
 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti 

Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Základné údaje 
1.1. Základné údaje o organizácii 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

Sadová 619/3, 905 01  Senica  

034/651 2937, 654 4122 

zahorskagaleria@zupa-tt.sk 

www.muzeum.sk 

Zriaďovacia listina č. 1343 zo dňa 01.04.2002; Dodatok č. 2 zo dňa 07.09.2011 

Rok založenia organizácie 1984 

 

1.2. Základná charakteristika organizácie  

 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici je špecializované kultúrne zariadenie, ktoré  

na základe  vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje 

a odborne spravuje zbierkové predmety – umelecké diela všetkých disciplín 

výtvarného umenia domáceho a  zahraničného pôvodu, ktoré sprístupňuje verejnosti 

a využíva vo verejnom záujme. Je regionálnou galériou, ktorá zabezpečuje komplexnú 

galerijnú dokumentáciu na celom Záhorí a Myjavsku osobitne v regióne okresov 

Senica a Skalica. Zabezpečuje ochranu, ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie 

zbierkových predmetov, vytvára ich sprievodnú dokumentáciu. Podieľa sa na 

budovaní centrálnej evidencie galerijných zbierkových predmetov. 

 

1.3. Základné údaje o organizácii 

V tridsiatom  štvrtom roku činnosti ZGJM v Senici získala v oblasti tvorby zbierok 3 

diela  L. Štolcovej darom a 1 dielo J. Koreszku kúpou. V ochrane zbierok bola 

vykonávaná elektronická druhostupňová  evidencia zbierok, vo výskumnej činnosti  

bádateľská príprava výstav v galérii M. Kellenbergera, N. Feďkoviča, E. Šefčíkovej, 

A. Demek, L. Štolcovej, M. Zálešáka, K. Molnára k 100. výročiu vzniku 

Československa. Mimo galérie  M. Komáčka, J. Chrenu, v zahraničí M. Flajžíka, Ľ. 

Miču, spolu 32 výstav, z toho 31 vlastných. V kultúrnovýchovnej činnosti boli 

v galérii usporiadané  Dni otvorených dverí ICOM, divadielka pre deti, sympóziá, 

vorkšopy, koncerty, odborné sprievody výstavami i Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva. Spolu 36 podujatí so sympóziom o slovensko-českých vzťahoch v umení. 

V edičnej činnosti bolo vydaných 9 publikácií, v publikačnej činnosti uverejnených 

26 článkov a v materiálnotechnickej oblasti rekonštruovaná fasáda neskorobarokovej 

budovy kaštieľa galérie.   

 

 

1.4. Získané ocenenia  

1.1.1. Organizácia    - 

 

1.1.2. Zamestnanci  -  

 



2. Personálna vybavenosť 

 
2.1. Personálno-organizačná štruktúra organizácie 

 

P.č. Meno a priezvisko Pracovná pozícia prepočítaný 

pracovný 

úväzok 

1. PhDr. Štefan Zajíček riaditeľ, historik umenia  1 

2. Mgr. Božena Juríčková výtvarná teoretička 1 

3. Mgr. Dana Janáčková výtvarná teoretička 1 

4. Vladimír Holický správca depozitu, výtvarník, 

fotograf, kurič 

1 

5. Jarmila Hrebíčková dokumentaristka, pisárka, 

správkyňa strediska registratúry  

1 

6. Alžbeta Pullmanová zástupkyňa riaditeľa, kultúrno-

výchovná pracovníčka, 

knihovníčka 

1 

7. Bc. Martin Ročák vedúci úseku hospodárskej 

správy, ekonóm, mzdový 

účtovník, správca majetku 

1 

8. Zdenka Chlapečková správkyňa registratúry, 

pokladníčka, lektorka  

1 

9. Jana Kovárová dozorkyňa, evidencia majetku  1 

10. Alena Horinková upratovačka, dozorkyňa  0,5 

11. Peter Kavický vodič, údržbár, inštalácia výstav 0,7 

12. Ing. Monika Janíčková vedúca úseku hospodárskej 

správy, ekonómka, mzdová 

účtovníčka, správkyňa majetku 

MD 

    

    

    

 



2.2. Personálna štatistika 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v organizácii za rok 2018 

Počet 

pracovníkov 

Prepočítaný  

počet 

pracovníkov 

Schválený 

počet 

pracovníkov 

Počet 

odborných 

pracovníkov 

Počet 

riadiacich 

pracovníkov 

Počet 

admin. 

pracovníkov 

Počet 

obslužných 

pracovníkov 

Priemerná 

mzda 

Priemerný 

vek 

11 10,2 10,2 7 3 3 3 1080,41 57,7 

         

         
 

Veková štruktúra zamestnancov 

 do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 

nad 60 

rokov 

Štatutár      1 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov podľa pohlavia za rok 2018 

 

VŠ II. 

stupňa VŠ I. stupňa 

SŠ 

s maturitou 

SŠ bez 

maturity Základné Spolu 

Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

Štatutár 1          1  

Ostatní riadiaci pracovníci   1   1     1 1 

Odborní pracovníci 1 2    3 1    2 5 

Administratívni 

pracovníci   1   1  1   1 2 

Obslužní pracovníci     1   2   1 2 
 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2018 
Celkový počet 

zamestnancov 

Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 

materskej dovolenke 

Pracovník na 

rodičovskej dovolenke 

12 5 - - 1 
 

 



Platové zaradenie zamestnancov 
Vzdelanie Platová trieda Počet 

zamestnancov 

Priemerný plat 

v platovej triede 

Priemerný plat 

v dosiahnutom stupni 

VŠ II. stupňa 12 3 1208,67 1208,67 

   

   

VŠ I. stupňa 11 1 1007,18 1007,18 

   

   

SŠ s maturitou 10 1 1162,07 924,77 

9 2 890,00 

5 0,7 479,58 

SŠ bez maturity 8 1 836,62 672,63 

6 1 581,80 

3 0,5 262,91 

Základné     

   

   

 

Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru 
 Muži % Ženy % Spolu % 

do 5 rokov 2 18   2 18 

do 10 rokov       

do 15 rokov   1 9 1 9 

do 20 rokov   1 9 1 9 

nad 20 rokov 2 18 5 45 7 64 

Spolu 4 36 7 64 11 100 
 

 

2.3. Odborný rast a vzdelávanie  

2.3.1.   - 

 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 
Počet zamestnancov, ktorí v roku 2018 absolvovali, resp. ukončili 

vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.) 

0 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti absolvujú vzdelávanie 

(dištančné štúdium, kurzy atď.) 

0 

 

2.4. Pohyb pracovných síl 

 

Pohyb pracovných síl za posledné tri roky 
Celkový počet zamestnancov Prírastok Úbytok 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

10 11,1 11,2 0,7 1 0 0 0 0 

 

3. Hospodárska činnosť 

 
3.1. Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 



 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2018 
Ekonomická klasifikácia 

bežných výdavkov 

Bežné výdavky v EUR 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

úpravách 

Skutočné 

čerpanie 

čerpanie 

z upraveného 

rozpočtu v % 

610 Mzdy 12/17 vyplatené 

2018 

5320 5320 5320 100 

610 Mzdy v riadnom roku 

2018 

127500 127500 121752 95 

610 Mzdy 12/18 vyplatené 

v roku 2019 

10942 10942 10942 100 

620 Odvody 12/17 platené 

2018 

0 0 0  

620 Odvody v riadnom 

roku 2018 

44561 44561 40038 90 

620 Odvody 12/18 platené 

v roku 2019 

6325 6325 6325 100 

630 Tovary a služby 37402 42102 35107 83 

640 Bežný transfer 100 100 100 100 

Spolu 221208 233850 219584 94 

 

 

3.2. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  

 

Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2018 
 Kapitálové výdavky v EUR 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po 

úpravách 

Skutočné 

čerpanie 

čerpanie 

z upraveného 

rozpočtu v % 

Investičné akcie 0 94000 93973,52 100 

HIM 0 90 90 100 

Spolu 0 94090 94063,52 100 

 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v galérii za rok 2018 

P. 

č. 

Názov investičnej 

akcie 

Rozpočet 

TTSK v 

EUR 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v 

EUR 

Kofinancovanie 

v EUR 
 - - - - - 

      

      

 

 

3.3. Tržby a vlastné výnosy   1170,05 € 

 

3.4. Grantové schémy 

   

Čerpanie finančných prostriedkov z dotačných schém (MK SR, ÚV SR, 



Fond na podporu umenia, mestá, nadácie, iné) za rok 2018 
P. č. Vyhlasovateľ 

výzvy 

Názov projektu Požadovaná 

výška 

dotácie 

Schválená 

výška 

dotácie 

Kofinancovanie 

1 FPU Akvizícia Obrazu Júlis 

Koreszka – Krajina s 

mostom 

1710 1710 90 

2 Mesto Senica Eliška Šefčíková, 

Andrea Demek - 

scénografia 

500 500 - 

3 Mesto Senica Lýdia Štolcová - 

Obrazy 

350 350 - 

4 Mesto Brezová pod 

Bradlom 

Karol Molnár – Obrazy 

z Česka, Francúzska, 

Anglicka a Slovenska 

300 300 - 

5 FPU Josef Fantura – Nielen 

portrét 

4304 - - 

6 FPU Jozef Zamboj – 

Stretnutie v čase 

14411 - - 

7 FPU Karol Molnár – Obrazy 

a kresby 

4304 - - 

8 FPU Odliatie piatich diel 

Rudolfa Uhra zo 

zbierok Záhorskej 

galérie Jána Mudrocha 

v Senici zo sadry do 

bronzu 

5075 - - 

9 FPU Akvizícia bronzovej 

plastiky Pomona? I. 

autora Šimona Hološku 

do zbierok Záhorskej 

galérie Jána Mudrocha 

v Senici 

1900 - - 

10 FPU Akvizícia bronzovej 

plastiky Pomona? II. 

autora Šimona Hološku 

do zbierok Záhorskej 

galérie Jána Mudrocha 

v Senici 

1615 - - 

11 FPU Akvizícia obrazu Július 

Koreszka Zátišie s 

vtákmi. 1936, olej, 

plátno, 64.2 x 52.2 cm 

2375 - - 

12 FPU Akvizícia troch obrazov 

Júliusa Koreszku: 

Skalická krajina. Okolo 

roku 1950, olej, 

lepenka, 13.2 x 24.0 

cm; Po žatve.Okolo 

roku 1950, olej, 

lepenka, 14.7 x 24.0 cm 

a Ženský akt. Okolo 

roku 1920, olej, plátno, 

33.3. x 22.3 cm 

2660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

13 FPU Akvizícia bronzovej 

plastiky Sediaca, 2012, 

v. 27 cm autora Šimona 

Hološku do zbierok 

1330 - - 



Záhorskej galérie Jána 

Mudrocha v Senici 

 

 

 

3.5. Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 

 

Objekty v správe galérie za rok 2018 

Celkový počet objektov 

Zrekonštruované objekty Nové objekty (postavené, 

zakúpené) 

Počet Náklady v 

EUR 

Počet Náklady v EUR 

1 1 93973,52*   

*Kapitálové výdavky na rekonštrukciu fasády budovy kaštieľa 

 

Objekty v nájme galérie za rok 2018 
Celkový počet 

objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu 

 - - - 

   

   

 

Priestorové podmienky galérie v m2 za rok 2018 
Celková 

výmera 

objektov 

Nezastavané 

plochy 

(nádvoria, 

záhrady, 

trávniky,..) 

Expozície Výstavné 

priestory 

Depozity Kancelárie Ostatné 

priestory 

7943 6114 0 273 54 96 285 

Niektoré priestory v ktorých sa občas vystavuje, ale nie sú určené ako výstavné 

priestory(vestibul, chodby, schodište) sú zahrnuté v ostatných priestoroch(132 m2). 

Pivnica a podkrovie nie sú brané do úvahy. 

 

Oprava a údržba za rok 2018 
Názov akcie Popis Náklady v EUR 

- - - 

   

   

   

   

   

Spolu  

 

 

 

4. Expozície, výstavy a iné podujatia 
4.1. Expozície  

4.1.1. Galéria Júliusa Koreszku v Záhorskom múzeu v Skalici v odbornometodickej        

   starostlivosti a zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici  



 1991, reinštalovaná 1995, 2001 

 mgr. Juríčková, Skalica, Záhorské múzeum  

 publikácia k výstave  

 Galéria Júliusa Koreszku sa nachádza na prvom poschodí na   konci stálej      

 expozície ZM v Skalici v súčasnosti v  jednej miestnosti s inštalovaním 24     

             obrazov umelca na stenách aj medzi  oknami, pričom v strede miestnosti  

 v obidvoch vitrínach pod sklom je umiestnených 12 umelcových kresieb.   

 3 fotografie a pozvánka 

 

4.2. Výstavy  

Vlastné výstavy v galérii 

4.2.1. Zdeno Brázdil Maľba, grafika a ilustrácie 

dokončenie z roku 2017 do 28.1.2018 

dr. Zajíček, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

skladačka, pozvánka, plagát 

621 návštevníkov  

Jubilejná výstava k uplynulému minuloročnému výročiu  narodenia známeho  

tvorcu v cykle Umelci Záhoria prezentovala celoživotnú výstavnú prehliadku 

maliarskej, grafickej a ilustrátorskej tvorby autora trvale žijúceho v Petrovej 

Vsi a v Bratislave. 

 3 fotografie a  pozvánka 

 

4.2.2. Martin Kellenberger Vesmírna štatistika. Obrazy, grafika, ilustrácie 

  8.2. – 25.3.2018 

  dr. Zajíček, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

  publikácia k výstave, plagát, pozvánka, články  

  1531 návštevníkov  

  Jubilejná výstava k uplynulému minuloročnému výročiu narodenia známeho 

bratislavského maliara, grafika a ilustrátora pôsobiaceho v Modre a Bratislave  

predstavuje jeho mnohorakú tvorbu za posledných tridsať rokov. 

 3 fotografie a  pozvánka  

 

4.2.3. Nikolaj Feďkovič  

 5.4. – 27.5.2018 

 externe mgr. Kováčová, mgr. Juríčková, Senica, Záhorská galéria Jána  

 Mudrocha  

 prevzatá publikácia k výstave,  pozvánka, plagát, články  

 1425 návštevníkov  

 Výstava popredného predstaviteľa súčasnej slovenskej imaginatívnej maľby vo  

 výbere jeho celoživotného diela. Prezentovala autora (nar. 1945 v Užhorode,  

 od r.  1989 žijúceho v nemeckom Bergisch Gladbachu, od r. 1995 pedagogicky  

 pôsobil na Akadémii v Hennefe pri Kolíne n. R.) ako predovšetkým figuralistu  

 (portrétna tvorba, figuratívne kompozície), ktorý vo svojej maliarskej tvorbe  

 tvorivo aplikoval staromajstrovské techniky a umenie kaligrafie. 

