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Všeobecná charakteristika organizácie
Zemplínske múzeum v Michalovciach (ZM) sídli v troch historických objektoch, ktoré sú
zapísane v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) ako Národné kultúrne pamiatky.
Organizácia spravuje aj dva ďalšie objekty v obci Hnojné, kde už viacero rokov
neprevádzkuje expozíciu poľnohospodárskych tradícii, pričom objekt roľníckeho domu sa
nachádza v databáze prebytočných nehnuteľností zriaďovateľa. Časť zbierok má ZM aj v obci
Bánovce nad Ondavou, kde obec prevádzkuje Literárne múzeum Pavla Horova.
Vyhovujúce podmienky má iba časť hlavného kaštieľa – západné krídlo, kde prebehla
posledná rekonštrukcia v roku 2007. Ostatné priestory pre nedostatok financií na kapitálové
výdavky už pomaly prestávajú spĺňať kritéria prevádzkyschopnosti najmä kvôli problémom
so zastaranými rozvodmi elektroinštalácie, kúrenia, či vody.
Zemplínske múzeum sprístupňuje návštevníkom svoje expozície počas otváracích hodín
múzea od utorka do piatku v čase od 8:00 do 15:30 hod. V pondelok je pre verejnosť
zatvorené, no v prípade záujmu jednotlivcov, či väčších školských skupín pracovníci múzea
ochotne poskytujú lektorské služby. Predĺžené otváracie hodiny sú každý štvrtok do 18:00
hod. Počas víkendov je múzeum mimo letnej sezóny zatvorené, lektorské služby sú
poskytované len v prípade vopred ohlásených skupín nad 15 členov. Počas letnej sezóny je
múzeum počas týždňa (utorok až piatok) otvorené od 9:00 do 17:00, počas víkendov každú
nedeľu od 14:00 do 17:00 hodiny.
V roku 2014 pracovalo v múzeu 18 stálych zamestnancov, pričom zmena nastala na poste
šoféra/údržbára, keďže Ľuboš Šurina odišiel do dôchodku a na jeho miesto nastúpil Ľubomír
Kirnág. Obsadený bol aj post etnografa, keďže Mgr. Maroš Demko zastáva v súčasnosti
funkciu riaditeľa a tak miesto odborného pracovníka etnografie nastúpil Mgr. Jozef
Hrabovský.
V správe zbierkového fondu sa naďalej prejavuje nedostatok finančných prostriedkov
vyhradených pre tento účel a tak do zbierok pribudlo iba 10 predmetov, väčšinou darom.
V prvých mesiacoch roku 2014 vedenie ZM spolupracovalo s pracovníkmi Úradu KSK na
projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu budovy kaštieľa a následne aj na žiadosti
o finančný príspevok z ROP prioritná os 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
Žiadosť bola úspešná a tak v závere roka múzeum začalo s prípravou na dlho očakávanú
rekonštrukciu vnútornej infraštruktúry svojej hlavnej budovy.

II. Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch
odbornej činnosti.
Vedecko-výskumná činnosť:
Pracovníci Zemplínskeho múzea splnili takmer všetky hlavné naplánované úlohy pre rok
2014.
Hlavnou a spoločnou náplňou pre históriu, etnografiu a umeleckú históriu bolo zavŕšenie
niekoľkoročnej práce na monografii o šľachtickom rode Sztáray, ktorú ZM vydalo
v spolupráci s Mestským úradom v Michalovciach. Prezentácia kvalitnej vedecko-populárnej
publikácie s názvom „Rod Sztáray a Michalovce“ mala veľký ohlas v rámci osláv 770.
Výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce.
Umelecká historička Mgr. Dana Barnová okrem práce na štúdii k rodu Sztáray spolupracovala
na úspešnom projekte Sacral Elementum II., ktorý koordinovala Galéria Umelcov Spiša.
Výstupom projektu bola putovná výstava a takisto aj publikovaný katalóg. Okrem toho
pripravila prednášku o súčasnom výtvarnom dianí v meste Michalovce.
Na útvare prírodovedy pokračuje Ing. Tibor Vongrey v úlohe mapovania Bobra vodného
(Castor fiber) a sumarizácii výslednej štúdie. Jeho činnosť vyvolala aj spoluprácu
s pracovníkmi CHKO Vihorlat na špecifickej téme: „Eliminácia škôd spôsobených Bobrom
vodným na stromových porastoch CHKO Vihorlat v okolí jazera Morské oko.
Na útvare archeológie realizovala odborná pracovníčka PhDr. Lýdia Gačková viacero
samostatných výskumov – Vinné – Senderov, kaštieľ v Nižnom Hrabovci, ale podieľala sa aj
na spolupráci s pracovníkmi iných inštitúcií – Michalovce – rímskokatolícky kostol, Sabinov.
Prehľad výskumov:
- Michalovce, rím. – kat. farský kostol Narodenia P. Márie – v interiéri a exteriéri
funkčnej sakrálnej stavby sa v 1. polroku 2014 uskutočnil nedeštruktívny archeologický
výskum geofyzikálnym meraním.
Nedeštruktívna forma archeologického výskumu bola použitá aj v časti priestoru
Kostolného námestia, na cestnej komunikácií pred hotelom Družba a v parku východne od
areálu Zemplínskeho múzea. Práce realizoval Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc., pracovník
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Výsledky výskumu zo všetkých uvedených polôh
boli spracované v odborných posudkoch.
- Sabinov, ul. Levočská – spoločná realizácia 2. etapy záchranného archeologického
výskumu so spoločnosťou AZ plus, s.r.o. Humenné. Zdokumentovaných 38 sídliskových
objektov a nálezových situácií z obdobia neolitu, doby železnej, stredoveku a novoveku.
Výsledky výskumu spracované vo výskumnej dokumentácii (ved. výskumu Mgr. Zuzana
Krišovská, PhDr. Lýdia Gačková, spoluriešiteľ Mgr. Zuzana Rovňáková).
-

Vinné, Senderov – v roku 2014 pokračoval archeologický výskum v priestore severne od
sakrálnej architektúry. Vyhĺbená sonda 1/2014 s nálezmi keramických zlomkov
pravdepodobne z obdobia doby železnej. Sonda a nálezy boli geodeticky zamerané.

-

Kaštieľ v Nižnom Hrabovci – realizácia predpísaného záchranného archeologického
výskumu v exteriéri kaštieľa. Preskúmané tri archeologické sondy s negatívnym
výsledkom. Výsledky výskumu spracované vo výskumnej dokumentácii (VD č.
1/2014/ZM)

Budovanie a stav zbierkového fondu
V roku 2014 pribudlo do zbierkového fondu 10 predmetov – všetky darom. Hodnotný
prírastok zaznamenal útvar umeleckej histórie v podobe daru obrazu od maliara Štefana
Bubána v hodnote 2400 eur, čím sa doplnila kolekcia už predtým získaných diel tohto
zemplínskeho umelca. Ďalší cenný prírastok predstavuje aj akvizícia pergamenového
rodostromu Irmy Sztáraiovej (Sztáray) do historických zbierok.
Pri budovaní zbierkového fondu organizácia pociťuje nedostatok financií, keďže prostriedky
určené na činnosť nestačia ani na úplne pokrytie nákladov jednotlivých podujatí. Pri
občasných ponukách na hodnotnejšie diela, či predmety, múzeum nemá fond, z ktorého by
dokázalo financovať kúpu takéhoto predmetu.

Ochrana a ošetrovanie zbierok:
V rámci ochrany a ošetrovania zbierkových predmetov bolo v roku 2014 v rámci vlastnej
činnosti konzervátorsky ošetrených 381 zbierkových predmetov. Pracovníci každoročne
venujú zvláštnu pozornosť najmä dreveným predmetom v priestoroch hlavného kaštieľa, kde
sa pri sezónnych teplotných výkyvoch občasne zvýši vlhkosť vzduchu. V závere roka bola
väčšina drevených predmetov ešte pred sťahovaním do dočasných priestorov ošetrená
plynovaním.

