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1. Základné údaje 
 

1.1. Názov organizácie: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 

1.2. Personálna vybavenosť:   10.2 

 

1.3. Priemerná mzda:   1.011,94 Eur 

 

1.4. Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky:   208.959,- Eur 

 

1.5. Tržby a vlastné výnosy:     979,02 Eur 

 

1.6. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:   83.000,- Eur 

                                                                                 čerpané  11.000,- Eur 

 

1.7. Z vlastných zdrojov:   - 

 

1.8. Grantové schéme (MK SR, FPU a iné):   15.600,- Eur 

 

1.9. Územná pôsobnosť:  

 

1.10. Špecializácia:  

          Výskum a  prezentácia výtvarného umenia poslucháčov vysokých  a  stredných     

           umeleckých škôl formou periodického trienále Talenty s  celoslovenskou  

           pôsobnosťou. V rámci cezhraničnej spolupráce realizuje výskum   

           s prezentáciou súčasného výtvarného umenia prihraničných regiónov Českej  

           republiky a Rakúska. 

 

 

2. Expozície, výstavy a iné podujatia: 
2.1. Expozície 

2.1.1. Galéria Júliusa Koreszku, Záhorské múzeum, Skalica 

rok, resp. dátum sprístupnenia   1991, 1995 reinštalácia  

autorka  Mgr. Božena Juríčková  

výstup  katalógy z rokov 1986 a 1995 

stručný popis    Odbornometodická  starostlivosť o stálu expozíciu známeho 

slovenského  krajinára zo Záhoria, ktorý vyše  dvadsať rokov tvoril  v Skalici, 

zostavená  z obrazov a kresieb pochádzajúcich zo  zbierok Záhorskej galérie Jána 

Mudrocha v Senici. 

 

2.2. Výstavy 

2.2.1. Názov  Jozef Zamboj Stretnutie v čase 

   dátum sprístupnenia a ukončenia   30.11.2016 – 29.1.2017 

   kurátorka    Mgr. Dana Janáčková  

   miesto realizácie     Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

   výstup    Podrobný výskum tvorby a počiatky pripravovanej monografie autora  

   stručný popis   Výstava predstavila v komplexnejšej podobe tohto autora,   

   rodáka z Martina, žijúceho v Skalici. Priniesla výber z jeho širokospektrálnej   

  tvorby -  riešenie  interiérov – verejných priestorov, firemnej i bytovej kultúry,  

  dizajnovú nábytkovú tvorbu aj voľný výtvarný program – kresbu, počítačovú  



  grafiku, art glas, plastiku a fotografiu.   

 

2.2.2. Mária a Julián Filovci Obrazy, kresby, grafiky, ilustrácie   

   9.2. – 26.3.2017 

   PhDr. Štefan Zajíček, odborná spolupráca RNDr. Jana Filová   

   Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

   výstup    katalóg 

   Spoločná výstava mnohotvárnej tvorby manželov Márie a Juliána Filovcov,   

   z oblasti maliarstva, kresby, grafiky, ilustrácie, textilnej a monumentálnej  

   tvorby,  ktorí boli za svoje náboženské presvedčenie potrestaní, či už on  

   vylúčením zo školy, alebo ona  nasadením do pracovného tábora.  

 

2.2.3. 9. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty     

    6.4. – 28.5.2017 

 Mgr. Dana Janáčková   

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

 spoluporiadateľ  Vysoká škola múzických umení v Bratislave  

 výstup  katalóg, článok  

   Ďalšie pokračovanie projektu galérie v rámci ktorého sa prezentovali  

 poslucháči umeleckých škôl, tentoraz poslucháči VŠMU v Bratislave Ateliéru  

 animovanej tvorby. Výstava predstavila vizuál prác, ukázala tvorivý zápas  

 s nápadom, ideou a jej snahou bolo priblížiť, ako ťažko sa animovaný film  

 rodí, koľko námahy treba, aby malá postavička na filmovom plátne ožila. Bola 

širokospektrálnou ukážkou kreatívnych nápadov, rozdielnych rukopisov, 

dizajnu a techník. 

 

2.2.4. Rudolf Janák Paralelný príbeh  

  15.6. – 30.7.2017 

  Mgr. Božena Juríčková   

   Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

     výstup  katalóg, článok  

 Výstava premiérovo predstavila tvorbu mladého senického autora (1985),  

 absolventa AVU v Prahe, ktorý tu aj trvalo pôsobí. Výber sa sústredil na  

 maliarske cykly z obdobia posledných 5 rokov, v ktorých na báze expresívno- 

 surreálnych východísk tlmočí aktuálne tematické pásma – človek resp.  

 civilizácia v kontexte doby.         

 

2.2.5. Miroslav Štolfa Míjení 

  10.8. – 1.10.2017 

   externe Mgr. Josef Fantura,  mgr.  Dana Janáčková   

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

 spoluporiadateľ  Galerie výtvarného umění v Hodoníně  

 výstup   

 Pod názvom Míjení sa prezentoval v ZGJM výberom zo svojej tvorby  

 posledného desaťročia Miroslav Štolfa. Autor je popredným predstaviteľom  

 českej výtvarnej scény staršej generácie. Výstava bola pripravená v spolupráci  

 s Galériou výtvarného umenia v Hodoníne a zároveň naplnila aj ďalší cieľ  

 projektu - prezentovať výtvarnú tvorbu českého umenia, ktoré je v súlade so  

 špecializáciou galérie. 

 



2.2.6. Sara Pernecká LES(S) MORE 

    20.10. – 26.11.2017 

  Mgr.  Božena Juríčková   

  Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

  výstup   článok  

 Autorka (1970) s vrstveným, viacdimenziálnym záberom na    

  svojej doteraz najvýznamnejšej výstave predstavila retrospektívny výber  

  z tvorby v okruhu objektov a inštalácií, s ktorými korešpondovali plošné cykly  

  kresieb a obrazov. Základnú platformu, z ktorej vyrastá autorkina tvorba, tvorí  

  rešpektovanie princípov minimalizmu. 

 

2.2.7. Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom  

   umení k 200. výročiu narodenia dejateľa  

 29.11.2017 – 28.1.2018 

 PhDr. Štefan Zajíček  

 Senica, vestibul Záhorskej galérie Jána Mudrocha  

 výstup    katalóg   

 Repríza putovnej výstavy prezentuje na piatich paneloch veľkoplošné farebné  

 reprodukcie  umeleckých diel zobrazujúcich významného slovenského dejateľa  

  a hurbanovského povstania v  meruôsmych rokoch 19. storočia v oblasti  

  maliarstva, kresby, grafiky, známkovej tvorby, sochárstva a pamätníkovej  

  tvorby.   

 

2.2.8. Zdeno Brázdil Maľba, grafika a ilustrácia (retrospektíva)  

   5.12.2017 – 28.01.2018 

  PhDr. Štefan Zajíček  

  Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

  spoluporiadateľ  Mesto Gbely  

  výstup    skladačka  

  Retrospektívna výstava  výberu diel z mnohorakej výtvarnej tvorby vytvorenej  

 za  posledných  tridsať rokov  bratislavského maliara, grafika a ilustrátora  

 pôvodom z Gbelov, usporiadaná v rámci cyklu výstav galérie Umelci Záhoria.  

      

2.3. Výstavy mimo galérie 

a/  Profesionálne výtvarné umenie  

 

2.3.1. Milan Rašla z ateliéru 

  17. 3. – 14. 4. 2017 

  Mgr. Božena Juríčková  

  Senica, Galéria v podkroví ZUŠ  

  spoluporiadateľ ZUŠ Senica, Výchova umením o.z. Senica, Mesto Senica    

 výstup       skladačka   

 Súbežne s medzinárodnou súťažnou výstavou detskej výtvarnej tvorby  

 Mudrochova paleta individuálne vystavoval najnovšiu maliarsku tvorbu aj člen  

 odbornej poroty Milan Rašla. Prezentoval maliarsky cyklus, tematicky viazaný  

 na oblasť hudby a artistných inšpirácií, v ktorých ďalej rozvíja výrazové  

 a technické aspekty svojej štrukturálne bohatej maľby. 