 3 fotografie a pozvánka  

 

4.2.4. Andrea Demek, Eliška Šefčíková LABORATORIUM 

 6.6. – 29.7.2018 

 mgr. Janáčková, Senica, Záhorská galéria  Jána Mudrocha 

 skladačka, pozvánka, plagát, článok  



 1852 návštevníkov 

 Evokuje dva aspekty – prezentovať výtvarníčku regiónu a zároveň aj tvorbu  

 predstaviteľky českého umenia, ktoré sú oba v súlade so špecializáciou galérie.  

 Výstava bola vizuálne príťažlivou formou prezentácie rôznych materiálov v  

 oblasti priestorovej a plošnej reflexii - objekt, inštalácia, odevný dizajn, plošné  

 štúdie a video. Prostredníctvom nich bolo možné zoznamovať sa s materiálmi,  

 potláčať ich východiskové poslanie a povýšiť ich do sveta umeleckého a  

 naviac, k interaktívnej tvorivej účasti na tvorbe bol vyzývaný aj samotný  

 návštevník. 

 3 fotografie a  pozvánka  

 

4.2.5. Lýdia Štolcová   ± 25 

 9.8. – 30.9.2018 

 mgr. Juríčková, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 skladačka  k výstave, pozvánka, plagát, článok  

 1350 návštevníkov 

 Výstava jednej z posledných žiačok prof. Jána Mudrocha, zakladajúcej členky  

 združenia Art Club 60+8 pri SVU, senickej rodáčky (nar. 1942), ktorá trvalo  

 pedagogicky pôsobila v Bratislave. Výstava bola pripravená z výberu  

 autorkinho maliarskeho resp. kresbového diela z obdobia uplynulých 25 rokov,  

 t. j. od doby jej poslednej samostatnej výstavy v galérii v okruhu krajinárskej  

 a dekoratívno-abstraktnej tvorby na báze poeticko-meditatívnych vrstiev  

 obrazu a ich konštruktívnej vizuálnej projekcie. 

 3 fotografie a  pozvánka  

 

4.2.6. Martin Zálešák Rastlinný labyrint  

 16.10. – 25.11.2018 

mgr. Janáčková, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 pozvánka – skladačka k výstave, plagát, články  

   1151 návštevníkov 

 Výstava bola pripravená v spolupráci s Galériou výtvarného umenia v  

 Hodoníne pri príležitosti 100. výročia vzniku  prvej Československej republiky  

 a zároveň naplnila aj ďalší cieľ projektu - prezentovať výtvarnú tvorbu českého  

 umenia, ktoré je v súlade so špecializáciou galérie. Ako prvá autorská výstava  

 umelca na Slovensku priniesla reprezentatívny výber z maliarskej a kresliarskej  

 tvorby autora z posledného dvadsaťročia.  

 3 fotografie a  pozvánka  

 

4.2.7. Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska (k 115.  

 výročiu narodenia umelca, k 100. výročiu vzniku Československej republiky  

 a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky) 

6.12.2018– 27.1.2019 

dr. Zajíček, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 publikácia k výstave, plagát, pozvánka, článok  

 723 návštevníkov  

 Po 27 rokoch je opäť v Senici jubilejne a súborne prezentované maliarske dielo  

 Karola Molnára (1903-1981),  brezovského rodáka, Kupkovho parížskeho  

 žiaka v rekordnom počte 98 vystavených diel, pochádzajúcich zo súkromných  

 zbierok troch slovenských zberateľov (92), doplnených 6 dielami z verejných  

 zbierok ZGJM v Senici. 



 3 fotografie a  pozvánka  

 

4.3. Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 

Profesionálne výtvarné umenie  

 

4.3.1. Jozef Chrena a spoluvystavujúca vnučka Veronika   

10. – 22.3.2018, Moravský Svätý Ján, Dom kultúry  

dr. Zajíček  

publikácia k výstave, pozvánka, plagát, článok  

Jubilejná výstava autora prevažne krajinárskych impresívnych obrazov 

s námetmi z rodného severného Záhoria, ale aj z ostatného Slovenska, ďalej 

južnej Moravy, dolného Rakúska, ale aj Francúzska, doplnených aj portrétom 

a zátiším uspoiadaná k sedemdesiatke maliara v spolupráci s MKS 

v Moravskom Svätom Jáne.  

 

4.3.2. Marian Komáček Farby  

16.3. – 14.4.2018, Senica, Galéria v podkroví Základnej umeleckej školy   

dr. Zajíček  

pozvánka, plagát  

Autorská výstava dynamických, tvarovo a farebne kontrastných obrazov  

a farebných grafík známeho bratislavského tvorcu pôvodom z Gbelov na  

Záhorí v spolupráci so ZUŠ v Senici.   

 

4.3.3. Jozef Chrena Z tvorby  

6.4. – 3.6.2018, Skalica, Záhorské múzeum 

dr. Zajíček   

publikácia k výstave, pozvánka, plagát  

Prvá repríza jubilejnej výstavy krajinárskych obrazov maliara k jeho okrúhlej  

sedemdesiatke v sídle a mieste pôsobenia Klubu výtvarníkov v Skalici, ktorého  

je dlhoročným aktívnym členom usporiadaná v spolupráci so Záhorským  

múzeom v Skalici.  

   

4.3.4. Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 

20.4. – 3.6.2018, Uherský Brod, Galerie DK Panský dům (ČR) 

mgr. Juríčková  

pozvánka  

   Výstava maliarskej tvorby člena Združenia výtvarných umelcov západného  

 Slovenska, pripravená k 100 výročiu založenia Československej republiky.  

 Prezentovala najnovšie,  zhruba trojročné úsilie autora (64 obrazov), ktorý sa  

 dlhodobo venuje nepredmetnej akčnej maľbe.  

 

4.3.5. Milan Flajžík Moja cesta 

27.6. – 2.9.2018, Hodonín, Galerie výtvarného umění (ČR) 

mgr. Janáčková    

pozvánka  

 Výstava bola pripravená v spolupráci s partnerskou Galériou výtvarného 

umenia v Hodoníne pri príležitosti 100. výročia prvej Československej 

republiky. Priniesla výber z plošnej (obrazy – asambláže) a priestorovej tvorby 

(drevené komorné aj exteriérové plastiky) autora z posledného desaťročia. 

 



4.3.6. Ľubomír Miča Obrazy 2014 – 2017 

6. – 31.7.2018, Mikulov, Galerie Konvent (ČR) 

mgr. Juríčková   

skladačka, pozvánka 

    Ďalšie vystúpenie slovenského výtvarníka na pôde Českej  republiky  

 v renomovanej súkromnej galérii. V sugestívnych priestoroch bývalého  

 kláštora výstava prezentovala novú kolekciu komorných obrazov autora (40),  

 koncentrovaných na hutnú, aditívne vrstvenú farebnú hmotu a spontánne akčné  

 gesto.   

 

4.3.7. ORTHS Obrazy a objekty 

13.7. – 9.9.2018, Skalica, Záhorské múzeum  

mgr. Juríčková   

pozvánka  

   Projekt koncipovaný ako family prezentácia; výstava umeleckej rodiny  

 Orthovcov, v dvoj- i trojrozmernej podobe tematizujúca večný žánrový okruh –  

 prírodu, krajinu a naturálny svet vôbec. Pripravená k životnému jubileu  

 maliara, člena UBS, pedagóga a kurátora Štefana Ortha (1943)  z výberu jeho  

 najnovšej tvorby a tvorby jeho dvoch synov, ktorí sa popri profesijnej aprobácii  

 – reštaurovaní venujú i voľnému prejavu (Mgr. Art. Martin Orth (1972), Mgr.  

 Štefan Orth ml. (1985) 

 

4.3.8. Jozef Chrena  Tvorba 2008-2018 

31.8. – 28.9.2018, Senica, Záhorské osvetové stredisko  

dr. Zajíček   

publikácia k výstave, pozvánka, plagát   

Druhá repríza jubilejnej výstavy obrazov maliara krajinára k jeho životnej   

sedemdesiatke s tematikou domácej záhorskej a ostatnej slovenskej krajiny    

doplnenej aj krajinou zahraničnou moravskou, rakúskou, poľskou, ale aj   

francúzskou v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici.  

  

4.3.9. Ľubomír Miča Obrazy   

10.8. -9.9.2018, Kyjov, Radniční galerie (ČR) 

mgr. Juríčková  

pozvánka    

 Komorná výstava, pripravená v rámci 100. výročia vzniku Československej  

 republiky. Prezentovaná ďalšia kolekcia v kontexte kvantitatívne bohatej  

 tvorby sa výberovo koncentrovala na okruh, v ktorých autor najmä v rozpätí r.  

 2014-2016 pracuje s princípmi štrukturálnej abstrakcie.  

 

4.3.10. Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 

24.8. – 30.9.2018, Velké Meziříčí, Múzeum (ČR) 

  mgr. Juríčková   

pozvánka  

 Autentická, nová obrazová kolekcia komorných i monumentálnejších formátov  

 autora, pripravená v rámci spolupráce s českými a moravskými partnermi pri  

 príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. V historických priestoroch zámockej  

 galérie prezentovaná tvorba dokumentujúca viaceré polohy akčného  

 maliarskeho prejavu člena Združenia výtvarných umelcov západného  

 Slovenska. 



 

4.3.11. Bohumil Bača Posolstvá a iné 

29.9. – 5.10.2018, Gbely, Dom kultúry  

mgr. Juríčková   

pozvánka 

 Rozsahom komorná výstava z výberu najnovšej tvorby maliara a pedagóga,  

 zakladateľa Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislava  

 v prostredí, v ktorom prežil časť svojho detstva. Vystavená kolekcia sa  

 koncentrovala na maliarske diela s kozmogonickou tematikou, reflektované  

 v okruhu humanistických myšlienkových princípov a s dôrazom na spontánne,  

 expresívne gesto.  

 

4.3.12. Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom  

4.10. – 30.11.2018, Banská Bystrica, Galéria v podkroví, Štátna vedecká  

knižnica  

mgr. Juríčková 

pozvánka, skladačka 

   Výstava maliara, pedagóga, teoretika a kurátora staršej generačnej vrstvy,   

 orientovaná na figúru. V retrospektívnom výbere prezentovala jednotlivé  

 podoby autorského prístupu ku klasickej téme od najranejších diel z obdobia  

 60. rokov minulého stor. až po súčasnosť. Spoločný, východiskový názorový  

 modul v každej etape predstavuje štylizácia figúry do podoby maliarskeho  

 znaku, ktorý je nosným umeleckým programom autora od 70. rokov minulého  

 storočia.    

 

4.3.13. J. M. Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení  

12.10. -         2018, Senica, Dom kultúry   

dr. Zajíček   

publikácia k výstave, plagát   

Repríza vlastnej výstavy J. M. Hurban a hurbanovské povstanie  vo výtvarnom  

umení usporiadaná pri príležitosti 170. výročia slovenského povstania  

meruôsmych rokov spojeného s odhalením obnoveného Pomníka popravených  

1848 na Horných surovinách v Senici, 

 

        Neprofesionálna výtvarná tvorba – vlastné výstavy v spolupráci  

 

4.3.14.  Elena Minxová, Viera Jozéfková, Marek Salay 

2. – 18.2.2018, Senica, Denné centrum  

mgr. Janáčková  

pozvánka 

 V rámci výstavného programu združenia senických výtvarníkov SenART bola  

 pripravená výstava najnovšej tvorby troch autorov – Eleny Minxovej, Viery  

 Jozefkovej a Marka Salaya. Výstava prezentovala tri rozdielne názorové  

 polohy odvíjajúce sa najmä v žánroch krajinomaľby, zátišia a nepredmetného  

 zobrazenia.  

 

4.3.15. Klára Blažeková, Jaroslava Konrádová, Milan Vandelia  

16.3. – 1.4.2018, Senica, Denné centrum  

mgr. Janáčková  

pozvánka   



 V rámci výstavného programu združenia senických výtvarníkov SenART bola  

 pripravená výstava tvorby ďalších  troch autorov – Kláry Blažekovej, Jaroslavy  

 Konrádovej a Milana Vandeliu. Prvé dve autorky sa prezentovali v rámci  

 združenia po prvý raz samostatnejšou formou. Výstava prezentovala tiež tri  

 rozdielne názorové polohy odvíjajúce sa najmä v žánroch krajinomaľby,  

 zátišia, figurálnej kompozície a okrajovo bolo zastúpené umelecké remeslo  

 prostredníctvom maľovania kraslíc. 

 

4.3.16. Združenie SenART Dekáda 2008-2018 

5. – 27.4.2018, Senica, Záhorské osvetové stredisko   

mgr. Janáčková    

pozvánka    

 V poradí šiesta klubová prezentácia združenia senických výtvarníkov  

 SenArt pripravená k 10. výročiu existencie tohto spoločenstva  

 bola mnohovrstevnou ukážkou maliarskeho žánrového a štýlového potenciálu  

 združenia, kde prevažujúce zastúpenie patrilo spontánnemu chápaniu reálneho  

 zobrazovania skutočnosti popri čoraz častejších sondách do maľby  

 nepredmetnej.  

 

4.3.17. Dana Motusová Melegová Plocha a priestor 

 3. – 30.5.2018, Skalica, Galéria u františkánov  

 mgr. Janáčková    

 skladačka, pozvánka  

 V Skalici sa autorka prezentovala premiérovo, preto zvolila po prvý raz spôsob  

 retrospektívnej sondy do tvorby, ktorá dokumentovala prierez doterajšou  

 tvorbou v oboch médiách jej umeleckého vyjadrenia s priliehavým názvom  

 Plocha & Priestor. V dominantnejšej časti maľbu (krajina, figúra), v menšej  

 komornú plastickú tvorbu (v hlinenom a polymérovom materiáli).   

                                                                                                       

4.3.18. Výtvarné práce a objekty výtvarnej tvorby  

 1. – 16.8.2018, Skalica, Galéria u františkánov 

 dr. Zajíček  

 pozvánka, plagát 

 Prvá úvodná výstavná prehliadka výtvarných prác a objektov z najrôznejších  

 materiálov výtvarného krúžku dôchodcov najmä žien združených pri ECAV  

 v Skalici a tvoriacich pod vedením bývalej úspešnej pedagogičky VO ZUŠ  

 v Skalici mgr. Marty Fuňákovej. 

