
Malokarpatské múzeum v Pezinku 

Správa o činnosti za rok 2019 

 

Počet zamestnancov múzea v roku 2019 (uviesť počet + úväzky) 

Spolu:  18 zamestnancov, z toho: 

15 – 100% 

1    -  87% 

1    -  80% 

1    -  53% 

 

Počet odborných pracovníkov:  12 

 

Počet ekonomicko-prevádzkových pracovníkov:  6 

 

 

            Hlavná odborná činnosť  

- Múzeum je organizáciou pôsobiacou v zmysle zákona o múzeách a galériách, ktorého 

poslaním je najmä cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať 

a sprístupňovať najmä hmotné doklady o vývoji spoločnosti v oblasti Malých Karpát. Vo 

svojej špecializácii sa zameriava najmä na výskum a dokumentáciu vinohradníctva 

a vinárstva. Legislatívne upravuje pôsobenie a činnosť múzea najmä Zákon NR SR č. 

206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. 

- Múzeum má v súčasnosti stále expozície – Dejiny vinohradníctva 

a vinárstva pod Malými Karpatmi a Príbeh vína. 

 

 

Nadobúdanie a evidencia zbierkových predmetov za rok 2019 

 

- Počet nadobudnutých zbierkových predmetov: 441 z toho 27 ks + 384 bal. 

- Prvostupňová evidencia:  30 prírastkových čísiel 

- Druhostupňová evidencia: 146 evidenčných čísel (134prírastkových čísiel), počet predmetov: 

176 ks 

- Počet konzervovaných predmetov: 190 ks 

- Počet reštaurovaných predmetov: 0 ks  

 

 

Odborno-výskumná činnosť 

a) publikačná činnosť:  

 KLOKNER, T.: Matej Bel a vinohradníctvo (základné postrehy). In: Belovský výskum. 

Súčasnosť a potenciál do budúcnosti.  E. Juríková (Ed.). Trnavská univerzita, 

Filozofická fakulta, 2019, s. 24. ISBN 978-80-89488-06-3. (publikácia abstraktov 

z konferencie) 

 KLOKNER, T.: Private alimentary foundations in Roman Italy (1st –3rd century A. D.). 

Vestnik of the Mari State University. Chapter  „History. Law”, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 

36-45. ISSN 2411-3522. 

 KLOKNER, T.: Zhodnotenie vín ročníkov 1719 a 1720 z pohľadu Mateja Bela. In: 

Historika, roč. 8, č. 1, 2019, s. 30-32. 



 KLOKNER, T.: Matej Bel a vinohradníctvo (vybrané problémy). In: Belovský výskum. 

Súčasnosť a potenciál do budúcnosti.  E. Juríková (ed.). (v tlači). 

 CHOMA SOROČINOVÁ, L.: Archeologický výskum v priekope Pezinského zámku. 

Historika, 2019, č. 1, s. 13-17. 

 J. VAVÁK: Pevnosť vo Svätom Jure. Výskum v rokoch 2015-2018. In: Historika, 

roč.8, č.1, 2019. 

 J. VAVÁK: Ako sme začínali a čo máme nové - exkurz do výskumu pevnosti vo 

Svätom Jure. Informátor SAS, 30, 2019/1-2, s. 13-15. 

 BURDOVÁ L.: Požiare a ich dopad na mesto Pezinok a priľahlé mestá. In: Pohromy, 

katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest, Bada, M (Ed.). Historický ústav SAV, 

2019, s. 215-256. ISBN9788089867059. 

 BURDOVÁ L.: Vynútená pravda. Mučenie ako súčasť procesného práva v mestskom 

súdnictve malokarpatských miest. In: Historika, roč.8, č.1, 2019. 

 

b) vydavateľská činnosť 

 J. VAVÁK: Pevnosť v Malých Karpatoch. Vznik, význam a úloha výšinného centra 

vo Svätom Jure. Pezinok 2019. 

 O. SOLGA: Richard Réti – šachový génius, Pezinok 2019. 

 

c) výskumná činnosť 

 Záchranný archeologický výskum Pezinok – Zámok, SO 302 Akumulácia a 

vsakovanie zrážkových vôd. Výstup: článok: CHOMA SOROČINOVÁ, L.: 

Archeologický výskum v priekope Pezinského zámku. Historika, 2019, č. 1, s. 13-17. 

 Realizácia záchranného archeologického výskumu Svätý Jur – Pezinské záhumenice 

(terénna časť, spracovanie nálezov a vyhodnotenie výsledkov výskumu). Výstup: 

výskumná dokumentácia, akvizícia zbierkových predmetov (2 prír. čísla, 34 balení 

predmetov). 