 

2.3.2. Jozef Zamboj Stretnutie v čase  

11.5. – 2.6.2017  



Mgr. Dana Janáčková  

Bratislava, Cik Cak centrum   

spoluporiadateľ  Cik Cak centrum Bratislava  

výstup 

Repríza výstavy Jozefa Zamboja v Bratislave priniesla zúžený výber z tvorby 

autora, popri dominantnom riešenie interiérov – verejných priestorov, firemnej 

i bytovej kultúry ho predstavila zúženým výberom z voľnej tvorby - kresbou, 

počítačovou grafikou, sklenými obrazmi, plastikou a fotografiou.     
 

2.3.3. Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom  

umení k 200. výročiu narodenia dejateľa  

5.9. – 26.11.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Trnava, prízemie Galérie Jána Koniarka  

spoluporiadateľ  Galéria Jána Koniarka Trnava 

výstup   katalóg   

Premiéra putovnej výstavy na piatich paneloch s veľkoplošnými farebnými 

reprodukciami umeleckých diel maliarstva, kresby, grafiky, známkovej tvorby, 

sochárstva a pamätníkovej tvorby najrôznejšie sa námetovo viažucich k J. M. 

Hurbanovi a hurbanovskému povstaniu   

 

2.3.4. Senica ‹ Pultusk 2 

18. 9. – 10. 10. 2017 

Mgr. Božena Juríčková  

Pultusk, Galeria Sztuki 4 Strony Swiata (Poľsko) 

spoluporiadatelia Mestské zastupiteľstvo v Pultusku, Mesto Senica, ZUŠ 

Senica,Galéria umenia 4 svetových strán Pultusk   

výstup  katalóg   

V poradí druhý ročník podujatia sa uskutočnil v rámci spolupráce s družobným 

mestom Pultusk v Poľsku. Výstava, zameraná na plošný prejav, prezentovala 

súčasnú výtvarnú tvorbu 14 autorov z radov profesionálnych umelcov, ktorí sú 

rôznymi väzbami spätí s mestom Senica (rodisko, bydlisko, dočasné či trvalé 

pôsobisko a pod.): L. Grohmann, V. Holický, Š. Hološka, R. Janák, Ľ. Miča, 

M. Mikula, Š. Orth st., Š. Orth ml., M. Orth, O. Paliy, Ľ. Pilná, Š. Zajíček, P. 

Žúrek, N. Žúrková. 

 

2.3.5. Senica ‹ Pultusk 2 

27.10. – 23.11.2017  

Mgr. Božena Juríčková  

Senica, Galéria v podkroví ZUŠ  

spoluporiadatelia ZUŠ Senica, Výchova umením o.z. Senica, Mesto Senica  

výstup   katalóg 

 Autori, ktorí reprezentovali regionálnu výtvarnú scénu v poľskom Pultusku, sa 

predstavili i na rodnej pôde. Vzhľadom k technickým  podmienkam sa pre 

senické publikum realizoval rozšírený a čiastočne pozmenený výber 

jednotlivých autorských kolekcií (maľba, kresba, asambláž, smalt, grafický 

dizajn). 

 

2.3.6. Ľubomír Miča  (VI. strážnický salon Františka Cundrly) 

22.10. – 5.11.2017  



Mgr. Božena Juríčková  

Strážnice, KD Strážničan (ČR) 

soluporiadateľ KD Strážničan  

výstup  informačný panel  

            Výstava sa uskutočnila v rámci periodického výstavného projektu na počesť 

významného strážnického rodáka maliara Františka Cundrlu (1943 – 2011) 

paralelne s výstavou moravského autora Františka Pavlicu. Prezentovala 

abstraktný maliarsky prejav autora, ktorý sa programovo venuje problému 

výtvarnej formy, založenej na optickom i štrukturálnom vrstvení farebných 

hmôt a ich akčnej projekcii na plochu plátna.  

 

2.3.7. BB Ema Gažíková, Magdaléna Masárová 

7.12.2017 – 14.1.2018 

PhDr. Štefan Zajíček  

Skalica, Galéria u františkánov 

spoluporiadateľ  Mesto Skalica 

výstup 

Prvá samostatná výstava dvoch poslucháčok Katedry maliarstva  Fakulty 

výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zaoberajúcich sa 

figurálnou maľbou pod vedením známych pedagógov školy Štefana Balázsa  

a Ľudovíta Hološku. 

 

 

b/  Neprofesionálna výtvarná tvorba  

 

2.3.8. Vladimír Jánošík Výber z tvorby (k 70. výročiu narodenia autora) 

10. – 27.1.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Senica, Záhorské osvetové stredisko  

spoluporiadateľ  Záhorské osvetové stredisko Senica  

výstup   

Vôbec prvá samostatná výstava jablonického maliara a kresliara v Senici 

prezentuje realistické figurálne, portrétne, folklórne a krajinárske námety 

z jeho blízkeho okolia v maliarskom a kresbovom vyjadrení.  

 

2.3.9. Výtvarná Senica 2016/2017. 51. ročník regionálne postupovej    

   súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica  

3. 2. – 2. 3.2017 

Mgr. Božena Juríčková  

Záhorské osvetové stredisko Senica  

spoluporiadateľ  Záhorské osvetové stredisko Senica, Mesto Senica   

výstup   skladačka   

Výstava, na odporúčanie odbornej poroty zostavená z výtvarných diel, 

vytvorených v uplynulom roku a prihlásených na súťažnú výstavu v okruhu 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby, prezentovala najnovšie  tvorivé zápasy 

spolu 47 autorov v štyroch kategóriách. 

 

2.3.10.    Paleta 2017 

15.4. – 29.4.2017 

Mgr. Dana Janáčková 



Senica, Denné centrum  

spoluporiadateľ SenART – združenie neprofesionálnych výtvarných umelcov 

Senica   

výstup 

V poradí už 6. klubová výstava združenia senických výtvarníkov  SenART 

bola opäť mnohovrstevnou ukážkou žánrového a štýlového potenciálu 

združenia, kde prevažujúce zastúpenie patrí spontánnemu chápaniu reálneho 

zobrazovania skutočnosti popri čoraz častejších sondách do maľby 

nepredmetnej.  

 

2.3.11.   Ami – Anna Miľanová Cesta 

7.6. – 30.6.2017 

Mgr. Dana Janáčková  

Senica, Záhorské osvetové stredisko  

spoluporiadateľ Záhorské osvetové stredisko Senica  

výstup  skladačka 

Prvá autorská a vážnejšia sonda do tvorby v retrospektíve    

dokumentovala celé doterajšie umelecké snaženie autorky (kresba, maľba,    

grafika, koláž, užité umenie – textil, keramika a fotografia). Dielo uzatvára do  

viacerých formúl života blízkych svojmu prostrediu, ktoré interpretuje v  

niekoľkých podobách žánrov, foriem, obsahov i významov, snažiac sa 

štylizovať svoju osobitú kultúru prejavu.  

