
 
A. Súhrnný rozbor činnosti za rok 2021 
 
Činnosť Tekovského múzea v  Leviciach (ďalej len TM) sa v sledovanom období riadila 
Plánom hlavných úloh na rok 2021 č. j. TM LV - 13/2021 zo dňa 22. 1. 2021. Bola do značnej 
miery ovplyvnená pandémiou COVID-19. Na  základe tejto skutočnosti  Tekovské múzeum 
v Leviciach v súlade s opatreniami  vlády SR bolo pre verejnosť zatvorené od 1.1.2021 do 
18.4.2021 a od 25.11. 2021 do 16.12.2021. Súčasne boli  vydávané Úradom verejného 
zdravotníctva SR vyhlášky o organizovaní hromadných podujatí - obmedzenia počtu účast-
níkov kultúrnych podujatí, zákaze ich organizovania respektíve zákaze výchovno-vzdelávacej 
činnosti základných a stredných škôl. V druhom polroku 2021 sa TM riadilo usmerneniami 
podľa platného COVID automatu, v ktorom od  októbra 2021 prevládali vďaka 
epidemiologickej situácii v okrese Levice už len individuálne prehliadky návštevníkov výstav, 
stálych a vysunutých expozícií. TM z hore uvedených  dôvodov muselo zrušiť v roku 2021 
štyri plánované výstavy a tri kultúrno-výchovné podujatia organizované múzeom. Časť 
kultúrno-výchovnej práce sme museli premiestniť do online priestoru. Zároveň s hore 
uvedených skutočností  došlo k rapídnemu zníženiu počtu návštevníkov v našom múzeu a   
zníženiu príjmov z múzejnej činnosti.  
 
 

Výskumná a zberateľská činnosť 
 
Odborní pracovníci plnili v priebehu sledovaného obdobia tieto plánované výskumné úlohy : 
 
A. Výskum vegetácie a entomofauny na vybraných lokalitách katastrálneho územia obce 
Mýtne Ludany. 
V priebehu sledovaného obdobia sa vykonala jedna terénna exkurzia na lokalite Vápnik 
zameranú na  výskum vegetácie a entomofauny. 
 
B. Participácia na výskumných projektoch organizovaných inými inštitúciami. 
- Príbeh predmetu vol.3.  
Tekovské múzeum v Leviciach sa zapojilo do projektu Zväzu múzeí na Slovensku „Príbeh 
predmetu vol.3“ na tému rok 1945. Bol vybraný predmet Anna Valašíková Spravodlivý medzi 
národmi. Bol vypracovaný odborný článok do pripravovanej publikácie, ktorú vydáva Zväz 
múzeí na Slovensku.   
- Disperzné osídlenie Uhliská.   
V spolupráci s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Tekovské múzeum v Leviciach participovalo na projekte VEGA, 
ktorý mapuje horské disperzné osídlenia. V levickom regióne sa zameriava primárne na obec 
Uhliská. Výstupom je samostatná kapitola „Pánu Bohu za chrbtom“ z pripravovanej publiká-
cie. 
- Flóra a fauna pohoria Braniska. 
V spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi participovali odborní pracovníci TM v polo-
vici mesiaca august 2021 na výskume flóry a fauny severnej časti pohoria Braniska. Z výsku-
mu bola odovzdaná koordinátorovi správa z výskumnej činnosti. 
 
 



C. Výskum vegetácie a entomofauny na vybraných lokalitách v JZ  časti Krupinskej planiny 
(oblasť medzi Šahami, Plášťovcami a Dudincami). 
Realizoval sa rekognoskačný prieskum v okolí Slatiny a Plášťoviec. 
 
D. Výskum flóry a fauny v katastrálnych územia Žemberoviec a Bátoviec.  
V priebehu sledovaného obdobia sa vykonali štyri terénne exkurzie zamerané na  výskum 
flóry a fauny v katastrálnom území obce Bátovce. 
 
E. Zvýšenie populácie Dudka chochlatého a prieskum lokalít (flóra a fauna) v katastrálnom 
území obce Čajkov.  
V katastrálnom území obce Čajkov sa v rokoch 2018 - 2019 nainštalovalo 31 hniezdnych bú-
dok, ktoré slúžia na pozorovanie ohrozeného druhu Dudka chochlatého. V prvom polroku 
2021 sa vykonala kontrola hniezdnych búdok a jedna terénna exkurzia za účelom zberu 
botanického a entomologického materiálu na danej lokalite. 
 
F.Rekognoskačný prieskum lokalít v katastrálnom území obce Domadice. 
Vykonalo sa desať terénnych  exkurzií zamerané na  rekognoskáciu terénu a výskum flóry 
a fauny v danom území. 
 
G. Čilejkársky mikroregión v 21.storočí.  
Napriek zhoršujúcej epidemiologickej situácii sa pokračovalo v  terénnom výskume 
čilejkárskeho mikroregiónu, ktorý sa v sledovanom období zameral na zber predmetov 
kultúrnej hodnoty v lokalitách mikroregiónu. 
 
H. Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach.  
V roku 2021 sa upriamila pozornosť na prípravu  výstavy „Známi - neznámi Levičania“ Voj-
tech Laufer-Lévavári, fotograf, maliar a podporovateľ múzea, ktorá bola sprístupnená verej-
nosti vo výstavných priestoroch TM od 9.9.2021 do 28.11.2021.  
 
I. Pamiatkovo-archeologický výskum kláštornej sýpky v Šahách. 
Bol vypracovaný  návrh pamiatkovo-archeologického  výskumu kláštornej sýpky a v období 
26.7.2021 až 4.9.2021 sa vykonával archeologický výskum na vedecké a dokumentačné 
účely. Súčasne sa priebežne spracovávajú výsledky výskumu a bolo zakonzervovaných kon-
zervátormi múzea 64 ks železných predmetov. 
 
J. Archeologický výskum Pukanec. 
Od 25.10.2021 sa podľa potreby vykonáva záchranný archeologický výskum na investičnej 
akcii ČOV v lokalite „Čierne blato“ v Pukanci. 
 

K. Register osobných a rodinných fondov v zbierkovom fonde Tekovského múzea v 
Leviciach. 
Počas sledovaného obdobia odborná pracovníčka TM identifikovala  fotografie v zbierkovom 
fonde múzea v rámci rodinného fondu Koralewski, pripravovala odborný článok a štúdium 
dobovej tlače. 

 
 
 

 



Evidencia, ochrana a spracovanie zbierok, Fotodokumentácia 
 
1.a) Priebežne počas sledovaného obdobia sa pripravovali podklady (výber, triedenie pred-
metov z jednotlivých ponúk a odborné spracovávanie a determinovanie získaných pred-
metov výskumom) pre Komisiu na tvorbu zbierok, ktorá zasadala  v roku 2021 dvakrát 
(9.4.2021 a 8.11.2021). Na zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok bolo pripravených  30 ks 
návrhových listov a 60 ks  dokumentačných listov. 
 

 Prírastky 
                                            Spôsob nadobudnutia 

Vlastný výskum Kúpa Dar Zámena Prevod 

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

História        49        56        46             53          0          0          3          3          0          0          0          0 

Etnografia        12        14          1               1          0          0        11        13          0          0          0          0 

Dejiny umenia        11        14          0               0        11        14          0          0          0          0          0          0 

Numizmatika          1          2          1               2          0          0          0          0          0          0          0          0 

Archeológia          0          0          0               0          0          0          0          0          0          0          0          0 

Spoločenské vedy spolu        73        86        48             56        11         14        14        16          0          0          0          0 

Botanika        20      312         18              310          0          0          2          2          0          0          0          0 

Entomológia        32       233        32           233          0          0          0          0               0          0          0          0 

Prírodné vedy spolu        52      545           50           543          0          0          2          2          0          0          0          0 

Prírastky spolu      125      631        98            599        11        14         16        18          0          0          0 
   
       0 

 
1.a1) Zakúpili sa zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia v celkovej sume  
2.280,00 €.  
 
