 86-100 ISBN 978-83-8111-013-6 (štúdia) 

• Hoferka, Martin: Chropov v rokoch 1850-1944. In Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). 
Chropov: Z histórie obce. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Chropov, 
2017, s. 56-77. ISBN 978-80-85446-91-3 (štúdia) 



• Hoferka, Martin: Chropov v rokoch 1845-1999. In Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). 
Chropov: Z histórie obce. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Chropov, 
2017, s. 78-107. ISBN 978-80-85446-91-3 (štúdia) 

• Hoferka, Martin: Z duchovných dejín obce. In Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). 
Chropov: Z histórie obce. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Chropov, 
2017, s. 182-193. ISBN 978-80-85446-91-3 (štúdia) 

• Hoferka, Martin: Škola v Chropove. In Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). Chropov: 
Z histórie obce. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Chropov, 2017, s. 168-
173. ISBN 978-80-85446-91-3 (odborný článok) 

• Hoferka, Martin: Ochotnícke divadlo. In Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). Chropov: 
Z histórie obce. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Chropov, 2017, s. 174-
181. ISBN 978-80-85446-91-3 (odborný článok) 

• Hoferka, Martin: Kostol a drobné sakrálne pamiatky obce. In Hoferka, M. – Ivánek, 
A. (Eds.). Chropov: Z histórie obce. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici pre Obec 
Chropov, 2017, s. 194-201. ISBN 978-80-85446-91-3 (odborný článok) 

• Hoferka, M. – Ivánek, J.: Roľnícke družstvo. In Hoferka, M. – Ivánek, A. (Eds.). 
Chropov: Z histórie obce. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici pre Obec Chropov, 
2017, s. 152-161. ISBN 978-80-85446-91-3 (štúdia) 

• Hoferka, Martin: Žandárska stanica v Uníne v období Prvej republiky. In Unínske 
noviny, roč. XV, 2017, č. 3, s. 8 (popularizačný článok)  

• Hoferka, Martin: Unínske zimy z pohľadu kroniky. In Unínske noviny, roč. XV, 2017, 
č. 3, s. 10. (popularizačný článok) 

• Hoferka, Martin: Unínski učitelia do roku 1900. In Unínske noviny, roč. XV, 2017, č. 
2, s. 9-10. (popularizačný článok)  

• Hoferka, Martin: Rok sv. Martina. In Unínske noviny, roč. XV, 2017, č. 1, s. 1. 
(popularizačný článok) 

• Hoferka, Martin: Aj naši predkovia sadili svoje stromy. In Unínske noviny, roč. XV, 
2017, č. 1, s. 7 (popularizačný článok) 

• Hoferka, Martin: Na úvod. . In Unínske noviny, roč. XV, 2017, č. 1, s. 1. (úvodník) 
• Hoferka, Martin: 60 obrazov. In Unínske noviny, roč. XV, 2017, č. 2, s. 12-13. 

(rozhovor)  
• Lančarič, Adrián. Hospodárska činnosť na panstve Ostrý Kameň v 18. storočí. Krakov 

: Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Trnava : FF TU, 2016. 160 s. (Martin 
Hoferka). In Kohútová, Mária (Ed.): Studia Historica Tyrnaviensia XIX, Trnava - 
Kraków : Filozofická fakulta TU - Towarzystwo Słowaków w Polsce, s. 283-286 
ISBN: 978-83-8111-013-6 (recenzia) 

• -mh- 40 rokov kňazstva. In Unínske noviny, roč. XV, 2017, č. 2, s. 2. (správa)  
 
Peter Michalovič 

• Michalovič, Peter: Ľudová hudba v meste – odraz zmien v nástrojovom zložení (so 
zreteľom na slovenské Záhorie). In: Od folkloru k world music: Zrcadlení. Zborník z 
medzinárodného kolokvia, Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2017, s. 
50-67 (štúdia) 

• Michalovič, Peter: Lekár európskeho formátu Gustav Niepel. In: Záhorie, roč. XXVI, 
2017, č. 2, s. 15-17. (popularizačný článok) 

 
Anna Palkovičová 

• Palkovičová, Anna: Dedičstvo kraja: Jozef Miloslav Hurban. In Rodný môj kraj č. 
6/2017, s. 11. (popularizačný článok) 



• Palkovičová, Anna: Oslavy 200. výročia narodenia Andreja Radlinského v Kútoch. In: 
Záhorie, roč. XXVI, 2017, č. 5, s. 27-29 (správa) 

 
      
  



 
Zabezpečenie ochrany zbierok v múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK za rok 2017 

 druh zabezpečovacieho zariadenia áno / nie* / čiastočne* Náklady na dobudovanie** 

Výstavné priestory 
EZS – elektronický zabezpečovací systém áno  
EPS – elektronický požiarny systém nie 5 000,- 
Kamerový systém áno  

