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Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici (ďalej len ZGJM) vznikla 1. decembra 

1984 na základe uznesenia Odboru kultúry vtedajšieho Západoslovenského krajského 
národného výboru v Bratislave. Od svojho vzniku je umiestnená v neskorobarokovom 
kaštieli Machatka, pochádzajúcom z roku 1760. K objektu patrí aj zachovaná časť 
parku. 

V roku 1992 zrealizovala galéria I. ročník trienále poslucháčov výtvarných škôl 
Talenty. 
 V roku 2011 bol názov galérie na základe uznesenia Zastupiteľstva Trnavského 
samosprávneho kraja zmenený na Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, čím si 
galéria a TTSK uctili významného slovenského maliara, ktorý pochádzal zo Senice 
a prvého rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.  
 

Územná pôsobnosť: ZGJM je regionálnou galériou, ktorá zabezpečuje komplexnú 
galerijnú dokumentáciu v okresoch Senica a Skalica. 
 
Špecializácia: Galéria orientuje zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na 
dokumentáciu a prezentáciu slovenského vizuálneho umenia 20.–21. 
storočia.  Osobitný  zreteľ kladie na výtvarné umenie späté s historickým regiónom 
Záhoria, výtvarné umenie výtvarníkov z Čiech a Moravy, ktorých tvorba je viazaná na 
región Záhoria a na výskum a prezentáciu výtvarného umenia poslucháčov vysokých 
a stredných umeleckých škôl formou periodického trienále Talenty s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Vykonáva výskum a prezentáciu súčasného výtvarného umenia 
prihraničných regiónov Českej republiky a Rakúska.  
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, rovnako ako iné inštitúcie, bola niekoľko 
mesiacov roka 2021 pre šírenie vírusu Covid 19 zatvorená (od 1.1.2021 do 19.4.2021, 
27.10.2021 – 31.12.2021). V tomto zložitom období pokračovala galéria v on-line 
prezentáciách výstav prostredníctvom sociálnych sietí (fotografie, video-reportáže, 
instagramové príbehy). Do jedného z depozitárov, ako aj do všetkých kancelárií, boli 
prikúpené germicídne žiariče a do pivnice odvlhčovač vzduchu. V spolupráci s TTSK 
a KPÚ v Trnave sa zrealizovalo verejné obstarávanie na Adaptáciu podkrovia galérie. 
V súčasnosti čakáme na povolenie začatia stavby. K ZGJM v Senici patrí i priľahlý 
park. Aj počas roka 2021 bola v parku vykonávaná údržba, ktorú realizovali Technické 
služby mesta Senica. Na odporúčanie Odboru životného prostredia Mestského úradu 
v Senici a so súhlasom KPÚ v Trnave bol jeden poškodený a vyschnutý strom 
zrezaný. K 30.04. 2021 bol vypracovaný a odovzdaný projekt inventarizácie drevín 
k projektu revitalizácie parku. V roku 2022 prebehne verejné obstarávanie na 
projektovú dokumentáciu kompletnej obnovy parku. V roku 2021 sa v zrýchlenom 
konaní uskutočnilo aj verejné obstarávanie na kúpu nového vozidla na prepravu osôb 
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a výstav. Po 17 rokoch má tak galéria nový automobil. V roku 2021 bola galéria 
úspešná aj pri podávaní grantov – predovšetkým na reštaurovanie zbierkových 
predmetov (7 ks) a na akvizície (boli podporené všetky 3 žiadosti). V oboch prípadoch 
cez Fond na podporu umenia. Koncom roka 2021 pracovníci galérie vypracovali 
a podali grant na obnovu výzdoby barokovej kaplnky  - výzva Ministerstva kultúry 
(program Obnovme si svoj dom), na ktorého vyhodnotenie čakáme.  
 
 
 
 

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

 
 

Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky 
 

Čerpanie bežných výdavkov ZGJM za rok 2021 

Ekonomická klasifikácia bežných 
výdavkov 

Bežné výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie 
z upraveného 
rozpočtu v % 

610 Mzdy 158 478,00 158 478,00 142 677,28 90,03 

620 Odvody 53 349,00 53 349,00 50 452,31 94,57 

630 Tovary a služby 59 817,00 59 817,00 70 395,78 131,95 

640 Bežný transfer 7 247,00 17 468,00 8 129,08 46,54 

SPOLU 278 891,00 289 112,00 271 654,45 93,96 

 
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky  
 

Čerpanie kapitálových výdavkov ZGJM za rok 2021 
 Kapitálové výdavky v € 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
úpravách 

Skutočné 
čerpanie 

čerpanie z upraveného 
rozpočtu v % 

Investičné akcie* 50 000,00 50 000,00 39 986,00 79,97 

HIM 0,00 30 000,00 28 947,00 96,49 

SPOLU 50 000,00 80 000,00 68 933,00 86,17 

* aj projektové dokumentácie 

 

Špecifikácia kapitálových výdavkov ZGJM za rok 2021 
Investičné akcie HIM 

Názov a stručný popis* 
čerpanie 

z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Názov a stručný 
popis* 

čerpanie 
z rozpočtu 
TTSK v € 

Čerpanie 
z vlastných 
zdrojov v € 

Rekonštrukcia elektro- 
inštalácie 

39 986,00     

Stavebný dozor   28 947,00     

SPOLU 68 933,00  Spolu   

* max. 100 znakov s medzerami     
 

 



 

 

Investície v oblasti zabezpečenia ochrany zbierok v ZGJM za rok 2021 

P
. 
č. 

Názov investičnej 
akcie 

Rozpočet 
TTSK v € 

Grantové schémy 

Poskytovateľ* Dotácia v € Kofinancovanie 
v € 

1 Reštaurovanie 6 

kresieb J. 

Mudrocha 

 Fond na podporu 
umenia 

2 000,00 3 160,00 

2 Reštaurovanie 

obrazu grófa 

Quadányiho 

 Fond na podporu 
umenia 

2 000,00 1 200,00 

3 Ochranné fólie na 

okná do depozitára 

429,00    

4 Germicídne žiariče 897,60    

 

 
Tržby a vlastné výnosy   1 844,85 € 

 
 
Grantové schémy 
 

   

Čerpanie finančných prostriedkov ZGJM z dotačných schém za rok 2021 
 
P. 
č. 

Vyhlasovateľ 
výzvy 

Názov projektu Požadovaná 
výška 

dotácie v € 

Schválená 
výška 

dotácie v € 

Kofinancovanie 
v € 

BV/KV 

1 FPU 
Bratislava 

Je potřeba starat 
se o své zahrady 

3 050,00  2 500,00  302,00 BV 

2 FPU 
Bratislava 

Tiché rozhovory 3 460,00  2 500,00  770,00 BV 

3 
FPU 
Bratislava 

Reštaurovanie 
série kresieb 
Jána Mudrocha 

4 600,00 2 000,00 3 160,00 BV 

4 
FPU 
Bratislava 

Reštaurovanie 
portrétu grófa 
J.Quadányiho 

4 100,00 2 000,00 1 200,00 BV 

5 Mesto Senica Letný ateliér 2 400,00 1 500,00 1 813,03 BV 

SPOLU BV 10 500,00 € 7 245,03  

SPOLU KV - -  

 
 

 
Nehnuteľný majetok TTSK v správe galérie 
 

Objekty v správe ZGJM za rok 2021 

Celkový počet objektov 
Názov objektu Stručný popis 

investície * 
Náklady v € 

1 
Kaštieľ 

Machatka 
Adaptácia 

podkrovia PD 
39 986,00 

*kúpa objektu, rekonštrukcia, reštaurovanie, výstavba nového objektu, projektová dokumentácia atď. 

 
 
 



 

 

Objekty v nájme ZGJM za rok 2021 
Celkový počet 
objektov 

Názov objektu Plocha v m2 Výška nájmu v € 

- - - - 

 

Priestorové podmienky ZGJM v m2 za rok 2021 
Celková 
výmera 
objektov 

Nezastavané 
plochy (nádvoria, 
záhrady, trávniky) 

Expozície Výstavné 
priestory 

Depozitáre Kancelárie Ostatné 
priestory 

7 943 6 114 - 262 48 95 268 

 
Pivnica a podkrovie nie sú brané v tejto tabuľke do úvahy. 

 

 

EXPOZÍCIE, VÝSTAVY A INÉ PODUJATIA 
 
 

Expozície  
 
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, vzhľadom na obmedzené priestory kaštieľa 
Machatka, ktorý je jej sídlom, nedisponuje stálou expozíciou vo svojich priestoroch.  
 
 
V priľahlom parku galérie tvoria sochárske diela                    
stálu exteriérovú expozíciu, ktorá má ambíciu  
rozrastať sa. Je výsledkom doposiaľ dvoch 
ročníkov komorných sochárskych sympózií 
realizovaných v roku 2009 a 2014 v kurátorskej 
koncepcii Mgr. Dany Janáčkovej. Zúčastnili sa 
ich: Milan Flajžík, Miroslav Mládenek, Zdeněk 
Tománek a Ľubica Kainová.  
 
 
 
 
Vlastné expozície mimo galérie (externé 
expozície) 
 
Galéria Júliusa Koreszku – ako stála expozícia Záhorskej galérie Jána Mudrocha v 
Senici, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch Záhorského múzea v Skalici, je od 27. 
apríla 2021 po tridsiatich rokoch zatvorená.  
 
