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1. Identifikácia organizácie 
Názov: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej ÚĽUV)
Sídlo: Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: štátna príspevková organizácia
Riaditeľ: Ing. Milan Beljak
Členovia vedenia: 



Námestníčka pre výrobu a odbyt: Helena Haberernová
Námestníčka pre odborné činnosti a propagáciu: PhDr. Zora Valentová
Námestníčka pre ekonomiku: Ing. Emília Kaszová
Telefón: 02/52731349
Fax: 02/52731349
e-mail: craft@uluv.sk

Adresa internetovej stránky organizácie: www.uluv.sk
Ústredie  ľudovej  umeleckej  výroby  ako  štátna  príspevková  organizácia  zriadená  zákonom 
Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách je v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Vzhľadom na skutočnosť, že ÚĽUV bol zriadený 
zákonom, jeho predmet činnosti sa odvíja priamo z § 6 citovaného zákona.
Hlavné činnosti:

• výskum, dokumentácia, ochrana a rozvoj ľudovej umeleckej výroby, 

• hmotné zabezpečenie ľudových umeleckých výrobcov predovšetkým výkupom ich výrobkov a 
 ich zamestnávaním ako domáckych robotníkov – teda výroba ľudových umeleckých 
výrobkov, ľudového odevu, diel užitého umenia a úžitkových predmetov, 

• obchodná činnosť – predaj výrobkov prostredníctvom vlastnej siete výstavných siení 
a predajní a dodávky do obchodných sietí iných organizácií v tuzemsku a v zahraničí, 

• vydavateľská a propagačná činnosť, 

• reprografické, foto a  video služby ľudovej umeleckej výroby a  s  tým súvisiace činnosti, 

• výstavná činnosť, 

• vyhľadávanie talentovaných ľudových tvorcov a vytváranie predpokladov pre ich ďalší rozvoj 
v Škole remesiel, 

• zabezpečovanie kultúrno-vzdelávacej činnosti vo Dvore remesiel, 

• nadväzovanie stykov so zahraničnými a domácimi organizáciami v oblasti poznávania, 
šírenia a ochrany tradičných remesiel a  ľudovej umeleckej výroby za účelom výmeny 
skúseností a odbornej spolupráce, 

• propagácia ľudovej umeleckej výroby tak, aby sa zachovala tradícia a regionálne osobitosti, 

• vykonávanie činnosti na základe osobitného povolenia zakladateľa. 

Sledované  obdobie  bolo  rozhodujúce  z  hľadiska  historického  vývoja  organizácie.  Nieslo  sa  v 
znamení  príprav na zmenu jej  právnej  formy. Okrem toho,  že sme zabezpečovali  úlohy určené 
priamo zákonom a kontraktmi uzavretými medzi organizáciou a zriaďovateľom, pokračovali sme v 
prípravách na zmenu právnej formy organizácie. Prvotným východiskovým materiálom k tomu bolo 
uznesenie vlády č. 694/2000 k   Auditu súladu financovania a činnosti ústredných orgánov štátnej 
správy a  organizácií v  ich pôsobnosti. Audit okrem iného poukázal na to, že súčasný právny rámec 
pre zabezpečovanie verejných funkcií, resp. vykonávanie verejnoprospešných činností je príliš úzky, 
a  preto odporučil vytvoriť nové a  rôznorodejšie možnosti právneho štatútu a vzťahu so štátom pre 
organizácie vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme. Namiesto tradičných foriem rozpočtových a 
 príspevkových  organizácií  odporučil  zaviesť  väčšiu  rôznorodosť  a možnosť  výberu  pre  právne 
postavenie organizácií vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.
Podľa citovaného uznesenia organizácia už od 1. júla 2001 mala existovať v  inej právnej podobe. 
Transformácia sa neuskutočnila k uvedenému termínu a  ani k 31. 12. 2001, nakoľko sa čakalo na 
paragrafované  znenie  novely  zákona  o  podmienkach  premeny  niektorých  rozpočtových  a 
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príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, na tzv. 
transformačný zákon. Ten bol prijatý v Národnej rade SR dňa 18. 12. 2001 a uverejnený v Zbierke 
zákonov pod číslom 13 dňa 15. januára 2002 s účinnosťou od 15. 1. 2002.
Zo znenia zákona bolo jasné, že transformácia organizácie na inú právnu formu sa podľa neho 
uskutočniť nemôže, nakoľko tento zákon sa nevzťahoval na rozpočtové a príspevkové organizácie 
zriadené zákonom. 
Preto sa hľadala iná prijateľná cesta. Pripravený a schválený bol materiál na úrovni Ministerstva 
kultúry SR dňa 29. apríla 2002 prijatím uznesenia o zmene právnej formy organizácie zo štátnej 
príspevkovej na akciovú spoločnosť so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu s účinnosťou, ktorá 
bola závislá od rozhodnutia vlády SR, pričom ako časový horizont bol odporučený pravdepodobný 
termín k 1. júnu 2002, najneskoršie k 1. júlu 2002. Materiál o zmene právnej formy organizácie bol v 
rámci  pripomienkového  konania  postúpený  jednotlivým  rezortom.  Pripomienky  boli  vo  väčšine 
prípadov obyčajné a boli  aj  akceptované.  Zásadné pripomienky malo Ministerstvo financií  SR - 
sekcia rozpočtová,  ktoré odporučilo,  aby prechod práv a povinností  ÚĽUV bol  riešený v novele 
zákona č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe. 
Organizácia to prijala a ústretovo začala spolupracovať s Ministerstvom kultúry SR na tvorbe novely 
zákona č.  4/1958 Zb.  o  ľudovej  umeleckej  výrobe  a  umeleckých  remeslách.  Pri  tvorbe  novely 
vychádzala z vlastných poznatkov a z porovnania našej legislatívy s legislatívou v iných európskych 
krajinách.  Pripravený bol  návrh zákona NR SR o ochrane ľudovej  umeleckej  výroby a Komore 
ľudovoumeleckých výrobcov, ktorým mal byť nahradený pôvodný zákon. Súčasne s týmto novým 
zákonom mal byť schválený vo vláde aj materiál o založení ÚĽUV, akciovej spoločnosti so 100 %-
nou  majetkovou  účasťou štátu.  Žiaľ,  musíme  konštatovať,  že  v  procese  sa  nepokračovalo 
dostatočne intenzívne a celá záležitosť je odsunutá na vedľajšiu koľaj.
V  II.  polroku  2002  nám  bolo  jasné,  že  transformácia  sa  neuskutoční,  a  preto  sme  sa  začali 
intenzívne  pripravovať  na  vytvorenie  podmienok  prechodu  na  systém  Štátnej  pokladnice. 
Vypracovaný bol návrh rozpočtu na rok 2003 ako pre príspevkovú organizáciu a súčasne aj návrh 
rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie, t. j. návrh rozpočtu ako pre rozpočtovú organizáciu. Týmto 
vlastne  zlučujeme  nezlučiteľné.  Napriek  tomu,  že  už  teraz  predpokladáme  určité  problémy  vo 
financovaní  hlavne  nedokončenej  výroby,  sme pripravení  fungovanie  systému overiť.  Na  tomto 
mieste  znovu prízvukujeme,  že  zo  zákona pôsobíme ako  výrobno-obchodná  organizácia,  ktorá 
okamžite musí reagovať na riešenie problémov v podmienkach trhového hospodárenia. 
Obdobne ako v roku 2001, aj v roku 2002 bol na kultúrno-spoločenskú činnosť poskytnutý príspevok 
z  kapitoly  MK  SR  zásadne  ako  "adresný"  na  konkrétne  nekomerčné  kultúrne  aktivity  podľa 
uzavretého kontraktu so zriaďovateľom. 
Kontrakty boli uzavreté na výskum, vývoj, dokumentáciu umelecko-remeselnej činnosti, na výchovu 
a  vzdelávanie zabezpečované systémom kurzov v  Škole remesiel, na odbornú poradenskú činnosť 
poskytovanú  individuálne  v rámci  starostlivosti  o výrobcov  a pre  kolektívy  formou  odborných 
seminárov, na poskytovanie knižničných služieb, vydávanie publikácií edičného radu Škola tradičnej 
výroby a remesiel, na vydávanie časopisu Remeslo-umenie-dizajn určeného širokej verejnosti, na 
činnosť polyfunkčného centra Dvor remesiel  a  v  neposlednom rade na organizovanie národnej 
súťaže dizajnu úžitkových predmetov vychádzajúcich z tradície.
Hospodárenie  ÚĽUV  sa  riadi  predovšetkým  zákonom  SNR  č.  303/1995  Z.  z.  o   rozpočtových 
pravidlách v znení zmien a doplnkov a vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a podľa ostatných 
platných právnych noriem. Organizácia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a  dane z príjmov 
právnických osôb. V  roku 2002 nebola vykonávaná žiadna podnikateľská činnosť.
 

 

 



 

 

 

 

1. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:
Poslaním organizácie  je  čo  najlepšie  splniť  úlohy  vyplývajúce  z predmetu  činnosti.  Tieto  úlohy 
môžeme zaradiť zhruba do 10 okruhov: 
2.1. Kultúrno-vzdelávacia činnosť vo Dvore remesiel

1. Program kultúrnych aktivít vo Dvore remesiel
Z programu kultúrnych aktivít sa vo Dvore remesiel v roku 2002 realizovali tieto podujatia:

• Veľká noc s ÚĽUV-om (21. - 23. marca 2002)

Podujatie pozostávalo z niekoľkých programových blokov:
V remeselníckych dielňach prebiehali tvorivé dielne zamerané na  veľkonočnú tematiku: pletenie 
korbáčov, zdobenie kraslíc a medovníkov. Návštevníci si mohli pod dozorom lektora vyskúšať tieto 
techniky a vyhotoviť veľkonočný výrobok.
Výrobcovia ÚĽUV predvádzali tradičné výroby a zhotovovali výrobky viažuce sa k jarným sviatkom. 
Boli to: výroba zo šúpolia,

maľba na skle,
zdobenie medovníkov,
pletenie košíkov z prútia,
pletenie korbáčov,
olepovanie kraslíc bavlnkami,
odrôtovanie kraslíc.

Súbežne prebiehali kurzy: hrnčiarska výroba,
paličkovanie čipiek,
pletenie košíkov,
výroba odrôtovaných kraslíc.

Súčasťou programu bolo vystúpenie folklórnej skupiny Lipa.
• Dni majstrov ÚĽUV (7. – 8. septembra 2002)

Podujatie organizoval ÚĽUV v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, Mestským 
múzeom v Bratislave a Agentúrou Artes. Program dvojdňovej prezentácie ľudového umenia 
a remesiel pozostával z ukážok tradičnej výroby v podaní výrobcov ÚĽUV, prehliadky tradičnej 
odevnej tvorby ÚĽUV, prehliadky odievania a zvykov dvoch obcí zo Slovenska, Školy remesiel pre 
deti a folklórneho hudobného programu.
Výrobcovia ÚĽUV predvádzali tieto tradičné remeselné techniky: dlabanie dreva, debnárstvo, 
štiepanie dreva, drevorezbu, výrobu zo svoru, výrobu bačovského riadu, výrobu zvoncov, 
drotárstvo, hrnčiarsku výrobu, hrubostáčané i tenkostáčané šúpolie, pletenie zo slamy, pletenie 
z pálky, pletenie z prútia, tkanie na krosnách, paličkovanú čipku, vyšívanie, maľbu na sklo, zdobenie 
kraslíc a medovníkov, kováčstvo a hudobné nástroje. Zúčastnilo sa celkom 30 výrobcov.
Škola remesiel ponúkala v rámci tvorivých dielní deťom na vyskúšanie tieto techniky: drevorezbu, 
drotárstvo, maľbu na skle, paličkovanie, pletenie zo slamy a výrobu šúpoľových bábik, tkanie na 



krosnách, zdobenie kraslíc, točenie na hrnčiarskom kruhu a zdobenie medovníkov. Záujem detí 
prevyšoval kapacitu dielní. 
Prehliadka tradičnej odevnej tvorby ÚĽUV v podaní členov folklórneho súboru a ukážky ľudového 
odevu z Kozároviec a Čajkova v podaní obyvateľov týchto obcí priblížilo odevné varianty z vyše 20 
lokalít.
Podujatie sprevádzali vystúpenia folklórnych súborov Konopa a Dolina.

• Vianoce s ÚĽUV-om (12. – 13. decembra 2002)

Podujatie bolo zamerané na prezentáciu takej výroby a výrobkov ÚĽUV, ktoré svojím charakterom 
patria k tradičnému vianočnému sortimentu. V priamom kontakte s výrobcami sa návštevníkom 
ponúkali drevené dlabané výrobky, zvonce, medovníky, šúpoľové košíky a keramika. 
2. 1. 2. Prezentačné podujatia iného druhu

• Prezentácia s UNICEF (4. mája 2002)

V spolupráci  s nadáciou  UNICEF  sa  ÚĽUV  zúčastnil  na  I.  benefičnej  záhradnej  slávnosti 
v Grassalkovičovej záhrade v Bratislave. Predstavili sme niektoré tradičné výrobné techniky v rámci 
detských tvorivých dielní: tkanie na krosnách, točenie na hrnčiarskom kruhu, rezbárstvo, drotárske 
techniky a paličkovanie čipiek. Táto prezentácia zaznamenala veľký úspech.

