
   

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ 
ORGANIZÁCIE V ZRIA ĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽILINSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2018 
 
Identifikácia organizácie 
 
Názov:  Kysucké múzeum v Čadci  
Adresa: Moyzesova 50, 022 01 Čadca   
IČO:  36145076  
DIČ:  2021439563  
Právna forma: príspevková organizácia VÚC 
Štatutár: MVDr. Miloš Jesenský, PhD.  
Telefón: +421 41 432 1386  
Fax:    
E-mail:  kysuckemuzeum@vuczilina.sk 
Web stránka: www.kysuckemuzeum.sk  
 
 
1. Plnenie prioritných úloh za rok 2018 (úlohy vypl ývajúce zo zria ďovacej 

listiny a priorít ur čených na rok 2018) 
 

1.1. Poslanie múzea pod ľa zriaďovacej listiny, funkcie vyplývajúce z plnenia jej z amerania 
v rámci regiónu a Slovenska. 
 

Základným poslaním Kysuckého múzea v Čadci je na základe prieskumu a vedeckého 
výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať 
hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy 
a techniky, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na územie regiónu Kysuce. Tie sprístupňovať 
verejnosti a využívať vo verejnom záujme. 

 
1.2. Nehnute ľnosti vo vlastníctve ŽSK, ktoré sú  v správe múzea a aktuálne aktivity v rámci 

správy a ochrany objektov. (Stručne uviesť aktuálne aktivity v rámci správy a ochrany objektov, ktoré nie sú 
uvedené v bode 15.2.). 

 
1.3. Významné výro čia,  udalosti  a aktivity v danom roku a stru čná charakteristika podujatí 

zrealizovaných k týmto výro čiam. 
 

100. výročie ukončenia 1. sv. vojny a vznik Československa: 
 - výstava Spomienka na vojnu v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici  
 - zostavenie a publikovanie knihy Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918-1968 
 - zasadenie Stromu pokoja v Skanzene Vychylovka na pamiatku všetkým neznámym 
vojakom, ktorí padli v 1. svetovej vojne  
 - séria prednášok a vedeckých konferencií ,,Republika Česko-Slovensko“  
 
1.4. Plnenie prioritných cie ľov múzea za daný rok 

 
Prioritné ciele  Trvanie od -do Plnenie  
Vybudovanie novej archeologickej expozície  03-12/2018 Úloha splnená 
Zostavenie a  publikovanie knihy Žilinský kraj na križo vatkách 
dejín 1918-1968 

01-12/2018 Úloha splnená 

Archeologický výskum mohýl v  Radoli Koscelisku  08/2018 Úloha splnená 
Vydanie obecnej monografie Svr činovca  07/2018 Úloha splnená 
Oprava 2 striech v  usadlosti u  Hruškuliaka – Skanzen 
Vychylovka 

11/2018 Úloha splnená 

Revízia zbierkových predmetov  01-12/2018 Úloha splnená 

 



1.5. Silné stránky múzea 
 

Silné stránky múzea  
Kvalifikované personálne obsadenie v  odborných pozíciách  
Rozsiahla a  dlhodobá publika čná činnos ť na základe vlastnej vedecko -výskumnej činnosti  
Neustále zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov  
Spolupráca s  inými odbornými inštitúciami, pracoviskami SAV a un iverzitami  
Oceňovanie publika čných výstupov múzea prestížnymi cenami (Literárny f ond, cena Slovenskej historickej 
spolo čnosti, Kniha Kysúc a pod.) 
Popularizácia dejín, prednášková činnos ť a múzejná pedagogika  

 
1.6. Slabé stránky múzea 

 
Slabé stránky múzea  
Závislos ť príjmovej činnosti od návštevnosti vonkajších expozícií závisi acej od po časia 
Nedostatok finan čných prostriedkov na rozsiahlejšie oprav y trate HLÚŽ a  Skanzenu Vychylovka  
Nedostato čné parkovacie kapacity pri pobo čkách múzea  
Nevyhovujúci technický stav strešnej krytiny a  krovu depozitárnych priestorov  

 
2. Zbierky 

 
2.1. Akvizi čná činnos ť  

 
 Prírastky spolu:  Vlastný 

výskum: Kúpa: Dar: Zámena: Prevod: 

Odbor:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  

Archeológia             

História 203 205   28 28 175 177     

Etnografia 83 98   32 42 51 56     

Dejiny umenia             

Dejiny hudby             

Numizmatika             

Iné spoločenské vedy             

Dejiny techniky             

Geológia             

Mineralógia - 
petrografia             

Paleontológia             

Botanika             

Zoológia             

Antropológia             

Prírastky spolu  286 303   60 70 226 233     

 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala (uviesť počet zasadaní): 1 
 
 

2.2. Evidencia zbierkového fondu 
 

 
 V knihe prírastkov 

zaevidované: Skatalogizované: Skatalogizované Úbytok: 

 celkovo  celkovo  v danom roku  V danom roku  

Odbor:  prír. č.: ks:  evid. č.: ks:   evid. č. ks  evid. č.: ks:  

Archeológia 2275 7148 2212 6970   0 0 

História 9225 10742 9507 10023 46 61   

Etnografia 11181 12143 12250 13150 122 129   

Dejiny umenia         

Dejiny hudby         

Numizmatika         



 V knihe prírastkov 
zaevidované: Skatalogizované: Skatalogizované Úbytok: 

 celkovo  celkovo  v danom roku  V danom roku  

Odbor:  prír. č.: ks:  evid. č.: ks:   evid. č. ks  evid. č.: ks:  

Iné spoločenské vedy         

Dejiny techniky         

Geológia         

Mineralógia - petrografia 276 276       

Paleontológia         

Botanika 412 412 412 412     

Zoológia         

Antropológia         

Zbierky spolu 23369 30721 24381 30555 168 190   

 

 

2.3.  Elektronická evidencia zbierkových predmetov 
 

 
 Celkový po čet:  

Odbor: Prvostup ňová evidencia skatalogizovaných 
predmetov: 

Počet predmetov s 
digitálnym 
obrazovým 
dokumentom 

Počet záznamov v 
CEMUZ: 

 
Počet 

pírastkových   
čísiel 

Počet 
kusov 

Počet 
eviden čných  

čísiel  

Počet 
kusov    

Celkový po čet 286 303 168  190 179  

 
Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektronickému spracovaniu zbierok: 
Počet predmetov s digitálnym obrazovým dokumentom 179 je uvedený za rok 2018. Počet 
priložených obrázkov za rok 2018 je 194, Celkový počet záznamov s obrázkami je 6235 
a celkovo priložených obrázkov je 8207. Portál CEMUZ už nie je v správe Slovenského 
národného múzea a nie je verejne dostupný, takže počet záznamov v CEMUZ nie je možné 
presne určiť.  

 
 

2.4. Reštaurovanie zbierkových predmetov 
 

 Počet kusov:  Finan čné náklady:  

Vlastnými 
prostriedkami: 

1 3,00 

Dodávateľsky: 8 2106,00 

Spolu:  9 2109,00 

 
2.5. Konzervovanie zbierkových predmetov 

 
 Počet kusov:  Finan čné náklady:  

Vlastnými 
prostriedkami: 551 102,75 

Dodávateľsky: 0 0 

Spolu:  551 102,75 

 
 

2.6. Preparovanie zbierkových predmetov 
 

 Počet kusov:  Finan čné náklady:  

Vlastnými 
prostriedkami: 0 0 



 Počet kusov:  Finan čné náklady:  

Dodávateľsky:   

Spolu:    

 
2.7. Ochrana zbierkového fondu 

 
 Plocha [m²]  EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 506,00  Čiastočne 

Výstavné priestory: 341,00  Áno 

Depozitárne priestory: 386,00  Áno 

Pracovne: 430,00  Áno 

Prednáškové miestnosti: 104,00  Áno 

Dielne a laboratória: 90,50  Áno 

Iné priestory: 201,00  čiastočne 

Spolu:  2058,50   

 
 
 
 

3. Knižnica 
 
3.1. Sieť knižníc     

 Počet 
Počet knižníc  1 
Počet pobo čiek 0 

 

3.2.  Knižni čný fond  
 

 Počet 
Počet knižni čných jednotiek k  31. 12. 8934 
Ročný prírastok knižni čných jednotiek  134 
 
 
z toho 

kúpou              5 
darom             73 
výmenou   
bezodplatným prevodom  56 

Ročný úbytok knižni čných jednotiek         0 
        

3.3.   Výpoži čky a služby  
 

 Počet 
Výpoži čky spolu       65 
 
z toho 

prezenčné  
absenčné    65 

          
3.4.    Používatelia 

 
 Počet 
Registrovaní používatelia   34 
Návštevníci knižnice  35 

    
3.5.    Hospodárenie knižnice  

 
Náklady na nákup knižni čného fondu:   84,43 €     
 
 
 
 
 
 

4. Vedecko-výskumná činnosť 



 
 

Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  

Udalosti roku 1918 na hornom Považí 
a Kysuciach 

MVDr. Jesenský,PhD. 01-19/2018 História 

Seriál 
popularizačných 
článkov 
v týždenníku 
Kysuce, príspevok 
na odbornej 
konferencii, kapitoly 
v kolektívnej 
monografii Žilinský 
kraj na križovatkách 
dejín 

Rekonštrukcia historickej krajiny v lokalite 
Koscelisko MVDr. Jesenský,PhD. 01-10/2018 História Odborná štúdia 

Žilinský kraj na križovatkách dejín MVDr. Jesenský,PhD. 01-10/2018 História Kolektívna 
monografia 

Údaje o banskej prospekcii v rukopise 
Alchidemia magistri Friderici MVDr. Jesenský,PhD. 01-10/2018 História Odborná štúdia 

Svrčinovec v „dlhom“ 19. storočí Mgr. Adamčík, PhD. 2018  

Dve podkapitoly 
v obecnej 
monografii 
Svrčinovec 

Oslava storočnej pamiatky narodenia biskupa 
Štefana Moyzesa Mgr. Adamčík, PhD. január – február 

2018 história 
vedecká štúdia 
v recenzovanom 
zborníku 

Výber z korešpondencie Jozefa Miloslava 
Hurbana Mgr. Adamčík, PhD. január 2018 história 

edícia prameňov vo 
vedeckom časopise 

Žilinský kraj na križovatkách dejín – udalosti 
na Turci v rokoch 1918 a 1938 Mgr. Adamčík, PhD. január – december 

2018 história 

dve vedecké štúdie, 
edícia prameňov 
a zostavenie 
kolektívnej 
recenzovanej 
monografie; 
príspevky na tri 
vedecké 
konferencie a 3 
odborné semináre, 
dve štúdie do 
vedeckých 
monografií 

Rudolf Krupec PhDr. Husárik 1/2018 – 12/2018 História - 
Biografistika Vedecká štúdia 

Ľudovít Janota PhDr. Husárik 3/2018 – 9/2018 
História – 
Biografistika Vedecká štúdia 

Svrčinovec – Cirkevné dejiny PhDr. Husárik 1/2018 – 3/2018 
História – 
Cirkevné dejiny 

Odborný príspevok 
v kolektívnej 
monografii 

Juraj Turzo PhDr. Husárik 1/2018 
História - 
Biografistika Odborný príspevok 

Jozef Kroner PhDr. Husárik 10/2018 – 11/2018 História – 
Biografistika Učebný text 

Tradičná ľudová kultúra v obci Povina Mgr. Kotvasová 1/2018-7/2018 etnografia monografia 

Strava a stravovanie na Kysuciach 

 
Mgr. Kotvasová 1/2018-7/2018 etnografia 

štúdia do 
monografie Povina, 
Svrčinovec 

Život na salaši  v 70.-80. rokoch 20. storočia 
v Bystrickej a Vadičovskej   doline 
 