 

2.3.12.    Výtvarné Kúty. Maliarske sympózium k 300. výročiu požehnania   

       základného kameňa Kostola svätého Jozefa Pestúna v Kútoch a 200.  

       výročiu narodenia Andreja Radlinského  

 31.7.-4.8.2017, výstava 5.8. – 1.10.2017 

 Mgr. Dana Janáčková  

 Kúty, Fara 

 spoluporiadatelia Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kúty, Združenie  

 senických výtvarníkov SenART  

 výstup 

 Výstava prezentovala výsledky maliarskeho sympózia členov OZ 

 SenART a hosťa Štefana Zajíčka, ktoré sa odohrávalo v Kútoch. Výsledky  

 tvorivého pobytu boli prezentované pestrou a rôznorodou výstavou diel,  

 ktoré vyrástli z konkrétnych autentických zážitkov. Ponúkali maliarske  

 a kresliarske diela s mnohorakou rôznosťou žánrov, techník  i názorov.  

 

2.3.13.    Skalické námety v tvorbe Klubu výtvarníkov v Skalici (k 800.    

      výročiu prvej písomnej zmienky o Meste Skalica počas Skalických dní)  

dátum sprístupnenia a ukončenia 21. – 24.9.2017 

kurátor  PhDr. Štefan Zajíček  

miesto realizácie Skalica, prísalie Domu kultúry  

spoluporiadateľ  Mesto Skalica, Klub skalických výtvarníkov  

výstup 

Takmer sto prezentovaných malieb, kresieb, plastík, keramík 

dvadsiatichdvoch členov Klubu výtvarníkov v Skalici bolo predstavených 

v rámci Skalických dní k nevídanému okrúhlemu jubileu osemsto rokov, 

ktoré uplynuli od prvej písomnej zmienky o meste Skalica.     

 



2.3.14.   Dana Motusová-Melegová Je pekné byť spolu  

29.9. – 13.10.2017 

Mgr. Dana Janáčková  

Senica, Denné centrum 

spoluporiadateľ SenART – združenie neprofesionálnych výtvarných umelcov 

Senica   

výstup   skladačka  

Prezentácia priniesla dva samostatné celky, prvý dominantný  

prezentoval maliarsku tvorbu, v ktorej premiérovo varírovala motívy figúry  

senzuálne modulovanými kompozíciami s výraznou lineárnou kresbou figúr.  

Zachytáva ich v rôznych pózach a gestách bežného každodenného človeka, 

kde ju bavili mnohé tvary, farby, vône či štruktúry za účasti silnej citovej a 

pocitovej roviny. Druhý celok predstavil tvorbu šperkov - voľných alebo 

zakomponované do obrazu s príchuťou mozaiky respektíve asambláže. 

 

2.3.15.   Rohov očami SenARTu – plenér výtvarníkov OZ SenART v Rohove  

     spojený s prezentáciou výsledných diel  

20.10., výstava trvala do 29.10.2017 

Mgr. Dana Janáčková  

Rohov, Kultúrny dom  

spoluoriadateľ SenART – združenie neprofesionálnych výtvarných umelcov  

Senica   

výstup 

Výstava prezentovala výsledky v poradí už 13. tvorivého pobytu členov  

združenia, ktorý sa tentoraz odohrával v Rohove a okolí. Názorovo pestrá 

a rôznorodá prezentácia ponúkla diela, ktoré vyrástli z konkrétnych 

autentických zážitkov, z inšpirácie dominantami obce – historickou 

architektúrou, ale aj prírodou z okolia, s mnohorakou rôznosťou tvarov, 

svetiel i farieb.  

 

2.3.16.   Klub výtvarníkov v Skalici – 40 rokov  

3.11. – 1.12.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Skalica, Galéria u františkánov  

spoluporiadateľ  Mesto Skalica  

výstup  skladačka 

Spoločná výstava dvadsiatichštyroch členov Klubu výtvarníkov v Skalici, 

ktorí predstavili svoju mnohorakú vizuálnu tvorbu v oblasti maliarstva, 

sochárstva, kresby, keramiky a výtvarnej fotografie pri nevšednej príležitosti 

okrúhleho štyridsaťročného jubilea vzniku Klubu.  

 

2.3.17.   Alena Kováčová, Roman Macko, Anna Petrová 

24.11. – 4.12.2017 

Mgr. Dana Janáčková  

Senica, Denné centrum  

spoluporiadateľ SenART – združenie neprofesionálnych výtvarných umelcov 

Senica   

výstup 

V rámci výstavného programu združenia senických výtvarníkov SenART 

bola pripravená  výstava najnovšej tvorby troch autorov Aleny Kováčovej, 



Romana Macka a Anny Petrovej. Výstava prezentovala tri rozdiele názorové 

polohy odvíjajúce sa najmä v žánroch krajinomaľby, zátišia, figurálnej 

kompozície a okrajovo i v oblasti nepredmetného zobrazenia.  

 

c/ neprofesionálna výtvarná fotografia  

 

2.3.18.    Ľubomír Jarábek Emotívny portrét (k 65. výročiu narodenia  

      fotografa) 

13. – 31.10.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Senica, Záhorské osvetové stredisko  

spoluporiadateľ  Záhorské osvetové stredisko Senica  

výstup  skladačka 

Jubilejná výstava agilného členka Fotoklubu Retina Senica predstavuje jeho 

najnovšiu  fotografickú tvorbu, najmä v oblasti portrétu, ktorá výrazne 

smeruje k výtvarnej, abstraktne, experimentálne podmienenej umeleckej 

fotografii 

 

2.3.19.   21. členská výstava Fotoklubu Retina Senica k 75. výročiu vzniku  

     Fotoklubu  

6.11. – 20.12.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Senica, vestibul Domu kultúry 

spoluporiadateľ  MsKS Senica, Fotoklub Retina Senica  

výstup  katalóg 

Pravidelná prezentácia vyše sto fotografií najnovšej fotografie tvorby 

súčasných dvanástich členov jedného z najstarších fotografických združení na 

Slovensku, tentoraz  zvýraznená nevšedným jubileom tvorivého pôsobenia 

senickej fotografie.  

 

 

d/  detský výtvarný prejav     

 

2.3.20.   Aká bude Európa 2017 

18.1. – 31.3.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Senica, Mestský úrad 

spoluporiadateľ  Europe Direct Senica  

výstup       tri vydané kalendáriky Aká bude Európa 2017    

Na tradičnej súťaži detskej výtvarnej tvorby spojenej s výstavou sa v už 7. 

ročníku predstavujú deti z materských a prvého a druhého stupňa základných 

škôl ako aj základných umeleckých   škôl s návrhmi na kalendáriky, pričom 

tri najlepšie  z nich boli aj vytlačené a distribuované.  

 

2.3.21.   Výstava výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Skalici  

1.- 30.6.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Skalica, Galéria u františkánov 

spoluporiadatelia ZUŠ a Mesto Skalica  

výstup 



Periodická koncoročná výstava  vybraných najlepších prác absolventov 

prvého a druhého stupňa výtvarného odboru skalickej základnej umeleckej 

školy doplnená vybranými prácami ostatných žiakov výtvarného odboru.  

 

2.3.22.   Súťažná výstava detskej výtvarnej tvorby Rodina bez cigariet. 

     7. ročník  

27.11. – 13.12.2017 

PhDr. Štefan Zajíček  

Skalica, ZOC Max 

spoluporiadatelia  Občianske združenie Skalica  

výstup 

Pravidelná každoročná súťaž detskej výtvarnej tvorby na aktuálnu tému boja 

proti fajčeniu a drogovej závislosti usporiadaná  v dvoch rovinách 

celoslovenskej a regionálnej s účasťou početných škôl základných 

a umeleckých.  