Expozičná činnosť:
V oblasti expozičnej činnosti bolo múzeum v závere roka, vzhľadom na chystanú
rekonštrukciu kaštieľa, nútené uzavrieť všetky stále expozície. Začalo sa s rozoberaním vitrín
a balením jednotlivých zbierkových predmetov. Ako dočasné úložisko pre zbierky zo
zrušených expozícii boli určené priestory vo výstavnom krídle.
Rovnako tak bola úplne zrušená aj expozícia Výtvarná kultúra na Zemplíne v budove
Galérie ZM (tzv. Starého kaštieľa), kde dočasne počas rekonštrukcie presunú všetci
zamestnanci organizácie. V súvislosti s dlhodobým zámerom presunu administratívy do
budovy starého kaštieľa, by tam v roku 2015 mali pribudnúť aj novovytvorené kancelárske
priestory pre jednotlivých odborných pracovníkov.

Výstavná činnosť a kultúrno-vzdelávacie podujatia
V roku 2014 múzeum a jeho podujatia navštívilo 10 743 záujemcov, čo je mierny pokles
oproti predchádzajúcemu roku (-215 osôb).
Výstavy:
Začiatkom roka 2014 v rámci Silvestrovskej vernisáže ZM usporiadalo výstavu v spolupráci
s autorom Andrejom Smolákom k jeho jubileu. V jarných mesiacoch sa medzi viacerými
zapožičanými výstavami vynímala zahraničná výpožička Múzea Otta Hermana s názvom
„Myšlienkový pochod“, ktorá prepájala zbierky historické, archeologické, etnografické
a umelecko-historické v ucelených tématických celkoch ako Rodina, Láska, Smrť a pod.
Hodnotnú výstavu pripravil aj útvar histórie v spolupráci s múzejnym pedagógom v máji
k tématike 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny. Pri zbere materiálu od ľudí z regiónu sa
podarilo nájsť viacero hodnotných originálnych predmetov dokumentujúcich I. svetovú vojnu.
Výstava bola prepojená s Medzinárodným dňom múzeí, ktorý bol celý venovaný tématike I.
svetovej vojny. V júni svoje diela vo výstavnom krídle múzea predstavil významný

zemplínsky rodák Štefan Bubán. Školskej mládeži bola venovaná výstava zapožičaná
z Detského múzea SNM s názvom Veľkomoravské dobrodužstvo. V auguste sa v spolupráci
s Galériou Subterén podarilo pripraviť súbornú výstavu absolventov a pedagógov TU
v Košiciach pod kuratelským vedením Vladimíra Beskida s názvom „Cassovia Express“.
V závere roka muselo ZM viaceré pripravované projekty zrušiť pre chystanú rekonštrukciu a
začiatku sťahovania zbierkových predmetov do výstavného krídla. Napriek tomu sa však
podarilo v redukovanej podobe pripraviť tradičnú Silvestrovskú vernisáž, ktorá v rámci
tématiky 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce a v súvislosti s vydaním
monografie o rode Sztáray, venovaná šľachtickému portrétu.

Prehľad výstav:
Andrej Smolák – Trinásta komnata
Výstava k jubileu autora spojená so Silvestrovskou vernisážou
T: 31. 12. 2013 – 28.2. 2015
Svet minerálov
Výstava zapožičaná od Východoslovenského múzea KE
T : 17.1. 2014 – 7.3.2014
Myšlienkový pochod
Výstava Múzea Otta Hermana v Miškolci
T: 7. 3. – 30. 4. 2014
Krása veľkonočnej škrupinky
predajná výstava veľkonočných kraslíc
Termín: 16. 3. – 17. 4. 2014
Sex v tráve
Banerová výstava (autor: Východoslovenské múzeum KE)
T: 1.4.2014 – 30.5.2014
ZUŠ – Výber najlepších prác
Výstava vybraných prác žiakov ZUŠ Michalovce
T: 4. – 25.4. 2014
Vesmír očami detí
Výstava v spolupráci s Hvezdárňou Michalovce
T: 17. 3. 28. 3. 2014
Bojovali v 1. svetovej vojne... Zo spomienok, ktoré žijú v nás
Vlastná výstava pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. sv. vojny
Termín: 12. 5. – 30. 5. 2014
Emil Semanco – Air Miracles – Zázraky
Výstava koláži
T: 7.5 – 30. 5. 2015

