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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske
vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierky a
expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa
šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Inštitúcia 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.
Zemplínske múzeum je odbornou inštitúciou, ktorá dokumentuje živú a neživú
prírodu a tiež celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj regiónu Zemplín.
Organizácia v súlade so zákonom o múzeách plánovane a na základe vedeckého
výskumu systematicky zhromažďuje, odborne spracováva a eviduje zbierkové
predmety vymedzenej oblasti záujmu. Následne opäť na základe odborného
spracovania uchováva, zabezpečuje ochranu a verejnosti prezentuje zbierky
prostredníctvom expozičnej, výstavnej a edičnej činnosti.
V rámci svojej odbornej činnosti múzeum organizuje vedecké konferencie
a semináre najmä na regionálnej, ale aj na celoslovenskej až medzinárodnej úrovni.
Výstupy vedecko-výskumnej práce zamestnancov sú publikované v samostatných
monografiách, odborno-popularizačných knihách, zborníkoch, či štúdiách. V rámci
svojich aktivít organizácia využíva aj rozličné projekty (mimorozpočtové zdroje), či
už samostatne alebo v spolupráci so spriaznenými organizáciami Košického
samosprávneho kraja a ďalšími subjektmi.
Vďaka projektovým finančným
prostriedkom bolo možné uskutočniť množstvo obohacujúcich podujatí, či ochrániť
uchovávané predmety hmotného kultúrneho dedičstva.
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Hlavným determinantom pre činnosť organizácie v roku 2017 boli práce
súvisiace s plánovaním II. etapy rekonštrukcie budovy hlavného kaštieľa. Stavebné
práce I. etapy boli ukončené v septembri 2016. V druhej fáze rekonštrukcie je
potrebné opraviť strechu hlavného kaštieľa, dokončiť interiérové schodiská
a takisto dokončiť úpravu fasády do prezentačnej podoby. Do druhej fázy boli
naplánované aj práce na ďalších dvoch budovách – v budove Koniarne je potrebné
najmä vybudovať nové rozvody kúrenia a rekonštruovať elektroinštaláciu
- v budove tzv. Zimnej záhrady je potrebné sanovať strechu, vybudovať kompletne
nové rozvody vody, kanalizácie, kúrenia a elektroištalácie.
V priebehu roka sa nepodarilo na práce v budove kaštieľa nájsť dodávateľa
(do výberového konania sa neprihlásila žiadna firma). V závere roka boli podané
žiadosti o stavebné povolenie aj na ďalšie dve budovy – Koniareň a tzv. Zimná
záhrada.
Zemplínske múzeum počas rekonštrukcie nemalo k dispozícii priestory
stálych expozícii a jeho prezentačná činnosť sa zamerala najmä na výstavy
u partnerských inštitúcii.
V roku 2017 Zemplínske múzeum oslávilo 60. výročie svojho založenia.
Vzhľadom na nemožnosť využitia vlastných priestorov bola hlavnou aktivitou osláv
výstava, ktorá mapuje činnosť organizácie od jej vzniku a na ktorej sa podieľali
takmer všetci odborní pracovníci. Pri tejto príležitosti bolo prezentované nové logo
Zemplínskeho múzea. Následne sa podľa nového dizajn manuálu upravili všetky
súvisiace printové a digitálne výstupy. V novembri potom bola spustená nová
webová stránka inštitúcie. Nové logo a dizajn manuál bolo už implementované aj do
procesu prípravy architektonicko-výtvarného riešenia nových expozícií.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa viacerí odborní pracovníci svojimi štúdiami
podieľali na publikovaní takmer desiatky monografií - či už tématických, alebo
vlastivedných monografií obcí. Zemplínske múzeum ako vydavateľ pripravilo knihu
o svojej hlavnej sídelnej budove - „Kaštieľ v Michalovciach“. Múzeum bolo aj vďaka
úspešným grantovým projektom z Fondu na podporu umenia veľmi úspešné aj
v akvizičnej činnosti, keď celkovo do fondu pribudlo 208 kusov nových zbierkových
predmetov, pričom najhodnotnejšie prírastky sa realizovali na útvare histórie.
V uplynulom roku sa podarilo výrazne sa posunúť aj na poli ošetrovania
zbierok, ktoré boli stiahnuté zo stálych expozícií. V rámci vlastnej činnosti bolo
konzervátorsky ošetrených vyše 1200 zbierkových predmetov. Výrazne sa vďaka
podpore Fondu na podporu umenia podarilo reštaurovať súbor olejomalieb T. J.
Moussona.
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Pokračovalo sa aj v digitalizácii, či presúvaní predmetov do centrálneho
depozitára. Vlani bolo do depozitára prenesených a spracovaných 677 kusov
predmetov a ku koncu roka 2017 bolo v Centrálnom depozitári evidovaných 15 404
zbierkových predmetov a 91 krabíc deponátov spoločnosti Archeológia Zemplín
s.r.o..
Kapacita Centrálneho depozitára sa ukazuje ako nepostačujúca pre
archeologické zbierky a tak vedenie múzea zvažuje vyčlenenie ďalšieho vhodného
priestoru pre depozitár archeológie. Do budúcnosti bude potrebné riešiť aj úpravu
podmienok pre prírodovedný depozitár, ktorý nebol v roku 2017 vykurovaný.
Ďalšou problémovou oblasťou je nedostatok financií potrebných na výstupy
odbornej činnosti, ktorých náklady organizácia v uplynulých rokoch vykrývala
z externých zdrojov a v spolupráci s inými organizáciami.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka
cieľ:

2016

2017

Zdroj, vysvetlivka

zvyšovať kvalitu služieb

Základné ukazovatele
poč et expozícií (stályc h, dlhodobýc h) spolu

1

z toho novýc h
poč et realizovanýc h výstav spolu

0

1
0
9

5
poč et ukonč enýc h výskumnýc h úloh

poč et prebiehajúcich výskumnýc h úloh

poč et návštevníkov múzea spolu
platená návštevnosť

3089

6177

561

580

2528

5597

18

26

2

6

1026

208

neplatená návštevnosť

poč et výc hovnovzdelávac íc h aktivít
realizovanýc h múzeom
poč et kultúrno-spoločenskýc h realizovanýc h
múzeom
prírastok zbierkovýc h predmetov

5

KULT – 1. Modul, riadok
3
KULT – 1.Modul, riadok
4
KULT – 1. Modul, riadok
18
vypĺňať ako
v predc hádzajúcich
rokoc h
vypĺňať ako
v predc hádzajúcich
rokoc h
KULT –1. Modul, riadok
26
vypĺňať ako
v predc hádzajúcich
rokoc h
vypĺňať ako
v predc hádzajúcich
rokoc h KULT – 1. Modul,
riadok 33
KULT – 1. Modul, riadok
23
KULT – 1. Modul, riadok
25
KULT – 1. Modul, riadok
8
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Finančná oblasť

