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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Zemplínske múzeum v Michalovciach (ďalej ako „ZM“) vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske
vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Je najstaršou inštitúciou
svojho druhu na území dnešného Zemplína.
V súčasnosti je ZM príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj
(zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov). Právnym
dokladom je zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom s účinnosťou od 1. 4. 2009.
Organizácia v súlade so zákonom o múzeách a galériách č. 206/2009 Z. z. a jeho neskoršej
úprave a doplnení zákonom č. 38/2014 Z. z. a výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11648, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii
predmetov kultúrnej hodnoty a inými právnymi predpismi, 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 zbierkový fond prostredníctvom expozičnej, výstavnej a edičnej činnosti.
V rámci svojej odbornej činnosti múzeum organizuje a spolupodieľa sa na odborných
podujatiach najmä na regionálnej, ale aj na celoslovenskej až medzinárodnej úrovni. Výstupy
vedecko-výskumnej práce zamestnancov sú publikované v samostatných monografiách, odbornopopularizačných 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 prostriedkom
bolo možné uskutočniť množstvo obohacujúcich podujatí, či ochrániť uchovávané predmety
hmotného kultúrneho dedičstva.
ZM je odbornou inštitúciou, ktorá dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj územia Zemplína (slovenská časť historickej Zemplínske a Užskej
župy). V súčasnosti je v zbierkovom fonde múzea evidovaných vyše 75 tisíc predmetov z vedných
odborov prírodovedného a spoločenskovedného charakteru.
ZM sídli v barokovo-klasicistickom kaštieli a priľahlom areáli, ktorý v minulosti patril
šľachtickému rodu Sztárayovcov. Je lokalizovaný historickom centre na Kostolnom námestí 1.
V súčasnosti je hlavný kaštieľ po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá bola financovaná z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
ZM spravuje celkom šesť objektov, pričom tri z nich sú zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu (ÚZPF) ako Národné kultúrne pamiatky. Časť zbierok má ZM aj v obci Bánovce
nad Ondavou, kde obec prevádzkuje Literárne múzeum Pavla Horova.
ZM spravuje menovite tieto objekty:





Barokovo-klasicistický kaštieľ (jeho súčasťou je Zimná záhrada)
„Starý kaštieľ“, tzv. Galéria
Koniareň
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Garáž
Dva objekty v obci Hnojné (dom a hangár), kde sa už viacero rokov
neprevádzkuje expozícia poľnohospodárskych tradícií, pričom objekt
roľníckeho domu sa nachádza v databáze prebytočných nehnuteľností
zriaďovateľa.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
Rok 2019 bol veľmi náročný, pandémia koronavírusu zasiahla spoločnosť a výrazne ovplyvnila aj
fungovanie ZM. Uplynulý rok bol náročný z pohľadu ekonomiky, projektovej činnosti, odborných
činností, tiež personálnej oblasti a v neposlednom rade i starostlivosti o majetok v správe múzea.
ZM čerpalo k 31.12.2020 rozpočet v celkovej výške 496 454,14 eur. Napriek náročnému roku sa
ZM takmer podarilo naplniť predpísané príjmy, ktoré činili celkom 24 000,07 eur.
V dôsledku náročnej situácii sme museli realizáciu plánovaných podujatí a aktivít prispôsobiť
bezpečnostným a hygienickým nariadeniam, čo znamenalo vo viacerých prípadoch posunúť termín
konania, časť aktivít sme museli presunúť do virtuálneho priestoru, v krajnom prípade došlo pri
niektorých podujatiach aj k úplnému zrušeniu. Nová situácia preverila naše schopnosti a zároveň nám
ukázala nové možnosti prezentácie práce múzejníkov.
V náročnom roku sa nám podarilo v priestoroch múzea pripraviť dva koncerty vážnej hudby, dve
podujatia Deň s... a tri výstavy, pokračovali sme – po nútenej prestávke, vyvolanej rekonštrukciou
kaštieľa – v organizovaní detského letného tábora pre malých „múzejníkov“. V on-line priestore
prebehla verejná anketa o naj predmet zo zbierok múzea, zaujímavé boli i prednášky, pripravené pri
príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel, ako aj cyklus krátkych dokumentov,
zrealizovaný v spolupráci s michalovskou TV MISTRAL. Po viac ako tridsiatich rokoch sme museli
prerušiť tradíciu konania Silvestrovskej vernisáže, ktorá mala byť aktuálne venovaná tvorbe maliarky
Zemplína – pani Ľudmile Lakomej – Krausovej, a to pri príležitosti jej životného jubilea. Samotná
výstava sa uskutoční v nasledujúcom roku.
Úspešní sme boli v projektovej činnosti a získali sme finančné zdroje na rozšírenie expozičných
priestorov. Podarilo sa tak zriadiť klenotnicu (ukazuje sa, že bude patriť k najatraktívnejším
priestorom v rámci múzea), pokračovalo rozširovanie depozitárnych priestorov a reštaurovanie diel
Teodora Jozefa Moussona. Z vlastných zdrojov sme vytvorili poľovnícku chodbu – ďalší zaujímavý
priestor s vystavenými poľovníckymi trofejami, umeleckými dielami s poľovníckou tematikou a
historickým nábytkom.
V rámci akvizičnej politiky sa nám podarilo do zbierok získať mimoriadne cenný historický
nábytok, ktorý v minulosti tvoril mobiliár nášho kaštieľa, a takmer tri desiatky poľovníckych trofejí.
Výrazný posun nastal aj v odbornom spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní zbierok, resp.
predmetov kultúrnej hodnoty z regiónu Zemplín. Dôležité je tiež uviesť, že pracovníci múzea začali
ešte v závere roka 2019 s komplexnou revíziou celého zbierkového fondu, po ktorej bude nasledovať
jeho nové prerozdelenie.
Zemplínske múzeum sa spolupodieľalo na vydaní publikácie s názvom Kúpele na Zemplíne (s
naozaj bohatou obrazovou prílohou najmä v podobe historických fotografií a pohľadníc), vydali sme
nástenný kalendár na rok 2021 s reprodukciami obrazov Teodora Jozefa Moussona, obohatili sme
ponuku propagačných materiálov (o magnetky s rôznymi motívmi, pohľadnice či publikácie, týkajúce
sa Zemplína), podarilo sa tiež natočiť dva reklamné spoty o múzeu.
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V lete roku 2020 sa podarilo z vlastných zdrojov sprístupniť priestory západného krídla. Interiér
sa vymaľoval, vymenilo sa osvetlenie a tiež závesný systém. Tieto priestory bude ZM využívať na
realizáciu dočasných výstav múzea.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Úspech: Zriadenie klenotnice, ktorou sa rozšírili expozičné priestory múzea.
Úspech: Z vlastných zdrojov sme vytvorili poľovnícku chodbu – ďalší zaujímavý priestor s
vystavenými poľovníckymi trofejami, umeleckými dielami s poľovníckou tematikou a historickým
nábytkom. Priestory hlavného kaštieľa tak získali na ešte väčšej atraktivite.
Úspech: Zakúpenie historického nábytku. Niekoľkoročné snaženie historikov tak dostalo reálne
kontúry a do kaštieľa sa vrátili tri kusy pôvodného dobového nábytku – skrinka na fajky, sofa
a skriňa.
Úspech: Výrazný posun aj v odbornom spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní zbierok, resp.
predmetov kultúrnej hodnoty z regiónu Zemplín. Dôležité je tiež uviesť, že pracovníci múzea
začali ešte v závere roka 2019 s komplexnou revíziou celého zbierkového fondu (ukončená bude
zrejme v roku 2021), po ktorej bude nasledovať jeho nové prerozdelenie.
Úspech: Zlepšenie propagácie a marketingu sa odrazilo aj na návštevnosti profilu múzea, pričom
ročná návštevnosť web stránky múzea bola 12 346, a na sociálnych sieťach 30 867 interakcií.
Úspech: Správa majetku – oplotený bol pozemok v správe ZM.

