IDENTIFIKAČNÁ KARTA ZA ROK 2016
(múzeá, galérie a divadlá)
1
2
3
4

NÁZOV ORGANIZÁCIE
Sídlo
Forma hospodárenia
Celkový aktuálny počet zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav

Z toho:
- odborní zamestnanci,
- ostatní zamestnanci
- pracujúci dôchodcovia
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Priemerná mzda zamestnancov

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce
Príspevková organizácia
23
20,8 /20,2
17
6
1

2014
559

Počet spravovaných objektov
Počet podaných projektov s ukončením 9
realizácie v roku 2016
- z toho úspešných:
5
Celková výška získaných dotácií (€):
17871
8 Rozpočet (skutočnosť k 31.12.)
2014
- na prevádzku:
241597,06
- na činnosť:
7639,00
9 Transfer od zriaďovateľa
2014
- na bežné výdavky:
212739,00
- na kapitálové výdavky:
18856,00
10 Príjmy
2014
- z prenájmu:
3770,52
- z vlastnej činnosti:
23549,60
- iné mimorozpočtové príjmy
12336,76
(dary, sponzorské, granty a pod.):

2015
566

2016
596

6
7

11 Výdavky
- bežné:
- kapitálové:

12 Hospodárenie
-Náklady
-Výnosy
Hospodársky výsledok org.za rok 2016
13 Návštevnosť
- Platená:
- Neplatená:
(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov
na aktivitách organizácie)

14 Plnenie
plánu
vedecko-výskumnej
činnosti v roku 2015
- Počet ukončených výskumných
úloh
- Počet prebiehajúcich výskumných
úloh

2014
249236,06
22901,21

2015
2016
261629,28
336868,84
6156,00
9415,00
2015
2016
233768,00
279976,00
1500,00
500,00
2015
2016
4589,45
2250,00
29543,44
27773,80
5019,03
177454,04
2015
267785,28
2185,12