 

4.3.19.  Dana Motusová Melegová Plocha a priestor  

 3.8. – 29.9.2018, Holíč, Mestské múzeum a galéria  

 mgr. Janáčková  

 skladačka, pozvánka 

 Výstava zo Skalice bola reinštalovaná v Holíči, kde sa autorka taktiež  

 prezentovala premiérovo. Priniesla opäť retrospektívny prierez aj doterajšou  

 tvorbou v oblasti maľby a komornej plastickej tvorby v hlinenom  

 a polymérovom materiáli.     

  

4.3.20. 21. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici  

 23.8. – 30.9.2018, Skalica, Galéria u františkánov  

 dr. Zajíček  



 publikácia k výstave, pozvánka, plagát  

 V poradí už 21. členská výstava skalického Klubu výtvarníkov, ktorý už pôsobí  

 na verejnosti 41 rokov predstavuje najnovšiu tvorbu 26 vystavujúcich autorov  

 s vyše 90 prácami, najviac z oblasti maliarstva, potom sochárstva,  

 intermediálneho umenia, kresby, užitého umenia keramiky a fotografie.  

 

4.3.21. Jana Hajdinová Obrazy 2015-2018 

 13.9. – 8.10.2018, Senica, Dom kultúry   

 mgr. Juríčková 

 skladačka, pozvánka 

 Doteraz najzávažnejšie vystúpenie neprofesionálnej výtvarníčky, ktorá  

 akceptuje viaceré tvorivé žánre (maľba a kresba, šperk, keramika, okrajovo  

 textil). Výstava prezentovala jej najnovšiu maliarsku kolekciu, v ktorej  

 monitoruje klasické tematické problémy v okruhu figurálnej kompozície  

 a zátišia. 

 

4.3.22.  Vladimír Macháček Obrazy  

 4.10. – 9.11.2018, Skalica, Galéria u františkánov 

 dr. Zajíček  

 pozvánka, plagát 

 Prvá samostatná výstava nového člena Klubu výtvarníkov v Skalici, skalického  

 rodáka staršieho veku, ktorá sa prezentuje svojimi krajinárskymi námetmi zo  

 Skalice vcelku jemnej svetlej farebnosti realistických tvarov prevažujúcich  

 mestských námetov v spolupráci s Mestom Skalica.    

 

4.3.23. Častkov očami SenARTu – plenér výtvarníkov o.z. SenART v Častkove  

 spojený s prezentáciou výsledných diel           

 11. – 18.11.2018, Častkov, Dom kultúry  

 mgr. Janáčková  

 pozvánka 

 Výstava prezentovala výsledky v poradí už 14. tvorivého pobytu členov  

 združenia v plenéri, ktorý sa tentoraz odohrával v Častkove 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. 

     

 

Detský výtvarný prejav – vlastné výstavy  

 

4.3.24. Aká bude Európa 2018 s vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže detí  

 MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ okresov Senica a Skalica  a okolitých okresov  

   17.1. – 31.3.2018, Senica, Mestský úrad, Informačné centrum Europe Direct 

 dr. Zajíček    

 vydané tri farebné kalendáriky Europe Direct s použitím vybraných najlepších   

 detských prác MŠ, ZŠ a ZUŠ 

 Tradičná každoročná súťaž detských prác z okresov Senica, Skalica a okolitých  

 okresov  na mnohotvárnu tému Európy 2018, ktorej praktickým výsledkom je  

 vydanie troch kalendárikov Europe Direct v spolupráci s Informačným centrom  

 Europe Direct v Senici.    



 

4.3.25. Výstava absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy      

    v Skalici  

                        1.– 30.6.2018, Skalica, Galéria u františkánov    

 dr. Zajíček  

 pozvánka, plagát 

 Pravidelná koncoročná výstava absolventov prvého a druhého stupňa  

 výtvarného odboru skalickej Základnej umeleckej školy doplnená aj prácami  

 žiakov nižších ročníkov s dominujúcou maľbou a potom kresbou a keramickou  

 plastikou v spolupráci so Základnou umeleckou školou  v Skalici. 

 

4.3.26.  Súťažná výstava Rodina bez cigariet 

 12.-22.12.2018Obchodné centrum MAX Skalica 

 dr. Zajíček   

 pozvánka, plagát  

 Už 7. ročník pravidelnej periodickej súťažnej výstavy detských prác v okrese  

 Skalica a celoslovenskej  základných 1. a 2. stupňa a základných umeleckých  

 škôl na ušľachtilú tému boja proti fajčeniu a drogám.  

                                                          

4.4. Kultúrno-spoločenské podujatia 

4.4.1. Názov  - 

 

5. Metodická – poradenská činnosť  
5.1.  Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné pamäťové 

inštitúcie  

5.1.1. Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 

Odborný seminár pre správu registratúry v rámci vedenia agendy a správy  

registratúry v galérii absolvovali dve pracovníčky galérie Zdena Chlapečková  

a Jarmila Hrebíčková, dva súborné semináre pre správu registratúry.       

5.1.2. Asociácia správcov registratúry 

Seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov, ktorého sa zúčastnili dve  

pracovníčky galérie Zdenka Chlapečková a Jarmila Hrebíčková. 

5.1.3. Trnavský samosprávny kraj  

Seminár správcov registratúry v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnila pracovníčka  

galérie Zdenka Chlapečková a Odborný seminár Správa registratúry  

v aktuálnom znení, ktorého sa zúčastnila pracovníčka galérie Jarmila  

Hrebíčková.  

5.1.4. Ekonomické vzdelávanie, účtovníctvo a mzdy   

Trnavský samosprávny kraj Trnava  

Vzdelávania v ekonomickej oblasti účtovníctva a miezd sa viacmenej  

pravidelne zúčastňuje ekonóm galérie Bc. Ročák. V roku 2018 sa zúčastnil  

školení: školenie účtovníkov k zmenám vo finančných výkazoch platných od  

1.1.2018; školenie k účtovnej závierke; školenie na inventarizáciu  

k 31.122.2018.    

5.1.5. Kunsthalle Bratislava  

Konferencia galerijnej pedagogiky pod názvom Otvorená galéria, ktorej sa  

zúčastnili tri pracovníčky galérie Alžbeta Pullmanová, Zdenka Chlapečková  

a Jana Kovárová.    

5.1.6. Ministerstvo vnútra SR 



Seminár Ochrana predmetov kultúrnej hodnoty počas mimoriadnych situácií,  

ktorého sa zúčastnila pracovníčka galérie Alžbeta Pullmanová.  

5.1.7. Ján Haba, Dojč – školenie vodiča  

Pravidelné školenie vodiča podľa vyhlášky.  

5.1.8. Vzdelávanie BOZP, PO a CO   

Pravidelné školenie v oblasti s účasťou všetkých 11 pracovníkov galérie.    

 

5.2. Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní miestnej 

histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 

5.2.1. Záhorské osvetové stredisko v Senici – metodická pomoc  

Metodická pomoc Záhorskému osvetovému stredisku  v Senici pri výstave  

Výtvarná Senica  2017/2018 52. ročník neprofesionálnej tvorby okresov Senica

 a Skalica, členstvo v porote a kurátorstvo výstavy (mgr. Juríčková).   

5.2.2. Mestský úrad Skalica, Oddelenie kultúry – metodická pomoc  

Galéria poskytovala aj v roku 2018 metodickoporadenskú činnosť Klubu  

výtvarníkov v Skalici pri Oddelení kultúry,  Mestský úrad Skalica (dr. Zajíček).    

5.2.3. Klub výtvarníkov pri Oddelení kultúry Mestského úradu v Skalici – metodická  

pomoc    

Metodická pomoc galérie sa koncentruje najmä na kurátorstvo výstav  

s vydávaním publikácií k výstavám spoločným, členským a individuálnym,  

koncepcii činnosti Klubu na pravidelných  mesačných klubových stretnutiach  

doplnených návštevami výstav v SR, ČR a Rakúsku a návštevami ateliérov  

výtvarných umelcov (dr. Zajíček).  

5.2.4. Klub výtvarníkov o.z. SenART v Senici  - metodická pomoc   

Metodická pomoc galérie sa zameriava hlavne na kurátorstvo výstav  

s vydávaním skladačiek  k spoločným a individuálnym výstavám, koncepcii  

činnosti o.z. na viacmenej pravidelných mesačných klubových stretnutiach  

(mgr. Jančáková).   

5.2.5. Metodická pomoc detskému výtvarnému prejavu  

Metodická pomoc galérie spočíva najmä v kurátorstve výstav, účasti  

v porotách pri vyhodnocovaní súťažných výstav Aká bude Európa 2018,  

výstava Výtvarného odboru ZUŠ v Skalici, Rodina bez cigariet (dr. Zajíček). 

 

5.3. Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 

5.3.1. - 

 

5.4. Práca v odborných komisiách a redakčných radách 

5.4.1. Rada galérií Slovenska  

Členstvo Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v zastúpení jej riaditeľom   

a volenou odbornou pracovníčkou  v profesijnej stavovskej organizácií  

slovenských galérií na jej jarnom a jesennom plenárnom zasadnutí v roku 2018  

v Spišskej Novej Vsi a v Bratislave.  

5.4.2. Združenie historikov moderného výtvarného umenia      

Členstvo dr. Zajíčka v stavovskej profesijnej organizácii historikov moderného  

výtvarného umenia v Bratislave s koncoročnou výročnou schôdzou.  

5.4.3. Redakčná rada vlastivedného časopisu Záhorie vydávaného v Záhorskom  

múzeu v Skalici    

Členstvo riaditeľa galérie v redakčnej rade vlastivedného časopisu záhorského  

regiónu s osobitným zreteľom na výtvarnú rubriku časopisu. 

5.4.4. Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska  



Prvoročné členstvo dr. Zajíčka vo výbore Združenia západoslovenských  

výtvarných umelcov.      

5.4.5. Umelecká beseda slovenská   

Členstvo riaditeľa galérie v Umeleckej besede slovenskej s účasťou na členskej  

výstave v Košiciach a kurátorskej príprave plánovanej XXVII. členskej  

výstavy UBS v Senici k 110. výročiu narodenia J. Mudrocha predsedu  

Výtvarného odboru UBS.    

 

5.5. Ostatné metodicko-poradenské služby 

5.5.1. Majitelia diel Júliusa Koreszku z Hodonína  

Posúdenie hodnoty a výber 5 diel Júliusa Koreszku  na nákup do zbierok  

galérie, z ktorých bolo nakoniec zakúpené jedno dielo krajinára, rodáka  

z Dojča (dr. Zajíček) 

5.5.2. Majiteľka diela Jána Mudrocha z Trnavy  

Posúdenie hodnoty, ale nakoniec nezakúpenie diela Jána Mudrocha do zbierok  

galérie (dr. Zajíček, mgr. Juríčková).  

 

 

6. Kultúrno-výchovná činnosť 
6.1. Prednášky a besedy 

6.1.1. Grafika, maľba a ilustrácia Zdena Brázdila  

dr. Zajíček  

16.1.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha    

Prednáška s besedou pre 25 žiakov 3. ZŠ v Senici o Brázdilovej mnohotvárnej  

tvorbe.   

 

6.1.2. Grafika, obrazy a ilustrácie Martina Kellenbergera  

dr. Zajíček 

15.3.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Prednáška pre 41 žiakov ZŠ Brodské o Kellenbergerových tvorivých  

smerovaniach najmä v knižnej ilustrácii . 

 

6.1.3. Imaginatívna maliarska tvorba Nikolaja Feďkoviča 

dr. Zajíček 

11.5.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Prednáška s besedou na výstave Nikolaja Feďkoviča v galérii pre 13 členov  

Klubu výtvarníkov v Skalici.   

 

6.1.4. Feďkovičove obrazy  

dr. Zajíček   

27.3.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha    

Prednáška o tvorbe Nikolaja Feďkoviča pre žiakov ZŠ. 

 

6.1.5. Feďkovičove vizuálne fantázie 

dr. Zajíček   

17.5.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

Prednáška o tvorbe Nikolaja Feďkoviča pre 28 žiakov ZŠ Dojč.  

 

6.1.6. Umeleckohistorické pamiatky Senice  

dr. Zajíček 



18.9., 21.9.2018, historické stavby v meste  

Prednáška so sprievodom po pamiatkach Senice dvoch tried SŠ v Senici, 2  

kostoly, kaplnka, galéria. 

    

6.1.7. Maliarska tvorba Lýdie Štolcovej 

dr. Zajíček   

19.9., 20.9.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Prednáška o tvorbe Mudrochovej absolventky pochádzajúcej zo Senice.   

 

6.1.8. Rastlinný svet Martina Zálešáka  

dr. Zajíček   

20.11.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

Beseda s členmi Klubu výtvarníkov v Skalici v ich klubovej miestnosti.  

 

6.2. Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 

6.2.1. Spolupráca s VO ZUŠ v Senici pri viacmenej pravidelných návštevách 

v galérii v rámci ich školskej výuky.  

 

6.3. Tvorivé dielne a animačné hodiny  

6.3.1. Vorkšopy s deťmi na výstave Laboratorium Andrea Demek Eliška Šefčíková,  

kurátorka výstavy mgr. Janáčková  

 

19.6.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

organizátor ZGJM v Senici    

výstup objekty a inštalácie, práca s rôznymi materiálmi   

Podujatie bolo pripravené pre žiakov III. základnej školy v Senici  

 

26.6.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

organizátor ZGJM v Senici   

výstup objekty a inštalácie, práca s rôznymi materiálmi  

Podujatie bolo pripravené pre žiakov I. základnej školy v Senici.   

  

13.7.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

organizátor ZGJM v Senici  

výstup objekty a inštalácie, práca s rôznymi materiálmi   

Podujatie bolo pripravené pre deti 1. turnusu tábora CVČ Stonožka v Senici.  

 

19.7.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici    

organizátor ZGJM v Senici  

výstup objekty a inštalácie, práca s rôznymi materiálmi  

 Podujatie bolo pripravené pre deti 1. turnusu tábora CVČ Stonožka v Senici.  

   

19.7.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha    

organizátor ZGJM v Senici 

výstup objekty a inštalácie, práca s rôznymi materiálmi   

Podujatie bolo pripravené pre deti tábora ZŠ Sološnica.  