2016

cieľ:

2017

znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu
náklady na č innosť múzea spolu

317 976

353 971

mzdové náklady c elkom (vrátane odvodov)

213 837

246 536

KULT – 2. Modul, r. 19
KULT – 2. Modul, r.
22+r.26+r.27

prevádzkové náklady
kapitálové výdavky

13 595
6095

53 319
46 438

KULT - 2. Modul, r. 29
KULT - 2. Modul, r. 34

3460

480

KULT - 2. Modul, r.36

1100

8970

KULT - 2. Modul, r.37

výdavky na prevádzku

230 742

324 194

výdavky na č innosť

87 234

29 776

Príjmy spolu

338 549

424 549

nákup zbierkovýc h predmetov z vlastnýc h
zdrojov
nákup zbierkovýc h predmetov z inýc h zdrojov
Bežné výdavky

k 31.12. , úč tovné
výkazy
K 31.12., úč tovné
výkazy
KULT – 2. Modul, r.1,

Transfer od zriaďovateľa
na bežné výdavky

k 31.12., úč tovné
výkazy
k 31.12. , úč tovné
výkazy

289 391

306 857

500

36 560

289 891

343 417

KULT – 2.Modul, r. 4

2250

2727

z vlastnej č innosti

24 016

8469

KULT – 2.Modul, r. 18
KULT – 2.Modul, r.
15+16 +17, vstupné,
vložné, poplatky,

dary a sponzorské

0

0

KULT – 2.Modul, r. 12

26 266

11 196

na kapitálové výdavky
spolu
Ďalšie príjmy
z prenájmu

spolu

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy
transfery z rozpoč tu obcí, miest
domác e projekty: tuzemské granty spolu

471

471

900

1000

KULT – 2.Modul, r. 5

12 161

54 770

KULT – 2.Modul, r. 8

0

0

zahranič né projekty: zahranič né granty spolu
poč et podanýc h projektov

15

poč et schválenýc h projektov

10

výška získaných financií z externých grantov
a projektov spolu
Vnútorné procesy, inovácie, marketing
cieľ:
poč et aktivít realizovanýc h v spoluprác i s inými
KZ v KSK

55 770
2016

KULT – 2.Modul, r. 10
projekt: tuzemský aj
zahranič ný, FPU, MK SR,
ÚV
SR,
zahranič né
granty,
granty
zo
súkromnýc h
nadác ií,
projekty (transfery) z
obc í- mimo kultúrnyc h
poukazov

2017

cielená propagácia, zavádzanie inovácií
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poč et novýc h partnerstiev

2

poč et novýc h kľúč ovýc h aktivít

1

1

poč et kľúč ovýc h mediálnyc h výstupov

34

44

2016

2017

Strategický rozvoj
cieľ:

Svet zdravia, Spoloč nosť
na oc hranu netopierov
Harč arske dni
č lánky
v tlač i,
TV,
rozhlase, soc iálne médiá
(odhad poč tu kľúč ovýc h
výstupov)

systematický a dynamickejší vlastný rozvoj

definovaná stratégia rozvoja

nie

vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritnýc h c ieľov v roku 2017
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3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017
Aktivita

Popis

Oslavy 60. Výroč ia Zemplínskeho
múzea
Kaštieľ v Mic halovc iac h

- konc ert Lotz trio
výstava hotel Družba a Zemplín c entrum, program, redizajn loga a
webstránky
Vydanie publikác ie o kaštieli rodu Sztáray, ktorý je hlavným sídlom
Zemplínskeho múzea v Mic halovc iac h

Teodor Jozef Mousson (1887-1946)
Výstava v Krásnohorskom podhradí
- výber
Výstava v rámc i podujatí XV. Hradnýc h dní organizovanýc h Správou Hradu
z tvorby „maliara Zemplína“
Füzér (Maď.)
Prezentác ie tradícií pozdišovského
hrnč iarstva
Akvizíc ie historického nábytku

Reštaurovanie, konzervovanie

Výstava UĽUV, Harč arske dni v Pozdišovc iac h, Projekt „Deň s...“
Kúpa historickej vyrezávanej lavic e z prelomu 18./19. storočia od
súkromnýc h majiteľov, ktorí sú potomkami pôvodnýc h vlastníkov lavic e.
Celodrevená lavic a bola súč asťou niekdajšieho mobiliára kaštieľa v obc i
Vinné.
Komplexné reštaurovanie diel T. J. Moussona (externe) – 30 olejomalieb
Konzervovanie 1265 kusov zbierkovýc h predmetov

3.1 Plnenie štandardov
3.2 Vedecko-výskumá činnosť
3.3 Budovanie a stav zbierkového fondu
3.4 Ochrana a ošetrovanie zbierok
3.5 Knižnica ZM
3.6 Expozičná činnosť
3.7 Výstavná činnosť a kultúrno-vzdelávacie podujatia

3.1 Plnenie štandardov
Oblasť

cieľ

ukazovateľ

3.1.1 akvizícia

Získavanie
novýc h
zbierkovýc h
predmetov

Poč et získanýc h zbierkovýc h
predmetov k c elkovému poč tu
zbierok

Skatalogizovan
é predmety

Poč et získanýc h zbierkovýc h
predmetov na odborného
zamestnanca
Poč et skatalogizovanýc h
predmetov na odborného
zamestnanca

8

navrhovaná
hodnota
0,05%

Plnenie za
rok 2017
0,28

10 ks

41

10 ks (okrem
získanýc h
novýc h)
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Digitalizác ia
3.1.2 ošetrovanie
3.1.3 výskum

Ošetrené
zbierky
Odborný výstup

Odborný výstup

Popularizác ia
odborného
výstupu
3.1.4 prezentácia

Prezentác ia
výsledkov

Návštevnosť
Atraktivitu
webu
Využitie fondu

Výstavná
č innosť

Otvárac ie
hodiny

Poč et využitýc h
zdigitalizovanýc h predmetov
Poč et ošetrenýc h predmetov
k c elkovému poč tu zbierok
Poč et štúdií a č lánkov
v odbornej tlač i na odborného
zamestnanca

5 ks

Poč et prednášok na odbornýc h
fórac h na odborného
zamestnanca
Poč et popularizač nýc h č lánkov
a prednášok na odborného
zamestnanca

1 ks

Poč et kultúrno-vzdelávac ích
aktivít na zamestnanca (okrem
THP)
Poč et návštevníkov kultúrnovzdelávac íc h aktivít k c elkovej
návštevnosti
Poč et návštevníkov k poč tu
obyvateľov mesta
Poč et návštev na
webe/Fac ebooku k poč tu
reálnyc h návštevníkov
Poč et vystavenýc h predmetov
k zbierkovému fondu