Silné stránky:
Silné stránky ZM boli detailne uvedené v správe o činnosti za rok 2019 a platia i pre nasledujúci rok.
Ide o tieto body:
 Zrekonštruovanie hlavného kaštieľa.
 Moderné interaktívne expozície.
 Potenciál budov v správe ZM, francúzskej záhrady a anglického parku v areáli ZM.
 Existencia historických osobností s väzbami na michalovský kaštieľ (napr.: rytier Albert) a
región (napr.: T. J. Mousson, grófka Irma Sztárayová) s nadregionálnym a nadnárodným
významom.
 Spolupráca so súkromnými a verejnými inštitúciami v regióne.
 Zvyšovanie miery samofinancovania prostredníctvom krátkodobých prenájmov priestorov.
 Vysoká miera úspešnosti v podávaných projektoch (hlavne FPU).
Slabé stránky:
 Zlý až havarijný stavebno-technický stav niektorých objektov v správe ZM – zimná záhrada
a koniareň (umiestnená je tam prírodovedná expozícia).
 Nedostatok depozitárov.
 Chýbajúce finančné zdroje na tvorbu nových expozícií.
 Chýbajúce finančné zdroje pre prípravu a zabezpečenie projektovej dokumentácie potrebnej
k obnove objektov múzea.
Možnosti: Hlavné oblasti rozvoja – ciele.
Rekonštrukcie objektov:
 Rekonštrukcia Zimnej záhrady, koniarne a Galérie (tzv. starý kaštieľ).
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Existujúce expozície:
 Historická expozícia: doplnenie o ďalšie zbierkové predmety.
 Umelecko-historická expozícia – časť T. J. Mousson: dobudovanie expozície o nové prvky
(sedenie, premietanie filmu o maliarovi).
 Prírodovedná expozícia: koncepciu jestvujúcej expozície nie je potrebné meniť, len
reinštalovať a doplniť o diorámu zemplínskeho lesa, ktorý inštaláciu oživí a zatraktívni,
v pláne je tiež doplniť priestor edukačnými pomôckami (magnetické tabule, interaktívne hry,
pomôcky na spoznávanie fauny a flóry s dôrazom na región Zemplína), interaktívnymi
prvkami (logicky budú prepájať všetky expozície múzea) a vymeniť, resp. upraviť zastarané
vitríny.
Nové expozície:
 Archeologická expozícia: vyhotovený je ideový a výtvarno-architektonický návrh expozície,
pričom myšlienkou je prezentovanie jednotlivých archeologických období. Snahou je získanie
externých prostriedkov na jej realizáciu.


Etnografická expozícia: vyhotovený je ideový a výtvarno-architektonický návrh. ZM už získalo
časť finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodného projektu Smart Museum.
V rámci tohto projektu by mali pribudnúť do expozície v roku 2021 interaktívne prvky, pričom
na dovybavenie jednotlivých miestností určených pre túto expozíciu, bude potrebné získať
ďalšie externé zdroje na dokončenie expozície.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2019

2020

Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
počet expozícií (stálych, dlhodobých)
spolu

z toho nových

2

2

4

KULT – 1. Modul,
riadok 3

1

KULT – 1.Modul,
riadok 4

počet realizovaných výstav spolu
11

8

počet ukončených výskumných úloh

počet prebiehajúcich výskumných úloh

5

4

10

9

KULT – 1. Modul,
riadok 18
vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich

7

rokoch

počet návštevníkov múzea spolu

11 963

7 620

KULT –1. Modul,
riadok 26

7 318

vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch

302

vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch KULT – 1.
Modul, riadok 33

12

KULT – 1. Modul,
riadok 23

platená návštevnosť
2 688
neplatená návštevnosť

9 275
počet výchovnovzdelávacích aktivít
realizovaných múzeom

34

počet kultúrno-spoločenských
realizovaných múzeom

11

4

KULT – 1. Modul,
riadok 25

prírastok zbierkových predmetov

171

32

KULT – 1. Modul,
riadok 8

2019

2020

Finančná oblasť

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania
Náklady spolu
náklady na činnosť múzea spolu

609 988,54

832 296,28

KULT – 2. Modul, r.
19

mzdové náklady celkom (vrátane
odvodov)

314 048,39

311 706,49

KULT – 2. Modul, r.
22+r.26+r.27

prevádzkové náklady

194 919,30

84 019,14

KULT - 2. Modul, r.
29

kapitálové výdavky
nákup zbierkových predmetov
z vlastných zdrojov
nákup zbierkových predmetov z iných
zdrojov

127 356,00

190,00

15 630,00

30 800,01

0,00

9 000,00

KULT - 2. Modul, r.
34
KULT - 2. Modul,
r.36
KULT - 2. Modul,
r.37

Bežné výdavky
výdavky na prevádzku 401 714,99

402 381,13

k 31.12. , účtovné
8

výkazy

výdavky na činnosť

149 873,00

Príjmy spolu 609 407,26

63 273

K 31.12., účtovné
výkazy

851 318,62

KULT – 2. Modul,
r.1,

417 075,61

k 31.12., účtovné
výkazy

14 900

k 31.12. , účtovné
výkazy

431 975,61

KULT – 2.Modul, r.
4

4008,80

KULT – 2.Modul, r.
18

Transfer od zriaďovateľa

na bežné výdavky

503 197,00

na kapitálové výdavky 127 166,00

spolu

630 363,00

Ďalšie príjmy

z prenájmu

9 665,40

z vlastnej činnosti

15 611,00

15 841,80

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

dary a sponzorské

2 100,00

0,00

KULT – 2.Modul, r.
12

spolu

27 376,40

19 850,60

2 097,00

5 181

získaná suma

700,00

0,00

KULT – 2.Modul, r. 5

17 000,00

49 800

KULT – 2.Modul, r. 8
KULT – 2.Modul, r.
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Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy
transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty
spolu

0

0,00

počet podaných projektov

5

6

počet schválených projektov

2

4

17 700,00

49 800

výška získaných financií z externých
grantov a projektov spolu

projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU,
MK SR, ÚV SR,
zahraničné granty,
granty zo
súkromných
nadácií, projekty
9

(transfery) z obcímimo kultúrnych
poukazov
Vnútorné procesy, inovácie, marketing

2019

2020

cieľ: cielená propagácia, zavádzanie inovácií
počet aktivít realizovaných v spolupráci s
inými KZ v KSK

6

1

počet nových partnerstiev

0

0

počet nových kľúčových aktivít

počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj

Výstava –
Rozmanitý svet húb

1

Letný koncert
vážnej hudby –
tvorba
zemplínskych
aristokratov

55

47

články v tlači, TV,
rozhlase, sociálne
médiá (odhad počtu
kľúčových výstupov)

2019

2020

1

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja

áno

vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2020

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020
Aktivita

Popis

Klenotnica – vzácne poklady minulosti

Rozšírenie expozičných priestorov

Akvizície zbierkových predmetov

Z vlastných zdrojov sa podarilo zakúpiť 3 kusy pôvodného
historického nábytku z kaštieľa v celkovej hodnote 9 000
eur. Darom sme získali 29 kusov parožia.