1.b) Pravidelne sa zabezpečovala evidencia pohybu zbierkových predmetov na účely výstav, 
kultúrno-výchovnej práce, fotografovania, determinácie, spracovania, konzervovania a digi-
talizácie. Spolu to bolo položiek 741, z toho národopis 263 ks, história 230 ks, umenie 7 ks 
a prírodné vedy 241 ks.  
 
1.c) Bolo vyhotovených 15 zmlúv o výpožičke na zbierkové predmety s celkovým počtom 
zbierkových predmetov 269 ks. Súčasne sa vykonávala komunikácia s vypožičiavateľmi 
zbierkových predmetov TM kvôli obnove výpožičných zmlúv, kontrola stavu vypožičaných 
zbierkových predmetov a nasledné prevzatie späť do depozitárov múzea.  
1.c.1) TM si v roku 2021 zapožičalo pre svoju múzejnú činnosť 4 ks zbierkových  predmetov  
z dvoch inštitúcií.   
  
1.d) Počas sledovaného obdobia sa vykonával odbornými pracovníkmi múzea prepis, oprava, 
dopĺňanie a  kontrola databázy na evidenciu zbierkových predmetov, obrazových zázna-
mov, druhostupňových kariet a ich dotlač. Najväčšia pozornosť sa sústredila na 
odstraňovanie zistených nezrovnalostí z mimoriadnej odbornej revízie historického zbier-
kového fondu, odbornej revízie zbierkového fondu - keramika, práca s druhostupňovými 
kartami - numizmatika (680 ks), dopĺňanie databázy druhostupňového spracovania zbierok - 
keramika (764 ks) a národopis (212 ks).  
1. d.1) V sledovanom období sa realizovala odbornou pracovníčkou TM tvorba registra 
osobných a rodinných fondov, identifikácia fotografií v zbierkovom fonde múzea v rámci 
fondu Koralewski.  
1.d.2) V januári 2021 bol vypracovaný zoznam ocenení TM vrátane fotodokumentácie 
v počte 43 ks, roztriedenie a uloženie na dokumentačnom oddelení. 



 
2.a) V druhostupňovej evidencii odborní pracovníci TM spracovali 1269 ks zbierkových 
predmetov na  970 evidenčných číslach, z toho botanika 400 ks na 400 evidenčných číslach, 
zoológia 348 ks na 49 evidenčných číslach, národopis  10 ks na  10 evidenčných číslach,  61 
ks historických zbierkových predmetov na 61  evidenčných číslach  a  450 ks numizmatika 
na  450 evidenčných číslach.  
 
2.b) Entomologický a botanický materiál získaný v teréne bol pracovníkmi prírodovedného 
pracoviska priebežne determinovaný, lisovaný, preparovaný a priebežne sa zaraďuje do zbie-
rok múzea, respektíve sa pripravuje na druhostupňové spracovanie. 
2.b1) V sledovanom období sa priebežne digitalizovali botanické údaje z botanických zbierok 
v počte 2 000. K 31.12.2021 je zdigitalizovaných  15 661 ks.  
 
3.a) V roku 2021 sa v súlade s Plánom odborných revízií zbierkového fondu na príslušný 
kalendárny rok vykonali plánované a mimoriadne   odborné revízie:  
- Zbierkový fond - vysunutá expozícia SO Brhlovce s celkovým  počtom 382 ks. Súčasne sa 
realizovalo konzervovanie vybraných zbierkových predmetov s počtom 57 ks.  
K mimoriadnej odbornej revízii zbierkových predmetov bol vypracovaná  pracovná databáza 
z centrálnej databázy zbierkových predmetov pre potreby členov revíznej komisie. 
- Zbierkový fond - vysunutá expozícia VM Bohunice s celkovým  počtom 168 ks. K  odbornej 
revízii zbierkových predmetov bol vypracovaná  pracovná databáza z centrálnej databázy 
zbierkových predmetov pre potreby členov revíznej komisie.  
3.a1)  V súlade so Smernicou na správu a ochranu zbierkového fondu TM bol vypracovaný 
nový zoznam zbierkových predmetov umiestených vo vysunutej expozícii SO Brhlovce a VM 
Bohunice. 
 
4.a) V priebehu sledovaného obdobia pracovníci prírodovedného, historického a národopis-
ného pracoviska pravidelne zabezpečovali kompletnú dezinfekciu entomologických, 
vertebratologických, botanických zbierok a textílií dostupnými prípravkami a metódou 
vymrazovania. Počas vhodných klimatických podmienok sa zabezpečovalo vetranie 
a odvlhčovanie národopisných, historických depozitárov a depozitár umenia. Po zakúpení 
germicídnych žiaričov v treťom švrťroku 2021 sa vykonávala pravidelná kontrola ich činnosti. 
 
4. b) Konzervátori TM zakonzervoval v roku 2021 138 ks zbierkových predmetov z oblasti 
histórie a etnografie. Ďalej sa pre potreby digitalizácie odborne očistilo 170 ks mincí a  
pracovníčka TM  ošetrila  106 ks textílií. Na nákup konzervačných prostriedkov bolo vyčle-
nených 1.535,95 €.  
4.b1) V časti stálej expozícii múzea „Archeológia“ bolo prekonzervovaných voskom 45 ks 
kovových predmetov. 
4.b2) V treťom štvrťroku 2021 bolo odborným pracovníkom ošetrených 1057 ks keramiky. 
4.b3) Dodávateľským spôsobom boli zreštaurované 2 ks obrazov v celkovej hodnote 
4.120,00 € a 5 ks historických dokumentov v celkovej hodnote 1.990,00 €.  
4.b4) V mesiaci január 2021 bol vypracovaný Plán odborného ošetrenia zbierkových 
predmetov  TM na rok 2021. 
 
4.c) Celkový počet zakonzervovaných a odborne ošetrených zbierkových predmetov je  1 523 
ks.   



5.a) Počas sledovaného obdobia  sa realizovali práce na rekonštrukcii depozitára č.50: 
- výroba a montáž nového nábytku, lepenie podlahových líšt, dodanie a montáž rebríka 
s plošinou, nákup archívnych krabíc,  nákup plošinových vozíkov, umytie podláh a okien, 
výroba nových visačiek, značenie predmetov, balenie do archívnych krabíc, premiestnenie 
zbierkových predmetov z dočasných priestorov a ich ukladanie a triedenie podľa charakteru 
predmetu a základných identifikátorov.  
Projekt bol podporený FPU v roku 2020 s termínom ukončenia do 30.6.2021. V roku 2021 
sa preinvestovala finančná čiastka 6.668,35 €. 
- v mesiaci október sa zakúpil stojan na mapy v hodnote 84,90 €. 
 
5.b) Po renovácii úložných priestorov v depozitári č. 39, ktorý uchováva textilné zbierkové 
predmety v priebehu prvého polroka 2021 došlo k uloženiu novej podlahovej krytiny 
a výrobe a montáži nábytkových soklov v celkovej hodnote 774,04 €. V treťom štvrťroku 
2021 sa svojpomocne vyrobil závesný systém s plochou 12 metrov štvorcových v hodnote  
65 €. Súčasne počas celého sledovaného obdobia sa vykonávala revitalizácia uloženia zbier-
kových predmetov. 
5.b1) V depozitári OPAS sa v druhom a treťom štvrťroku 2021 svojpomocne vyrobili a na-
montovali sieťky proti hmyzu a realizovalo sa zatemnenie depozitárnych priestorov. 
5.b2) V druhom štvrťroku 2021 sa vykonávali práce na úprave depozitára č.42: 
- odstránenie starej police, oprava osvetlenia, vymaľovanie, položenie podlahy a prenášanie 
zbierkových predmetov. 
 