Mgr. Kotvasová 5/201/-10/2018 etnografia Knižná publikácia 

Ľudový odev Svrčinovčanov Mgr. Kotvasová 12/2017- 2/2018 etnografia štúdia do 
monografie 

Architektúra v krasňanskych osadách Mgr. Kotvasová 3/18-5/18 etnografia štúdia 

 Ľuďový odev na Kysuciach Mgr. Kotvasová  etnografia katalóg 

Archeologický výskum lokality Radoľa-
Koscelisko, 7.sezóna Mgr. Majerčíková 

August-september 
2018 archeológia Výskumná správa 

Zemianske rody na Kysuciach Mg. Majerčíková Január 2017-
október 2018 história Monografia 

Zemianske rody na 



 

Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  

Kysuciach 

Suňogovci – dejiny rodu Mgr. Paráčová 2018-2020 História Príspevok 
konferencia 

Závodie v rokoch 1526 –začiatku 20.storočia Mgr. Paráčová 2018 História štúdia 

Dolná Tižina po roku 1945 Mgr. Paráčová 2018 História štúdia 

Dištrikt Čadca v správe panstva Strečno od 

konca 18. do polovice 19. storočia (2. časť)  

 

PhDr. Liščák, PhD. 2017-2018 história Monografia 

Ovčiarstvo a pastierstvo v oblasti Malej Fatry 

a Kysuckej Vrchoviny  

 

PhDr.  Liščák, PhD. 2018 história Kapilola monografie 

Alkohol na Kysuciach koncom 18. a počiatkom 

19. storočia  

 

PhDr.  Liščák, PhD. 2018 história Vedecká štúdia 

Krásno nad Kysucou a jeho osady v 18. a 19. 

storočí 

 

PhDr. Liščák, PhD. 2018 história Kapitola monografie 

Publikácia k 50. výročiu založenia Kysuckej 

nemocnice v Čadci 

 

PhDr. Liščák, PhD. 2018-2019 história Kapitola monografie 

Spory panstiev Teplička a Gbeľany o 
osadu Oselnica v 18. storočí 
 

PhDr. Liščák, PhD. 2018 história Vedecká štúdia 

Vojaci z Novej Bystrice v prvej svetovej vojne 
 

PhDr. Liščák, PhD. 2018 história Popularizačné 
články 

Socha panny Márie vo Vychylovke a kaplnka u 

Šudov  

 

PhDr. Liščák, PhD. 2018 história 
Popularizačný 
článok 

Juraj a Šimon Sinovci – majitelia 

Tepličianskeho panstva v 19. storočí 

 

PhDr. Liščák, PhD. 2017-2018 história Vedecká štúdia 

História obce Svrčinovec v 18. a 19. storočí  

 
PhDr. Liščák, PhD. 2017-2018 história Kapitoly v 

monografii 

História Budatínskeho panstva v 19. storočí 

 
PhDr. Liščák, PhD. 2017-2018 história 

Kapitoly v 
monografii 

Teplička nad Váhom v 18. a 19. storočí 

 
PhDr. Liščák, PhD. 2017-2018 história 

Kapitoly v 
monografii 

Kysučania v poslednom roku 1. svetovej vojny PhDr. Kontrik 2018 etnológia 

Príspevok na 
vedeckú 
konferenciu, 
odborná štúdia do 
publikácie, 
príspevok na 
seminár, 
prednáška 

Stravovanie a strava špecifickej 
socioprofesijnej skupiny PhDr. Kontrik 2018 etnológia 

Príspevok na 
konferenciu, 
odborná štúdia do 
publikácie 

Drotári a drotárstvo  
 

Mgr. Ponunek PhD. 
PhDr. Kontrik 2018 etnológia 

Scenár 
medzinárodnej 
výstavy v zahraničí 
(Česká republika) 

Ľudová kultúra obce Svrčinovec  PhDr. Kontrik 2018 etnológia 
Dve odborné štúdie 
do monografie 

Kraslice v zbierkach Kysuckého múzea v 
Čadci PhDr. Kontrik 2018 etnológia 

Scenár výstavy, 
prednáška, 
príspevok do médií 



 

Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  

Ľudová pieseň v kontexte publikačnej činnosti 
Kysuckého múzea v Čadci 

PhDr. Kontrik 2018 etnológia Príspevok na 
seminár 

Dejiny vysťahovalectva na Dolnú zem – 
Obyvateľstvo Trenčianskej stolice na území 
dnešného Chorvátska a Srbska s užším 
zreteľom na obyvateľstvo Kysúc. 

Mgr. Markech 
 2018-2019 
 (II. etapa) Etnológia-história 

Vedecko-výskumný 
materiál. 

Obradnosť textu ľudovej piesne, v kontexte 
obradovej situácie na Kysuciach. Mgr. Markech     2018 Etnológia-

etnomuzikológia 
Referát na 
konferenciu. 

Karel Kálal-Kysuce v kontexte doby a diela. Mgr. Markech     2018 Etnológia 

Referát na odbornú 
konferenciu. 
Výskumný materiál, 
štúdia do Acta 
regionalia 

Vzťah nepísanej a písanej právnej praxe 
v kontexte chápania krajiny a dejín Kysúc. Mgr. Markech  2018 (I. etapa) Etnológia-história Referát na odbornú 

konferenciu,   

Štedrovečerné stolovanie -  Za vianočným 
stolom 

Mgr. Markech    2018 Etnológia 

Výstava, vedecko-
výskumný materiál, 
scenár k výstave, 
sprievodné slovo,  

Dejiny obce Svrčinovec 
 

Mgr. Turóci, PhD. 01/2018 –  
05/ 2018 

História 

Vedecké študie (6x) 
publikované  ako 
kapitoly  v 
monografii 
 

Dejiny zdravotníctva na Kysuciach Mgr.Turóci, PhD. 09/2018 –    
12/ 2018 

História 

Vedecké študie (3x) 
publikované  ako 
kapitoly  v 
monografii 
 
prednáška 

Žilinská župa na križovatkách dejín Mgr. Turóci, PhD. 01/2018 –    
06/ 2018 

História 

Vedecké študie (6x) 
publikované  ako 
kapitoly  v 
monografii 
 

Historická topografia Krásna nad Kysucou Mgr. Turóci, PhD. 
05/2018 –    
06/ 2018 História 

Vedecká študia (1x) 
 

Dejiny mäsiarstva na Kysuciach 
 

Mgr. Turóci, PhD. 09/2018 –    
10/ 2018 

História Výskumný materiál 
(1x) 

Dejiny priemyslu na Kysuciach Mgr. Turóci, PhD. 09/2018 –    
12/ 2018 História Učebný materiál  

 

Československí legionári z Kysúc v Taliansku Mgr. Homola 10/2017 – 9/2018 história 
Príspevok bol 
uverejnený v Acte 
regionalia 

Svrčinovec v období 1. svetovej vojny Mgr. Homola 01/2017- 01/2018 história 

Príspevok bol 
zahrnutý do 
monografie obce 
Svrčinovec 

Svrčinovec v období 2. svetovej vojny Mgr. Homola 01/2017-01/2018 história 

Príspevok bol 
zahrnutý do 
monografie obce 
Svrčinovec 

Krasňanské osady v 20. storočí   Mgr. Homola koniec januára – 
15.6. 2018 história 

Príspevok 
odovzdaný, bude 
uverejnený 
v publikácii vydanej  
mestom Krásno nad 
Kysucou, ktoré ešte 
nestanovilo termín 

Igor Janota Mgr. Homola 
koniec januára – 
september 2018 história 

Príspevok  bol 
uverejnený v Acte 
regionalia 

História Kysuckej nemocnice v priebehu 80. 
rokov 20. Storočia Mgr. Homola 

koniec septembra 

2018 – až polovica 

januára 2019 

história 

Príspevok bude 
uverejnený 
v monografii 
nemocnice vydanej 
pri príležitosti 50 
rokov od jej 



 

Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  

založenia. 

Svrčinovec v stredoveku 
 Mgr. Buchta 2017-2018 Historia 

Samostatná kapitola 
v obecnej 
monografii 
Svrčinovec 

Hieronym, žilinský dedičný richtár Mgr. Buchta 12 mesiacov História 

Vedecký príspevok 
v časopise Acta 
regionalia 
Kysuckého múzea 

Príprava na starobu v stredoveku 
 

Mgr. Buchta 8 mesiacov história 
Vedecký príspevok 
v časopise Acta 
regionalia  

Zvieratá na Kysuciach v stredoveku 
a novoveku – ryby  Mgr. Buchta 6 mesiacov História 

Vedecký referát na 
konferencii Človek a 
krajina v minulosti 

 Celkový po čet vedecko -výskumných úloh  63 

 
 

5. Publika čná a edičná činnos ť múzea 
 

5.1. Odborná publika čná činnos ť pracovníkov múzea 
 

 
Typ 

 
Počet 

Monografie  5 
Štúdi e 45 
Články v  odbornej tla či 5 
Populariza čné články  47 
Recenzie  3 

  
5.2. Propagácia múzea a jeho činnosti  

 
 
Typ 

 
Počet 

V tlači      90 
V rozhlase  12 
V televízii  16 
Exteriérová reklama (reklamné tabule, plagáty, letá ky)  43 
Direct mailing          28 
Propagácia na internete  135 
Tlačové správy            16 

 
5.3. Vlastná edi čná činnos ť  

 
 

Názov 
 
Druh titulu 

 
Jazyk 

 
Náklad 

Na cudzích frontoch (KM – spoluvydavateľ) monografia slovenský        100 
Monografia obce Svrčinovec monografia obce slovenský 700 
Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od 
konca 18. do polovice 19. storočia 

vedecká monografia slovenský 500 

Žilinský kraj na križovatkách dejín 
 

vedecká monografia slovenský 500 

Zemianske rody na Kysuciach vedecká monografia slovenský 400 
Ľudový textil na Kysuciach katalóg z výstavy slovenský 300 
ACTA REGIONALIA 2018 vedecký časopis slovenský 300 

 
 

6. Prezentačná činnos ť 
 
6.1. Expozi čná činnos ť 

 
 

Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. hod.:  



 

Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. hod.:  

Kysucká odysea – od 
pravekých ľudí po 
astronautov 

Vlastivedné 
múzeum 
v Krásne nad 
Kysucou 

2017 nie Stála expozícia história  
po-pi: 8.00 -16.00 
so: zatvorené 
ne: 10.00-16.00 

Cesta do stredu 
zeme 

Vlastivedné 
múzeum 
v Krásne nad 
Kysucou 

2017 nie Stála expozícia prírodovedný  
po-pi: 8.00 -16.00 
so: zatvorené 
ne: 10.00-16.00 

Meštianske bývanie 
na Kysuciach Kaštieľ Radoľa  nie Stála expozícia história  

po-pi: 8.00 -16.00 
so: zatvorené 
ne: 10.00-16.00 

Svet alchymistu Kaštieľ Radoľa  nie Stála expozícia história  
po-pi: 8.00 -16.00 
so: zatvorené 
ne: 10.00-16.00 

Najstaršie dejiny 
Kysúc I. Kaštieľ Radoľa  nie Stála expozícia história  

po-pi: 8.00 -16.00 
so: zatvorené 
ne: 10.00-16.00 

Najstaršie dejiny 
Kysúc II. 