 

3. Akvizičná činnosť: 

 

3.1. Kúpa 

 

Nákup zbierok za rok 2017 
P. č. Názov predmetu/súboru 

predmetov 

Stručný popis (max 100 znakov) Cena 

- - - - 

    

    

    

 

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

mimoriadnym spôsobom obohacujú zbierkový fond galérie) 

3.2.1. Zdeno Brázdil: Sen o koníkovi. 1979. Olej, plátno, 67 x 75 cm; s rámom  

  78 x 69 cm, IC 1 500 Eur   

 Olejomaľba na plátne so snovým námetom s koníkom pochádza zo staršieho  

obdobia konca 70. rokov umelcovho vývoja.  

 

3.3. Zber (súpis len najvýznamnejších predmetov získaných v danom roku vlastným 

zberom, ktoré mimoriadnym spôsobom obohacujú zbierkový fond galérie) 

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

3.3.2. -- 

 

 

4. Metodická činnosť: (podujatia, prednášky, besedy, prezentácie, vyučovacie hodiny 

a iné) 

 

4.1. Metodicko-poradenská činnosť 

4.1.1. (Konzultácia, identifikácia, poskytnutie informácie a pod.) 

krátky popis 

 

        Odbornometodická pomoc bola uskutočňovaná najmä pri odbornej  

 kurátorskej príprave už uvedených dvanástich výstav neprofesionálnej výtvarnej  

 tvorby  (dr. Zajíček, mgr. Janáčková, mgr. Juríčková), vrátane  výstav Výtvarná  



  Senica. 51. ročník regionálne postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby    

  okresov Senica a Skalica v ZOS v Senici (mgr. Juríčková),  trom výstavám  

 detského výtvarného prejavu  Aká bude Európa 2017, Výstava výtvarného odboru 

 ZUŠ v Skalici, Rodina bez cigariet  (dr. Zajíček), ako aj majiteľom a zberateľom  

 umeleckých diel (dr. Zajíček). 

 

  Zabezpečenie umeleckých programov k otvoreniam výstav  v  ZGJM priebežne  

  počas roku (A. Pullmanová).  

 

  Zabezpečenie propagácie výstav a podujatí na odborných portáloch   

  www.muzeum.sk, www.senica.sk, www.trnava-vuc.sk, na školách a v organizáciách  

  (A. Pullmanová, mgr. Juríčková, mgr. Janáčková, V. Holický, Z. Chlapečková). 

 

 

1.1. Kultúrno-výchovná činnosť 

 

1.1.1. Tvorba manželov  Filovcov 

 5.3.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

 výstup 

                    Podujatie pre  cestovné kancelárie  a propagačné  zariadenia  

                    cestovného ruchu vhodnou formou  i s prehliadkou výstavy informovalo  

                     o výstave a umení manželov Filovcov. Podujatia sa osobne zúčastnila i RNDr.  

                     Jana Filová. 

 

1.1.2. Stretnutie s  Filovcami 

 6.3.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

 výstup  článok  

 Podujatie bolo pripravené pre  pacientov  Kúpeľov Smrdáky a obyvateľov obce  

 Smrdáky. Kurátor výstavy dr. Zajíček  zaujímavo priblížil  dielo manželov  

 Filovcov a zodpovedal na množstvo  otázok. Podujatia sa zúčastnila  i RNDr.  

 Jana Filová, odborná spolupracovníčka pri realizácii výstavy v galérii. 

 

1.1.3. Derniéra výstavy Mária a Julián Filovci Obrazy  

 26.3.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 výstup 

 Pre veľký záujem priaznivcov  umenia sa uskutočnila  aj derniéra výstavy. 

Derniéry  sa zúčastnila  i rodina umelcova  a mnoho návštevníkov nielen zo 

Senice ale i Bratislavy. 

 

1.1.4.  Lásky a nelásky  Jany Juráňovej 

 14.3.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 výstup 

Podujatie bolo pripravené  v spolupráci so ZK v Senici v rámci Týždňa  

slovenských knižníc  pre stredoškolskú  mládež. Spisovateľka a prekladateľka 

 sa  narodila v Senici  a svojou tvorbou  patrí k nasledovníčkam Ľudmily 

Podjavorinskej  a Terézii Vansovej.  

http://www.senica.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


 

1.1.5. Letom svetom s malým vtáčím kabaretom 

 19.5.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 výstup 

Kabaret pre deti MŠ bol pripravený  v rámci Dní ICOM v galérii.  Kabaret  

uviedlo divadielko z ČR Rád Červených nosov  a s  deťmi  prespievali  

s vtáčím kabaretom  celý svet.  

 

1.1.6. Oľga Bartošíková Maliarske dielo 

 19.5.2017 

 Senica, Záhorská knižnica 

 výstup 

Podujatie sa uskutočnilo k vydaniu rovnomennej publikácie maliarky za účasti 

autora knižnej publikácie dr. Zajíčka pre odborných pracovníkov knižnice 

a galérie.  

 

1.1.7. Koncert víťazov a sólistov súťaží ZUŠ v Senici 

 21.5.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 výstup    článok  

Koncert sa uskutočnil v rámci  sviatku múzeí a galérií.  Okrem hudobníkov sa 

predstavili i speváci a literáti. Koncert každoročne navštívi  veľa návštevníkov, 

nielen zo Senice, ale i blízkeho okolia.  

 

1.1.8. Vorkšop so študentami  VŠMU 

 23.5.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 výstup   tri krátke animované filmy  

Podujatie bolo pripravené v spolupráci s VŠMU  pre  deti Základnej školy 

v Dojči a ZUŠ v Senici   k výstave Talenty.  

 

1.1.9. Po stranách Moravy. VI. ročník letného medzinárodného poetického   

festivalu 

 28.7.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 výstup  článok  

V piatok 28. júla sa v ZGJM v Senici uskutočnil  v spolupráci so ZK v Senici 

VI. ročník spoločného česko-slovenského letného poetického festivalu. 

Zúčastnili sa ho nielen poeti, prozaici, ale i výtvarníci a hudobníci spolu 

s pracovníkmi kultúry a obyvateľmi mesta Senica.  

 

1.1.10.   Kniha Záhoria 2016 

  25.10.2017 

  Skalica, Záhorské múzeum  

  výstup  článok  

 Knihou Záhoria sa stala Konvália spisovateľky Denisy Fulmekovej   

 s podtitulom Zakázané láska. O víťazovi ankety z 53 knižných titulov    

 rozhodlo 1956 hlasov. Súťažné tituly museli mať pridelené medzinárodné  

 číslo  ISBN, vydané v roku 2016 a tematicky späté so Záhorím.  



 

1.1.11.   Literárna Senica Ladislava Novomeského  

 7.12.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 výstup  článok  

 Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutočnilo v spolupráci so  

   Záhorskou knižnicou v Senici. Poetické práce hodnotila poetka Dana  

   Podracká, prózu hodnotili spisovatelia  Iris Kopcsayová a Pavla Rankova.  

   Cenu predsedu TTSK Trnava získal  študent zo Senice Michal Sabol.    

 

1.1.12.   Vianočný benefičný koncert Svetlo do sŕdc 

 17.12.2017 

 Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

 výstup 

 Vianočný benefičný koncert sa uskutočnil v spolupráci s Občianskym  

 združením Saleziánskej mládeže Domka Senica. Na koncerte účinkovali  

 hudobníci a speváci z Domky. Dobrovoľný príspevok, ktorý sa na koncerte  

 vyzbieral bol venovaný prostredníctvom Domky znevýhodneným rodinám  

 v Senici. Svoj príspevok venovali i pracovníci Záhorskej galérie Jána  

 Mudrocha v Senici.   