V súčasnosti sa pripravuje jej reinštalácia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha. Po 
adaptácii podkrovia na výstavné priestory bude súčasťou stálych expozícií. 
 
 
 
 
 



 

 

Výstavy 
 
Medzi bielou a  čiernou II.: Vojtech Kolenčík                       
a absolventi  
20. 10. 2020 – 17. 01. 2021 
pokračovanie výstavy z roku 2020  
kurátor: Veronika Trnečková  
miesto konania: Senica, ZGJM 
odbor: umenie 
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,      
plagát 
počet návštevníkov: 0 (galéria bola z dôvodu 
opatrení COVID 19 zatvorená) 
 
Ukončenie kolektívnej  výstavy prezentujúcej tvorbu výtvarníkov, ktorých spoločným 
menovateľom je absolvovanie štúdia v ateliéri voľnej a farebnej grafiky na VŠVU v 
Bratislave pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka. Hosťom výstavy bol doc. Ľudovít 
Hološka. 
 
Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba:                                     
Antropos/Topos                    
02. 02. – 14. 03. 2021 
vernisáž: - bez vernisáže 
kurátor: Marianna Brinzová  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát, katalóg 
počet návštevníkov: 0  (galéria bola z dôvodu  
opatrení COVID 19 zatvorená) 
 
Výstava bola z dôvodu zatvorenia galérie pre COVID 19 prezentovaná online formou.  
Výstavný projekt dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej a Michala Hubu  
prezentuje série ich autorských analógových fotografií.  
 
Alexander Salontay: Zásielka II.                                      
26. 03. – 23. 05. 2021 
vernisáž: 26. 03. 2021 o 17.00 h. 
kurátor: Filip Krutek    
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 209 
 
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici sa reprízou pôvodnej výstavy s názvom 
Zásielka v priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave pripája k ambícii odprezentovať 
obsiahle a ešte stále dostatočne nezrevidované dielo maliara a grafika Alexandra 
Salontaya.  



 

 

 
 
Zreštaurované diela Záhorskej galérie Jána    
Mudrocha v Senici v roku 2020 
22. 04. – 30. 06. 2021 
kurátor: Roman Popelár 
miesto konania: Senica, ZGJM, foyer galérie 
odbor: umenie 
výstup: výstava  
počet návštevníkov: 35 
 
Výstava zreštaurovaných štyroch obrazov zo 
zbierkového fondu Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Realizátorom bol Mgr. 
art. Ján Hromada, ArtD. Reštaurovanie obrazov bolo realizované s finančnou podporu 
Fondu na podporu umenia.  
 
Elisabeth Sula: Avantgarde of  
Consciousness 
11. 06. – 08. 08. 2021 
vernisáž: 11. 06. 2021 o 18.00 h. 
kurátor: Isabella Brancolini  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 290 
 
Inšpiráciu pre svoje kontemplatívne umenie nachádza Elisabeth Sula v štúdiu filozofie. 
Vytvára série diel, ktoré v istom zmysle spochybňujú spôsob nazerania na svet 
a chápanie spojenia medzi individualitou a spoločnosťou. Jej obrazy spájajú prvky 
metafyzického skúmania s duchovným bádaním, ktoré čiastočne pochádza 
z mnohých rokov prežitých v Indii.  
Výstava sa konala v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave a mestom 
Senica. 
 
 
Je potřeba starat se o své zahrady                    
20. 08.  – 10. 10. 2021 
vernisáž: 20. 08. 2021 o 17.00 h.  
kurátor:  Barbora Lungová  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 1250 
 
Išlo o výstavný a náučný projekt, predstavujúci 
tvorbu českých a slovenských vizuálnych umelcov prevažne strednej generácie Marek 
Burcl, Petra Čížková, Jan Karpíšek, Lucie Králíková, Denisa Krausová, Hana 



 

 

Matyášová a Martin Zálešák, ktorí sa ako v umeleckej tvorbe, tak aj v iných aktivitách, 
zaoberajú skúmaním symbiózy rastlín, ľudí a ďalších organizmov.  
 
 
Róbert Makar: Lightboxy                                         
20. 08.  – 10. 10. 2021 
vernisáž: 20. 08. 2021 o 17.00 h. 
kurátor:  Roman Popelár  
miesto konania: Senica, ZGJM, Galéria nad  
schodiskom   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
počet návštevníkov: 383 
 
Galéria nad schodiskom - názov nového 
výstavného priestoru v Záhorskej galérii J. Mudrocha. Približne v dvoj-trojmesačných 
intervaloch sa v nej po jednom odprezentujú vizuálni umelci dielom (alebo cyklom diel), 
ktoré majú presah k svetelnému umeniu – tzv. light-art. Prvým vystavujúcim autorom 
je Róbert Makar, ktorého lightboxmi sa tento priestor verejnosti otvára. Jeho ultraľahké 
svietiace tuby (či boxy) sú pomyselnými úložnými priestormi myšlienok a odkazov, 
prevažne kultúrno-etických a filozofických. 
 
Kati  Madarász Decsi, Lucia Veselá:                                                            
Tiché rozhovory  
22. 10. 2021  – 16. 01. 2022 
vernisáž: 22. 10. 2021 o 17.00 h. 
kurátor:  Marianna Brinzová  
miesto konania: Senica, ZGJM   
odbor: umenie    
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka,  
plagát 
počet návštevníkov: 119 
 
Tiché rozhovory bol spoločným autorským projektom Kati Madarász Decsi a Lucie 
Veselej, koncipovaný pre ZGJM v Senici na základe príbuznosti ich aktuálnej i staršej 
tvorby. Autorky, ktoré sa donedávna osobne veľmi nepoznali, v minulosti absolvovali 
spoločnú výstavu, kde nadviazali dialóg. Tento dialóg pretrval, ale stal sa skôr tichým, 
založeným na empatii autoriek, podobnosti ich rozmýšľania a vnímania okolitej reality.  

 
Vlastné výstavy mimo galérie (externé výstavy) 
 
- 
 
Vernisáže 
 
Alexander Salontay: Zásielka II., 26. 03. 2021 o 17.00 h. 
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 61 
 



 

 

Na výstave boli prezentované diela Alexandra Salontaya pozostávajúce z jeho 
najtvorivejšieho obdobia od konca 60. až do 80. rokov minulého storočia.  
 
 
Elisabeth Sula Avantgarde of Consciousness,11. 06. 2021 o 18.00 h.  
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 58 
 
Autorka Elisabeth Sula ponúka vizuálnu víziu budúcnosti, ktorá vyzdvihuje jednotlivca, 
ale priorizuje kolektívny prístup k sebaspytovaniu a z neho vyplývajúce konanie 
 
Je potřeba starat se o své zahrady, 20. 08. 2021 o 17.00 h. 
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 59 
 
Okrem samotnej výstavy, jej dôležitou súčasťou bola výtvarná dielňa pre deti s 
niekoľkými vystavujúcimi autorkami, ale aj odborné prednášky a exkurzie vedené 
ochranárskymi biológmi či výskumníkmi krajinnej dynamiky, ktoré sú určené pre širšiu 
verejnosť. Súčasťou vernisáže bol krst katalógu Antropos/Topos autorov Lenky L. 
Lukačovičovej a Michala Hubu, ktorý prezentuje série ich autorských analógových 
fotografií.  
 
Róbert Makar: Lightboxy, 20. 08. 2021 o 17.00 h. (spoločne s výstavou Je potřeba 
starat se o své zahrady)  
miesto konania: Senica, ZGJM, Galéria nad schodiskom   
počet návštevníkov: (uvedený v počte návštevníkov Je potřeba starat se o své 
zahrady, spoločná vernisáž)  
 
Ultraľahké svietiace tuby (či boxy) autora Róberta Makara sú pomyselnými úložnými 
priestormi myšlienok, odkazov, prevažne kultúrno-etických a filozofických. 
 
Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá: Tiché rozhovory, 22. 10. 2021 o 17.00 h. 
miesto konania: Senica, ZGJM   
počet návštevníkov: 37 
 
Styčnými bodmi sa v Tichých rozhovoroch stali otázky plynutia času, jedinečnosť, ale 
zároveň aj banálnosť okamihu. Snaha autoriek o zachytenie času, jeho spomalenie a 
fixovanie na čas neurčitý je pokusom o hlbšie skúmanie nimi zvoleného média, ale aj 
bežných životných situácií a nutností, ktorým je vystavený každý z nás. 

 

 

 



 

 

Koncerty a festivaly 
 
Päť storočí gitary na Slovensku: Karol Kompas 
10. 9. 2021 o 18.00  
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet účastníkov: 18 

Sólový gitarový recitál predniesol Karol Kompas 
v rámci cyklu Päť storočí gitary na Slovensku. Na koncerte zazneli klasické diela od 
lutnistov H. Neusiedlera zo 16. storočia, P. Ch. Duranta z 18. storočia, a gitaristu J. K. 
Mertza z 19. storočia. Z obdobia 20. a 21. storočia v programe odzneli gitarové 
kompozície slovenských skladateľov D. Martinčeka, P. Kršku, P. Machajdíka. Karol 
Kompas sa okrem klasickej hudby aktívne venuje argentínskemu tangu, šansónu, 
džezu, rocku, improvizácii, aranžovaniu, písaniu textov piesní i publikačnej činnosti. 