Štefan Bubán – Maľba
Výstava prierezu maliarskej tvorby významného rodáka zo Zemplína
T: 6.6 – 31.7. 2014
Veľkomoravské dobrodružstvo
výstava zapožičaná z Detského múzea SNM v Bratislave
Termín: 16. 6. 2014 – 19. 9. 2014
Emília Rudincová – Odev a šperk
Autorská výstava originálnych odevov, šperkov a doplnkov
T: 16.6.-31.7.2014
Cassovia Express
Výstava absolventov a pedagógov TU v Košiciach
T: 7.8. – 15.10. 2014
Šľachtický portrét
27. Silvestrovská vernisáž zo zbierok ZM, VSM v Košiciach a Krajského múzea v Prešove
T: 31. 12. 2014
Výstavy mimo priestorov Zemplínskeho múzea:
Výber z fauny Zemplína
Vlastná výstava
Miesto : Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
T: 9.1.2014 do 21.4.2014
Sacral Elementum II
Výstava súčasnej sakrálnej tvorby v konfrontácii s históriou, projekt realizovaný s GUS
Miesto: K 13 – Kulturpark v Košiciach
T: 20.11. – 20.12. 2014
Podujatia – najvýznamnejšie.
ZM každoročne venuje pozornosť ochrane kultúrneho dedičstva. Pracovníci v rámci
Medzinárodného dňa pamiatok (18. apríla) zorganizovali prednáškové dopoludnie pre
školskú mládež, na ktorom odzneli príspevky jednotlivých odborných pracovníkov na tému
súvisiace s regiónom Zemplín.
Medzi najvýznamnejšie podujatia ZM s bohatou účasťou patrí Medzinárodný deň múzeí,
prepojený v posledných rokoch s celoslovensky konanou Nocou múzeí a galérií. Vlaňajší
program bol tematicky zameraný na udalosti 1. sv. vojny. Hlavný program podujatia
pripravilo Zemplínske múzeum v spolupráci s Klubom vojenskej histórie BESKYDY
z Humenného a 22. mechanizovaným práporom v Michalovciach. Podujatia sa zúčastnilo
704 návštevníkov, prevažne rodiny s deťmi.
V júni ZM spolupracovalo s OZ Valal, DMS v Michalovciach na príprave 4. ročníka
divadelného festivalu Mihaľovski deski, v rámci ktorého sa na viacerých verejných
priestranstvách predstavilo 7 divadelných súborov.
Viacero aktivít bolo tradičné orientované na deti a školskú mládež. V máji v spolupráci s I.
ZŠ v Michalovciach múzeum pripravilo v priestoroch múzea dejepisnú súťaž žiakov
michalovských škôl – Michalovce, moje mesto. Tradične v júni sa konala medzi deťmi
obľúbená Noc v múzeu spojená s bohatým programom náučných aj zábavných činností

a prenocovaním v priestoroch hlavného kaštieľa. Tento rok sa jej zúčastnilo 24 detí tretieho
ročníka ZŠ Pavla Horova v Michalovciach. V letných mesiacoch ZM usporiadalo už šiesty
ročník detského letného tábora. V oboch termínoch sa ho celkovo zúčastnilo 46 detí.
Zemplínske múzeum sa v roku 2014 prvýkrát zapojilo do celoslovenského „Víkendu
otvorených parkov a záhrad, v rámci ktorého predstavilo verejnosti históriu grófskeho parku
pri kaštieli v spojení s diskusiou o plánoch do budúcnosti muzeálnej záhrady a blízkeho parku
Kerta.
Veľmi vydarené bolo aj úplne nové vlastné podujatie s názvom „Život na Veľkej Morave“,
ktoré interaktívnym spôsobom predstavilo reálie zo života slovanských predkov.
V septembri sa uskutočnil aj tradičný Zemplínsky festival duchov a strašidiel.
Zemplínske múzeum v prípade záujmu realizuje Špacirki po varošu pre deti, hrnčiarske
tvorivé dielne, vyučovacie hodiny na tému múzeum a iné.
V rámci osláv 770. Výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce sa ZM podieľalo na
dvoch podujatiach v spolupráci s mestom Michalovce. Vo februári to bolo zahájenie „Roku
sedmičiek“, kde bola pred Mestským úradom vztýčená historizujúca zástava s erbom rodu
Alberta z Michaloviec, ktorému bola následne odhalená aj pamätná tabuľa na michalovskom
kaštieli. V posledný októbrový deň sa v rámci vyvrcholenia všetkých aktivít k hore
uvedenému výročiu uskutočnilo slávnostné uvedenie monografie o rode Sztáray aj s účasťou
príslušníkov tohto rodu žijúcich v Maďarsku. Bohatý program začal slávnostnou omšou
v rímsko-katolíckom kostole a vyvrcholil Galavečerom v športovej hale.