Komplexná revízia zbierkového fondu ZM

Zákon 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a ďalšia
platná legislatíva

Príprava západného krídla na výstavné
priestory

Úprava, zabezpečenie nového osvetlenia a výmena
nevyhovujúceho závesného systému.
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3.1 Plnenie štandardov
Oblasť

cieľ

ukazovateľ

3.1.1 akvizícia

Získavanie nových
zbierkových
predmetov

Počet získaných
zbierkových predmetov
k celkovému počtu zbierok
Počet získaných
zbierkových predmetov na
odborného zamestnanca
Počet skatalogizovaných
predmetov na odborného
zamestnanca
Počet využitých
zdigitalizovaných
predmetov
Počet ošetrených
predmetov k celkovému
počtu zbierok
Počet štúdií a článkov
v odbornej tlači na
odborného zamestnanca
Počet prednášok na
odborných fórach na
odborného zamestnanca
Počet popularizačných
článkov a prednášok na
odborného zamestnanca
Počet kultúrnovzdelávacích aktivít na
zamestnanca (okrem THP)
Počet návštevníkov
kultúrno-vzdelávacích
aktivít k celkovej
návštevnosti
Počet návštevníkov k počtu
obyvateľov mesta
Počet návštev na
webe/facebooku k počtu
reálnych návštevníkov
Počet vystavených
predmetov k zbierkovému
fondu
Počet vlastných výstav na
odborného zamestnanca

Skatalogizované
predmety
Digitalizácia

3.1.2 ošetrovanie

3.1.3 výskum

Ošetrené zbierky

Odborný výstup

Odborný výstup

3.1.4 prezentácia

Popularizácia
odborného
výstupu
Prezentácia
výsledkov

Návštevnosť
Atraktivitu webu

Využitie fondu

Výstavná činnosť

navrhovaná
hodnota
0,05%

Plnenie za
rok 2020
0,04

10 ks

2,46

10 ks (okrem
získaných
nových)
5 ks

16,3

0 ks

0,08%

0,04%

1 ks

0,38 ks

1 ks

0 ks

2 ks

3,93 ks

2 ks

0,46 ks

15%

8,9%

20%

19,35 %

10%

17,7%

0,1%

0,46%

0,2 ks

0,23 ks
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Otváracie hodiny

(vo svojej organizácii)
Počet prevzatých výstav na
odborného zamestnanca
Počet stálych programov
viažucich sa k výstave na
odborného zamestnanca
Počet vlastných výstav
mimo múzea / galérie na
odborného zamestnanca
Počet hodín keď je
múzeum / galéria
verejnosti prístupné v
týždni

0,2 ks

0,38 ks

0,6 ks

0,07 ks

0,2 ks

0 ks

36 h

40 h-50h

3.2 Vedecko-výskumná činnosť
Pracovníci ZM mali na poli vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pre rok 2020 stanovených
viacero dlhodobých úloh s presahom až do roku 2021 kvôli časovej náročnosti a rozsiahlosti
stanovených tém. V dôsledku tejto skutočnosti bol zaznamenaný znížený počet výstupov v roku 2020.

Por. Názov úlohy
č
1.

Riešiteľ

Výstup

Kúpele na Zemplíne (Sobranecké kúpele,
M. Molnár
kúpele Jovsa, Malčice a Michalovce)
Kultúrne a historické podobnosti medzi M. Molnár
Michalovcami a Užhorodom

publikácia

3.

„Obnova historickej sýpky vo Vinnom"

M. Čurný

4.

Michalovský kaštieľ – sídlo Zemplínskeho
múzea – v novom, atraktívnom šate

S. Rovňáková

výskumná
dokumentácia
odborný článok

2.

scenár

3.3 Budovanie a stav zbierkového fondu
Komisia na tvorbu zbierok (KTZ) zasadala počas roka 2020 celkovo 2 krát a to: 8.10.2020
a 5.11.2020. Na základe schválenia KTZ pribudlo do zbierkového fondu múzea celkom 32 kusov
nových zbierkových predmetov, získaných na základe jednej kúpnej zmluvy a troch darovacích
zmluvách.
Ide o nasledovné prírastky:
 Útvar histórie 3 prírastky v celkovom počte 3 ks všetky kúpou v celkovej nadobúdacej cene
9 000 eur (historický nábytok).
 Prírodovedný útvar 29 prírastkov v celkovom počte 29 ks (parožie), všetky získané darom.
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Získané zbierkové predmety boli zaradené do zbierkového fondu múzea v súlade s platným
akvizičných plánom. Významne zhodnotili celý zbierkový fond a obohatili novovytvorené expozície.
Financie na nákup 3 zbierkových predmetov múzeum vyčlenilo z vlastného rozpočtu na rok 2020.
Akvizičná činnosť

Prírastky
Odbor

Prír.č.

Spôsob nadobudnutia

ks

Kúpa
Prír.č.

Dar
ks

Prír.č.

ks

História

3

3

3

3

0

0

Spoločen. vedy
spolu

3

3

3

3

0

0

Zoológia

29

29

0

0

29

29

Prírod. vedy spolu

29

29

0

0

29

29

Prírastky
spolu

32

32

3

3

29

29

Zber
Prír.č.

ks

Celkový počet zbierkových predmetov - prír. čísel: 20 348
Celkový počet zbierkových predmetov - kusov: 75 874
V roku 2020 bolo uzatvorených 12 výpožičných zmlúv, ktorými sa iným inštitúciám zapožičalo 67
ks zbierkových predmetov.
Počet zbierkových predmetov zapožičaných dlhodobo iným inštitúciám bol 30.11.2020 186 ks.
V prvostupňovej evidencii bola spracovaná časť prírastkov získaných v roku 2020. Pokračovalo sa
v dopĺňaní a oprave starých záznamov a vytváraní nových záznamov. V priebehu roka bol
dokončený prepis a oprava všetkých záznamov z prírastkových kníh prírodovedného odboru.
Vypracovaná bola nová interná smernica – Depozitárny režim, v rámci ktorej boli určené pre
trvalé uloženie zbierkových predmetov tieto depozitáre:
- centrálny depozitár - budova tzv. Starého kaštieľa
- prírodovedný depozitár - samostatný objekt
- archeologický depozitár - západné krídlo hlavného kaštieľa
- depozitár umeleckých remesiel - západné krídlo hlavného kaštieľa
- hangár v Hnojnom – obec Hnojné
Do centrálneho depozitára bolo prenesených a spracovaných 1 010 kusov zbierkových
predmetov:
História: 37ks
Umelecká história: 6 ks
Národopis: 317 ks
Numizmatika: 650 ks
Do depozitára - hangár v Hnojnom bolo umiestnených a spracovaných celkom 156 kusov
zbierkových predmetov.
Do depozitára archeológie bolo v priebehu roka prenesených celkom 18 689 kusov zbierkových
predmetov.
Do prírodovedného depozitára bolo umiestnených 29 kusov zbierkových predmetov.
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3.4 Ochrana a ošetrovanie zbierok
V roku 2020 pokračovali konzervátorky múzea v naplánovanom ošetrovaní zbierkových
predmetov.
V rámci vlastnej činnosti bolo konzervátorsky ošetrených 28 zbierkových predmetov a 455
predmetov z archeologického výskumu vo Vinnom (prevažne z kovu).
3.5 Knižnica ZM
Knižnica ZM 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 2020 bol spolu 11 499 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 2020 bol 57 publikácií
 archeológia 5
 história 16
 umenie 1
 zborníky 6
 kalendáre 6
 národopis 13
 jazykoveda 2
 príroda 8
Z toho 39 nadobudnutých kúpou a 18 darom.