2 ks

Poč et vlastnýc h výstav na
odborného zamestnanca (vo
svojej organizác ii)
Poč et prevzatýc h výstav na
odborného zamestnanca
Poč et stályc h programov
viažuc ic h sa k výstave na
odborného zamestnanca
Poč et vlastnýc h výstav mimo
múzea / galérie na odborného
zamestnanca
Poč et hodín keď je múzeum /
galéria verejnosti prístupné v
týždni

9

0,08%

0,87

1 ks

13 c elkovo
1,8 (na
zamestnanc
a)
6
0,85

2 ks

39 c elkovo
5,6 na
zamestnanc
a

15%

20%

16,25

10%

1005 (od 1.
novembra)

0o,1%

0,2 ks

0,006
(441 prírodovedn
á expozíc ia)
0

0,2 ks

0

0,6 ks

0

0,2 ks

8 c elkovo
1,1

36 h

0/36
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3.2 Vedecko-výskumná činnosť
Pracovníci Zemplínskeho múzea boli na poli vedecko-výskumnej
a publikačnej činnosti v uplynulom roku produktívni.
Na útvare histórie sa podarilo ako výstupy pripraviť tri odborno-popularizačné
publikácie:
- Kaštieľ v Michalovciach (vydavateľ ZM)
- História Michaloviec I. – Židia v Michalovciach (vydavateľ Priatelia Zemplína,
n.o., zostavovateľ a autor - pracovníci ZM)
- Mousson. Maliar farieb a svetla. (vydavateľ Priatelia Zemplína, n. o.
v spolupráci s Mestom Michalovce, autori štúdií - pracovníci ZM)
Vo všetkých troch knihách mali zastúpenie štúdie PaedDr. Martina Molnára,
ktorý sa podieľal aj na vydaní brožúry Stredoveký rytier Albert z Michaloviec.
Historik ako kronikár mesta odovzdal aj ročný zápis do kroniky mesta Michalovce
v rozsahu 80 normostrán. Mgr. Stanislava Rovňáková publikovala štúdiu v knihe
Kaštieľ v Michalovciach.
Umelecká historička Mgr. Dana Barnová sa takisto podieľala na vydaní knihy
o maliarovi T. J. Moussonovi. Popritom sa dlhodobo venuje téme Výtvarné umenie
Michaloviec 20. storočia, ktorú by mala edične pripraviť na vydanie v roku 2018.
Na poli etnografie sa Mgr. Jozef Hrabovský naďalej venuje výskumu
pozdišovského hrnčiarstva. Výstupom tejto úlohy bude zborník publikovaný v roku
2018, na ktorého vydanie sa podarilo nájsť prostriedky vďaka grantu FPÚ. Etnológ
realizoval v uplynulom roku výskumy v obciach regiónu: Vinné, Jasenov, Udavské,
Brekov (výstupy sú súčasťou obecných monografií), Pozdišovce – dokumentovanie
pozostatkov bývania v minulosti. Novým v oblasti výstupov je dokumentácia
tradičných ľudových remesiel vo forme krátkych filmov. Výskumná aktivita „Deň s...“
– predstavuje filmové zachytenie súčasného hrnčiarstva a výroby pastierskeho biča
podľa starších predlôh. Filmy budú takisto súčasťou budúcich expozícii ZM.
Činnosť pracovníkov útvaru archeológie bola aj tohto roku zameraná
predovšetkým na realizáciu terénnych archeologických výskumov a vyhotovenie
výskumných dokumentácií. Podarilo sa dokončiť rozsiahly výskum na Kostolnom
námestí v Michalovciach, kde bola sondážnym spôsobom preskúmaná plocha
historického námestia pred plánovanou rekonštrukciou.
Realizácia archeologických výskumov:
1. Kostol zaniknutý s areálom, lokalita: Michalovce, Kostolné námestie –
pokračovanie výskumu z roku 2016 a ukončenie výskumu v sonde 7, májdecember
2. Prešov - Solivar – sledovanie výkopových prác na mieste výstavby rodinného
domu
3. Fintice – sledovanie výkopových prác na mieste výstavby rodinného domu
4. Prešov, Nižná Šebastová – sledovanie výkopových prác - december
10
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Do finálneho štádia boli spracované výskumné dokumentácie - textová časť,
mapy, grafická a fotografická dokumentácia, nálezové listy, prírastkový katalóg,
technický denník, CEANS karta z týchto z archeologických výskumov:
Michalovce, poloha Kostolné námestie
Prešov – Solivar, poloha ul. Pod hrádkom
Fintice, poloha Fisky -Tormáš

3.3 Budovanie a stav zbierkového fondu
V roku 2017 pribudlo do fondu 208 kusov nových zbierkových predmetov.
Najvýraznejšie akvizície sa realizovali na útvare histórie, kde najcennejšími
prírastkami sú historická drevená vyrezávaná lavica (prelom 18. a 19. stor.)
a klavírne krídlo (19. stor.). Oba predmety boli zakúpené vďaka podpore FPÚ. Do
fondu národopisu pribudla vďaka grantu FPU zbierka ľudového odevu zo
Šamudoviec. Z celkovo 32 kusov textílii sa nachádza 17 kusov súčiastok ženského
odevu, 9 kusov mužského odevu a zvyšok predstavujú rôzne obrusy a plachty.
V prvostupňovej evidencii boli spracované všetky prírastky získané v roku
2017. Pokračovalo sa v dopĺňaní a oprave starých záznamov a vytváraní nových
záznamov pre roky 1983 -1978 - 2512 záznamov.
Komisia na tvorbu zbierok zasadala počas roka 2017 štyrikrát:
1. 24.3.2017
2. 10.4.2017
3. 12.4.2017
4. 18.7.2017
Kúpne zmluvy uzatvorené v roku 2017 : počet 5 ks. Darovacie zmluvy uzatvorené
v roku 2017: počet 5 ks
Na základe schválenia Komisie pre tvorbu zbierok pribudli v roku 2017 do
zbierkového fondu Zemplínskeho múzea nasledovné prírastky:
 Útvar histórie 5 prírastkov v celkovom počte 36 ks, z toho 2 ks kúpou
v celkovej nadobúdacej cene 8410 eur, ostatné boli získané darom
 Útvar umeleckej histórie 2 prírastky v celkovom počte 2ks, všetky boli
získané darom
 Útvar etnografie 3 prírastky v celkovom počte 44 ks , kúpou v celkovej
nadobúdacej cene 1210 eur
 Útvar prírodovedy 125 prírastkov v celkovom počte 126 ks, z toho 50 ks
kúpou v celkovej nadobúdacej cene 400 eur, ostatné boli získané darom a 1
zberom.
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Akvizičná činnosť
Odbor
História
Umelecká
história
Etnografia
Spoloč. vedy
spolu
Zoológia
Prírod.vedy
spolu
Prírastky
spolu