III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky
Zemplínske múzeum zamestnáva 19 zamestnancov, 2 zamestnankyne sú na skrátený
pracovný úväzok. Okrem povinnosti, ktoré vyplývajú pracovníkom z pracovnej náplne
vykonávajú zamestnanci aj činnosti nad rámec (drobné stavebné úpravy).
V roku 2014 boli uzatvorené aj dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci
študentov, a to konkrétne na činnosti:
- pomocné animátorské práce Letné detské tábory
- kosenie pozemkov v katastrálnom území Hnojné
- sprievodca, lektor v letných mesiacoch
S Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce má naša organizácia podpísané
dohody:
- o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
- o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,
vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
- Dohodu podľa zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Dohody pretrvávajú. Absolventi dobrovoľníckej a absolventskej praxe vykonávajú najmä
činnosti v oblasti katalogizácie zbierok a pomocné práce.
So Strednou odbornou školou obchodu a služieb Michalovce má naša organizácia podpísané
dohody o vykonaní odbornej praxe žiakov školy. Na základe týchto dohôd vykonávalo
odbornú prax 5 študentov.

Organizácia a riadenie jednotlivých úsekov je dané Organizačným poriadkom Zemplínskeho
múzea súčasťou, ktorého je aj organizačná štruktúra platná od 1.4. 2011.
Za prevádzku jednotlivých úsekov sú zodpovední vedúci jednotlivých úsekov.
K nástrojom kontroly v našej organizácií patria všeobecné ekonomické opatrenia vydané
ako príkaz riaditeľa a tiež platné interné smernice.
Ochrana objektov ZM je zabezpečená technickou ochranou objektu. Túto službu
zabezpečuje na základe zmluvy Okresné riaditeľstvo PZ Michalovce, funguje to na základe
zavedeného elektronického zabezpečovacieho systému. V galérii ZM bol zriadený centrálny
depozitár, celá budova je chránená aj požiarnym zabezpečovacím systémom. Na základe
schválenej dotácie od MK SR, organizácia obstarala kamerový zabezpečovací systém,
v rámci ktorého boli dodané a nainštalované kamery s príslušenstvom v časti Západného
krídla ZM.
BOZP je zabezpečovaná autorizovaným technikom dodávateľským spôsobom – JODO
MARUNIČ Miroslav Michalovce. Zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť je Ing.
VONGREY Tibor.
PO je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom – HREHA Jozef, Nižný Hrabovec.
Správa budov je v kompetencií technicko-hospodárskeho úseku .
Organizácia sa snažila v roku 2014 hospodáriť efektívne vzhľadom na všetky vytýčené
úlohy a problémy, ktoré musela riešiť.
Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí: viď Príloha č. 2.

IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
Hospodárenie organizácie v roku 2014
Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v roku 2014
1/ Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu rozpísané Košickým samosprávnym krajom –
odborom financií:
Na zabezpečenie plnenia úloh v Zemplínskom múzeu /na prevádzku/, boli pre rok
2014 odborom financií Úradom Košického samosprávneho kraja v Košiciach stanovené
záväzne ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014 zo dňa 26.2.2014
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 202.600,00 €
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 7.639,00 €
V priebehu roka 2014 rozpočtovým opatrením č. B1 zo dňa 04.6.2014 na základe
zmluvy č. MK-KI/2014/2.3 uzatvorenej s MK SR o poskytnutí dotácie zo ŠR na ochranu,
obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva bol upravený rozpočet bežných výdavkov /600/ zdroj 111-005 program 0040200 vo výške 2.000,00 € /projekt: Ako uchovať zbierky modernizácia novovytvoreného centrálneho muzeálneho depozitára – nákup regálov a
skríň/.
Rozpočtovým opatrením č. B2 zo dňa 11.06.2014 na základe zmluvy č. MKKI/2014/2.3 uzatvorenej s MK SR o poskytnutí dotácie zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva bol upravený rozpočet bežných výdavkov /600/ - zdroj 111-005
program 0040200, bol upravený rozpočet vo výške 3.000 € /projekty:
- Doplnenie technického vybavenia konzervátorskej dielne 1.000 €