Kaštieľ Radoľa 2018 nie Stála expozícia história cca 36 m2 
po-pi: 8.00 -16.00 
so: zatvorené 
ne: 10.00-16.00 

Odkaz 
Cyrilometodejskej 
tradície 

Kaštieľ Radoľa  nie Stála expozícia história  
po-pi: 8.00 -16.00 
so: zatvorené 
ne: 10.00-16.00 

Skanzen Vychylovka 
– Nová Bystrica 

Vychylovka  
Nová Bystrica  nie Stála expozícia etnografia  

1.máj – 31.október 2018 
po-pi: 9.00-17.00 
so-ne: 9.00-18.00 

Historická lesná 
úvraťová železnica 

Vychylovka 
Nová Bystrica  nie Stála expozícia história  

1.máj – 31.október 2018 
po-pi: 9.00-17.00 
so-ne: 9.00-18.00 

        

 
6.2. Výstavná činnos ť 

 
 

 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnos ť: Odbor: Plocha: 

Betlehemy – Vianoce 
v múzeu 

ZUŠ,ZŠ z Kysúc Kysucké múzeum 
v Čadci 

5.12.2017-
31.1.2018 

nie vlastná výtvarný  

Ľudový odev na 
Kysuciach 

Mgr.Kotvasová, 
Mgr.Krkošková 

Kysucké múzeum 
v Čadci 

14.1.-
31.8.2018 áno vlastná etnografia  

To vajíčko maľované 
– to je z lásky 
darované 

Darina Hnidková, Anna 
Mravcová, Mgr. Zuzana 
Markechová 

Kysucké múzeum 
v Čadci 

16.2.-
3.4.2018 nie vlastná etnografia  

Fenómen Igraček 
Firma EFKO-karton, s.r.o. 
a Technické múzeum v 
Brne 

Kysucké múzeum 
v Čadci 

16.4..-
31.8.2018 nie prevzatá história  

Mláďatá SMOPAJ Liptovský 
Mikuláš 

Kysucké múzeum 
v Čadci 

7.9.-
12.11.2018 nie prevzatá prírodovedný  

Tikot hodín Ľubomir Belák zberateľ Kysucké múzeum 
v Čadci 

14.9.-
18.11.2018 

nie prevzatá história  

Z fotoatelériu do 
sveta Mário Janík zberateľ Kysucké múzeum 

v Čadci 
25.11.2018-
31.1.2019 nie prevzatá história  

Betlehemy ako ich 
nepoznáme 

Jozef Práznovsky 
výtvarník 

Kysucké múzeum 
v Čadci 

26.11.2018-
31.1.2019 nie prevzatá výtvarny  

Spomienky na vojnu Stredoslovenské múzeum 
Banská Bystrica 

Vlastivedné 
múzeum Krásno 
nad Kysucou 

16.9.2018 – 
16.1.2019 

nie prevzatá história  

Z kovu a ohňa SOU strojárske KNM Kaštieľ Radoľa 23.11.2017-
31.1.2018 

nie prevzatá  výtvarny  

Pôvab kraslíc PhDr.Kontrik Kaštieľ Radoľa 16.2.-
3.4.2018 nie vlastná etnografia 52 m2 

Letci na dvoch 
krídlach 

SMOPAJ Liptovský 
Mikuláš 

Kaštieľ Radoľa 15.4.-
21.6.2018 

nie prevzatá prírodovedný  



 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnos ť: Odbor: Plocha: 

Sklený sen Peter Dolinaj Kaštieľ Radoľa 1.7.-
23.9.2018 nie prevzatá výtvarný  

Študenti a ich umenie 
Súkromná umelecká škola 
Kremnica Kaštieľ Radoľa 

3.10. – 
27.11.2018 nie prevzatá výtvarný  

Štedrovečerné 
stolovanie 

Mgr. Pavol Markech Kaštieľ Radoľa 9.12.2018-
31.1.2019 

nie vlastná etnografia  

Čaro modrotlače 
Mgr.Kotvasová, 
Mgr.Krkošková 

Skanzen 
Vychylovka 

28.4. – 
31.10.2018 nie vlastná etnografia  

Vlaky s vôňou dreva PhDr. Ivan Žilinčík Skanzen 
Vychylovka 

28.4.-
31.10.2018 

nie vlastná história  

Poľovnícka výstava Zväz poľovníkov Kysúc Skanzen 
Vychylovka 

31.8.-
3.9.2018 nie prevzatá prírodovedný  

Dary zeme FS Dolinka Nová Bystrica Skanzen 
Vychylovka 

21.9.-
24.9.2018 

nie prevzatá prírodovedný  

Skanzen vo fotografii PhDr. Kontrik Skanzen 
Vychylovka 

máj-október 
2018 nie vlastná etnografia  

Dráteníci a drátenictví 
Mgr.Pohunek PhD., 
PhDr.Kontrik 

Národopisné 
muzeum 
Národního muzea 
v Prahe, Česká 
republika 

28. 9. – 6. 
1. 2019 

 
nie pôvodná etnológia 310 m2 

Poézia ľudového 
odevu na Kysuciach 

Mgr.Kotvasová, 
Mgr.Krkošková 

Mestské múzeum 
K.Točíka 
Turzovka 

6-8/2018 nie vlastná etnografia  

Celkový po čet 
výstav spolu         22          

  
 

  Počet výstav vo vlastných priestoroch múzea:  20  
 
 

7. Návštevnos ť a vstupné 
 
 

  

Expozície:  celkom:  platiaci:  neplatiaci:  Výnos:  

Kysucké múzeum v Čadci 4 115 3 373 742 3 743,- 

Kaštieľ Radoľa 2 384 2 023 361 2 434,- 

Skanzen Vychylovka – Nová Bystrica 29 098 25 050          4 048         75 366,- 

Historická lesná úvraťová železnica 36 288 31 686 4 602 88 152,- 

KOLŽ Drezina 1 672  1 625 47 11 375,- 

Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 2 455 2 013 442 2 826,- 

Expozície spolu  76 012 65 770 10 242 183 896,- 

 
8. Spolupráca 

 
8.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zria ďovate ľskej pôsobnosti ŽSK  

 
Názov organizácie  Typ spolupráce  
Kysucká knižnica v Čadci Spolupráca s oddelením bibliografie, pri 

organizovaní kult.podujatí 
Seminár Ľudovít  Janota a Janotovci na 
Kysuciach  - príspevok a prezentácia 
(Mgr.Homola) 

Kysucká knižnica v Čadci  - názov podujatia Jánska noc má čarovnú moc – netradičné 
čítanie v Skanzene Vychylovka 

Poskytutie priestorov,príprava hier a aktivít 
pre detských čitateľov, pálenie jánsky ohňov 

Krajská knižnica v Žiline Spolupráca s oddelením regionálneho 
výskumu a dejín 

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava 
 

Recenzent (Mgr.Kotvasová) 



Oravská knižnica Antona Habovštiaka Spolupráca na monografii Žilinský kraj na 
križovatkách dejín 

Považské múzeum Odborná (PhDr.Kontrik), spolupráca na 
monografii Budatínsky hrad (Mgr.Paráčová), 
Člen Komisie pre tvorbu zbierok, vedu 
a edičnú činnosť a Redakčnej rady PM ZA 
(Mgr.Markech)  

 
8.2. Spolupráca s ostatnými domácimi subjektami  

 
Názov organizácie  Typ spolupráce  
Slovenská národná knižnica v Martine Spolupráca s pracovníkmi Literárneho 

archívu (PhDr.Husárik, Mgr.Adamčík, PhD.) 
Diecézny archív v Nitre Sprístupnenie pramenného materiálu 

potrebného k výskumu cirkevných 
regionálnych dejín (PhDr.Husárik) 

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči – Archív Liptovský Mikuláš Spolupráca na monografii Žilinský kraj na 
križovatkách dejín 

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Spolupraca s univerzitou tretieho veku  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Spolupráca s rektorátom UMB pri vydávaní 

Vedomostí Mateja Bela 
Trnavská univerzita v Trnave Spolupráca pri preklade Vedomostí Mateja 

Bela 
Ústav politických vied SAV Vyžiadaná účasť na vedeckých 

konferenciách a panelových diskusiách 
organizovaných ÚPV SAV pri príležitosti 
výskumu roku 1918 

Historický ústav SAV Spolupráca na historickom výskumu 
osobností 19. storočia a hospodárskych 
dejín 

MAS Terchovská dolina Výskum v oblasti salašníctva 
(Mgr.Kotvasová) 

Únia múzei v prírode Koordinovanie spolupráce v rámci 
Skanzenov na Slovensku (Mgr.Kotvasová) 

Múzeum Oravskej dediny Zuberec-Brestová Zachovanie technických plodín pre Skanzen 
Vychylovka (Mgr.Kotvasová) 

Via Magna s.r.o. Archeologický výskum (Mgr.Majerčíková) 
MAS Terchovská dolina a obec Zázrivá Spolupráca pri spracovaní monografie 

o ovčiarstve a salašníctve v Terchovskej 
doline a Kysuckej vrchovine 
(PhDr.Liščák,PhD.) 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava Odborná – zápis „Drotárstva“ do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska a UNESCO 
(PhDr.Kontrik) 

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii Bratislava Odborná – prezentačná (PhDr.Kontrik), 
odborná spolupráca, referát na vedecký 
seminár (Mgr.Markech) 

Mesto Čadca Odborná, Etnofilm 2018 (PhDr.Kontrik) 
Rádio Lumen Odborná – prezentačná (PhDr.Kontrik) 
Národopisná spoločnosť pri SAV      Stavovská organizácia (Mgr.Markech) 
Ústav etnológie a muzikológie FF UK v Bratislave (doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.,) Odborná spolupráca (Posudok k odbornej 

štúdii Karel Kálal a Kysuce – Mgr.Markech) 
Slovenský rozhlas – Rádio Regina (moderátor-redaktor Gabriela Tomajková). Vianočné tradície a zvyky na Kysuciach 

(rozhovor do Slovenského rozhlasu – 
Mgr.Markech) 

 
Folklórny súbor Železiar – Košice, Ing. Vladimír Urban (umelecký vedúci a choreograf)  

Poskytnutý odborný referát o archaických 
textových prejavoch v ľudových piesňach na 
Kysuciach (Mgr.Markech) 

 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen. (Lea Chobotová, 
Angelika Benešová) 

Odborné konzultácie a odborný výklad 
k praktickej maturitnej skúške o tradičnej 
strave na Kysuciach a k ľudovému odevu 
(Mgr.Markech) 

Matica slovenská MO Čadca Spolupráca pri organizovaní kultúrnych  
podujatí (Mgr.Turóci,PhD. 

Spolok  Jozefa Kronera Staškov      Výstava zbierky KM 
Gelnica Alchymistická dielňa 
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Prednáška pre študentov 
Gymnázium Kysucké Nové Mesto Spolupráca pri spomienke na 100. výročie 

vzniku Československa 
Obecná knižnica Čierne Prednáška pre návštevníkov – História 

Kysúc 

 
 



8.3. Medzinárodná spolupráca 
 
Názov organizácie  Typ spolupráce  
Národopisné muzeum Národního muzea v Prahe, Česká republika Odborná – expozičná (PhDr.Kontrik) 
Česká národopisná společnost, Česká republika Odborná – publikačná (PhDr.Kontrik) 
Redakcia časopisu Listy Slovákov a Čechov, Česká republika Odborná – publikačná (PhDr.Kontrik) 
Muzeum regionu Valaško vo Vsetíne Príprava spoločného výskumného projektu 

na rok 2019 zameraného na dokumentáciu 
udalostí druhej svetovej vojny v obidvoch 
regiónoch. (Mgr.Turóci,PhD.) 
 

Matica slovenská v Chorvátsku Konzultačná a poradenská činnosť 
(Mgr.Turóci,PhD.) 