Daniel Salontay: ZAOBRAZ  
15. 5. 2021 o 17.00 
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet účastníkov: 15 

 
Vystúpenie hudobníka Daniela Salontaya emotívnym 
gitarovým prevedením skladieb z cyklu ZAOBRAZ 
nadviazalo na komentovanú prehliadku výstavy Alexandra Salontaya Zásielka II. 
v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2021.   
 
Duo Sul Ponticello: Alexandra Kubinová, Ján Slávik  
12. 09. 2021 o 17.00  
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: pozvánka, plagát 
počet účastníkov: 26 
 
Komorný koncert dvojice hudobníkov Alexandry 
Kubinovej (violončelo, flauta) a Jána Slávika (violončelo) odznel v melodickom 
prevedení známych i menej známych  skladieb od J. S. Bacha, R. Gliera, C. Debussy, 
R. Bergera, H. V. Lobosa, W. Lutoslawskeho a V. Godára v hlavnej sále ZGJM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ostatné 
 

METODICKÁ – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 
 

Koordinácia, usmerňovanie a metodické poradenstvo pre galérie a iné 
pamäťové inštitúcie 
- 
 
Poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest a obcí pri spracovávaní 
miestnej histórie, tradícií, vydávaní publikácií a oslavách výročí 
- 
Metodická pomoc pre poslucháčov vysokých škôl 
- 
Práca v odborných komisiách a redakčných radách 
 Rada galérií Slovenska – členstvo Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici 

v zastúpení jej riaditeľom a volenou odbornou pracovníčkou v profesijnej 
stavovskej organizácií slovenských galérií (R. Popelár - člen výkonného výboru 
RGS)  

 Riaditeľ galérie Roman Popelár – člen grantovej komisie Bratislavského 
samosprávneho kraja pre kultúru a umenie – poradný orgán Odboru kultúry BSK  

 
Ostatné metodicko-poradenské služby 
 B. Juríčková:  

Metodická pomoc pri výstave AH 2015 – 2020, 20. 08. – 26. 11. 2021, Skalica, 
Záhorské múzeum  

Odborná pomoc pri príprave a vlastnej realizácii výstavy sochára Antona Hanzalíka, 
člena SVU ZVUZS: 
- výber výstavnej kolekcie, výber diel na reprodukovanie do katalógu, koncepcia 
a inštalácia výstavy, tlačová správa, web, rozhovor do regionálnej TV, úvodné slovo 
na vernisáži, odborná pomoc pri realizácii katalógu k výstave (textové korektúry, 
dokumentačná časť) 
Výstava, realizovaná vo výstavných priestoroch Záhorského múzea, prezentovala 
voľnú komornú sochársku tvorbu autora, ktorý sa okrajovo venuje i dizajnu, z rozpätia 
posledných piatich rokov v okruhu figuratívnej tvorby a priestorového objektu. 
 
 Výstava Obraz. Ukončenie výstavy absolventov Ateliéru klasických maliarskych 

disciplín prof. Ľ. Hološku 
- ukončenie putovnej  výstavy, ktorá začala v októbri 2019 v ZGJM. Posledná 
reinštalácia bola - Městské muzeum Bystřice n. Pernštejnem (ČR) 
 
 Anton Hanzalík. Realizácia katalógu k výstave (autorizácia + textové korektúry, 

výber reprodukcií) 
 

 

 

 

 

 



 

 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
 

Prednášky a besedy 
 
Botanická vychádzka  
21. 8. 2021  
organizátor: ZGJM v Senici, ZOS Senica 
miesto realizácie: hrad Branč 
počet účastníkov: 8 
 
Botanická vychádzka s odborným výkladom do okolia hradu Branč s botaničkou K. 
Devánovou sa konala v spolupráci so ZOS Senica a Slovenským zväzom ochrancov 
prírody a krajiny. Tematicky nadviazala na výstavu Je potřeba starat se o své zahrady. 

 
Prednáška biologičky Zuzany Veverkovej  
10. 10. 2021 o 11. 00, 15.00 
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Rozbehy/hrad Korlátka, Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 18 
 
Prednáška biologičky Zuzany Veverkovej v spolupráci 
s kurátorkou Barborou Lungovou sa konala v teréne na 
hrade Korlátka – Rozbehy (Cerová, okres Senica) a následne o 15.00 v hlavnej 
sále  ZGJM v Senici. Počet účastníkov doobeda 6, poobede 12. 
 
 
 
Komentované prehliadky k výstavám 
 
Komentovaná prehliadka výstavy Alexander 

Salontay: Zásielka II. 

15. 5. 2021 o 16.00 

organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM 

počet účastníkov: 19 

Komentovaná prehliadka výstavy Alexandra Salontaya 

Zásielka II. za účasti autora  spolu s kurátorom Filipom 

Krutekom sa uskutočnila v rámci podujatia Noc múzeí a galérií vo výstavných 

priestoroch ZGJM.   

Komentovaná prehliadka výstavy Je potřeba starat se o své zahrady 

10. 9. 2021 o 16.00 

organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM 

počet účastníkov: 18 



 

 

Komentovaná prehliadka k výstave „Je potřeba starat se o své zahrady“ s kurátorkou 

Barborou Lungovou sa konala pre verejnosť, ako aj pre pedagógov a žiakov 

výtvarného odboru ZUŠ Senica.  

Finisáž výstavy Je potřeba starat se o své zahrady  
10. 10. 2021 o 16.00 
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 26 
Finisáž výstavy Je potřeba starat se o své zahrady  

spojená s  prednáškou biologičky Zuzany Veverkovej  

a komentovanou prehliadkou kurátorky Barbory 

Lungovej sa uskutočnila vo výstavných priestoroch ZGJM v Senici.          

 
                            
Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na žiakov a študentov 
 
V rámci progresívneho rozvoja ZGJM v Senici sa začali pravidelne realizovať 
výchovno-vzdelávacie programy pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠKD, ZUŠ a študentov SŠ  
od septembra 2021, kedy vzniklo nové oddelenie galerijnej pedagogiky. Následne bola 
vyčlenená a zariadená samostatná miestnosť na všetky edukačné a kreatívne aktivity 
pre deti a mládež, ako aj pre rodiny s deťmi. Nové oddelenie začalo fungovať pod 
vedením galerijnej pedagogičky  a výtvarníčky Mgr. art. Elišky Šefčíkovej.  
Vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu sa niektoré aktivity pre deti a mládež 
nerealizovali podľa plánu, ich pokračovanie bude prebiehať v roku 2022. V roku 2021 
sa zrealizovalo spolu 11 výchovno-vzdelávacích aktivít s počtom účastníkov 236 (217 
žiakov a 19 pedagógov).  
 
 
Edukačné a umelecké workshopy: Je potřeba 
starat se o své zahrady 
September – November 2021 
organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM 

počet účastníkov: 296 

výstup: plagát, ponukový list pre školy 

 
Počas prebiehajúcej výstavy Je potřeba starat se o své 
zahrady sa priebežne realizovali tematické edukačné a umelecké workshopy 
obsahovo prispôsobené veku žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a študentov SŠ. Celková 
návštevnosť v priebehu výstavy bola 271 žiakov a 25 pedagógov. Všetky aktivity 
prebiehali vo výstavných priestoroch ZGJM alebo v galerijnom parku.  
 



 

 

Workshop tvorivého písania 
8. 10. 2021 o 9,30 a o 11,00 

organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM  

počet účastníkov: 38  

výstup: plagát 

 

Workshop tvorivého písania ako reakcia vizuálnych 

vnemov a emócií na rôznorodé umelecké diela pripravila moravská výtvarníčka Hana 

Matyášová. Tvorivé písanie sa realizovalo za účasti študentov a pedagógov senického 

gymnázia vo výstavných priestoroch ZGJM a pokračovalo ako odozva na hodine 

Slovenského jazyka priamo v škole.  

 
Výtvarné a edukačné aktivity: Tiché rozhovory  
27. 10. 2021 o 9.00 a o 11.00 
organizátor: ZGJM v Senici  

miesto konania: Senica, ZGJM 

počet účastníkov: 34 

výstup: ponukový list pre školy 

 

Výtvarné a edukačné aktivity k výstave Tiché 

rozhovory sa realizovali iba jeden raz z dôvodu aktualizovaných protipandemických 

obmedzení. Žiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ mali možnosť pozrieť si výstavu, vypracovať 

kvízové a kreatívne úlohy vo výstavných priestoroch ZGJM. Následne experimentovali 

s vlastnými maliarskymi výtvormi v ploche aj v priestore.  

 

 
Tvorivé dielne a animačné hodiny 
 
Tvorivé dielne sa začali realizovať v letných mesiacoch v rámci Letného ateliéru počas 
výstavy Elisabeth Sula: Avantgarde of Consciousness, a pokračovali od začiatku 
školského roka 2021/22 v priebehu výstav Je potřeba starat se o své zahrady a Tiché 
rozhovory. Celková návštevnosť bola 294 účastníkov (267 žiakov a 27 pedagógov) na 
19 tvorivých aktivitách. 
 
LETNÝ ATELIÉR 2021 
12.7. -16.7. 2021 a 19. 7. – 23. 7. 2021 
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 30 
výstup: plagát, banner 

Letný ateliér – tvorivé dielne pre deti a mládež od 7 do 14 

rokov. Celodenné tvorivé aktivity boli zamerané na 

objavovanie sveta výtvarného umenia (maľba, grafika, socha, 

dizajn, fotka, móda, scénografia) prostredníctvom tradičných i 

netradičných výtvarných techník.   