Prírastky
Prír.č.
ks
5
2

36
2

Spôsob nadobudnutia
Kúpa
Dar
Zber
Prír.č.
ks
Prír.č.
ks Prír.č.
2
2
3
34
2
2

3
10

44
82

3
5

44
46

5

36

125
125

126
126

50
50

50
50

74
74

75
75

1
1

1
1

135

208

55

96

79

111

1

1

ks

Celkový počet zbierkových predmetov - prír. čísel : 20 214
Celkový počet zbierkových predmetov - kusov : 75 205
Pokračovalo sa v realizácii čiastkových inventarizáciách zbierok a presúvaní
predmetov do centrálneho depozitára. V roku 2017 bolo do depozitára
prenesených a spracovaných 677 kusov zbierkových predmetov.
História 11 ks
Umelecká história 76 ks
Národopis 491 ks
Archeológia 99 ks
Ku koncu roka 2017 bolo v Centrálnom depozitári evidovaných 15 404 zbierkových
predmetov a 91 krabíc deponátov spoločnosti Archeológia Zemplín s.r.o.

3.4 Ochrana a ošetrovanie zbierok
V roku 2017 pokračovali konzervátorky múzea v naplánovanom ošetrovaní
zbierkových predmetov, ktoré boli stiahnuté zo stálych expozícií. V rámci vlastnej
činnosti bolo konzervátorsky ošetrených vyše 1200 zbierkových predmetov.
Technologicky najnáročnejšie je konzervovanie predmetov vinohradníckej zbierky,
najmä objemných vinohradníckych lisov.
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Národopis - 463ks
Archeológia - železo – 185ks
mosadz – 3ks
mince – 554ks,4ks- arch.výskum, 2ks medaily
kosti – 10ks
keramika – 10ks
Prírodoveda - 12ks
Umelecká história - textil - 3ks
História - 19ks
Výrazne sa vďaka podpore Fondu na podporu umenia podarilo aj reštaurovať
externým spôsobom zbierky umeleckej histórie. Komplexne zreštaurovaných bolo
30 olejomalieb T. J. Moussona a ďalších 51 obrazov bolo prerámovaných. Zbierka
tohto maliara bude jednou z nosných častí budúcej expozície umeleckej histórie.
Vďaka podpore Fondu na podporu umenia boli zarámované aj historické portréty
členov rodu Sztáray a ich príbuzných v počte 26 kusov.

3.5 Knižnica ZM
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 v roku 2017 bol spolu 11 572 knižničných jednotiek,
fondu - príroda, archeológia, história, regionálna história, umelecká história,
národopis, zborníky, bibliografia,
učebnice, filozofia, jazykoveda, literatúra,
všeobecné a kalendáre.
Prírastok knižničného fondu v roku 2017 bol 65 publikácií (archeológia 2,
príroda 6, história 11, regionálna história 11, umenie 6, všeobecné 6, zborníky 17,
kalendáre 2, národopis 4) , z toho 2 nadobudnuté kúpou (umenie 1, príroda 1) a 63
darom.
Publikácie uložené v knižnici boli ošetrované protiplesňovým prípravkom a
gama žiaričom. V knižnici je pravidelne vetrané, kontrolovaná vlhkosť
a zabezpečené odvlhčovanie.
Zoznam knižničného fondu bol zverejnený na webovej stránke spolu
s výpožičným poriadkom a cenníkom služieb.
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3.6 Expozičná činnosť
V roku 2017 boli expozície v kaštieli z dôvodu naplánovanej II. fázy
rekonštrukcie naďalej uzavreté. Pracovníci ZM sprístupnili v druhej polovici roka pre
verejnosť iba zoologickú expozíciu v budove Koniarne. Kurátori jednotlivých zbierok
pracovali v spolupráci s externými odborníkmi na príprave II. etapy Výtvarnoarchitektonického návrhu expozícií. Dokončený bol návrh pre historickú
a umelecko-historickú expozíciu a v pripomienkovom konaní ostal návrh pre
etnografickú a archeologickú expozíciu.

3.7 Výstavná činnosť a kultúrno-vzdelávacie podujatia
V dôsledku pretrvávajúcej rekonštrukcie, kalendárium výstav a podujatí
nebolo natoľko bohaté ako v čase bežného chodu múzea. Tak ako po minulé roky
(počas trvania rekonštrukcie), prezentačné aktivity múzea prebiehali v náhradných
priestoroch, vo viacerých prípadoch možnosť prezentovať sa umožnili organizácii
aj iné subjekty, či kultúrne zariadenia.
V roku 2017 Zemplínske múzeum oslávilo 60. výročie svojho založenia. Pri
tejto príležitosti sa uskutočnil v priestoroch veľkej sály Zlatého býka koncert
v podaní formácie Lotz trio (17. 6. 2017). Oslavy pre pozvaných hostí pokračovali
v reprezentatívnych priestoroch Hotela Družba, dňa 6. júla 2017. Pri tejto
príležitosti bolo prezentované nové logo Zemplínskeho múzea. Súčasťou osláv
bolo otvorenie panelovej výstavy venovanej 60 rokom rôznorodej činnosti
a osobnostiam pracujúcim v múzeu. Výstava bola realizovaná s finančnou podporou
mesta Michalovce. Po oslavách bola výstava inštalovaná v OC Zemplín, kde ju
v mesiacoch júl a august mohla zhliadnuť široká verejnosť.

Z najvýznamnejších výstav a podujatí:
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok, Zemplínske múzeum
zorganizovalo seminár Rekonštrukcie kultúrnych pamiatok v pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja.
70. výročie používania motívu „karičky“ na pozdišovskej keramike si múzeum
pripomenulo 2 podujatiami. V mesiacoch máj/jún výstavou Tancujúca keramika
v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach a v mesiaci
september II. ročníkom podujatia Harčarske dni, ktoré sa konali v Pozdišovciach.
Jún - VII. ročník festivalu nárečového divadla Mihaľovski deski, ktorý
pripravilo Zemplínske múzeum v spolupráci s MsKS a Východoslovenským
združením VALAL.
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Vďaka spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, v mesiacoch máj –
september, mohli novo zreštaurované diela maliara T. J. Moussona obdivovať
domáci, ale aj zahraniční turisti v Andrášiho obrazárni v Krásnohorskom
Podhradí. Výstavu videlo vyše 717 návštevníkov.
V mesiaci august bola Moussonova tvorba prezentovaná za hranicami
Slovenska v informačnom centre maďarskej obce Fűzer v rámci hradných dní.
Na spoluprácu bolo múzeum oslovené aj podnikateľskými subjektmi. Na
prelome mesiacov máj/jún múzeum usporiadalo pre zamestnancov spoločnosti Bel
a.s. a ich rodinných príslušníkov Bel day a Deň detí Bel, obe konajúce sa na
Zemplínskej šírave.
Múzeum bolo taktiež oslovené manažmentom Nemocnice novej generácie.
Počas dňa otvorených dverí realizovalo v nemocnici tvorivé dielne pre deti.
V mesiaci december zas pre deti pracovníkov nemocnice pripravilo podujatie
Možno príde Mikuláš.
Pre školy
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.
Úspešnosť mala výstava Šľachtické knižnice, organizovaná útvarom histórie
ZM (Mgr. Rovňáková), prezentovaná v ZKGZ, neskôr v rámci prednáškovej činnosti
na školách.
V dôsledku zdržania rekonštrukčných prác na budove tzv. „koniarne“, sa
riaditeľstvo Zemplínskeho múzea rozhodlo dočasne, do konca roka, sprístupniť
verejnosti prírodovednú expozíciu. V nej sa konalo novozaložené podujatie pre
verejnosť – Noc netopierov a výstava Ako sa vlk z trávy nasýtil.
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Bežný transfer