 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v rámci výstavy Laboratorium Andrea Demek  

Eliška Šefčíková pripravila v spolupráci so školami a vystavujúcimi  

umelkyňami viacero zaujímavých a umelecky príťažlivých podujatí pre deti zo  



Senice a okolia. Vystavujúce výtvarníčky hravou formou učili deti z rôznych  

materiálov tvoriť vlastné umelecké dielka. Niektoré z výtvarných objektov  

vystavených  v galérii mali možnosť pretvárať na umelecké diela podľa svojich  

predstáv nielen žiaci a študenti zo škôl, ale i návštevníci. Touto možnosťou  

bola výstava umelecky neopakovateľná. 

 

 

6.4. Vernisáže 

6.4.1. Martin Kellenberger Vesmírna štatistika. Obrazy, grafika, ilustrácie  

8.2.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Výstavu slávnostne otvoril Martina Kellenbergera riaditeľ ZGJM dr. Zajíček, 

ktorý  zároveň ako kurátor výstavy predniesol aj úvodné slovo o mnohorakej  

tvorbe umelca, ktorý sa potom tiež ďakovne  prihovoril početnému publiku 

návštevníkov s hudobným vystúpením speváčky Viery Šustekovej a gitaristu  

Petra Kavického.  

 

6.4.2. Nikolaj Feďkovič 

5.4.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Autorskú výstavu prof. Nikolaja Feďkoviča otvoril riaditeľ galérie dr.  

 Zajíček, úvodné slovo predniesla kurátorka výstavy Mgr. Carmen Kováčová zo  

 súkromnej Galérie u anjela v Kežmarku, ďalej prof. Nikolaj Feďkovič sa  

 poďakoval poriadateľom výstavy,, pričom v hudobnom programe vystúpili  

 prof. Jozef Podhoranský a mgr. art. Zuzana Bouřová.  
 

6.4.3. Laboratorium Andrea Demek Eliška Šefčíková  

6.6.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Výstavu dvojice autoriek, brnianskej a senickej, poriadanej k 100. výročiu  

vzniku Českolsovenskej republiky slávnostne uviedol dr. Š. Zajíček, riaditeľ  

galérie, úvodné slovo o tvorbe autoriek predniesla Mgr. Dana Janáčková.  

V hudobnom programe vystúpili žiaci ZUŠ Senica s literárno-dramatickým  

pásmom.  

 

6.4.4. Lýdia Štolcová  ± 25   

9.8.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Autorskú výstavu senickej absolventky ateliéru  prof. Jána Mudrocha na  

VŠVU v Bratislave otvoril dr. Zajíček riaditeľ ZGJM s  úvodnom slovom Mgr.  

Juríčkovej kurátorky výstavy a poďakovaním vystavujúcej maliarky.  

 V hudobnom programe účinkovali riaditeľka ZUŠ Senica  Mgr.  

 Gáfriková (klavír) a absolventka ZUŠ  Senica Dominika Beňová (spev) 

 

6.4.5. Martin Zálešák Rastlinný labyrint      

16.10.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Recipročnú jubilejnú výstavu, usporiadanú v spolupráci s partnerskou GVU  

v Hodoníne Martina Zálešáka Rastlinný labyrint  k 100. výročiu vzniku  

Československej republiky slávnostne otvoril dr. Zajíček, riaditeľ ZGJM  

a v úvodnom slove prehovoril Mgr. Josef Fantura, spolukurátor výstavy  

a riaditeľ GVU, pričom v hudobnom programe vystúpili speváčka Viera  

Šusteková a gitarista Peter Kavický.      

 

6.4.6. Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska k 115.  



 výročiu narodenia umelca, k 100. výročiu vzniku Československej 

republiky a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky) 

 6.12.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

Obsiahlu jubilejnú výstavu 98 obrazov brezovského rodáka Karola Molnára  

slávnostne otvoril dr. Zajíček, riaditeľ ZGJM a zároveň ako kurátor výstavy  

predniesol aj úvodné slovo o mnohorakej tvorbe maliara. V hudobnom  

programe vystúpilo hudobné zoskupenie Element Senica.    

 

  Vlastné výstavy mimo galérie  

  Profesionálne výtvarné umenie   

 

6.4.7. Jozef Chrena a spoluvystavujúca vnučka Veronika  

10.3.2018, Moravský Svätý Ján, Dom kultúry   

Slávnostné otvorenie jubilejnej výstavy pred početným publikom rodákov  

s úvodnom slovom kurátora výstavy dr. Zajíčka, ďakovným príhovorom autora  

a hudobným programom.   

 

6.4.8. Marián Komáček Farby 

16.3.2018, Senica, Galéria v podkroví Základnej umeleckej školy  

Otvorenie výstavy s otváracím prejavom riaditeľky ZUŠ Mgr. Gáfrikovej,

 úvodným slovom kurátora výstavy dr. Zajíčka, s ďakovným príhovorom

 vystavujúceho maliara a grafika a s hudobným sprievodom žiakov 

 a pedagógov ZUŠ.  

  

6.4.9. Jozef Chrena Z tvorby  

6.4.2018, Skalica, Záhorské múzeum 

Otvorenie prvej reprízy jubilejnej výstavy autora s otváracím príhovorom  

riaditeľky ZM dr. Drahošovej a úvodným slovom kurátora výstavy dr. Zajíčka  

s ďakovným príhovorom vystavujúceho autora a s hudobným programom.    

 

6.4.10. Ľubomír Miča Obrazy 2014 – 2017  

20.4.2018, Uherský Brod, Galerie DK Panský dům (ČR) 

Slávnostná vernisáž výstavy k 100. výročiu vzniku Československa  

s otváracím príhovorom riaditeľky Galerie DK Panský dům a úvodným slovom  

kurátorky výstavy Mgr. Juríčkovej.  

 

6.4.11. Milan Flajžík Moja cesta  

27.6.2018, Hodonín, Galerie výtvarného umění 

Recipročná jubilejná výstava umelca zo Záhoria k 100. výročiu vzniku  

Československej republiky slávnostne otvorená riaditeľom GVU v Hodoníne  

Mgr. Fanturom s úvodným slovom kurátorky výstavy Mgr. Janáčkovej  

a hudobným programom.       

 

6.4.12. Ľubomír Miča Obrazy 2014 – 2017  

6.7.2018, Mikulov, Galerie Konvent (ČR)  

Slávnostné otvorenie výstavy senického maliara s abstraktnou tvorbou   

riaditeľom mikulovskej Galerie Konvent s úvodným slovom kurátorky výstavy  

Mgr. Juríčkovej a s hudobným programom.     

 

6.4.13. ORTHS Obrazy a objekty 



13.7.2018, Skalica, Záhorské múzeum  

Slávnostná vernisáž spoločnej výstavy otca maliara a jeho dvoch synov  

reštaurátorov s voľnou maliarskou a sochárskou tvorbou s otváracím  

príhovorom riaditeľky múzea dr. Drahošovej a úvodným slovom kurátorky  

výstavy Mgr. Juríčkovej s hudobným programom.        

 

6.4.14. Jozef Chrena Tvorba  

31.8.2018, Senica, Záhorské osvetové stredisko  

Otvorenie druhej reprízy jubilejnej výstavy autora obsahujúce  

otvárací príhovor riaditeľky ZOS dr. Krištofovej a úvodné slovo kurátora  

výstavy  dr. Zajíčka, ďakovný príhovor autora a hudobný program.     

   

6.4.15. Ľubomír Miča Obrazy  

10.8.2018, Kyjov, Radniční galerie (ČR) 

Úvodné slovo kurátorky výstavy Mgr. Juríčkovej po otváracom prejave   

riaditeľky poriadajúcej Radničnej galerie na vernisáži výstavy abstraktnej  

tvorby maliara zo Senice.    

 

 

6.4.16. Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 

24.8.2018, Velké Meziříčí, Múzeum (ČR) 

Otvorenie výstavy s otváracím príhovorom riaditeľky múzea vo Velkom  

Meziříčí  a úvodným slovom kurátorky výstavy Mgr. Juríčkovej a hudobným  

programom.       

 

6.4.17. Bohumil Bača Posolstvá a iné  

29.9.2018, Gbely, Dom kultúry  

Slávnostná vernisáž výstavy umelca, ktorý prežil časť detstva v Gbeloch  

s otváracím prejavom riaditeľa Domu kultúry, pričom  úvodné slovo predniesla  

kurátorka výstavy Mgr. Juríčková v sprievode hudobného programu. 

   

6.4.18. Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom  

4.10.2018, Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Galéria v podkroví  

Slávnostné otvorenie jubilejnej retrospektívnej výstavy  k 75. výročiu  

narodenia maliara a profesora pôvodom  z Jablonice s otváracím prejavom  

riaditeľa Galérie v podkroví Štátnej vedeckej knižnice, úvodným slovom  

kurátorky výstavy Mgr. Juríčkovej a obsiahlym príhovorom vystavujúceho  

autora.    

 

6.4.19.  J. M. Hurban a hurbanovské povstanie vo výtvarnom umení 

12.10.2018, Senica, Dom kultúry   

Slávnostné otvorenie výstavy k 170. výročiu Slovenského povstania  

meruôsmych rokov spojeného s odhalením obnoveného Pomníka popravených  

1848 s otváracím príhovorom riaditeľa Domu kultúry Františka Harnúška,  

príhovormi podpredsedu TTSK Pavla Kalmana, primátora mesta Senice Mgr.  

Branislava Grimma a úvodným slovom kurátora výstavy dr. Zajíčka  

s hudobným programom.  

  

Neprofesionálna výtvarná tvorba  

 



6.4.20. Elena Minxová, Viera Jozéfková, Marek Salay 

2.2.2018, Senica, Denné centrum   

Úvodné slovo kurátorky výstavy Mgr. Janáčkovej na otvorení výstavy dvoch  

maliarok  a jedného maliara, členov o.z. SenART po otváracom príhovore  

predsedu o.z. SenART Ľubomíra Miču  a hudobnom programe.  

 

6.4.21.  Klára Blažeková, Jaroslava Konrádová, Milan Vandelia 

16.3.2018, Senica, Denné centrum   

Otvorenie výstavy tvorby členov o.z. SenART, dvoch maliarok a jedného  

maliara s otváracím  príhovorom predsedu o.z. SenART Ľubomírom Mičom  

a úvodným slovom kurátorky Mgr. Janáčkovej v sprievode hudobného  

programu. 

 

6.4.22. Združenie SenART Dekáda 2008-2018 

5.4.2018, Senica, Záhorské osvetové stredisko    

Slávnostná vernisáž šiestej klubovej výstavy k 10. výročiu vzniku o.z SenART  

s otváracím príhovorom riaditeľky ZOS dr. Krištofovej a úvodným slovom  

kurátorky výstavy Mgr. Janáčkovej, príhovorom predsedu o.z. SenART  

Ľubomíra Miču a hudobným programom k výstave. 

 

6.4.23. Dana Motusová Melegová Plocha a priestor 

3.5.2018, Skalica, Galéria u františkánov   

Úvodné slovo kurátorky výstavy Mgr. Janáčkovej po otváracom prejave  

riaditeľky oddelenia kultúry Mesta Skalica  Jany Koutnej na otvorení  

retrospektívnej výstavy senickej autorky s hudobným programom.  

  

6.4.24. Výtvarné práce a objekty výtvarnej tvorby  

1.8.2018, Skalica, Galéria u františkánov    

Otvorenie prvej výstavy výtvarných prác a objektov výtvarného krúžku  

dôchodcov  pri ECAV v Skalici pod vedením Mgr. Fuňákovej s otváracím  

príhovorom riaditeľky Oddelenia kultúry Mestského úradu  Skalica Jany  

Koutnej a úvodným slovom kurátora výstavy dr. Zajíčka s hudobným  

programom. 

 

6.4.25. Dana Motusová Melegová Plocha a priestor  

3.8.2018, Holíč, Mestské múzeum a galéria  

Vernisáž prvej výstavy tvorby senickej autorky v Holíči reinštalovanej zo  

Skalice s otváracím príhovorom riaditeľky odboru kultúry Mesta Holíč Mgr.  

Galkovej, pozdravným príhovorom primátora mesta dr. Čambala a úvodným  

slovom  kurátorky výstavy Mgr. Janáčkovej s hudobným programom.  

    

6.4.26. 21. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici 

23.8.2018, Skalica, Galéria u františkánov   

Slávnostné otvorenie 21. členskej  výstavy Klubu výtvarníkov v Skalici  

v koncertnej sále Oddelenia kultúry Mesta Skalice uviedla jeho riaditeľka Jana  

Koutná, úvodné slovo dr. Zajíček a v hudobnom programe  vystúpila folklórna  

hudba Cifra zo Skalice s primášom Stanislavom Okenicom.   

 

6.4.27. Jana Hajdinová Obrazy 2015-2018 

13.9.2018, Senica, Dom kultúry   



Slávnostná vernisáž výstavy autorky zo Smrdák s otváracím prejavom  

a úvodným slovom kurátorky výstavy Mgr. Juríčkovej s hudobným  

programom.  

 

6.4.28. Vladimír Macháček Obrazy 

4.10.2018, Skalica, Galéria u františkánov  

Vernisáž prvej samostatnej výstavy obrazov nového člena skalického Klubu  

výtvarníkov  staršej generácie v koncertnej sále Oddelenia kultúry Mestského  

úradu Skalica s otváracím prejavom  jeho riaditeľky Jany Koutnej a úvodným  

slovom kurátora výstavy  dr. Zajíčka s hudobným programom. 

 

6.4.29. Častkov očami SenARTu – plenér výtvarníkov o.z. SenART v Častkove  

spojený s prezentáciou výsledných diel  

11.11.2018, Častkov, Dom kultúry   

Otvorenie výstavy výsledkov  už 14. tvorivého pobytu členov o.z. SenARTu  

tentoraz v Častkove s otváracím prejavom predsedu o.z. Ľubomíra Miču   

a úvodným slovom kurátorky výstavy Mgr. Janáčkovej.   

 

Detský výtvarný prejav  

 

6.4.30. Aká bude Európa 2018 s vyhlásením výsledkov  výtvarnej súťaže pre deti  

MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ okresov Senica, Skalica a štyroch okolitých okresov  

17.1.2018, Senica, Mestský úrad, Informačné centrum Europe Direct  

Na otvorení výstavy s predstavením troch vydaných kalendárikov Aká bude  

Európa 2018 a vyhlásení výsledkov súťaže detí štyroch druhov škôl zo šiestich  

okresov s otváracím prejavom  pracovníka Europe Direct Senica a úvodným  

slovom kurátora výstavy a predsedu poroty dr. Zajíčka.     