 

 
9. Riadiaca a kontrolná činnos ť 

 
9.1. Vnútorná kontrola (výsledky auditu) 

 
Termín konania sa auditu: 03.12.2018 
 
 
Celkový po čet odborných pracovníkov  11 
 
z toho 

Nadštandar d 9 
Štandard  2 
Podštandard  0 

 

 
9.2. Vonkajšia kontr ola (útvar hlavného kontrolóra ŽSK, NKÚ,...) 

 
Daňový úrad / colný úrad – Kontrola spotrebnej dane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Projektová činnos ť 

 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu Cieľ projektu, 
stru čný opis 

Finančný zdroj, 
program, 

podprogram 

Skuto čné náklady projektu 

Termín realizácie Poznámka 
Získaná 
dotácia 

Zdroje zo 
ŽSK Vlastné zdroje Ostatné Spolu 

Na skle maľované II 

Cieľom projektu je u 
znevýhodnených 
skupín detí a mládeže zvýšiť 
záujem o spoznávanie 
tradičného remesla formou 
maľovania na sklo v rámci 
vyučovacieho predmetu 
výtvarná výchova bez 
obmedzenia. 

Dotačný 
program 

Ministerstva 
kultúry SR na 

rok 2018 
Program 2 

Kultúra 
znevýhodnených 

skupín 
obyvateľstva 

Podprogram 2.1 
Živá kultúra 

1500 € 
 83 € 238,75 € 0 1821,75 € máj - november 2018 

Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

Čaro Vianoc vo 
vianočných 
ozdobách II 

Cieľom projektu je u 
znevýhodnených 
skupín detí a mládeže zvýšiť 
záujem o vytváranie atmosféry 
Vianoc 
a individuálnym prístupom v 
rámci ich vyučovacieho 
predmetu 
výtvarná výchova sa podieľať 
na ich tvorivej činnosti. 

Dotačný 
program 

Ministerstva 
kultúry SR na 

rok 2018 
Program 2 

Kultúra 
znevýhodnených 

skupín 
obyvateľstva 

Podprogram 2.1 
Živá kultúra 

1400 € 
 75 € 220,54 € 0 1695,54 € máj - december 2018 

Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

Na skle maľované 
III 

Cieľom projektu je u 
znevýhodnených 
skupín detí a mládeže zvýšiť 
záujem o spoznávanie 
tradičného remesla formou 
maľovania na sklo v rámci 
vyučovacieho predmetu 
výtvarná výchova bez 
obmedzenia. 

Dotačný 
program 

Ministerstva 
kultúry SR na 

rok 2019 
Program 2 

Kultúra 
znevýhodnených 

skupín 

1567 € 
 83 € 0 0 1650 € máj - november 2018 Projekt bol 

podaný 



obyvateľstva 
Podprogram 2.1 

Živá kultúra 

Čaro Vianoc vo 
vianočných 
ozdobách III 

Cieľom projektu je u 
znevýhodnených 
skupín detí a mládeže zvýšiť 
záujem o vytváranie atmosféry 
Vianoc 
a individuálnym prístupom v 
rámci ich vyučovacieho 
predmetu 
výtvarná výchova sa podieľať 
na ich tvorivej činnosti. 

Dotačný 
program 

Ministerstva 
kultúry SR na 

rok 2019 
Program 2 

Kultúra 
znevýhodnených 

skupín 
obyvateľstva 

Podprogram 2.1 
Živá kultúra 

1425 € 
 75 € 0 0 1500 € máj - december 2018 

Projekt bol 
podaný 

Dištrikt Čadca v 
správe panstva 
Strečno od konca 
18. do polovice 19. 
storočia 

Cieľom projektu je vydanie 
vedeckej monografie PhDr. 
Mariána Liščáka, PhD. 
o dejinách Čadce a priľahlých 
dedín v 1. polovici 19. storočia 
na základe dlhodobého 
historického výskumu. 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.2.1 
Vedecko-
výskumná 

a prezentačná 
činnosť - múzeá 

3000 € 3450 € 0 0 6450 € máj – december 2018 
Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

Zemianske rody na 
Kysuciach 

Cieľom projektu je knižnou 
publikáciou archeologičky Mgr. 
Danky Majerčíkovej zmapovať 
nižšiu šľachtu na Kysuciach, 
vrátane vytvorenia ich 
genealogických tabuliek 
a rodostromu. 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.2.1 
Vedecko-
výskumná 

a prezentačná 
činnosť - múzeá 

2000 € 1 359,44 € 0 0 3359,44 € 
 apríl – december 2018 

Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

Matej Bel: 
Tekovská stolica 

Cieľom projektu je opätovné 
sprístupnenie diela Vedomosti 
Tekovskej stolice a v ňom 
obsiahnutých poznatkov širšej 
čitateľskej verejnosti 
prostredníctvom bilingválneho 
slovensko-latinského prekladu 
upravených podľa moderných 
slovenských transkripčných 
zásad starých latinských textov. 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.2.1 
Vedecko-
výskumná 

a prezentačná 
činnosť - múzeá 

5000 € 573 € 3027,00 € 0 8 600 € 
august – december 

2018 

 

Projekt bol 
predĺžený, 

ukončenie sa 
plánuje na máj 

2019  

Ľudový textil na 
Kysuciach – tvorivé 
dielne a vydanie 
katalógu z výstavy. 

Projekt má dva hlavné ciele: 
prvým je zorganizovať 
v pondelky a piatky počas mája 
2018 tvorivé dielne pre deti 
a naučiť ich tradičné techniky 
zdobenia textilu. Druhým 
cieľom je prostredníctvom 
vydania farebného katalógu 
prezentovať širokej odbornej 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.2.1 
Vedecko-
výskumná 

a prezentačná 
činnosť - múzeá 

2000 € 421 € 0 0 2421 € 

Tvorivé dielne: máj 
2018 

Vydanie katalógu  

november.2018 
 

Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 



i laickej verejnosti tradičný 
ľudový odev a textil na 
Kysuciach.  

Nová archeologická 
expozícia v kaštieli 
v Radoli 
 

Zámerom projektu je vybudovať 
úplne novú archeologickú 
expozíciu v suterénnych 
priestoroch Kaštieľa Radoľa 
a prezentovať tak 
návštevníkom najvýznamnejšie 
archeologické nálezy. 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.2.1 
Vedecko-
výskumná 

a prezentačná 
činnosť - múzeá 

6000 € 514,30 € 0 0 6514,30 € 01.08.2018 
14. 12.2018 

Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

Reštaurovanie 
nádob zo 

zbierkového fondu 
archeológie 

Kysuckého múzea v 
Čadci 

Cieľom projektu bolo odborne 
zreštaurovať 8 kusov 

zbierkových predmetov – 
keramických nádob - z fondu 

archeológie Kysuckého múzea 
v Čadci. 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.4.1 
Odborné 
ošetrenie 

zbierkových 
fondov 

2000 € 105,30 € 0 0 2105,30 € júl – október 2018 
Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

Konzervovanie 
objektov ľudovej 

architektúry v 
skanzene 

Vychylovka - Nová 
Bystrica 

Cieľom projektu bolo 
zakonzervovať vybrané objekty 

ľudovej architektúry 
v Skanzene Vychylovka. 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.4.1 
Odborné 
ošetrenie 

zbierkových 
fondov 

0 0 0 0 0 0 
Žiadosť bola 

vyradená. 

Obnova strešnej 
krytiny v Usadlosti u 

Hruškuliaka 

Cieľom projektu bolo 
komplexne vymeniť drevenú 

strešnú krytinu na dvoch 
hospodárskych objektoch 

ľudovej architektúry v Usadlosti 
u Hruškuliaka.  

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.4.1 
Odborné 
ošetrenie 

zbierkových 
fondov 

15 000,00 € 790,00 € 0 5 082,80 € 0 november 2018 
Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

          

Vybavenie 
depozitára textilu 

Zámerom projektu bolo vybaviť 
depozitár textilu nástennou 
klimatizačnou jednotkou a tromi 
germicídnymi žiaričmi, a tým 
zlepšiť depozitárne podmienky. 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.4.2 
Ochrana 

zbierkových 
fondov  

2 669,00 € 140,50 € 0 0 2809,50 €  
Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

Akvizícia súboru 
hasičských 

predmetov do 
zbierkového fondu 
história Kysuckého 

múzea v Čadci 

Zámerom projektu je obohatiť 
zbierkový fond história 
Kysuckého múzea v Čadci o 
súbor hasičských predmetov od 
súkromného zberateľa, 
bývalého profesionálneho 
hasiča v Čadci. Cieľom je 
nadobudnúť 161 predmetov 
kultúrnej hodnoty a zaradiť ich 
do málopočetného podfondu 

Fond na 
podporu umenia, 

program 5.2.2 
Akvizícia múzeí 

0 0 0 0 0  
0 

Žiadosť bola 
vyradená. 



požiarnictvo,  

Kultúrne poukazy 
2018 

Cieľom je podpora vzťahu detí 
a mládeže a ich pedagógov ku 

kultúrnym hodnotám, vytvorenie 
podmienok pre aktívnu účasť 

kultúrnych inštitúcií vo výchove 
a vzdelávaní školskej  mládeže. 

Dotačný 
program 

Ministerstva 
kultúry SR na 

rok 2017 
Program 3 
Kultúrne 

poukazy 3.2 
poukážkový 

systém podpory 
prístupu žiakov 

a učiteľov 
základných 

a stredných škôl 
ku kultúrnym 
hodnotám – 

kultúrne 
inštitúcie 

3440,00 € 0 0 0 3440,00 €  
Projekt bol 
úspešne 

zrealizovaný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Sponzoring 
 
11.1. Sponzorské príspevky finan čné  

    LUMACO, s.r.o. – sponzorský finačný dar 300,- € 
 
                    

11.2. Sponzorské príspevky nefinan čné 
Coop Jednota Čadca - ceny do súťaží  –– tovar v hodnote 168,28 € 

 
 

12. Kultúrno-vzdelávacia činnos ť :  
(Jedno podujatie = jeden produkt, uskutočnené podujatie sa uvádza iba raz, ale počet návštevníkov sa uvádza za všetky 
jeho reprízy. V prípade, že sa počet návštevníkov započítava do návštevnosti expozície, počet návštevníkov poodujatí sa 
už neuvádza, došlo by k duplicite počtu.) 