306 857

306 857

0

40 060

36 560

273 164

346 917

343 417

Príjmy celkom

Výdavky celkom

424 549
Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

424 549

343 417

Výdavky
celkom

Mzdy,
OOV

400 409

173 203

400 409

Granty a
transfery
65 589

platy

Skutočnosť /čerpanie
k 31.12

273 164

Kapitálový transfer
Spolu

Upravený rozpočet

Príjmy z
prenájmu
2726

a

Iné nedaňové
príjmy
12 816

Odvody

Bežné
Tovary a služby transfery

73 313

108 049

Zostatok
prostriedkov z
predch. rokov
35 584

Kurzové
rozdiely

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

400 409

370 632

29 777

Hospodárenie organizácie v roku 2017
Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v roku 2017
1/ Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu rozpísané Košickým samosprávnym
krajom – odborom financií:
Na zabezpečenie plnenia úloh v Zemplínskom múzeu /na prevádzku/,
boli pre rok 2017 odborom financií Úradom Košického samosprávneho kraja
v Košiciach stanovené záväzne ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017 zo dňa
06.12.2016
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 266,606,00 € prostriedky na prevádzku
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– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške
prostriedky na činnosť

6.558,00 € -

V priebehu roka 2017
Rozpočtovým opatrením č. B1 zo dňa 05.01.2017 v súlade s Nariadením vlády
č.366/2016 Z.z. zo 14.decembra 2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov bol upravený rozpočet na mzdy a z nich
vyplývajúceho poistného a príspevkov do poisťovní:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040100, vo výške 7.303,00 €
Rozpočtovým opatrením č. B2 zo dňa 20.03.2017 v súlade so zákonom
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ -zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 928,00 €
výdavky na spolufinancovanie projektov z podporených dotáciou z Fondu na
podporu umenia.
Rozpočtovým opatrením č. B3 zo dňa 07.04.2017
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
a doplnení niektorých zákonov bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040200
určené na aktivity súvisiace so zabezpečením seminára
kultúrnych pamiatok v pôsobnosti KSK“

v súlade so zákonom č.
samosprávy a o zmene
vo výške 500 € účelovo
s názvom „Rekonštrukcia

Rozpočtovým opatrením č. B4 zo dňa 11.07.2017 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 700,00 €
Rozpočtovým opatrením č. B5 zo dňa 22.08.2017 v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
a na základe uznesenia č.532/2017 z 24.zasadnutia
Zastupiteľstva KSK konaného dňa 21.8.2017 v Košiciach bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 2.500,00 €
na opravu elektronického zabezpečovacieho systému v budovách prírodovednej
expozície a západného krídla.
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 10.000,00 €
na zhotovenie architektonicko-výtvarného riešenia jednotlivých expozícii,
plánovaných v zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa.
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Rozpočtovým opatrením č. B6 zo dňa 26.09.2017 v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený rozpočet :
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 2.400,00 €
Finančné príspevok určený na nákup 40l litrov impregnačného prostriedku Fila
W68, ktorý sa použije v rámci I. etapy rekonštrukcie hlavného Kaštieľa
Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Rozpočtovým opatrením č. B7 zo dňa 26.10.2017 v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 4.417,00 € na
spolufinancovanie a dofinancovanie projektov financovaných z dotácii Fondu na
podporu umenia.
Rozpočtovým opatrením č. B 8 zo dňa 06.11.2017 v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 3.000,00
€ určené na riešenie havarijného stavu časti krovu ne streche hlavného kaštieľa.
Rozpočtovým opatrením č. B 9 zo dňa 13.11.2017 v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 1.000,00
€ určené na aktivity súvisiace s vydaním publikácie „Kaštieľ v Michalovciach“.
Rozpočtovým opatrením č. B 10 zo dňa 14.11.2017 v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ – zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 945,00 €

Rozpočtovým opatrením č. K1 zo dňa 20.03.2017 v zmysle zákona NR SR č.
583/2004 č. Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-007 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“.
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Rozpočtovým opatrením č. K2 zo dňa 02.11.2017 v súlade so zákonom NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia
č.532/2017 z 24.zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 21.8.2017 v Košiciach
bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-002 program 0040100 vo výške
20.000,00 €
na nákup motorového vozidla.
Rozpočtovým opatrením č. K3 zo dňa 23.11.2017 v zmysle zákona NR SR č.
583/2004 č. Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a na základe
uznesenia č.559/2017 z 25. Zasadnutia
Zastupiteľstva KSK konaného dňa
23.10.2017 v Košiciach bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-007 program 0040200 vo výške 1.060,00
€ na spolufinancovanie dotácie z Fondu na podporu umenia – kamerový
a zabezpečovací systém.
Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2017 zo dňa
24.3.2017 na základe schválenej žiadosti zo dňa 27.2.2017 č.40267/2017 - účel
použitia dotácie ,,Propagačné náklady a náklady na materiálno-technické vybavenie
– stojany na vystavovanie“ bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 11H program 0040200 vo výške 1.000,00 € poskytovateľ MESTO MICHALOVCE.
Dohodou o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia
pracovného miesta č. 62/§51a/2016, 2/§50/PD/2017 a 26/2017/§54 bol
upravený rozpočet:
-bežných výdavkov /600/ - zdroj 1AC1 program 0040100 vo výške 6.394,69 €
-bežných výdavkov /600/ - zdroj 1AC2 program 0040100 vo výške 1.128,83 €
-bežných výdavkov /600/ - zdroj 1AL1 program 0040100 vo výške 2.295,44 €
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-521-02011 bol upravený
rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 2.500,00 € na
realizáciu projektu s názvom Vedecká publikácia Kaštieľ v Michalovciach
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-521-02016 bol upravený
rozpočet:
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bežných výdavkov /600/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 7.000,00 € na
realizáciu projektu s názvom Zvýraznenie kvality umeleckého diela vhodným
reprezentatívnym rámom
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-521-02030 bol upravený
rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 1.500,00 € na
realizáciu projektu s názvom „Deň s...“- dokumentovanie spôsobu života
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-521-01895 bol upravený
rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 1.500,00 € na
realizáciu projektu s názvom Obrazy a ich rámy ako súčasť stálej expozície.
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-522-04480 bol upravený
rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 20.000,00 €
na realizáciu projektu s názvom Kamerový a elektronický zabezpečovací systém pre
kaštieľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04448 bol upravený
rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 45 program 0040100 vo výške 13.300,00 € na
realizáciu projektu s názvom Maliar Zemplína- Teodor Jozef Mousson –
reštaurovanie olejomalieb z najrozsiahlejšieho súboru diel T.J. Moussona na
Slovensku - II. etapa.
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-522-04487 bol upravený
rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 45 program 0040200 vo výške 2.100,00 € na
realizáciu projektu s názvom Akvizícia zbierkového predmetu- klavírne krídlo.
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-522-04454 bol upravený
rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 45 program 0040200 vo výške 5.800,00 € na
realizáciu projektu s názvom Akvizícia zbierkového predmetu- historická lavica.
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-522-04454 bol upravený
rozpočet:
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kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 45 program 0040200 vo výške 1.070,00 € na
realizáciu projektu s názvom Akvizícia zbierkového predmetu- ľudové odevy.
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
MK SR na rok 2017 č. MK-4503/2016/3.2 bol upravený rozpočet:
bežné výdavky /600/ - zdroj 111-005 program 0040100 vo výške 471,00 € kultúrne poukazy

Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov

Kód zdroja :
11H
1AC1
1AC2
1AL1
41-001
41-00
45
45
46
46
46
46
46
46

suma
312 007
312 001
312 001
312 001
312 008
322 006
312 002
322 002
212 003
223 001
243
292 006
292 012
292017

v€
/mesto Michalovce/
/zo ŠR-UPSVaR/
/ zo ŠR-UPSVaR/
/ zo ŠR-UPSVaR/
/z rozpočtu VUC/
/z rozpočtu VUC/
/zo štát. úč. Fondu/
/zo štát. úč. Fondu/
/z prenaj. budov, priest./
/predaj služ., tovarov/
/účty fin. hosp./
/z náhrad z poist. plnenia/
/z dobropisov/
/z vratiek/

Spolu:

1.000,00
6.394.69
1.128,83
2.295,44
306.857,00
36.560,00
25.800,00
28.970,00
2.726,70
8.469,25
3,55
3.392,34
892,92
58,56

424.549,28

Uvedený príspevok bol rozpracovaný za základe potrieb organizácie a v priebehu
roka 2017 upravený na zabezpečenie prevádzky, činnosti a celkového chodu
Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Výdaje rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja: _
suma v €
11H
/bežné výdavky /
1AC1
/bežné výdavky/
1AC2
/bežné výdavky/

1.000,00
6.137,65
1.083,44
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1AL1
41-001
41-001
45
45
46
46

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

Spolu:

2.295,44
306.857,00
36.560,00
21.885,00
9.010,00
14.712,54
868,25
400.409,32

Nevyčerpané peňažné prostriedky z roku 2016
Kód zdroja: _ suma v €
45
453
10.500,00
46
453
25.084,23
Spolu:

35.584,23

Peňažné prostriedky vo výške 25.084,23 € boli použité na úhradu platov a bežných
nákladov v januári 2017, peňažné prostriedky vo výške 248,67 sú prostriedky na
účte sociálneho fondu. Peňažné prostriedky 10.500,00 € boli použité na úhradu
projektov.
Hospodársky výsledok: /výnosy - náklady/
Hodnotenie výšky nákladov:
Názov účtu
Skutočnosť
501-Spotreba mat.
502-Spotreba energií
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
545-Ostatné pokuty, penále a úroky
548-ostatné nákl. na prev. Činnosť
551-Odpisy

12.067,05
27.200,46
15.194,91
1.249,84
52.336,50
173.202,95
59.434,83
13.878,25
239,06
715,29
83,00
17.903,44
6,832,94
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568-Ost. fin. nákl.
Spolu

88,70
380.427,22

Hodnotenie výšky výnosov
Názov účtu
Skutočnosť v €
602-Tržby z predaja služieb
16.926,40
604-Tržby za tovar
675,20
648-Ost. výn. z prev. činnosti
9.418,89
662-Úroky
3,07
658- Zúč.ostat.oprav.položiek z prev.č. 7.302,66
668-Ostatné finančné výnosy
64,81
691-Výnosy z bež. transferov
355.029,46
692-Výnosy z kap. transferov
3.918,10
693-Výn.ŠR a roz. obce
41.882,66
694-Výn. samosprávy z kap.
2.371,70
Spolu
389.420,49
Dosiahnutý HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Výnosy spolu:
Náklady spolu:
ZISK :

389.420,49
380.420,49
8.993,27

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

4.2 Správa majetku
1. Opravy a údržba
Celkový objem financií

Poznámka

15 195

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie

Objem
finančných Zdroj financovania
prostriedkov

Realizované práce

Oprava strecha
Koniareň

Výmena poškodených
trámov, latovania a uloženie
nových škridiel, výmena
zničeného žľabu

6962

Poistná udalosť poisťovňa

Oprava strecha

Oprava plechových užľabí,

2680

KSK
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Názov akcie

Objem
finančných Zdroj financovania
prostriedkov

Realizované práce

Kaštieľ

Oprava EZS

Poznámka

oprava latovania
a poškodených škridiel,
spevnenie poškodených
trámov
Oprava poškodeného
Elektronického
zabezpečovacieho systému
po zásahu blesku

2509

KSK

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby
Termín
realizácie
celej
Názov akcie investičnej
akcie
(začiatok –
koniec)

Poznámka
Realizované práce
v danom roku

Kaštieľ podlaha

Objem
finančných
prostriedkov

Impregnácia dlažby
typu terracota

Zdroj
financovania

2400

KSK

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Objekt – stručná
špecifikácia, adresa
Kaštieľ, Kostolné námestie 1
Galéria – suterén, Farská 1

Objekt – stručná
špecifikácia, adresa

Nájomník

Trvanie nájomného
vzťahu od - do

Prophoto s.r.o.

zmluva na dobu
neurčitú

Pabema s.r.o

1.4.2011 – 31. 3. 2020

Prenajímateľ vlastník

Trvanie nájomného
vzťahu od - do

0
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Výška získaných prostriedkov
z nájmu (vrátane služieb
spojených s nájmom) za rok 2017
3 896
6 674

Výška výdavkov na
nájom(vrátane služieb spojených
s nájmom) v roku 2017
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4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov projektu