 

6.4.31. Výstava absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy  

v Skalici  

1.-16.8.2018, Skalica, Galéria u františkánov  

Úvodné slovo kurátora výstavy  dr. Zajíčka na otvorení výstavy absolventov  

výtvarného odboru skalickej ZUŠ po otváracom príhovore riaditeľky  

Oddelenia kultúry  Mestského úradu  Skalica Jany Koutnej a slávnostným  

ukončením štúdia absolventov  1. a 2. stupňa na škole riaditeľom školy Mgr.  

   Markom Gulom a pedagógmi školy.   

 

6.4.32. Rodina bez cigariet 

12.-22.12.2018, Skalica, Obchodné centrum MAX 

Slávnostné otvorenie detskej súťažnej výstavy na tému boja proti fajčeniu  

a drogám s otváracími prejavmi Mgr. Černina, Ing. Blahu, primátorky mesta  

Ing. Miernej, úvodným slovom kurátora výstavy a predsedu poroty dr. Zajíčka  

s hudobným programom detí zo ZŠ Štvorlístok v Skalici. 

 

6.5. Koncerty a festivaly 

6.5.1. Koncert virtuózov 

 7.3.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

 organizátor ZGJM v Senici 

 článok  



 Koncert mimoriadnych hudobných osobností Jána Slávika – violončelo 

a Daniely Varínskej -  klavír bol pripravený pri umelcovom životnom jubileu 

60. rokov a pracovnom jubileu 40. rokov Moyzesovho kvarteta. Hosťom 

koncertu bola Alexandra Kubinová s hrou na violončelo. V programe koncertu 

zazneli skladby Ludwiga van Beethovena, ako aj úryvky z diel J. S. Bacha, J. 

Haydna a A. Dvořáka.  

 

6.5.2. Koncert víťazov a sólistov súťaží ZUŠ v Senici  

20.5.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

organizátori ZGJM a ZUŠ v Senici    

článok   

Koncert víťazov a sólistov súťaží ZUŠ v Senici sa uskutočnil pri príležitosti  

medzinárodného sviatku ICOM a Noci múzeí a galérií. Koncert sa každoročne  

teší mimoriadnej obľube senickej verejnosti. V koncerte okrem spevákov   

a hudobníkov účinkujú i víťazi literárnych a divadelných súťaží.   

 

6.5.3. Predvianočný koncert československého komorného dua Pavel Burdych  

husle a Zuzana Berešová klavír 

7.12.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

organizátor ZGJM v Senici     

článok 

Hudobný večer v podaní svetoznámych umelcov ponúkol brilantne  

interpretované skladby českých a slovenských skladateľov. Svojim programom  

pripomenul sté výročie vzniku Československej republiky, ale vyplnil  

i predvianočný čas krásou a láskou. Československé komorné duo po  

koncertoch v mnohých svetových metropolách poctilo svojou návštevou   

ZGJM a účastníkov koncertu pohladilo svojim umením.  

3 fotografie a pozvánka 

 

6.6. Špecializované akcie 

6.6.1. Dni európskeho kultúrneho dedičstva – komentované prehliadky  

pamiatok mesta Senica  

17. – 21.9.2018, Senica 

TTSK ZGJM v Senici   

články  

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravila ZGJM v Senici  

Komentované prehliadky pamiatok mesta Senica: neskorobarokový kaštieľ,  

Rímsko – katolícky kostol Panny Márie, Kaplnka sv. Anny a evanjelický  

kostol. Prehliadok sa zúčastnili študenti stredných škôl, ale so záujmom si  

prezreli pamiatky i jednotlivci zo Senice, ale i Trnavy, Hodonína, Bratislavy,  

Smrdák a iných miest i  zo zahraničia. Návštevníkom boli poskytované brožúry  

k pamiatkam mesta, ktoré vydal Mestský úrad v Senici.  

3 fotografie a pozvánka       

 

6.6.2. Dni otvorených dverí v galérii  

17. – 20.5.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

TTSK ZGJM v Senici   

články   

Dni otvorených dverí v galérii pripravuje každoročne ZGJM pri príležitosti  

medzinárodného sviatku ICOM a Noci múzeí a galérií, ktorý bol   



vyhlásený v Paríži. Galéria pripravila pre deti predstavenie divadielka Rád  

červených nosov, ktoré uviedlo hru Obrázky zo života hmyzu, ktoré navštívili  

deti z materských škôl zo Senice. Počas všetkých dní bol poskytovaný žiakom 

a študentom k výstave Nikolaj Feďkovič odborný výklad a  pre žiakov 

základných škôl boli pripravené vedomostné súťaže o výtvarnom umení. Počas 

Dní ICOM  je voľný vstup pre všetkých návštevníkov.    

3 fotky, plagát resp. pozvánka   

    

 

6.7. Organizovanie odborných konferencií a seminárov 

6.7.1. Odborný seminár Martin Kellenbera Vesmírna štatistika Obrazy –  

   grafika – ilustrácia 

6.3.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 

organizátori TTSK Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica  

v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

Odborný seminár   bol pripravený pre knihovníčky z Trnavského kraja v rámci  

seminára sa návštevníci stretli  nielen s knižným ilustrátorom Martinom  

Kellenbergerom, ale i spisovateľom Petrom Glockom. V závere seminára  

odpovedali na mnohé otázky o ich tvorbe a tiež o pokračovaní spoločného diela  

Knižky pre deti O kominárikovi.  

 

6.7.2. Sympózium Slovensko-české vzťahy vo výtvarnom umení na Pomoraví  

k 100. výročiu vzniku Československej republiky a 25. výročiu vzniku  

Slovenskej republiky    

8.11.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha  

organizátor TTSK Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

V poradí 8. sympózium  tentoraz venované slovensko-českým vzťahom na 

Pomoraví  k storočnici vzniku Československa obsahovalo prednášky prof. 

Hološku, akad. mal. z AU v Banskej Bystrici, dr. Buchtu z GVU v Hodoníne, 

dr. Macharáčkovej z Galérie Jozefa Kostku v Bratislave a dr. Zajíčka zo ZGJM 

v Senici.  

 

6.8. Ostatné 

6.8.1. -  

 

 

 

7. Elektronické spracovanie zbierok 

 

Elektronické spracovanie zbierok v roku 2018 

Názov zbierky * Celkový počet 

predmetov v 

zbierke 

Počet prírastkov v 

CEDVU za r. 2018 

Celkový počet elektronicky 

spracovaných zbierkových 

predmetov v CEDVU 

Maliarstvo 575 ks 4 575 

Sochárstvo 140 ks  - 140 

Kresba 1939 ks  - 1763  

(176 ks kresieb J. Koreszku 



* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história atď. 

 

8. Revízie zbierkových predmetov 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok za rok 2018 
Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej revízie Rok ukončenia najbližšej 

plánovanej revízie 

3 2017 2020 

 
8.1. Čiastkové revízie zbierkového fondu za rok 2018 

8.1.1. Názov zbierky   - 

    V trojročnom cykle revízií zbierkového fondu galérie nebola v roku 2018  

    plánovaná čiastková revízia galerijných zbierok.  

  

 

 

9. Spolupráca s organizáciami 
9.1.  Partnerstvá 

 

Partnerstvá 
 Počet 

partnerstiev 

Menný zoznam 

partnerov 

Forma spolupráce 

Počet aktívny 

národných 

partnerstiev mimo 

TTSK (spoločná 

aktivita min. raz za 3 

roky) 

 Ministerstvá  

Ministerstvo kultúry SR záštita nad výstavou Karol Molnár 

Obrazy z Česka, Francúzska, 

Anglicka a Slovenska  

Ministerstvo vnútra SR Semináre k právam a povinnostiam 

pri správe registratúry, Ochrana 

predmetov kultúrnej hodnoty počas 

mimoriadnych udalostí  

Galérie  

Galéria U anjela 

Kežmarok 

výstava Nikolaj Feďkovič  

Galéria v podkroví 

Štátna vedecká knižnica 

Banská Bystrica  

výstava Ľudovít Hološka Dnes, včera 

a predvčerom  

Galéria Jozefa Kostku 

v Bratislave  

sympózium Slovensko-české vzťahy 

vo výtvarnom umení na Pomoraví  

Galéria u františkánov 

Skalica  

výstavy D. Motusovej Melegovej, 21. 

členskej Klubu výtvarníkov v Skalici, 

sa z dôvodu fragmentárnosti 

doteraz nespracovávalo, 

budú spracované v tomto 

roku 2019)  

Grafika 285 - 285 

Užité umenie  237 - 237 

Fotografia  5 - 5 

Spolu           3181                 4                   3005 



V. Macháčka, absolventov VO ZUŠ 

v Skalici  

Galéria v podkroví ZUŠ 

Senica  

výstava Marian Komáček Farby  

Kunsthalle Bratislava  konferencia galerijnej pedagogiky 

pod názvom Otvorená galéria  

Múzeá   

Záhorské múzeum 

v Skalici  

expozícia Galéria Júliusa Koreszku, 

výstavy Jozef Chrena Z tvorby, 

ORTHS Obrazy a objekty 

Mestské múzeum 

a galéria Holíč  

výstava Dana Motusová Melegová 

Plocha a priestor  

SNM-Múzeum SNR 

Myjava  

členstvo v nákupnej komisii  

Medzinárodná 

organizácia múzeí ICOM 

 

Slovenský komitét 

ICOM v Bratislave  

medzinárodné preukazy pre návštevu 

výstav a podujatí  aj v zahraničí  

Osvetové zariadenia   

Záhorské osvetové 

stredisko v Senici  

výstavy Jozef Chrena Z tvorby, 

Združenie SenART Dekáda 2008-

2018 

Knižnice   

Záhorská knižnica 

v Senici  

literárne podujatia Kniha Záhoria 

2017, odborný seminár Martin 

Kellenberger Vesmírna štatistika  

Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave  

literárne podujatia Kniha Záhoria 

2017, odborný seminár Martin 

Kellenberger Vesmírna štatistika 

 Mestské úrady   

Mestský úrad, Fond Pro 

Senica  

žiadosti na projekty na Fond Pro 

Senica  

Mestský úrad, Europe 

Direct Senica 

výstava Aká bude Európa 2018 

Mestský úrad, 

Oddelenie kultúry 

Skalica  

výstava 21. členská výstava Klubu 

výtvarníkov v Skalici  

Mestský úrad Holíč  výstava Dana Motusová Melegová 

Plocha a priestor  

Mestský úrad Gbely  Výstava Bohumil Bača Posolstvá 

a iné  

Mestské Domy kultúry   

Mestské kultúrne 

stredisko, Dom kultúry 

Senica  

výstavy J. M. Hurban a hurbanovské 

povstanie vo výtvarnom umení, Jana 

Hajdinová   

Denné centrum kultúry 

Senica  

výstavy E. Minxová, V. Jozéfková, 

M. Saly, K. Blažeková, J. Konrádová, 

M. Vandelia,  



 Domy kultúry   

Dom kultúry Moravský 

Svätý Ján  

výstava Jozefa Chrenu  

Dom kultúry Častkov  výstava o.z. SenART Senica  

Dom kultúry Gbely  výstava Bohumil Bača Posolstvá 

a iné  

Inštitúty   

Inštitút celoživotného 

vzdelávania Košice  

Seminár k právam a povinnostiam pri 

správe registratúry  

Kluby výtvarníkov 

a fotografov  

 

Klub výtvarníkov 

v Skalici  

21. členská výstava Klubu 

výtvarníkov  

Umeleckohistorické 

združenia  

 

Združenie historikov 

moderného výtvarného 

umenia  v Bratislave  

člen dr. Zajíček  

Profesionálne výtvarné 

združenia  

 

Združenie výtvarných 

umelcov západného 

Slovenska v Bratislave  

člen dr. Zajíček  

Umelecká beseda 

slovenská v Bratislave  

člen dr. Zajíček  

Občianske združenia   

Domka – Združenie 

seleziánskej mládeže 

Senica  

spolupráca pri hudobných 

a literárnych podujatiach v galérii 

Element, o.z. Senica  spolupráca pri vernisážach 

a umeleckých programoch galérie 

Občianske združenie 

SenART Senica 

výstavy členov E. Minxová, V. 

Jozéfková, M. Saly, K. Blažeková, J. 

Konrádová, M. Vandelia, 

Okresná organizácia 

Jednoty dôchodcov 

Senica  

spolupráca pri propagácii výstav 

a podujatí v galérii, ako i benefičných 

vianočných koncertov  

Cestovné agentúry   

Infosen Informačná 

kancelária mesta Senica  

propagačné materiály k výstavám 

a podujatiam galérie  

Kluby dôchodcov   

Krúžok seniorov pri 

ECAV Skalica  

výstava Výtvarné práce a objekty 

výtvarnej tvorby  

Firmy   

Grafobal, a.s. Skalica  sponzorská tlač publikácie K. Molnár  

MDS Bratislava  tlač publikácie  170. výročie 

Slovenského povstania meruôsmych 



rokov  

ORMAN Bratislava  publikácia k výstave Martina 

Kellenbergera  

Bittner print  

Grafické štúdiá   

Base et Silhouette, s.r.o. 

Bratislava 

Publikácie Sara Pernecká, Oľga 

Bartoškova,  

GH Studio Senica  tlač publikácia A. Demek 

E.Šefčíková 

Reco, s.r.o. Senica  grafický dizajn publikácií A. Demek, 

E. Šefčíková, M. Zálešák  

ART PLUS  Viktor 

Kováč  

Publikácia 21. členská výstava Klubu 

výtvarníkov v Skalici  

Kúpele  

Prírodné a liečebné 

kúpele a.s. Smrdáky  

Spolupráca pri propagácii a návšteve 

podujatí a výstav v galérii, ako 

i príprava spoločných koncertov  

Redakcie   

Naša Senica  zverejňovanie článkov k výstavám 

a podujatiam v galérii  

Záhorák Senica  zverejňovanie článkov k výstavám 

a podujatiam v galérii 

Záhorie Skalica  zverejňovanie článkov k výstavám 

a podujatiam v galérii 

MY. Týždenník pre 

Záhorie Senica  

zverejňovanie článkov k výstavám 

a podujatiam v galérii 

Počet aktívnych 

nadnárodných 

partnerstiev 

(spoločná aktivita 

min. raz za 2 roky) 

 Galérie v zahraničí   

Galerie výtvarného 

umění v Hodoníne  

výstavy Milan Flajžík Moja cesta, 

Martin Zálešák Rastlinný labyrint  

Galerie DK Panský dům, 

Uherský Brod (ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 2014-

2017 

  Galerie Konvent, 

Mikulov (ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 2014-

2017 

Radniční galerie, Kyjov 

(ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 2014-

2017 

Múzea v zahraničí   

Muzeum, Velké Meziříčí 

(ČR) 

výstava Ľubomír Miča Obrazy 2014-

2017 

Počet partnerstiev so 

školskými 

zariadeniami 

 Vysoké školy    

Akadémia umení, FVU 

Banská Bystrica  

sympózium Slovensko-české vzťahy 

vo výtvarnom umení na Pomoraví 

  

Základné umelecké školy   

Základná umelecká 

škola  v Senici  

výstava Marian Komáček Farby  

Základná umelecká 

škola v Skalici  

výstava absolventov Výtvarného 

odboru  



* Stručné zhodnotenie na max. 150 znakov s medzerami 
 

9.2. Členstvo v odborných organizáciách  

9.2.1. ICOM,  finančné náklady 100,- Eur 

9.2.2. Rada galérií SR, finančné náklady 447,- Eur  

 

 

10. Vedecko - výskumná činnosť 
10.1. Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej (len 

vedecko-výskumná činnosť) 

10.1.1. Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 

10.1.1.1. Názov výstavy   - 

 

10.1.2. Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 

10.1.2.1. Názov výstavy  - 

 

10.1.3. Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 

značkou 

10.1.3.1. Názov výstavy – 

 

10.1.4. Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 

10.1.4.1. Názov výstavy - 

 

10.1.5. Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 

 

   Profesionálne výtvarné umenie  

 

10.1.5.1. ORTHS Obrazy a objekty  

mgr. Juríčková 

13.7. – 9.9.2018, Skalica, Záhorské múzeum  

skladačka, pozvánka  

Výskum tvorby umeleckej rodiny otca Štefana Ortha st. maliara a jeho 

dvoch synov reštaurátorov – Martina, sochára a Štefana ml., maliara.  