-

Rozšírenie možností dokumentačného oddelenia – nákup výpočtovej techniky
a fotoaparátu 2.000 €

Rozpočtovým opatrením č. B3 zo dňa 14.07.2014 v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bol upravený rozpočet :
bežných výdavkov /600/ -zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 840,00 €
Rozpočtovým opatrením č. B4 zo dňa 17.07.2014 v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bol upravený rozpočet o výdavky na spolufinancovanie projektov podporených
z dotačného systému MK SR :
bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 250 €.
projekty:
- Ako uchovať zbierky
100 €
- Doplnenie technického vybavenia konzervátorskej dielne
50 €
- Rozšírenie možností dokumentačného oddelenia
100 €
Rozpočtovým opatrením č. B5 zo dňa 05.09.2014 na základe zmluvy č. MKKI/2014/8.2 uzatvorenej s MK SR o poskytnutí dotácie na sprístupnenie kultúrnych hodnôt
žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom
kultúrnych poukazov bol upravený rozpočet :
bežné výdavky /600/ – zdroj 111-005 program 0040100 vo výške 680,00 €
Rozpočtovým opatrením č. B6 zo dňa 01.12.2014 na základe zmluvy č. MKKI/2014/8.2 uzatvorenej s MK SR o poskytnutí dotácie na sprístupnenie kultúrnych hodnôt
žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom
kultúrnych poukazov bol upravený rozpočet :
bežné výdavky /600/ – zdroj 111-005 program 0040100 vo výške 710,00 €
Rozpočtovým opatrením č. B7 zo dňa 12.12.2014 v súlade so zákonom NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol upravený rozpočet :
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 810,00 €
Rozpočtovým opatrením č. B8 zo dňa 08.11.2013 v súlade so zákonom NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol upravený rozpočet o výdavky súvisiace so zabezpečením priestorov
ROP – premiestnenie zbierok (ošetrenie, konzervovanie a balenie):
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 600,00 €
Rozpočtovým opatrením č. K1 zo dňa 17.07.2014 na základe zmluvy č. MKKI/2014/2.3 o poskytnutí dotácie zo 3R prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 bola
poskytnutá dotácia na podporu realizácie projektu číslo žiadosti MK-1528/2014/2.3 "Ako
uchovať zbierky- modernizácia novovytvoreného centrálneho muzeálneho depozitára“
a rozpočet bol upravený:
kapitálové výdavky /700/ – zdroj 111-005 program 0040200 vo výške 4.000,00 €.

Rozpočtovým opatrením č. K2 zo dňa 17.07.2014 v zmysle zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
kapitálové výdavky /700/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 20.000,00 €.
účel: na "Rekonštrukciu kotolne v objekte Zemplínskeho múzea v Michalovciach“.
Rozpočtovým opatrením č. K3 zo dňa 09.09.2014 v zmysle zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uznesenia č.114/2014 zo 6. Zasadnutia
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol upravený rozpočet:
kapitálové výdavky /700/ – zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 356,00 €.
účel: na spolufinancovanie projektu číslo žiadosti MK-1528/2014/2.3 "Ako uchovať zbierkymodernizácia novovytvoreného centrálneho muzeálneho depozitára“.
Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č.214/2014 - účel použitia dotácie:
náklady na zhotovenie replík portrétov rodu Sztáray, bol upravený rozpočet bežných
výdavkov /600/ - zdroj 11H program 0040200 vo výške 1.500,00 € - poskytovateľ MESTO
MICHALOVCE.

Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja :
111-005
312 001
111-005
322 001
11T1
312 001
11T2
312 001
41-001
312 008
41-001
322 006
46
212 003
46
223 001
46
243
46
292 012
11H
312 007
Spolu:

suma v €
/zo ŠR/
6 390,00
/zo ŠR/
4 000,00
/zo ŠR/
3 779,79
/zo ŠR/
666,97
/z rozpočtu VUC/
212 739,00
/z rozpočtu VUC/
18 856,00
/z prenaj. budov, priest./
3 770,52
/predaj služ., tovarov/ 14 983,72
/účty fin. hosp./
2,86
/z dobropisov
8 563,02
/z rozp. obce/
1 500,00
275 251,88

Uvedený príspevok bol rozpracovaný za základe potrieb organizácie a v priebehu roka 2014
upravený na zabezpečenie prevádzky, činnosti a celkového chodu Zemplínskeho múzea.