Cieľ projektu stručne

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z
KSK

1 500,00

100,00

Fond na
podporu
Vydanie vedeckej
umenia
Vedecká
publikácie
5.2.1
publikácia
s najnovšími
VedeckoKaštieľ
v poznatkami
výskumná a
Michalovciach
o histórii kaštieľa
prezentačná
Sztárayovcov
činnosť v Michalovciach.
múzeá

2 500,00

125,00

Fond na
podporu
Rámovanie
umenia
Zvýraznenie
historických
5.2.1
kvality
umel.
portrétov
zo Vedeckodiela vhodným
zbierky umelecko- výskumná a
reprez. rámom
historickej
prezentačná
expozície.
činnosť múzeá

7 000,00

400,00

Fond na
podporu
umenia
5.2.1
Vedeckovýskumná a
prezentačná
činnosť múzeá

1 500,00

Obrazy a ich
Rámovanie
rámy ako súčasť
obrazov
expozície
T.J.Moussona

,,Deň s. . .“ –
dokumentovanie
spôsobu života

Výstava k 60.
výročiu
Zemplínskeho
múzea

Maliar Zemplína
– Teodor Jozef
Mousson“
–
reštaurovanie
olejomalieb – II.
etapa

Vytvorenie
krátkych
filmových
dokumentov
o tradičných
ľudových
remeslách a ich
predstaviteľoch

FPU
5.2.1
Vedeckovýskumná a
prezentačná
činnosť múzeá

Výstava
dokumentujúca
históriu a činnosť Mesto
múzea
za Michalovce
posledných
60
rokov
Fond na
podporu
umenia
Reštaurovanie
6.2.1
olejomalieb
Odborné
T.J.Moussona.
ošetrenie
zbierkových
fondov

Vlastné
zdroje

1 695,00

19,00

90,00

1 000,00

0

188

13 300,00

800,00
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Ostatné

Termín
realizácie
Spolu

1 600,00

31.01.18

4 320,00

31.01.18

7 419,00

31.07.17

1 590,00

20.01.18

1188

30.12.17

14 100,00 30.11.17

Poznámka
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Akvizícia
zbierkového
predmetu

Fond na
podporu
Nákup historickej
umenia
vyrezávanej lavice
5.2.2
z prelomu 18./19.
Akvizícia
storočia
múzeí

Fond na
podporu
Akvizícia
umenia
zbierkového
5.2.2
predmetu
Akvizícia
múzeí
Kamerový
a
Fond na
elektronický
Nadobudnutie a podporu
zabezpečovací
inštalácia
umenia
systém
pre kamerového
a 5.4.2
kaštieľ
elektronického
Ochrana
Zemplínskeho
zabezpečovacieho zbierkových
múzea
v systému.
fondov
Michalovciach
Fond na
Zbierka
podporu
Nákup
zbierky
ľudového odevu
umenia
ľudového odevu a
a
textilu
5.2.2
textilu z okolia
M.Kostovčíka Akvizícia
Michaloviec.
akvizícia
múzeí
Nákup
historického
koncertného
krídla
tzv.
„PIANOFORTE“

5 800,00

310,00

2 100,00

115,00

20 000,00

1 060,00

1 070,00

60,00

40,00

6 110,00

31.08.17

2 215,00

31.08.217

21 100,00 31.12.17

1 130,00

29.03.18

Rok 2017 bol pre Zemplínske múzeum v získavaní dodatočných finančných
zdrojov na podporu odbornej činnosti úspešný. Organizácia získala z externých
zdrojov celkovo 55 770 eur. Počas rekonštrukcie kaštieľa múzeum venuje veľkú
pozornosť reštaurovaniu zbierkových predmetov. Vďaka grantu z Fondu na
podporu umenia (FPU) bolo v uplynulom roku komplexne zreštaurovaných 30
olejomalieb T. J. Moussona a ďalších 51 obrazov bolo prerámovaných. Zbierka tohto
maliara bude jednou z nosných častí budúcej expozície umeleckej histórie
a uvedené aktivity prispejú k lepšej ochrane, zvýšeniu estetických kvalít a v
konečnom dôsledku aj k atraktivite nových stálych expozícií. Ďalšou víziou múzea je
vybudovať portrétnu sieň rodu Sztáray v centrálnej časti kaštieľa. Vďaka podpore
Fondu na podporu umenia boli zarámované aj historické portréty členov rodu
Sztáray a ich príbuzných.
Zemplínske múzeum v Michalovciach naplnilo aj jeden z ďalších dlhodobých
zámerov a vydalo publikáciu o kaštieli rodu Sztáray, ktorý je od roku 1957 hlavným
sídlom inštitúcie. Kolektív odborníkov na základe archívneho a historickoarchitektonického výskumu pripravil knižné dielo, ktoré ponúka súhrn najnovších
poznatkov a záverov o histórii michalovského kaštieľa.
Múzeum bolo úspešné aj v programe akvizícií a vďaka FPÚ do zbierok múzea
pribudla veľmi cenná historická vyrezávaná lavica z prelomu 18./19. storočia od
súkromných majiteľov, ktorí sú potomkami pôvodných vlastníkov lavice.
Celodrevená lavica bola súčasťou niekdajšieho mobiliára kaštieľa v neďalekej obci
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Vinné, ako rodového sídla rodiny Szemere. Realizoval sa aj nákup historického
koncertného krídla tzv. „PIANOFORTE“ pochádzajúceho z druhej pol. 19. storočia
od súkromných majiteľov. Do etnografickej zbierky pribudol súbor ľudového odevu
a textilu M. Kostovčíka - akvizícia“ pomôže doplniť mozaiku poznania o ľudovom
odeve a textile z okolia Michaloviec, ako aj doplniť muzeálnu zbierku dedinského
odevu, v ktorej dosiaľ chýbala kolekcia od jediného užívateľa, resp. rodiny.
Projekt „Kamerový a elektronický zabezpečovací systém pre kaštieľ
Zemplínskeho múzea“ sa začal realizovať v závere roka 2017 a dokončený bol až
v prvej tretine roku 2018. Nadobudnutie a inštalácia kamerového a elektronického
zabezpečovacieho systému má hlavný cieľ zaistiť zvýšenú ochranu cenných
zbierkových predmetov a majetku múzea, ako aj monitorovanie pohybu osôb
v budúcich expozíciách kaštieľa.
Zemplínske múzeum po prvýkrát v histórii realizovalo aj dokumentáciu
tradičných ľudových remesiel vo forme krátkych filmov. Tieto dokumenty prispejú k
rozšíreniu vedomostí o tradičnej kultúre prostredníctvom výskumu a zachytenia
pracovných postupov a bežného života príslušníkov pamätníckej generácie, ktorí sú
nositeľmi "tradičného" povedomia. Filmy o výrobcovi pastierskych bičov a o stále
aktívnych michalovských hrnčiaroch budú takisto súčasťou budúcich expozícii ZM.
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %) Počet ľudí –
fyzický stav