Prírastky, úbytky:
Ukazovatele

r. 2020

Prírastok knižničného fondu

57

Kúpou

39

Darom

18

Vyradené

0

Skutočný prírastok

57

Celkový počet knižných jednotiek

11 499

Počet chýbajúcich

514
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Zoznam knižničného fondu je zverejnený a dopĺňaný na webovej stránke spolu s výpožičným
poriadkom a cenníkom služieb:
https://www.zemplinskemuzeum.sk/kniznica/katalog
https://www.zemplinskemuzeum.sk/kniznica/vypozicny-poriadok
Počas roka knižnica odoberala časopisy: Múzeum, Pamiatky a múzea, Historická revue, Remeslo,
umenie, dizajn, Záhorie, Poľovníctvo. Knižnica odoberá tiež obecné noviny okolitých obcí v rámci
regiónu.
Mimo knižničnou výpožičnou službou bolo požičaných 1 kníh. Prezenčne bolo vypožičaných 21
kníh.
Publikácie uložené v knižnici boli ošetrované gama žiaričom. V knižnici je pravidelne vetrané,
kontrolovaná vlhkosť a zabezpečené odvlhčovanie.

3.6 Expozičná činnosť
V novembri 2020 ZM sprístupnilo novú stálu expozíciu Klenotnica – vzácne poklady minulosti
(ukazuje sa, že bude patriť k najatraktívnejším priestorom v rámci múzea). ZM na realizáciu tejto
stálej výstavy získalo v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia v celkovej výške 15 000
eur. Projekt realizácie klenotnice bol ešte dofinancovaný vo výške 3 550 eur z finančných
prostriedkov Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa ZM. Táto nová expozícia nadväzuje na
už jestvujúce interaktívne expozície, ktoré boli návštevníkom sprístupnené ešte v roku 2019.
Exponáty v nej inštalované pochádzajú zo zbierok múzea a z výpožičiek viacerých cirkevných
inštitúcií.
Novovzniknutá klenotnica obsahuje vzácne sakrálne predmety, poväčšine nejakým spôsobom
späté so šľachtickou rodinou Sztárayovcov, i artefakty archeologickej a numizmatickej povahy z
drahých kovov zo zbierok múzea. Do klenotnici sme zahrnuli aj vzácne dary nebohého pápeža Jana
Pavla II. pre vladyku Michala Chatura.
Celkovo je v klenotnici vyinštalovaných do 600 vzácnych predmetov a jej zriadenie zatraktívnilo
honosné priestory michalovského kaštieľa.
V rámci expozičnej činnosti sme sa v roku 2020 posunuli aj v budovaní etnografickej expozície.
V troch miestnostiach pre ňu určených pribudli pódia a inštalačné vitríny. Financie boli získané vďaka
úspešnému projektu a to v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia v celkovej výške
25 000 eur a zriaďovateľovi, ktorý projekt dofinancoval sumou 5 300 eur.
Z vlastných zdrojov sme vytvorili poľovnícku chodbu – ďalší zaujímavý expozičný priestor s
vystavenými poľovníckymi trofejami, umeleckými dielami s poľovníckou tematikou a historickým
nábytkom.