Výdaje rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja:

suma v €

111-005
111-005
11H
11T1
11T2

/bežné výdavky/
/kapitálové výdavky /
/bežné výdavky /
/bežné výdavky /
/bežné výdavky /

6 390,00
4 000,00
1 500,00
3 003,56
530,06

41-001
41-001
46
46

/bežné výdavky /
/kapitálové výdavky /
/bežné výdavky/
/kapitálové výdavky /

212 739,00
18 856,00
25 073,44
45,21

Spolu:

272 137,27

Nevyčerpané peňažné prostriedky z roku 2013
Kód zdroja:
453

suma v €
14 086,77

Spolu:

14 086,77

Peňažné prostriedky vo výške 13.385,53 € boli použité na úhradu platov a bežných nákladov
v januári 2014, peňažné prostriedky vo výške 701,24 sú prostriedky na účte sociálneho
fondu.

Hospodársky výsledok: /výnosy - náklady/
Hodnotenie výšky nákladov:
Názov účtu
501-Spotreba mat.
502-Spotreba energii
504-Predaj tovarov
511-Opravy a udržiavanie
512-Cestovné
518-Služby
521-Platy
524-Odvody
527-Zákonné soc. náklady
532-Daň z nehnuteľnosti
538-Ostatné dane a poplatky
544-Zmluvné pokuty a penále
548-ostatné nákl. na prev. činnosť
551-Odpisy
568-Ost. fin. nákl.
591-Daň z príjmov
Spolu

Skutočnosť
15 381,85
18 233,92
632,76
607,96
169,18
12 044,81
131 136,23
45 799,97
11 694,50
203,16
729,51
2,95
122,02
2 850,00
68,95
62,02
239 739,79

Hodnotenie výšky výnosov
Názov účtu
602-Tržby z predaja služieb
604-Tržby za tovar
648-Ost. výn. z prev. činnosti
653-Zúčt. ost. rezerv
662-Úroky
691-Výnosy z bež. transferov
692-Výnosy z kap. transferov
693-Výn.ŠR a roz. obce
694-Výn. samosprávy z kap.
Spolu

Skutočnosť v €
20 314,02
3 805,45
99,40
4 800,35
2,86
212 739,00
198,90
12 334,01
1 976,60
256 270,59

Dosiahnutý HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Výnosy spolu:
Náklady spolu:

ZISK :

256 270,59
239 739,79

16 530,80

V roku 2014 vykázala organizácia z hlavnej činnosti v hospodárskom výsledku ZISK vo
výške 16 530,80 €.

V. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti
V roku 2014 Zemplínske múzeum realizovalo viacero aktivít v oblasti investičnej
činnosti. V prvých mesiacoch vedenie ZM spolupracovalo s pracovníkmi Úradu KSK na
projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu budovy kaštieľa a následne aj na žiadosti
o finančný príspevok z ROP prioritná os 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny
operačný program túto žiadosť o nenávratný finančný príspevok (kód žiadosti
NFP22130120134) schválilo. Projekt by mal byť realizovaný v roku 2015, v rámci realizácie
by mala byť zrekonštruovaná budova hlavného kaštieľa. Bližšie podrobnosti sú uvedené v
projektovej dokumentácii.
V závere roka sa v rámci plánovaných opatrení na zlepšenie efektívnosti energetických
realizovala výstavba kotolne a čiastočná rekonštrukcia rozvodov kúrenia v budove Galérie M
(tzv. starý kaštieľ). Organizácii sa podarilo prostredníctvom finančných prostriedkov
získaných na základe rozpočtového opatrenia č. K2 v zmysle zákona NR SR č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov získať finančné prostriedky ktorými bol upravený rozpočet
kapitálových výdavkov na rok 2014, kde účel použitia bol „Rekonštrukcia kotolne v objekte
Zemplínskeho múzea v Michalovciach“, zrealizovať vybudovanie novej samostatnej kotolne
v budove Galérie (tzv. Starý kaštieľ). Budova Galérie bola doposiaľ napojená na starú
kotolňu ktorá vykuruje stále ešte dve budovy – kaštieľ (centrálna časť, východné krídlo)
a Koniareň. V manuálnom ovládaní kotlov starej kotolne dochádza k častým poruchám.
Navyše pri starých tepelných rozvodov, ktoré nie sú dostatočne izolované, dochádza
k únikom tepla, čo výrazne zvyšuje náklady na kúrenie. Realizáciou tejto rekonštrukcie by sa
mali náklady na vykurovanie znížiť.
V rámci dotačného systému MK SR sa v budove Galérie doplnilo aj vybavenie Centrálneho
depozitára na II. podlaží a takisto aj dokumentačného oddelenia. Výška preinvestovaných
financíí predstavuje 8 720 eur.
V prevádzke organizácie museli technicko-hospodárski pracovníci viackrát riešiť problémy
súvisiace so zastaranými rozvodmi elektrickej energie – pokles napätia znižuje životnosť
a ničí technické zariadenia – počítače, tlačiarne, zástrčky, predlžovacie šnúry.