 Realizácia predstihového záchranného archeologického výskumu Modra – Mlyn 

vodný (terénna časť). Výstup: rozpracovaný projekt. 

 Realizácia záchranného archeologického výskumu Trnava – Kanalizačná prípojka 

v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave - Mgr. Andrej Sabov (terénna 

časť, podklady k výskumnej dokumentácii). Výstup: rozpracovaný projekt. 

 Realizácia záchranného archeologického výskumu Pezinok – Lipár (terénna časť). 

Výstup: rozpracovaný projekt. 

 Záchranný archeologický výskum Modra – Kaštieľ: „Kultúrno-kreatívne oživenie 

tradícií (Heritage SK-AT)“ (začatie terénnej časti). Výstup: rozpracovaný projekt. 

 Terénny archeologický a geofyzikálny výskum vo Svätom Jure – Hradisku Neštich. 

 Analýzy sklených predmetov zo Svätého Jura. 

 Záchrana nálezov v Šenkviciach. 

 Jaroslav Knil – arteterapia, ergoterapia – odborná výskumná činnosť autorovej tvorby 

a života s väzbou na Psychiatrickú nemocnicu Phlipha Phinella v Pezinku.  

 1989 november, vyhľadávanie, získavanie a spracovávanie materiálov, ktoré sa 

nenachádzajú v archíve a fonde Malokarpatského múzea v Pezinku, vypracovanie 

podkladov k diskusii NEŽNÁ NEŽNE;+30. 

 Spracovávanie a štúdium podkladov k výstave Podoby vínnych pivníc v strednej 

Európe. 



 Zameranie výskumu na rok 1918, formovanie Československej republiky s dôrazom 

na hospodárstvo malokarpatských miest, osobnosti regiónu. Výstup: výstava. 

 Výskumu zbierkových predmetov spadajúcich do zb. fondu mestskej správy so 

zameraním na feudálnu justíciu. Výstup: článok. 

 

Výstavná činnosť Malokarpatské múzeum: 

 LAPIŤ UMENIE, 20.9.2018-31.3.2019. 

 Krivý svet,  9.5.2019- 22.9.2019. 

 Stáli pri zrode Československa, 26. 9. 2019 – 29. 9. 2019. 

 Podoby vínnych pivníc strednej Európy/Kellerlanschaften Mitteleuropas, 10.10.2019-

28.3.2020.  

 

 

Výstavná činnosť vysunuté pracovisko vo Svätom Jure: 

 Posledné útočisko Marco Gerbi, 27.4. – 24.8.2019.   

 Zvečnené šúpolím, 4.9. – 29.11.2019.      

 Monštrum. Ako sa robí animovaný film – Mgr. Art. Martin Snopek,10.12. 2019– 

28.2.2020.  

 

Ďalšie aktivity, sprievodné podujatia: 

Rozpísať termín, názov podujatia 

 október 2018 - august 2019 - Pozdrav z múzea, pedagogický program. 

 19. 1. 2019 - Maľba na sklo a hodvábnu šálu, kurz s lektorkou Máriou Hanúskovou, 

sprievodné podujatie k výstave Lapiť umenie. 

 26. 1. 2019 - Maľba na sklo a hodvábnu šálu, kurz  s lektorkou Máriou Hanúskovou, 

sprievodné podujatie k výstave Lapiť umenie. 

 16.2.2019 – Pezinské vinné pivnice 2019. 

 1. 3 2019 – Filmový kvíz v múzeu.  

 7.3.2019 – 9. 3. 2019 - Créme de la créme, filmový festival. 

 21.3.2019 – Zasiahnutí ohňom, umenie a duševné choroby, prednáška: Pavel 

Černák, generálny riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinela. 

 6.4. 2019 – Plstenie, kurz s lektorkou Katarínou Podluckou, sprievodné podujatie 

k výstave Lapiť umenie. 

 6.4. 2019 - Pletenie korbáčov, kurz s lektorom Jozefom Vallom, sprievodné podujatie 

k výstave Lapiť umenie. 

 10. 4. 2019 - Prebratie Výročnej ceny Slovenskej archeologickej spoločnosti za rok 

2018 za dlhoročný archeologický výskum na Hradisku vo Svätom Jure jeho 

prezentáciu a popularizáciu - uskutočnené na zjazde Slovenskej archeologickej 

spoločnosti pri SAV. 