 
12.1. Vzdelávacie podujatia, ktorých usporiadate ľom je múzeum 

 
Podujatia  Počet podujatí  Počet 

návštevníkov 
Z toho 
neplatiacich 

Prednášky a  besedy    12      
Tvorivé dielne    8   
Vyučovacie hodiny     
Exkurzie     
Vzdelávacie programy  19 61 61 
Spolu  39 61 61 

 
         12.2. Vzdelávacie podujatia, ktorých spolu usporiadate ľom je múzeum 
      (aj zapoži čanie priestorov) 
 

Podujatia  Počet podujatí  Počet 
návštevníkov 

Z toho 
neplatiacich 

Prednášky a  besedy  13 472 472 
Tvorivé dielne     
Vyučovacie hodiny     
Exkurzie     
Vzdelávacie programy  3 168 168 
Spolu  14 640 640 

 
    12. 3. Programové podujatia, ktorých usporiadat eľom je múzeum 

 
Podujatia  Počet pod ujatí  Počet 

návštevníkov 
Z toho 
neplatiacich 

Programové podujatia  38 1116 1116 
Špecializované podujatia  1   
Kultúrne podujatia     
Spolu  39 1116 1116 

 
   12. 4. Programové podujatia, ktorých spoluuspori adateľom je múzeum  
            (aj zapoži čanie priestorov) 

 
Podujati a Počet podujatí  Počet 

návštevníkov 
Z toho 
neplatiacich 

Programové podujatia     
Špecializované podujatia  2 75 75 
Kultúrne podujatia     
Spolu  2 75 75 

 
 
 

13. Personálie 
 

13.1. Počet a zloženie zamestnancov (fyzický stav) 
 

Pracovné zaradenie:  Ukončené vzdelanie:  Počet:  

Riaditeľ VŠ 1 

Odborný referent – verejné obstarávanie VŠ 1/RD 



Pracovné zaradenie:  Ukončené vzdelanie:  Počet:  

Asistent ÚSO 1 

Personalista, mzdár, vedúci ekonomického 
oddelenia 

VŠ 1 

Ekonóm VŠ 1 

Účtovník ÚSO 1 

Správca majetku ÚSO 1 

Správca komisionálnehopredaja, pokladník, 
skladník, lektor SOU 

1 

Lektor ÚSO 1 

Kultúrny manažér, lektor ÚSO 1 

Kultúrno-propagačný manažér, muzeológ VŠ 1 

Upratovačka ÚSO 1 

Výstavný technik, správca budov, vodič ÚSO 1 

Lektor, pokladník  ÚSO 1 

Lektor  ÚSO 1 

Dokumentátor, lektor ÚSO 1 

Dokumentátor, lektor VŠ 1 

Historik,projektový manažér, vedúci oddelenia 
spoločenských vied a fondov 

VŠ 1 

Etnológ VŠ 1 

Etnológ VŠ 1 

Etnológ VŠ 1 

Archeológ VŠ 1 

Reštaurátor, výtvarník VŠ 1 

Konzervátor, fotograf ÚSO 1 

Konzervátor ÚSO 1 

Dokumentátor ÚSO 1 

Historik VŠ 1 

Historik VŠ 1 

Historik VŠ 1 

Historik  VŠ 1 

Historik VŠ 1 

Historik VŠ 1 

Správca areálu, vedúci oddelenia Skanzen 
Vychylovka VŠ 

1 

Zodpovedný zástupca pre riadenie a kontrolu 
prevádzkovania dráhy 

VŠ 1 

Prednosta stanice, sprievodca, lektor, brzdár ÚSO 1 

Rušňovodič, brzdár,údržbár SOU 1 

Rušňovodič, brzdár, údržbár ÚSO 1 

Rušňovodič, brzdár, údržbár SOU 1 

Sezónny ručňovodič, brzdár, údržbár SOU 1 

Sezónny rušňovodič, brzdár,údržbár SOU 1 

Lektro, pokladník, sprievodca, brzdár ÚSO 1 

Lektor, sprievodca, pokladník VŠ 1 

Lektor, sprievodca, pokladník ÚSO 1 

Lektor, sprievodca VŠ 1 

Lektor, sprievodca VŠ 1 

Strážnik ÚSO 1 

Strážnik SOU 1 

Brzdár SOU 1 

Pochôdzkár Z 1 

Údržbár SOU 1 

Údržbár Z 1 

upratovačka SOU 1 

 



 
Všetkých zamestnancov:  52  
 

13.2. Pohyb zamestnancov 
 

  
 Noví:   13 
 Odišli:  10 

 
13.3. Práca s dobrovoľníkmi:  

            Občianske združenie KRUŽOK 
 

13.4. Občianske združenia pracujúce pri organizácii:  
OZ Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc 
ZO Sloves pri Kysuckom múzeu v Čadci 
 

13.5. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov: 
 

•  Cena Mateja Bela (prvé miesto) udelená Literárnym fondom SR za najlepší odborný 
a umelecký preklad vydaný v roku 2017: Matej Bel: Zvolenská stolica. 
Poctu Literárneho fondu získalo Kysucké múzeum v Čadci za významný edičný čin. 

 
 
 

14. Hospodárenie organizácie 
 

14.1.  Rozpo čet – bežný a kapitálový transfer 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  
Bežný transfer 491.537,00 595.277,00 595.277,11 
Kapitálový transfer 196.000,00 100.000,00 0,00 
Spolu 687.537,00 695.277,00 595.277,11 

      
14.2.  Čerpanie rozpo čtu, úpravy rozpo čtu, rozpo čtové opatrenia 
 
     Ukazovate ľ Schválený rozpo čet Upravený rozpo čet skuto čnos ť 
Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania 
(610) 

316.797,00 325.335,00 301.335,00 

Poistné a príspevok do poisťovní 
(620) 

110.721,00 114.114,00 108.114,00 

Tovary a služby, bežné transfery 
(630,640) 

64.019,00 155.828,00 155.828,11 

Kapitálové výdavky (700) 196.000,00 100.000,00 0,00 
Spolu 687.537,00 695.277,00 565.277,11 

        
Rozpo čtové opatrenia 

P.č. Číslo úpravy  účel suma  

1. 3123/2018/OK-3   
zo dňa 31.05.2018 BT – osobné príplatky zamestnancov + odvody      7 797,00 €  

2. 3123/2018/OK-5   
zo dňa 03.07.2018 

BT – navýšenie príplatkov zamestnancov + odvody (novela ZP )      2 514,00 €  

3. 
3123/2018/OK-5   
zo dňa 03.07.2018 BT – ostupné zamestnanca + odvody       4 210,00 €  

4. 3123/2018/OK-5   
zo dňa 03.07.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  MK SR 2018 - Na  skle maľované 
II. 2.1           83,00 €  

5. 3123/2018/OK-5   
zo dňa 03.07.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  MK SR 2018 - Čaro vianoc vo 
vianočných ozdobách II. 2.1 

          75,00 €  

6. 
3123/2018/OK-5   
zo dňa 03.07.2018 BT – materiál na opravu a samotná oprava trate HLÚŽ    70 000,00 €  



7. 3123/2018/OK-5   
zo dňa 03.07.2018 KT - Generálna oprava parného rušňa -  96 000,00 €  

8. 3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – odmena zamestnanca za zásluhy pri príležitosti 50 rokov + 
odvody 

     1 210,00 €  

9. 
3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-541-03436 
(Reštaurovanie nádob...)         105,00 €  

10. 3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-541-03438 
(Výmena krytiny objekt u Hruškuliaka)         790,00 €  

11. 3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-542-03439 
(Vybavenie depozitára textilu) 

        141,00 €  

12. 
3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-521-01973 
(Ľudový textil na Kysuciach)         121,00 €  

13. 3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-521-01972 
(Publikácia Matej Bel: Tekovská stolica)         573,00 €  

14. 3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-521-01970 
(Publikácia Zemianske rody na Kysuciach) 

        200,00 €  

15. 
3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-521-01969 
(Publikácia Dištrikt Čadca....)         323,00 €  

16. 3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Spolufinancovanie dotácie  FPU 2018 - č.18-521-01974 
(Reštaurovanie nádob...)         500,00 €  

17. 3123/2018/OK-16   
zo dňa 19.09.2018 

BT – Vydanie Publikácie (Žilinský kraj na križovatkách dejín      5 000,00 €  

18. 
3123/2018/OK-19   
zo dňa 21.12.2018 

BT - Odstránenie havaríjneho stavu - výmena strešnej krytiny u 
Hruškuliaka      5 083,00 €  

19. 3123/2018/OK-19   
zo dňa 21.12.2018 

BT - Odstránenie havaríjneho stavu - Oprava a výmena kotlov k 
Krásne n. Kys.      4 727,00 €  

20. 3123/2018/OK-19   
zo dňa 21.12.2018 

BT - Odstránenie havaríjneho stavu - Sonda na opravu strechy v 
Krásne n. Kys. 

        288,00 €  

 
 
14.3.  Príjmy, výnosy (v EUR) 
 

Ukazovate ľ  skuto čnos ť z VÚC 
Výnosy z  hl.činnosti celkom (6)  1 038 265,79 734 908,23 
Z toho   
Tržby za vlastné výkony a tovar (60) 220 954,68 0,00 
Zmena stavu vnútroorg. zásob (61+62+63) 11 951,87 0,00 
Ostatné výnosy z prevádz. činnosti (64) 20 786,28 0,00 
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádz. a fin. činnosti a z časov. 
rozlíšenia (65) 

49664,73 0,00 

Finančné a mimoriadne výnosy (66+67) 0,00 0,00 
Výnosy z transferov a rozp. príjmov celkom (69) 734 908,23 734 908,23 

   
14.4.  Náklady na hlavnú činnos ť (v EUR)   
 
Ukazovate ľ skuto čnos ť z  VÚC 
Náklady na hlavnú činnos ť organizácie (5)  972 944,80 € 623 447,04 € 
 Spotrebované nákupy  (50)  117 272,60 € 35 835,38 € 
Z toho   
Spotreba materiálu  (501) 46 596,44 € 7 167,46 € 
Spotreba energie (502) 35 787,80 € 28 667,92 € 
Predaný tovar (504) 34 888,36 € 0,00 € 
Služby (51 ) 105 971,04 € 33 319,19 € 
Z toho:    
Opravy a udržiavanie (511) 49 484,32 € 26 455,65 € 
Cestovné (512) 2 515,09 € 0,00 €  
Náklady na reprezentáciu  (513) 3 078,08 € 0,00 € 
Ostatné služby (518)  50 893,55 € 6 863,54 € 
Z toho:   
výkony spojov 4 209,06 € 0,00 € 
nájomné 1 676,84 € 438,16 € 
Osobné náklady (52)  577 920,26 € 418 321,70 € 
Z toho:   
Mzdové náklady (521) 405 509,92 € 306 407,70 € 
Z toho:   
mzdové náklady 388 200,87 € 301 335,00 € 
mimopracovného pomeru 17 309,05 € 5 072,70 € 



 

 

14.5.  Mzdové náklady 
Celkové mzdové náklady za rok 2018       405.509,92  € 
Mzdové náklady bez OON        388.200,87 € 

              Z toho: podľa všeob. tabuľky      149.064,75 € 
                           podľa pedag. tabuľky      239.136,12 € 

OON – dohody                17.309,05 € 
 

14.6.  Tvorba odpisov a finan čné krytie 
   Tvorba odpisov    156.039,06 € 

 Z toho:  
 ZF 41, 52, 11G, 111 (cez VÚC)            130.742,73 € 
 ZF 46       10.498,54 € 
 ZF 111    13.699,82 € 
     ZF 11S1,11S2                 1.097,97 € 
 
 

 
15. Stavebno-technický stav 

 
 

15.1. Objekty v správe organizácie – aktuálny stav 
 

Názov objektu  Súpisné číslo  Parcelné číslo  Číslo LV  Aktuálny stavebno -technický stav  

Budova Kysuckého múzea 
v Čadci, Moyzesova ul. 