5.c) V treťom štvrťroku 2021 boli zakúpené 3 ks germicídnych žiaričov do depozitárov č.40 
a č.42 v hodnote 1.771,50 € a 4 ks odvlhčovačov do depozitárov č.40, č.50 a v budove OPaS 
v hodnote 1.428.50 €.  Nákup bol podporený z FPU v hodnote 2.500 €.  
5.c1) V mesiaci december 2021 bol zakúpený špeciálny papier na prácu s herbárovými 
položkami v hodnote 360 € a archívne krabice v hodnote 143,60 €. 
5.c2) Na lepšiu manipuláciu so zbierkovými predmetmi bol v mesiaci december 2021 
zakúpený do depozitára prútie 1 ks plošinového rebríka v hodnote 165,90 € a do  
depozitárov spoločenských vedných disciplín  5 ks rebríkov v hodnote 278,40 €.  
 
6. V mesiaci november - december 2021 sa v rámci zvýšenia ochrany zbierkového fondu 
múzea realizovala montáž nového EPS v Kapitánskej budove a EZS v Dobóovskom kaštieli. 
Finančne náklady kryl NSK priamo zo svojho rozpočtu.  
 
7. Celkove na ochranu zbierkového fondu bolo vynaložených 17.913,88 €, z toho dodá-
vateľským spôsobom  vo výške 16.367,99 €.  
 
8.a) Počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala prostredníctvom  odborných pracovníkov 
fotodokumentácia činnosti múzea - výstavy, kultúrno-výchovné podujatia, konzervovanie 
zbierkových predmetov, zbierkové predmety a práca v teréne. Odborne sa popísalo  1 158 
kusov digitálnych fotografií. 
 
8.b) V sledovanom období sa napĺňala databáza fotoarchívu TM v počte  digitálnych 
fotografií 1 158, z toho 661 ks zbierkových predmetov a 497 ks terénnych záberov. Celkovo 
je v nej uložených 64 282 kusov fotonegatívov, z toho je 24 090 kusov fotografií - terénne 
snímky a 40 192 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.  
8.b1) V roku  2021 bolo do databázy Levice - 21.storočie vložených a odborne popísaných 
496  digitálnych fotografií. V databáze sa k 31.12.2021 nachádza 2 623 záberov. 
7.b2) Z fotoarchívu múzea bolo odbornou pracovníčkou TM naskenovaných 1 013 ks nega-
tívov, k 31.12.2021 je to už  9 094 ks negatívov. 
 
9.a) V rámci úlohy „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií v zbierkach múzeí 
NSK“ sa  v priestoroch TM v mesiaci máj 2021 digitalizovali digitalizačnou jednotkou NSK 
vybrané zbierkové predmety TM - numizmatika v počte 170 ks. Súčasne sa vypracoval plán 
digitalizácie na rok 2022. 
9.a1) V druhom a treťom štvrťroku 2021 sa riešila s Digitalzačným centrom Múzea SNP 
v Banskej Bystrici  problematika digitalizácia kolekcie negatívov na skle (62 ks). 
  
10.) Pre potreby CEMUZ bolo vyhotovených  594 dátových CD záznamov. Celkovo je 
v CEMUZ vyhotovených za TM 25 264  dátových záznamov. 
 
11.a) Podľa požiadaviek sa zabezpečovala knižničná výpožičná služba pre pracovníkov TM a 
záujemcov mimo neho. Realizovalo sa 16 prezenčných  výpožičiek a jedna absenčná. 
 
11.b) Bolo uskutočnené spracovanie a príprava  časopisov a periodík za rok 2020 do väzby. 
 
12.a) V sledovanom období sa uskutočňovala evidencia prijatých časopisov a drobnej tlače. 
TM odoberalo v prvom polroku 2021 8 druhov periodickej tlače. Do databázy bolo 
zaevidovaných 28 kusov drobnej tlače. Súčasne sa vykonávala digitalizácia evidovanej 
drobnej tlače vydanej TM.  
12.a1) V roku 2021 sa zaevidovalo 6 ks SOČ, a diplomových prác a materiálov z výskumu. 
12.a2) V prvom štvrťroku 2021 sa aktualizovali údaje do celoštátneho súborného katalógu 
periodík LVO4. 
  
13. Pomocou databázového programu Acces spracovala knihovníčka TM 53 knižných 
jednotiek, z toho sa získalo kúpou 8 ks, darom 34 ks a výmenou 11 ks.  Skatalogizovalo a zae-
vidovalo sa 53 kusov novozískaných kníh. Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2021 je  
16 213 knižných jednotiek, z toho je v programe Acces spracovaných 16 213. 
 
14. Na prácu s knižničným fondom bolo  vyčlenených 263.71 €. 
   
 

 Publikačná a edičná činnosť 
 
1.V sledovanom období odborní pracovníci TM vypracovali 2 odborné štúdia, 2 odborné 
články, 11 popularizačných článkov a 2 odborné posudky. 
 
2. TM vydalo k  svojim výstavám a kultúrno-výchovným podujatiam  9 plagátov v náklade  
730 ks v celkovej hodnote 247,72 €.     
 
3. Na edičnú činnosť TM vynaložilo v roku 2021  247,72 €. 



 

 

 

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

Meno prednášajúceho      Názov prednášky Počet 
Prednášok 

Počet  
Osôb 

Mgr.  Peter Pleva Dizajn v starých dobách    1       15 

Mgr. Peter Pleva Archeológia   4     113   

Mgr. Peter Pleva História hradu   5     161 

Mgr. Peter Pleva Povesti a strašidlá   6     188   

Mgr. Peter Pleva  Kálman Kitenberger   4     125 

Mgr. Peter Pleva Pamiatky mesta Levice   2       92 

Mgr.Adam Uhnák, PhD Práca etnografa v múzeu   1       20 

   Spolu:                         23        714 
Príjem z prednášok bol vo výške 222,50 €. 
 
2. Pracovníci prírodovedného pracoviska absolvovali 3 terénne exkurzie pre žiakov ZŠ na 
lokalitu Levice - Kalvária  s počtom 77, jednu terénnu exkurziu do Chráneného areálu Levické 
rybníky s počtom 25 a tri exkurzie do NPR Horšianska dolina pre žiakov ZŠ s počtom 70.  
 
3.a) 15. 5. 2021 sa TM zapojilo do celoslovenského podujatia „Noc múzeí a galérií 2021“ 
online formou. Do 21.00 bolo otvorené 2 výstavy a  stále expozície TM, uskutočnila sa online 
prednáška o práci etnografa v múzeu, boli natočené tri krátke vzdelávacie filmy o práci 
entomológa v múzeu, o nočných motýľoch v zbierkach TM a o živote Siegfriedovi Kollo-
nichovi. V spolupráci s Teáter Komika sa natočila dokudráma/rozprávka „Rytier Zlatej 
ostrohy“ v trvaní 13 minút. Kvôli epidemologickým opatreniam COVID-19 sa podujatia 
osobne zúčastnilo 50 a v online priestore do 600 osôb. Príjem bol vo výške 50,00 €, náklady 
činili 740,76 € .  
 