 11. 4. 2019 - Výskum vo Svätom Jure. Nové zistenia zo starého hradu, prednáška na 

Vedeckom seminári Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.  

 apríl 2019 - Dilili v Paríži, premietanie filmu školským skupinám. 

 5.5.2019 - Sviatok sv. Floriána 2019. 

 18.5.2019 - Noc múzeí a galérií 2019 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. 

 20.5.2019, 17.6.2019 a 18.7.2019 - stretnutie pri a o obrazoch (stretnutia s autorom 

vystavených diel a escaperoom Ondrejom Pijákom). 



 22.5.2019 - 26.10.2019 – Pezinské viechy. 

 23.5.2019 – Deň sv. Urbana  

 30.5. 2019 - Výnimočné nálezy v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure: Nové objavy – 

prednáška pre verejnosť v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.  

 máj 2019 – september 2019, Krivý svet, pedagogický program.  

 7.6.2019 - 9.6.2019 – Keramické trhy 2019. 

 29. 6. 2019 - Burza kníh. 

 jún 2019 - Aktívna spolupráca na reportáži pre Slovensko v obrazoch: Cyril, Metod 

a Veľká Morava.  

 16.7. 2019, 17.7.2019 a 18.7.2019 – NAMODTROtlač, podujatia pre rodiny s deťmi 

počas letných prázdnin. 

 13.8.2019, 14.8.2019, a 15.8. 2019 -  pečiatky, grafika, kyanotýpia, podujatia pre 

rodiny s deťmi počas letných prázdnin. 

 27.9.2019 – Workshop remesiel, prezentácia remeselníkov vo všetkých priestoroch 

múzea a pred budovou múzea, v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom 

Modra a Rakúskom (Heritage SK-AT). 

 28. 9. 2019 - Prehliadka výskumu na veľkomoravskom hradisku vo Sv. Jure – pre 

verejnosť.  

 5. 10. 2019 – Jablkové hodovanie. 

 23.10. 2019 - Sprevádzanie účastníkov konferencie Staršia doba bronzová v 

Čechách, na  Morave a na Slovensku na lokalitách v Budmericiach a vo Svätom Jure. 

 25.10. 2019 - Dedičské právo a vdovy v rímskom práve, Univerzita Tretieho veku, 

Trnavská univerzita.  

 október 2019 do súčasnosti - Pivnica a jej tajomstvá, pedagogický program. 

 október 2019 do súčasnosti -  Mesto Bozin, pedagogický program. 

 14.11.2019 - Diskusia NEŽNÁ NEŽNE+-30.  

 29.11. 2019 - Filmový kvíz v múzeu. 

 

Ďalšie aktivity, sprievodné podujatia vo Svätom Jure: 

Rozpísať termín, názov podujatia 

 20.3.2019 - Fritz Scheidlin (1867-1964) a jeho fotografický pohľad na Svätý Jur 

a okolie, prednáška. Prednášajúca PhDr. Elena Kurincová, MMBA. 

 31.7.2019 a 7.8.2019 - Exkurzia na Veľkomoravské hradisko so sprievodcom.  

 23.10.2019 - Premietanie dokumentu Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure, spojené 

s besedou s autorom.  

 9.11.2019 - Kurz výroby šúpoľových bábik, pod vedením pani A. Dvorščíkovej.  

 Priebežne počas roka 2019 - Drak vo Svätom Jure, vzdelávací program.  

 

 

Spolupráca s inými subjektmi, inštitúciami, prípadne cezhraničná spolupráca 

Rozpísať podrobnejšie 

 Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity – spoluriešiteľ 

projektu KEGA č. 015TTU-4/2017 Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských 

diel slovenskej proveniencie v období baroka. 



 Múzeum SNP v Banskej Bystrici, digitalizačné centrum – digitalizácia 

a konzervovanie zbierkových predmetov z fondu Malokarpatského múzea v 

Pezinku. 

 Mestské múzeum v Pezinku – vydávanie časopisu Historika.  

 Mestské múzeum v Pezinku (Mgr. Eduard Zvarík) – výpomoc na archeologickom 

výskume „Modra – Mlyn vodný“, november 2019, prínos: fotodokumentácia 

nálezov architektúry, fotografie budú použité vo výskumnej dokumentácii; 

archeologický výskum Pezinok - Lipár, jeseň-zima 2019, prínos: výpomoc pri 

terénnych prácach a fotodokumentácii výskumu. 

 Mestské múzeum v Pezinku – zapožičanie zb. predmetov z fondu 

Malokarpatského múzea pre účel výstavy. 

 STÚ v Bratislave – Stavebná fakulta: Katedra architektúry, Katedra geodézie – 

archeologický výskum „Modra – Mlyn vodný“, október -december 2019, prínos: 

zabezpečili vo svojej réžii architektonicko-historické vyhodnotenie 

archeologických nálezov (doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.), geodetické 

zamerania a fotogrametrické plány sond z výskumu (doc. Ing. Marek Fraštia, 

PhD., doc. Ing. Marián Marčiš, PhD., Ing. Andrej Hideghéty) do pripravovanej 

výskumnej dokumentácie. 

 Západoslovenské múzeum v Trnave – archeologický výskum Trnava – 

Kanalizačná prípojka, október - december 2019, prínos: Západoslovenské 

múzeum poskytlo spoluriešiteľa výskumu (Mgr. Andrej Sabov) - terénne práce, 

spracovanie nálezov, spolupráca na výskumnej dokumentácii; Západoslovenské 

múzeum prevezme nálezy do svojich zbierok. 

 Komisia „História skla na Slovensku“ pri výbore Slovenskej archeologickej 

spoločnosti, SNM - Archeologické múzeum, MÚOP Bratislava - archeologický 

výskum Pezinok – Zámok, 1. polrok 2019, prínos: analýza vzoriek skla na 

datovanie, konzultácie ohľadom vyhodnotenia výsledkov výskumu a nálezov 

v rámci prípravy článku CHOMA SOROČINOVÁ, L.: Archeologický výskum v 

priekope Pezinského zámku. Historika, 2019, č. 1, s. 13-17. 

 Mesto Svätý Jur - archeologický výskum Svätý Jur – Pezinské záhumenice, júl-

september 2019, prínos: ako investor zabezpečilo a financovalo geodetické 

zamerania archeologických nálezov; financovanie výskumu. 

 KPÚ Bratislava, KPÚ Trnava – štátny pamiatkový dohľad, odborné komisie na 

realizovaných archeologických výskumoch, konzultácie, priebežne počas roka. 

 KPÚ Bratislava – spoločná záchrana nálezov, dohľad na výskume vo Svätom 

Jure. 

 PÚ SR, MK SR - získanie osvedčenia MK SR o osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie archeologických výskumov, 1. polrok 2019. 

 Slovenská archeologická spoločnosť – aktívne členstvo, publikovanie, 

komunikácia. 

 Masarykova univerzita - Ústav archeologie a muzeologie – geofyzikálny výskum 

na Hradisku, spolupráca na článku. 

 Obec Jedenspeigen, medzinárodná spolupráca na cezhraničnom výstavnom 

projekte „Podoby vínnych pivníc strednej Európy/Kellerlanschaften Mitteleuropas“. 

Spolupráca v rámci projektu HERITAGE SK/AT, Interreg Slovakia-Austria. 

 RTVS: Slovensko v obrazoch – aktívna spolupráca na reportáži. 



 RTVS: S úsmevom po Slovensku – spolupráca na časti prezentujúcej 

Bratislavský samosprávny kraj.  

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Centrum pre funkčné a 

povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass – analýza historických skiel. 

 SNM - Archeologické múzeum – recenzia publikácie (V. Turčan). 

 UKF v Nitre - Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda – 

recenzia publikácie (P. Ivanič). 

 Ústav krajinnej ekológie SAV – preplavovanie vzoriek z Hradiska Neštich (N. 

Hurajtová). 

 Univerzita Komenského v Bratislave - Katedra archeológie – organizovanie 

exkurzie, spolupráca na článku. 

 Bittner print s.r.o. – spolupráca na tvorbe publikácie. 

 Štátny archív v Modre, štúdium materiálov k novembru 1989 v regióne, Jaroslav 

Knil a jeho život v Pezinku 

 Štátny archív v Modre – aktívna spolupráca na putovnej výstave „Stáli pri zrode 

Československa“ participácia na textoch a obrazových materiáloch. Slávnostné 

otvorenie v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku v dňoch 26. 9. 2019 – 

29. 9. 2019.  

 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre – spolupráca na podujatí Jablkové 

hodovanie.  

 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre - Workshop tradičných remesiel, 

celodenný program spojený s predvádzaním tradičných remesiel a ochutnávaním 

tradičných pokrmov, 27.9.2019.  

 Ergoterapeutická dielňa, spolupráca na workshope remesiel 27.9.2019 

zastúpenie ergoterapeutov a prác pacientov v súlade s rozvíjaním historických 

techník remesiel. 

 UĽUV Bratislava 

 Psychiatrická nemocnica Philipha Phinella v Pezinku, moderovaná prednáška 

generálneho riaditeľa Pavla Černáka 21.3.2019. 

 Ústav pamäti národov Bratislava, štúdium materiálov k novembru 1989. 

 Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku, výtvarná súťaž Kupeckého svet 

2019, člen komisie, odovzdávanie cien za MMVP. 

 OR HaZZ Pezinok a Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok, spolupráca na podujatí: 

Sviatok sv. Floriána, 5.5.2019. 

 Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, spolupráca na podujatí Deň 

Svätého Urbana, 23.5.2019. 

 Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, spolupráca na podujatí Pezinské 

viechy,  22.5.2019 - 26.10.2019.  

 TV Pezinok, aktívna účasť na tematických besedách a príspevkoch k vybraným 

témam. 

 Mesto Pezinok, spolupráca v rámci podujatí (Pezinské vínne pivnice, Jablkové 

hodovanie, Keramické trhy, Deň sv. Urbana) 

 

 

Rozpracované projekty: 

- Rekonštrukcie, plánované al. vykonané úpravy, prestavby  



 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre interiér kreatívneho domu Ferdiša 

Kostku v Stupave. 

 Projektová dokumentácia rekonštrukcie domu Ferdiša Kostku v Stupave.  

 Projekt rekonštrukcie podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku: ukončenie 

administratívnej stránky projektu, plánovaný začiatok prác – marec 2020. 

 

 

 

Návštevnosť na podujatiach celkom: 

- návštevníkov múzea: 7041 z toho platiacich 6315 

- Využiteľnosť priestorov múzea (kapacita), uviesť v %: (celková plocha múzea a jeho 

vysunutých pracovísk   556m2. 

 

 

Získané granty: 

Rozpísať názov žiadosti, účel, sumu, a uviesť koľko financií sa podarilo získať 

 

1 Granty z FPU:  1.  Vybavenie depozitára dreva a kovu 3. fáza - 6000€ 

   2.  Publikácia Mohutný hrad v Malých Karpatoch - 4500€ 

   3.  Malokarpatské hradiská – záchrana pamiatok a informácii - 7000€ 

 

2. Mesto Pezinok:  

                                  1.  Podujatie Keramické trhy Pezinok - 600€. Účel: Organizovanie16-

teho ročníka medzinárodného podujatia za účelom podpory   a prezentácie tradičného 

keramického remesla;  prezentácia múzea a BSK . 

 

SPOLU: 18 100,-€ 

 

Záver: 

 

Malokarpatské múzeum spravuje okrem svojej sídelnej budovy v Pezinku štyri vysunuté 

pracoviská: Synagógu v Senci, Kaštieľ v Malinove, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave a 

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure. V roku 2020 sa podaril zrealizovať projekt – 

Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavy schodiska a výťahu 

v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Objekt synagógy v Senci sa aktuálne rekonštruuje, 

sprístupnený verejnosti by mal byť v roku 2022. Múzeum F. Kostku v Stupave je od roku 

2011 pre verejnosť uzavreté. V Literárnom a vlastivednom múzeu vo Sv. Jure bola v roku 

2020 zrealizovaná nová stála expozícia venovaná dejinám mesta Sv. Jur. 

 

 

 

INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ  

 

1. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK k 31.12.2019: 1921048,32€ 

 



2. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY:            345,00€ 

 

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY ZÁVÄZKY VOČI DODÁVATEĽOM, ZAMESTNANCOM:       

4384,21 

 

4. BANKOVÉ ÚVERY k 31.12.2019:     0,00€ 

 

5. FINANČNÉ PROSTRIEDKY pozostávajúce zo zostatku:      7823,37€   

 

6. CELKOVÉ NÁKLADY ROKU 2019 boli v sume:      506218,68€ 

     a pozostávali z nasledovných  položiek:  

  

- SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE          47104,52€  

- SLUŽBY              47953,48€  

- OSOBNÉ NÁKLADY          362314,57€ 

- DANE A POPLATKY              9111,68€  

- OSTATNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ            142,00€  

- ODPISY              38105,08€  

- FINANČNÉ NÁKLADY              1487,35 

- SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV      0  

 

7. CELKOVÉ VÝNOSY V ROKU 2019 boli v sume 524079,83 

     a pozostávali z nasledovných položiek:  

 

- TRŽBY              36151,81€ 

- PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ             3154,18€    

- TRANSFERY           484773,84€ 

 

8. ZARIADENIE DOSIAHLO V ROKU 2019 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 17861,15€ 

 

 

 

 

 