 

       Neprofesionálna výtvarná tvorba  

 

10.1.5.2. Elena Minxová, Viera Jozéfková, Marek Salay 

mgr. Janáčková 

2. – 18.2.2018, Senica, Denné centrum   

pozvánka    

Výskum najnovšej tvorby troch členov o.z. SenART, dvoch maliarok  

a jedného maliara.  

 

10.1.5.3. Klára Blažeková, Jaroslava Konrádová,  Milan Vandelia 

mgr. Janáčková  

16.3. – 1.4.2018, Senica, Denné centrum   

pozvánka    

Výskum tvorby ďalšej trojice členov o.z. SenART, dvoch maliarok  

a jedného maliara so zastúpením aj maľovania kraslíc 



 

10.1.5.4. Združenie SenART Dekáda 2008-2018 

mgr. Janáčková  

5. – 27.4.2018, Senica, Záhorské osvetové stredisko  

skladačka, pozvánka    

Výskum mnohotvárnej tvorby členov o.z. SenART na jeho šiestej  

klubovej prezentácii k 10. výročiu  jeho vzniku senického o.z. SenART. 

 

10.1.5.5.  Výtvarné práce a objekty výtvarnej tvorby  

dr. Zajíček  

1.8. -    2018, Skalica, Galéria u františkánov    

Výskum tvorivého snaženia výtvarného krúžku seniorov pri ECAV  

v Skalici pod vedením Mgr. Fuňákovej.   

 

10.1.5.6. 21. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici   

dr. Zajíček   

23.8. – 30.9.2018, Skalica, Galéria u františkánov   

publikácia k výstave, pozvánka, plagát   

Výskum mnohorakej tvorby 26 vystavujúcich členov skalického Klubu  

výtvarníkov v počte vyše 90 prezentovaných prác z oblasti maliarstva,  

sochárstva, intermediálneho umenia, kresby, keramiky a fotografie.  

 

10.1.5.7. Častkov očami SenARTu – plenér výtvarníkov o.z. SenART  

v Častkove spojený  s prezentáciou výsledných diel  

mgr. Janáčková  

11. -18.11.2018, Častkov, Dom kultúry   

pozvánka   

Výskum tvorby členov o.z. SenART zo 14. tvorivého pobytu, tentoraz  

v Častkove s jeho stavbami a prírodou. 

   

Detský výtvarný prejav 

10.1.5.8. Aká bude Európa 2018 s vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže  

detí MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ šiestich okresov  

dr. Zajíček    

17.1. – 31.3.2018, Senica, Mestský úrad, Informačné centrum Europe  

Direct 

tri vydané kalendáriky s detskými výtvarnými prácami Aká bude   

Európa 2018, pozvánka   

Výskum detských výtvarných prác v súťaži senickej Informačnej  

kancelárie Europe Direct s vydaním troch kalendárikov. 

 

10.1.5.9. Výstava absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy  

v Skalici  

dr. Zajíček   

1.-30.6.2018, Skalica, Galéria u františkánov   

pozvánka  

Výskum školských výtvarných prác celoročného tvorivého snaženia  

absolventov 1. a 2. stupňa doplneného aj vybranými prácami ostatných  

žiakov výtvarného odboru skalickej ZUŠ.     

 



10.1.5.10. Rodina bez cigariet 

dr. Zajíček   

12.-22.12.2018, Skalica, Obchodné centrum MAX 

pozvánka     

Výskum detskej tvorby v regionálnej a celoslovenskej kategórii  

s aktuálnou tematikou bola proti fajčeniu a drogám už od detských  

rokov.   

 

10.1.6. Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 

10.1.6.1. Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017 

mgr. Juríčková 

20.4. – 3.6.2018, Uherský Brod, Galerie DK Panský dům (ČR)  

pozvánka  

  

Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017  

mgr. Juríčková  

6.- 31.7.2018, Mikulov, Galerie Konvent (ČR)   

pozvánka   

 

Ľubomír Miča Obrazy 2014 – 2017  

mgr. Juríčková   

10.8. – 9.9.2018, Kyjov, Radniční galerie (ČR)  

pozvánka  

  

Ľubomír Miča Obrazy 2014-2017  

mgr. Juríčková   

24.8. – 30.9.2018, Velké Meziříčí, Muzeum (ČR)  

pozvánka   

Výskum abstraktnej maliarskej tvorby senického autora za posledné tri  

roky v počte približne 64 vystavených obrazov s jednou premiérou  

v Uherskom Brode a tromi reprízami v ďalších moravských mestách.  

 

10.1.7. Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 

značkou 

10.1.7.1. Milan Flajžík Moja cesta  

mgr. Janáčková   

27.6. – 2.9.2018, Hodonín, Galerie výtvarného umění (ČR) 

pozvánka, plagát    

Výskum mnohotvárnej intermediálnej tvorby tvorcu zo Záhoria  

v partnerskej juhomoravskej galérii k okrúhlemu stému výročiu vzniku  

Československej republiky.     

 

 

10.1.8. Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 

10.1.8.1. Martin Kellenberger Vesmírna štatistika Obrazy, grafika,  

ilustrácie  

dr. Zajíček  

8.2. – 25.3.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

publikácia k výstave, pozvánka, plagát    

Výskum maliarskej a grafickej tvorby známeho autora trvale  



 pôsobiaceho v Modre a Bratislave.  

 

10.1.8.2. Nikolaj Feďkovič 

externe mgr. Kováčová, za galériu mgr. Juríčková  

5.4. – 27.5.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha    

pozvánka, plagát  

Výskum imaginatívnej tvorby známeho autora externou kurátorkou zo  

  súkromnej Galérie u anjela v Kežmarku.  

  

10.1.8.3. Andrea Demek Eliška Šefčíková LABORATORIUM 

mgr. Janáčková  

6.6. – 29.7.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha    

skladačka k výstave, pozvánka, plagát   

Výskum tvorby objektov zahraničnej sochárky z Českej republiky  

z Brna a textilného dizajnu  domácej scénografky zo Senice k storočnici  

vzniku  Československa.   

 

10.1.8.4. Lýdia Štolcová ± 25   

mgr. Juríčková  

9.8. – 30.9.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha    

skladačka k výstave, pozvánka, plagát    

Výskum maliarskej tvorby senickej rodáčky, Mudrochovej absolventky  

na VŠVU v Bratislave s výberom obrazov za posledných 25 rokov.    

 

10.1.8.5. Martin Zálešák Rastlinný labyrint 

mgr. Janáčková, externe mgr. Fantura  

16.10. – 25.11.2018, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

skladačka k výstave, pozvánka, plagát   

Výskum tvorby za posledných dvadsať rokov moravského maliara   

z Brna, nositeľa Grand Prix na Medzinárodnom bienále kresby v Plzni  

k stému  výročiu vzniku Československa v spolupráci s GVU   

v Hodoníne.   

 

10.1.8.6. Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska (  

115. výročiu narodenia umelca, k 100. výročiu vzniku Československej  

republiky a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky     

dr. Zajíček   

6.12.2018 – 27.1.2019, Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha   

                    publikácia k výstave, pozvánka, plagát  

Výskum maliarskej tvorby brezovského rodáka, Kupkovho parížskeho

 žiaka, ktorý  ako príslušník Čs. odboja na Západe maľoval aj počas  

vojny v Anglicku.   

 

Mimo galérie  

10.1.8.7. Jozef Chrena a spoluvystavujúca vnučka Veronika  

dr. Zajíček  

10. – 22.3.2018, Moravský Svätý Ján. Dom kultúry  

Jozef Chrena Z tvorby  

dr. Zajíček   

6.4. – 3.6.2018, Skalica, Záhorské múzeum   



Jozef Chrena Tvorba  

dr. Zajíček   

31.8. – 28.9.2018, Senica, Záhorské osvetové stredisko   

publikácia k výstave, pozvánka, plagát   

Výskum temperamentnej impresívnej krajinomaľby autora za  

posledných desať rokov k jeho životnej sedemdesiatke.    

 

10.1.8.8. Marian Komáček Farby 

dr. Zajíček   

16.3. – 14.4.2018, Senica, Galéria v podkroví Základnej umeleckej  

školy    

pozvánka, plagát  

Výskum maliarskej a grafickej tvorby známeho bratislavského autora   

pôvodom z Gbelov.  

  

10.1.8.9. Bohumil Bača Posolstvá a iné  

mgr. Juríčková   

29.9. – 5.10.2018, Gbely, Dom kultúry   

pozvánka   

Výskum najnovšej tvorby maliara vyznačujúcej sa spontánnou   

expresivitou maliarskeho gesta k sedemdesiatpäťročnému životnému  

jubileu.   

10.1.8.10. Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom  

mgr. Juríčková   

4.10. – 30.11.2018, Banská Bystrica, Galéria v podkroví, Štátna  

vedecká knižnica    

skladačka, pozvánka, plagát  

Výskum retrospektívy maliarskeho diela od 60. rokov po súčasnosť  

k sedemdesiatpäťročnému výročiu  narodenia.    

 

Neprofesionálna výtvarná tvorba   

10.1.8.11. Dana Motusová Melegová Plocha a priestor  

mgr. Janáčková   

3. – 30.5.2018, Skalica, Galéria u františkánov  

Dana Motusová Melegová  Plocha a priestor  

3.8. – 29.9.2018, Holíč, Mestské múzeum a galéria   

skladačka k výstave, pozvánka, plagát  

Výskum mnohorakej tvorby k retrospektívnej výstavnej prehliadke  

k senickej autorky, ktorá sa po prvý raz predstavu je v Skalici  

a následne aj v Holíči.   

 

10.1.8.12. Jana Hajdinová Obrazy 2015 – 2018 

mgr. Juríčková   

13.9. – 8.10.2018, Senica, Dom kultúry   

skladačka, pozvánka, plagát   

Výskum najnovšej tvorby autorky najmä v oblasti maliarstva, ale aj  

kresby, šperku, keramiky a textilu. 

   

10.1.8.13. Vladimír Macháček Obrazy  

dr. Zajíček   



4.10. – 9.11.2018, Skalica, Galéria u františkánov  

pozvánka, plagát   

Výskum maliarskej a krajinárskej tvorby domáceho skalického  autora  

staršej generácie členov Klubu výtvarníkov v Skalici k jeho prvej  

samostatnej výstave.     

 

 

10.1.9. Vedecká alebo umelecká monografia 

     Publikácie vydané TTSK ZGJM v Senici  

 

10.1.9.1. Oľga Bartošíková  

autori dr. Zajíček, externe dr. Kubíková   

vydavateľ TTSK ZGJM v Senici 

ISBN 978-80-89724-35-2    

dátum vydania 4.11.2018, rozsah 228 strán, 216 reprodukcií, z toho 82  

farebných a 34 čiernobielych      

V poradí už 9. zväzok edície Monografie umelcov Záhoria podáva  

celkový pohľad  na vyše sedemdesiatročnú  mnohotvárnu maliarsku  

a kresliarsku  tvorbu dnes už 97 ročnej  holíčskej rodáčky, absolventky   

pražskej AVU a členky Skupiny 4 v Bratislave v druhom rozšírenom  

vydaní.     

10.1.9.2. 170. výročie povstania meruôsmych rokov 

autori B. Grimm, J. Viskupič, Š. Zajíček, R. Drška, M. Dohňanský, Š.  

Mocko, S. Bučák, V. Barošková    

Mesto Senica, TTSK, ZGJM Senica   

ISBN 978-80-89724-34-5  

dátum vydania 12.10.2018, rozsah 52 strán, 54 reprodukcií, z toho 42  

farebných, 12 čiernobielych   

Publikácia spomienkových slávností 170. výročia slovenského  

povstania meruôsmych rokov spojených s odhalením renovovaného  

pomníka popravených 1848.    

 

10.1.10. Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej   

10.1.10.1.     - 
 

10.1.11. Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 

10.1.11.1.     - 
10.1.12. Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej 

10.1.12.1. - 
 

10.1.13. Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 

Publikácie k výstavám vydané v spolupráci s inými inštitúciami  

Profesionálne výtvarné umenie  

   

10.1.13.1. ORTHS Obrazy a objekty  

autor mgr. Juríčková    

vydavateľ TTSK Záhorské múzeum Skalica  

ISBN – 

dátum vydania 13.7.2018, rozsah 6 strán, 9 farebných reprodukcií  

Publikácia zahŕňa tri profily členov umeleckej rodiny Štefana Ortha st.,  



Mgr. art. Martina Ortha, Mgr. art. Štefana Ortha ml.   

 

Neprofesionálna výtvarná tvorba   

  

10.1.13.2. Združenie SenART Dekáda 2008-2018 

mgr. Janáčková   

Občianske združenie SenART Senica s podporou Mesta Senica z fondu  

Pro Senica    

ISBN 978-80-972872-2-1  

5.4.2018, 26 strán, 31 farebných reprodukcií   

Publikácia pripravená k desaťročnému jubileu pôsobenia združenia  

hodnotí úvodnými a dokumentačnými textami celú doterajšiu činnosť  

združenia, jeho výtvarný profil a profily jeho jednotlivých   

členov. Náklad 350 kusov.   