• Čipkárske stretnutie (26. – 28. apríla 2002)

V rámci  III.  čipkárskeho  stretnutia  v Bratislave  v priestore  Primaciálneho  paláca  sa  predstavili 
čipkárky z klubu Priadky, ktorý pôsobí pri Škole remesiel. Prezentovali sa ukážkami svojich prác 
a predvádzaním paličkovania.

• Vystúpenie remeselníka zo zahraničia (23. – 25. júla 2002)

Tim Wade z Walesu prezentoval tradičnú výrobu z dreva vo svojej krajine a na ostrove Pukapuka, 
kde  pôsobil  ako  lektor,  formou  prednášky  spojenej  s premietaním diapozitívov  a v areáli  Dvora 
remesiel formou ukážok techniky tokárenia dreva na ručnej tokárni (sústruhu).
 

3. Odborná činnosť
Výstavy
V roku 2002 ÚĽUV prezentoval tvorbu mladých dizajnérov vo vlastnom priestore – v Dizajn štúdiu – 
formou výstav. Realizovali sa tieto výstavy:

• Alžbeta Burianová – Interiérový textil a odevné doplnky (4. 12. 2001 – 25. 1. 2002) 
Výstava ľanovo-bavlnených tkaných textílií, ručne maľovaných hodvábnych šatiek 
a kožených kabeliek. 

• Adriana Kabeleová – Nite nebláznite (29. 1. – 1. 3.) 

Výstava odevov a odevných doplnkov. Autorka prezentovala kolekcie šiat na slávnostné 
príležitosti, kabelky, tašky z textilu s uplatnením strojovej výšivky.

• Lea Fekete – Interiérové dekorácie (5. 3. – 12. 4.) 

Výstava dekoračných interiérových predmetov z textilu, papiera a prírodných materiálov, 
tematicky venovaná veľkonočným sviatkom. Súčasťou výstavy bola aj minikolekcia odevov 
z módnej prehliadky IGEDO v Düsseldorfe v r.1993, inšpirovaná ľudovým krojom.

• Šimon Mišurda – Svietidlá a predmety na stolovanie (9. 4. – 10. 5.)

Na výstave autor prezentoval novú kolekciu kovových osvetľovacích telies – stojanových 
a závesných - s uplatnením drotárskej technológie. Svietidlá dopĺňali drôtené misy zhotovené 
rovnakou technikou.



• Jarmila Dobríková – Nábytok a interiérové doplnky (21. 5. – 21. 6.) 

Výstava nábytku vychádzajúceho z ľudovej architektúry. Kolekciu dopĺňali interiérové 
predmety – vázy (sklo, drevo), nástenný vešiak a pod.

• Sylvia Jokelová – Dizajn od šporáka (25. 6. – 26. 7.) 

Výstava prezentovala náznakový interiér s vybranými, dizajnérsky ponímanými bežnými 
súčasťami, napr. rádio, lampy s dizajnom tradičnej ženskej ručnej práce.

• Jana Maderová, Barbara Gregušová – ocean´s (21. 7. – 21. 8.)

Batikované odevy, šperky zo strieborného drôtu kombinovaného s prírodninami (mušle, 
sušené kvety).

• Soňa Némethová – very romantic (23. 8. – 20. 9.)

Šperky z odlievaného striebra, prstene, vonné šperky s funkciou závesov na telo 
napustených parfémom.

• Patrik Illo, Táňa Hojčová, Marika Berkyová – The style is still alive (24. 9. – 25. 10.)

Úžitkové predmety zo skla, číre, farebne fúkané alebo hutnícke sklo, brúsené sklo. Fotografie 
skla.

• Dana Kleinert – Pletky s vláknom (29. 10. – 29. 11.)

Kolekcia odevov a odevných doplnkov zo strojovej a vytkávanej pleteniny, svietidlá 
zhotovené artprotisovou technikou.

• Etela Lučová – Nábytok a interiérové doplnky (3. 12. 2002 – 3. 1. 2003)

Nábytkové solitéry v kombinácii moderných a tradičných materiálov a techník (kovu, prútia, 
kože), interiérové doplnky zo skla. Výstava bola zahrnutá do programu Dní dizajnu 2002, 
prehliadky slovenského a svetového dizajnu.

Vo výstavných priestoroch Mestského múzea v Bratislave a v spolupráci s touto inštitúciou bola 
inštalovaná výstava

• Jana Menkynová – Dizajn a remeslo (5. 12. 2002 – 2. 2. 2003)

Výstava bola venovaná tvorbe dlhoročnej výtvarníčky ÚĽUV Jane Menkynovej. Priniesla 
výber z jej návrhov pre ÚĽUV zo všetkých oblastí, ktorým sa venovala: prírodné pletivá, koža, 
kov, drevo, keramika, tkaniny, výšivky, čipky, šperk, hračky, kraslice, pozdravy, odevy. 
K výstave bol vydaný katalóg. Výstava bola zahrnutá do projektu Dni dizajnu 2002 
(koordinátor Slovenské centrum dizajnu). 

Iné odborné činnosti
• Vypracovanie odborných podkladov pre expozíciu Klenotnica ľudovej umeleckej 

výroby a projekt Virtuálneho múzea ľudovej umeleckej výroby
Dopracovaný bol scenár expozície, dôvodová správa k scenáru a podklady k sprievodnej 
dokumentácii. Vypracovaný bol rubrikátor (štruktúra) počítačového programu virtuálneho 
múzea, ktorý sa priebežne doplňoval a upresňoval. Uskutočnili sa konzultácie s oslovenými 
potenciálnymi riešiteľmi a sekciou informatiky MK SR.

• Práca na pripravovanom zákone o ľudovej umeleckej výrobe
Vypracovaný bol návrh novelizácie zákona č.4/58, návrh nového zákona o ľudovej umeleckej 
výrobe a Komore ľudovoumeleckých výrobcov, dôvodová správa k zákonu, vyhodnocovalo 
sa pripomienkové konanie.

• Vypracovanie materiálu na skvalitnenie propagácie výrobkov vo Výstavných sieňach 



a predajniach ÚĽUV
Vypracovaný bol návrh na aktualizáciu informačných listov, návodov na ošetrovanie, 
informácií o výrobkoch, študijného materiálu a pod. Aktualizovaný bol študijný materiál pre 
predavačky ÚĽUV.

• Účasť v porotách a redakčných radách 

Zástupca ÚĽUV-u bol členom poroty na vyhodnotenie súťaže Z rúk majstrov v Prievidzi, ktorú 
organizovalo Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi ako súťaž ľudových umelcov 
a remeselníkov hornej Nitry v oblasti tradičnej výroby a remesiel.
Pracovník ÚĽUV-u pôsobil tiež v porote Etnofilmu Čadca 2002.
Účasť pracovníkov ÚĽUV v redakčných radách a výboroch: Slovenský národopis, 
Národopisné rozpravy, Atlas krajiny Slovenskej republiky, výbor Národopisného odboru MS 
v Nitre, výbor Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, Národopisný odbor Matice 
slovenskej.

• Publikačná činnosť
Vypracované boli články z činnosti ÚĽUV a z oblasti tradičnej kultúry pre odborné periodiká 
(Remeslo umenie dizajn, Slovenský národopis, Národná osveta).

• Účasť na konferenciách 

Zástupca ÚĽUV-u vystúpil s referátmi na konferenciách o tradičnej kultúre v Rožnove pod 
Radhoštěm a Dolnom Kubíne.
 

 

 

 

3. Internetová stránka ÚĽUV 
Uskutočňovala  sa  priebežná  aktualizácia  internetovej  stránky  podľa 
pripravovaných  podujatí,  nových  edičných  titulov,  programu  Školy  remesiel, 
výsledkov súťaže Kruhy na vode a pod. 
 

4. Propagácia
Propagácia v masmédiách a tlači

• Propagácia činnosti ÚĽUV v masmédiách sa odrazila v pomerne pravidelných informáciách 
objavujúcich sa najmä v denníkoch Sme, Práca, Večerník, Hospodárske noviny, Nový deň, 
v regionálnej tlači (Košice, Trnava, Poprad), v tlačovej agentúre TASR, v  STV, TV Markíza 
a TA3, na rozhlasových staniciach SRo, Twist. 
Informácie  sa  týkali  najmä  podujatí  Veľká  noc  s ÚĽUV-om,  Dni  majstrov  ÚĽUV,  výstav 
v Dizajn  štúdiu,  Školy  remesiel,  sympózií drotárov  a rezbárov.  Podrobnejšie  informácie 
prinášala tlač o pripravovaných letných kurzoch pre deti – Prázdninách s remeslom, ako aj 
o výstave Kruhy na vode. 
Pre STV boli pripravené dve relácie pre deti Gombík s tematikou kurzov pre deti. Pre 
televíziu sa v dielňach Dvora remesiel nakrúcala tiež relácia Kakao a časti k programom 
Srdcové záležitosti a Dni francúzskej kuchyne.
V STV bola odvysielaná relácia o Škole remesiel a v rámci kultúrneho spravodajstva 
informácie o výstavách v Dizajn štúdiu.



Slovenský rozhlas, najmä rádio Regina, informovalo pravidelne o aktivitách ÚĽUV.
Pre zahraničné vysielanie odzneli rozhovory o súťaži Kruhy na vode a o sympóziách drotárov 
a rezbárov.  Slovenský  rozhlas  odvysielal  rozhovor  s výtvarníčkou  Janou  Menkynovou 
v súvislosti s jej autorskou výstavou v decembri 2002.

• Zabezpečená bola propagácia ÚĽUV-u v Cestovnom lexikóne SR na rok 2003 a v 
publikáciách Bratislava Schöner Náci a Kam v Bratislave. 

• Aktuálne dianie v organizácii bolo prezentované v časopise Euroreport, periodiku na podporu 
integračných snáh vlády SR. 

 

Propagácia formou prehliadok Dvora remesiel
Prehliadka Dvora remesiel s atmosférou remeselníckych dielní bola zahrnutá do programu jednak 
turistických skupín zo zahraničia, jednak sprievodu oficiálnych zahraničných návštev SR. 
V roku 2002 Dvor remesiel s dielňami a predajňami navštívila manželka Národného zhromaždenia 
Kórejskej republiky so sprievodom a manželka ministra obrany USA. 
Predvádzanie výroby v dielňach bolo pripravené na požiadanie cestovnej kancelárie pre turistickú 
skupinu z Nemecka.
 

 

Grafické práce
Vlastnými pracovníkmi boli pripravené tieto grafické návrhy:

• transparenty na fasádu (Škola remesiel, Dvor remesiel, predajňa v Bratislave na Nám. SNP), 
• návrh svetelnej a nesvetelnej reklamy pre predajňu remeselníckych potrieb, 
• návrh na pútače, vizitky, samolepky, plagáty a pozvánky pre Dizajn štúdio ÚĽUV, 
• návrh menoviek a informačnej tabule v budove ÚĽUV, 
• pečiatka pre Školu remesiel a úprava diplomov pre absolventov kurzov, 
• plagáty a pozvánky na Dni majstrov ÚĽUV, na Drotárske a Rezbárske dni vo Dvore remesiel, 

na vystúpenie ľudového výrobcu z Walesu, na výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV, na Veľkú noc 
a Vianoce s ÚĽUV-om, 

• informačný a propagačný materiál o kurzoch pre Školu remesiel, 
• plagát na Čipkárske stretnutie (spolupráca s Magistrátom mesta Bratislavy), 
• inzerát na mapku CK Floratour, 
• návrh na novoročné pozdravy.

3. Iné
Z ostatných činností sa vykonalo

• monitorovanie článkov o činnosti ÚĽUV-u, výrobkoch, výrobcoch a ľudovej umeleckej výrobe 
všeobecne (on-line monitoring), 

• návrh a zabezpečenie zelene pre Dvor remesiel, dozor nad údržbou zelene, 
• zabezpečenie drevených pútačov k jednotlivým priestorom vo Dvore remesiel (dielne, 

predajne), 
• spolupráca na zabezpečovaní školenia predavačiek.

 

2.2. Škola remesiel
Základná činnosť Školy remesiel v roku 2002 bola zameraná na rozšírenie krúžkovej a záujmovej 



aktivity pre deti i dospelých, na tvorivé dielne pre školy a na ergoterapiu pre dospelých.
1. Kurzy

• Kurzy pre deti
Do záujmovej aktivity krúžkovou formou sa zapojilo celkom 101 detí. Tvorivú činnosť rozvíjali 
v dielňach:

• hrnčiarskej, 
• drotárskej, 
• tkáčskej, 
• rezbárskej, 
• výtvarnej.

• Kurzy pre dospelých
Záujmové kurzy pre dospelých navštevovalo 263 osôb v kurzoch:

• paličkovaná čipka pre začiatočníkov, 
• paličkovaná čipka pre pokročilých, 
• drevorezba, 
• hrnčiarska výroba, 
• tkanie na krosnách, 
• drôtený šperk, 
• drotárske techniky, 
• pletený drôt, 
• pletenie košíkov z prútia, 
• šúpoľové bábiky, 
• tenkostáčané šúpolie, 
• hrubostáčané šúpolie, 
• sieťovanie, 
• maľba na sklo, 
• kraslice oblepované slamou, 
• odrôtované kraslice, 
• veľkonočné medovníky, 
• vianočné ozdoby zo slamy.