 
50 

 
341 

 
5133 

Problémy: nutná sanácia  suterénnych 
priestorov – vlkosť, plieseň, izolácia 
podkrovných kancelárskych priestorov, 
výmena kotlov, radiátorov – oprava 
vykurovania, únik tepla cez staré okná, 
kanalizácia, oprava bezbariérovej plošiny 

Informačno-propagačný 
objekt Makov - Pančava 

 5453  Nutný náter 

Informačno-propagačný 
objekt Makov - Bumbálka 

 2525/1  Nutný náter 

Informačno-propagačný 
objekt Svrčinovec 

 4991/2  Nutný náter 

Informačno-propagačný 
objekt Skalité 

 6137/2  Nutný náter 

Informačno-propagačný 
objekt Makov – Valašský 
šenk 

 
2655 

 Nutný náter 

Informačno-propagačný 
objekt Klokočov 

 
4371/1 

 Nutný náter 

Informačno-propagačný 
objekt Vysoká nad Kysucou - 
Semeteš 

 
6212 

 Nutný náter 

Budova Depozitáru 
v Krásne nad Kysucou 

 
1539 

 
6780/218 

 
2513 

Problémy: deravá strecha – zatekanie do 
priestorov expozície a depozitára, 
nefunkčnosť okien (nedajú sa otvárať, únik 
tepla), nutná výmena vstupných sklenených 

Sociálne poistenie (524 + 525) 143 153,34 € 108 114,00 € 
Sociálne náklady (527 + 528) 29 257,00 € 3 800,00 € 
Z toho   
príspevok na stravovanie 18 758,30 € 0,00 € 
Dane a poplatky (53)  4 086,66 € 2 596,66 € 
Ostatné náklady (54)  3 126,50 € 0,00 € 
Odpisy, rezervy a  opravné položky (55)   159 923,82 € 130 927,73 € 
Z toho:   
odpisy (551) 156 039,06 € 130 742,73 € 
Finan čné náklady (56)  4 268,25 € 2 446,38 € 
Mimoriadne náklady (57)  0,00 € 0,00 € 
Dane z príjmov (59)  375,67 € 0,00 € 
Z toho:   
splatná daň z príjmov (591) 375,67 € 0,00 € 
dodatočne platená daň z príjmov (595) 0,00 € 0,00 € 



Názov objektu  Súpisné číslo  Parcelné číslo  Číslo LV  Aktuálny stavebno -technický stav  

dvier – únik tepla 

Budova Kaštieľa v Radoli 103 169/8 1190 

Problémy: rozpad komínov, nutná fixácia 
historického muriva na nádvorí, oprava 
mozaikových parkiet v expozícii, výmena 
pokazených konvektorov, oprava oplotenia – 
opadávanie muriva a nutnosť výmeny krytiny, 
šindľa 

Multifunkčný objekt 1185 11136/7 957  

 Objekty ľudovej architektúry, 
 Nová Bystrica – Vychylovka 
V tom objekty –  
Krčma z Korne 
Oščadnický dom  
Budova Depa 
 

 11036/3 
11037/1 
11039 
11040 

11042/1 
11042/2 
11043 
11044 
11045 
11046 
11047 
11049 

11050/6 
11050/7 
11050/8 

11120/16 
11122 
11125 
11126 
11127 
11128 
11132 
11133 
11135 
11138 
11139 957 

 
Priebežne potreba výmeny strešnej krytiny 
 na objektoch ľudovej architektúry 

Objekt ľudovej architektúry – 
Dunajov hájenka 

 
11143/6 Mimo LV Priebežne potreba výmeny strešnej krytiny 

Objekt ľudovej architektúry - 
Archív 

 
11174/5 Mimo LV  

Objekt ľudovej architektúry – 
Kaplnka Panny Márie 
Ružencovej 

 

11120/15 
Mimo LV 

Priebežne potreba výmeny strešnej krytiny 

 
15.2. Opravy a údržba  

 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finan čných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka  

Nová archeologická exp. 
v KR oprava omietok 2 000,00 € 11H 

Projekt FPU 

Nová archeologická exp. 
v KR oprava omietok 215,00 € 41 Projekt FPU 

Nová archeologická exp. 
v KR Elektroinštalačné práce 83,20 € 11H 

Projekt FPU 

Nová archeologická exp. 
v KR 

Elektroinštalačné práce 285,00 € 41 Projekt FPU 

Nová archeologická exp. 
v KR Elektroinštalačné práce 14,30 € 46 Projekt FPU 

Nová archeologická exp. 
v KR  

Reštaurovanie nádob  zo ZF 
archeológie KM 

 

2 000,00 11H 
Projekt FPU 

Nová archeologická exp. 
v KR  

Reštaurovanie nádob  zo ZF 
archeológie KM 

 

105,00 41 
Projekt FPU 

Nová archeologická exp. 
v KR  

Reštaurovanie nádob  zo ZF 
archeológie KM 

 

1,00 46 
Projekt FPU 

Výmena strešnej krytiny 
na objektoch Stodola a 
Maštaľ u Hruškuliaka 

Demontáž starej krytiny a montáž 
novej krytiny 15 000,00 11H 

Projekt FPU 

Výmena strešnej krytiny Demontáž starej krytiny a montáž 5 872,80 41  



Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finan čných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka  

na objektoch Stodola a 
Maštaľ u Hruškuliaka 

novej krytiny 

 Oprava objektov 
 

Elektroinštalačné práce 
v objektoch, odstránenie revíznych 
závad 

3 852,87 41 
 

Oprava kotolne Výmena plynových kotlov 4 727,31 41  

Oprava strechy depozitu Sonda – zisťovanie stavu strechy 288,00 41  

Oprava plyn. kotla Servis kotla 235,00 46  

Oprava objektov Elektroinštalačné práce 99,00 46  

Prasknuté odpadového 
potrubia 

Oprava prasknutého potrubia 150,00 46  

Oprava objektov ľudovej 
architektúry Výmena trámov 504,00 46 

 

Servis dopravných 
prostriedkov - automobily 

Výmena pneumatík, garančné 
prehliadky, STK 

341,05 46  

Servis dopravných 
prostriedkov - HLÚŽ 

Revízia tlakových nádob na 
rušňoch 231,60 46  

Opravy trate HLÚŽ Doštrkovanie, opravy trate 11 109,67 46  

Opravy strojov, prístrojov 

Opravy registračných pokladníc 
a ich údržba, oprava motorovej 
píly,  aktivácia nákladov, výmena 
dochádzkového systému 

2 369,52 46 

 

 
15.3. Rekonštrukcie, novostavby 

 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finan čných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka  

Raganov mlyn Zaradenie do používania 166 186,24 € 41, 46, 111  

     

 
15.4. Prevádzkové priestory prenajaté iným subjekto m (názov subjektu, plocha      

          a cena prenájmu): 
 

Nájomca  Plocha prenájmu  Cena prenájmu  
Petra Sýkorová 20,4 m2    130,55 € 
Marián Sýkora 20,4 m2    393,75 € 

Dorf, s.r.o. 
22 m2   + 167 m2  + 52 m2  + 38 m2  

(279 m2) 9 013,00 € 
Krátkodobé prenájmy - 205,00 € 

 
15.5. Prevádzkové priestory prenajaté od iných subj ektov (názov subjektu, plocha  

                a cena prenájmu): 
 

Prenajímate ľ Plocha prenájmu  Cena prenájmu  
Ján Dorociak 10 m2 66,39 € 
Mária Trebulová 10 m2 66,39 € 
Anna Krutošíková 9 m2 66,39 € 
Obec Svrčinovec 9 m2 45,00 €  
Jozef Cech 9 m2 66,39 €  
Pavol Bačgoň 9 m2 66,39 €  
Slovenský pozemkový fond Bratislava 461 m2 61,21 € 

 
15.6. Ročné dane 

 

ROČNÉ DANE 



Objekt (názov, obec al. mesto) Vyrubená da ň 
(ročná) 

Zníženie dane 
v % 

Oslobodenie 
od dane 

(ÁNO/NIE) 
Pozn. 

Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50 700,68 - nie 

Skanzen Vychylovka 1.465,09 - nie 

Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 430,89 - nie 

Kaštieľ Radoľa 0 - áno 

SPOLU 2.596,66 x x 

 
 

 
16. Inovácie, vízie a perspektívy rozvoja 

 
- komplexná oprava strešnej krytiny na budove centrálneho depozitára a rekonštrukcia vnútorných 
depozitárnych priestorov 
- pri archeologickom výskume uskutočniť cielené vykopávky georadarom zameraných mohylových 
hrobov na lokalite Radoľa – Koscelisko 
-  rozšíriť spoluprácu s obcami a Kysuckým Novým Mestom pri vydávaní obecných monografií 
-  využitie výsledkov digitalizácie objektov a zbierkových predmetov na propagáciu 
-  opravné práce na vybraných úsekoch trate HLÚŽ 
-  oprava parných lokomotív U34 a U45 
- zatraktívniť obsahovú štruktúru programových podujatí v Skanzene Vychylovka s cieľom zvýšenia 
návštevnosti, so zameraním sa na rodiny s deťmi 
-  vybudovanie detského kútika ,,Drevený svet detí“  v objekte Raganov mlyn v Skanzene Vychylovka  
-  zvýšenie ponuky tvorivých dielní k jednotlivým výstavám pre školy 
-  ponuka priestorov pre teambuildingy, workshopy, firemné posedenia (Raganov mlyn, Vlastivedné 
múzeum v Krásne nad Kysucou) 
 
 

17. Prioritné ciele na nasledujúce obdobie 
 

Prioritné ciele  Trvanie od -do 
Oprava strechy centrálneho depozitára  01-12/2019 
Reinštalácia vybraných expozícií v  Kaštieli Rado ľa a v Skanzene Vychylovka  01-12/2019 
Konferencia Únie múzeí v  prírode  05/2019 
Spracovanie obecnej monografie Zákop čia 01-12/2019 
Oprava trate HLÚŽ  01-12/2019 
Vysú ťaženie opravy parných lokomotív U34 a  U45 01-12/2019 
Archelogický prieskum v  Radoli – Koscelisko  08/2019 
Digitalizácia a  konzervovanie zbierkových predmetov  01-12/2019 

 
 

Prílohy: 
 

1.  Plán hlavných úloh múzea 
2.  KULT 9-01    (Ročný výkaz o múzeu) 
3.  KULT 1-01    (Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu) 

 
 

 



 

 

 

 

Plán vedecko

 

 

  

 

 

 

 

Plán vedecko-výskumnej činnosti 

Kysuckého múzea  

2019 
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MVDr. Miloš JESENSKÝ, PhD. – riaditeľ múzea 

• Žofia Bosniaková – vedecko-výskumná úloha zameraná na objasnenie neporušenosti 

telesných pozostatkov Žofie Bosnaikovej 

Výstup: kapitola v kolektívnej monografii a jej zostavenie 

Výstup: 2019 

 

 

Mgr. Tomáš ADAMČÍK, PhD. – vedúci oddelenia SVaF, projektový manažér/ historik  

 

•  Kapitola v monografii obce Zákopčie – výskumná úloha je zameraná na výskum 

spoločenského, politického a kultúrneho života obyvateľov Zákopčia počas tzv. „dlhého“ 19. 

storočia. Výskum bude realizovaný v Štátnom archíve v Žiline so sídlom v Bytči a jeho 

pobočkách. 

Výstup:  odborný príspevok v pripravovanej kolektívnej monografii 

Termín:  02. – 12. 2019 

•  Žofia Bosniaková  – menšia výskumná úloha zameraná na výskum tzv. historickej pamäti 

alebo druhého života Žofie Bosniakovej. Výskumná úloha je realizovaná v spolupráci 

s historikom Mgr. Martinom Turócim, PhD. Vo svojej časti som si vytýčil úlohu spracovať 

percepciu Žofie v období od konca 18. storočia do približne polovice 20. storočia.  

Výstup:  odborný článok do pripravovanej kolektívnej monografie na tému „Reflexia Žofie 

Bosniakovej v 18. a dlhom 19.  storočí“, vydavateľom je Žilinský samosprávny kraj. 

Termín:  01. – 02. 2019 

• Schematizmus Nitrianskej diecézy  – systematické spracovanie dostupných historických 

ročeniek „Schematizmov Nitr. diecézy“ do podoby katalogizačného záznamu prezentujúceho 

životné pôsobiská rímsko-katolíckych kňazov Čadčianskeho, Turzovského, Žilinského 

a Rajeckého dištriktu. Ide o dlhodobú výskumnú úlohu.  