3.b) TM sa v spolupráci s občianskym združením Milana Štefánika sa podieľalo na organizo-
vaní benefičného podujatia „Objatie tónov“, ktoré sa uskutočnilo 6.6.2021 na hradnom 
amfiteátri s počtom 500. 
 
3.c) TM sa podieľalo ako jeden z organizátorov na organizovaní Levických hradných 
slávností dňa 12.6.2021, ktorých sa zúčastnilo okolo 700 návštevníkov. 
 
3.d) TM v spolupráci s obcou Bohunice  zorganizovalo v areáli vysunutej expozície Vodný 
mlyn Bohunice 28.6.2021 a 25.7.2021 Farmársku nedeľu -  predaj a ochutnávka farmárskych 
výrobkov, liečivých rastlín, výrobkov z medu a remeselných výrobkov. Podujatia sa zúčastnilo 
700 návštevníkov. Náklady boli za rozposlanie plagátov v sume 49,40 €, príjem bol vo výške 
754,00 €.  
 
3.e) TM sa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, Fotogravity o. z. 
Levice a  mestom Levice podieľalo v mesiaci jún na organizovaní podujatia „Dni fotografie v 



Leviciach 2021“ - 3 výstavy v Tekovskom múzeu v Leviciach. Celkove sa na podujatia zúčast-
nilo 150 záujemcov o umeleckú fotografiu. 
 
3.f) TM v spolupráci s Post Bellum zorganizovalo 21.6.2021, 14.9.2021  zážitkový workshop 
„Rozhodovanie“ s počtom žiakov 44 a 23.6.2021 zážitkový workshop „Iba sme sa narodili“ 
s počtom študentov 19. Náklady boli vo výške 450,00 €, z toho zmluvou o poskytnutí 
príspevku bolo získaných 450,00 €. 
 
3.g) TM v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach  zorganizovalo v mesiaci 
júl - august 8 filmových predstavení v priestoroch amfiteátra v hradnom areáli s celkovým 
počtom návštevníkov 950. 
3.g1) TM v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach  a neziskovou organi-
záciou Anna Vydrová zorganizovalo 21.augusta 2021  v priestoroch amfiteátra v hradnom 
areáli premietanie dokumentárneho filmu „Spýtaj sa vašich 68“. Zúčastnilo sa 50 návštev-
níkov. 
 
3.h) TM sa v spolupráci s Kultura Slovakia s.r.o. podieľalo na organizovaní koncertu Mira 
Jaroša „Turné do praveku“ dňa 18.7.2021 v hradnom nádvorí s počtom 1 000 návštevníkov. 
3.h1) TM sa v spolupráci s Kultura Slovakia s.r.o. podieľalo na organizovaní koncertu 
hudobnej skupiny Desmod dňa 31.7.2021 v hradnom nádvorí s počtom 1 000 návštevníkov. 
 
3.i) TM sa v spolupráci so združením vinohradníkov Krížny vrch Levice podieľalo na orga-
nizovaní podujatia „Levice žijú vínom“ - prezentácia vinárstiev 28.8.2021 a 29.8.2021 
v hradnom nádvorí s počtom 1 200 návštevníkov. 
 
3.j) TM sa 11.9.2021 podieľalo spolu s MO Csemadok Levice a maďarskými kultúrnymi 
inštitúciami v Leviciach na organizovaní 11. levického letného festivalu, ktorý sa konal v 
areáli Levického hradu. Zúčastnilo sa 700  návštevníkov. 
 
Celkový počet kultúrno-výchovných podujatí v 2021 bol 51, z toho výchovno-vzdelávacieho 
charakteru 30 a 21 kultúrnych podujatí. Podujatia navštívilo 7 349, z toho neplatiacich bolo 
5 585. Na výchovno-vzdelávacích aktivitách bolo osôb 886 osôb, z toho na prednáškach  
714 a neplatiacich 172.  Na kultúrnych podujatiach  bolo 6 463 osôb, z toho neplatiacich 5 
713. 
 
Náklady na kultúrno-výchovnú činnosť boli vo výške 1.240,16€, z toho zmluvou o poskyt-
nutí príspevku bolo získaných 450,00 €.  Príjmy boli vo výške 1.020,00 €. 
  
4.Pracovníci TM poskytli v sledovanom období odborno-metodickú pomoc osobne a e-
mailom 95 riešiteľom diplomových a seminárnych prác, študentskej odbornej činnosti, rôz-
nych súťaží a záujemcom o ľudovú kultúru, históriu a prírodné vedy. 
 
5. TM vypracovalo dokumentáciu k žiadosti o vydanie oprávnenia na vykonávanie archeo-
logického výskumu ako právnickej osoby na MK SR a bolo mu udelené oprávnenie. Súčasne 
sa zakúpili technické pomôcky k vykonávaniu archeologickému výskumu v hodnote 162,00 €.  
 
6 a) Odborní pracovníci TM podľa požiadaviek spracovali, vyplnili a poskytli:  



Pre Vojenské historické múzeum Piešťany dotazník o zbraniach v múzeu, 
Pre historičku Vlastivedného múzea Považská Bystrica informácie o prepriahacej stanici na 
Štampochu, 
Pre Múzeum holokaustu v Budapešti údaje o literatúre a fotografie obyvateľov mesta Levíc 
židovského pôvodu, 
Pre Ponitrianske múzeum v Nitre rešer zbierkových predmetov k výstave o Sv. Jánovi Nepo-
muckom, 
Pre SNM v Bratislave dotazník o základných údajoch TM,  
Pre Zväz múzeí na Slovensku vyplnenie dotazníka o COVID opatreniach v múzeu a jeho 
dopadoch na činnosť, 
Pre ÚĽUV Bratislava zoznam foriem v zbierkovom fonde TM, vyplnenie dotazníka o doku-
mentačnej činnosti múzea, 
Pre Katedru manažmentu kultúry a turizmu FF UKF Nitra odborná pomoc k problematike 
PRĽA Brhlovce, 
Pre Prešovskú univerzitu v Prešove vyplnenie dotazníka o cestovnom ruchu, 
Pre Ekonomickú univerzitu Bratislava vyplnenie dotazníka o motivácii zamestnancov, 
Pre ŠA Nitra, pobočka Levice údaje o metskom odeve v Leviciach, 
Pre Lesy SR inštalácia ukážok rastlín, motýľov a chrobákov v rámci projektu  Lesná škola, 
Pre O.z. GENIZA dotazník o judaikách v múzeu, 
Pre N.o. Anna Vydrova fotografie Eleny Košúthovej „August 1968“, 
Pre Csabu Tolnaiho fotografie a skeny do pripravovanej publikácie o Leviciach, 
Pre A. Šikulovú podklady ku keramikárovi H.Landsfeld, 
Pre mesto Levice fotografie „Baratka“, údaje o vinohradníckom lise s fotodokumentáciou, 
podklady k projektu „Mesto kultúry“ a odborná pomoc pri príprave náučného chodníka 
Horšianskou dolinou, 
Pre P. Plautera výber fotografií z fotoarchívu múzea - pukanská keramika, 
Pre O. Ovsepian kurátor výstavy „Výber z tvorby“ v levickej synagóge, ktorej organizátorom 
bolo MsKS v Leviciach. 
 
6.b) Odborní pracovníci TM vykonávali priebežne triedenie neevidovaného materiálu   
v priestoroch múzea a jeho následnú evidenciu.  
 
7. V sledovanom období bola pravidelne zabezpečovaná lektorská služba na výstavách 
múzea, v stálej expozícii, vo vysunutých expozíciách a predaj propagačného materiálu a pub-
likácií vydaných TM.  Príjem z predaja propagačného materiálu bol vo výške  1.413,27 €. 
 