3.7 Výstavná činnosť a kultúrno-vzdelávacie podujatia
Do 21. januára 2020 bola verejnosti prezentovaná obrazová výstava zo zbierok ZM Od Ondavy
k Uhu – Zemplínska krajina očami umelcov. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 31. decembra
2019, čim múzeum pokračuje v tradičnom podujatí, usporadúvaní Silvestrovských vernisáží už vo
vlastných múzejných priestoroch. Do nového roka organizácia vstúpila v sprievode tónov vážnej
hudby. Novoročný koncert (3. 1. 2020) sa uskutočnil v priestoroch portrétnej sály vďaka spolupráci
so združením Prešovská gotika. Koncom januára (24. 1. 2020), predstavil prierez tvorbou na svojej 17.
samostatnej výstave Omen - osudové znamenie, umelec Rado Van Ladomerský. Okrem samotnej
výstavy obrazov a fotografií bol súčasťou vernisáže aj koncert dvoch elitných slovenských
bluesmanov, hráča na ústnu harmoniku Ericha Boboša Prochádzku a gitaristu Mareka Wolfa. V roku
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2020 pripravilo Zemplínske múzeum pre svojich návštevníkov aj sériu podujatí s názvom Deň s... , s
cieľom predstaviť verejnosti rozmanité prejavy ľudovej kultúry na Zemplíne, najmä tradičné ľudové
remeslá. Prvé zo stretnutí venované tkáčstvu (Deň s ... tkáčstvom) sa konalo 22. februára
v podkrovných priestoroch východného krídla kaštieľa.
Tak ako iné kultúrne zariadenia na Slovensku, začiatkom marca ovplyvnili fungovanie múzea
karanténne opatrenia súvisiace so šírením pandémie COVID – 19. Na základe nariadenia
zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja, bola inštitúcia od 10. marca do 19. mája 2020 pre
verejnosť zatvorená. Z uvedeného dôvodu sa viaceré plánované prezentačné aktivity organizácie
preniesli do „virtuálneho sveta“. Múzeum ich prinášalo prevažne prostredníctvom facebookovej
sociálnej siete a internetovej domovskej stránke organizácie. V predveľkonočnom čase bola
prostredníctvom fotografií verejnosti prezentovaná výstava veľkonočných kraslíc - Krása veľkonočnej
škrupinky spojená so súťažou o najkrajšiu doma vyrobenú kraslicu. Pri príležitosti Medzinárodného
dňa pamiatok a historických sídel bol v týždni od 20. do 30 apríla odvysielaný cyklus prednášok
venovaný pamiatkam a osobnostiam spätých s regiónom Zemplína. V mesiacoch máj–jún prebiehala
hlasovacia súťaž Náš naj... o najzaujímavejší predmet zo zbierok múzea, prostredníctvom ktorej
odborní pracovníci jednotlivo, formou krátkych videí predstavili hodnotné zbierky z každého vedného
odboru. Náplň svojej práce priblížili zamestnanci múzea prostredníctvom príspevkov odvysielaných
v TV Mistrál v týždenných intervaloch. Verejnosť prenikla do tajov práce historika, etnografa,
archeológa, zoológa, manažéra, konzervátora, či lektora. Históriu múzea ako zbierkotvornej
inštitúcie, spracovanú v 10. ročných intervaloch si múzeum pripomína príspevkami Návraty v čase.
Vďaka spolupráci s OZ Priatelia Zemplína a relácii „Špacirky na kaveju“ boli odvysielané zaujímavé
diskusné príspevky aj z muzeálneho prostredia.
Po uvoľnení karanténnych opatrení, bolo 19. mája múzeum opäť otvorené verejnosti, do 30.
júna však fungovalo v obmedzenom režime. V rámci otváracích hodím boli zavedené dezinfekčné
prestávky a skrátené návštevné hodiny.
V mesiacoch júl – august bola vo východnom krídle kaštieľa verejnosti sprístupnená výstava
Rozmanitý svet húb (1. 7. – 31. 8. 2020). Výstava ponúkla pohľad do sveta húb, prostredníctvom 250
modelov plodníc húb vyhotovených českým farmaceutom a mykológom Karlom Vonešom,
zapožičaných z Baníckeho múzea v Rožňave. 26. júla 2020 múzeum pripravilo v priestoroch
portrétnej sály michalovského kaštieľa zaujímavý klavírny koncert. Skladby pochádzajúce z tvorby
dvoch zemplínskych aristokratov, Michala Sztárayho a Gejzu Zichyho odzneli v podaní
michalovského rodáka, dirigenta, klaviristu a muzikológa Branka Ladiča.
Po dlhšej odmlke múzeum organizovalo detský letný tábor Letné prázdniny v múzeu. Tábor sa
konal v dvoch turnusoch (13. 7. – 17. 7. 2020, 3. 8.– 7. 8. 2020). V oboch termínoch sa ho celkovo
zúčastnilo 32 detí. V polovici augusta bolo v rámci podujatia Deň s... predstavené ďalšie z tradičných
remesiel, hrnčiarstvo – Deň s....hrnčiarstvom (16. 8. 2020).
Koncom augusta bola vo výstavných priestoroch západného krídla otvorená historicko-dokumentárna
výstava Revolučné udalosti 1917 a osudy ruského kozáctva ( 28. 8. – 25. 10. 2020). Výstavu a s ňou
spojené úvodné dvojdňové podujatie, konané v dňoch 28. 8. – 29. 8. 2020 múzeum realizovalo
v spolupráci so Všekozáckym zväzom Českých zemí a Slovenska. Spestrením bolo vystúpenie
folklórneho súboru Kozáci Vltavy.
Posledný štvrťrok 2020 opäť ovplyvnili fungovanie múzea karanténne opatrenia súvisiace so
šírením pandémie COVID – 19. Aktivity múzea sa preniesli do virtuálneho sveta a do konca roka sa
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v priestoroch múzea nerealizovali podujatia pre verejnosť. V decembri múzeum pripravilo spolu
s folklórnym súborom Zemplín vianočný pozdrav, ktorý uverejnilo na Štedrý deň s názvom –
Vianočný pozdrav zo Zemplínskeho múzea. Po viac ako tridsiatich rokoch muselo múzeum prerušiť
tradíciu konania Silvestrovskej vernisáže, ktorá mala byť aktuálne venovaná tvorbe maliarky Zemplína
– pani Ľudmile Lakomej – Krausovej, a to pri príležitosti jej životného jubilea. Samotná výstava sa
uskutoční v roku 2021.

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Skutočnosť /čerpanie
k 31.12

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Bežný transfer

431 798

425 805

417 075,61

Kapitálový transfer

0

16 000

14 900

Spolu

431 798

441 805

431 975,61

Príjmy celkom

Výdavky celkom

557 053,07

496 454,14

Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

Granty
a transfery

Príjmy z
prenájmu

Iné nedaňové
príjmy

(FPU)
557 053,07

431 975,61

Výdavky
celkom

Mzdy, platy a
OOV

496 454,14

215 717,13

49 800

Odvody
76 288,29

3 444

24 869,79

Zostatok
prostriedkov z
predch. rokov
46 963,67

Tovary a
služby

Bežné
transfery

Kurzové
rozdiely

200 026,70

4 422,02

0

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

496 454,14

409 181,14

Výdavky na činnosť
87 273

Hospodárenie organizácie v roku 2020
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Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v roku 2020
1/ Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu rozpísané Košickým samosprávnym krajom – odborom
financií:
Na zabezpečenie plnenia úloh v Zemplínskom múzeu /na prevádzku/, boli pre rok 2020 odborom
financií Úradom Košického samosprávneho kraja v Košiciach stanovené záväzne ukazovatele štátneho
rozpočtu na rok 2020 zo dňa 16.12.2019:
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 431 798,00 € - prostriedky na
prevádzku
– bežné výdavky /600/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške
činnosť

13 423,00 € - prostriedky na

V priebehu roka 2020:
Rozpočtovým opatrením č. B2 zo dňa 28.05.2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040100, vo výške 9 732,00 €, na krytie mzdových
prostriedkov pre dohodárov a právne služby a na iné nevyhnutné výdavky.
Rozpočtovým opatrením č. B3 zo dňa 13.07.2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040800, vo výške 1 000,00 €, na nákup kníh a na
iné nevyhnutné výdavky.
Rozpočtovým opatrením č. B4 zo dňa 22.07.2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040200, vo výške – 18 229,00 €, zníženie rozpočtu
– znížením nevyčerpaných miezd.
Rozpočtovým opatrením č. B5 zo dňa 30.9.2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040200, vo výške 10 200,00 €, na
spolufinancovanie projektov v rámci grantových schém.
Rozpočtovým opatrením č. B6 zo dňa 02.10.2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040100, vo výške 304,00 €,
Finančné prostriedky vo výške 3016 € sú určené na vyplatenie odchodného a iných nevyhnutných
výdavkov, finančné prostriedky vo výške 1890 € sú určené na krytie dohody o pracovnej činnosti
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a iných nevyhnutných výdavkov, zníženie rozpočtu mzdových a iných výdavkov vo výške 4 602 €
spojených s neobsadenou pracovnou pozíciou.
Rozpočtovým opatrením č. B7 zo dňa 29.10.2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, bol upravený rozpočet:
bežných výdavkov /600/ - zdroj 41-001 program 0040100, vo výške 9 000,00 €, zníženie bežných
výdavkov presunom do kapitálových výdavkov.
Rozpočtovým opatrením č. B8 zo dňa 30.10.2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, bol upravený rozpočet:
bežných príjmov /300/ - zdroj 41-001, vo výške 304,00 €,
Finančné prostriedky vo výške 3016 € sú určené na vyplatenie odchodného a iných nevyhnutných
výdavkov, finančné prostriedky vo výške 1890 € sú určené na krytie dohody o pracovnej činnosti
a iných nevyhnutných výdavkov, zníženie rozpočtu mzdových a iných výdavkov vo výške 4 602 €
spojených s neobsadenou pracovnou pozíciou.
Rozpočtovým opatrením č. K1 zo dňa 26.02.2020 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, bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-008 program 0040100 vo výške 3 000,00 € na vypracovanie
PD na rekonštrukciu vstupného schodišťa budovy galérie v areáli múzea
Rozpočtovým opatrením č. K2 zo dňa 14.02.2020 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:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-008 program 0040100 vo výške 4 000,00 € na
spolufinancovanie projektu schváleného z Fondu na podporu umenia – zabezpečenie úložného
systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach –
mobilné a statické policové regály.
Rozpočtovým opatrením č. K3 zo dňa 27.10.2020 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, bol upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 9 000,00 € na nákup
pôvodného Sztárayovského nábytku.
Fond na podporu umenia - Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-521-02015 bol
upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 72c program 0040200 vo výške 15 000,00 € na realizáciu
projektu s názvom Realizácia expozície – klenotnica v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.
Fond na podporu umenia - Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-542-03057 bol
upravený rozpočet:
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kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 72c program 0040200 vo výške 25 000,00 € na realizáciu
projektu s názvom Ochrana predmetov národopisnej zbierky v expozícii ZM.
Fond na podporu umenia - Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02672 bol
upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 72c program 0040200 vo výške 7 000,00 € na realizáciu
projektu s názvom T. J. Mousson – reštaurovanie diel jedného z najvýznamnejších umelcov prvej
polovice 20. stor. na Zemplíne.
Fond na podporu umenia - Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02672 bol
upravený rozpočet:
kapitálových výdavkov /700/ - zdroj 72c program 0040200 vo výške 2 800,00 € na realizáciu
projektu s názvom Rozširovanie centrálneho muzeálneho depozitára II. etapa.
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020
č. MK-3011/2020/3.2 bol upravený rozpočet o 5 181,00 € - kultúrne poukazy.
Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja :

suma v €

41-001

312 008

/z rozpočtu VUC-bež./

417 075,61

41-001

322 006

/z rozpočtu VUC-kap./

14 900,00
49 800,00

72c

312 011

/zo štát. úč. Fondu/

72g

212 002

/z prenaj. pozemkov/

72g

212 003

/z prenaj. budov, priest./

72g

223 001

/predaj služ., tovarov/

72g

243

/účty fin. hosp./

72g

292 012

/z dobropisov/

72g

292 017

/z vrátiek/

Spolu:

2,00
3 442,00
20 543,17
7,41
4 313,72
5,49
510 089,40

Uvedený príspevok bol rozpracovaný za základe potrieb organizácie a v priebehu roka 2020 upravený
na zabezpečenie prevádzky, činnosti a celkového chodu Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Nevyčerpané peňažné prostriedky z roku 2019
Kód zdroja: _

suma v €

72c

453

15 000,00

72g

453

31 963,67

Spolu:

46 963,67
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Peňažné prostriedky vo výške 31 963,67 € sa preniesli do roku 2020 a časť sa použila na bežné tovary
a služby. Peňažné prostriedky 15 000,00 € boli použité na úhradu projektov FPU.
Výdavky rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód zdroja: _

suma v €

41-001

/bežné výdavky/

417 075,61

41-001

/kapitálové výdavky /

14 900,00

72c

/bežné výdavky/

40 000,00

72c

/kapitálové výdavky/

15 000,00

72g

/bežné výdavky/

72g

/kapitálové výdavky /

8 578,52
900,01

Spolu:

496 454,14

Hospodársky výsledok: /výnosy – náklady/
Hodnotenie výšky nákladov:
Názov účtu

Skutočnosť v €

501-Spotreba mat.

68 493,81

502-Spotreba energií

26 063,80

511-Opravy a udržiavanie
512-Cestovné
513-Náklady na reprezentáciu

8 730,58
281,10
47,22

518-Služby

52 362,04

521-Platy

221 416,15

524-Odvody
525-Ostatné soc.poistenie-úrazové
527-Zákonné soc. náklady
532-Daň z nehnuteľnosti
538-Ostatné dane a poplatky
544-Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeš.
548-ostatné nákl. na prev. činnosť
551-Odpisy
568-Ost. fin. nákl.

72 373,40
149,84
17 916,94
274,75
1 655,86
450,00
9 232,76
352 222,00
125,73
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591-Daň z príjmov

500,30

Spolu

832 296,28

Hodnotenie výšky výnosov
Názov účtu

Skutočnosť v €

602-Tržby z predaja služieb

16 475,80

604-Tržby za tovar

3 756,80

648-Ost. výn. z prev. činnosti

8 962,90

662-Úroky

7,41

691-Výnosy z bež. transferov

417 075,61

692-Výnosy z kap. transferov

352 621,50

693-Výn.ŠR a roz. obce

45 181,00

694-Výn. samosprávy z kap.
Spolu

7 237,60
851 318,62

Dosiahnutý HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Výnosy spolu:

851 318,62

Náklady spolu: 832 296,28
ZISK :

19 022,34

V roku 2020 vykázala organizácia z hlavnej činnosti v hospodárskom výsledku ZISK vo výške

19 022,34 €.
4.2 Správa majetku
Zemplínske múzeum v Michalovciach počas roka 2020 zrealizovalo:
Prípravu podlimitnej zákazky pre predmet s názvom:
Stavebné úpravy - Zimná záhrada a Galéria – Opakovanie
Časť 1 - Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea –
C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady

Časť 2: Rekonštrukcia fasády, vstupných schodísk, dverí a okien, ústredného vykurovania
Galérie
Príprava nízkych zákaziek:
Stavebný dozor v celkovej obstaracej cene 5800 € s DPH
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Zemplínske múzeum v Michalovciach dalo vypracovať projektové dokumentácie pre:
 Rekonštrukciu fasády, vstupných schodísk, dverí a okien na objekte Galérie firmou
Boskov s.r.o. v hodnote 3 900 € s DPH
Zemplínske múzeum dostalo v decembri 2019 súhlas na zabezpečenie procesu VO pre
obstaranie investičného majetku a v roku 2020 prebehlo verejné obstarávanie na projekty,
ktorých realizácia prebehne až v roku 2021:
Časť 1: Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea - C.
Rekonštrukcia Zimnej záhrady v celkovej obstarávacej cene 270.000 € s DPH
Časť 2: Rekonštrukcia fasády, vstupných schodísk, dverí a okien, ústredného vykurovania Galérie
v celkovej obstarávacej cene 120.000 € s DPH
4.2.1 Opravy a údržba
Celkový objem financií

Poznámka

14 255,11

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Objem
finančných
Zdroj financovania
prostriedkov

Názov akcie

Realizované práce

Opravy
telekomunikačnej
techniky a EZS

Výmena káblov, oprava EZS,
prekládka PIR detektora

1 975,08

KSK

Elektroinštalačné
práce

Inštalácia a údržba
elektroinštalačných prvkov,
oprava hromozvodov

5 181,61

KSK

Údržba kotlov

Servis a oprava kotlov

2 032,46

KSK

Projektový návrh na
rekonštrukciu
historickej brány

Vypracovanie projektového
návrhu

700

KSK

Oprava poškodenej
strešnej krytiny

Oprava poškodenej a uvoľnenej
krytiny na budove Galérie

306

KSK

Úprava stien

Maliarske práce

850

KSK

Oprava strešnej
krytiny

Oprava poškodenej a uvoľnenej
krytiny na budove kaštieľa po

810,17

KSK

Poznámka
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Názov akcie

Objem
finančných
Zdroj financovania
prostriedkov

Realizované práce

Poznámka

živelnej pohrome- zemetrasenie
Plynovanie budov

Ochrana proti škodcom

Úprava areálu

Výkopové práce-zakladanie
obrubníkov

841,80

KSK

120
KSK

Výsadba sadeníc + príslušenstvo

766,01

4.2.2 Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín
realizácie
celej
investičnej Realizované práce
v danom roku
akcie
(začiatok –
koniec)

Objem
finančných
prostriedkov

Zdroj
Poznámka
financovania

V roku 2020 sa rekonštrukcie nerealizovali z dôvodu pandemickej situácie zapríčinenej vírusom
Covid-19 na území Slovenskej republiky.