 

 

Cieľom tvorivých dielní je všestranný rozvoj detskej osobnosti prostredníctvom 
výtvarných aktivít, ktoré podporujú rozvoj kreativity, fantázie, intuície, ale aj kritického 
myslenia. Zároveň majú edukačný charakter a zohľadňujú potreby detí a mládeže 
získavať nové poznatky, schopnosti i zručnosti na základe praktických skúseností z 
tímovej spolupráce na tvorivých činnostiach.  
 

Výtvarná dielňa: Je potřeba starat se o své 

zahrady 

17. 9. 2021 od 9.00 do 18.00 
organizátor: ZGJM v Senici  
miesto konania: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 82 
výstup: plagát 
 

V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít sa v ZGJM realizovala výtvarná dielňa pre 
žiakov a pedagógov z MŠ, ZŠ, ZUŠ v Senici. Kurátorka Barbora Lungová spoločne 
s českými výtvarníčkami Denisou Krausovou a Hanou Matyášovou pútavo predstavili 
žiakom výstavu Je potřeba starat se o své zahrady a následne vymysleli kreatívne 
aktivity, ktorými žiaci reagovali na aktuálnu výstavu.  
 
Tvorivé dielne a umelecké aktivity  
organizátor: ZGJM v Senici 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 176 
výstup: plagát 
 
Jednotlivé umelecké aktivity pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠKD 
a ZUŠ sa realizovali v nadväznosti na aktuálne 
výstavy Je potřeba starat se o své zahrady a Tiché 
rozhovory v priestoroch ZGJM a v galerijnom parku.  
 
 
Nedeľný ateliér 
19. 9. 2021 
organizátor: ZGJM v Senici  
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 6 
výstup: plagát 

Kreatívne nedeľné programy pre rodiny s deťmi sú zamerané na umelecké aktivity 
prepájajúce výtvarné umenie a každodenný život prostredníctvom hier a netradičných 
výtvarných techník. Vlastným nápadom a detskej kreativite sa ponecháva voľný 
priestor, čím sa podporuje ich talent. Každé stretnutie je tematické a nadväzuje na 
ročné obdobia, sviatočné udalosti, umelecké remeslá, aktuálne výstavy, slovenské 
výtvarné umenie, atď.  

 
 
 
 
 



 

 

Špecializované akcie 
Noc múzeí a galérií 2021          
15. 5. 2021 
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
počet účastníkov: 74 

 
V rámci podujatia Noc múzeí a galérií ZGJM v Senici usporiadala 
komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy Zásielka II. Alexandra 
Salontaya. Po ukončení prehliadky podujatie pokračovalo 
vystúpením Daniela Salontaya hrou na gitare skladbami z cyklu 
ZAOBRAZ. Záujemci si môžu pozrieť reportáž Zásielka II. na 
facebooku  Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.                                               

 
Organizovanie odborných konferencií a seminárov 
 
- 

 
Ostatné  

 
DEŇ ZEME 
22. 4. 2021 
miesto realizácie: park pri ZGJM 
počet účastníkov: 13 
 
Medzinárodný deň zeme si pripomíname 
každoročne ako ekologicky motivovaný sviatok na 
ochranu životného prostredia. V parku pri Záhorskej 
galérii Jána Mudrocha sa symbolicky v tento deň 
vysadili 3 nové stromy Jasene štíhle. Stromy 
zasadili Technické služby mesta Senica na vopred určené miesto zakreslené do 
katastrálnej mapy. Park sa v súčasnosti využíva aj ako tvorivý priestor na exteriérové 
umelecké aktivity pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, ako aj  pre deti a mládež v rámci tvorivých 
dielní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ 
 

 
Revízia zbierkových predmetov 

 

Prehľad o realizovaných revíziách zbierok v ZGJM za rok 2021 

Periodicita revízií v rokoch Rok ukončenia poslednej 
revízie 

Rok ukončenia najbližšej 
plánovanej revízie 

trojročná 2019 2022 

   

 
Výpožičky zbierkových predmetov 
 

Výpožičky zbierkových predmetov ZGJM do iných organizácií za rok 2021 
Typ výpožičky Vypožičiavateľ Dátum 

vypožičania 
Dátum 

vrátenia 
Zdôvodnenie 

výpožičky 
Počet 

predmetov 

Výpožičky v SR Záhorské múzeum 
v Skalici  

27. 04.2021 
do 
27.04.2022 

výstavný účel   
1 

Slovenská národná 
galéria v Bratislave  

16.06.2021 10.09.2021 výstava   
1 

Obec Hlboké 26.11.2021 
do 
25.11.2022 

výstavný účel – 
Pamätná izba J. 
M. Hurbana 
v Hlbokom  

1 

Výpožičky do 
zahraničia 

- - - - - 

- - - - - 

Dlhodobé 
výpožičky 

SNM-Historické 
múzeum 
v Bratislave  

15.8.2018 
do 
31.01.2023 

výstava 2 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
digitalizácie 

- - - - - 

- - - - - 

Výpožičky 
z dôvodu 
reštaurovania 

Mgr. art. Štefan 
Kocka 

19.02.2021 21.07.2021 reštaurovanie  6 

Mgr. art. Štefan 
Kocka  

31.07.2021 27.10.2021 
 
reštaurovanie  

 
1 

SPOLU 12 

 

Výpožičky zbierkových predmetov z iných organizácií pre vlastné expozície 
a výstavy ZGJM za rok 2021 

Názov výstavy / 
expozície 

Požičiavateľ Trvanie  
od – do 

Počet 
predmet

ov 

Stručný popis predmetov* 

- - - - - 

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



 

 

Ochrana zbierkových predmetov 
 

Aktuálny stav zabezpečenia ochrany zbierkových predmetov v ZGJM za rok 
2021 

 druh zabezpečovacieho 
zariadenia 

áno / nie* / čiastočne* Náklady na dobudovanie v €** 

výstavné 
priestory 

EZS – elektronický 
zabezpečovací systém 

áno 
- 

EPS – elektronický požiarny 
systém 

áno 
- 

Kamerový systém Ano, čiastočne Plánované doplnenie kamier pri 
rekonštrukcii podkrovia v r. 2023 

depozitárne 
priestory 

EZS – elektronický 
zabezpečovací systém 

áno 
- 

EPS – elektronický požiarny 
systém 

áno 
- 

Kamerový systém nie 3 000 Eur (2 depozitárne 
priestory á 1 500 Eur) 

ostatné 
priestory 

EZS – elektronický 
zabezpečovací systém 

áno 
- 

EPS – elektronický požiarny 
systém 

áno 
- 

Kamerový systém áno - 

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

 
 

Reštaurovanie zbierkových predmetov v ZGJM za rok 2021 
Názov predmetu, resp. súboru predmetov počet 

kusov 
Meno reštaurátora Cena v € 

Ján Mudroch: Stojaci akt. 1954, uhoľ, 
papier, akvarel (K 1465) 
Ján Mudroch: Sediaci akt II., 1954, uhoľ, 
papier (K 1466) 
Ján Mudroch: Smútok, tuš, papier (K 
1657) 
Ján Mudroch: Sediaci akt I., 1950, uhoľ, 
papier (K 1677) 
Ján Mudroch: Sediaci akt II. 1950, komb. 
technika, papier  (K 1678) 
Ján Mudroch: Stojaci akt I. 1950, komb. 
technika, papier (K 1679 
 

   

 

 

   6 

 

Mgr. art. Štefan Kocka  

 
 
 

       
 
                
5.160,- 

Nezn. autor: Portrét generála grófa Jozefa 
Qudányiho. 1751-1800, olej, plátno  
(M 490)  

  

    1 Mgr. art. Štefan Kocka  
 3.200,- 

SPOLU   8.360,- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elektronické spracovanie zbierok 
 

Elektronické spracovanie zbierok ZGJM v roku 2021 

Názov zbierky * Celkový 
počet 

predmetov v 
zbierke 

Počet 
prírastkov v 
CEDVU za  

rok 2021 

Celkový 
počet 

predmetov v 
CEDVU 

Celkový 
počet 

predmetov 
v CEDVU v 

% 

Počet 
predmetov 
s digitálnym 
obrazovým 

dokumentom 
v CEDVU 

Maliarstvo 634 12 634 100.00 620 

Sochárstvo 141 2 140 99.29 98 

Kresba 1.939 11 1.812 93.45 1.658 

Grafika 284 1 284 100.00 190 

Užité umenie 226 - 226 100.00 59 

Fotografia  9 3 8 88.88 - 

Iné média  18 18                  18 100.00 - 

SPOLU 3.251 47 3.122 96.03 2.625 

* grafika, socha, archeológia, geológia, botanika, etnografia, história, maľba atď. 
 