8.a) TM propagovalo svoju činnosť prostredníctvom regionálnej a dennej tlače, rozhlasu, 
televízie a internetu. O činnosti múzea bolo uverejnených 14 článkov v regionálnej a dennej 
tlači, 7 príspevkov v rozhlase, 18 príspevkov a reklamných spotov v regionálnej a celoštátnej 
televízii,  110 záznamov na webových stránkach. V mestskom rozhlase bolo odvysielaných  
13 správ, výlep plagátov o podujatiach TM bol zabezpečený 6.  
8.b) Priebežne a na požiadanie sa počas celého sledovaného obdobia dopĺňali údaje o 
činnosti TM na vybraných webových stránkach, poskytovali sa pre žiadateľov a záujemcov 
písomnou, e-mailovou, osobnou a telefonickou formou informácie o činnosti múzea 
a podujatiach TM. 
8.c) V priebehu prvého štvrťroka 2021  sa vytvorila nová webová stránka múzea, ktorá sa 
priebežne dopĺňala novými údajmi. 



8.c1) V prvom štvrťroku 2021 sa vytvorila oficiálna facebooková stránka TM.  
 
9. V rámci propagácie múzea a jeho činnosti boli natočené 3 dokumenty „Poklad mincí 
v Pukanci, Z práce konzervátora múzea a O morovom toliari“, ktoré sa zverejnili na webovej, 
facebookovej stránke a youtube  kanali TM.   
 

Výstavná a expozičná činnosť 
 

1.TM pripravilo v sledovanom období vo svojich výstavných priestoroch 15 výstav, z toho 
šesť  vlastných, tri prevzaté a šesť v spolupráci. Počet  návštevníkov 2 015, z  toho  nepla-
tiacich 815. Náklady na prípravu výstav boli vo výške 1442,60 €, z toho zmluvami 
o poskytnutí príspevku bolo získaných 700,00 €.  
Príjem zo vstupného bol vo výške 435,80 €. 
 
DOBÓOVSKÝ KAŠTIEĽ 
Potulky prírodou - na jeleňom chodníku. 12.5.2021 - 3.10.2021. Vlastná výstava fotografií 
Kristíny Holkovej. 
Marcin Ryczek /PL/. 21.5.2021 - 5.7.2021. Výstava v spolupráci s Regionálnym osvetovým 
strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach. 
Gabriella Héjja/DE/. 21.5.2021 - 5.7.2021. Výstava v spolupráci s Regionálnym osvetovým 
strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach. 
Kam do prírody. 12.7.2021 - 3.10.2021. Vlastná výstava, spolupracovala OOCR Tekov. 
Náklady na výstavu boli vo výške 147,50 €  (111,50 € vyhotovenie fotografií a  poštovné za 
rozposlanie plagátov vo výške 36,00 €). 
Výtvarné spektrum 2021. 8.10.2021 - 31.10.2021. Výstava v spolupráci s Regionálnym  
osvetovým strediskom v Leviciach, 58. ročník celoslovenskej postupovej súťaže neprofe-
sionálnej tvorby. 
 
KAPITÁNSKA BUDOVA 
Havrany a ich príbuzní. 15.10.2020 - 16.5.2021. Prevzatá výstava z Gemersko-malohonts-
kého múzea v Rimavskej Sobote.  
Fajka súťažná verzus nesúťažná. 21.5.2021 - 1.9.20231. Výstava v spolupráci s Pipe Clubom 
Nitra.  
Známi - neznámi Levičnia Imrich Karvaš a hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP. 
9.9.2021 - 28.11.2021. Prevzatá výstava z múzea SNP v Banskej Bystrici. Nákladom na 
výstavu bolo poštovné za rozposlanie plagátov vo výške 57,50 €.  
Doprava - zberateľská výstava. 6.12.2021 - 30.4.2022. Výstava v spolupráci s Klubom 
filatelistov Levice, modelármi a zberatelmi modelov. Nákladom na výstavu bolo poštovné za 
rozposlanie plagátov vo výške 56,55 €. 
 
 
GALÉRIA JOZEFA NÉCSEYHO 
SPACE LOVE - Dominika Forgáčová. 18.12.2020 - 21.2.2021. Vlastná výstava.  
Erika Szöke /SK/.21.5.2021 - 5.7.2021. Výstava v spolupráci s Regionálnym osvetovým 
strediskom v Leviciach v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach. 
Exteriery M+M - Monika Oremusová a Michaila Šuranská. 9.7.2021 - 1.9.2021. Vlastná 
výstava. 



Známi - neznámi Levičnia  Vojtech Laufer - Lévavári. 9.9.2021 - 28.11.2021. Vlastná výstava. 
Náklady na výstavu boli vo výške 681,05 € (184,80 €  inštalačné tabule, 30,00 € Lišty, 8,25 € 
fotomateriál a 558,00 € veľkoplošné fotografie). Zmluvami o poskytnutí príspevku bolo 
získaných 300,00 €.  
Adriana Kutáková - Keramika. 6.12.2021 - 28.2.2022. Vlastná výstava. 
 
 
AREÁL LEVICKÉHO HRADU 
Po 2.svetovej vojne. 8.5.2021 - 5.7. 2021. Prevzatá výstava z Post Bellum Bratislava. Náklady 
boli vo výške 400,00 € za zapožičanie výstavy. Zmluvami o poskytnutí príspevku bolo 
získaných 400,00 €.  
 
2. Stálu expozíciu múzea si v roku 2021 prezrelo  5352 návštevníkov, z toho neplatiacich 
214. Príjem zo vstupného bol vo výške  7.056,80 €. 
 
3. Vysunuté expozície TM si v sledovanom období prezrelo 9 470 návštevníkov, z toho 
neplatiacich 300 (SO Brhlovce  návštevníkov 5 734, z toho neplatiacich 150 návštevníkov, VM 
Bohunice návštevníkov 3 436, z toho neplatiacich 150 návštevníkov). Príjem bol vo výške 
5.826,00 €, z toho (SO Brhlovce  3.733,50 €, VM Bohunice 2.092,50 €).   
 
Celkove výstavy, expozície a vysunuté expozície TM navštívilo v roku 2021  návštevníkov 
16 647, z toho 1 329 neplatiacich. Celkové náklady na prípravu výstav a expozícií boli vo 
výške 1 734,60 €. Celkový príjem zo vstupného bol vo výške  13.318,60 €. 
 
4.a) V sledovanom období sa pripravovali podklady k revitalizácii technického stavu 
vysunutej expozície VM v Bohuniciach na základe dobových materiálov a bol vypracovaný 
dokument „Posúdenie stavu vysunutej expozície VM Bohunice - vízie a návrhy“. V štvrtom 
štvrťroku 2021 sa vykonali odborné konzultácie k príprave projektovej dokumentácii. 
4.a1) V druhom polroku 2021 sa  nakúpil materiál na opravu prístupovej lavičky do VM 
Bohunice v celkovej sume 348,00 €. Súčasne sa tento spracoval, realizoval náter a pripravil 
na montáž v roku 2022.  
 
4.b) V druhom polroku 2021 sa  premiestnenilo mobilné sociálne zariadenie z exterieru 
vysunutej expozície SO Brhlovce do priestorov PRĽA - časť „Šurda“. Náklady boli vo výške 
44,00 € na nákup kamenných kociek. 
 
5. TM pripravilo a sprístupnilo vysunuté expozície VM Bohunice a SO Brhlovce na letnú 
turistickú sezónu a  vykonávala sa pravidelná údržba ich interiérov a exteriérov.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostatná odborná činnosť 
 
1.a) Odborní pracovníci TM sa aktívne zapájali do práce:  
- Nikola  Mihálová v komisiách mesta Levice a  v Komisii na tvorbu zbierok v  Ponitrianskom 
múzeu v Nitre,  
- Henrieta Baliová v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu Šahy, v Predsedníctve OOCR Tekov, 
- Peter Pleva v Levickom okrášľovacom spolku a v Komisii na tvorbu zbierok v múzeu Šahy,  
- Vladimír  Smetana, Elena  Smetanová v SBS pri SAV v Bratislave, 
- Adam  Uhnák v Etnologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave. 
 
1.b) Odborní pracovníci múzea sa zúčastnili nasledovných podujatí: 
P. Pleva - online prednáška „Modernizácia múzejných depozitárov..“, online 10 vzdelávacích 
prednášok „Hranice neformálneho vzdelávania-teória a prax. 
N. Mihálová - účasť na kolokviu „Muzakt V.“  v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch 
26.8.2021. 
K. Položániová - účasť na odbornom seminári „Moderná správa registratúry“ v Leviciach 
26.10.2021, 
J. Magnová - účasť na školení o finančnej kontrole.  
 
1.c) 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.d) Odborní pracovníci v pravidelných intervaloch zabezpečovali inštalovanie zbierkových 
predmetov  a príslušný text na „Predmet mesiaca“ v stálej expozícii múzea. V roku 2021 to 
bola téma „Reštaurovanie historických dokumentov a poklad mincí z Pukanca“. 
 
2. Počas sledovaného obdobia sa realizovali nasledovné práce:  
a) oprava a údržba služobných motorových vozidiel, b) oprava a údržba traktorovej kosačky a 
krovinorezu, c) evidencia vozovej knihy, knihy služobných jázd a spotreba PHM, d) čistota a 
poriadok na pracoviskách, výstavných a expozičných priestoroch, v hradnom areáli a vo 
vysunutých expozíciách, e) vo vykurovacom období vykurovanie a pravidelný chod plynovej 
kotolne, f) počas zimnej sezóny odhŕňanie snehu a zabezpečovanie prístupnosti a bez-
pečnosti hlavných prístupových ciest v hradnom areáli.  
 
3.a) V mesiaci apríl 2021 sa realizovala oprava a výmena 2 ks čerpadiel  kanalizácie TM 
v hodnote 407,40 €. 
3.a1) V sledovanom období sa svojpomocne vykonali murárske a sanačné práce „mokrej 
miestnosti“ v konzervátorskej dielni TM. 
3.a2) V mesiaci apríl - máj 2021 sa svojpomocne vykonali murársko-maliarske práce na 
úprave šatní na amfiteátri v hradnom areáli.    
3.a3) V druhom štvrťroku 2021 bol vypracovaný statický posudok na opravu havarijnej časti 
muriva v hradnom opevnení. 
3.a4) V priebehu sledovaného obdobia sa riešila administratíva k vzniknutému havarijnemu 
stavu v miestnosti č.48 v objekte Dobóovský kaštieľ (žiadošť o pridelenie finančných 
prostriedkov na statický posudok, posudok na posúdenie vlhkosti a sanáciu vlhkosti, 



komunikácia so zriaďovateľom, statikom a geodetom k vzniknutému problému a obhliadka 
miesta havárie, skenovanie príslušných dokumentov a ich vyhľadanie v archíve múzea).    
 
4.a) V sledovanom období sa vypracovávali štatistické hlásenia, ekonomické rozbory, výkazy, 
správy, hlásenia a štvrťročné uzávierky podľa požiadaviek zriaďovateľa a ústredných orgánov 
štátnej a verejnej správy. 
 
4.b) V priebehu roka 2021 sa vypracovalo sedem projektov do dotačných systémov, 
grantových schém, nadácií, FPU a  podobne. Získalo sa 6.650,00 €. Z roku 2020 bolo 
presunutých 6.668,35 €. 
 
4.c) V sledovanom období sa vykonávali súvisiace administratívno-technické práce 
s pripravovanou obnovou a  údržbou objektov TM . 
  
5.) V sledovanom období sa realizovalo v spolupráci s Úradom práce a sociálnych vecí 
v Leviciach  projekt „Občan poberajúci dávky v hmotnej núdzi, ktorý vykonáva pracovnú 
činnosť v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení neskorších zákonov“. 
 
6.a) Priebežne počas sledovaného obdobia sa zabezpečovala mzdová, ekonomická, spisová 
a personálna agenda, vedenie účtovníctva a archívu TM. 
 
6.b) V mesiacoch január - marec 2021 bol vypracovaný Súhrnný rozbor činnosti a hospo-
dárenia TM za rok 2020, Ročný výkaz o múzeách a galériách za rok 2020, Ročný výkaz o kniž-
nici múzea za rok 2020, Ročný výkaz o neperiodickej tlači za rok 2020, Ročný výkaz 
o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudby za rok 2020.  
6.b1) V mesiacoch júl 2021 bol vypracovaný Súhrnný rozbor činnosti a hospodárenia TM za 
prvý polrok 2021. 
6.b2) V mesiaci marec 2021 bol vypracovaný pre SNM Bratislava výkaz o činnosti múzea za 
rok 2020.  
6.b3) V januári 2021 bola spracovaná Konsolidačná uzávierka za rok 2020, následne v apríli 
2021 konsolidačná uzávierka za prvý  štvrťrok 2021. V júli 2021 bola spracovaná Konso-
lidačná uzávierka za prvý polrok 2021 a  následne v októbri 2021 za tretí štvrťrok 2021.  

 
7. V druhom polroku 2021 bola vykonaná kontrola zo strany Sociálnej poisťovne v Leviciach.  
 
8. V sledovanom období sa pravidelne zabezpečovali úlohy v oblasti PO a OBP: 
a) Vypracovalo sa vyhodnotenie činnosti na úseku OBP a PO za rok 2020.  
b) V mesiaci jún sa vykonala odborná kontrola a skúška hadicových zariadení a odberných 
miest požiarnej vody  v celkovej hodnote 133,32 € a v mesiaci júl sa vykonalo odstránenie 
závad vo výške 136,38 €. 
c) V mesiaci jún sa vykonala kontrola prenosných hasiacich prístrojov vo vysunutých 
expozíciách SO Brhlovce a VM Bohunice v celkovej hodnote 69,86 €. 
d) V štvrťročných intervaloch sa vykonávala odborná prehliadka požiarneho poplachového 
systému v  Kapitánskej budove a v budove OPaS v celkovej hodnote 1.627,50 €. 
e) V mesiaci apríl 2021 bolo  na objekte Kapitánska budova realizované preprogramovanie 
a konfigurácia PSN v hodnote 235,58 €.    



f)V priebehu sledovaného obdobia sa vykonávali ročné odborné prehliadky poplachového 
systému na narušenie objektu: 
- V mesiaci júl 2021 na objekte VM Bohunice v hodnote 237,14 € a SO Brhlovce v hodnote 
301,55 €. 
- V mesiaci august 2021 na objekte Kapitánska budova vo výške 807,80 € a  na objekte OPaS 
v celkovej hodnote 379,58 €. 
- V mesiaci október 2021 na objekte Dobóovský kaštieľ v celkovej hodnote 1.100,42 €. 
g) V mesiaci august 2021 sa vykonala funkčná skúška analyzátoru plynu v kotolni v celkovej 
hodnote 29,40 €. 
h) V mesiaci august 2021 sa  vykonala odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, tlakovej 
ná-doby a plynového zariadenia v hodnote 170,00 €. 
i) V mesiaci september 2021 sa vykonala odborná kontrola komína nad plynovou kotolňou 
v hodnote 53,40 €. 
j) V mesiaci september 2021 sa vykonala odborná prehliadka a prečistenie plynových kotlov 
v hodnote 160,00 €. 
k) Zabezpečovali sa pravidelné štvrťročné kontroly PO a OBP v objektoch TM v celkovej 
hodnote 929,46 €. 
l) V súvislosti s COVID-19 boli zakúpene ochranné prostriedky - respirátory v celkovej -
hodnote 194,50 €. 
l1) V priebehu roka 2021 boli zakúpené hygienické a čistiace prostiedky vo výške 789,98 € 
a ochranné pracovné prostriedky vo výške 403,94 €. 
m) V roku 2021 nebol v TM zaznamenaný žiadny pracovný úraz. 
n) V mesiaci jún 2021 bola vykonaná kontrola OBP zo strany Slovenského odborového zväzu 
verejnej správy a kultúry.  
  