 

10.1.13.3.  21. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici  

dr. Zajíček   

TTSK Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v spolupráci s Mestom  

Skalica 2018   

ISBN 978-80-89724-33-8  

23.8.2018, rozsah 32 strán, 55 farebných reprodukcií   

Publikácia vydaná k 21. členskej výstave Klubu výtvarníkov v Skalici  

s úvodným textom kurátora výstavy o činnosti Klubu za   

posledné dva roky a s reprodukciami diel 26 vystavujúcich členov  

Klubu.  

 

10.1.14. Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej 

10.1.14.1. Andrea Demek Eliška Šefčíková LABORATORIUM 

autorka mgr. Janáčková  

Vydavateľ TTSK ZGJM v Senici  

ISBN 978-80-89724-31-4  

dátum vydania 6.6.2018, rozsah 6 strán, 8 reprodukcií, z toho 6 

farebných a 2 čiernobiele  

Publikácia s úvodnou textovou časťou prináša rozbor tvorby oboch 

autoriek doterajšej tvorby. Náklad 200 kusov.  

10.1.14.2. Martin Zálešák Rastlinný labyrint  

mgr. Janáčková  

TTSK ZGJM v Senici   

ISBN –   

16.10.2018, rozsah 6 strán, 7 farebných reprodukcií  

Skladačka k výstave predstavuje  odborné spracovanie tvorby autora  

posledného desaťročia pri príležitosti jeho premiérovej prezentácie na  

Slovensku v náklade 200 kusov.  

  

10.1.15. Katalóg ku samostatnej výstave – domácej 

Profesionálne výtvarné umenie  

 

10.1.15.1. Sara Pernecká LES(S)MORE 

autorka mgr. Juríčková   



vydavateľ TTSK ZGJM v Senici   

  ISBN 978-80-89724-29-1 

dátum vydania 2018, rozsah 24 strán, 34 farebných reprodukcií   

Doteraz najkomplexnejšie spracovanie autorkinej tvorby v okruhu   

priestorovej inštalácie a objektu v náklade 400 kusov.   

 

10.1.15.2.  Martin Kellenberger Vesmírna štatistika Obrazy, grafika,  

ilustrácie  

dr. Zajíček    

TTSK ZGJM v Senici   

ISBN 978-80-89724-30-7  

8.2.2018, rozsah 12 strán, 17 reprodukcií, z toho 16 farebných   

Publikácia k výstave maliarskej, grafickej a ilustrátorskej tvorby   

známeho tvorcu k jeho uplynulému šesťdesiatročnému  jubileu    

obsahuje úvodný text kurátora výstavy spolu s farebnou obrazovou   

a dokumentačnou textovou časťou  životopisných údajov o autorovi.   

 

10.1.15.3. Lýdia Štolcová ± 25   

mgr. Juríčková   

TTSK ZGJM v Senici    

  ISBN 978-80-89724-32-1  

9.8.2018, 8 strán, 15 farebných reprodukcií   

Publikácia mapujúca uplynulé štvrťstoročie autorkinej maliarskej  

tvorby ako pokračovanie jej predchádzajúceho vystúpenia na pôde  

Záhorskej galérie v náklade 200 kusov.  

 

10.1.15.4. Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska 

dr. Zajíček   

TTSK ZGJM v Senici   

  ISBN 978-80-89724-36-9 

6.12.2018, 36 strán, 43 reprodukcií, z toho 1 čiernobiela   

Obsiahlejšia publikácia k jubilejnej výstave celoživotnej tvorby maliara   

obsahuje úvodnú štúdiu o umelcovi, obrazovú časť a dokumentačnú  

textovú časť v náklade 500 kusov.   

 

                                  Neprofesionálna výtvarná tvorba    

 

10.1.15.5. Dana Motusová Melegová Plocha a priestor  

mgr. Janáčková   

vydala autorka vlastným nákladom 2018  

3.5.2018, 2 strany, 4 farebné reprodukcie   

       Publikácia predstavuje odborné spracovanie doterajšej tvorby autorky,  

ktorá po prvý raz dokumentuje prierez doterajšou tvorbou   

v oboch médiách jej umeleckého vyjadrenia – maľbe a komornej  

plastike v hlinenom i polymérovom materiáli v náklade 150  

kusov.    

 

10.1.15.6.  Dana Motusová Melegová Plocha a priestor 

mgr. Janáčková   

vydala autorka vlastným nákladom 2018  



3.8.2018, druhé vydanie, 2 strany, 4 farebné reprodukcie    

Publikácia vo svojom druhom vydaní k výstave v Holíči podáva prierez  

doterajšou tvorbou autorky v maľbe a komorných plastík v hline  

a polymérovom materiáli v náklade 50 kusov.  

 

10.1.15.7. Jana Hajdinová Obrazy 2015-2018 

mgr. Juríčková   

vydala autorka vlastným nákladom 2018, projekt finančne podporil  

Mediekos Ambulance Zlín  

13.9.2018, rozsah 6 strán, 9 farebných reprodukcií  

Prvé odborné zhodnotenie doterajšej autorkinej maliarskej tvorby.  

Náklad 200 kusov.    

10.1.15.8.   
                   

                Publikácie k výstavám vydané v spolupráci s inými inštitúciami  

 

10.1.15.9. Ľudovít Hološka Dnes, včera a predvčerom  

prof. Ľ. Hološka, mgr. Juríčková, P. Milčák   

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici   

ISBN –  

4.10.2018, 8 strán, 15 farebných reprodukcií   

Publikácia k retrospektívnej výstave autorovej figurálnej tvorby  

v období rokov 1961-2018 (vývin premeny figúry v kontexte autorovho  

diela).  

  

10.1.16. Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  

10.1.16.1.  - 
 

10.1.17. Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku  

10.1.17.1. Zajíček, Štefan: Jozef Chrena jubilejne vystavuje v Skalici. Záhorie   

XXVII, č. 1, s. 28-29 

 

10.2. Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej  

   a výstavnej 

10.2.1. Recenzia alebo kritika v dennej tlači 

10.2.1.1. (SB): Kellenbergerova výstava v Senici. MY. Týždenník pre Záhorie  

18, č. 5, 5.2.2018, s. 4 

10.2.1.2. (rz): Brezovský rodák Karol Molnár v Záhorskej galérii. Záhorák LIX,  

č. 47, 10.12.2018, s. 7 

10.2.1.3. A. Berecová: Kalendáriky od detí. Naša Senica XXXXI, č. 1, január

 2018, s. 8 

10.2.1.4. (rz): Trojica autorov vystavuje. Záhorák LIX, č. 6, 12.2.2018, s. 6 

10.2.1.5. (rz): Jozef Chrena s vnučkou v rodnej obci. Záhorák LIX? č. 8,  

26.2.2018, s. 6 

10.2.1.6. Štefan Orth: Komáčkove maľby. Naša Senica XXXXI, č. 3, marec  

2018, s. 7 

10.2.1.7. (TASR): Senica: Celoživotná tvorba Feďkoviča. MY. Týždenník pre  

Záhorie 18, č. 14, 9.4. – 15.4.2018, s. 6 

10.2.1.8. (TASR): SenART oslavuje. MY. Týždenník pre Záhorie 18, č. 16,  

23.4.2018, s. 9 



10.2.1.9. Viera Barošková: Dekáda SenARTu. Naša Senica XXXXI, č. 5, máj  

2018, s. 13 

10.2.1.10. TS: Orthovci vystavujú. Naša Senica XXXXI, č. 6-7, jún-júl 2018, s. 7 

10.2.1.11. bar: Rodáčka vystavuje v galérii. Naša Senica XXXXI, č. 8, august  

2018, s. 8  

10.2.1.12. bar: Jeho láskou je krajina. Naša Senica XXXXI, č. 8, august 2018, s. 8 

10.2.1.13. Viera Barošková: Z tvorby Jany Hajdinovej. Naša Senica XXXXI, č. 9,  

september 2018, s. 10  

10.2.1.14. /: Magický svet prírody v obrazoch. Záhorák LIX, č. 41, 29.102018, s. 6 

10.2.1.15. (TASR): V galérii sprístupnili Rastlinný labyrint. MY. Týždenník pre  

Záhorie 18, č. 44, 5.11.2018, s. 7  

10.2.1.16. (rz): Obec Častkov očami SenARTu. Záhorák LIX, č. 45, 26+.11.2018,

 s. 7  

 

10.2.2. Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej  

10.2.2.1. - 

 

10.2.3. Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej 

10.2.3.1. - 

 

10.3. Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 

10.3.1. Jozef Zamboj Stretnutie v čase  

mgr. Janáčková  

monografia autora 

december 2017 – december 2019   

   Vyhotovenie  monografie známeho dizajnéra a interiérového architekta,  

martinského rodáka  trvale žijúceho v Skalici. 

 

 

Propagácia 
10.4. Webové sídlo organizácie 

10.4.1. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici k svojej propagácii dlhoročne 

spolupracuje s internetovým portálom Ing. Milana Šoku www.muzeum.sk Okrem 

toho svoju činnosť propaguje i na portály Mesta Senica www.senica.sk. 

Materiály o činnosti spolu so fotografiami sú zverejňované i na portály TTSK – 

Kraj zážitkov. Posledná zmluva a aktualizácia s portálom www.muzeum.sk bola 

uzatvorená v roku 2018 a každoročne sa obnovuje. Na TTSK sme dali žiadosť 

o poskytnutie možnosti propagovať svoju činnosť i na sociálnych sieťach. Zatiaľ 

galéria nemá prístup na sociálne siete.  

 

10.5. Sociálne siete  - 

 

10.6. Využívanie médií  

10.6.1. Záhorák Senica 

Propagácia výstav a podujatí galérie formou článkov s reprodukciami. 

10.6.2. MY. Týždenník pre Záhorie Senica  

Propagácia činnosti galérie prostredníctvom článkov s reprodukciami.  

10.6.3. Naša Senica   

Uverejňovanie článkov o výstavách a iných podujatiach v galérii 

http://www.muzeum.sk/
http://www.senica.sk/
http://www.muzeum.sk/


10.6.4. Senicko-Skalicko   

Propagácia galerijných podujatí.   

 

10.7. Výročné správy organizácie  

       Galéria vypracovala za predošlý rok Vyhodnotenie činnosti ZGJM v Senici za  

rok 2018, ktoré predložila svojmu zriaďovateľovi TTSK tak ako 

v predchádzajúcich rokoch. 

 

10.8. Aktívna komunikácia so školami  

Počet oslovených MŠ – 9, Senica  

Počet oslovených ZŠ – 32, Senica a okolie  

Počet oslovených SŠ -  10, Senica a okolie  

Počet oslovených ZUŠ – 8, Senica a okolie  

Stručný popis obsahu komunikácie so školami 

ZGJM v Senici pravidelne zasiela všetkým školám pozvánky k výstavám 

a podujatiam. Odborné pracovníčky galérie počas roka navštevujú školy 

s propagačnými materiálmi a publikáciami ZGJM s pozvaním do galérie na 

jednotlivé výstavy a  programy.  

Stručné zhodnotenie komunikácie a spätná väzba zo strany škôl  

Základným, stredným a umeleckým školám  v Senici i celom okolí  je 

poskytovaný odborný sprievod výstavami (odborný pracovníci, kurátori 

výstav). Pre základné školy sa realizujú  vorkšopy, o ktoré je medzi žiakmi 

veľký záujem (vytváranie vlastných umeleckých dielok pod vedením 

umelca). Všetky školy  počas Dní ICOM, ako i v priebehu roka  sa môžu 

zúčastniť  vedomostných súťaží o výtvarnom umení,  stretnúť sa 

s výtvarnými umelcami a pre materské školy sa pripravujú  bábkové 

divadielka.  

10.9. Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 

 

Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky

* 

plagáty

* 

banner

* 

tlačová 

správa

* 

Martin Kellenberger Vesmírna štatistika  sloven

ský 

150 ks  55 ks - E 

Nikolaj Feďkovič sloven

ský 

150 ks  65 ks  - E 

Laboratorium A. Demek, E. Šefčíková  sloven

ský 

200 ks 54 ks  - E 

Lýdia Štolcová ± 25 sloven

ský  

120 ks  55 ks - E 

Martin Zálešák Rastlinný labyrint  sloven

ský 

E 54 ks - E 

Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, 

Anglicka a Slovenska  

sloven

ský  

100 ks 50 ks - E 

Koncert Ján Slávik, Daniela Varínska sloven

ský 

120 ks  - - - 

Dni galérií ICOM  sloven

ský  

- 36 ks - - 



Oľga Bartošíková prezentácia knihy  sloven

ský 

30 ks  - - E 

Sympózium slovensko-české vzťahy vo 

výtvarnom umení  

sloven

ský  

50 ks  - - E 

Predvianočný koncert  sloven

ský  

60 ks  - - - 

      

      

* V prípade že išlo o tlačený propagačný materiál uviesť výšku nákladu. V prípade, že bol 

materiál distribuovaný len elektronicky treba napísať „E“. 

 

10.10. Iné formy propagácie  

          ZGJM svoju činnosť propaguje  v meste Senica v spolupráci s Infosenom –  

 informačnou kanceláriou mesta Senica, jej webovej stránky, ako i   

 propagačných materiálov. Prostredníctvom Infosenu je Záhorská  

 galéria Jána Mudrocha propagovaná i na veľtrhoch cestovného ruchu  

 v Bratislave a Brne.  

 

11. Edičná a publikačná činnosť  (mimo vedecko-výskumnej činnosti) 
11.1. Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, 

informačné a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické 

publikácie /časopisy/ atď.) 

11.1.1. Oľga Bartošíková  

 monografia, druhé rozšírené vydanie, autori PhDr. Zajíček, PhDr. Kubíková  

 vydali Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 vydanie monografie ďalej podporili Fond na podporu umenia, Mesto Holíč,  

 Nadácia Tatra banky, Fond výtvarných umení v Bratislave, Hlavné mesto SR  

 Bratislava, akad. mal. Oľga Bartošíková a súkromné zdroje  

 ISBN 978-80-89724-35-2 

 dátum vydania 4.11.2018, druhé rozšírené vydanie, jazyk slovenský  

 rozsah 228 strán, 222 reprodukcií, z toho 188 farebných a 34 čiernobielych   

 Prvá monografia autorky pochádzajúcej zo záhorského regiónu vydaná  

 v Edícii Monografie umelcov Záhoria zväzok 9. Pozostáva z troch častí  

 kresby, maľby a monumentálnej tvorby autorky  doplnených obsiahlou  

 obrazovou  a dokumentačnou textovou časťou.  

 

11.1.2. 170. výročie Slovenského povstania meruôsmych rokov  

 publikácia, zostavili PhDr. Zajíček, Mgr. Barošková, Mgr.  

 Soukupová, texty Mgr. Grimm, Mgr. Viskupič, PhDr. Zajíček, PhDr. Drška,  

 M. Dohnány, PhDr. Mocko, Ing. Bučák, Mgr. Barošková  

 vydali Mesto Senica, Trnavský samosprávny kraj  Záhorská galéria Jána  

 Mudrocha v Senici  

 ISBN 978-80-89724-34-5 

 dátum vydania 12.10.2018, jazyk slovenský  

 rozsah strán 52 strán, 54 reprodukcií, z toho 42 farebných a 12 čiernobielych 

 Publikácia vydaná pri príležitosti odhalenia obnoveného Pomníka  

 popravených 1848 podáva celkový pohľad na udalosti Slovenského povstania  

 meruôsmych rokov tak, ako prebiehali v záhorskom regióne, doložené aj  

 zachovanými pamiatkami.  

 



11.1.3. Martin Kellenberger Vesmírna štatistika obrazy, grafika, ilustrácie  

 publikácia k výstave, autor PhDr. Zajíček 

vydali Trnavský samosprávny kraj  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

a autor  

ISBN 978-80-89724-30-7 

dátum vydania 8.2.2018, jazyk slovenský 

rozsah 12 strán, 17 reprodukcií, z toho 16 farebných a 1 čiernobiela    

Vydaná publikácia k  výstave umelcovej tvorby k jeho uplynulému jubileu 

pozostáva z úvodnej umeleckohistorickej štúdie, dokumentačnej a obrazovej 

časti.  

11.1.4. Sára Pernecká LES(S)MORE 

 publikácia k výstave, autorka Mgr. Juríčková  

 vydali Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 Hlavný finančný partner Fond na podporu umenia  

 ISBN 978-80-89724-29-1 

 2018, jazyk slovenský  

 rozsah 24 strán, 34 farebných reprodukcií  

 Publikácia k výstave autorky v galérii po prvý krát komplexnejšie spracúva  

 jej intermediálnu tvorbu v úvodnej umeleckohistorickej štúdii,  

 obrazovej a dokumentačnej časti.  

 

11.1.5. Andrea Demek Eliška Šefčíková LABORATORIUM 

 skladačka k výstave, autorka Mgr. Janáčková  

 vydali Trnavský samosprávny kraj  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

 Projekt finančne podporilo Mesto Senica   

 ISBN 978-80-89724-31-4 

 dátum vydania 6.6.2018, jazyk slovenský 

 rozsah 6 strán, 8 farebných reprodukcií 

 Skladačka k výstave dvoch autoriek podáva stručný obraz o ich súčasnom  

 výtvarnom smerovaní v oblasti plastického intermediálneho umenia  

 a odevného dizajnu.  

 

11.1.6. Lýdia Štolcová ± 25 

 skladačka k výstave, autorka Mgr. Juríčková  

 vydali Trnavský samosprávny kraj  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 Finančný partner Mesto Senica  

 ISBN 978-80-89724-32-1 

 dátum vydania 9.8.2018, jazyk slovenský  

 rozsah 8 strán, 15 farebných reprodukcií  

 Skladačka k výstave sa zaoberá prehľadom maliarskej tvorby autorky,  

 Mudrochovej absolventky  za posledných 25 rokov.  

 

11.1.7. Martin Zálešák Rastlinný labyrint 

 skladačka k výstave, autorka Mgr. Janáčková  

 vydali Trnavský samosprávny kraj záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 dátum vydania 16.10.2018, jazyk slovenský  

 rozsah strán 6, 7 farebných reprodukcií  

 Skladačka k výstave laureáta Grand Prix na medzinárodnom bienále kresby  

 v Plzni podáva prehľad o jeho doterajšom tvorivom maliarskom smerovaní. 



 

11.1.8. Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka a Slovenska 

 publikácia k výstave, autor PhDr. Zajíček  

 vydali Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 vydanie publikácie podporili Grafobal, a.s. Skalica, Mesto Brezová pod  

 Bradlom  

 ISBN 978-80-89724-36-9 

 dátum vydania 6.12.2018, jazyk slovenský, anglické, nemecké, francúzske  

 résumé 

 rozsah 36 strán, 43 reprodukcií, z toho 42 farebných a 1 čiernobiela  

 Obsiahlejšia publikácia k výstave celoživotnej maliarskej tvorby brezovského  

 rodáka, Kupkovho parížskeho absolventa podrobnejšie informuje v textovej  

 a obrazovej časti o maliarovom tvorivom pôsobení najmä vo Francúzsku  

 a následne potom vo vojnovom Anglicku.  

  

11.1.9. 21. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici  

 publikácia k výstave , autor. PhDr. Zajíček  

 vydali Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici  

 v spolupráci s Mestom Skalica  

 ISBN 978-80-89724-33-8 

 dátum vydania 23.8.2018, jazyk slovenský  

 rozsah 32 strán, 55 farebných reprodukcií  

 Predmetom publikácie k výstave je najnovšia tvorba členov Klubu  

 výtvarníkov v Skalici tak, ako sa s ňou prezentovali  na svojej ostatnej  

 členskej výstave.  

 
11.2. Publikačná činnosť  

11.2.1. Na Slovensku  

11.2.1.1. Zajíček, Štefan: Oľga Bartošíková  

monografia, druhé vydanie  

11.2.1.2. Zajíček, Štefan: Martin Kellenberger Vesmírna štatistika Obrazy,  

grafika a ilustrácie, publikácia k výstave   

11.2.1.3. Janáčková, Dana: Andrea Demek Eliška Šefčíková 

LABORATORIUM, skladačka k výstave   

11.2.1.4. Juríčková, Božena: Lýdia Štolcová ± 25 

 skladačka k výstave     

11.2.1.5. Janáčková, Dana: Martin Zálešák Rastlinný labyrint 

 skladačka k výstave   

11.2.1.6. Zajíček, Štefan: Karol Molnár Obrazy z Česka, Francúzska, Anglicka  

 a Slovenska, publikácia k výstave  

11.2.1.7. Juríčková, Božena: ORTHS Obrazy a objekty 

 skladačka k výstave  

11.2.1.8. Zajíček, Štefan: 170. výročie Slovenského povstania meruôsmych 

 rokov  - publikácia  

 

 Neprofesionálna výtvarná tvorba  

11.2.1.9. Janáčková, Dana: Združenie SenART Dekáda 2008 – 2018 

 publikácia k výstave  

11.2.1.10. Janáčková, Dana: Dana Motusová Melegová Plocha a priestor 

 skladačka k výstave v Skalici   



11.2.1.11. Janáčková, Dana: Dana Motusová  Melegová Plocha a priestor 

 skladačka k výstave v Holíči   

11.2.1.12. Zajíček, Štefan: 21. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici  

 publikácia k výstave  

11.2.1.13. Juríčková, Božena: Jana Hajdinová Obrazy 2005-2018 

 skladačka k výstave    

 Články    

11.2.1.14. Zajíček, Štefan: Maľby a grafika. Naša Senica XXXXI, č. 1, január  

 2018, s. 12 

11.2.1.15. Zajíček, Štefan: Martin Kellenberger v Záhorskej galérii, Záhorák LIX, 

       č. 5, 5.2.2018, s. 6  

11.2.1.16. Zajíček, Štefan: Jozef Chrena jubilejne vystavuje v Skalici. Záhorie 

 XXVII, č. 1, január 2018, s. 28-29  

11.2.1.17. Juríčková, Božena: Portréty a kaligrafia. Naša Senica XXXXI, č. 3,  

 marec 2018, s. 8 

11.2.1.18. Pullmanová, Alžbeta: Koncert virtuózov. Naša Senica XXXI, č. 3,  

 marec 2018, s. 10 

11.2.1.19. Zajíček, Štefan: Jozef Chrena v Záhorskom múzeu. Záhorák LIX, č. 13,  

 3.4.2018, s. 7 

11.2.1.20. Pullmanová, Alžbeta: Dni múzeí a galérií na Záhorí. Záhorák LIX, č.  

 19, 14.5.2018, s. 6  

11.2.1.21. Janáčková, Dana: Voľné umenie a dizajn. Naša Senica XXXXI, č. 5,  

 máj 2018, s. 8   

11.2.1.22. Janáčková, Dana: Laboratorium s workšopmi pre školákov. Záhorák  

 LIX, č. 26, 2.7.2018, s. 6  

11.2.1.23. Juríčková, Božena: Pozvánka na výstavu ORTHS Obrazy a objekty.  

 Senicko-Skalicko, regionálne noviny, č. 22, č. 27, 6.7.2018, s. 9 

11.2.1.24. Zajíček, Štefan: Jubilujúci krajinár Jozef Chrena. Záhorák LIX, č. 32,  

 27.8.2018, s. 7  

11.2.1.25. Janáčková, Dana: Maľba a kresba Martina Zálešáka. Záhorák LIX, č.  

 39, 15.10.2018, s.3 

 

11.2.2. V zahraničí  

11.2.2.1. Janáčková, Dana: Milan Flajžík Moja cesta. Hodonínske listy, mesačník  

Mestského úradu Hodonín, č. 7, júl 2018 

 

 

 

 

 

11.3. Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 

 

11.3.1.  Recenzia alebo kritika v dennej tlači  

1.1.1.1. - 

 

11.3.2. Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej  

1.1.1.2. - 

 

11.3.3. Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  

1.1.1.3. - 



 

 

 

     



Počet platiaci a neplatiacich návštevníkov v galérii za posledné tri roky 
2016 2017 2018 

Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci Platiaci Neplatiaci 

3709 3734 5036 3020 3910 4743 

 

Zbierkový fond galérie za posledné tri roky 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

            3176               3177             3181            3000             3001            3005 
 
 

Akvizičná činnosť galérie za rok 2018 
Prírastky zbierkových predmetov Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov 

Dar Zber Kúpa Spolu TTSK Iné Spolu 

             3               -              1            4          90,-     1 710,-    (FPU)        1 800,- 
 
 

Ochranná činnosť galérie za rok 2018 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

- - - - - - 

 
Výstavná činnosť galérie za rok 2018 

Expozície počet/nové Výstavy počet/nové Ostatná prezentačná 

činnosť 

Počet návštevníkov Tržby 

1/0 33/32 36 8653 1170,05 
 

 

Ostatné činnosti galérie za posledné tri roky 
Počet vedecko-výskumných úloh Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

31 29 33 12 10 10 36 23 26 

 

 



Kultúrno-vzdelávacie podujatia v galérii za rok 2018  
 Výchovno-

vzdelávaci

e aktivity 

Tvorivé dielne 

a animačné 

hodiny 

Prednášky 

a besedy 

Vernisáže Koncerty 

a festivaly 

Špecializovan

é akcie – 

vlastné 

Špecializované 

akcie – cudzie 

Podujatia 

spolu 

Konferencie 

a semináre 

Ostatné 

Počet podujatí - 5 12 6 3 3 - 36 2 5 

Počet 

návštevníkov 

- 93 302 545 242 92 - 1539 104 161 

 

Výstavná činnosť galérie za rok 2018 
Expozície Výstavy Realizácia vlastných 

putovných výstav 

Nové Celkovo Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo Počet výstav Reprízy 

- 1 5        27 1 32         4      8 

 

Návštevnosť škôl v galérii za rok 2018 
Pedagógovia Študenti 

384 5 396 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v galérii za rok 2018 
Názov predmetu, resp. súboru 

predmetov 

počet kusov Meno reštaurátora Cena v EUR 

- - - - 

    

    

    

    

Spolu    

 

Podujatia / akcie organizované v roku 2018 pre iné inštitúcie alebo organizácie 
Názov podujatia / akcie Názov inštitúcie / organizácie Počet účastníkov 

  -- -- -- 



 

Výpožičky zbierkových predmetov do iných organizácií za rok 2018 
 Vypožičiavateľ Dátum 

vrátenia, resp. 

trvania 

výpožičky 

Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské múzeum v Skalici (zmluva č. 

1/2017) 

29.04.2018 

vrátené 

36 ks 

Obec Hlboké – Pamätná izba J. M. 

Hurbana (zmluva č. 3/2017) 

1.12.2018 

vrátené 

1 ks  

Záhorské múzeum v Skalici (zmluva č. 

2/2018) 

29.4.2018 – 

28.4.2019  

36 ks  

Galéria mesta Bratislava (zmluva č. 

4/2018) 

8.11.2018 

vrátené  

2 ks  

Záhorské múzeum Skalica (zmluva č. 

5/2018) 

26.10.2018 – 

29.4.2019 

1 ks  

Obec Hlboké – Pamätná izba J. M. 

Hurbana (zmluva č. 6/2018)  

1.12.2018 – 

29.11.2019 

1 ks  

Výpožičky do zahraničia - - - 

   

Dlhodobé výpožičky Slovenské národné múzeum – Historické 

múzeum v Bratislave (zmluva č. 3/2018) 

15.8.2018 – 

31.1.2020 

2 ks  

   

Výpožičky z dôvodu 

digitalizácie 

TTSK Digitalizačné pracovisko (zmluva 

č. 1/2018) 

9.4.2018 

vrátené  

60 ks 

   

Výpožičky z dôvodu 

reštaurovania 

- - - 

   

Spolu 8 zmlúv, 

z toho 4 

zmluvy 

v trvaní  

139 ks  



 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície a výstavy za rok 2018 
P. č. Názov výstavy / 

expozície 

Požičiavateľ Trvanie  

od – do 

Počet 

predmetov 

Stručný popis predmetov* 

1. Nikolaj Feďkovič  Galéria U anjela 

Kežmarok  

5.4. – 27.5.2018 64 Obrazy  

      

      

      

      

      
* napr. súbor mincí, nábytok, knihy, archeologické nálezy 
 

 

 

Aktuálny stav zabezpečenia ochrany zbierkových predmetov v galérií za rok 2018 
 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  
 
 

 



Knižný fond v galérii za rok 2018 
Počet knižných 

jednotiek vo 

fonde 

Prírastky Finančné 

prostriedky na 

nákup k.j. v EUR 

Počet 

výpožičiek 

Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

1552 25 - 149 11 - 11 

 

              Knižnica ZGJM v Senici je prezenčná, pomáha pracovníkom galérie v ich študijnej a odbornej práci pri príprave výstav a podujatí.  

              Galerijnú knižnicu využívajú k svojmu štúdiu i študenti stredných a vysokých umeleckých škôl.  