4.2.3 Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Objekt – stručná
špecifikácia, adresa

Trvanie nájomného
vzťahu od - do
Nájomník

Barokovo-klasicistický
kaštieľ, Kostolné námestie 1

Prophoto s. r. o.

Galéria - suterén
(starý kaštieľ), Kostolné
námestie 6

PABEMA s. r. o./
Marek Bedaj

Výška získaných prostriedkov
z nájmu (vrátane služieb
spojených s nájmom) za rok
2020

Zmluva na dobu
neurčitú

2 340,00

1.4.2011 – 31.3.2020

1 668,80

24

Objekt – stručná
špecifikácia, adresa

Prenajímateľ vlastník

0

Trvanie nájomného Výška výdavkov na
vzťahu od - do
nájom(vrátane služieb
spojených s nájmom) v roku
2020

0

0

0

4.3 Projektová činnosť
Zemplínske múzeum v Michalovciach sa aj v roku 2020 snažilo získať finančné prostriedky na
realizáciu viacerých kultúrnych, akvizičných a investičných projektov. V roku 2020 múzeum získalo na
svoje aktivity prostriedky z verejnoprávnej inštitúcie „Fondu na podporu Umenia“ (FPU).
Verejnoprávna inštitúcia FPU podporila Zemplínskemu múzeu v Michalovciach štyrmi projektmi v
celkovej hodnote 49 800,00 €.
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
Cieľ projektu stručne
Názov projektu

Realizácia
expozície –
Klenotnice
v Zemplínskom
múzeu

Realizácia
expozície –
vitríny,
pultovky,
kotvenie,
inštalácia zb.
predmetov

Ochrana
predmetov
národopisnej
zbierky
v expozícii ZM

Ochrana
predmetov
zabezpečením
vitrín, pódia,
kotviaceho
systému

Rozširovanie
centr. muz.
depozitára
II.etapa

Skutočné náklady projektu
Finančný
zdroj,
Vlas
program,
Získaná Zdroje tné Ostat
Spolu
podprogram dotácia z KSK zdro né
je

5.2.1.
Vedeckovýskumná
a prezentačn
á činnosť

5.4.2
Ochrana
zbierkových

26.10.
15 000

3550

18550

2020 –
28. 11.
2020

26.10.
25 000

5300

30 300

2 800

340

3140

fondov

5.4.2
Ochrana
drevených skríň
zbierkových
na klzákoch
fondov

Termín
realizáci
e

2020 –
12. 11.
2020

Zabezpečenie

V roku
2021
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Pozná
mka

Reštaurovanie
diel T.J.
Moussona

5.4.1
Reštaurovanie Odborné
olejomalieb T.J. ošetrenie
Moussona
zbierkových

7 000

1780

8780

V roku
2021

predmetov

Tak ako po minulé roky, tento úspech podporených projektov by nebol docielený a zrealizovaný
bez výraznej finančnej pomoci zo strany Fondu na podporu umenia a spolufinancovania nášho
zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja.
Zemplínske múzeum v Michalovciach sa bude i na ďalej snažiť a získavať finančné zdroje na
podporu a realizáciu viacerých kultúrnych, akvizičných a investičných aktivít v rámci verejnoprávnej
inštitúcie „Fondu na podporu umenia“ a iných prostriedkov.

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.2020
Úväzok (v Počet
Pracovná pozícia – názov (v súlade %)
ľudí –
s organizačnou štruktúrou)
fyzický
stav

Obsadená
v roku 2020
(áno/nie)

Riaditeľ

100

1

Áno

Historik

100

2

Áno/Nie

Archeológ

100

2

Áno/Nie

Etnológ

100

1

Áno

Etnograf

100

1

Áno

Historik umenia

100

1

Nie

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

73,3

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

Pozn.
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Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. 2020

22

Počet zamestnancov k 31.12. 2020

19

Počet novoprijatých

0

Počet tých, čo odišli

3

V roku 2019 sa zmena v personálnej oblasti udiala na poste riaditeľa, od 1.3.2020 bola do
funkcie menovaná Mgr. Stanislava Rovňáková. Jej miesto historika ostalo počas roka neobsadené.
K 30.6.2020 ukončila pracovný pomer dohodou zamestnankyňa, ktorá pracovala na pozícii
historik umenia. Jej miesto ostalo taktiež do konca roka neobsadené.
K 30.9.2020 ukončila svoj pracovný pomer aj zamestnankyňa - archeológ ktorá už mala
dôchodkový vek. V múzeu však ostala pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bola
uzatvorená na obdobie od 1.10.2020 do 30.9.2021. Jej miesto archeológa ostalo neobsadené.
K 14.10.2020 ukončila svoj pracovný pomer v múzeu aj ekonómka. Jej miesto ostalo do konca
roka neobsadené.
Na dve pracovné pozície – historik umenia a ekonóm vyhlásilo v novembri 2020 múzeum
výberové konanie, pričom k ich obsadeniu došlo až začiatkom roka 2021.
V septembri 2020 nastúpila do práce po rodičovskej dovolenke zamestnankyňa, so zaradením
kultúrny referent/lektor.

6. Marketing a propagácia
ZM kládlo aj v roku 2020 zvýšený dôraz na marketing a propagáciu, vzhľadom na regionálnu
pôsobnosť boli aktivity múzea prezentované predovšetkým v regionálnych médiách – rádio Regina
a rádio Šírava, TV Mistral a TV Zemplín a v miestnych novinách Michalovčan. Viaceré aktivity
inštitúcie sa však dostali aj do celoslovenských televízií a rádia - TV Joj, TV Markíza, RTVS 1 a 2 a Rádio
Slovensko.
Pozitívny ohlas verejnosti priniesla prezentácia práce odborných pracovníkov a významných
zbierkových predmetov múzea prostredníctvom sociálnych sietí a miestnej televízie.
V rámci tlače bolo významným úspechom uverejnenie 2 článkov v odbornom časopise pre
zamestnancov múzeí a galérií MÚZEUM (vydáva ho SNM).
ZM vydalo k podujatiam a výstavám, ktorých bolo hlavným organizátorom plagáty, pozvánky
a médiám poskytlo aj tlačové správy.
Natočená bola online komentovaná prehliadka novej stálej expozície - Klenotnica, ktorú sme
sprístupnili širokej verejnosti.
Ako ďalší nástroj pre propagáciu sa v závere roka natočili dva reklamné spoty, ktoré múzeum
uverejní na svojej webovej stránke, sociálnych sieťach a podľa možností aj to regionálnych televízií.
V závere roka vydalo ZM už tradične ďalšie číslo občasníka Múzejný hlásnik, kde odborní
pracovníci inštitúcie informovali o najúspešnejších výstupoch svojej činnosti za rok 2020.
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Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie
propagačné
aktivity

(počet a stručný popis)

Tlačené výstupy

Celkom 55 ks
Plagáty – 15 kusov
Tlačové správy - 9 kusov
Iné – 31 kusov (Kalendár Mousson, Oznamy pre verejnosť, propagačný
materiál – magnetky, zápisníky a pod.)