 

 

2. Vedecko-výskumná činnosť 
A/ Profesionálne výtvarné umenie  

 

2.1.1. PhDr. Štefan Zajíček: Mária a Julián Filovci Obrazy, kresby, grafiky,    

    ilustrácie,  2016 – 2017   

Výstupy: 

a/   kurátorstvo samostatnej výstavy na národnej úrovni (Senica, ZGJM, 9.2. -26.3.2017) 

b/   katalóg samostatnej výstavy (TTSK ZGJM v Senici, 2017, ISBN 978-80-89724-22-2) 

 

2.1.2. Mgr. Božena Juríčková MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte  

    slovenského výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia 

Výstup : 

Odborný článok v odbornom domácom periodiku (Záhorie XXVI., č. 2, 2017, s. 2-6) 

 

2.1.3. Mgr. Dana Janáčková 9. trienále poslucháčov umeleckých škôl Talenty, 

   január – marec 2017 

Výstupy:  

a/ kurátorstvo kolektívnej výstavy na národnej úrovni (ZGJM Senica, 6.4.-28.5.2017) 

b/ katalóg ku kolektívnej výstave – domácej (TTSK ZGJM Senica 2017, ISBN 978-80-

89724-23-9) 

c/ odborný článok v domácom periodiku (Animácia v tvorbe študentov, Naša Senica, XXXX, 

č. 3, marec 2017, s. 19) 

 

2.1.4. Mgr. Božena Juríčková Rudolf Janák Paralelný príbeh, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo samostatnej výstavy na národnej úrovni (ZGJM Senica, 15.6.-30.7.2017) 

b/ katalóg ku samostatnej výstave (TTSK ZGJM Senica, 2017, ISBN 978-80-89724-25-3) 



c/ odborný článok v domácom periodiku (Paralelný príbeh Rudolfa Janáka, Naša Senica, 

XXXX, č. 6-7, jún-júl 2017, s. 8) 

 

2.1.5. Mgr. Dana Janáčková Miroslav Štolfa Míjení, 2017 

Výstup: 

kurátorstvo samostatnej výstavy zo zahraničia (ZGJM Senica, 10.8. – 1.10.2017) 

 

2.1.6. Mgr. Božena Juríčková Sara Perneckám LES(S) MORE, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo samostatnej výstavy na národnej úrovni (ZGJM Senica, 20.10. – 26.11.2017) 

b/ odborný článok v domácom periodiku (Sara Pernecká: LES(S) MORE, Záhorák, LVIII, č. 

41, 6.11.2017, s. 6) 

 

2.1.7. PhDr. Štefan Zajíček Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo  

   výtvarnom umení, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni, Galéria Jána Koniarka v Trnave,  

5.9. – 26.11. 2017 

b/ kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

v Senici, 29.11.2017 – 28.1.2018 

c/ katalóg ku kolektívnej výstave domácej (TTSK ZGJM Senica, 2017, ISBN 978-80-89724-

28-4) 

 

2.1.8. PhDr. Štefan Zajíček: Zdeno Brázdil Maľba, grafika a ilustrácia  

   (retrospektíva), 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo samostatnej výstavy na národnej úrovni, ZGJM Senica, 5.12.2017 – 28.1.2018 

b/ skladačka k samostatnej výstave (TTSK ZGJM v Senici, 2017, ISBN 978-80-89724-27-7) 

 

2.1.9. Mgr. Božena Juríčková Milan Rašla Z ateliéru, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo samostatnej výstavy na národnej úrovni (Galéria v podkroví ZUŠ Senica, 17.3. 

– 14.4.2017) 

b/ skladačka ku samostatnej výstave (ZUŠ Senica, 2017) 

 

2.1.10. Pavel Šmidrkal a kolektív: Karol Molnár Maliar troch krajín/ Malíř tří  

   zemí, 2017 

Výstup: 

a/ kapitola vo vedeckej monografii – v zahraničnej (PhDr. Štefan Zajíček:  Maliarske dielo 

Karola Molnára, s. 23 – 27, Nová tiskárna Pelhřimov, 2017, ISBN 978-80-7415-147-7) 

b/ samostatná prezentácia monografie v zahraničí, Praha, Slovenský dom, Česká republika, 

22.6.2017 

c/ prezentácia monografie na samostatnej výstave v zahraničí, Želeč, Obrazárna a galerie, 

Česká republika, 26.6.2017 

d/ prezentácia monografie na samostatnej výstave v zahraničí, Praha, Topičuv salon, Česká 

republika, 4.9.2017 

 

2.1.11. Mgr. Božena Juríčková Senica ‹ Pultusk 2, 2017 

Výstupy: 



a/ kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí(Galéria sztuki 4 strony swiata, Pultusk 

(Poľsko), 18.9. – 10.10.2017) 

b/ katalóg ku kolektívnej výstave v zahraničí (Mesto Senica 2017) 

c/ kurátorstvo kolektívnej výstavy domácej (Galéria v podkroví ZUŠ Senica, 27.10. – 

23.11.2017) 

 

2.1.12. Mgr. Božena Juríčková Ľubomír Miča (VI. Strážnický salon Františka  

   Cundrly), 2017 

Výstup: 

a/ kurátorstvo samostatnej výstavy v zahraničí (Kulturní dům Strážničan, Strážnice (ČR), 

22.10. – 5.11.2017) 

 

2.1.13. PhDr. Štefan Zajíček BB Ema Gažíková, Magdaléna Masárová, 2017 

Výstup: 

kurátorstvo samostatnej výstavy na regionálnej úrovni (Galéria u františkánov v Skalici, 7.12. 

– 2017 – 14.1.2018) 

 

2.1.14.  Mgr. Dana Janáčková Jozef Zamboj Stretnutie v čase, od 9.12. 2017  

Výstup: 

príprava monografie autora s plánovaným ukončením 31.12.2018  

 

 

      B/ Neprofesionálna výtvarná tvorba 

 

2.1.15. PhDr. Štefan Zajíček: Vladimír Jánošík Z tvorby, 2017 

Výstup: 

kurátorstvo samostatnej výstavy na regionálnej úrovni, Záhorské osvetové stredisko Senica, 

10. – 27.1.2017 

 

2.1.16.  Mgr. Dana Janáčková Paleta 2017. VI. výstava o.z. SenART 

Výstup: 

kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (Denné centrum Senica, 15. – 

29.4.2017) 

 

2.1.17.  Mgr. Dana Janáčková Ami-Anna Miľanová Cesta, 2017 

Výstupy:  

a/ kurátorstvo samostatnej výstavy na regionálnej úrovni (Záhorské osvetové stredisko 

Senica, 7.-30.6.2017) 

b/ skladačka k samostatnej výstave (TTSK ZGJM Senica, 2017) 

c/ odborné články v domácom periodiku (Prvá výstava Anny Miľanovej, Záhorák, LVIII., č. 

23, 17.6.2017, s. 19; Jubilejná a retrospektívna, Naša Senica, XXXX, č. 8, august 2017, s. 7) 

 

2.1.18.  Mgr. Dana Janáčková Výtvarné Kúty. Maliarske sympózium k 300. výročiu 

požehnania základného kameňa kostola svätého Jozefa Pestúna v Kútoch a 200. 

výročiu narodenia Andreja Radlinského, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo sympózia (Farský úrad Kúty, 31.7. – 4.8.2017) 

b/ kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (Farský úrad Kúty, 5.8. – 1.10.2017) 

 

2.1.19. PhDr. Štefan Zajíček: Skalické námety v tvorbe Klubu výtvarníkov  



   v Skalici, 2017 

Výstup: 

kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (prísalie Domu kultúry Skalica,  

21. – 24.9.2017) 

 

2.1.20. Mgr. Dana Janáčková Dana Motusová-Melegová Je pekné byť spolu, 2017  

Výstupy: 

a/  kurátorstvo samostatnej výstavy na regionálnej úrovni (Denné centrum Senica, 29.9. – 

13.10.2017) 

b/ skladačka k samostatnej výstave (TTSK ZGJM Senica, 2017) 

 