Počet predmetov s dig. obrazovým dokumentom v CEDVU – uvedený je celkový počet 
 
CEDVU - Druhostupňová evidencia (katalogizácia) prírastkov - zb. predmetov: prírastky r. 2019,   prír. 
č. 2019/1 – 59 (59 ks zb. predmetov – 59 inv. čísiel ); prírastky 2020, prír. č. 2020/1 - 19  (36 ks zb. 
predmetov – 19 inv. čísiel).  Editovanie spracovaných kariet v rámci CEDVU (B. Juríčková)  

 

 
 
Akvizícia zbierok 
 

Akvizícia zbierkových predmetov v ZGJM za rok 2021 
Názov diela autor technika nadobúdacia  

hodnota v € 

Veľkoformátová 
fotografia z projektu 
Lonely Planet Trnávka 
(obojstranná) 

Lenka Lindák 
Lukačovičová  

UV tlač na papieri, 
doska   

dar                     1.600,- 

Samota  Patrik Kovačovský kombinovaná technika 
(drevo, polyester),  

dar                   9.600,- 

 
 
 
Komisia na tvorbu zbierok 
 

Zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok v ZGJM v roku 2021 

Dátum 
zasadnutia 

Počet 
nadobudnutých zb. 

predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

Počet vyradených 
zb. predmetov 

Celková 
odhadovaná 
hodnota v € 

11. 10. 2021 2 11.200,- -- - 

SPOLU 2 11.200,- - - 

 
 
 
 



 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 
 
 
Partnerstvá 

 

Partnerstvá ZGJM 
 Počet 

partnerstiev 
Menný zoznam partnerov Forma spolupráce* 

Počet aktívnych 
národných partnerstiev 
mimo TTSK (spoločná 
aktivita min. raz za 3 
roky) 

 

Záhorské múzeum Skalica spolupráca pri realizácii výstavy 
A. Hanzalík, zatvorenie 
expozície J. Koreszku  

Galéria Jána Koniarka v 
Trnave 

Výstava Alexander Salontay: 
Zásielka II 

Mesto Senica Mesto Senica propaguje všetky 
podujatia Záhorskej galérie na 
svojej web stránke a sociálnych 
sieťach. 
Elisabeth Sula – Avantgarde of 
Consciousness, Výstava sa 
konala v spolupráci s 
Rakúskym kultúrnym fórom v 
Bratislave a mestom Senica. 

Rakúske kultúrne fórum Elisabeth Sula – Avantgarde of 
Consciousness, Výstava sa 
konala v spolupráci s 
Rakúskym kultúrnym fórom v 
Bratislave a mestom Senica. 

FPU – Fond na podporu 
umenia 

projekty na podporu aktivít 
galérie 

Mestský úrad, Fond Pro 
Senica  

žiadosti na projekty na Fond 
Pro Senica  

Infosen Informačná 
kancelária mesta Senica  

propagačné materiály 
k výstavám a podujatiam 
galérie  

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 

Slovenský komitét ICOM 
v Bratislave  

medzinárodné preukazy pre 
návštevu výstav a podujatí  aj 
v zahraničí  

Počet partnerstiev so 
školskými 
zariadeniami 

 
Akadémia umení, FVU 
Banská Bystrica, katedra 
grafiky 

spolupráca pri príprave výstavy 
Lightboxy a Moral Misery 
Ateliér grafiky a vizuálnej tvorby 

* Stručné zhodnotenie spolupráce na max. 150 znakov s medzerami 
 
 
 
 



 

 

 
Členstvo v odborných organizáciách  

 
 Rada galérií Slovenska 

výška členského: 200 € 
Záhorská galéria Jána Mudrocha je členom Rady galérií Slovenska, predstavitelia 
galérie i odborní pracovníci sú jej členmi. Riaditeľ galérie Mgr. Roman Popelár  je 
člen výkonného výboru RGS. Rada galérií Slovenska prispieva predovšetkým 
k výmene odborných poznatkov medzi galériami a zabezpečuje činnosť v galérii 
nielen po stránke umeleckej, ale i pripravuje výmeny skúseností odborných 
pracovníkov doma i v zahraničí.  

 
 Medzinárodná organizácia ICOM 

výška členského: 447 € 
Vďaka členstvu v ICOM – medzinárodné preukazy pre galériu a jej pracovníkov 
umožňujú navštevovať medzinárodné výstavy doma i v zahraničí, ktoré by inak 
z finančných dôvodov nebolo možné absolvovať. Galéria prispieva dlhé roky 
k propagácii činnosti ICOM – pripravuje voľné vstupy do galérie a rozličné 
podujatia počas Dní ICOM. Pracovníci oceňujú, že organizácia ICOM prispieva 
k šíreniu umenia, nielen výtvarného v rámci celého sveta.  
 
 
 
 
 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 

 

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v zahraničí 
 
  

 
Realizácia alebo kurátorstvo medzinárodnej kolektívnej výstavy – v SR 
 
 Je potřeba starat se o své zahrady  

20. 08. – 10. 10.2021 
realizátor/kurátor: Barbora Lungová 
miesto realizácie: Senica, ZGJM   
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát  
Výstavný a náučný projekt predstavuje tvorbu českých a slovenských vizuálnych 
umelcov Marek Burcl, Petra Čížková, Jan Karpíšek, Lucie Králíková, Denisa 
Krausová, Hana Matyášová a Martin Zálešák, ktorí sa  zaoberajú skúmaním 
symbiózy rastlín, ľudí a ďalších organizmov. Dôležitou súčasťou projektu sú 
sprievodné akcie, ktorých cieľom je prepojiť okruhy ľudí zaujímajúcich sa 
o umenie, alebo o ekológiu, ochranárstvo a krajinu. 

 



 

 

 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy v zahraničí pod domovskou 
značkou 
- 
Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na národnej úrovni 
                                                                                                                            
 Medzi bielou a  čiernou II. Kolenčík  a absolventi  
 20. 10. 2020 – 17. 01. 2021, pokračovanie z roku 2020 
 realizátor/kurátor: Veronika Trnečková  
 miesto realizácie: Senica, ZGJM 

výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát 
Kolektívna výstava prezentuje tvorbu výtvarníkov, ktorých spoločným 
menovateľom je absolvovanie štúdia v ateliéri voľnej a farebnej grafiky na VŠVU v 
Bratislave pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka. Hosťom výstavy je doc. Ľudovít 
Hološka.  

 
 Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba Antropos/Topos 

 02. 02. – 14. 03. 2021 
realizátor/kurátor: Marianna Brinzová  

 miesto realizácie: Senica, ZGJM    
 výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát, katalóg 

Výstava bola z dôvodu zatvorenia galérie pre COVID 19 prezentovaná online 
formou. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzí vizuálnej topografie, 
konkrétneho krajinného, alebo urbánneho priestoru a poetickej výpovede. Cez 
výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne, 
prinášajú špecifický pohľad na danú tému.  
 

 Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá Tiché rozhovory  
25. 10.  2021 – 16. 01. 2022 
realizátor/kurátor: Marianna Brinzová  
miesto realizácie: Senica, ZGJM 
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát 
Spoločnými menovateľmi výstavy a akýmisi jej atribútmi sa stali dočasnosť, 
prchavosť, jemnosť, mäkkosť, krehkosť a pominuteľnosť živých i neživých foriem, 
blednutie, práca s prírodným materiálom, archívom a spomienkami, a tiež náhodné 
stretnutie podobných motívov rúk, častí prírodnín (konár, steblo) a reprezentácií 
uzavretého cyklu medziľudských aj prírodných vzťahov. 

Realizácia alebo kurátorstvo kolektívnej výstavy – na regionálnej úrovni 
- 
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí 
-  
 
Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy – v zahraničí pod domovskou 
značkou 
-  
 
 



 

 

Realizácia alebo kurátorstvo samostatnej výstavy 
 
 Alexander Salontay Zásielka II.                                      

26. 03. – 23. 05. 2021 
realizátor/kurátor: Filip Krutek   

 miesto realizácie: Senica, ZGJM    
 výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát 
 Napriek tomu, že autor nastúpil na výtvarnú scénu už v 60.rokoch, jeho takmer  

endemický výtvarný prejav pohybujúci sa od „nerukodielnej“ grafiky, cez pop-art, 
princípy „bad painting“, až po intervencie valčekového vzoru a vápennej omietky, 
nie je doposiaľ dostatočne známy. Ťažisko tvorby autora a zároveň selekcie diel 
výstavy pozostáva z jeho najtvorivejšieho obdobia od konca 60. až do 80. rokov 
minulého storočia 

 
 Elisabeth Sula Avantgarde of  Consciousness                                 

11. 06. – 08. 08. 2021 
realizátor/kurátor: Isabella Brancolini    

 miesto realizácie: Senica, ZGJM    
 výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát 
 Výstava rakúskej vizuálnej umelkyne  a aktivistky, ktorá v tvorbe reflektuje práva  
 žien vo svete prostredníctvom farieb a textových odkazov v abstraktne ladených  
 obrazoch. Výstava pripravená v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom.  
 
 Zreštaurované diela Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v roku 2020                                 

11. 06. – 08. 08. 2021 
realizátor/kurátor: Roman Popelár    

 miesto realizácie: Senica, ZGJM   
 výstup: výstava   

Výstava zreštaurovaných štyroch obrazov J. Mudroch: Skupinový portrét; J. 
Koreszka: Hlava Ženy; J. Koreszka: Humná a Stredoeurópsky maliar z 18. stor.: 
Bojový výjav) zo zbierkového fondu Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. 
Realizátorom bol Mgr. art. Ján Hromada, ArtD. Reštaurovanie obrazov bolo 
realizované s finančnou podporu Fondu na podporu umenia.  