2016
317951,48
6095,44

338 872,77
333 335,78
5 536,99

2014
10743

2015
1291,27

2016

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.
Hlavným determinantom pre činnosť organizácie v roku 2016 bola prebiehajúca
rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa v rámci úspešnej žiadosti o finančný príspevok
z ROP prioritná os 3.1 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Samotné stavebné práce
sa začali 21. júla 2015 a ukončené boli až v septembri 2016. Navyše v priebehu realizácie sa
ukázala potreba doplánovať aj II. fázu rekonštrukcie, najmä pre nutnosť opravy strechy
hlavného kaštieľa a dokončenia jeho fasády do prezentačnej podoby.
S prípravou podkladov pre II. fázu rekonštrukcie začali pracovníci ZM v závere roka 2016.
Projektové zámery dokončenia budovy hlavného kaštieľa, čiastočnej rekonštrukcie budovy
Koniarne a budovy tzv. Zimnej záhrady by mali byť zrealizované v roku 2017.
Zbierkové predmety zo stálych expozícii boli presťahované do západného krídla
a kancelárske priestory zase premiestnené do budovy Koniarne. Administratíva organizácie
a takmer všetci zamestnanci sa dočasne presťahovali do budovy tzv. starého kaštieľa, kde boli
v súlade s dlhodobým zámerom vytvorené ďalšie kancelárske priestory.
Zemplínske múzeum počas rekonštrukcie nemalo k dispozícii priestory stálych expozícii
a jeho prezentačná činnosť sa zamerala najmä na výstavy v priestoroch partnerských
inštitúcii.
V personálnej oblasti došlo k niekoľkým zmenám. Útvar histórie bol doplnený o Mgr.
Stanislavu Rovňákovú, ktorá prebrala správu zbierky umeleckých remesiel a numizmatiky.
Do organizačnej štruktúry pribudla aj pracovníčka pre marketing a propagáciu Mgr. Monika
Zitrická, ktorá dočasne prebrala aj starostlivosť o knižnicu za kolegyňu, ktorá odišla na
materskú dovolenku.
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II. Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch
odbornej činnosti.
Vedecko-výskumná činnosť:
Pracovníci Zemplínskeho múzea aj napriek sťaženým podmienkam pre prácu so zbierkami
riadne plnili naplánované úlohy pre rok 2016.
Veľká pozornosť na poli etnografie aj histórie bola venovaná výskumu pozdišovského
hrnčiarstva, pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o hrnčiaroch v regióne
Zemplína. V rámci toho prebehol výskum zbierok a dokumentov v depozitároch a archívoch
inštitúcií (SNM – Historické múzeum BA, Hudobné múzeum BA, Múzeum ÚĽUV Stupava,
UEt SAV BA). Výstupom vedecko-výskumnej činnosti k tejto téme bude zborník
publikovaný v prvom kvartáli roku 2017.
Činnosť pracovníkov útvaru archeológie bola zameraná predovšetkým na realizáciu terénnych
archeologických výskumov a vyhotovenie výskumných dokumentácií. Rozsahom najväčšie
práce prebehli od mája do novembra na Kostolnom námestí v Michalovciach, kde bola
sondážnym spôsobom preskúmaná plocha historického námestia pred plánovanou
rekonštrukciou. Pokračovalo sa aj v záchrannom výskume v areáli samotného múzea, v rámci
prebiehajúcich rekonštrukčných prác budovy hlavného kaštieľa a jeho východného krídla.
V prvých mesiacoch roka bola dopracovaná správa o záchrannom výskume pri objekte
Jazdiareň v areáli trebišovského kaštieľa.
Historik PaedDr. Martin Molnár v rámci vedeckovýskumnej činnosti venoval pozornosť
príprave odborno-popularizačnej publikácie o Zemplínskej šírave. Výraznou mierou sa
podieľal aj na realizácii projektu „Vybrané historické osobnosti Michaloviec“, v rámci
ktorého je autorom a zostavovateľom brožúr „Vybrané historické osobnosti Michaloviec“ a
„Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec“. Ďalším výstupom jeho
vedeckovýskumnej činnosti je štúdia v zborníku Karpatský front 1914/1915 (vydal KVH
Beskydy).
Umelecká historička Mgr. Dana Barnová pokračovala v spracovávaní databázy súčasného
výtvarného umenia Michaloviec ako prípravy k plánovanej čiastkovej štúdii a publikácii
v roku 2017.
Na útvare prírodovedy pokračoval Ing. Tibor Vongrey vo výskumnej úlohe „Monitoring
výskytu Šakala zlatého (Canis aureus) na Zemplíne“, ktorú plánuje finalizovať v roku 2017.

Budovanie a stav zbierkového fondu
V roku 2016 pribudlo do fondu 1026 kusov nových zbierkových predmetov. Najvýraznejšie
akvizície boli na útvare histórie, kde pribudlo 872 predmetov. Počtom najvýraznejší je súbor
diapozitívov (800 ks) z regiónu Zemplína. Cennými prírastkami sú dva predmety do zbierky
umeleckých remesiel a to pohovka z konca 19. storočia a harmónium z prvej polovice 20.
storočia.
Výrazne sa obohatila aj zbierka pozdišovského hrnčiarstva a to o 138 kusov predmetov,
dokumentujúcich prevažne hrnčiarsku výrobu z pozostalosti Jána Kiseloviča staršieho.
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Pokračovalo sa v realizácii čiastkových inventarizáciách zbierok a presúvaní predmetov do
centrálneho depozitára. Ku koncu roka 2016 bolo v Centrálnom depozitári evidovaných
14 975 zbierkových predmetov, ktoré majú aj fotografickú dokumentáciu.

Ochrana a ošetrovanie zbierok:
V roku 2016 sa aj vďaka prebiehajúcej rekonštrukcii mohli konzervátorky múzea mohli viac
zamerať na dôkladnejšie ošetrovanie zbierkových predmetov, ktoré boli stiahnuté zo stálych
expozícií. V rámci vlastnej činnosti bolo konzervátorsky ošetrených 270 zbierkových
predmetov. Technologicky najnáročnejšie je konzervovanie predmetov vinohradníckej
zbierky, najmä objemných vinohradníckych lisov. Základným ošetrením od prachu, nečistót
a plesní prešlo 607 obrazov zo zbierky umeleckej histórie.
Reštaurované boli tri zbierkové predmety – dva z nich vlastnými silami (plechový maľovaný
aliančný erb rodiny Vécsey a Zichy) a drevený vyrezávaný rám na zrkadlo. Dodávateľským
spôsobom bol zreštaurovaný dobový písací stôl. Reštaurovanie písacieho stola bolo
realizované z grantu Mesta Michalovce.
Knižnica ZM
Aktuálny stav knižnice
Knižnica Zemplínskeho múzea Michalovciach patrí k špeciálnym knižniciam, ktorá
má špecializovaný knižničný fond a ktorá poskytuje knižnično – informačné služby, služby
kopírovania,
vypracovania
rešerší
vedeckým,
pedagogickým,
vysokoškolským
a stredoškolským študentom všetkých foriem štúdia.
Stav knižničného fondu na konci roku 2016 bol spolu 11 632 knižničných jednotiek,
zaradených do fondov – príroda, archeológia, história, regionálna história, umelecká história,
národopis, zborníky, bibliografia, učebnice, filozofia, jazykoveda, literatúra, všeobecné
a kalendáre. Do fondu pribudlo 213 kníh – všetky darom. Vyradených bolo 817 poškodených
publikácii z fondov literatúra a učebnice.
Prírastky, úbytky:
Ukazovatele

r. 2016

Prírastok knižničného fondu
Kúpou
Darom

213
0
213

Úbytok

817

Ošetrené

9.200

Všetky publikácie uložené v knižnici boli ošetrené protiplesňovým prípravkom, gama
žiaričom a kontrolované UV svetlom. V knižnici je pravidelne vetrané, kontrolovaná vlhkosť
a zabezpečené odvlhčovanie.
-4-

Expozičná činnosť:
V roku 2015 neboli z dôvodu rekonštrukcie kaštieľa v rámci expozičnej činnosti realizované
žiadne aktivity. Kurátori jednotlivých zbierok sa zamerali na prípravu libreta k novým
expozíciám Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V prvej etape projektovania nových
stálych expozícií ZM bola vytvorená štúdia zo základnou funkčnou a dispozičnou koncepciou
expozícií v objekte barokovo-klasicistického kaštieľa rodu Sztáray v Michalovciach.

Výstavná činnosť a kultúrno-vzdelávacie podujatia
V dôsledku pretrvávajúcej rekonštrukcie, kalendárium výstav a podujatí nebolo
natoľko bohaté ako v čase bežného chodu múzea. Všetky realizované aktivity, tak ako
v minulom roku, prebehli v náhradných priestoroch, mimo múzejnej budovy a areálu,
v spolupráci s inými subjektmi či kultúrnymi organizáciami.
Prevažná väčšina prezentačných aktivít (výstav i podujatí) sa viazala 600. výročiu písanej
histórie hrnčiarstva v regióne Zemplína.
V priestoroch Malej galérie MsKS múzeum usporiadalo dve menšie výstavy pozdišovskej
keramiky a ľudového umenia. (Zo zbierok Zemplínskeho múzea – keramika, tkaniny,
maľby, Keramika (ne?)známa). V polovici apríla sa pri príležitosti Medzinárodného dňa
pamiatok v priestoroch MsKS v Michalovciach uskutočnil prednáškový cyklus
organizovaný ZM na tému Hrnčiarstvo v Pozdišovciach. Cyklus pozostával z niekoľkých
prednášok odborných pracovníkov múzea a prizvaných odborníkov venujúcich sa téme
hrnčiarstva. V duchu 600. výročia hrnčiarstva sa niesol aj kultúrny program mesta
Michalovce Dies pro honore civitatis... Dni na poctu mesta, na ktorom sa múzeum už
tradične spolupodieľa. V ten deň sa na tribúne na Námestí osloboditeľov konala aj
prehliadka nárečových divadiel – Mihaľovski deski – výsledok spolupráce
Východoslovenského združenia – VALAL, MsKS v Michalovciach a Zemplínskeho múzea
v Michalovciach. Začiatkom októbra sa v obci Pozdišovce z iniciatívy etnografa ZM J.
Hrabovského konali „Harčarske dni“. Organizátormi bolo OZ VALAL s partnermi
Zemplínskym múzeom, MsKS Michalovce, obcou Pozdišovce, miestnym odborom Matice
slovenskej v Pozdišovciach a Krajským múzeom v Prešove. Hlavnú aktivitu trojdňového
festivalu predstavovalo vypaľovanie keramiky tradičným spôsobom v tzv. kochu, teda
v poľnej hrnčiarskej peci. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.
Výstava „Výber z tvorby T. J. Moussona“ bola predstavená v mesiaci marec v Šarišskej
galérii v Prešove. Výstavu navštívilo takmer 1000 návštevníkov.
Na začiatku apríla sa pracovníci ZM aktívne zúčastnili ,,Vítania žeriavov“ - podujatia
organizovaného Slovenskou ornitologickou spoločnosťou Birdlife Slovensko v obci Senné.
V apríli sa taktiež uskutočnila prednáška „Spätosť obce Rakovec nad Ondavou s rodinou
Rákoczyovcov“, ktorú si pripravila historička Mgr. Rovňáková. Dňa 28.04.2016 sa
v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnila beseda o knižnej publikácii Hrady
a kaštiele Zemplína na historických fotografiách. Autorom knihy je historik ZM – Martin
Molnár.
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V máji sa v spolupráci s 1. ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach v priestoroch Zlatého býka
odohrala zábavno-vedomostná súťaž pre žiakov základných škôl nesúca názov Michalovce
moje mesto, jeho história i súčasnosť. Ku koncu mesiaca múzeum zorganizovalo aj Deň
detí pre spoločnosť Bel Slovakia a.s.
Pri príležitosti slávnostného otvorenia letnej turistickej sezóny v ,,retro“ duchu na
Zemplínskej šírave dňa 19.06.2016 uzrela svetlo sveta aj ďalšia publikácia, na ktorej sa
autorsky podieľali pracovníci ZM – Dr. Molnár a Mgr. Tabak. Publikácia je pomenovaná
Zemplínska šírava – premena zemplínskeho vidieka (50 rokov turizmu na Zemplínskej
šírave).
Zemplínske múzeum tradične v spolupráci s MsKS zorganizovalo 5. ročník Špacirok po
varošu, kt. sa v roku 2016 uskutočnili v priebehu roka štyrikrát. Špacirky boli tematicky
zamerané na: Vybrané osobnosti Michaloviec v minulosti (viazané na galériu v exteriéri)
20. výročie Pravoslávneho chrámu v Michalovciach, Michalovské hrady, Po stopách 1.
sv. vojny.
Aj 30. jubilejný ročník Silvestrovskej vernisáže čerpal v tomto roku z námetov hrnčiarstva.
Na výstave O hline a z hliny sa v priestoroch ZOS Michalovce svojou tvorbou predstavili 4.
výtvarní umelci. Ich diela boli doplnené o keramiku z pozostalosti hrnčiara Jána Kiseloviča st.

Prehľad aktivít:
-

02.04.2016 – Vítanie žeriavov 2016 – Senné – aktivity pre deti
15.04.2016 – Hrnčiarstvo v Pozdišovciach – MsKS – prednáškový cyklus
(organizátor)
24.04.2016 – Spätosť obce Rakovec nad Ondavou s rodinou Rákocziovcov – Rakovec
nad Ondavou - prednáška
28.04.2016 – Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach
– Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického - beseda o knihe
20.05.2016 – Michalovce moje mesto jeho história i súčasnosť – Zlatý býk – dejepisná
súťaž pre žiakov ZŠ – spoluorganizátor
28.05.2016 – Deň detí Bel – Šírava – organizátor podujatia
31.05.2016 – Informačné stretnutie pre pracovníkov a organizácie pôsobiace v CR –
Thermal park Šírava – prednáška
19.06.2016 – Zemplínska šírava – premena zemplínskeho vidieka (50 rokov turizmu
na Zemplínskej šírave) – otvorenie LTS na Zemplínskej šírave – uvedenie publikácie
21-29.06.2016 – Keramika (ne?)známa – MsKS – výstava (spoluorganizátor)
22.06.2016 – Vybrané osobnosti Michaloviec v minulosti –Nám. osloboditeľovŠpacirki po varošu (spoluorganizátor)
23-24.06.2016 – Kaštiele na Zemplíne – Snina - odborný seminár
24.06.2016 – BelDay – hotel Glamour – kultúrne podujatie - organizátor
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-

24.06.2016 – Vybrané osobnosti Michaloviec v minulosti – Nám. Osloboditeľov –
otvorenie galérie pod holým nebom (spoluorganizátor)
24.06.2016 – Mihaľovski deski – Nám. Osloboditeľov – prehliadka nárečového
divadla (spoluorganizátor)
24.06.2016 - ...Na poctu mesta – Nám. Osloboditeľov – slávnosť pri príležitosti
600.výročia hrnčiarstva v regióne (spoluorganizátor)
25.06.2016 – Letný slnovrat – Jánske ohne – Senné – prednáška
24.07.2016 – Hrnčiarstvo v Pozdišovciach – 26. Folklórne slávnosti v Pozdišovciach –
prednáška
29.07.2016 – 20.výročie Pravoslávneho chrámu v Michalovciach – Michalovce –
Špacirki po varošu
Júl 2016 – Hrnčiarske noviny – Michalovce – Noviny venované 600. Výročiu prvej
písomnej zmienky o hrnčiarstve v regióne Zemplín
20-21.08.2016 – Jasenov, miesto príbehov – 23. Sotácky festival v Jasenove –
prednáška
26.08.2016 – Michalovské hrady – Michalovce + Vinné – Špacirki po varošu

-

30.09. – 02.10. 2016 Harčarske dni – Pozdišovce – podujatie venované 600. Výročiu
prvej písomnej zmienky o hrnčiarstve v regióne Zemplín

-

október – Pradedovia na frontoch Veľkej vojny – podujatie v spolupráci s KVH
Beskydy
26.11.2016 – Po stopách prvej svetovej vojny – Špacirki po varošu (spoluorganizátor)
31. 12.2016 – Silvestrovská vernisáž – výstava (v spolupráci so ZOS Michalovce)

-
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III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky
Zemplínske múzeum zamestnáva 23 zamestnancov, z toho dve zamestnankyne sú na skrátený
pracovný úväzok, dve zamestnankyne čerpajú rodičovskú dovolenku. Okrem povinnosti,
ktoré vyplývajú pracovníkom z pracovnej náplne vykonávajú zamestnanci aj činnosti nad
rámec (drobné stavebné úpravy, čistenie priestorov a pod.).
V roku 2016 boli uzatvorené aj dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci
študenta, a to konkrétne na činnosti:
- kosenie pozemkov v katastrálnom území Hnojné
- realizácia archeologického výskumu na ploche stavby „Kostol zaniknutý s areálom“ v k. ú.
Michalovce a parcele č. 5381/1.
- pomocné konzervátorské práce
-pomocné práce na úseku histórie (príprava a analýza podkladov pre vedecko – výskumné
úlohy
S Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce má naša organizácia podpísané
dohody:
- Dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby
- Dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
- Dohodu podľa zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Dohody pretrvávajú. Absolventi dobrovoľníckej služby a absolventskej praxe vykonávajú
najmä činnosti v oblasti katalogizácie zbierok a pomocné práce.
Organizácia a riadenie jednotlivých úsekov je dané Organizačným poriadkom Zemplínskeho
múzea súčasťou, ktorého je aj organizačná štruktúra platná od 1.1.2016.
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, ktorý je chránený aj požiarnym zabezpečovacím systémom.
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 2016 hospodáriť efektívne vzhľadom na všetky vytýčené
úlohy a problémy, ktoré musela riešiť.
V roku 2015 začala realizácie rozsiahlej rekonštrukcie budovy kaštieľa, ktorá stále
trvá.
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IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
Hospodárenie organizácie v roku 2016
Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v roku 2016
1/ Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu rozpísané Košickým samosprávnym krajom –
odborom financií:
Na zabezpečenie plnenia úloh v Zemplínskom múzeu /na prevádzku/, boli pre rok
2016 odborom financií Úradom Košického samosprávneho kraja v Košiciach stanovené
záväzne ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 zo dňa 09.12.2015
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 243.572,00 € prostriedky na prevádzku
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške
6.487,00 € prostriedky na činnosť
V priebehu roka 2016
Rozpočtovým opatrením č. B1 zo dňa 20.05.2016 na základe VZN č. 9/2011
o poskytovaní dotácií a účelových prostriedkov z rozpočtu KSK v programe Terra Incognita
a výzvy „Po stopách osobnosti Košického kraja“ bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040800, vo výške 5.371,00 €
Rozpočtovým opatrením č. B2 zo dňa 06.06.2016 bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ -zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 2000,00 €
výdavky súvisiace s prípravou výtvarno – architektonického návrhu muzeálnych expozícií
a vstupných priestorov v objekte kaštieľa.
Rozpočtovým opatrením č. B3 zo dňa 20.06.2016 v súlade so zákonom 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 700 €.
Rozpočtovým opatrením č. B4 zo dňa 01.07.2016 na základe rozhodnutia
zastupiteľstva KSK konaného dňa 27.06.2016 uznesením č. 362/2016 bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 1 900,00 €
na výrub stromov a iné nevyhnutné prevádzkové výdavky s tým spojené.
Rozpočtovým opatrením č. B5 zo dňa 24.10.2016 2016 v súlade so zákonom 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 0040200 vo výške 982,00 €
na spolufinancovanie projektov financovaných d dotácií Fondu na podporu umenia.
Rozpočtovým opatrením č. B6 zo dňa 15.11.2016 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 28 000,00 €
Finančné prostriedky sú určené na nákup mobiliára a muzeálnych exponátov v rámci projektu
Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
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Rozpočtovým opatrením č. B7 zo dňa 01.12.2016 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 zvýšením kvality služieb
prvého kontaktu:
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 273,00 €
Rozpočtovým opatrením č. K1 zo dňa 07.11.2016 v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na základe uznesenia č. 394/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného
dňa 22.8.2016 v Košiciach bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 19.000,00 €
na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru ku investičnej
akcii „II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach“.
Nakoľko výdavky za projektovú dokumentácia budú realizované až v roku 2017, finančné
prostriedky vo výške 19.000 € boli v roku 2016 vrátené na účet zriaďovateľa a budú zapojené
do príjmov našej organizácie v roku 2017.
Rozpočtovým opatrením č. K2 zo dňa 21.12.2016 v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 01.07.2016, bol upravený
rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 500,00 €
na investičnú akciu „Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea
v Michalovciach – kanalizačná prípojka“.
Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č.20160272 - účel použitia dotácie:
Projekt „Reštaurovanie historického písacieho stola“
bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 11H program 0040200 vo výške 900,00 € - poskytovateľ
MESTO MICHALOVCE.
Dohodou o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného
miesta č. 79/2015/§54 a č. 62/§51a/2016 bol upravený rozpočet:
-bežných výdavkov /600/ - zdroj 1AC1 program 0040100 vo výške 4 123,29 €
-bežných výdavkov /600/ - zdroj 1AC2 program 0040100 vo výške 1 025,86 €
-bežných výdavkov /600/ - zdroj 1AL1 program 0040100 vo výške 343,89 €
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-05277 bo upravený
rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 45 program 0040200 vo výške 1 100 €
na realizáciu projektu „Pozostalosť hrnčiara Jána Kiseloviča – akvizícia“
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05273 bo upravený
rozpočet:
bežných výdavkov výdavkov /600/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 3 500 €
na realizáciu projektu „Reštaurovanie historického lustra“.
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Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-05280 bo upravený
rozpočet:
bežných výdavkov výdavkov /600/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 7 000,00 €
na realizáciu projektu „Maliar Zemplína – Teodor Jozef Mousson – reštaurovanie olejomalieb
z najrozsiahlejšieho súboru diel T. J. Moussona na Slovensku “.
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
MK SR na rok 2016 č. MK-4503/2016/3.2 bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ - zdroj 111-005 program 0040100 vo výške 561,00 € - kultúrne
poukazy
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Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja :
111-005 312 001
11H
312 007
1AC1
312 001
1AC2
312 001
1AL1
312 001
41-001
312 008
41-001
322 006
45
312 002
45
322 002
46
212 003
46
223 001
46
243
46
292 006
46
292 012

suma v €
/zo ŠR/
561,00
/mesto Michalovce/
900,00
/zo ŠR-UPSVaR/
4 123,29
/ zo ŠR-UPSVaR/
1 025,86
/ zo ŠR-UPSVaR/
343,89
/z rozpočtu VUC/
289 391,00
/z rozpočtu VUC/
500,00
/zo štát. úč. fondu/
10 500,00
/zo štát. úč. fondu/
1 100,00
/z prenaj. budov, priest./
2 250,00
/predaj služ., tovarov/
24 015,90
/účty fin. hosp./
2,35
/z náhrad z poist. plnenia/ 2 299,31
/z dobropisov
1 456,24

Spolu:

338 468,84

Uvedený príspevok bol rozpracovaný za základe potrieb organizácie a v priebehu roka 2016
upravený na zabezpečenie prevádzky, činnosti a celkového chodu Zemplínskeho múzea
v Michalovciach.
Výdaje rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja:
111-005
11H
1AC1
1AC2
1AL1
41-001
41-001
45
45
46
46

suma v €
561,00
900,00
4 123,29
1 025,86
343,89
289 391,00
500,00
0,00
1 100,00
21 606,44
4 495,44

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

Spolu:

324 046, 92

Nevyčerpané peňažné prostriedky z roku 2015
Kód zdroja:
453

suma v €
21 162,31

Spolu:

21 162,31
-12-

Peňažné prostriedky vo výške 21 162,31 € boli použité na úhradu platov a bežných nákladov
v januári 2016, peňažné prostriedky vo výške 248,67 sú prostriedky na účte sociálneho
fondu.

Hospodársky výsledok: /výnosy – náklady/
Hodnotenie výšky nákladov:
Názov účtu
Skutočnosť
501-Spotreba mat.
42 002,86
502-Spotreba energii
13 595,44
511-Opravy a udržiavanie
6 620,82
512-Cestovné
1 141,18
518-Služby
29 756,50
521-Platy
159 344,44
524-Odvody
54 492,01
525-Ostatné soc.poisť.
26,56
527-Zákonné soc. náklady
12 944,15
532-Daň z nehnuteľnosti
239,04
538-Ostatné dane a poplatky
587,78
545-Ostatné pokuty, penále a úroky
5,00
548-ostatné nákl. na prev. Činnosť
5 141,96
551-Odpisy
7 249,72
568-Ost. Fin. nákl.
78,15
591-Daň z príjmov
110,18
Spolu
333 335,79
Hodnotenie výšky výnosov
Názov účtu
602-Tržby z predaja služieb
604-Tržby za tovar
648-Ost. Výn. Z prev. Činnosti
662-Úroky
668-Ostatné finančné výnosy
691-Výnosy z bež. Transferov
692-Výnosy z kap. transferov
693-Výn.ŠR a roz. Obce
694-Výn. Samosprávy z kap.
Spolu

Skutočnosť v €
32 789,40
472,00
1 695,46
1,98
0,37
289 391,00
3 610,10
8 054,04
2 858,42
338 872,77
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Dosiahnutý HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Výnosy spolu:
Náklady spolu:
ZISK :

338 872,77
333 335,79
5 536,98

V roku 2016 vykázala organizácia z hlavnej činnosti v hospodárskom výsledku zisk vo výške
5 536,98 €.

V. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti
Rekonštrukcia hlavného kaštieľa a východného krídla:
V roku 2015 sa začala rozsiahla rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa a východného krídla,
ktorá trvala do septembra 2016 a následne bude pokračovať v roku 2017 a to II. etapou,
v rámci ktorej by mal byť rekonštruovaný krov hlavného kaštieľa a celková fasáda budovy.
Budova Galérie (tzv. starý kaštieľ):
V roku 2016 bol riešený havarijný stav kanalizácie v budove Galéria a taktiež
havarijný stav elektro-rozvodov v budove Galérie. Technicko-hospodárski pracovníci museli
viackrát riešiť problémy súvisiace so zastaranými rozvodmi elektrickej energie – pokles
napätia znižuje životnosť a ničí technické zariadenia – počítače, tlačiarne, zástrčky,
predlžovacie šnúry. V budove Galérie boli elektrické rozvody v roku 2016 čiastočne
zrekonštruované a prispôsobené na administratívne účely z dôvodu presťahovania
administratívnych priestorov z budovy hlavného kaštieľa. Práve na zvýšený počet
pracovníkov, ktorí sú sústredení v budove Galérie, ktorá bude do budúcna slúžiť ako
administratívna budova, by bolo potrebné investovať a elektrické rozvody úplne
zrekonštruovať.
Správa majetku:
V roku 2016 boli Dodatkom č. 3 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa
15.12.2015 zverené našej organizácií do správy pozemky a tiež stavba, a to bývalý kostol
evanjelickej cirkvi (tzv. zimná záhrada).
Schválené finančné prostriedky:
V roku 2016 boli schválené Úradom KSK finančné prostriedky na II. etapu rekonštrukciu
hlavného kaštieľa, do ktorej bude zahrnutá aj čiastočná rekonštrukcia budov Koniarne
a kostola evanjelickej cirkvi. Nateraz boli vypracované projektové dokumentácie na dané
objekty a následne v roku 2017 by mala prebehnúť ich samotná rekonštrukcia.
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VI. Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov.
V prevádzke Zemplínskeho múzea najväčšie problémy doteraz predstavoval nedostatok
financií na kapitálové investície do rekonštrukcií objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi
pamiatkami. V rámci rozsiahlej rekonštrukcie hlavného kaštieľa by sa mali odstrániť tie
najväčšie problémy pri správe objektov.
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, kotolne, komíny a pod.), čo organizácia vykrýva z vlastných príjmov .
Nevyhovujúci je stav elektrických rozvodov v budove Koniarne, kde je situovaná celá
prírodovedná expozícia a konzervátorská dielňa. Tento problém by sa mal odstrániť pri
plánovanej II. fáze rekonštrukčných prác v areáli ZM.
V zlom stave sú takisto aj elektrické rozvody 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.
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VII.
Vedecko-výskumná činnosť
Názov úlohy

Riešitelia

Hrnčiarstvo na Zemplíne

Mgr.
Hrabovský

Trvanie od Odbor
do
Jozef

Výtvarné
umenie
Michaloviec - súčasné Mgr. Barnová
výtvarné dianie
Pozdišovské hrnčiarstvo
Zemplínska
šírava- Mgr. Rovňáková
premena zempl.vidieka
dr.Martin Molnár
Karpatský front 1914-15
dr.Martin Molnár
Ročný zápis do kroniky
mesta Michalovce
dr.Martin Molnár

Výstup

2015-2016

etnológia

prednáška, štúdia
v zborníku

2014 - 2017

dejiny
umenia

prednáška

2016

História

Štúdia

2016

História

Štúdia v odb. tlači

2016

História

Štúdia v odb. tlači

2016

história

iné

Monitoring
výskytu 78*Ing. Vongrey
Šakala
zlatého
na
2015-2017
zoológia
iné
Zemplíne
Michalovce,
Kaštieľ
PhDr.
Gačková,
s areálom – záchranný
2015 – 2016 archeológia iné
Mgr. Hamadejová
výskum

Kostolné námestie –
máj
PhDr.
Gačková,
archeológia iné
kostol
zaniknutý Mgr. Hamadejová november
2016
s areálom
Trebišov, pamiatkový
PhDr. Gačková
2015 – 2016 archeológia iné
objekt Jazdiareň
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