2.1.21.  Mgr. Dana Janáčková Dekáda 2008-2018, 2017 

Výstupy: 

a/ katalóg kolektívnej výstavy (o.z. SenART Senica, 2017) 

b/ kurátorstvo kolektívnej výstavy  na regionálnej úrovni (plánované v roku 2018)  

 

2.1.22. Mgr. Dana Janáčková Rohov očami SenARTu. Plenér výtvarníkov o.z. 

SenART v Rohove, 2017 

Výstup: 

kurátorstvo samostatnej výstavy na regionálnej úrovni (Dom kultúry, Rohov, 20.-29.10.2017) 

 

2.1.23. PhDr. Štefan Zajíček: Klub výtvarníkov v Skalici – 40 rokov, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (Galéria u františkánov v Skalici, 

3.11. – 1.12.2017) 

b/ skladačka ku kolektívnej výstave – domácej (Mesto Skalica a TTSK ZGJM Senica, 2017) 

 

2.1.24.  Mgr. Dana Janáčková Alena Kováčová, Roman  Macko, Anna Petrová,  

    2017 

Výstup: 

kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (Denné centrum Senica 24.11.-

4.12.2017) 

 

     C/ Neprofesionálna fotografia 

 

2.1.25. PhDr. Štefan Zajíček: Ľubomír Jarábek Emotívny portrét, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo samostatnej výstavy na regionálnej úrovni (Záhorské osvetové stredisko 

Senica, 13. – 31.10.2017) 

b/ skladačka k samostatnej výstave (TTSK ZOS Senica, 2017) 

 

2.1.26. PhDr. Štefan Zajíček: 21. členská výstava Fotoklubu Retina Senica k 75.  

   výročiu vzniku Fotoklubu, 2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo kolektívnej výstavy na národnej úrovni (vestibul Domu kultúry Senica,  

16.11. – 20.12.2017) 

b/ katalóg k samostatnej výstave (TTSK ZGJM Senica, 2017, ISBN 978-80-89724-26-0) 

 

     D/ Detský výtvarný prejav 

 



2.1.27.   PhDr. Štefan Zajíček: Súťaž detskej výtvarnej tvorby Aká bude Európa  

     2017 

Výstupy: 

a/ kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (Mestský úrad Senica,  

18.1. – 30.3.2017) 

b/ vydanie troch kalendárikov Aká bude Európa 2017 s vybranými kresbami detí 

 

2.1.28.   PhDr. Štefan Zajíček: Výstava Výtvarného odboru Základnej umeleckej  

      školy v Skalici, 2017 

Výstup: 

kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (Galéria u františkánov v Skalici, 

1.– 30.6.2017) 

 

2.1.29.  PhDr. Štefan Zajíček: Súťažná výstava detskej výtvarnej tvorby Rodina  

     bez cigariet 7. ročník, 2017 

Výstup: 

kurátorstvo kolektívnej výstavy na regionálnej úrovni (ZOC Max Skalica,  

27.11. - 13.12. 2017) 

 

 

3. Elektronické spracovanie zbierok 

 

4. Prehľad o realizovaných revíziách zbierok: 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok 

Názov zariadenia Periodicita revízií 

v rokoch 

Rok ukončenia revízie 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 3 2017  

 
4.1. Zbierka maľba, kresba, fotografia  

             Dátum začatia: 19.12.2017  

             Dátum ukončenia: 29.12.2017 

             Počet kusov: maľba – 571, kresba – 1939, fotografia – 5 kusov  

             Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou: 0 

             Iné zistenia:  Hľadať možnosti rozšírenia depozitných priestorov galérie 

 

 Zbierka plastika, grafika, užité umenie  

 Dátum začatia:  19.12.2017 

 Dátum ukončenia:  29.12.2017 

 Počet kusov:  plastika – 140 kusov, grafika – 285 kusov, užité umenie 237 kusov  

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 

Záhorská galéria Jána 

Mudrocha v Senici 

       3 177                 1               3 001 
V elektronickej evidencii CEDVU 

nie sú zarátané kresby Júliusa 

Koreszku v počte 176 kusov, ktoré 

sa z dôvodu fragmentárnosti 

druhostupňovo zatiaľ 

nespracovávajú.  



 Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zistených revíziou: 0 

 Iné zistenia:  Hľadať možnosti rozšírenia depozitných priestorov galérie 

 

 

5. Edičná činnosť (názov, dátum vydania) 
*  pozvánka a plagát nie je edičný titul!! 

* predmetom edičnej činnosti je: 

▪ spracovanie a tlač periodických a neperiodických publikácií, 

▪ vydávanie študijnej literatúry, monografií, zborníkov, príručiek, brožúr, 

vedeckých prác, časopisov, informačných a propagačných materiálov a 

ďalšej literatúry určenej pre potrebu múzea, resp. galérie ako aj jej 

rozširovanie mimo organizáciu, 

▪ realizácia výstupov výsledkov vedecko-výskumných úloh 

 

  

A/ MONOGRAFIE  

 

5.1.1. Helena Bezáková Divadelný kostým 

 autorka  publikácie   Mgr. Dana Janáčková   

 autori textov  Mgr. Dana Janáčková, doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD   

 vydavateľ  Trnavský samosprávny kraj  Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 v Senici  

 dátum vydania  2015 

 ISBN  978-80-89724 09-3 

 108 stranová monografia obsahuje textovú časť s výberom a  

 charakteristikou  najúspešnejších výprav, dokumentačnú časť a summary v  

 anglickom jazyku. Obrazová časť pozostáva so 164 reprodukcií, 134 f. a 30  

 čb, náklad 500 kusov. 

 

 

 

 

B/  PUBLIKÁCIE K VÝSTAVÁM 

 

a/ profesionálne výtvarné umenie  

 

5.1.2. Mária a Julián Filovci Obrazy, kresby, grafiky, ilustrácie  

 autori  publikácie   RNDr. Jana Filová, PhDr. Štefan Zajíček 

 autori textov    PhDr. Štefan Zajíček, Ing. Tibor Mikuš PhD., Mária Filová,  

        akad. mal. Veronika Rónaiová, RNDr. Jana Filová         

 vydavateľ     Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

        v Senici  

 dátum vydania    2017 

 ISBN   978-80-89724-22-2 

 Publikácia k jubilejnej výstave manželov Filovcov na 54  

 stranách úvodnými a dokumentačnými textami, 128 reprodukciami (z toho   

 85 farebnými a 43 čiernobielymi), v náklade 400 kusov hodnotí ich  

 celoživotnú tvorbu maliarsku, kresliarsku, grafickú, ilustrátorskú  

 a monumentálnu    

 



5.1.3. 9. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty    

 autorka publikácie    mgr. Dana Janáčková 

        autori textov prof. Rudolf Urc, ArtD., prof. František Juirišič, ArtD., prof.  

 Ondrej Slivka, ArtD., doc. Eva Gubčová, ArtD., doc. Vladimír Malík,  

 ArtD., mgr. Vanda Raýmanová, ArtD., mgr. art. Martina Frajštáková, ArtD.,  

 Zlata Golecová, Viktória Chovanová, študenti tretieho ročníka   

 bakalárskeho štúdia a študenti druhého ročníka magisterského štúdia  

 vydavateľ   Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

        v Senici  

 dátum vydania  marec 2017 

 ISBN  978-80-89724-23-9 

 Rozsiahla publikácia s výpravnou textovou časťou (história  

 vzniku ateliéru a súčasná výučba), ktorú sprevádza bohatá obrazová časť s  

 dielami súčasných študentov všetkých ročníkov,  80s, 178 f, 16 čb  

 reprodukcií, náklad 500 kusov.  