Sociálne médiá

Celkom 31 výstupov
3x video - (Vianočný pozdrav z múzea, Lakomá - výstava, Klenotnica –
komentovaná prehliadka online)
9 x video - prednáška Medzinárodný deň pamiatok (cyklus online prednášok)
4 x video - Špacirki na kaveju
8 x video - predstavenie zbierkového predmetu v súťaži O naj predmet
1 x videopozvánka na výstavu Rozmanitý svet húb
1 x video upútavka na knihu o kúpeľoch na Zemplíne
1 x videopozvánka na výstavu o Kozáckej kultúre
4 x návraty v čase – cyklus z histórie múzea písmom a obrazom

Výnimočné
výstupy
v rozhlase, TV

ZM spravovalo na sociálnej sieti 2 profily, kde prezentovalo všetky realizované
podujatia a aktivity, spoluprácu a iné činnosti prostredníctvom plagátov,
pozvánok, oznamov a videí.
Celkom 17 výstupov
RTVS
S úsmenov po Slovensku
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16190/245168#0
Orientácie – náboženská relácia RTVS 2 (príspevok o Klenotnici od 23 minúty)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/260365#1382
RÁDIO REGINA
Hosť Rádia Regina – Východ (Šľachtické rody)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1391055?fbclid=IwAR1PbFyh2ta_Y0gkKp-wynaNj30e6jswW4QQfZzSXko1g6zw5xwgEe6ETs
Kultúra 21 – o knihe kúpele na Zemplíne
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11458/
1505103?fbclid=IwAR29dMQnFM_AGRGY5tuKe5OO9eRPI16gu8Re6aZfD6kiwFO7Abkquos3T0
TV MARKÍZA
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Noviny o 19.00 – reportáž o expozíciách
https://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1999645_na-zempline-je-muzeum-kdesa-vam-prihovoria-exponaty?fbclid=IwAR2Ece0PZdm1FjgVoEu_4wGCidIXEBAR2c13kY7xjGYqnb-TBzB4ykb4Fk
Noviny o 17.00 - reportáž o Klenotnici
https://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/2017914_v-zemplinskom-muzeuodhalili-mimoriadne-cenne-poklady-ktore-doteraz-videli-ibahistorici?fbclid=IwAR1EqnqkQvXnprWzoCxUcsriFeHkVbvOV
4DctHA4W0cJCjYL1cm1imDHtrU
TV MISTRAL
Nový archeologický depozitár
https://www.facebook.com/TVMistral/videos/2623687234565941
O práci etnografa v múzeu
https://www.facebook.com/TVMistral/videos/2509313962501428
O práci archeológa
https://www.facebook.com/muzeum.michalovce/?notif_id=161281859753937
2&notif_t=page_fan&ref=notif
O práci konzervátora
https://www.facebook.com/TVMistral/videos/283854622980078
O práci zoológa
https://www.facebook.com/TVMistral/videos/559672881274067
O práci historika
https://www.youtube.com/watch?v=w821jlOZVjs&fbclid=IwAR1vh5l64dHkoz7
mjrbZUL3CFgYMlOaitsxdBa9r1-DLYPhVsyuen4I_Mlc
O práci manažéra
https://www.facebook.com/TVMistral/videos/321725242535102
O práci archeológa
https://www.facebook.com/TVMistral/videos/674405360070055

Iné

RÁDIO ŠÍRAVA
Relácia Šicko možné – 3 živé vstupy (Klenotnica, Rekonštrukcia Zimnej záhrady,
Práce v múzeu počas korony)
Webová stránka ZM, kde boli prezentované všetky podujatia, aktivity,
spolupráca a iné činnosti – www.zemplinskemuzeum.sk.
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok Komentár
2020 V súvislosti s plnením Koncepcie rozvoja
kultúry v KSK 2020-2025 (2030)
Vytvárať a sprístupňovať inovatívne expozície
a výstavy so „smart“ riešeniami v múzeu
založené na regionálnych špecifikách.

V rámci projektu SMART Muzeum sa
bude realizovať národopisná expozícia
ZM.
Realizácia archeologickej expozície,
ktorá bude logicky nadväzovať na už
jestvujúce expozície.

Realizácia atraktívnych vzdelávacích podujatí
o tradičných remeslách pre obyvateľov
rôznych vekových kategórií s dôrazom na
študentov.

Ponuka vzdelávacích programov v sebe
zahŕňa kombináciu výstav, prednášok
a tvorivých dielní vybraných tradičných
ľudových remesiel. V rámci podujatia sa
verejnosť oboznamuje nielen
s teoretickými vedomosťami,
skúsenosťami remeselníka, ale
návštevníci majú možnosť si dané
remeslo skúsiť. Séria vzdelávacích
programov o ľudových remeslách má
jednotný názov „Deň s...“.
Deň s... sa v ZM konal v roku 2020
celkom dvakrát a ambíciou je v tomto
projekte pokračovať aj do budúcnosti
s možnosťou jeho rozvoja.

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok Komentár
2021 - iné
Dobudovanie novej etnografickej expozície

Realizácia závisí od získaných finančných
prostriedkov.
Rekonštrukcie budov – koniareň, starý kaštieľ Financie na rekonštrukciu už boli
a zimná záhrada.
schválené v predchádzajúcich rokoch.
Revitalizácia parkovej úpravy v areáli ZM
Rekonštrukcia elektroinštalácie v centrálnom
depozitári ZM
Realizácia komplexnej revízie zbierkového V zmysle zákona č. 206/2009
fondu ZM
o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov § 11 ods. 1
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a 2 pís. a o povinnom vykonávaní
odbornej revízie zbierkových
predmetov.
Táto aktivita pokračuje z roku 2019,
keďže ide o dlhodobý a náročný proces.
Vydanie zborníka o Kostole sv. Kríža na Aktivita nebola v roku 2020 realizovaná
Senderove vo Vinnom
a presunutá bola do roku 2021.
Vydanie publikácie o Armáde v Michalovciach
Vykonanie procesného a personálneho auditu.

Vedenie múzea do budúcnosti bude musieť riešiť otázku rozširovania depozitárnych priestorov
pre rozsiahli a rôznorodý zbierkový fond ZM. Závažným problémom, ktorý je potrebné akútne riešiť je
zlepšenie podmienok uloženia veľkorozmerných predmetov v obci Hnojné (domček + hangár). V roku
2020 sa podarilo urobiť súpis predmetov sa tam nachádzajúcich, pričom značná časť z nich sú vo
veľmi zlom stave. Uvažovaný koncept spoločného depozitára pre michalovské a trebišovské múzeum
ostal v stave ideového návrhu. Realizácia tohto spoločného depozitára by výrazne pomohla
k zlepšeniu ochrany časti zbierkových predmetov.

Prílohy:

1. