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Malokarpatské múzeum v Pezinku (MMP) sídli v národnej kultúrnej pamiatke, 

v pôvodne renesančnom meštianskom dome na ulici M. R. Štefánika č. 4 v Pezinku. Múzeum 
prevádzkuje tiež vysunuté pracovisko Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, 
Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave, Synagógu v Senci a Kaštieľ v Malinove. Pamätný dom 
Jána Kupeckého v Pezinku bol  v roku 2016 prevedený do majetku mesta Pezinok. Múzeum 
Ferdiša Kostku v Stupave je uzatvorené pre verejnosť v dôsledku havarijného stavu, 
v priebehu roka tam boli vykonané prieskumy vlhkosti a pripravoval sa projekt sanácie vlhkosti 
a rekonštrukcie. 
 
Hlavná odborná činnosť 
 

Základnou odbornou činnosťou múzea (podľa zák. NR SR č. 206/2009 Z. z.) je 
nadobúdanie, ochrana, odborné spravovanie a prezentácia predmetov kultúrnej hodnoty. 
Múzeum sa postupne vyprofilovalo najmä ako múzeum miestnych (malokarpatských) 
vinohradníckych a vinárskych tradícií. V múzeu sú v súčasnosti inštalované dve stále 
expozície – Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi a Príbeh vína, 
v ktorých prezentuje svoj zbierkový fond ale zároveň aj interpretuje ďalšie faktory utvárajúce 
dejiny regiónu. Zároveň múzeum priebežne ponúka tematické výstavy a organizuje sprievodné 
podujatia zamerané na zatraktívnenie svojej ponuky a oslovenie potenciálnych návštevníkov. 
 
Nadobúdanie a evidencia zbierkových predmetov 
 

V roku 2016 múzeum získalo do svojich zbierok 1334 ks zbierkových predmetov. 
Odborne bolo ošetrených 85 predmetov (konzervovanie, reštaurovanie). V prvostupňovej 
evidencii bolo zavedených 61 prírastkových čísiel, v druhostupňovej evidencii to bolo spolu 
317 prírastkových čísiel, čo predstavuje spolu 659 ks zbierkových predmetov.  
 
 
 



Odborno-výskumná činnosť 
  

Odborní pracovníci múzea v roku 2016 pokračovali v dlhodobých vedecko-
výskumných aktivitách z oblasti archeológie, etnografie a histórie, aktívne sa zúčastňovali na 
konferenciách, prednáškach, seminároch. Okrem výhľadových aktivít sa venujú publikačnej 
činnosti v odborných periodikách i príležitostných zborníkoch. 

 
V roku 2016 pokračovali v archeologických výskumoch, najprv to bol archeologický 

výskum v Rodnom dome Jána Kupeckého v Pezinku (január – február), neskôr záchranný 
archeologický výskum v Plaveckom Podhradí (máj), pokračoval aj archeologický výskum na 
hradisku Neštich vo Svätom Jure (máj – november) a výskum lokality v Budmericiach (júl – 
november). 
 
Ďalšie aktivity 
 

V r. 2016 múzeum usporiadalo cyklus stretnutí pod názvom POHÁR VÍNA O PIATEJ, 
(spolu 5 podujatí), pokračovalo v organizovaní prednášok pre poslucháčov AKADÉMIE 
TRETIEHO VEKU v odbore Vinohradníctvo, vinárstvo, someliérstvo, ktorého je garantom. Ide 
o štvorsemestrálne štúdium ukončené záverečnou prácou. Múzeum pokračuje v spolupráci 
s Museum Schloss Ritzen v Saalfelden am Steinernen Meer. V spolupráci s Mestským 
múzeom v Pezinku a občianskym združením Museum Vinorum naďalej vydáva časopis 
s regionálnou pôsobnosťou  s názvom: „Historika. Malokarpatský historický občasník.“ 

 
Počas roka pripravili pracovníci múzea niekoľko výstav: Kupeckého svet, výstavu 

výtvarných pác žiakov umeleckých škôl regiónu, Život v dielach figuralistov bola výstava pri 
príležitosti 65. výročia úmrtia Ferdiša Kostku, poctu amatérskemu archeológovi, historikovi 
a profesorovi vzdala výstava Michal Schmidt – patriot zo Štefanovej, v závere roka to bola 
výstava svetových surrealistov (zo súkromnej zbierky) pod názvom ILUSTRÁCIE: Salvador 
Dalí, Jean Cocteau, Jean Marais, Tonino Guerra.  Medzi obľúbenými podujatiami nechýbali  
Keramické trhy, Pezinské viechy, letný festival Wine and Art, Pezinské vínne pivnice, 
ktoré čoraz viac navštevujú i zahraniční návštevníci a majú už medzinárodný charakter. 
 
Spolupráca s inými inštitúciami 
 

Odborní pracovníci múzea v spolupráci s Digitalizačným centrom Múzea SNP 
v Banskej Bystrici pracovali počas roka na digitalizácii a konzervovaní zbierkových predmetov. 

 
V spolupráci so Združením Mórica Beňovského pripravili pre verejnosť Večer 

o Móricovi Beňovskom (máj 2016). Múzeum počas roka spolupracovalo s Mestským kultúrnym 
strediskom vo Veľkom Krtíši, so SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre , SNM – Múzeum Červený 
Kameň. V rámci dobrej spolupráce s Mestom Pezinok už štvrtý rok spoločne pripravili aj 
Akadémiu tretieho veku, odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo. V spolupráci so ZŠ 
Kupeckého v Pezinku pripravili vydanie pracovného listu v nemeckej a anglickej verzii pre deti 
prvého stupňa základných škôl a v spolupráci so Slovenským archeologickým a historickým 
inštitútom realizovali archeologický výskumu v Budmericiach. Naďalej pokračovala spolupráca 
s Museum Schloss Ritzen (AT) zapožičanie exponátov  na výstavu "Betlehemy" slowakische 
Keramikkrippen) a pre Slovenskú národnú galériu zapožičali muzeálne predmety na výstavu 
,,Sen x skutočnosť/Umenie & propaganda v období slovenského štátu 1939 - 1945“. 

 
 
 
Využívanie externých zdrojov 
 

Malokarpatské múzeum za rok 2016 využilo z Dotačného systému MK SR 29.000,- 
EUR na archeologický výskum pravekej fortifikácie v Budmericiach získali 7.000,- EUR a na 



účelový mobiliár pre depozit múzea získali 22.000,- EUR. Od Mesta Pezinok múzeum získalo 
1.500,-EUR na podujatie Keramické trhy. 
Záver 
 

Aj v roku 2016 sa múzeum orientovalo predovšetkým na vinohradnícku 
a vinársku tradíciu. V tomto kontexte vykazuje dobré výsledky v oblasti nadobúdania 
zbierkových predmetov, ich odborného spracovania  a prezentácie, ako aj v súvisiacej 
odborno-výskumnej činnosti. V odbornej činnosti má výrazný podiel aj realizácia 
archeologických výskumov, ktorá pre múzeum predstavuje značný zdroj príjmov. 
Ťažisko sprievodných podujatí múzea tvorili kultúrno-spoločenské podujatia, orientácia 
na previazanosť z turizmom, výstavy, prezentácie a koncerty, čomu zodpovedajú aj 
mediálny výstupy a odozvy. V súlade s programovou skladbou je orientovaný aj 
marketing. Osobitná pozornosť je venovaná návštevníkom s telesným postihnutím 
(prehliadky pre nevidiacich a nepočujúcich). Súhrnná návštevnosť v múzeu bola 
5.426 osôb.  

 
 
Tabuľka č. 8: Malokarpatské múzeum Pezinok, prehľad roky 2013 – 2016 

     

 
Rok 

 
 

Čerpanie 
rozpočtu 
k 31. 12. 
z BSK v € 

Počet 
pracovníkov 
(priemerný 

prepočítaný) 

Počet 
získaných 
exponátov 

 

Počet 
návštevníkov 

 
 

2013 295 670,96 15 951 4 833 
2014 316 540,98 15 104 5 462 
2015 360 061,00 17 272 7 351 

2016 392 741,64 17 1334 5 426 

 

 
 

 