• Prázdniny s remeslom
V čase jarných a letných prázdnin bola činnosť Školy remesiel vyhradená školopovinným deťom 
a mládeži. V rámci jarných prázdnin absolvovalo program v remeselníckych dielňach 10 detí. V lete 
boli podobne ako v predchádzajúcich troch rokoch pripravené týždenné turnusy vo forme denného 
tábora s pobytom v piatich rôznych dielňach.  V čase od 1.  7.  do 23.  8.  2002 sa v 8 turnusoch 
vystriedalo 199 účastníkov a spolu bolo odučených 320 hodín. Oproti minulým ročníkom bola do 
programu  zaradená  aj  maľba  na  skle.  Zmena  bola  úspešná  a privítali  ju  najmä  deti,  ktoré  sa 
zúčastňujú podujatí Školy remesiel opakovane.

2. Práca v tvorivých dielňach
• Tvorivé dielne pre školy

Do tvorivých dielní pre školy sa zapojilo 1432 žiakov z bratislavských základných škôl, zo ZŠ 
v Seredi, z Mestského kultúrneho centra Bratislava (Gaštanová ul.), gymnázií a medzinárodných 
škôl v Bratislave.
Pedagógom zo  Združenej  strednej  školy  na  Švabinského  ul.  a Ústavu  sociálnych  služieb  prof. 
Matulaya na Lipského ul.  v Bratislave sme umožnili  zúčastniť  sa inštruktážneho kurzu snovania 
a prípravy osnovy do krosien.



• Tvorivé dielne v rámci Dní majstrov ÚĽUV
Náročným podujatím bola prezentácia školy a jej činnosti v exteriéri v rámci podujatia Dni majstrov 
ÚĽUV v dňoch 7. – 8. 9. 2002 na Hlavnom námestí v Bratislave. Pre detských záujemcov bola 
pripravená tvorivá aktivita v 10 rozličných remeselných činnostiach: drevorezba, točenie na 
hrnčiarskom kruhu, tkanie na krosnách, paličkovanie čipiek, plstenie, drotárstvo, zdobenie 
medovníkov, maľovanie kraslíc, výroba šúpoľových bábik, maľba na skle. Na ilustráciu slúži fakt, že 
počas dvoch dní sa minulo 50 kg hliny, deti vyzdobili 90 vajíčok a 525 medovníkov.

• Ergoterapia
ÚĽUV nadviazal spoluprácu s DPS Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ul. v Bratislave, odkiaľ 
v rámci pracovnej terapie navštívilo dielne 186 osôb.

• Klubová činnosť
Klubová činnosť Školy remesiel sa rozvíja prostredníctvom klubu Priadky, v ktorom je 19 členiek. 
Schádzajú  sa  v priestore  tkáčskej  dielne  dvakrát  mesačne.  Činnosť  zameriavajú  najmä  na 
paličkovanie  čipiek,  vzájomné konzultácie  a prezentovanie  svojich  prác.  Zúčastňujú  sa  rôznych 
čipkárskych stretnutí, napr. v Bratislave, Prešove.

• Prezentácia
Priebežne  podľa  záujmu  prebiehalo  predvádzanie  výroby  v jednotlivých  dielňach  pre  širokú 
verejnosť a domácich i zahraničných návštevníkov Dvora remesiel.

2. Metodická činnosť 
V tejto sfére činnosti sa realizovalo:

• vypracovávanie obsahovej náplne pre novootvorené kurzy, 
• vyhotovenie vzorníkov pre textilné techniky, drotárske a rezbárske kurzy, 
• vyhotovenie dokladov o absolvovaní kurzov pre účastníkov. 

2. Výstavná činnosť v rámci Školy remesiel
K činnosti Školy remesiel patrí aj prezentácia prác účastníkov kurzov. Realizovali sa: - výstavky 
z prác po ukončení jednotlivých kurzov,

• výstavky prác detských účastníkov jarných i letných Prázdnin s remeslom.

2. Vzdelávací program lektorov
Na doplnenie a rozširovanie vlastných zručností a vedomostí sa lektori Školy remesiel vzdelávali 
v kurzoch:

• sieťovanie, 
• tkanie na ráme, 
• drotárske techniky, 
• drôtený šperk, 
• tenkostáčané šúpolie, 
• plstenie.

 

2.3. Edičná činnosť
1. Časopis Remeslo umenie dizajn

V roku 2002 boli vydané 4 čísla časopisu Remeslo umenie dizajn.
V súvislosti so zabezpečovaním časopisu sa realizovali tieto práce:

• zostavenie obsahov všetkých čísiel, 



• zabezpečovanie článkov a fotografií, 
• redigovanie textov a ich korektúry, 
• spolupráca s grafikom, 
• spracovanie krátkych správ, resumé článkov a zabezpečenie prekladov, 
• zabezpečenie distribúcie. 

1. Edícia Škola tradičnej výroby a remesiel
V edícii Škola tradičnej výroby a remesiel boli vydané publikácie:
Michal Škrovina: Maľba na sklo
Daniel Lichard: Výroba z hliny
V súvislosti s prípravou oboch publikácií sa zabezpečovalo:

• redigovanie textov, 
• zabezpečenie jazykovej úpravy, 
• fotografovanie postupov výroby a výrobkov, 
• korektúry, 
• spolupráca s grafikom.

 

2.4. Výskumná a dokumentačná činnosť
1. Výskum a dokumentácia tradičnej výroby

• V súvislosti s vydaním publikácie o maľbách na skle sa urobil prieskum u M. Škrovinu, 
• uskutočnil sa prieskum pradenia a spracovania ovčieho rúna v Klenovci v súvislosti 

s výučbou v Škole remesiel, 
• návšteva výrobcu tkáčskych krosien v Malatinej za účelom ich zakúpenia pre tkáčsku dielňu,

• štúdium materiálu o lyžičníkoch v depozitári SNM v Martine a v Šarišskom múzeu 
v Bardejove za účelom vypracovania článku pre časopis RUD, 

• prieskum u kováča v Novom Tekove a obhliadka tradičnej kováčskej dielne za účelom 
získania zariadenia dielne pre Dvor remesiel, 

• štúdium materiálu o sieťovaní v SNM – HM v Bratislave v súvislosti s výučbou v Škole 
remesiel, 

• prieskum výroby nožov vylievaných cínom u výrobcu M. Látku a zisťovanie možností výučby 
tejto techniky pre Školu remesiel, 

• prieskum šitia krojov a krojových doplnkov a fotodokumentácia u krajčírky M. Lörincovej za 
účelom vypracovania príspevku pre časopis RUD, 

• štúdium v dokumentačnom zbierkovom fonde ÚĽUV-u so zameraním sa na zoomorfnú 
ornamentiku a motívy na ľudovom textile,

• sledovanie diania v súčasnej ľudovoumeleckej výrobe a jej dokumentácia na väčších 
podujatiach na Slovensku: Folklórny festival Východná, Kováčske dni v Turčianskych 
Tepliciach, EĽRO v Kežmarku, Podpolianske folklórne slávnosti Detva, Jánošíkov dukát 
v Rožnove pod Radhoštem (za účasti slovenských výrobcov), 

• návšteva medzinárodného festivalu paličkovanej čipky vo Vamberku (ČR) s prehliadkou 
výstav a prezentácií práce čipkárok prítomných na podujatí.

1. Dokumentácia súčasnej výroby
Urobená bola

• fotodokumentácia nových výrobkov schválených umeleckou komisiou, 
• fotodokumentácia dizajnérskych výrobkov určených pre Dizajn štúdio, 
• fotodokumentácia z otvorenia výstav v Dizajn štúdiu (Kabeleová, Fekete, Mišurda, 



Dobríková, Jokelová), 
• fotodokumentácia prác vytvorených v Škole remesiel, 
• zdokumentovanie postupu maľovania na sklo pre publikáciu M. Škrovinu: Maľba na sklo, 
• zdokumentovanie postupu hrnčiarskej výroby pre publikáciu D. Licharda: Výroba z hliny, 
• fotodokumentácia podujatí vo Dvore remesiel: Veľká noc s ÚĽUV-om,

Drotárske dni vo Dvore remesiel,
Rezbárske dni vo Dvore 
remesiel,
Tim Wade vo Dvore remesiel,

• dokumentácia formou videozáznamov: Škola remesiel, 

Rezbárske dni vo Dvore 
remesiel,
Dni majstrov ÚĽUV,
Kruhy na vode 2002,

• fotodokumentácia odovzdávania titulov majster ĽUV, 
• fotodokumentácia výroby plstených čiapok a snovania.

2.4.3. Dokumentačné zbierky, fotoarchív, archívny materiál
Priebežne sa vykonávali tieto činnosti:

• evidovanie a archivovanie fotografií a negatívov,

• zakladanie a evidencia kópií výskumných správ, 
• digitalizácia vzorníkov výzdoby ľudového odevu – oblasť Liptovských Sliačov a Važca (80 

ks), 
• prepisovanie údajov z kresieb ľudového odevu do PC (1613 ks), 
• výpožičná služba v dokumentačných zbierkach, fotoarchíve a archíve kresieb, 
• inventarizácia dokumentačných textilných i netextilných zbierok , 
• príjem videokaziet a ich evidencia: Drotárstvo, Drotárska púť, Etnografický atlas Slovenska, 

Dedo Siváň, Žilavá, Stopy v dreve, Kresané do dreva, Rezbárske dni (TA3), Škola remesiel, 
Dni majstrov ÚĽUV, Kruhy na vode 2002, 

• konzervovanie zvoncov a drevených plastík vo Dvore remesiel, 
• reštaurovanie 4 malieb na skle zo vzorkovnice ÚĽUV, 
• rozpracovanie koncepcie evidencie a ochrany vzorkovnice, 
• do vzorkovnice pribudlo 9 ks predmetov z drôtu, ktoré dokumentujú prácu účastníkov 

podujatia Drotárske dni vo Dvore remesiel.
Štúdium vo vzorkovnici a fotoarchíve využívali najmä lektori Školy remesiel a účastníci súťaže 
Kruhy na vode – študenti VŠVU i jednotlivci.

2.5. Knižničná činnosť
Priestor odbornej knižnice je v súčasnosti v rekonštrukcii, ale aj napriek tomu sa činnosť v knižnici 
podľa daných možností zabezpečuje.

• zabezpečilo sa viazanie časopisov z roku 2001, 
• zaevidovalo sa 53 nových titulov, z toho 26 získaných ako dary, 
• vykonala sa inventarizácia knižnice, 
• prebiehala výpožičná služba.

V súvislosti so súťažou Kruhy na vode 2002 navštevovali knižnicu najmä výtvarníci a študenti VŠVU 
a stredných umeleckých škôl. Pravidelnými čitateľmi sú lektori Školy remesiel, kurzisti 



a zamestnanci ÚĽUV.

2.6. Kruhy na vode
V roku 2002 sa uskutočnil druhý ročník dizajnérskej súťaže Kruhy na vode 2002.
Do súťaže sa prihlásilo 174 autorov. Komisia hodnotila 127 samostatných prác a 142 kolekcií, t. j. 
spolu 788 kusov predmetov. Súťažilo sa v 4 kategóriách:

• v kategórii Odev a odevný doplnok - 37 samostatných prác a 64 kolekcií, spolu 286 
predmetov, 

• v kategórii Úžitkový predmet na každý deň – 50 samostatných prác a 47 kolekcií, spolu 351 
predmetov, 

• v kategórii Interiérový prvok – 30 samostatných prác a 15 kolekcií, spolu 76 predmetov, 
• v kategórii Tradícia ako idea – 11 samostatných prác a 17 kolekcií, spolu 80 predmetov.

Súťaž
V súvislosti so zabezpečovaním súťaže sa vykonali tieto práce:

• evidencia prihlášok, 
• evidencia a zhromažďovanie súťažných prác, vypracovanie zoznamov, 
• zostavenie odbornej poroty na posudzovanie súťažných prác, 
• aranžovanie súťažných prác pre posudzovanie porotou, 
• hodnotenie v dvoch kolách, 
• vrátenie vyradených predmetov autorom.

V prvom kole porota vyradila 169 súťažných prác a kolekcií, do druhého kola postúpilo 103 
súťažných prác a kolekcií. V druhom kole komisia udelila ceny a čestné uznania v každej kategórii.
Katalóg
Z ocenených prác bol zostavený katalóg, ktorý bol vydaný k výstave Kruhy na vode.
V súvislosti s jeho prípravou sa zabezpečovalo fotografovanie ocenených prác, vypracovanie 
textov, korektúry, spolupráca s grafikom.
Výstava
Otvorenie výstavy z výsledkov súťaže Kruhy na vode 2002 sa uskutočnilo 9. októbra 2002 vo 
výstavných priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave a bolo spojené s odovzdávaním 
cien autorom. V tomto rámci boli

• pripravené diplomy pre ocenených autorov (spolupráca s grafikom, korektúry), 
• zabezpečené plagáty, transparenty a vývesné plochy, 
• inštalovaná výstava v spolupráci s architektom, kurátorkou výstavy a realizačnou firmou, 
• pripravená módna prehliadka Ley Fekete ako súčasť vernisáže.