VI. Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov.
V rámci pripravovanej rekonštrukcie budovy kaštieľa by sa mali odstrániť najväčšie
nedostatky v budove kaštieľa, kde by mali byť v budúcnosti sústredené takmer všetky stále
expozície.
V prevádzke Zemplínskeho múzea najväčšie problémy v predstavuje nedostatok financií na
kapitálové investície do rekonštrukcií objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami.
V rozpočte pre bežné výdavky nie je dostatok finančných prostriedkov na odborné revízie
elektroinštalácií, technických zariadení a ostatné revízie vyplývajúce z príslušných zákonov
(hasiace prístroje, komíny a pod.) .
Nevyhovujúci je stav elektrických rozvodov pre konzervátorskú dielňu v budove Koniarne
a takisto aj elektrickérozvody v dielni údržbárov a prírodovednom depozitári.
Nevyhovujúci je aj stav vonkajších omietok na takmer všetkých spravovaných objektoch.
Najvypuklejšie problémy sú pri vstupe do Galérie (tzv. Starého kaštieľa).

Organizácia sa bude v nasledujúcich rokoch snažiť uchádzať o finančné prostriedky z rôznych
zdrojov, aby niektoré problémy riešila sama, no nevyhnutné je aj v spolupráci s príslušnými
odbormi KSK uchádzať sa aj o prostriedky na celkové rekonštrukcie jednotlivých objektov.
Organizácia nemá ani dostatok finančných prostriedkov na riešenie havarijných stavov, ktoré
sa vyskytujú vzhľadom na vek budov pomerne často.
Pri zvyšujúcich sa nárokoch na výkony odborných činností, zvýšený počet špecializovaných
podujatí a úloh vyplývajúcich zo zákona o múzeách a galériách je organizácia personálne
poddimenzovaná. Špecifickosť práce pri príprave podujatí a výstav vyžaduje spoluprácu
väčšieho počtu zamestnancov, čo na druhej strane zabraňuje dôslednejšiemu sa venovaniu
odbornej činnosti. Organizácii chýba najmä projektový a marketingový manažér.

VII.
Vedecko-výskumná činnosť
Názov úlohy

Riešitelia

Mgr. Barnová, PaedDr.
Šľachtický rod Sztaray zo
Martin Molnár, Mgr.
Starého a Michaloviec
Maroš Demko
Výtvarné umenie
Michaloviec - súčasné
Mgr. Barnová
výtvarné dianie
Monitoring bobra
vodného na južnom
Ing. Vongrey
Zemplíne
Vinné, Senderov - ruiny
PhDr. Gačková
stredovekého kostola

Kaštieľ v Nižnom
Hrabovci

PhDr. Gačková

Sabinov, ul. Levočská

PhDr. Gačková

Trvanie od do

Odbor

Výstup

2012-2014

dejiny
umenia

štúdie v
monografii

trvá

dejiny
umenia

prednáška

2009-2014

zoológia

iné

máj-október
2014
november december
2014
máj-október
2014

archeológia iné
archeológia iné
archeológia iné