Výstup:  čiastkový výstup k pripravovanému katalógu (Schematizmu) kňazov bývalej 

Nitrianskej diecézy vo vybraných dištriktoch (dekanátoch). Spoločná výskumná úloha 

s historikom PhDr. Danielom Husárikom 

Termín:  02. – 12. 2019 

• Žilinský kraj na križovatkách dejín – pokračovanie vedeckovýskumnej úlohy 

zameranej na dokumentáciu slovenského prevratu v roku 1918 so zreteľom na Turiec 
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Výstup: 14. február 2019 – panelová diskusia o osobnosti Matúša Dulu - podujatie z cyklu 

"Osobnosti slovenskej politiky" pod názvom "Matúš Dula - politik, právnik a národný 

činiteľ", ktoré sa uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave o 16:30 hod. 

- ďalším výstupom bude príprava odbornej edície prameňov – zápisníc SNR 

Termín:  02. – 12. 2019 

 

Mgr. Danka MAJERČÍKOVÁ  – archeológ 

 

• Archeologický výskum Radoľa-Koscelisko - spracovanie výskumných sezón 2016-2018 

do odbornej štúdie 

Výstup:  odborná štúdia 

Termín:  2019 

 

•  Zemianske rody v Rajeckej doline - výskumná úloha 

Výstup: príprava k vydaniu monografie  

Termín:  2019 

• Archeológ Anton Petrovský Šichman a Kysuce – úloha zameraná na štúdium osobnej 

pozostalosti uloženej v Považskom múzeu v Žiline a priblíženie archeologickej činnosti 

A. P. Šichmana v spojitosti s Kysucami 

Výstup: odborný článok 

Termín:  2019 

 

Mgr. Adam BUCHTA  – historik 

 

•  Dejiny obce Zákopčie v stredoveku 

Výstup: príprava kapitoly do obecnej monografie 

Termín:  2019 

 

•  Príroda na Kysuciach v stredoveku a rannom novoveku - poľnohospodárske plodiny 

Výstup: príspevok na konferenciu a vedecká štúdia do časopisu Acta Regionalia 

Termín:  2019 
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•  Kováčske ozdoby v zbierkach Kysuckého múzea – úloha je zameraná na prezentáciu 

zbierkového fondu Kysuckého múzea 

Výstup: vydanie katalógu zb. predmetov  

Termín: 2019 

 

Mgr. Vladimír HOMOLA – historik  

 

•  Monografia obce Zákopčie  

Výstup: odborný príspevok v kolektívnej monografii 

Termín:  01 – 12/2019 

 

•  Československí legionári z regiónu Kysúc II.  

Výstup: odborný príspevok do ved. časopisu Acta Regionalia 

Termín:  01 - 06/2019 

 

PhDr. Daniel HUSÁRIK  – historik 

•  Zákopčie -  monografia obce - spracovanie kapitoly „Cirkevné dejiny obce“. Samotný 

výskum pozostáva z archívneho výskumu – priebežné návštevy Diecézneho archívu v Nitre, 

ŠA v Žiline so sídlom v Bytči, pobočky v Čadci príp. inde a terénneho výskumu – umelecko-

architektonický prieskum vybraných sakrálnych objektov vrátane zvonov. Terénny výskum 

bude zrealizovaný priamo na mieste, teda v Zákopčí. Spracovaná kapitola bude prehľadom 

lokálnych cirkevných dejín, kňazov pôsobiacich vo farnosti (schematizmus) a dejín 

cirkevných pamiatok.  

Výstup: odborný príspevok publikovaný v kolektívnej monografii. 

Termín: 04 – 12/ 2019 

•  Žofia Bošňáková - výskumná úloha zameraná na výskum unikátnej hnuteľnej pamiatky, 

a síce stredovekého zvona umiestneného vo veži rímskokatolíckeho kostola v Tepličke nad 

Váhom. Zvon sv. Donáta je z historických prameňov známy aj pod menom Žofiin zvon, resp. 

Zvon sv. Žofie.  

Výstup:  vedecko-populárny príspevok. 

Termín: 01 – 02/ 2019 
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• Rudolf Krupec  – spracovanie života a diela zakladateľa slovenskej Tatra banky, 

veľkostatkára, priemyselníka a osobného priateľa československého prezidenta T. G. 

Masaryka, ktorý pôsobil v regiónoch Turiec, Horné Považie a Kysuce. Doplnenie ďalších 

získaných informácií do už spracovaného textu. Grafická úprava textu a následné korektúry. 

Zber, triedenie a zakomponovanie obrazového materiálu k textu.  

Výstup:  vedecká monografia. 

Termín: 02 – 10/ 2019 

•  Schematizmus Nitrianskej diecézy – systematické spracovanie dostupných historických 

ročeniek „Schematizmov Nitr. diecézy“ do podoby katalogizačného záznamu prezentujúceho 

životné pôsobiská rímsko-katolíckych kňazov Čadčianskeho, Turzovského, Žilinského 

a Rajeckého dištriktu. Ide o dlhodobú výskumnú úlohu.  

Výstup:  čiastkový výstup k pripravovanému katalógu (Schematizmu) kňazov bývalej 

Nitrianskej diecézy vo vybraných dištriktoch (dekanátoch). 

Termín: 02. – 12. 2019 

 

PhDr. Marián LIŠ ČÁK, PhD. – historik 

 

• Zákopčie – monografia - vedecko-výskumná úloha zameraná na archívny výskum 

a spracovanie kapitoly do pripravovanej monografie obce Zákopčie. 

Výstup: kapitola vo vedeckej monografii približujúcej dejiny obce Zákopčie. 

Termín: 2019 

• Dejiny zdravotníctva na Kysuciach do roku 1918 - vedecko-výskumná úloha zameraná 

na archívny výskum a spracovanie kapitoly do pripravovanej monografie k 60. výročiu 

založenia Kysuckej nemocnice v Čadci 

Výstup:  kapitola v monografii k 60. výročiu založenia Kysuckej  nemocnice v Čadci. 

Termín: 2019 

• Strečnianske panstvo v dobe Žofie Bosniakovej - vedecko-výskumná úloha zameraná na 

archívny výskum a spracovanie kapitoly do pripravovanej monografie o Žofii Bosniakovej 

Výstup:  kapitola vo vedeckej monografii približujúcej život Žofie Bosniakovej 

Termín: 2019 
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• Sirotské záležitosti v agende panstiev Strečno a Teplička v prvej polovici 19. storočia – 

vedecko-výskumná úloha zameraná na sirotské záležitosti v agende panstiev Strečno a 

Teplička v prvej polovici 19. storočia počiatkom 19. storočia. 

Výstup:  vedecká štúdia 

Termín: 2019 

• Ján Jakub a Fridrich Lőwenburgovci – vedecko-výskumná úloha zameraná na priblíženie 

pomerne málo známeho šľachtického rodu bratov Lőwenburgovcov, ktorí bolo na začiatku 

18. storočia vlastníkmi panstva Teplička 

Výstup:  vedecká štúdia alebo popularizačný článok 

Termín: 2019 

• Liehovarníctvo na Kysuciach koncom 18. a počiatkom 19. storočia – vedecko-výskumná 

úloha zameraná na spracovanie problematiky výroby, distribúcie, konzumácie a ďalších javov 

súvisiacich s alkoholom na konci 18. storočia a počiatkom 19. storočia. 

Výstup:  vedecká štúdia 

Termín: 2019 

 

Mgr. Andrea PARÁČOVÁ - historik  

• Kapitola v obecnej monografii Zákopčia – spracovanie dejín od konca stredoveku do 

začiatku vlády Márie Terézie 

Výstup: kapitola v monografii obce 

Termín: 2019 

• Rod Suňogovcov – vedecko-výskumná úloha zameraná na rod Suňogovcov a ich 

pôsobenie na Kysuciach 

Výstup: vedecká monografia 

Termín: 2019 

 

• Výskum dejín Kelčova – príspevok na odborný seminár organizovaný Terra Kisucensis 

Výstup: konferenčný príspevok a vedecká štúdia 

Termín: 2019  
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Mgr. Martin TURÓCI, PhD.  – historik 

• HISTÓRIA OBCE ZÁKOPČIE   - vedecko-výskumná úloha zameraná na výskum vybraných 

kapitol z dejín obce Zákopčie. 

Výstup:  napísanie niekoľkých tematických článkov určených na publikovanie 

v pripravovanej obecnej monografii.   

Termín:   2019 

• MATEJ BEL A  TEKOVSKÁ STOLICA - vedecko-výskumná úloha zameraná na novoveké 

dejiny Tekova so zvláštnym zreteľom na vzťah regiónu k osobnosti Mateja Bela a jeho dielu 

Vedomosti.                       

Výstup: - vypracovanie štúdie o histórii Tekovskej stolice, zostavenie a edičná príprava   

latinského textu a prislúchajúceho slovenského prekladu Vedomostí uvedenej stolice. 

   - popularizačné články v príslušných periodikách 

Termín:  2019   

• KYSUCKÁ NUMIZMATIKA  - vedecko-výskumná úloha zameraná na výskum numizmatického 

fondu zbierkach Kysuckého múzea.            

Výstup: - výskumný materiál s čiastkovým spracovaním danej problematiky  

   - popularizačné články v príslušných periodikách  

Termín:  2019  

• MATEJ BEL : ŽIVOT A  DIELO  - vedecko-výskumná úloha zameraná na vyhľadávanie 

publikácií a výskum prameňov mapujúcich životné osudy slovenského polyhistora Mateja 

Bela.                  

Výstup: - výskumný materiál s čiastkovým spracovaním danej problematiky  

               - odborné a popularizačné články v periodikách   

Termín:  2019 

• HISTORICKÁ TOPOGRAFIA ŽIV ČÁKOVEJ  - vedecko-výskumná úloha zameraná na 

dobové kartografické zobrazenie Živčákovej hory a okolia súčasného pútnického miesta 

Výstup: - vypracovanie štúdie o historickej topografii Živčákovej so zreteľom na I-III. 

vojenské mapovanie,  výstupy v podobe 3D modelovania krajiny a príprava referátu na 

konferenciu 

Termín:  september 2019 
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Mgr. Helena KOTVASOVÁ  – etnológ 

• Etnografický výskum Zákopčia – vedecko výskumná úloha zameraná na etnografický 

výskum vybraných tém z ľudovej kultúry Zákopčia do pripravovanej obecnej monografie 

 

•  Obytný dom č. 145 v osade Hruškuliakovia v Skanzene Vychylovka 

Výstup:  štúdia do vedeckého časopisu 

Termín: 2019 

•  Skanzen oslavuje svoje narodeniny - príprava konferencie k 45. výročiu položenia 

základného kameňa 

Termín: 2019 

•  Aktívna účasť na vedeckej konferencii Etnológ a múzeum 

Výstup: - príspevok na XXIII. ročníku konferencie Etnológ a múzeum v Banskej Bystrici 

              - štúdia  v zborníku Etnológ a múzeum  

Termín: 2019 

Výstavy: 

•  Z chumáča ovčej vlny - hlavná budova Kysuckého múzea v Čadci 6.5 – 30. 8. 2019   

• Čaro modrotlače - Kaštieľ Radoľa 8.2. -18.5.2019 Výstava modrotlačových foriem 

a modrotlačových textílií zo zbierkového fondu Kysuckého múzea v Čadci. 

 
 

PhDr. Alojz KONTRIK  – etnológ 

• Etnografický výskum Zákopčia – vedecko výskumná úloha zameraná na etnografický 

výskum vybraných tém z ľudovej kultúry Zákopčia do pripravovanej obecnej monografie 

Výstup: kapitola v obecnej monografii 

Termín:  2019 

 

Drotári zo Zákopčia - vedecko-výskumná úloha bude zameraná na pôsobenie drotárov 

zo Zákopčia doma i v zahraničí. 