 
 Róbert Makar Ligtboxy                                  

20. 08. – 10. 10. 2021 
realizátor/kurátor: Romann Popelár 
miesto realizácie: Senica, ZGJM, Galéria nad schodiskom  
výstup: tlačová správa, výstava, pozvánka, plagát      
Komorná prezentácia dvoch svietiacich túb Roba Makara (*1970) pochádza zo 
série už vystavených diel (napr. samostatná výstava LIGHTUBES, Galéria 
UMELKA, Bratislava, 2018). Jeden z objektov dokonca vystavil aj v Záhorskej 
galérii (VII. Stretnutie umelcov Záhoria, december 2019 – marec 2020). 

 
 
 
Vedecká alebo umelecká monografia  
- 
 
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v zahraničnej  



 

 

  
Kapitoly vo vedeckej alebo umeleckej monografii – v domácej 
  

Katalóg ku kolektívnej výstave – medzinárodnej  
 
Katalóg ku kolektívnej výstave – domácej 

 
Katalóg ku samostatnej výstave – medzinárodnej  
  

 
Katalóg ku samostatnej výstave – domácej  
  
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom zahraničnom periodiku  
 
Vedecký alebo odborný článok v odbornom domácom periodiku 
 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Milan Rašla,  In: Slovenské pohľady, č. 5-6/2021, roč. IV.  
 + 137 , s.2, ISSN 1335 – 77 86 
 

 JURÍČKOVÁ, Božena: Július Koreszka, In: Slovenské pohľady, č. 7-8/2021, roč.  
 IV. + 137, s. 2, ISSN 1335 – 77 86 
 

 JURÍČKOVÁ, Božena: Bohumil Bača, In: Slovenské pohľady, č. 9-10/2021, roč.  
 IV. + 137, s. 2, ISSN 1335 – 77 86 
 
 JURÍČKOVÁ, Božena: Ilja Holešovský, In: Slovenské pohľady, č. 12/2021, roč.  
 IV. + 137 , s.2, ISSN 1335 – 77 86 
 

 
Vedecký alebo odborný článok v zahraničnom periodiku 
- 
 
Vedecký alebo odborný článok v domácom periodiku 
- 
 
 
Dlhodobé vedecko-výskumné aktivity v stave realizácie 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPAGÁCIA 
 

 

 
Webové sídlo organizácie 

 
 Adresa webového sídla organizácie (link) – https://www.zgjm.sk/ 
 Rok vznik webového sídla / rok poslednej aktualizácie: 2019 / 2020 
 Súlad s pravidlami Ministerstva financií SR – štandardy pre informačné systémy 

verejnej správy (Metodický pokyn č. MF/23579/2011-165, Výnos č. 312/2010-132 
Z. z. a Zákona č. 275/2006 Z. z.) – je v súlade s pravidlami 

 
 

Návštevnosť webovej stránky ZGJM za rok 2021 
Jedinečný 
návštevníci 

Celková 
návštevnosť 

Miera okamžitých 
odchodov v % 

Počet stránok za 
reláciu 

Priemerné trvanie 
relácie 

2263 4827 45,14% 2,47 2min 22 sec 

 
Sociálne siete  
 
Facebook 
 https://www.facebook.com/zahorskagaleria/ 

 
Instagram 
 https://www.instagram.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/ 

 
Iné - Youtube 
 https://www.youtube.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/ 

 
 
 
 
Využívanie médií  
 
 Názov média – web stránka Záhorskej galérie - www.zgjm.sk, www.muzeum.sk, 

web stránka Mesta Senica - www.senica.sk, www.slovenskycestovatel.sk -  
propagácia vlastných umeleckých aktivít, oznamov a noviniek 

 Regionálne médiá – Televízia TV SEN, nezávislý mestský portál Seničan.sk, 
www.senicaplus.sk, www.záhorí.sk, mesačník Naša Senica, www.nazahori.sk, 
MY Záhorie 

 Celoslovenské médiá – kultúra.pravda.sk, TASR – teraz.sk, Artalk.sk, SITA 
 

Výročné správy organizácie  
 
- 
 
 
 
 

https://www.zgjm.sk/
https://www.facebook.com/zahorskagaleria/
https://www.instagram.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/
https://www.youtube.com/zahorska_galeria_jana_mudrocha/
http://www.zgjm.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.senica.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.nazahori.sk/


 

 

Aktívna komunikácia so školami 
 
 
 Počet oslovených MŠ/ - 9, Senica 

 Počet oslovených ZŠ/ - 10, Senica a okolie 

 Počet oslovených SŠ/ - 7, Senica a Záhorie 

 Počet oslovených ZUŠ/ - 9, Senica, Myjava, Holíč, Brezová pod Bradlom, 

Jablonica, Skalica, Gbely, Sekule, Šaštín – Stráže   

 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pravidelne zasiela všetkým školám 

v rámci regiónu pozvánky a propagačné materiály k výstavám, podujatiam aj k 

výchovno-vzdelávacím aktivitám. Zároveň informuje škôlky aj školy 

prostredníctvom ponukových listov o tvorivých dielňach a workshopoch 

k jednotlivým výstavám. Tvorivé dielne a edukačné aktivity realizuje galerijná 

pedagogička aj v spolupráci s regionálnymi výtvarníkmi. Základným, stredným 

a umeleckým školám v Senici i v regióne je pravidelne poskytovaný odborný 

lektorský výklad, ako aj komentované prehliadky k vystaveným umeleckým dielam.  

Pre materské školy sú pripravované vekovo primerané edukačné a umelecké 

aktivity, ktoré podporujú kognitívny rozvoj detí.   

 

Tlačová propagácia výstav, expozícií, podujatí a ostatných aktivít 
 
Názov propagovanej výstavy, aktivity atď. jazyk pozvánky plagáty banner tlačová 

správa 

Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba 
Antropos/Topos 

SK 120/E 20 - E 

Alexander Salontay Zásielka II.  SK 160/E 25 - E 

Elisabeth Sula Avantgarde of Consciousness SK/DE 100/E 13 - E 

Je potřeba starat se o své zahrady  SK 80/E 15 - E 

Róbert Makar Lightboxy SK  80/E 14 - E 

Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá Tiché 
rozhovory  

SK 70/E 14 - E 

koncert DUO SUL PONTICELLO SK 25/E 6 - - 

koncert Päť storočí gitary na Slovensku  SK 25 - - - 

Letné tvorivé dielne  SK - 10/E 2 - 

      

      

* výšku nákladu/elektronická distribúcia 
 

 

 

Iné formy propagácie  
(veľtrhy cestovného ruchu, organizácie cestovného ruchu, webové stránky zamerané 
na cestovný ruch, turizmus atď.) 
 
 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici dlhé roky spolupracuje v propagácii 

výstav a podujatí nielen s Mestom Senica, ale i jeho organizáciami, MsKS – 

Mestské kultúrne stredisko Senica, Infosen – Informačná kancelária mesta Senica, 

www.senica.sk. Prostredníctvom nich propaguje galériu i na veľtrhoch cestovného 

http://www.senica.sk/


 

 

ruchu. Informácie o výstavách sú pravidelne zverejňované aj na portáloch 

www.muzeum.sk a na www.slovenskycestovatel.sk. 

 

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
(mimo vedecko-výskumnú činnosť) 

 

 

Edičná činnosť (monografie, katalógy, zborníky, brožúry, príručky, informačné 
a propagačné materiály /bulletiny, skladačky a pod./, periodické publikácie /časopisy/ 
atď.) 
 
 Lenka L. Lukačovičová, Michal Huba                  
 Antropos/Topos  

Autori textov: Marianna Brinzová, Roman 
Popelár  
vydavateľ: ZGJM v Senici   
tlač: Typografia Plus, s.r.o.  
ISBN / ISSN: 978–80–89724–41- 3 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK, GB 
náklad: 200 ks 
formát: A4 
väzba: V1 
rozsah: 48 strán 
reprodukcie: 35 farebných reprodukcií  
Katalóg k výstave dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej a Michala Hubu  
prezentuje série ich autorských analógových fotografií. Realizované s finančnou 
podporu Fondu na podporu umenia. 
 

 Kati Madarász Decsi, Lucia Veselá 
      Tiché  rozhovory  

Autori textov: Marianna Brinzová, Roman 
Popelár  
vydavateľ: ZGJM v Senici   
tlač: MERKUR, s.r.o. , Nové Zámky  
ISBN / ISSN: 978-80-89724-42-0 
dátum/rok vydania: 2021 
jazyk: SK, GB 
náklad: 200 ks 
formát: 260 mm x 200 mm 
väzba: V1 
rozsah: 44 strán 
reprodukcie: 40 farebných reprodukcií  
Katalóg k výstave dvoch mladých autoriek Kati Madarász Decsi  a Lucie Veselej 
prezentuje ich tvorbu v ZGJM. Realizované s finančnou podporu Fondu na 
podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  
 
 

http://www.muzeum.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/


 

 

 
Publikačná činnosť (kapitoly, články a state v knihách; články v časopisoch 
a multimediálnych dokumentoch; príspevky v zborníkoch; elektronické práce 
sprístupnené verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup; ostatné 
dokumenty) 
Na Slovensku  
 
 JOZÉFKOVÁ, Viera: Záhorská galéria pozýva na výstavy. In: Záhorák, r. LXII, č. 