Obsadená v roku 2017 Pozn.
(áno/nie)

Riaditeľ

100

1

Áno

Historik

100

2

Áno

Archeológ

100

2

Áno

Etnológ

50

1

Áno

Historik umenia

100

1

Áno

Zoológ

100

1

Áno

Dokumentátor

100

1

Áno

Konzervátor, správca depozitára

100

2

Áno

Manažér projektov a podujatí

100

1

Áno

Múzejný pedagóg, lektor

100

1

Áno

Manažér kultúry, propagácia

100

1

Áno

knihovník, dokumentátor, lektor

100

1

Áno

kultúrny referent, sekretariát, lektor

100

1

Áno

Ekonóm

100

1

Áno

Účtovník

100

1

Áno

Údržbár, výstavný technik

100

1

Áno

Správca budov, údržbár, šofér

100

1

Áno

Upratovačka

73,3

2

Áno

Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých

21
23
3

Počet tých, čo odišli

1

ekonóm,
konzervátor
(namiesto
pracovníka
na
rodičovskej
dovolenke), Úpsvar –
zoológ (zmluva do
31.1.2018)
Ekonóm

V roku 2017 sa najväčšia zmena v personálnej oblasti udiala na poste
ekonóma, ktorý po ôsmich rokoch opustila Bc. Mária Harvilčáková. Na jej miesto
bola prijatá Mgr. Dagmar Molčányiová. Múzeum využívalo aj tohto roku rôzne
programy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Vo februári 2017 takto prišla do
múzea v rámci „Dohody na podporu zamestnávania Uchádzačov o Zamestnanie
prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“ konzervátorka Dis.
Katarína Meždejová, ktorá v roku 2018 plnohodnotne nahradí Máriu Kohútovú,
ktorá plánuje odchod do dôchodku. V rámci ďalšieho z programov ÚPSVAR (Dohoda
na podporu zamestnávania prostredníctvom národného projektu „ Praxou
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k zamestnaniu“) pracovala v roku 2017 na poste zoológa Mgr. Miroslava Šindlerová.
Jej pracovná zmluva bola podpísaná na dobu určitú do konca januára 2018. Na
materskej dovolenke sú v súčasnosti dve pracovníčky. Prácu sekretárky a lektorky
Mgr. Aleny Semkovej zastupuje Mgr. Milica Tomková a pozíciu dokumentátorky
a lektorky Mgr. Agáty Jandovej dočasne v organizačnej štruktúre zastáva
novoprijatá Dis. Katarína Meždejová. Múzeum má s Úradom práce sociálnych vecí
a rodiny v Michalovciach podpísané aj Dohodu o zabezpečení podmienok
vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, Dohodu o
zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe a Dohodu podľa zákona
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.
Najproblémovejšou oblasťou v personálnej oblasti je nedostatočné tarifné
ohodnotenie najmä odborných pracovníkov.
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6. Marketing a propagácia
Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity
Tlačené výstupy

(počet a stručný popis)

Sociálne médiá

spustenie novej webovej stránky
(november 2017)
zrušenie zdvojeného profilu múzea
na FB („osobný“ profil (zrušený) +
stránka), zvýšenie poč tu fanúšikov FB
stránky – z 200 (september 2017) na
850 (január 2018)

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

TV Mistrál - 60. výroč ie, Mousson,

plagáty (11), pozvánky (9), múzejné
noviny (Múzejný hlásnik)

hrnč iarstvo
Iné

Uvedenie nového loga + nový dizajn
manuál

Najvýznamnejším krokom v oblasti marketingu v roku 2017 bol celkový
redizajn loga inštitúcie a s tým spojené spustenie novej webovej stránky. Logo bolo
odhalené v júli počas osláv 60. výročia inštitúcie a následne sa podľa dizajn manuálu
upravili všetky súvisiace printové a digitálne výstupy. Nové logo a dizajn manuál
bolo už implementované aj do procesu prípravy architektonicko-výtvarného
riešenia nových expozícií.
Transformácia webovej stránky bol pomerne náročný niekoľkomesačný
proces preklopenia údajov a informácií zo starého webu na nový. Nová webová
stránka bola spustená v novembri. Pracovníčka marketingu pracovala aj na úprave
sociálnej siete facebook, kde sa zrušil starý nevyhovujúci (osobný) profil a priaznivci
múzea boli transformovaní na novú stránku.
ZM vydalo ku všetkým svojím podujatiam a výstavám pozvánky s plagátmi
a poskytlo médiam aj tlačové správy. Na konci roka vydala organizácia po tretí raz
občasník Múzejný hlásnik, kde jednotliví odborní pracovníci informovali
o najúspešnejších výstupoch svojej činnosti.
Vzhľadom na regionálnu pôsobnosť múzea sa ako najúčinnejšie formy
propagácie pri prezentácii vlastnej činnosti, okrem vlastných prostriedkov, javia
najmä regionálne média – TV Mistral a noviny Korzár a Michalovčan.

30

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018
Dokončenie plánovaných rekonštrukcií
kaštieľ, koniareň, zimná záhrada

budov

Komentár
–

Realizácia nových expozícií – historickej a umeleckohistorickej

(závisí od termínu dokončenia rekonštrukcie
kaštieľa)

Vypracovanie technickej dokumentácie na úpravu
areálu
Plánovaná je výstava a seminár
Spracovanie
osobnosti
Irmy
vedeckovýskumná úloha a výstupy

Sztáray

–
výstava

Amerikánsky dom na Zemplíne
Ukončenie sťahovania zbierok histórie a etnológie do
Centrálneho depozitára

Základnou podmienkou ďalšieho rozvoja je ukončenie rekonštrukčných
stavebných prác, od ktorej závisí následná expozičná činnosť. Múzeum už má
spracované architektonicko-výtvarné návrhy nových expozícií v kaštieli, no samotná
realizácia a jej rýchlosť bude závisieť od ďalších dodatočných zdrojov na samotnú
inštaláciu jednotlivých expozícií.
Vedenie múzea dlhodobo rieši aj problém vhodného uloženia zbierkových
predmetov. Centrálny depozitár bol vybudovaný najmä vďaka viacerým úspešným
grantovým projektom, no zďaleka nie je ideálnym a nepostačuje pre rozsiahly
a rôznorodý zbierkový fond. Do budúcnosti je potrebné riešiť zlepšenie podmienok
v prírodovednom depozitári a havarijný stav uloženia veľkorozmerných predmetov
v hangári v Hnojnom. Uvažovaný koncept spoločného depozitára pre michalovské
a trebišovské múzeum ostal v stave ideového návrhu.

Prílohy:
Fotodokumentácia
KULT
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