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

B. Personálny rozvoj organizácie 

 
1. K 31. 12. 2021  malo Tekovské múzeum  v Leviciach 17 zamestnancov, z toho 2 zamest-
nanci na kratší pracovný úväzok. Priemerná mzda v roku 2021 dosiahla výšku 1.116,37 €.   
  

C. Majetkové pomery 
 
Nehnuteľný majetok: 
a) Levický hrad sanácia a rekonštrukcia. Je potrebné prehodnotiť situáciu zainteresovanými 
stranami a pripraviť kompletné riešenie sanácie a rekonštrukcie Levického hradu.  
a1) Rieši sa havarijný stav časti „hradná studňa“. V roku 2018 bol vypracovaný vykonávací 
projekt s rozpočtom na stavebné práce v tejto časti hradného areálu. Na základe usmernení 
KPU v Nitre sa musel vykonať v roku 2019  monitoring skalného brala a studne, po schválení 
výsledkov monitoringu KPU Nitra sa v 1. štvrťroku 2020  upravovala  projektová doku-
mentácia. Boli schválené kapitálové výdavky  na jej realizáciu v roku 2020, kvôli pandémii 
COVID-19 boli tieto kapitálové výdavky pozastavené a presunuté na rok 2021. V mesiaci 
december bola vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa investičnej akcie.        
b) Oprava strechy vo vysunutej expozícii SO Brhlovce (novší dom z roku 1932), boli  
schválené účelové finančné prostriedky vo výške 20.000,00 € na realizáciu tejto investičnej 
akcie v roku 2020. Podľa zistených skutočností neprebehlo úspešne verejné obstarávanie, 



ktoré realizoval príslušný odbor NSK.  Vzhľadom na stav strešnej konštrukcie by bolo vhodné 
sa touto opravou strechy zaoberať v roku 2022.    
c) V poslednom štvrťroku 2019 sa realizovala dodávateľským spôsobom oprava fasády Dom 
ľudový I. a Dom ľudový II. vo vysunutej expozícii SO Brhlovce. Podľa usmernení KPU v Nitre 
sa časť prác na fasáde staršieho domčeku z konca 19.storočia neuskutočnili z technických 
príčin. Bolo by vhodné v roku 2022 zo strany zriaďovateľa TM prideliť finančné prostriedky 
na dokončenie opravy fasády staršieho domčeku. 
 
Hnuteľný majetok: 
a) motorové vozidlá: osobné motorové vozidlo Citroen Xsara, úžitkové motorové vozidlo 
Citroen Jumpy. Bolo by potrebné vzhľadom na vek automobilu Citroen Xsara pristúpiť k jeho 
výmene. 
b) výkonný kopírovací stroj do formátu A3 a skener formátu A3. Bol zakúpený nový 
výkonnejší a kvalitnejší skener formátu A3. 
c) PC v počte 11 ks - z toho 1 server a 10 ks pripojených na internetovú sieť v rámci múzea. 
Z dôvodu skvalitnenia odbornej práce sa zakúpil  1 ks PC počitač a 1 ks notebook. 

 
D. Členstvo v organizáciách, zväzoch 
 
1. Tekovské múzeum v Leviciach je členom Zväzu múzeí na Slovensku.  
2. TM je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu TEKOV.  

 
E. Spolupráca a vzťahy s orgánmi samosprávy 
 
1.a) Spolupráca Tekovského múzea v Leviciach s mestom Levice je na veľmi dobrej úrovni 
a bez väčších problémov. Mesto Levice finančne a materiálne sa snaží podporovať kultúrno-
výchovné podujatia TM. TM poskytovalo priebežne odbornú pomoc.  
1.b) Veľmi dobrá spolupráca je s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach 
a Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, s ktorými sme sa podieľali na 
organizovaní podujatí „Levické hradné slávnosti, premietanie filmov v hradnom amfiteátri, 
„Dni fotografie v Leviciach 2021“ a výstava „Výtvarné spektrum 2020“. 
1.c) Spolupráca s obcou Brhlovce a Bohunice je na primeranej úrovni, bez väčších 
problémov. S obcou Bohunice sme pripravili podujatie Farmárska nedeľa.   
 
2. Tekovské múzeum v Leviciach v sledovanom období  aktívne spolupracovalo so:  
a) Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov Levice. Spolu realizujeme projekt  

„Chráňme včely - učme sa konať ako včely“. 

b) Post Bellum Bratislava. Spolu realizovali výstavu a tvorivé wokshopy (3). 

c) ZO Csemadok v Leviciach. Spolu realizovali 11.letný festival. 

d) Občianske združenie Milina Štefánik. Spolu realizovali benefičné podujatia pre hendi-

kepované deti a dospelých. 

e) N.o. Anna Vydrová Levice. Spolu zorganizovali podujatie „Sýtaj sa Vašich“. 

f) Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice. Spolu zorganizovali prezentáciu vinárstviev 

v hradnom areáli. 
 

 



F. Sumárny prehľad údajov o činnosti Tekovského múzea v Leviciach  
za rok 2021 
 

Kategória údajov    2021   2020 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet 

prír. č. ZP v danom roku: 

 

           125 

 

        136      

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet 

kusov ZP v danom roku: 
           631 

 
       1 483 

            

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet 

evid. č. ZP v danom roku: 

        

           970 
        

      

       631          

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet 

kusov ZP v danom roku: 

        1 269    

           

 

       631     

Úbytok zbierkových predmetov – počet prir. č.  v danom roku               1          14 

Úbytok zbierkových predmetov – počet ks  v danom roku               1        100 

Celkový počet zbierkových predmetov – počet prir. č. ZP         28.642   28. 518 

Celkový počet zbierkových predmetov – počet ks ZP       131.720 131. 090 

Celkový počet kusov skatalogizovaných zbierkových predmetov: 
       90.327  
 

  89. 058 

Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných 

elektronicky: 

       46.005 

 

   44.736 

Celkový počet záznamov v CEMUZ        25.264    24.670  

Celkový počet kusov zbierkových predmetov zdigitalizovaných 
(digitálny obrazový záznam) 

 
       40.192 

  
        39.531 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu 
v danom roku: 

 

        1.523     

       

             717       

z toho reštaurovaných                7                 5 

Celkový počet expozícií               7                 7 

Z toho Nové expozície:               0                 0 

Celkový počet výstav              15                13 

V tom 

Vlastné               6                  7 

Prevzaté a spolupráca               7                  5 

Dovezené zo zahraničia               2                 1  

Vyvezené do zahraničia               0                 0 

Vlastné – reprízy               0                 0 

Celkový počet kultúrno-spoločenských podujatí             51                41 

V  tom                          výchovno-vzdelávacie aktivity             30                24 

Celkový počet návštevníkov spolu         23.996        26. 281  

V tom 

Expozície a výstavy vo vlastných objektoch         16.647           21. 469  

Expozície a výstavy mimo vlastných objektoch               0                 0 

Expozície a výstavy v zahraničí               0                 0 

Výchovno-vzdelávacích aktivít            886               652 

   z toho deti a mládež            886                612 

Kultúrno-spoločenských podujatí         6.463           4. 160   

   z toho neplatiacich                                                                          5.713           1. 740    

Celkové náklady na edičnú činnosť        247,72      4. 675.61  

Celkové náklady na kultúrno-výchovnú činnosť     1.240,16      1. 506,28   

Celkové náklady na výstavnú a expozičnú činnosť     1.834,60      2. 937,74   

Celkové náklady na odborné ošetrenie a ochranu zb.predmetov   17.511,88    16. 986,95 

Z toho dodávateľsky                                                                      16.367.99             15. 311,38             

Celkový počet pracovníkov              17                17 

Z toho VŠ               9                 9 



Finančný rozpočet TM za rok 2021 v € 
Bežný transfer              415.490,26 

Z toho 

Na mzdy                226.401,00  

Výstavy a expozície 
                    

                   1834,60 

Edičnú činnosť                      247,72 

Ošetrenie, reštaurovanie a konzervovanie zbierkových 

predmetov 
                17.913,88  

Nákup zbierkových predmetov, celkom                   4.230.00  

Z toho  

Fondu reprodukcie                             0 

účelových dotácií 

                  4.230.00 

 

 
   

vlastných zdrojov                             0  

Mimorozpočtové zdroje                   1.150,00 

Kapitálové výdavky                   4.230,00  

Z toho nákup zbierkových predmetov                   4.230,00 

Vlastné výnosy a tržby, celkom                 19.500,00  

Z toho 

Tržby zo vstupného                   15.885,00 

Tržby z prenájmu 
                  3.615,00 

        

Granty 

Tuzemské z kapitoly MK SR                                    0   

Granty z projektu FPU                 12.168,35      

Zahraničné                             0      

Zahraničné transfery                             0 

 

 

 

Zbierkový fond za rok 2021 

 Prírastky 
                                            Spôsob nadobudnutia 

Vlastný výskum Kúpa Dar Zámena Prevod 

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

Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks Prír. č. Ks 

História        49        56        46             53          0          0          3          3          0          0          0          0 

Etnografia        12        14          1               1          0          0        11        13          0          0          0          0 

 
Dejiny umenia 

       11        14          0               0        11        14          0          0          0          0          0          0 

Numizmatika          1          2          1               2          0          0          0          0          0          0          0          0 

Archeológia          0          0          0               0          0          0          0          0          0          0          0          0 

Spoločenské vedy spolu        73        86        48             56        11         14        14        16          0          0          0          0 

Botanika        20      312         18              310          0          0          2          2          0          0          0          0 

Entomológia        32       233        32           233          0          0          0          0               0          0          0          0 

Prírodné vedy spolu        52      545           50           543          0          0          2          2          0          0          0          0 

Prírastky spolu      125      631        98            599        11        14         16        18          0          0          0          0 

 

 
Elektronické spracovanie zbierok za rok 2021 

 

Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia 

Počet predmetov  
s digitálnym ob-
razovým dokumentom 

Počet  
záznamov  
v CEMUZ 

Počet  
prí-
rastkových 
čísel 

Počet kusov 
zbierkových 
predmetov 

Počet 
evidenčných 
čísel 

Počet kusov  
skatalogizovaných 
predmetov 

Celkový počet 28 642 131 720 50 975 90 327 40 192 25 264 

 

 



 
Celkový stav zbierkového fondu TM k 31.12.2021 

 
Prírastky 
celkovo 

Skatalogizované 
celkovo 

Skatalogizované v danom 
roku 

Úbytok 
v danom roku 

Odbor Prir. č. Ks Evid. č. Ks Evid. č. Ks Evid. č. Ks 

Archeológia        951   1   371               1  347        1 524                       0                       0               0               0 

História     5 476   8   518               8  918        9 048                     61                       61                1               1 

Etnografia     9 299 13   264             11  401      11 512                     10                     10               0               0 

Dejiny umenia        560        688                   658           680                       0                       0               0               0 

Numizmatika     8 531   9   496               9  429        9 447                   450                   450               0               0 

Iné spoločenské vedy          24        882                   882           882                       0                       0               0               0  

Spoločenské vedy spolu   24 841  34  219             32  635      33 093                   521                     521               1               1    

Mineralógia – petrografia        254        324                   101           252                      0                       0               0               0 

Paleontológia            8          13                       0               0                      0                       0               0               0 

Botanika     1 969  33  148             16  259     24  171                   400                   400               0               0 

Zoológia     1 569  64  012               1  970     32  831                     49                   348               0               0 

Antropológia            1            4                       0               0                      0                       0               0               0 

Prírodné vedy spolu     3 801   97 501              18 330     57  254                   449                   748               0               0 

Zbierky spolu  28  642 131 720              50 975     90  327                   970                 1269               1               1 

 
 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť TM za rok 2021 

Kultúrno-vzdelávacie 
podujatia 

Počet podujatí 
2021         2020 

Počet 
návštevníkov 
2021        2020 

z toho 
neplatiacich 
2021         2020 

Náklady v € 
2021           2020 

     Príjmy v € 
   2021             2020 

Vzdelávacie programy     7          4       172          135       172       120          0        33.15                   0                13.00      

Prednášky a besedy   23         20      714          517          0         60                  0              0            225,00              17.50  

Kultúrne podujatia   21         17      6 463      4 160     5 713    1 740  1.240,16  1.473,13    795,00          1.683,00     

Spolu   51         41    7 349      4 812     5 885    1 920   1.240,16  1.506,28            1.020.00          1.713,50        

 
Návštevnosť a vstupné 

Názov 

Návštevníci        Vstupné v € 

 
  2021 

 
  2020 

Zahraniční 
2021         2020 

Neplatiaci 
2021   2020 

  Do 18 rokov 
2021         2020 

2021           2020 

Skalné obydlia Brhlovce           5 844     5 379    400          500 150       130  4 000      2 300    3.733.50        3. 429,00       

Vodný mlyn Bohunice           3 436     5 206    200          200   150       100  1 280         855  2.092.50        2. 807,00           

Výstavy             2 015     4 280    200          200 815       120    510        2830      435,80        1. 531,20    

Stále expozície           5 352     6 604    500        1000 214       150 2 631       3 990     7. 056.80        7.775,00        

Spolu         16 647   21 469 1 300       1 900 1329     470  8 421       9 975 13.318.60     15.542,20               

 
 

Edičná činnosť TM 

Názov 

Roz-

sah 
strán 

Jazyk 
Náklad 

v ks 

Druh titulu 

––––––––––- 
Náklady v € 

Plagáty k výstavám a podujatiam 
v počte 9 

  9 Slovenský    730 
Plagát 

          247,22 

 
 

 

 

 

 

 

 



Publikačná činnosť pracovníkov TM za rok 2021               

                                         

Rok   2020Rok 

 

2021 

 

2020 

Monografie      0        1 

Náklad monografií      0        0 

Štúdie      2        4 

Články v odbornej tlači      2        0 

Popularizačné články    11        7 

Recenzie      0        3 

Oponentský posudok      2         0 

 
 
Propagácia TM v roku 2021 
          

Rok 2020 2021 

V tlači         42         14 

V rozhlase          6           7  

V televízii         30         18 

Na internete       650       110  

Exteriérová reklama         21            8 

Správa v mestskom 

rozhlase 

  
         37 

 

         13 

 
      
 
 

Vypracoval : PhDr. Ján Dano, samostatný odborný pracovník - etnograf 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