 

5.1.4. Rudolf Janák Paralelný príbeh 

 autorka  mgr. Božena Juríčková  

 vydavateľ  Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

                      v Senici  

 dátum vydania  2017 

 ISBN  978-80-89724-25-3 

 Publikácia predstavuje prvé odborné spracovanie tvorby  

 autora pri príležitosti jeho premiérovej prezentácie – 32 strán, náklad 400  

 ks. Obsah: Úvodný text – analýza doterajšej tvorby, citácie autora,  foto - 26  

 FR, 1 ČB, dokumentačná časť – biografia, výstavy, sympóziá.  

 

5.1.5. Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo  

 výtvarnom umení  

 autor  PhDr. Štefan Zajíček 

 vydavateľ   Trnavský samosprávny kraj  Záhorská galéria Jána Mudrocha  

        v Senici   

 dátum vydania  2017 

 ISBN  978-80-89724-28-4 

      Katalóg Jozef Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie vo  

        výtvarnom umení, 16 strán, 47 farebných reprodukcií, matný kriedový  

        papier,  vydali Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

        v Senici  s podporou Mesta Senica z fondu Pro Senica v náklade 30ks 

 

5.1.6. Zdeno Brázdil Maľba, grafika a ilustrácia (retrospektíva)  

 autor   PhDr. Štefan Zajíček  

 vydavateľ  Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

        v Senici 

 dátum vydania 2017 

 ISBN  978-80-89724-27-7 

 Skladačka na 6 stranách so 14 farebnými reprodukciami  

    s úvodným a dokumentačnými textami podáva retrospektívny prehľad  

 o maľbe, grafike a ilustrácii tvorcu, vydaná v edícii Umelci Záhoria  

 zväzok 56.  

 



b/ neprofesionálna výtvarná tvorba   

 

5.1.7. Ami – Anna Miľanová Cesta  

 autorka publikácie Dana Janáčková 

 vydavateľ   Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria  Jána Mudrocha  

        v Senici 

 dátum vydania  máj 2017 

 ISBN 

 Skladačka (29,5x21 2 krát zalomená) prináša textový rozbor  

 maliarskej a kresliarskej tvorby autorky posledného desaťročia, biografiu,  

 výstavnú činnosť, ceny a ocenenia a 9 farebných reprodukcií diel. Náklad  

        150 kusov.  

 

5.1.8. Dana Motusová – Melegová Je pekné byť spolu  

 autorka publikácie  Dana Janáčková 

 vydavateľ  Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

        v Senici 

 dátum vydania  september 2017 

 ISBN 

 Skladačka (29,5x30 2 krát zalomená) obsahuje textovú časť  

 - sondu do posledného tvorivého počinu autorky (maľba a šperk), výpoveď  

 výtvarníčky, biografiu, výstavnú činnosť, ceny a obrazovú s 9 f.  

 reprodukciami. Náklad 100 kusov.    

 

5.1.9. Klub výtvarníkov Skalica – 40 rokov  

 autor  Štefan Zajíček 

 vydavateľ  Mesto Skalica a Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria  

        Jána Mudrocha v Senici  

 dátum vydania  2017 

 ISBN 

 Skladačka so 6 stranami, 9 farebnými reprodukciami  

 a v náklade 200 kusov prehľadne informuje o dejinách, činnosti  

 a výtvarnom profile skalického Klubu výtvarníkov v oblasti maliarstva,  

 kresby, sochárstva, keramiky  a fotografii pri príležitosti okrúhleho jubilea  

 klubu.  

 

c/  neprofesionálna fotografia  

 

5.1.10. 21. členská výstava Fotoklubu Retina Senica k 75. výročiu  

 vzniku Fotoklubu   

 autor publikácie  Štefan Zajíček  

 vydavateľ Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 v Senici  

 dátum vydania  2017 

 ISBN  978-80-89724-26-0 

 Publikácia o 20 stranách  a 12 reprodukciách, z toho jedna  

 čiernobiela, v náklade 300 kusov vydaná k pravidelnej členskej výstave 12  

 fotografov a zároveň k jubileu senickej Retiny približuje návštevníkom  

 výstavy  jej súčasný fotografický profil.  

 



 

1. 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 

 

1.1.1. Mária a Julián Filovci Obrazy, kresby, grafiky, ilustrácie   

 autor  PhDr. Štefan Zajíček   

dokument katalóg k výstave  

        vydavateľ  Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

        v Senici  

 dátum vydania  2017 

 

1.1.2.  9. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty  

 autorka Mgr. Dana Janáčková 

 dokument katalóg k výstave  

 vydavateľ  Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 v Senici  

 dátum vydania marec 2017 

 

1.1.3. Rudolf Janák Paralelný príbeh 

 autorka  Mgr. Božena Juríčková  

 dokument katalóg k výstave  

 vydavateľ Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 v Senici  

 dátum vydania 2017 

 

1.1.4. Zdeno Brázdil Maľba, grafika a ilustrácia (retrospektíva) 

 autor  PhDr. Štefan Zajíček  

 dokument skladačka k výstave  

 vydavateľ Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 v Senici  

 dátum vydania 2017 

 

1.1.5. Ami-Anna Miľanová Cesta  

 autorka Mgr. Dana Janáčková  

 dokument skladačka k výstave  

 vydavateľ Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria  Jána Mudrocha  

        v Senici 

 dátum vydania máj 2017 

 

1.1.6. Dana Motusová – Melegová Je pekné byť spolu   

 autorka Mgr. Dana Janáčková  



 dokument skladačka k výstave  

 vydavateľ Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria  Jána Mudrocha  

        v Senici 

 dátum vydania september 2017 

 

1.1.7. Klub výtvarníkov Skalica – 40 rokov 

1.1.8. autor PhDr. Štefan Zajíček  

 dokument skladačka k výstave  

 vydavateľ Mesto Skalica a Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria  

        Jána Mudrocha v Senici 

 dátum vydania  2017 

 

1.1.9. Karol Molnár Maliar troch krajín/Malíř tří zemí  

 autori textov Marián Hodoš, Pavel Šmidrkal, Petr Švanda, Štefan  

 Zajíček, Viliam Žilínek   

 dokument  knižná publikácia  

 vydavateľ Nová tiskárna Pelhřimov spol s.r.o.  

 dátum vydania 2017 

 

1.1.10. Milan Rašla Z ateliéru  

 autorka Mgr. Božena Juríčková 

 dokument skladačka k výstave  

 vydavateľ ZUŠ Senica  

 dátum vydania  2017 

 

1.1.11. Senica ‹ Pultusk   

 autorka  Mgr. Božena Juríčková  

 dokument katalóg k výstave  

 vydavateľ Mesto Senica 

 dátum vydania 2017 

 

1.1.12. 21. členská výstava Fotoklubu Retina Senica k 75. výročiu  

 vzniku Fotoklubu  

 autor PhDr. Štefan Zajíček  

 dokument katalóg k výstave  

 vydavateľ Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria  Jána Mudrocha  

        v Senici 

 dátum vydania 2017 

 

1.1.13. Dekáda 2008 – 2018   

 autorka Mgr. Dana Janáčková  

 dokument katalóg k výstave  

 vydavateľ Občianske združenie SenART Senica 

 dátum vydania 2017 

 

1.1.14. Ľubomír Jarábek Emotívny portrét  

 autor PhDr. Štefan Zajíček  

 dokument skladačka k výstave  

 vydavateľ Záhorské osvetové stredisko Senica  

 dátum vydania 2017 



 

1.1.15. Nedokončený príbeh (Za Šimonom Hološkom) 

 autorka Mgr. Božena Juríčková  

 dokument  Záhorie – náučno-popularizačný časopis venovaný dejinám,  

 tradíciám, prírode a kultúre Záhoria; č. 2/2017, r. XXVI., s. 26 

 vydavateľ Záhorské múzeum v Skalici v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

 dátum vydania apríl 2017 

 