Výstup:  odborná štúdia do monografie obce Zákopčie 

Termín:  2 - 12/2019 
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•  Skanzen Vychylovka - cieľom vedecko-výskumnej úlohy je predstaviť históriu Skanzenu 

Vychylovka a jednotlivé objekty, ktorých poslaním je dokumentovať a prezentovať ľudové 

staviteľstvo a bývanie na Kysuciach ako súčasť tradičnej kultúry. 

Výstup: - príspevok na konferenciu 

   -odborná štúdia do zborníka 

   - prednáška 

Termín:  3 - 9/2019 

•  Drotári a drotárstvo - vedecko-výskumná úloha predstaví formou medzinárodnej výstavy 

život a prácu drotárov, vrátane ich sortimentu výrobkov. Vystavené budú predmety zo zbierok 

Kysuckého múzea v Čadci, doplnené fotografiami a textami (v českom a anglickom jazyku) 

z Národopisného múzea Národního múzea v Prahe a fotodokumentáciou z Považského múzea 

v Žiline.   

Výstup: - scenár výstavy 

   - prednáška 

   - príspevok do médií 

Termín:  6 - 9/2019 

•  Drotári z Rakovej  – 2. časť vedecko-výskumnej úlohy zachytáva pôsobenie rakovských 

drotárov počas 2. svetovej vojny a po jej skončení až do zániku drotárstva. Doplnená bude 

životnými príbehmi jednotlivých drotárov z Rakovej a obrazovou dokumentáciou.  

Výstup: - odborná štúdia v monografii obce Raková 

   - prednáška 

Termín:  1 - 5/2019 

 

Mgr. Pavol MARKECH  – etnológ 

 

• Etnografický výskum Zákopčia – vedecko výskumná úloha zameraná na etnografický 

výskum vybraných tém z ľudovej kultúry Zákopčia do pripravovanej obecnej monografie 

Výstup: kapitola v obecnej monografii 

Termín:  2019 

 

• Skanzen Vychylovka – vedecko-výskumná úloha zameraná na štúdium Múzea kysuckej 

dediny a jeho architektonických špecifík v kontexte ľudového staviteľstva a bývania 
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Výstup:  - príspevok na konferenciu 

- odborná štúdia do zborníka 

Termín:    3 - 9/2019 

 

•  Vysťahovalectvo zo severného Slovenska na Dolnú zem s osobitným zreteľom na 

región Kysuce - kapitoly z dejín, života, kultúry vysťahovalectva a kolonizácie v Slavónii 

a Srieme – južných pohraničných oblastiach Uhorska, na príklade vybraných obcí Chorvátska 

a Srbska, v ktorých je zastúpené obyvateľstvo predovšetkým z Kysúc a severných oblastí 

Trenčianskej stolice. 

Výstup:  príprava vedeckej recenzovanej monografie 

Termín:  2019 

•  Vzťah nepísanej a písanej právnej praxe v kontexte chápania krajiny, dejín 

a osídlenia Kysúc - odborná štúdia - rozširuje úvodný odborný referát z konferencie o 

problematiku ďalších aspektov dobového chápania Kysúc, v kontexte širšieho vnímania 

a významu nepísanej a písanej právnej praxe. 

Výstup:   odborná štúdia do vedeckého časopisu Acta Regionalia 

Termín:  2019 

•  Fond Príroda – základná stratifikácia časti fondu prírodných a krajinných objektov - 

popis štruktúry a obsahová stratifikácia časti fondu, tvoreného diapozitívmi prírody a krajiny 

Kysúc. – I. etapa.  

Výstup:  odborné spracovanie prideleného zbierkového fondu 

Termín:  2019 



Plán výstavnej činnosti a podujatí na rok 2019 

 

Kysucké múzeum v Čadci 

VÝSTAVY  

Betlehemy ako ich nepoznáme                26.11.2018 - 31.01.2019 
Výstava betlehemov zo súkromnej zbierky p. Jozefa Práznovského. 

Sakrálne Kysuce                           11.02. – 30.04.2019 
Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci. 

Už tá jar ide, Veľká noc bude...           15.02. - 23.04.2019 
Veľkonočná výstava kraslíc, medovníkov a dekoratívnych predmetov od ľudových výrobcov z Kysúc, 
spojená s predajom. 

MERKUR               03.05. – 31.08.2019 
Výstava legendárnej stavebnice Merkur. 

Z chumáča ovčej vlny            06.05. - 30.08.2019 
výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci. 

Kolmý rie čny breh - najlepšie miesto pre život         09.09. - 15.11.2019 
Interaktívna výstava o živote a ochrane živočíšnych druhov, ktorú nemusíte vnímať len očami, ale 
precvičíte si aj ostatné zmysly ako hmat a sluch. V spolupráci s Bratislavským regionálnym 
ochranárskym združením (BROZ). 

Drotári a drotárstvo                   16.09.2019 - 31.01.2020 
Výstava predstaví život a prácu drotárov, vrátane ich materiálového vybavenia a sortimentu výrobkov. 
Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci, doplnená textami z Národopisného múzea Národného 
múzea v Prahe a fotodokumentáciou z Považského múzea v Žiline. 

Vianočné ozdoby                  25.11.2019 - 31.01.2020 
Výstava vianočných ozdôb zo zbierok Kysuckého múzea. 

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA  

Fašiangový sprievod mestom Čadca           05.03.2019 
Sprievod fašiangových masiek mestom Čadca v podaní folklórnych skupín z regiónu Kysúc. 

Morena, Morena, kde si prebývala...           10.04.2019 
Vynášanie Moreny  – sprievod mestom Čadca. 

 

Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou 

EXPOZÍCIE   
 

Kysucká odysea - od pravekých ľudí po astronautov 
Expozícia prezentuje dejiny Kysúc od najstarších lovcov mamutov cez vek Juraja Turzu až po storočie 
kozmických letov. Nevšedným príbehom Kysuckej odysey Vás prevedie interaktívny audiovizuálny 
sprievodca. 



Cesta do stredu Zeme 
Geologická expozícia prezentuje ojedinelú mineralogickú zbierku, štylizovanú do dobrodružného 
putovania do hlbín Zeme na základe známeho románu Julesa Verna. 

 
VÝSTAVY  

Spomienka na vojnu                16.09.2018 - 28.02.2019 
Výstava zbraní zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Kysuckého múzea v Čadci. 

Socialistické Kysuce alebo takto sme žili...        09.03. - 31.05.2019 
Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci, mapujúca vývoj regiónu v rokoch 1948 -1989. 

Čaro modrotlače             10.06. -31.10.2019 
Výstava modrotlačových foriem a modrotlačových textílií zo zbierkového fondu Kysuckého múzea v 
Čadci. 

Lokomotívy trochu inak                10.11.2019 - 31.01.2020 
Výstava modelov lokomotív od Jána Nováka. 

 

Kaštieľ Radoľa 

EXPOZÍCIE  

Meštianske bývanie na Kysuciach 
Expozícia dokumentujúca prostredníctvom zbierok múzea meštianske bývanie, ako aj dejiny Čadce a 
Kysuckého Nového Mesta, ktoré bolo niekoľko storočí jediným skutočným mestom na tomto území. 

Svet  alchymistu 
Expozícia, ktorá vám priblíži svet, v ktorom žil a tvoril alchymista – vzdelanec svojej doby. Uvidíte 
alchymistické laboratórium a spoznáte tajomný svet, v ktorom sa realita prelínala s objavovaním 
elixíru života.  

Najstaršie dejiny Kysúc 
Expozícia dokumentujúca dejiny osídlenia Kysúc od mladšieho paleolitu po stredovek. 

Odkaz Cyrilometodskej tradície 
Expozícia, ktorá vás prenesie do čias Veľkomoravskej ríše, do čias misie solúnskych bratov - sv. 
Cyrila a Metoda, do čias christianizácie v liturgickej staroslovienčine a tvoriaceho sa odkazu ich misie 
pre náš život. Expozícia zachytáva prelomové okamihy meniace dejiny vývoja nášho národa a vývoj 
kresťanstva na našom území. 

 
VÝSTAVY  
 

Štedrovečerné stolovanie              09.12.2018 – 31.01.2019 
Výstava zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci. 

Zrod života z ohňa a železa                     08.02. – 12.05.2019 
Výstava prác študentov zo SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. 

  

 



Čaro modrotlače           08.02. – 18.05.2019 
Výstava modrotlačových foriem a modrotlačových textílií zo zbierkového fondu Kysuckého múzea v 
Čadci. 

Tvorba Martiny Šottníkovej         18.05. – 28.07.2019 
Autorská výstava obrazov. 

Fotografie Jána Raua           04.08. - 03.11.2019 
Autorská výstava fotografií Jána Raua. 

Keď sme boli deti...            17.05. - 08.09.2019 
Výstava o detstve očami zbierok Kysuckého múzea v Čadci. 

Svet fantázie inými rukami           16.09. - 29.10.2019 
IX. ročník putovnej výstavy, prezentujúcej tvorbu ručných prác klientov zo zariadení sociálnych 
služieb, ktorá sa uskutoční pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. 

Krojované bábiky Slovenska             08.11.2019 - 31.01.2020 
Výstava krojovaných bábik z rôznych regiónov Slovenska. 

  

SPRIEVODNÉ PODUJATIA  

Radoľský jarmok              05.07.2019 
Jarmok ľudových remesiel s kultúrnym programom v spolupráci s Obecným úradom v Radoli. 

 

Skanzen Vychylovka 

PODUJATIA  

 
MÁJ  

Otváranie brán dokorán             01.05.2019             

Železnička volá, svätá omša             05.05.2019             

Remeselnícka nedeľa               12.05.2019  

Drotárska nedeľa              19.05.2019           

Remeselnícka nedeľa               26.05.2019          
      

  

JÚN 

Múzeum patrí deťom, svätá omša            02.06.2019            

Remeselnícka nedeľa               09.06.2019            

Deň medu - Včelárska nedeľa             16.06.2019          

Remeselnícka nedeľa               23.06.2019          

Na zelenej lúke kopa sena (súťaž v kosení a hrabaní)          30.06.2019          

                     



JÚL  

Remeselnícka nedeľa               07.07.2019            

Chovateľský deň, svätá omša             14.07.2019          

Remeselnícka nedeľa              21.07.2019          

Z bačovej kuchyne - Ovčiarska nedeľa           28.07.2019          

                            

 AUGUST 

Remeselnícka nedeľa               04.08.2019              

Plody najkrajšie, svätá omša             11.08.2019            

Remeselnícka nedeľa               18.07.2019            

Jánošík & Ondráš fest                        24.-25.08.2019     

  

SEPTEMBER 

Remeselnícka nedeľa                  01.09.2019            

Nedeľa svätého Huberta, svätá omša            08.09.2019            

Remeselnícka nedeľa              15.09.2019          

Kuchyňa starých materí - Kapustová nedeľa           22.09.2019          

Remeselnícka nedeľa               29.09.2019          

                          

OKTÓBER  

Regrúti, svätá omša              06.10.2019          

Remeselnícka nedeľa               13.10.2019        

Maškrty zo zabíjačky              20.10.2019        

Remeselnícka nedeľa               27.10.2019        

Zatváranie brán              31.10.2019        

 

Remeselnícka nedeľa je zameraná na prezentáciu ľudových remesiel. 

  

VÝSTAVA  

 
Lokomotívy trochu  inak              1. 5. - 31. 10. 2019  
výstava modelov lokomotív od Jána Nováka 

 

 

 