16, 26.4.2021, s. 7 
 ZGJM: Letný ateliér pre deti v Záhorskej galérii. In: Naša Senica, r. XLIV, č. 6/2021, 

s. 16 
 

 
 
V zahraničí  
- 
 
 

MEDIÁLNE OHLASY 
 

 

Ohlasy na Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti publikačnej, edičnej a výstavnej 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
 
 Volksgruppen.ORF.at,  10. 6. 2021 o 10.40, Záhorská galéria sprístupní výstavu 

rakúskej umelkyne Elisabeth Sula 
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/  

 Theworldnews.net,  Slovakia 10. 6. 2021, 9:38:00, Záhorská galéria sprístupní 
výstavu rakúskej umelkyne Elisabeth Sula 
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-
umelkyne-elisabeth-sula  

 Artalk.cz, 25. 8. 2021| TISKOVÉ ZPRÁVY, TS: Je potřeba starat se o své zahrady 
v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-
potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/ 

 Artalk.cz, 25. 10. 2021| TISKOVÉ ZPRÁVY TS: Kati Madarász Decsi, Lucia 
Veselá v Záhorskej galérii J. Mudrocha 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 Vystavujú online. In: MY. Týždenník pre Záhorie, r. 21, č. 5, 8.2.2021, s. 3 
 TASR: Otvorili novú výstavu. In. MY. Týždenník pre Záhorie, r. 21, č. 23, 

20.6.2021, s. 2  
 (rz): Leto v Záhorskej galérii. In: Záhorák, r. LXII, č. 24, 21.6.2021, s. 6 
 POLÁKOVÁ, Lucia:  Elisabeth Sula – Avantgarde of Consciousness. In. Naša 

Senica, r. XLIV, č. 6/2021, s. 13 
 Výstava so sprievodnými podujatiami. In: Záhorák, r. LXII, č. 35, 13.9.2021, s. 7 
 Tiché rozhovory v senickej galérii. In: Záhorák, r. XLII, č. 44, 15.11.2021, s. 7 
 IVIČIČ, Martina: Tiché rozhovory v Záhorskej  galérii Jána Mudrocha v Senici. In: 

Flash Art, č. 62/2021, december 2021 

https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3107701/
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://theworldnews.net/sk-news/zahorska-galeria-spristupni-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/08/25/ts-je-potreba-starat-se-o-sve-zahrady-v-zahorskej-galerii-jana-mudrocha-v-senici/
https://artalk.cz/2021/10/25/ts-kati-madarasz-decsi-lucia-vesela-v-zahorskej-galerii-j-mudrocha/
https://artalk.cz/2021/10/25/ts-kati-madarasz-decsi-lucia-vesela-v-zahorskej-galerii-j-mudrocha/


 

 

 TASR, Vladimír Miček, MY Záhorie (3. feb 2021 o 10:53 TASR): 
Online výstavu ponúka už aj Záhorská galéria v Senici 
https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-
galeria-v-senici.html  

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 3.2.2021, Pozrite si novú 
výstavu Antropos/Topos nainštalovanú v Záhorskej galérii J. Mudrocha 
https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/13086/  

 kultúra.pravda.sk,  16.03.2021 08:00, Prechádzanie krajinou v Záhorskej galérii 
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-
zahorskej-galerii/  

 TASR, Vladimír Miček, Teraz.sk, 1. apríla 2021 9:07, V senickej galérii sprístupnili 
výstavu Zásielka od A. Salontaya https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-
spristupnili-vystav/539020-
clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-
NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0  

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 3. apríla 2021, 
Predstavujeme vám tvorbu výtvarníka Alexandra Salontaya 
https://www.youtube.com/watch?v=aSgFRmJMRz4  

 RTVS rádio Regina Západ, Kultúra a hudba, 08. 04. 2021 15:44, Alexander 
Salontay z Trnavy do Senice https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-
hudba/253263/alexander-szalontay-z-trnavy-do-senice  

 Myzahorie.sme.sk, 10. jún 2021 o 11:21 TASR, V galérii sprístupnia výstavu 
rakúskej umelkyne Elisabeth Sula https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-
spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html  

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 15. 6. 2021, Rakúska 
umelkyňa Elisabeth Sula vám predstaví Avantgardu uvedomelosti 
https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk  

 Teraz.sk, TASR, 19. augusta 2021 10:35, Záhorská galéria sprístupní výstavu 
českých vizuálnych umelcov  
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-
clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOt
rkMZFIH1cJx_R8  

 Kultura.pravda.sk, Pravda, Sofia Prétorová 10.09.2021 09:00, Výstava: Záhrada 
ako naša súčasť  
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-
sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-
IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w  

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj ,7. 9. 2021, Hlavná výstava 
v Záhorskej galérii nie je len výtvarným projektom 
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI  

 Teraz.sk, TASR, 21. októbra 2021 10:43 V Záhorskej galérii v Senici sprístupnia 
výstavu Tiché rozhovory 

 Kultura.pravda.sk, Pravda, Kul 15.10.2021 15:00 V Záhorskej galérii sa uskutoční 
výstava Tiché rozhovory 

 TV SEN, Laura Nemečkayová, kamera Andrej Hacaj, 25.10.2021 Navštívte 
najnovšiu výstavu v Záhorskej galérii s názvom Tiché Rozhovory 

 
Ohlasy na publikačnú a edičnú činnosť 
 

Recenzia alebo kritika v dennej tlači  

https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-galeria-v-senici.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22588092/online-vystavu-ponuka-uz-aj-zahorska-galeria-v-senici.html
https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/13086/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-zahorskej-galerii/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-zahorskej-galerii/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-zahorskej-galerii/
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0
https://www.teraz.sk/spravy/senica-v-galerii-spristupnili-vystav/539020-clanok.html?fbclid=IwAR39dgLwCD91zYCZOXP_C2Bme-NipAuQaGKed7TNpdJ90-mtQIOay674NI0
https://www.youtube.com/watch?v=aSgFRmJMRz4
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/253263/alexander-szalontay-z-trnavy-do-senice
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/kultura-a-hudba/253263/alexander-szalontay-z-trnavy-do-senice
https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22678723/v-galerii-spristupnia-vystavu-rakuskej-umelkyne-elisabeth-sula.html
https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk
https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk
https://www.youtube.com/watch?v=LG5PRTc1Kgk
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://www.teraz.sk/kultura/senica-zahorska-galeria-spristupni/570885-clanok.html?fbclid=IwAR2eZNMXRWe600y0fAlE3BxKfcccRGL5gSrDSX4dKnuOtrkMZFIH1cJx_R8
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/600204-zahrada-ako-nasa-sucast/?fbclid=IwAR0K2quoi6iZ0Oe-IDtnqL4ZxeGNpAJDa2xnI2vRu4FT79cuzs7yAJIWB8w
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Uz5suoeI
https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/v-zahorskej-galerii-v-senici-spristup/585061-clanok.html
https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/v-zahorskej-galerii-v-senici-spristup/585061-clanok.html
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/604001-v-zahorskej-galerii-sa-uskutocni-vystava-tiche-rozhovory/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/604001-v-zahorskej-galerii-sa-uskutocni-vystava-tiche-rozhovory/
https://www.youtube.com/watch?v=GpW37HURLzw&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=GpW37HURLzw&t=265s


 

 

 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
- 
 

Ohlasy na podujatia a iné kultúrne aktivity 
 
Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej 
- 
 

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej  
 
 Noc múzeí a galérií. In. Záhorák, r. LXII, č. 18, 10.5.2021, s. 7 
 Letný ateliér v Záhorskej galérii. In: Záhorák, r. LXII, č. 20, 24.5.2021, s. 7 
 (DG): Letný ateliér pre deti otvoril dvere galérie. In: MY. Týždenník pre Záhorie, r. 

21, č. 31, 9.8.2021, s. 3 
 V Letnom ateliéri Elišky Šefčíkovej. In: Záhorák, r. LXII, č. 30, 9.8.2021, s. 8 
 Dominika Grebeníčková: Letný ateliér pre deti otvoril dvere galérie. In: Záhorácke 

echo, r. 12, č. 8, 27.8.2021, s. 11 
 Gitarový recitál v Záhorskej galérii. In: Záhorák, r. LXII, č. 39, 11.10.2021, s. 7 
 
 
 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 

 

Využiteľnosť elektronických služieb v ZGJM v roku 2021 

 Áno Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie vstupného 

prostredníctvom on-line formulára 
- Nie 

Možnosť elektronickej rezervácie služby (fotenie, odborný 

výklad atď.) prostredníctvom on-line formulára 
- Nie 

Možnosť elektronickej platby za objednané služby - Nie 

 
 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
 

 

Zahraničné cesty zamestnancov ZGJM za rok 2021 
P. č. Miesto 

rokovania 
Štát* Dátum Účel zahraničnej cesty 

- - - - - 

     

     

     

* podľa ISO 3166-1 



 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE GALÉRIÍ ZA ROK 2021 
 

 

Personálna vybavenosť 
 

Personálna štruktúra zamestnancov v galériách za rok 2021 
Názov 
organizácie 

Počet 
pracovníkov 

Prepočítaný  
počet 
pracovníkov 

Schválený 
počet 
pracovníkov 

Počet 
odborných 
pracovníkov 

Počet 
riadiacich 
pracovníkov 

Počet admin. 
pracovníkov 

Počet 
obslužných 
pracovníkov 

Priemerná 
mzda v € 

Priemerný 
vek 

GJK          

ZGJM 11 10,8 12 6 2 2 3 1 140,79 53,45 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov galérií podľa pohlavia za rok 2021 