Depozitárne priestory 
EZS – elektronický zabezpečovací systém áno  
EPS – elektronický požiarny systém nie 10 000,- 
Kamerový systém nie 5 000,- 

Ostatné priestory 
EZS – elektronický zabezpečovací systém áno  
EPS – elektronický požiarny systém nie 10 000,- 
Kamerový systém nie 10 000,- 

* konkretizovať, kde je zabezpečovacie zariadenie čiastočne, resp. nie je 
** rozčleniť podľa konkretizácie pokrytia zabezpečovacích systémov (čiastočne/nie) 
 
 
 
 

Počet platiaci a neplatiacich návštevníkov v múzeách TTSK za roky 2015 – 2017 

Názov org. 2015 2016 2017 
Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

ZMS 658 25 398 1 231 30 055 3 699 27 162 
 
 
      

Personálne a materiálne zabezpečenie múzeí TTSK v roku 2017 
Názov organizácie Objekt 

v správe 
Objekt v nájme Počet 

pracovníkov 
Priemerná 
mzda 

Príspevok 
zriaďovateľa – bežné 
výdavky 

Vlastné 
výnosy 
a tržby 

Tržby zo 
vstupného  
v EUR 

Príspevok zriaďovateľa – 
kapitálové výdavky 

ZMS VÚC TT 0 15 820,- 275 000,- 10 500,- 1 000,- 650,- 
 
 
 
 
 

Zbierkové predmety za roky 2015 – 2017 
Názov organizácie Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 



2015 2016 2017 2015 2016 2017 
ZMS 381 p. č. 

1 526 ks 
221  p. č. 
1 285 ks 

380 p. č. 
1 488 ks 

728 prír. 
15 347 celkovo 

657 prír. 
16 004 celkovo 

131 prír. 
16 135 celkovo 

 
 

Akvizičná činnosť za rok 2017 
Názov organizácie Prírastky zbierkových predmetov Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov 

Dar Zber Kúpa Spolu TTSK Iné Spolu 
ZMS 1 067 245 176 1 488 3 753,- 11 000,- 14 753,- 
 
 
 

Ochranná činnosť múzeí TTSK za rok 2017 
Názov organizácie Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v EUR 
Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

ZMS 20 73 93 11 947,- 463,45 12410,45 
 
 

Súpis najvýznamnejších zbierkových predmetov odborne ošetrených za rok 2017 
P. č. Názov predmetu Stručný popis (max 100 znakov) Finančné prostriedky v EUR 

1 Kanvica cínová Kanvica cínová cechová z prelomu stredoveku a novoveku 3 220,- 
2 Manufaktúrna zástava Zástava manufaktúrna šaštínskych tkáčov s obojstrannou maľbou 7 965,- 
3 Mapa Župy bratislavskej Mapa Bratislavskej župy, kartón 350,- 
    

 
 

Výstavná činnosť múzeí TTSK za rok 2017 
Názov organizácie Expozície počet/nové Výstavy počet/nové Ostatná prezentačná 

činnosť 
Počet návštevníkov Tržby 

ZMS 7/0 15/9 15 14 000 (výstavy 
a podujatia) 

761,- 

 
 
 
 
 



Ostatné činnosti múzeí TTSK za roky 2015 – 2017 
Názov org. Počet vedecko-výskumných úloh Edičná činnosť Publikačná činnosť 

ZMS 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
24 14 30 10 3 9 33 41 54 

 
 

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém (MK SR, ÚV SR, Fond na podporu umenia, mestá, nadácie, iné) za rok 2017 
P. č. Vyhlasovateľ výzvy Názov projektu Požadovaná výška 

dotácie 
Schválená výška 

dotácie Kofinancovanie BV/KV 

1. FPU Zborník Záhorského múzea 8 3 225,- 2 500,- 250,- BV 
2. FPU V službách človečenstva 5 605,- 3 000,- 295,- BV 
3. FPU Akvizícia predmetov bytového zariadenia 11 115,- 11 000,- 590,- KV 
4. Mesto Skalica V službách človečenstva 700,- 700,-  BV 
5. Mesto Skalica Predvianočný koncert Záhorského múzea  700,- 700,-  BV 
6. Mesto Skalica Skalica 1217-2017 700,- 700,-  BV 
 
 
 

Investičné akcie v  galériách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK za rok 2017 

P. č. Názov investičnej akcie Rozpočet TTSK v EUR 
Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v EUR Kofinancovanie v EUR 
1 Nákup vozidla 20 000,-    
2 Revitalizácia telefónnej siete 7 600,-    
3 Vitrína pre manufaktúrnu zástavu 5 000,-    
      
      
      
* názov poskytovateľa (MKSR, Fond na podporu umenia, ...) 