1.1.16. MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského  

        výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia 

 autorka Mgr. Božena Juríčková  

 dokument Záhorie – náučno-popularizačný časopis venovaný dejinám,  

 tradíciám, prírode a kultúre Záhoria; č. 2/2017, r. XXVI., s. 2 – 6 

 vydavateľ Záhorské múzeum v Skalici v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

 dátum vydania apríl 2017 

 

1.1.17. Animácia v tvorbe študentov 

 autorka Mgr. Dana Janáčková  

 dokument Naša Senica. Informačný mesačník Mesta Senica; č. 3,  

 r. XXXX., s. 19 

 vydavateľ Mesto Senica  

 dátum vydania 23.3.2017   

 

1.1.18. Prvá výstava Anny Miľanovej 

 autorka Mgr. Dana Janáčková 

 dokument Záhorák. Regionálny týždenník Záhoria; č. 23, r. LVIII.,  

 s. 7 

 vydavateľ Záhorák s.r.o. Senica 

 dátum vydania 12.6.2017 

 

1.1.19. Paralelný príbeh Rudolfa Janáka 

 autorka Mgr. Božena Juríčková   

 dokument Naša Senica. Informačný mesačník Mesta Senica; č. 6-7,  

 r. XXXX., s. 8 

 vydavateľ Mesto Senica 

 dátum vydania 3.7.2017 

 

1.1.20. Za maliarom Viktorom Holečkom  

 autor PhDr. Štefan Zajíček  

 dokument Záhorák. Regionálny týždenník Záhoria; č. 28, r. LVIII.,  

 s. 13 

 vydavateľ Záhorák s.r.o. Senica 

 dátum vydania 31.7.2017 

 

1.1.21. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

 autor PhDr. Štefan Zajíček  

 dokument Friško. Časopis Trnavského regiónu; č. 1, r. I., s. 120-121 

 vydavateľ Forexin ONE s.r.o. Bratislava  

 dátum vydania leto 2017 

 



1.1.22. Jubilejná a retrospektívna  

 autorka Mgr. Dana Janáčková  

 dokument Naša Senica. Informačný mesačník Mesta Senica; č. 8,  

 r. XXXX., s. 7 

 vydavateľ Mesto Senica 

 dátum vydania 31.8.2017 

 

1.1.23. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 autor PhDr. Štefan Zajíček  

 dokument Rodný môj kraj. Župný magazín TTSK, č. 16, r. 5, s. 10 

 vydavateľ Trnavský samosprávny kraj  

 dátum vydania 18.9.2017 

 

1.1.24. Sara Pernecká: LES(S) MORE 

 autor: Mgr. Božena Juríčková  

 dokument Záhorák. Regionálny týždenník Záhoria; č. 41, r. LVIII.,  

 s. 6 

 vydavateľ Záhorák s.r.o. Senica 

 dátum vydania 6.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  



 

Zabezpečenie ochrany zbierok v galériách 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 áno  

Kamerový systém áno  

Depozitárne priestory 

EZS – elektronický zabezpečovací systém áno   

EPS – elektronický požiarny systém áno  

Kamerový systém nie  

Ostatné priestory 

EZS – elektronický zabezpečovací systém áno  

EPS – elektronický požiarny systém áno  

Kamerový systém áno   

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

 

 

 

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

Názov org. 
2015 2016 2017 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

ZGJM v 

senici 

1677 1720    3709 3734 5036 3020 

 

 
      

Personálne a materiálne zabezpečenie galérií 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 

Príspevok zriaďovateľa – 

kapitálové výdavky 

ZGJM v Senici ZGJM 

v 

Senici 

     -    10.2 1.011,94    

    Eur 

  208.959,- Eur  334,02     

   Eur 

  645,- Eur       83.000,- Eur 

 
 
 
 



Zbierkové predmety za roky 2015 – 2017 

Názov organizácie 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ZGJM v Senici               3 175              3 176              3 177               2992              3 000              3001 
 
 

Akvizičná činnosť za rok 2017 

Názov organizácie 
Prírastky zbierkových predmetov Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov 

Dar Zber Kúpa Spolu TTSK Iné Spolu 

Záhorská galéria Jána 

Mudrocha v Senici  

            1               -              -              1               -              -              - 

 
 
 

Ochranná činnosť galérií TTSK za rok 2017 
Názov organizácie Reštaurovanie, konzervovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v EUR 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

ZGJM v Senici  - - - - - - 

 

 

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

- - - - 

    

    

    

 

 

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

činnosť 

Počet návštevníkov Tržby v EUR 

ZGJM v Senici 1/0 29 / 27 25  8 056 979,02  
 

 

 



Ostatné činnosti galérií TTSK za roky 2015 – 2017 

Názov org. Počet vedecko-výskumných úloh Edičná činnosť Publikačná činnosť 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ZGJM v 

Senici 

26 31 29 5 12 10 33 36 23 

 

 

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 Fond na podporu 

umenia 

Rudolf Janák Paralelný príbeh, publikácia 4.304,- Eur 1.500,- Eur  90,- Eur BV 

2 Fond na podporu 

umenia 

Sára Pernecká LES(S)MORE, publikácia  4.304,- Eur 1.500,- Eur 86,- Eur BV 

3 Fond na podporu 

umenia 

Akvizícia 4 výtvarných diel Jozefa Zamboja do 

zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v 

Senici 

1.862,- Eur - - - 

4 Fond na podporu 

umenia 

Julián a Mária Filovci Obrazy, publikácia   4.304,- Eur 2.500,- Eur 656.6 Eur 

500,- Eur  z FVU 

Bratislava  

BV 

5 Ars Bratislavensis OĽGA BARTOŠÍKOVÁ - MALIARSKE 

DIELO, monografia  

1.500,- Eur 300,- Eur 13.858,- Eur BV 

6 Mesto Holíč OĽGA BARTOŠÍKOVÁ - MALIARSKE 

DIELO, monografia 

2.500,- Eur 2.000,- Eur 12.158,- Eur BV 

7 Fond na podporu 

umenia 

OĽGA BARTOŠÍKOVÁ - MALIARSKE 

DIELO, monografia 

14. 33,-2 Eur 7.000,- Eur 7.158,- Eur BV 

8 Fond na podporu 

umenia 

Vydanie publikácie k 21. členskej výstave 

Fotoklubu Retina Senica k 75. výročiu jeho 

založenia 

4.304,- Eur - - - 

9 Fond na podporu 

umenia 

Detský svet v ilustráciách – Andrej Augustín, 

Miloš Kopták, Martina Matlovičová, Daniela 

Olejníková a Petra Štefánková 

4.304,- Eur - - - 

10 Fond na podporu 

umenia 

Jozef Zamboj Stretnutie v čase, publikácia  14.411,- Eur - - - 

11 Mesto Senica, Fond Pro 

Senica  

J.M.Hurban a hurbanovské povstanie vo 

výtvarnom umení, publikácia   

996,- Eur 450,- Eur - BV 

12 Mesto Gbely  Zdeno Brázdil - maľba, grafika a ilustrácia, 

publikácia  

350,- Eur 350,- Eur - 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 Rekonštrukcia vykurovacích kotlov v Záhorskej 

galérii Jána Mudrocha v Senici 

         6.318,- Eur         -       -           - 

2 Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému           2.474,70 Eur         -       -           - 
3 Servis EZS systému na objekte galérie           446,40 Eur         -       -           - 
4 Dodávka a montáž EZS do priestorov garáže         1.760,88 Eur          -       -           - 

      

      
* názov poskytovateľa (MKSR, Fond na podporu umenia, ...) 
 