Názov 
organizácie 

 

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 

GJK 

Štatutár             

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

            

Odborní pracovníci             

Administratívny 
pracovníci 

            

Obslužní pracovníci             

ZGJM 

Štatutár 1 - - - - - - - - - 1 - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- 1 - - - - - - - - - 1 

Odborní pracovníci 1 3 - - - 1 1 - - - 2 4 

Administratívni 
pracovníci 

- 1 - - - 1 - - - - - 2 

Obslužní pracovníci - - - - - - 1 2 - - 1 2 

 
 
 
 
 



 

 

 
Štruktúra zamestnanosti podľa dĺžky trvania pracovného pomeru v galériách k 31.12.2021 

 Muži % Ženy % Spolu % 

 GJK ZGJM GJK ZGJM GJK ZGJM GJK ZGJM GJK ZGJM  ZGJM 

do 5 rokov  1  9,09  3  27,27  4  36,36 

do 10 rokov  1  9,09  1  9,09  2  18,18 

do 15 rokov  -  -  1  9,09  1  9,09 

do 20 rokov  -  -  -  -  -  - 

nad 20 rokov  1  9,09  3  27,27  4  36,36 

SPOLU  3  27,27  8  72,72  11  100 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov galérií za rok 2021 
Názov 
organizácie  do 20 rokov 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 rokov 

GJK 

Štatutár       

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

      

Odborní pracovníci       

Administratívny 
pracovníci 

      

Obslužní pracovníci       

ZGJM 

Štatutár - - - 1 - - 

Ostatní riadiaci 
pracovníci 

- - 1 - - - 

Odborní pracovníci - - 1 2 1 2 

Administratívny 
pracovníci 

- - 1 - - 1 

Obslužní pracovníci - - - 1 2 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Platové zaradenie zamestnancov podľa vzdelania za rok 2021 

Názov organizácie 

Platová trieda Počet zamestnancov Priemerný plat v platovej 
triede v € 

Priemerný plat 
v dosiahnutom stupni v € 

GJK ZGJM GJK ZGJM GJK ZGJM GJK ZGJM 

VŠ II. stupňa  9  1  1 845,44 

 1 590,89 

 8  4  1 336,34 

 -  -  - 

 -  -  - 

 -  -  - 

VŠ I. stupňa  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  - 

SŠ s maturitou  5  2  1 173,19 

 1 173,19  -  -   

 -  -  - 

SŠ bez maturity  4  1  1 088,65 

 746,36  2  2  772,44 

 1  1  377,99 

Základné  -  - - - 
 

- 
 

- 
 - - - - - 

      

         

 
 

Počet zamestnancov organizácie na základe špecifických kritérií za rok 2021 

Názov organizácie Celkový počet zamestnancov Pracujúci dôchodcovia ZŤP Pracovník na 
materskej/rodičovskej dovolenke 

GJK     

ZGJM 11 3 1 - 

 
 
 
 
 
 



 

 

Odborný rast a vzdelávanie  
 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov galérií za roky 2019 - 2021 
 GJK ZGJM 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Počet zamestnancov, ktorí absolvovali, resp. ukončili vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy 
atď.) 

   - - - 

Počet zamestnancov, ktorí v súčasnosti realizujú vzdelávanie (dištančné štúdium, kurzy atď.)    - - - 

 
 
Pohyb pracovných síl 
 
 

Pohyb pracovných síl v galériách za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

Org. prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu prírastok úbytok spolu 

GJK          

ZGJM - - - 3 3 0 2 2 0 

 
 
Výstavná činnosť 
 

Výstavná činnosť galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia Expozície počet/nové Výstavy počet/nové 
Ostatná prezentačná 

činnosť 
Počet návštevníkov Tržby v € 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK                

ZGJM 1/0 1/0 - 19/18 8/6 8/6 65 - 27 7.735 344 2.286 1.030,5 70,- 1.844.85 

SPOLU                

 
 
 
 
 



 

 

Výstavy v galériách za roky 2019 - 2021 
Organizácia Vlastné V spolupráci Prevzaté Celkovo 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK             

ZGJM 14 2 6 4 5  - - 1 2 19 8 8 

SPOLU             

 
Putovné výstavy galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia Vlastné putovné výstavy galérií    

Celkový počet Reprízy v SR Putovné výstavy prevzaté Vlastné výstavy 
zapožičané do zahraničia 

Výstavy prevzaté zo 
zahraničia 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK                

ZGJM - - - - - 2 - - - 1 - - - -  

SPOLU                

 
 
Návštevnosť 
 

Počet platiacich návštevníkov v galériách za roky 2019 - 2021 
Organizácia 2019 2020 2021 

Platiaci Znížené 
vstupné* 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné** 

Neplatiaci Platiaci Znížené 
vstupné* 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné 

Neplatiaci Platiaci Znížené 
vstupné* 

Rodinné 
vstupné 

Zvýšené 
vstupné 

Neplatiaci 

GJK                

ZGJM 2 732 - - - 5 003 55 - - - 289 113 1.467 - - 706 

SPOLU                

* deti, študenti, seniori, ZŤP atď. 
** nadštandardné služby, mimo otváracích hodín, výklad od odborného pracovníka atď. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návštevnosť škôl v galériách za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Pedagógovia žiaci a študenti* 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK       

ZGJM 241 12 44 4.252 190 831 

SPOLU       

* bez  
 
 

Počet zahraničných návštevníkov v galériách za roky 2019 - 2021 
Organizácia 2019 2020 2021 

GJK    

ZGJM 65 9 20 

SPOLU    

 
 
 

Zbierkové predmety 
Zbierkový fond galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Počet zbierkových predmetov Elektronické spracovanie zbierkových predmetov 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK       

ZGJM 3.240 3.249 3251 3.040 3.075 3.122 

SPOLU       

 
Akvizičná činnosť galérií za roky 2019 - 2021 

Organizácia Dar Vlastný zber Kúpa Zámena Prevod Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK                   

ZGJM 57 8 2 - - - 2 28 - - - - - - - 59 36 2 

SPOLU                   

 
 
 
 
 



 

 

Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov v múzeách za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
TTSK Vlastné zdroje Iné Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK             

ZGJM 0,00 21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,- 21 200,00 0,00 

SPOLU             

 
 

Vyraďovanie zbierkových predmetov z galérií za roky 2019 - 2021 
 2019 2020 2021 

 Zničenie Odcudzenie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a  

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

Zničenie Odcudzenie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a 

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

Zničenie Odcudzenie Trvalý 
vývoz 

Zámena Nezodpovedá 
profilácii a  

nezhodnocuje 
fond 

Vydané 
oprávnenej 

osobe 

GJK                   
ZGJM - - - - - - - - - - 27 - - - - - - - 
SPOLU                   

 
 

                  Ochranná činnosť galérií za roky 2019 - 2021 
Organizácia Reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov 

Počet predmetov v ks Finančné prostriedky v SK 

Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu Dodávateľsky Z vlastných zdrojov Spolu 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK                   

ZGJM - 7 7 - - - - 7 7 - 2.100,- 4.000,- - 224,- 4.360,- - 2.324,- 8.360,- 

SPOLU                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ostatné ukazovatele 
 

Ostatné činnosti galérií za roky 2019 - 2021 
 Organizácia Edičná činnosť Publikačná činnosť 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK       

ZGJM 4 1 2 18 4 6 

SPOLU       

 
 

Vedecko-výskumné úlohy galérií za roky 2019 - 2021 
Organizácia Počet vedecko-výskumných úloh Počet zamestnancov galérie podieľajúcich sa na vedecko-

výskumných úlohách 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK       

ZGJM 15 2 - 4 1 -. 

SPOLU       

 
Knižný fond v galérii za rok 2021 

Organizácia 
Počet knižných 

jednotiek vo fonde 
Prírastky Finančné prostriedky 

na nákup v € 
Počet 

výpožičiek 
Počet užívateľov 

Zamestnanci Verejnosť Spolu 

GJK        

ZGJM 1.372 7 - 3 8 - 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia v galériách za roky 2019 - 2021 
 GJK ZGJM 

    2019 2020 2021 

Výchovno-vzdelávacie aktivity    - - 11/236 

Tvorivé dielne a animačné hodiny    7/126 - 19/294 

Prednášky a besedy    45/782 5/29 2/26 

Vernisáže    6/450 1/57 5/215 

Koncerty a festivaly    3/241 - 3/59  

Špecializované akcie – vlastné     2/96 2/35 1/74 

Špecializované akcie – cudzie    - 1/- - 

Konferencie a semináre    1/85 - - 

Ostatné    1/52 - 1/13 

SPOLU    65/1.832 9/121 27/917 

  * počet podujatí/počet návštevníkov 

 
 

Čerpanie finančných prostriedkov galérií z dotačných schém za roky 2019 - 2021 

Organizácia 
Počet podaných projektov Požadovaná výška dotácie Počet schválených projektov Schválená výška dotácie 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

GJK             

ZGJM 4 2 10 22 937,- 6 350,- 42 560,- 3 2 8 10 100,- 5 500,- 22 500,- 

SPOLU             

 
 