 

2.7. Kontakty a spolupráca so zahraničím
V roku  2002  sa  ÚĽUV  zúčastnil  na  podujatiach  zameraných  na  prípravu,  ako  aj  realizáciu 
spolupráce zahraničných partnerov združených v Európskej federácii ľudového umenia a remesiel 
a Medzinárodnej  organizácie  ľudového  umenia  (IOV)  pri  UNESCO.  ÚĽUV  je  členom  oboch 
medzinárodných organizácií, pričom riaditeľ ÚĽUV Ing. Milan Beljak vykonáva v Európskej federácii 
ľudového umenia a remesiel funkciu člena výkonného výboru a v IOV pri UNESCO bol zvolený za 
viceprezidenta Medzinárodnej komisie pre ľudové umenie.
Dňa 10. 1. 2002 sa ÚĽUV zúčastnil na konferencii venovanej vyhodnoteniu desaťročnej spolupráce 
a perspektívam ďalšej  spolupráce  etnológov  a inštitúcií  z Rakúska,  Českej  republiky,  Slovinska, 
Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska, ktoré sa venujú ľudovej kultúre 



a jej štúdiu, dokumentácii a prezentácii. Konferencia sa konala v Kittsee v Rakúsku.
V dňoch  10.  –  19.  5.  2002  sa  ÚĽUV zastúpený  riaditeľom a manažérom pre  odborné  činnosti 
a zahraničné vzťahy zúčastnil na 10. európskej konferencii IOV pri UNESCO. Konferencia sa konala 
postupne  vo  Viedni,  Trenčianskych  Tepliciach  a maďarskom  Sarvári.  Na  prvej  cezhraničnej 
konferencii  tejto  organizácie  odznelo  64  referátov  z rôznych oblastí  ľudového umenia  a kultúry. 
V časti  venovanej  ľudovému  remeslu  odznel  za  ÚĽUV  referát  na  tému  Ľudovosť  a tradičnosť 
súčasnej ľudovej umeleckej výroby a remesla. O konferencii  priniesol obšírnu informáciu časopis 
Národná osveta.
Riaditeľ ÚĽUV sa ako zástupca Európskej federácie ľudového umenia a remesiel v dňoch 16. a 17. 
5.  2002  spolu  s generálnym  sekretárom  federácie  zúčastnil  na  odovzdávaní  Ceny  Európskej 
federácie  ľudového  umenia  a remesiel  víťazovi  otvorenej  súťaže  remesiel  a úžitkového  umenia 
v Maďarsku.
V dňoch 15. – 19. 5. 2002 sa vo Dvore remesiel uskutočnil kurz splsťovania vlny a výroby z plste, 
ktorý  pripravili  a viedli  lektorky  z partnerskej  organizácie  Estonian  Folkart  and  Craft  Union 
z Estónska.  Absolventi  kurzu  z radov  lektorov  a pracovníkov  ÚĽUV  zabezpečia  pokračovanie 
výučby tejto techniky v Škole remesiel, čím sa rozšíri ponuka kurzov pre verejnosť.
V dňoch 17. – 22. 6. 2002 sa na podujatí Rezbárske dni vo Dvore remesiel zúčastnil generálny 
sekretár Európskej federácie ľudového umenia a remesiel Martin Stüssi zo Švajčiarska. Ako bývalý 
dlhoročný  riaditeľ  švajčiarskeho  Heimatwerku  na  konferencii  sprevádzajúcej  Rezbárske  dni 
s názvom Rezbárstvo – ľudové umenie – špecializovaná výroba – hobby; Motivácie – inšpirácie – 
výsledky  predniesol  zaujímavú  prednášku  o súčasnej  ľudovej  rezbe  vo  Švajčiarsku  spojenú 
s premietaním ilustračných diapozitívov.
Dňa 25. 6. 2002 sa zástupcovia ÚĽUV zúčastnili  na otvorení výstavy pri príležitosti  polstoročnej 
činnosti rakúskeho Heimatwerku v Linzi.
V súvislosti  s výskumnou a dokumentačnou činnosťou ÚĽUV získal  súhlas na štúdium v archíve 
štátnej  knižnice  vo  Viedni.  Predmetom štúdia  bude  doteraz  nepreštudovaný  archívny  obrazový 
materiál týkajúci sa ľudovej kultúry Slovenska.
V júli 2002 sa vo Dvore remesiel uskutočnila prednáška a prezentácia remeselníka Tima Wadea 
z Walesu o tradičnej výrobe z dreva, ktorej sa aktívne venuje. 
V časopise Remeslo umenie dizajn bolo v roku 2002 publikovaných 18 článkov o ľudovom umení, 
remesle a dizajne v zahraničí pripravených priamo pre tento časopis. 
V novembri 2002 sa zástupcovia ÚĽUV zúčastnili  na zasadaní exekutívy a členských organizácií 
Európskej  federácie  ľudového  umenia  a remesiel  v Dánsku.  Predmetom  stretnutia  bolo 
oboznámenie  sa  s činnosťou  školy  remesiel  v Kerteminde,  ktorá  patrí  k najväčším  v Európe, 
a diskusia  o príprave spoločného  projektu  členských  krajín,  s  ktorým by  sa  mohli  zúčastniť  na 
projekte Európskej komisie Kultúra 2000. ÚĽUV prišiel s návrhom na realizáciu virtuálneho múzea 
v medzinárodnom meradle. Na zasadnutí  predložil  základnú informáciu o tomto programe a jeho 
štruktúru v anglickom jazyku.
V dňoch 9. 10. – 22. 10. 2002 sa riaditeľ spolu s pracovníkmi a  ľudovými výrobcami zúčastnil na 
XIV. medzinárodnom veľtrhu v Monaku.
Slovensko,  čestný  hosť  veľtrhu,  malo  privilegované  umiestnenie  vo  vstupnej  časti  priestorov 
Medzinárodného veľtrhu.
Veľtrh  sa  konal  pod  záštitou  kniežaťa  Rainiera  III.,  prezidenta  SR  Rudolfa  Schustera  a   bol 
organizovaný v spolupráci s monackou vládou.
Organizátorom podujatia za slovenskú stranu bola spoločnosť Spectrum Art Bratislava, ktorá mala 
zásluhu aj na masívnej mediálnej kampani v Monaku, na juhu Francúzska a v Taliansku.



Naši pracovníci zabezpečovali aranžovanie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov. Výber exponátov 
bol zostavený tak, aby boli zastúpené všetky významné remeselné techniky a  materiálové skupiny. 
Medzi atraktívne exponáty patrili  aj drevené sochy “Dedko a babka”, ktoré boli transportované z  
Dvora remesiel ÚĽUV.
Vo vyhradenej časti predvádzali ľudovoumeleckí výrobcovia zdobenie kraslíc a výrobu úžitkových 
drôtených výrobkov.
Našu expozíciu navštívilo viacero osobností Slovenska žijúcich v   Monaku a Francúzsku, vyjadrili 
pochvalu k  nápaditému aranžovaniu výrobkov s   uplatnením prírodných materiálov. Podujatie bolo 
zorganizované nad ich očakávania a prispelo k úspešnej prezentácii Slovenska.
Z komerčného  hľadiska  boli  najúspešnejšie  kraslice,  šúpoľové  bábiky,  betlehemy,  textilné  a  
drevené hračky. Z tradičných výrobkov sa najviac zákazníci zaujímali o tradičné súčasti ľudového 
odevu,  detské  šaty  a  ručne  tkané  vlnené  kabáty.  Ostatné  skupiny  výrobkov  (krojové  opasky, 
valašky, drotárske výrobky, zvonce, drevené plastiky a pod.) prispeli k vytvoreniu ucelenej ponuky 
súčasného ľudového umenia prezentovaného našou organizáciou. 
Pre budúcu obchodnú spoluprácu sme nadviazali  kontakt  s   organizátorom vianočných trhov v  
Paríži 2003 a  tiež s  organizátorkami predaja počas Vianoc 2002 v Paríži. Predaj našich výrobkov 
bol organizovaný v spolupráci s nadáciou Brána do života. 
 

2.8. Starostlivosť o ľudových umeleckých výrobcov
z hľadiska odborného a výtvarného usmernenia

1. Zhotovovanie výtvarných návrhov 
Vývoj nových výrobkov prebiehal s cieľom zachovať tradičné remeselné 
techniky, zabezpečiť primeraný výrobný program pre jednotlivých 
ľudovoumeleckých výrobcov a využiť invenčný potenciál výtvarníkov aj 
výrobcov.
Na realizácii nových výtvarných návrhov sa podieľali výrobcovia, u ktorých bol 
predpoklad zvládnutia výroby prototypov.
Výtvarná komisia zasadala 3-krát a posúdila 341 ks nových návrhov + 1 
súpravu. Z toho 1 súp. + 238 ks schválených nových výtvarných návrhov bolo 
postupne zaradených do výrobného programu ľudových umeleckých výrobcov. 
Autormi návrhov boli:
Jana Menkynová (ÚĽUV) 190 ks schválených 170 ks
Jarmila Šebestová (ÚĽUV) 16 ks schválených 16 ks
Anna Menkynová (ÚĽUV) 4 ks schválené 3 ks
výrobcovia ÚĽUV (12) 30 ks + 1 súpr. schválených 26 ks + 1 s. 
iní výrobcovia (15) 32 ks schválených 5 ks
Predložené a posúdené výtvarnou komisiou boli nasledovné výrobky:

Drevo
figurálne reliéfy Zoričák (2 ks)
schválené
reliéfy s motívmi z foriem na maslo J. Menkynová (2 ks)
schválené



rohová skrinka Štollmann (1 ks)
schválené na objednávky
dlabané misy J. Menkynová (7 ks)
schválené
detský stolček P. Pittner (1 ks)
schválené s pripomienkou
hračky (koníky s vozmi) J. Menkynová (9 ks)
schválené
kyjatické hračky R. Stehlík (5 ks)
schválené 3 ks
drevený kríž Ivanič (1 ks)
neschválené
drevené skrinky (šperkovnice, koreničky) J. Menkynová (5 ks)
neschválené

Tkaný textil
ľanové prestierania s ažúrou, Kuzmice J. Menkynová (11 návrhov)
schválené 
vlnené koberce J. Menkynová (4 ks)
schválené
ľanové obrusy a prestierania J. Menkynová (40 ks)
schválené
vankúše s aplikáciou J. Suchodolinská (3 ks)
schválené 2 ks
vlnené deky A. Menkynová (4 ks)
schválené 3 ks, z toho 1 ks s pripomienkou

Ozdoby
závesné s paličkovanou čipkou Rybánska (3 ks), J. Menkynová (4 ks), J. 
Menkynová (24 ks)
schválené
drôtené – drotárska technika Fintorová (1 ks), J. Menkynová (11 ks), J. 
Menkynová (11 ks)
schválené
drevené vybíjané J. Menkynová (8 ks)
schválené

Modrotlač
návrhy na modrotlačové prikrývky, obrusy a pozdrav T. Puškárová (10 ks)
schválené 3 ks



kalendár na rok 2003 P. Trnka
schválené

Pozdravy
s paličkovaným motívom Rybánska (5 ks), J. Menkynová (7 ks)
schválené
pozdravy akvarel E. Fatková (7 ks)
neschválené

Odevná tvorba
pletené svetre s vypletanými vzormi Šebestová, Mendelová (5 ks)
schválené
čiapky, rukavice, ponožky D. Kocianová (10 návrhov)
schválené
pletené čiapky, pulóvre a komplety (sveter + čiapka + šál) J. Šebestová (11 
návrhov)
schválené
viazanky Blanka Bobotová (4 ks)
neschválené

Textilné hračky
bábiky (2 ks), koníky (2 ks) J. Menkynová 
s pripomienkami schválené koníky
textilné bábiky J. Menkynová (4 ks)
neschválené

Keramika
rôzne keramické výrobky, 64 ks Peter Smik (1 ks), Ľuboslav Pohronský (8 ks), 
Katarína Mojžišová (33 ks), Jana Blašková (24 ks)
schválených 17 ks
keramické nápojové a obedové súpravy J. Menkynová (2 kolekcie á 68 ks, 2 
kolekcie á 28 ks)
schválené 2 kolekcie á 28 ks
majolikové hodiny Z. Ďureje (1 ks)
neschválené
hrnčina K. Mojžišová (3 ks), J. Menkynová (2 ks), G. Virág (17 ks)
schválené 4 ks (G. Virág)
majolika Z. Ďureje (13 ks)
schválených 8 ks
stolovacia súprava J. Surý (21 ks)
neschválené



figurálna plastika M. Kunkel (4 ks)
neschválené

Kov
drôtené výrobky Menkynová (26 návrhov, spolu 31 ks) – schválených 25 
návrhov
Miroslav Kalman (1 návrh) – schválené 
podnos kovaný J. Menkynová (1 ks)
schválené
drôtené košíky Š. Mišurda (2 ks)
schválené
drôtené misky M. Kalman (3 ks)
schválené 2 ks
drôtené misy J. Menkynová (8 ks)
schválené
kované svietniky J. Mateovič (4 ks)
neschválené
kotlíková súprava Ľ. Karenovič (7 ks)
schválené

Maľba na skle
obrázky na skle, L. Salenková (20 ks)
neschválené
obrázky na skle, Jana Michalková (5 ks), Július Pecha (13 ks)
neschválené
obrázky na skle Petrakovičová (5 ks), K. Květoňová (6 ks)
neschválené

Koža
biče Ján Reis (8 ks)
schválené

Iný textil
vlnené papuče J. Menkynová (4 páry)
schválený 1 pár
súkenné kapce P. Kičin (4 páry)
schválené

Čipky
obrázky s paličkovanou čipkou Kozakovičová (7 ks)
neschválené



Rozličné netextilné výrobky
sadrové obrázky Hamšíková (8 ks)
neschválené
medovníky J. Menkynová (62 ks)
schválené
obrázky z cesta D. Pankovičová (3 ks)
neschválené
 

 

 

2. Usmerňovanie ľudových umeleckých výrobcov
Starostlivosť  o ľudových  umeleckých  výrobcov  z hľadiska  zachovania  čo  najširšieho  rozsahu 
tradičných výrobných techník, bola ďalšou rozhodujúcou časťou kontraktu.
Jednou z úloh odborných pracovníkov vývoja a výroby bolo zabezpečenie optimálneho servisu pre 
výrobcov  ÚĽUV,  a to  hlavne  hromadným  nákupom  výrobného  materiálu,  náradia,  pomôcok, 
obalovín, odbornej literatúry a pod.
Našou snahou bolo získať pre vzájomnú spoluprácu tých najlepších výrobcov, ktorí sa na našu 
organizáciu obrátili s požiadavkou o posúdenie remeselnej, výtvarnej a estetickej úrovne výrobkov. 
Po určitých úpravách sa časť týchto výrobkov stala súčasťou výrobného programu. Výrobcovia boli 
zaradení do našej databázy, ktorú vytvárame aj na základe dotazníka zverejneného na našej www 
stránke.
Zachovávanie  ľudovej  umeleckej  výroby  na  regionálnej  úrovni  sme  vykonávali  v strediskách 
Bratislava, Ždiar, Važec, Kuzmice, Rejdová, Klenovec, Staré Hory, Špania Dolina, Jelenec, Solivar, 
Čataj,  Šoporňa,  Litava,  Čičmany,  Detva,  Nesvady.  V uvedených miestach sme prostredníctvom 
faktoriek  zabezpečovali  v prenajatých  priestoroch  uskladnenie  výrobného  materiálu,  jeho 
rozdeľovanie jednotlivým výrobcom a usmerňovanie výrobcov z hľadiska náplne práce – kapacitno-
sortimentného plánu.
Úlohou  faktoriek  bolo  okrem sústreďovania  materiálu, výrobkov  a sprostredkovávania  dôležitých 
informácií z ústredia aj vyhľadávanie talentovaných výrobcov pre ďalšiu spoluprácu. 
Kvalifikačná  komisia  pri  ÚĽUV  prerokovala  a posúdila  odbornú  spôsobilosť  na  základe  23 
odborných posudkov a šiestim výrobcom priznala osvedčenie majster ľudovej umeleckej výroby. 
Z toho dvom v odvetví ručného tkania, jednému v odvetví drevorezby, jednému v zdobení kraslíc a 
jednému vo výrobe krojov (šitie zo súkna a výzdoba). 
2. 8. 3. Organizovanie odborno-metodických seminárov s  výrobcami
Sympóziá remeselníkov
V roku 2002 sa uskutočnili prvé dve podujatia tematicky venované vždy určitej vybranej technike 
tradičných  remesiel  a umenia.  ÚĽUV  nimi  začal  etapu  ďalšieho,  intenzívnejšieho  a hlbšieho 
oboznamovania verejnosti s tradičnými remeslami a výrobou, a to vo forme priameho kontaktu vždy 
so skupinou výrobcov pracujúcich vo Dvore remesiel. Každé podujatie bolo plánované na viac dní 
s ohľadom na náročnosť prezentovanej výroby. V záujme rozšírenia programu aj o odbornú účasť 
profesionálov  z radov  teoretikov  (výskumných  a vedeckých  pracovníkov,  pracovníkov  múzeí 
a galérií  a pod.),  každé  z podujatí  bolo  doplnené  odbornou  konferenciou  na  tému  súvisiacu 
s praktickou časťou. 



Ďalšími sprievodnými akciami bolo premietanie videofilmov takisto v súlade s témou podujatia. 
 

Drotárske dni vo Dvore remesiel (25. 4. – 28. 4. 2002)
Na  Drotárskych  dňoch  vo  Dvore  remesiel  ÚĽUV  sa  zúčastnili  výrobcovia  Marta  Filová,  Anna 
Kondrcová,  Ladislav Jurovatý ml.,  Emanuel  Hodál,  Ladislav Kunetka,  Štefan Smržík  a  Miroslav 
Kalman. Verejnosti predstavili rôzne techniky používané pri výrobe nádob, šperkov, sôch či iných 
výtvarne  poňatých  objektov.  Každý  z účastníkov  nechal  dielo  reprezentujúce  jeho  tvorbu  ako 
dokument - dar pre dokumentačné zbierky ÚĽUV. 
Praktickú časť podujatia dopĺňali  sprievodné akcie.  Na konferencii  Drôt -  hranice výrazu odzneli 
príspevky odborníkov i praktikov, ktorí sa drotárstvu venujú v rámci svojho profesionálneho života. 
Katarína  Hallonová  zosumarizovala  poznatky  o  genéze  plastiky  z  drôtu  na  základe zbierok  a 
dokumentácie Považského múzea v Žiline, ktoré sa dlhodobo venuje problematike drotárstva. V 
príspevku  Drôt  a  výrobky  z  drôtu  v  ÚĽUV-e  zhodnotila  výtvarníčka  Jana  Menkynová  vývoj  a 
postavenie  drotárskej  produkcie  v  päťdesiatsedemročnej  činnosti tejto  organizácie.  Spišskému 
drotárstvu  a  plechárstvu  z  hľadiska  postupnej  estetizácie  výrobkov  všedného  dňa  sa  venoval 
Mikuláš Derevjanik, rodák z Jarabiny pochádzajúci z drotárskej rodiny. O možnostiach využitia drôtu 
a  drotárskych  techník  prostredníctvom  súčasného  dizajnu  pre  uspokojenie  potrieb  súčasného 
človeka hovoril Šimon Mišurda, ktorý sa programovo venuje dizajnérskej tvorbe z tohto materiálu. 
Drôt a výtvarné dielo z pohľadu autora nielen na svojom príklade, ale analyzujúc celú súčasnú 
výtvarnú profesionálnu i amatérsku výtvarnú produkciu, ktorej nositeľom výrazu je drôt, zasvätene 
hodnotil Ladislav Jurovatý ml. 
Príspevky boli sprevádzané bohatou predmetovou, fotografickou a kresbovou dokumentáciou. 
Iným typom sprievodného podujatia bola projekcia dokumentárnych filmov s drotárskou tematikou.
Rezbárske dni vo Dvore remesiel (17. – 22. 6. 2002)
Rezbárske dni Vo Dvore remesiel ÚĽUV boli zamerané na figurálnu ľudovú drevorezbu. V praktickej 
časti, t. j. v tvorbe drevených sôch priamo na nádvorí ÚĽUV, sa predstavili rezbári Teodor Lepeň, 
Peter Zoričák, Ján Palko, Ján Sakala a Ondrej Gadžor. Cieľom tejto časti programu podujatia bolo 
zhotoviť sochu z   dvojmetrového masívu dreva s použitím vlastného spôsobu rezby a s výberom 
obľúbenej tematiky každého z tvorcov. Všetky vytvorené diela boli umiestnené na nádvorí ÚĽUV-u.
Rezbárstvu ako ľudovému umeniu,  hobby,  amatérskemu i naivnému umeniu,  t.  j.  všetkým jeho 
polohám bola venovaná odborná konferencia sprevádzajúca Rezbárske dni.  Referáty  predniesli 
prizvaní odborníci z oblasti teórie ľudového umenia: Oľga Danglová, CSc., z Etnologického ústavu 
SAV,  PhDr.  Štefan  Mruškovič,  CSc.,  PhDr.  Marta  Pastieriková,  CSc.,  zo  SNM-Etnografického 
múzea v Martine, PhDr. Iveta Zuskinová z Liptovského múzea v Ružomberku, Dr. Katarína Čierna 
zo  SNG  v Bratislave,  Martin  Stüssi  z Európskej  federácie  ľudového  umenia  a remesiel  zo 
Švajčiarska, PhDr. Martin Mešša z ÚĽUV-u.
Ďalším  sprievodným  podujatím  Rezbárskych  dní  bolo  premietanie  videofilmov  s rezbárskou 
tematikou.
 

Slávnostné  stretnutie  výrobcov  pri  príležitosti  odovzdávania  osvedčení  o priznaní  titulu 
Majster ľudovej umeleckej výroby 
Odborná komisia z 23 predložených návrhov priznala titul majster ľudovej umeleckej výroby šiestim 
výrobcom. Dňa 30. 5. 2002 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu týmto výrobcom:
Márii Horváthovej z Polomky (1932) v odvetví tkania
Marte Lörincovej z Bojničiek (1951) v odvetví výroby krojov



Júlii Olekšákovej zo Ždiaru (1924) v odvetví tkania
Zuzane Repkovej z Púchova (1932) v odvetví zdobenia kraslíc
Márii Tomisovej z Družstevnej pri Hornáde (1936) v odvetví tkania
Petrovi Zoričákovi z Kremnice (1954) v odvetví výroby z dreva
Slávnostné stretnutie majstrov ľudovej umeleckej výroby so spolupracovníkmi pomohlo vyriešiť aj 
niektoré  pracovné  problémy,  ale  predovšetkým  prispelo  k výmene  pracovných  skúseností  a  
vzájomnej  súdržnosti.  Autentické  výpovede  výrobcov  boli  inšpirujúce  pre  všetkých  účastníkov 
slávnostného podujatia.

8. VÝROBA
Hlavnou náplňou odborných pracovníkov výroby bolo zostavenie ročného výrobného programu pre 
cca 500 ľudovoumeleckých výrobcov spolu s časovým a  obsahovým harmonogramom dodávok. 
Rámcový  výrobný  program  bol  zostavený  na  základe  predbežných  objednávok  VSaP 
a zahraničných  odberateľov  a ten  bol  operatívne  doplnený  podľa  obratu  jednotlivých  druhov 
výrobkov, objednávkami zákazníkov a tiež novými výrobkami.
Podľa  sortimentného plánu bola  zostavená  predbežná  kalkulácia  spotreby  výrobného  materiálu 
v materiálových  skupinách  kroje,  výšivky,  čipky,  modrotlač,  tkaniny,  textilné  a krojované  bábiky, 
hračky.
Nákup zabezpečil referát MTZ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Potrebná časť výrobného 
materiálu bola podľa plánu výroby tovaru odoslaná jednotlivým výrobcom tak, aby boli dodržané 
stanovené termíny dohodnuté so zákazníkmi. 
Ďalšou z dôležitých úloh bola kontrola dodržiavania čistoty vzorov podľa schválených prototypov 
a kvality remeselnej realizácie. Kontrola bola vykonávaná pri preberaní výrobkov priamo u výrobcov 
alebo v skladoch nedokončenej výroby.
Odborní  pracovníci  za  rok  2002  prevzali  od  výrobcov  objednané  výrobky  alebo  polotovary  vo  
finančnom objeme 11 056 tis. Sk (cena obstarania), zabezpečili ich finálnu úpravu, ocenili, označili 
visačkami  v zmysle  platných  noriem,  zabalili  a distribuovali  do  VSaP,  na  export  alebo 
veľkoodberateľom.  Taktiež  vyhotovili  podklady pre mzdovú učtáreň (výkupné listy),  doklady pre 
sklady hotových výrobkov a predajne (príjemky, výdajky).
V krojovej výrobe sme realizovali objednávky folklórnych súborov Lúčnica, Jánošík Zvolen, Miestny 
úrad Rača, pre zahraničných zákazníkov a  vlastné Výstavné siene a predajne. 
Z  hľadiska náročnosti spracovania, ako aj  finančného objemu veľmi dôležitou bola objednávka na 
kostýmy a doplnky (ľudový odevov z ručne tkaného konopného plátna, súkenné haleny,  kožené 
krpce, vlnená obuv zhotovená zápästkovou technikou, pletené zápästky) do filmu “Pravdivá história 
o Jurajovi Jánošíkovi a Tomášovi Uhorčíkovi” pre spoločnosť CHARLIE'S CINEMA.
Na  základe  prototypov  -  výtvarných  návrhov  výtvarníkov  a výrobcov,  schválených  Výtvarnou 
komisiou ÚĽUV, boli do výrobného programu jednotlivých materiálových skupín zaradené tieto nové 
výrobky:
Drevo
figurálne reliéfy (4 vzory)
dlabané misy (9 vzorov)
hračky (9 vzorov)
Keramika
rôzne keramické výrobky (17 vzorov)



nápojové a obedové súpravy (2 kolekcie á 28 ks)
hrnčiarske výrobky zdobené linkou a kvetinovým motívom “Slov. Ľupča”
Tkaniny
ľanové obrusy a prestierania (41 vzorov)
Výrobky z vlny
ručne tkané koberce (4 vzory)
ručne tkané vankúše s aplikáciou (3 vzory)
ručne pletené svetre, pulóvre (7 vzorov)
ručne pletené čiapky, rukavice, ponožky (14 vzorov)
ručne pletené komplety (sveter, čiapka, šál) (5 vzorov)
ručne tkané deky – prikrývky (2 vzory)
súkenné kapce (4 vzory)
Modrotlač
kalendár na rok 2003
Ozdoby
závesné s paličkovanou čipkou (31 vzorov)
drôtené – drotárska technika (23 vzorov)
drevené vybíjané (8 vzorov)
medovníky vykrajované, zdobené (62 vzorov) 
Pozdravy
s motívom paličkovanej čipky (12 vzorov)
s motívom modrotlače (1 vzor)
Kov
kovaný podnos (1 vzor)
drôtené košíky (2 vzory)
drôtené výrobky rozličné (20 vzorov)
 

Priame náklady na výrobu tovaru 

Obdobie Výkupné 
odmeny (Sk)

OPN

(Sk)

Materiál 
výrobcu 
(Sk)

Materiál 
ÚĽUV 
(Sk)

Výrobky od 
živnostníkov 
(Sk)

Priame 
náklady 
spolu

2001 5 447 317 959 472 1 006 605 1 400 716 1 844 361 110 658 
471

2002 5 458 768 955 317 1 154 387 1 544 923 1 942 438 111 055 
833



index 
2002/2001 1,00 0,99 1,43 1,15 1,05 1,03

 

 

Objem výroby tovaru sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2001 zvýšil o 397 tis. Sk. Dôvodom 
zvýšenia  finančného objemu výroby boli  predovšetkým zvýšené ceny materiálu  a mierny  nárast 
nákupu výrobkov od živnostníkov.
Objem výroby sa zvýšil v týchto materiálových skupinách:
drevo,  pastierske  výrobky,  koža,  vlnené  výrobky,  kroje,  čipky,  kraslice,  odevy,  a to  z dôvodu 
zaradenia nových druhov výrobkov do predaja a výrobou tovaru na objednávky.
Objem výroby sa znížil (z dôvodu zníženej predajnosti) v materiálových skupinách:
prírodné pletivá,  keramika,  tkaniny, šúpoľové, textilné a krojové bábiky,  výšivky,  kov,  modrotlač, 
odevná tvorba.
Materiálové zásoby
Na optimálne zabezpečenie výroby tovaru bolo nevyhnutné realizovať nákup základného výrobného 
materiálu  v objeme,  ktorý  v niektorých prípadoch prevyšoval  spotrebu kalendárneho roka.  Vyšší 
objem  nákupu  bol  daný  podmienkami  dodávateľa,  technológiou  výroby  a k tomu  stanovené 
minimálne  množstvá.  Pre  nás  bolo  rozhodujúce  dodržanie  schválených  vzorov  -  výtvarných 
návrhov.
Za rok 2002 sme nakúpili výrobný materiál vo fin. objeme 2 440 tis. Sk. Z toho bol vo výrobkoch 
spracovaný materiál vo fin. objeme 1 545 tis. Sk. Išlo predovšetkým o nákup bavlneného plátna na 
modrotlač, ľanového plátna s pravidelnou dostavou na výšivky, vyšívacie priadze na výšivky a kroje, 
ľanové  plátna  rôznych  parametrov  na  paličkovanú  čipku,  súkno  na  krojové  haleny,  kašmír 
vzorovaný, bavlnené plátna vzorované a galantérny materiál na tradičný odev, vlnená priadza na 
pleteniny a papuče, podrážková plsť, bavlnená a ľanová priadza rozličných technických parametrov 
na ručné  tkanie,  bavlnené  odstrižky  na  ručne  tkané  koberce,  drôt  rôznych  hrúbok  na  výrobu 
drôtených výrobkov a iné materiály v nižšom objeme.
 

2.10. ODBYT
Domáci trh
Celkový obrat na domácom trhu realizovaný vo vlastných výstavných sieňach a predajniach spolu 
s Ústredím – veľkoobchod bol 26 082 tis. Sk, čo je pokles o 149 tis. Sk oproti roku 2001.
Najvyšší  objem  predaja  bol  realizovaný  vo  VSaP  Bratislava,  Obchodná  ul.,  a to  v absolútnom 
vyjadrení 5 469 389,- Sk, čo je 21 % z celkového objemu predaného tovaru.
Predajne v Bratislave spolu s Ústredím - veľkoobchod (okrem exportu) realizovali predaj v objeme 
18 012 tis. Sk, čo je 69 % z celkového objemu predaja.
Tržby podľa VSaP : (v tis. Sk)

VSaP rok 2001 rok 2002 index 
2002/2001

BA Michalská 4 785 4 371 0,91



BA Obchodná 5 678 5 470 0,96

BA  Obchodná  - 
materiál 897 1 046 1,16

BA SNP 4 908 4 902 0,99

BA Dobrovičova 67 143 2,11

Ústredie - mimopult 1 354 2 080 1,53

Export 1 392 1 679 1,20 

Piešťany 1 015 782 0,77

Trnava 993 872 0,87

Košice 3 058 2 984 0,97

Tatranská Lomnica 1 767 1 845 1,04

Prešov 1 225 1 116 0,91

Bardejov 473 471 0,99

Spolu: 27 612 27 761 1,01

Nárast tržieb oproti roku 2001 zaznamenala Predajňa materiálu a remeselných potrieb o 149 tis. 
Sk, VSaP Tatranská Lomnica o 78 tis. Sk, Dizajn štúdio o 76 tis. Sk a Ústredie – veľkoobchod o 726 
tis. Sk.
Pokles  tržieb v porovnaní  s rokom  2001  zaznamenala  VSaP  Michalská  o  414  tis.  Sk,  VSaP 
Piešťany o 233 tis. Sk, VSaP Obchodná o 208 tis. Sk, VSaP Trnava o 121 tis. Sk, VSaP Prešov o 
109 tis. Sk, VSaP Košice o 74 tis. Sk, VSaP Nám. SNP o 6 tis. Sk, VsaP Bardejov o 2 tis. Sk.
Výrazný podiel na znížení tržieb má pokles aktívneho cestovného ruchu, čo sa najviac prejavilo na 
tržbách  VSaP  Michalská  a VSaP  Piešťany.  Rovnaký  podiel  na  poklese  tržieb  má  znížená 
kúpyschopnosť obyvateľstva, čo sa najviac prejavilo počas vianočného predaja, keď poklesli tržby 
oproti roku 2001 o 633 tis. Sk.
Export
Cieľovými krajinami vývozu boli: 
USA – 335 tis. Sk, Japonsko - 343 tis. Sk, Monako – 282 tis. Sk, Holandsko – 276 tis. Sk, Švédsko 
– 166 tis. Sk, Rakúsko - 77 tis. Sk, Španielsko – 50 tis. Sk, Francúzsko – 79 tis. Sk, Čechy – 71 tis.



Objem vývozu: 1 679 tis.Sk, čo je 20 % nárast oproti roku 2001. 
materiálová skupina:
keramika (hrnčina, fajansa, hračky) - 69 tis. Sk,
prír. pletivá (výrobky zo šúpolia a prútia) - 21 tis. Sk
drevo (plastiky, holubice zo štiepaného dreva, vybíjané ozdoby, hračky) – 192 tis. Sk,
šúpoľové bábiky – 645 tis. Sk, 
handrové bábiky a zvieratká – 52 tis. Sk
kraslice - 77 tis. Sk
závesné ozdoby – 19 tis.
čipky – 13 tis. Sk,
krojované bábiky – 117 tis. Sk,
pastierske výrobky (fujara, palica) – 9 tis. Sk,
kroje – 118 tis. Sk,
záložky do knihy - 113 tis. Sk
kov (drôtené výroky, zvonce) - 100 tis. Sk,
koža (opasok) - 8 tis. Sk
vlna (pulóvre, papuče) – 19 tis. Sk
módne odevy – 18 tis. Sk
Tržby podľa materiálových skupín (tis. Sk):

Materiálová skupina rok 2001 rok 2002 index 2002/2001

01 drevo 2 886 2 964 1,02

02  pastierske 
výrobky 974 868 0,89

03 prírodné pletivá 769 653 0,84

04 keramika 3 724 3 353 0,90

05 koža 238 348 1,46 

06 tkaniny 1 839 1 679 0,91

07 vlna 1 532 1 434 0,93

08 kroje 2 000 3 127 1,56



09 ostatný textil 4 635 4 571 0,98

10 čipky 1 300 1 279 0,98

11 výšivky 3 078 2 431 0,78

12 kov 818 1 023 1,25

13 ostatný netextil 1 406 1 347 0,95

14 modrotlač 653 729 1,11

15 odevy 442 491 1,11

16  rem.  potreby, 
publ. 1 194 1 299 1,08

17 ost. činnosti 123 165 1,34

Spolu: 27 612 27 761 1,01

Najvyššie tržby boli dosiahnuté v materiálových skupinách:
09 – ost. textil – v objeme 4 571 tis. Sk, čo predstavuje 16,5 % podiel z celkového obratu. Výrazný 
podiel na objeme tejto skupiny predstavujú šúpoľové bábiky (2 108 tis. Sk) , maľba na skle (842 tis. 
Sk), záložky do knihy (578 tis. Sk), handrové bábiky ( 446 tis. Sk), krojované bábiky (455 tis. Sk),
04 – keramika – v objeme 3 352 tis. Sk, čo je 12 % podiel z celkového obratu. Najvýraznejšie sa na 
obrate podieľala fajansa (2 400 tis. Sk) a hrnčiarske výrobky (525 tis. Sk), figurálne plastiky (285 tis. 
Sk).
08 – kroje – v objeme 3 126 tis. Sk, čo je 11,5 % podiel na celkovom obrate.
01 – drevo – v objeme 2 962 tis. Sk, čo predstavuje 11 % podiel na celkovom obrate. Najväčší 
podiel na objeme prestavuje predaj plastík (1 036 tis. Sk), sústružené výrobky (853 tis. Sk), hračky 
(532 tis. Sk), dlabané výrobky (305 tis.Sk).
11 – výšivky – v objeme 2 431 tis. Sk, čo je 9 % podiel na celkovom obrate, pričom najvýraznejšie 
zastúpenie v predaji za túto skupinu predstavujú obrázky (1 094 tis. Sk), prikrývky (923 tis. Sk), 
vankúše (113 tis. Sk), obrusy a obedové súpravy (160 tis. Sk).
06 – tkaniny – v objeme 1 677 tis. Sk, čo je 6 % podiel na celkovom obrate. Najviac sa predávali 
výrobky z ľanu (953 tis. Sk), bavlnené prikrývky (340 tis. Sk ) a bavlnená metráž (170 tis. Sk).
Najvýraznejší pokles v materiálových skupinách :
výšivky – index 0,78 (prikrývky, obrusy, obedové súpravy, vankúše, servítky, obrázky);
prírodné pletivá – index 0,84 (výrobky z prútia, šúpolia a slamy);
pastierske výrobky – index 0,89 (črpáky, valašky, palice, svory, fujary, píšťaly).



Najvýraznejší nárast tržieb bol v materiálových skupinách kroje – index 1,56, koža – index 1,46.

Zásoby tovaru
Objem tovarových zásob ku dňu 31. 12. 2001 bol vo VSaP 17 012 tis. Sk, čo predstavuje nárast 
oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roku o 1 346 tis. Sk. 
Na zvýšenie stavu zásob mal vplyv predovšetkým pokles tržieb počas vianočného predaja.
Zásoby sa zvýšili vo VSaP:
Bratislava, Obchodná o 218 tis. Sk (pokles tržieb za december o 229 tis. Sk), 
Bratislava, Nám. SNP o 86 tis. Sk (pokles tržby za december o 60 tis. Sk ), 
Bratislava, Michalská o 233 tis. Sk ( pokles celkovej tržby o 414 tis. Sk ), 
Trnava o 47 tis. Sk (pokles tržby za december o 38 tis. Sk ),
Prešov o 272 tis. Sk (pokles celkovej tržby o 109 tis. Sk), 
Tatranská Lomnica o 98 tis. Sk (zvýšenie celkovej tržby o 79 tis. Sk),
Košice o 369 tis. Sk (pokles celkovej tržby o 74 tis. Sk), 
Bardejov o 72 tis. Sk (pokles celkovej tržby o 2 tis. Sk).
Najnižšie zásoby boli v tovarových skupinách:
pastierske výrobky, módne odevy, koža, kov, ost. netextil, prírodné pletivá.
Najvyššie zásoby boli v tovarových skupinách :
11 – výšivky – v objeme 2 215 tis. Sk,
04 – keramika – v objeme 2 188 tis. Sk,
01 – drevo – v objeme 1 876 tis. Sk,
06 – tkaniny – v objeme 1 608 tis. Sk,
09 – ost. textil – v objeme 1 479 tis. Sk,
08 – kroje – v objeme 1 257 tis. Sk,
10 – čipky – v objeme 1 195 tis. Sk.
Najvyššie zásoby sú spravidla v tých materiálových skupinách, ktoré majú veľmi široký sortiment 
a dosahujú najvyššie tržby.

3. Charakteristika kontraktu organizácie s  ústredným orgánom 
a  jeho plnenie
Činnosť organizácie je možné rozdeliť na dve veľké skupiny, a to:

• na kultúrne a iné odborné aktivity 

• a na výrobu a odbyt ľudovoumeleckých výrobkov. 

Kultúrne a iné aktivity sú financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly MK SR a výroba a odbyt z 
vlastných zdrojov. V tejto časti sa budeme zaoberať analýzou financovania činnosti na kultúrne a 
iné odborné aktivity. 
Dňa 28. januára 2002 bol uzavretý kontrakt pod číslom 746/2002-700 medzi Ministerstvom kultúry 
SR a Ústredím ľudovej  umeleckej  výroby na rok 2002 vo výške 17 500 tis.  Sk s  rozpisom do 
konkrétnych činností do výšky 90 % ročného limitu. V zmysle kontraktu 10 % z bežného transferu 
bolo poskytnutých ako rezerva organizácie na pokrytie nepredvídaných nákladov, resp. na viazanie 
v dôsledku regulačných opatrení. 



Kontrahované objemy na poskytovanie verejných služieb podľa činností a ich skutočné čerpanie 
obsahuje nasledovná tabuľka:
Kontrakt č. 746/2002 v sume 15 750 tis. Sk

(v tis. Sk)

Názov 
Kontrahovaná

suma
Skutočnosť

Dvor remesiel 1 758 2 521

Škola remesiel 2 878 2 825

Starostlivosť  o  ľudových 
umeleckých výrobcov 5 234 6198

Edičná činnosť 2 362 2 927

Knižnica 847 803

Dokumentácia a výskum 1 730 1 396

Súťaž - Kruhy na vode 941 927

Spolu: 15 750 17 597

Iné  aktivity  -  14.  medzinár. 
veľtrh a prezentácia v Monaku - 500

Zahraničná cesta Dánsko - 49

Výstavná činnosť - 87

Celkom 15 750 18 233

Pred  hodnotením  plnenia  jednotlivých  kontraktov  je  dôležité  vedieť,  že  schválený  rozpočet  na 
čerpanie príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2002 v sume 17 500 tis. Sk bol dvomi rozpočtovými 
opatreniami upravený - v účtovej skupine 52 - osobné náklady prvýkrát zvýšenie o 1 137 tis. Sk a 
druhýkrát  zvýšenie o 345 tis.  Sk  tiež v  tej  istej  účtovej  skupine.  Celková suma schváleného a 
poskytnutého  rozpočtu  predstavuje  čiastku  18  982  tis.  Sk.  Z  tejto  sumy  teda  bolo  adresne 
vyčerpaných 18 233, t. j. 96,05 %.
V  tejto  súvislosti  uvádzame,  že  v  skutočnosti  mzdové  prostriedky  boli  čerpané  a  účtované  na 
jednotlivé aktivity a podľa sumy skutočného čerpania mzdových prostriedkov rozúčtovávané režijné 
- nepriame náklady. 
Z uvedených dôvodov boli finančné prostriedky čerpané na jednotlivé aktivity viac, a to adresne, na 



konkrétne aktivity.
Na druhej strane v niektorých činnostiach vykazujeme úsporu. V Škole remesiel vykazujeme nižšie 
čerpanie o 53 tis.  Sk z  dôvodu,  že v  priebehu letných mesiacov rozviazala pracovný pomer s 
organizáciou jedna lektorka na drotárske techniky a namiesto nej nebola prijatá náhrada. V knižnici 
je tiež nižšie čerpanie o 44 tis. Sk, čo bolo spôsobené tým, že boli objednané regálové skrine na 
umiestnenie kníh, ktoré v roku 2002 neboli dodané. Úsporu v sume 334 tis. Sk vykazujeme ešte pri 
činnosti  na  dokumentáciu  a  výskum.  Bolo  to  z  toho  dôvodu,  že  pôvodne  bolo počítané  s 
digitalizáciou  dokumentácie  v  sume  250  tis.  Sk,  čo  nebolo  vykonané.  Obdobne  rozpočtované 
výdavky na videofilmy v sume 150 tis. Sk neboli vyčerpané. Úspora predstavuje cca 40 tis. Sk. 
Ušetrené finančné prostriedky mali byť použité na vytvorenie virtuálneho múzea. 
Ďalej  boli  zabezpečované  a  finančne  kryté  zahraničné  aktivity  a  prezentácia  ľudovoumeleckej 
výroby  na  XIV.  medzinárodnom  veľtrhu  v  Monaku,  účasť  na  zasadnutí  exekutívy  členských 
organizácií Európskej federácie ľudového umenia a remesiel v Dánsku a výstavná a prezentačná 
činnosť v priestoroch Mestského múzea v Bratislave v spolupráci s touto inštitúciou.
Jednoznačne môžeme konštatovať,  že  úlohy  stanovené jedným kontraktom na  súbor  siedmich 
činností boli realizované v  stanovenom čase a  na vysokej kvalitatívnej úrovni. Finančné prostriedky 
boli použité adresne na plnenie stanovených aktivít. 

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
Ako už bolo spomenuté, hlavnú činnosť organizácie môžeme rozdeliť do dvoch veľkých skupín, a to:

• na výrobu a odbyt ľudovoumeleckých výrobkov 

• a na kultúrne a iné aktivity. 

Vytvorené sú strediská, ako výroba, odbyt, správa a kultúrne aktivity. V rámci nich sú sledované 
náklady a  výnosy. Dôsledne vybudovanou štruktúrou analytickej evidencie je umožnené druhové a  
účelové sledovanie spotreby a výkonov podľa jednotlivých činností.
Výrobnú,  odbytovú  a   správnu  činnosť  jednoznačne  môžeme  charakterizovať  ako  stále  – 
kontinuálne  činnosti.  Výskumnú,  vývojovú  činnosť  a  propagáciu  všeobecne  tiež  možno 
charakterizovať ako neustále sa opakujúcu činnosť, v rámci ktorej niektoré aktivity majú dlhodobý, 
niektoré krátkodobý charakter. Napríklad: kultúrne aktivity, kurzy organizované v  Škole remesiel, 
vydávanie neperiodických publikácií a pod.   
Tieto činnosti riadia, zabezpečujú a obsluhujú pracovníci strediska - správa organizácie.
Podiel jednotlivých činností na celkových nákladoch a výnosoch za rok 2002 znázorňuje nasledujúci 
prehľad:
Tabuľka č. 4.0. (v tis. Sk)

Názov Celkom Odbyt Výroba Správa Propagácia

Náklady v tis. Sk 58 811 19 331 12 943 14 885 11 652

Podiel činností 100,00 32,87 22,00 25,31 19,82

Výnosy v tis. Sk 39 943 27 938 9 545 1 136 1 324

Podiel činností 100,00 69,94 23,90 2,85 3,31



Dotácia v tis. Sk 18 982   2 073 16 909

Podiel 100,00   10,00 90,00

Zisk/Strata 114 8 607 -3 398 -11 676 6 581

 

Z prehľadu vidieť, že v  roku 2002 náklady odbytu boli plne financované z vlastných zdrojov a slúžili 
na pokrytie nákladov výroby a čiastočne na pokrytie nákladov správy. V stredisku výskum, vývoj a  
propagácia vykazujeme úsporu, ktorá vyplýva z   čistoty sledovania nákladov a výnosov podľa ich 
druhového a účelového členenia bez rozúčtovania alikvotnej čiastky správnej réžie.
Situácia je však úplne iná v prípade rozúčtovania nákladov správy na jednotlivé strediská. Uvedené 
dokumentuje nasledovná tabuľka:
Tabuľka č. 4.0.1. (v tis. Sk)

Názov Celkom Odbyt Výroba Správa Propagácia

Náklady v tis. Sk 58 811 25 148 15 430  18 233

Podiel činností 100,00 42,76 26,24  31,00

Výnosy v tis. Sk 39 943 27 938 9 545 1 136 1 324

Podiel činností 100,00 69,94 23,90 2,85 3,31

Dotácia v tis. Sk 18 982   2 073 16 909

Podiel 100,00   10,00 90,00

Zisk/Strata 114 2 790 - 5 885 3 209 0

Z hľadiska zdrojov financovania jednotlivých činností 
Tabuľka č. 4.1. (v tis. Sk)

Činnosti/produkty

organizácie:
Náklady na činnosť 
/produkty celkom 

Náklady kryté z:

Bežného 
transferu

Tržieb a

výnosov

Iných 
zdrojov

a 1 2 3 4

Výroba 12 943  12 943  



Odbyt 19 331  19 331  

Propagácia 11 652 10 328 1 324  

Správa 14 885 8 654 6 231  

     

SPOLU 58 811 18 982 39 829  

Z tabuľky vidieť, že celkové náklady v  sume 58 811 tis. Sk boli pokryté vlastnými tržbami v sume 39 
829 tis. Sk (67,72 %) a dotáciou zo štátneho rozpočtu (32,28 %). Súčasne poznamenávame, že 
celkové skutočné výnosy boli o 114 tis. Sk vyššie, čo predstavuje zisk organizácie.
Náklady  na  jednotlivé  činnosti  predstavujú  skutočné  priame  náklady  výroby,  skutočné  priame 
náklady na odbytovú činnosť, skutočné priame náklady na správu organizácie a skutočné náklady 
strediska propagácia. V rámci tohto strediska sú sledované náklady na vykonávanie verejných prác 
financovaných zo štátneho rozpočtu na základe kontraktov.
V roku  2002  organizácia  neobdržala  žiadne  finančné  prostriedky  z  iných  zdrojov,  ako  napr. 
z verejnej pokladničnej správy, zo zahraničných stykov, sponzorské príspevky alebo granty.
Tabuľka č. 4. 2. Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2002 a  porovnanie s rokom 2001:
( v tis. Sk)

Ukazovateľ 2000 2001 Percentá (2/1)

A 1 2 3

Tržby z predaja výrobkov 27 671 27 761 100,32

Vlastná výroba 8 839 9 396 106,30

Iné výnosy 5 754 2 786 48,42

V tom: tržby z predaja HIM 2 410 -

kurzy Škola remesiel 940 1 197 127,34

Nájomné 955 232 24,29



Predplatné časopisu 111 124 111,71

prijaté úroky, penále 136 83 61,03

tržby z predaja materiálu 110 45 40,91

Bežné transfery 17 500 18 982 108,47

Výnosy celkom: 59 764 58 925 98,60

5. Rozpočet organizácie
Záväzné  ukazovatele  štátneho  plánu  boli  určené  rozpisovým listom  Ministerstva  kultúry  SR  č. 
746/2001-700 zo dňa 25. januára 2002, a to:

• bežné transfery v sume 17 500 tis. Sk, 

• limit na reprezentačné 50 tis. Sk, 

• limit zamestnancov 83 osôb. 

Na základe rozpočtového opatrenia č. 7 Ministerstva financií SR, ktorým sa zabezpečovali finančné 
prostriedky (mzdové náklady a odvody do poisťovní a príspevok do Národného úradu práce) na 
realizáciu zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe, bol rozpočtovým opatrením MK SR č. 
1 zo dňa 30. apríla 2002 upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu o 1 137 tis. Sk v účtovej 
skupine 52 - osobné náklady a v tom o 825 tis. Sk na mzdové náklady, ako prísne záväzný. 
Ďalšia úprava záväzných ukazovateľov bola vykonaná rozpočtovým opatrením č.  2 dňa 28. 10. 
2002 v rámci programu 02C06 ohodnotenie zamestnancov. Finančné prostriedky v sume 345 tis. Sk 
boli určené záväzne na ohodnotenie zamestnancov, z toho na mzdové prostriedky v sume 250 tis. 
Sk.
Posledná úprava bola vykonaná dňa 23. 12. 2002 z dôvodu zvýšenia vlastných výnosov a vlastných 
nákladov. 
Prehľad bežných transferov v štruktúre štátneho rozpočtu na rok 2002 a jeho čerpanie znázorňuje 
nasledovná tabuľka 5.1. Z neho vidieť, že organizácia v roku 2002 dosiahla celkové výnosy v sume 
58 925 tis. Sk vynaložením celkových nákladov 58 811 tis. Sk a dosiahla zisk v sume 114 tis. Sk. 
Nastala zmena v štruktúre nákladov v porovnaní s rokom 2001. Spotrebované nákupy a služby boli 
menej  čerpané,  osobné náklady,  ostatné náklady a odpisy boli  zase vyššie.  Osobné náklady z 
dôvodu,  že  k  1.  aprílu  2002  bola  vykonaná  zmena  v  odmeňovaní  z  predchádzajúcej  sústavy 
odmeňovania podľa zákona č. 1/1992 Zb. o mzdách na novú sústavu podľa zákona č. 313/2001 Z. 
z. o verejnej službe. V ostatných nákladoch zase z dôvodu, že bolo zaplatené poistné za deti v 
Škole remesiel v sume 202 tis. Sk (suma zakalkulovaná aj v cene kurzov - teda je aj vo výnosoch), 
boli zaplatené penále a pokuta na základe kontroly Správy finančnej kontroly v sume 254 tis. Sk a 
strata na kurzových rozdieloch 28 tis. Sk.
Odpisy hmotného investičného majetku boli o 235 tis. Sk v roku 2002 vyššie v porovnaní s rokom 
2001 z dôvodu obstarania investičného majetku v sume 3 969 tis. Sk a vykonania ročných odpisov z 
nich pri dodržaní príslušného ustanovenia o odpisovaní zákona o daniach z príjmov 366/1999 Z. z. 
v platnom znení. 
Kapitálové  výdavky  v  sume  3  969  tis.  Sk  boli  financované  z  vlastných  zdrojov  vytvorených  z 



odpisov. Rozpis použitia investičných zdrojov uvádzame v tabuľke č. 5.1. 
Tabuľka č. 5.1. (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2001

Schválený 

rozpočet

2002

Upravený

rozpočet

2002

Skutočnosť

2002

Z toho

z

transferu

%

čerpania

4:3

A B 1 2 3 4 5 6

B

E

Ž

N

Ý

T

R

A

N

S

F

E

R

Výnosy spolu 
(6..)

Z toho:

59765 55000 57500 58925 18982 102,48

Prevádzková 
dotácia

(691)

17500 17500 18982 18982 18982 100,00

Tržby za predaj 
(601+602)

37486 35834 35965 37197  103,43

Z toho

Tržby 
z prenájmu

955  225 232  103,11

Iné ostatné 
výnosy

a tržby (649 + 
651)

4779 1666 2553 2746  107,56

Náklady spolu 
(5..)

Z toho:

59198 55000 57500 58811 18982 102,28

Spotrebované 
nákupy

(50)

19118 18417 16420 17251 2011 105,06

Služby 14111 11729 12180 12731 8051 104,52



(51)

Z toho:

Reprezentačné 
(513)

45 50 50 50 50 100,00

Osobné 
náklady

(52)

21857 22106 24976 24689 6950 98,85

Z toho:

Mzdové 
náklady (521)

16707 16859 18860 18817 5133 99,77

Dane 
a poplatky

(53)

176 188 549 147 50 26,78

Ostatné 
náklady

(54)

559 200 962 1033 120 107,38

Odpisy, 
predaný 
majetok, 
rezervy.. (55)

3357 2360 2413 2564 1800 106,26

Z toho:

Odpisy N 
a HIM (551)

2286 2350 2388 2521 1800 105,57

Hospodársky 
výsledok ( +/- ) 567 0 0 114 0 0

K

A

P

Nákup NIM 
a HIM – spolu

2577 3969
Z toho 
menovite:

Blatnica-
kaštieľ

   

1 
344

211
  



I

T

Á

L

O

V

É

V

ÝDAV

K

Y

Blatnica-
pozemok

Pozemok 
Banská B.

Neonový 
nápis

Pentium

Spevn. 
plochy 
Stup.

Vstupná 
brána

Podlahová 
krytina

SEAT 
Alhambra

Malotraktor

285

55

32

173

143

216

1 
402

108

 

 

 

6. Personálne otázky
Záväzný limit zamestnancov na rok 2002 bol v počte 83 osôb. V skutočnosti priemerný evidenčný 
prepočítaný počet zamestnancov bol 70 a vo fyzických osobách v počte 72. Tento stav bol aj k 
poslednému dňu roka.
V roku 2002 neboli  obsadené 2 systematizované pracovné miesta,  ktoré  sú vytvorené a  bude 
potrebné ich obsadiť vo výstavnej sieni a predajni v Banskej Bystrici po uvedení tejto predajne do 
prevádzky. 
Ďalej niektoré činnosti zabezpečujeme dodávateľsky, ako napr. právne služby a služby informatika, 
ktorých nemáme v stave zamestnancov.
Z plánovaného objemu mzdových prostriedkov v sume 18 860 tis. Sk bolo v skutočnosti čerpané v 
sume 18 817 tis. Sk, t. j. menej o 43 tis. Sk, a predstavuje 99,77 %-né plnenie. V štruktúre miezd - 
mzdy rozpočtované pre kmeňových zamestnancov boli v sume 12 250 tis. Sk a v skutočnosti 12 
165 tis. Sk, t. j. menej o 85 tis. Sk, (99,31 %). Priemerné mesačné mzdy v sume 14 080,- Sk boli v 
porovnaní s rokom 2001 (12 727,- Sk) o 10,63 % vyššie, čo súhlasí so zámermi štátneho rozpočtu 
na rok 2002. 
Okrem toho pre ľudovoumeleckých výrobcov bolo vyplatené za výkupy výrobkov 5 464 tis.  Sk, 
faktorkám v sume 183 tis. Sk a na dohody o vykonaní práce a pracovnú činnosť v sume 1 005 tis. 
Sk. Podrobnejšie porovnanie vývoja mzdových prostriedkov s rokom 2001 vidieť z tabuľky č.  5, 
ktorá tvorí prílohy tejto výročnej správy.
V  rámci  starostlivosti  o  pracovníkov  na  podporu  rozvoja  ľudských  zdrojov  organizácia  vytvorila 



vhodné podmienky pre ich odborný rast aj tým, že umožnila zamestnancom účasť na odborných 
školeniach,  seminároch,  hlavne  na  tému  novela  zákona  o  verejnom  obstarávaní,  o  prevádzke 
motorových vozidiel,  o  finančnej  kontrole,  o  verejnej  službe,  o prídavkoch na deti,  o  daniach z 
príjmov fyzických osôb, o ochrane osobných údajov, o dávkach nemocenského poistenia a pod.
Závodné stravovanie bolo zabezpečované formou stravných lístkov, na ktoré v súlade s platným 
zákonom organizácia prispievala z nákladov a zo sociálneho fondu. V roku 2002 podľa zmluvy 
uzavretej  s  Doplnkovou  dôchodkovou  poisťovňou  Stabilita  organizácia  prispievala  100,-  Sk  pre 
všetkých zamestnancov, ktorí majú uzavretú zamestnaneckú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom 
poistení s uvedenou poisťovňou. 

7. Ciele a prehľad ich plnenia
Zabezpečovanie bežných úloh aj  v roku 2002 vyplývali  pre našu organizáciu jednak priamo zo 
zákona  o  ľudovoumeleckých  remeslách  a  ľudovoumeleckej  výrobe,  jednak  na  základe  zákona 
dojednaných v kontraktoch. Hodnotenie vecných úloh je na inom mieste tejto výročnej správy.
Okrem týchto bežných úloh ako prioritná úloha bola posudzovaná transformácia organizácie na inú 
právnu formu a k nej  sa tak aj  pristupovalo.  Žiaľ,  z už spomenutých dôvodov sa transformácia 
neuskutočnila a nebol daný do legislatívnej rady Národnej rady SR ani návrh na zmenu zákona 
SNR č. 4/1958 Zb.
Preto sme v II. polovici roka intenzívne pracovali na príprave na fungovanie organizácie v systéme 
Štátnej  pokladnice.  Bol  pripravený  návrh  rozpočtu  ako  pre  príspevkovú,  tak  aj  pre  rozpočtovú 
organizáciu.  Súčasne bol  vypracovaný návrh na uzavretie  kontraktu na poskytovanie verejných 
služieb  v  7  činnostiach,  ako  napr.  na  Školu  remesiel,  Dvor  remesiel,  edičnú činnosť,  knižnicu, 
dokumentáciu a výskum a pod.
Okrem toho sme systematicky pokračovali v budovaní systému regionálnych remeselných centier 
na Slovensku, a to:

• Vypracovaná bola projektová dokumentácia vrátane vykonávacieho projektu na rekonštrukciu 
budovy Regionálneho remeselného centra na Dolnej ulici č. 14 v Banskej Bystrici. Na 
základe dokumentácie bola vo Vestníku pre verejné obstarávanie vypísaná verejná súťaž na 
výber dodávateľa a k 31. 12. 2002 bolo začaté vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti 
uchádzačov a kritérií súťaže. V tomto sa bude pokračovať aj v roku 2003. 

• V roku 2002 bola za odplatu nadobudnutá nehnuteľnosť - kaštieľ v obci Blatnica neďaleko 
Martina spolu s pozemkami a priľahlými hospodárskymi stavbami. Objekt je v schátralom 
stave a vyžaduje generálnu opravu a rekonštrukciu. V roku 2003 plánujeme opraviť strechu 
kaštieľa a aspoň takto zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu objektu. V areáli mienime vytvoriť 
Stredisko remeselných tradícií so zameraním na výučbu tradičných ľudových techník pre 
širokú verejnosť vrátane využitia možnosti výučby aj pre deti a mládež ako v Škole v prírode. 
Pri rekonštrukcii mienime zachovať svojrázny charakter tejto lokality. 

• Za nemenej dôležitú úlohu považujeme vytvorenie stálej prezentácie ľudovoumeleckých 
výrobkov a techník - "Klenotnice ľudovej umeleckej výroby na Slovensku". Naším cieľom je 
vytvoriť modernú dynamickú interaktívnu multimediálnu prezentáciu ľudovej umeleckej 
výroby, tradičného remesla a aplikovanej tvorby prostredníctvom originálnych artefaktov a 
multimediálneho komunikačného systému. Expozícia bude stála v priestoroch Ústredia 
ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a bude poskytovať všetky dostupné informácie podľa 
obsahu expozície, bude previazaná na jednotlivé súčasti informačno-vzdelávacieho centra 
ľudovoumeleckej výroby, čím naplní prezentačnú funkciu dokumentačného centra tejto časti 
kultúry. Tým sa zabezpečí aj jedno z odporúčaní UNESCO na ochranu tradičnej a ľudovej 
kultúry. 

 



 

 

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2002
Hodnotenie vývoja organizácie v hlavných ekonomických ukazovateľoch znázorňuje nasledujúca 
tabuľka, z ktorej vidieť aj výsledky vyplývajúce z činnosti a majetkové pomery:
( v tis. Sk)

Pomenovanie
Skutočnosť

2001

Skutočnosť

2002
%

Celkové výnosy 59765 58925 98,59

V tom: dotácia 17500 18982 108,47

Vlastné výnosy 42265 39943 94,51

Celkové náklady 59198 58811 99,35

Hospodársky výsl. 567 114 20,10

Majetkové účty    

Stále aktíva 33305 34 931 104,88

Obežné aktíva 22556 20343 90,19

V tom: Zásoby 12798 15799 123,45

Pohľadávky 889 1128 126,88

Finančný majetok 8841 3317 37,52

Majetok celkom 55861 55274 98,95

Cudzie zdroje 3650 2997 82,11

Čisté obchodné 
imanie 52211 52277 100,13

Z prehľadu vidieť, že nastala pozitívna zmena v štruktúre stálych aktív, ktoré sa v priebehu roka 



2002 zvýšili o 1 626 tis. Sk. Je to saldo nákupu a zaradenia nových investícií a ročnej amortizácie.
Zmena nastala  aj  v  štruktúre  obežných aktív  v  porovnaní  s  rokom 2001.  Finančné prostriedky 
nadobudli hmotný charakter, keď predchádzajúce sa znížili o 5 524 tis. Sk a zásoby sa zvýšili o 3 
001 tis. Sk. Z finančných prostriedkov je určitý balík viazaný v pohľadávkach v sume + 239 tis. Sk v 
porovnaní s rokom 2001. Tie sú dobre alokované, bezrizikové. Zvyšok finančných prostriedkov bol 
použitý na financovanie prírastku investičných nákupov. 
V dňoch 9. 12. – 13. 12. 2002 bola vykonaná kontrola v zmysle ustanovenia § 44 ods. b, zákona č. 
274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni pracovníkmi tejto poisťovne. Kontrola bola zameraná na odvod 
poistného a  hospodárenie s prostriedkami nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia 
a kontrola výplat štátnych dávok. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
 

 

 

 

 

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Skupinou,  ktorá  má  pri  zabezpečovaní  ochrany  ľudovej  umeleckej  výroby  a  remesiel  v  ÚĽUV 
prioritu, sú výrobcovia ako nositelia zručností tradičnej ľudovej umeleckej výroby. Starostlivosť o 
túto skupinu je sústredená najmä do činností vývoja, výroby a odbytu.
Druhú skupinu tvoria aktívni záujemcovia o ľudovú umeleckú výrobu, ktorí sa objavujú vo všetkých 
vekových skupinách a ÚĽUV pre nich realizuje osobitné programy v rámci Školy remesiel a Dvora 
remesiel. Do tejto skupiny patrí aj spolupráca so školami všetkých stupňov.
Tretiu skupinu tvoria pasívni záujemcovia a obdivovatelia ľudovej umeleckej výroby a turisti, ktorí 
navštevujú výstavné siene a predajne ÚĽUV najmä ako zákazníci.
V širšom zmysle slova je našou cieľovou skupinou celá občianska spoločnosť, ktorej ponúkame 
alternatívu návratu k odvekej kvalite života v spojení s remeslom. V Dvore remesiel ponúkame a 
propagujeme "Remeslo ako životný  štýl".  Do tohto rámca zaraďujeme aj  program pre osobitné 
skupiny užívateľov, napr. skupiny handicapovanej mládeže a pod. 
Vymenovať všetkých užívateľov výstupov organizácie azda ani nie je možné. Je to z toho dôvodu, 
že vykonávame širokú škálu činností a poskytujeme služby a možnosti,  ktoré sa nedajú presne 
určovať na užívateľov. Výsledky práce našich výrobcov obdivujú užívatelia v tuzemsku i v zahraničí, 
na výstavách, ktoré sú organizované v rôznych kútoch sveta. Užívateľmi služieb sú záujemcovia o 
rôzne kurzy v  Škole remesiel  -  začiatočníci,  pokročilí,  deti,  dospelí  a  seniori,  v  dopoludňajších, 
popoludňajších a večerných hodinách, v malých i väčších skupinách. 
Uvedené je len malá ukážka z veľkého množstva rôznych skupín ľudí, s ktorými každodenne 
pracovníci organizácie tvorivo prichádzajú do styku pri plnení svojich pracovných úloh.
 

V Bratislave, 28. 2. 2003
 

Podpis štatutárneho zástupcu: Ing. Milan Beljak
riaditeľ
Pečiatka:


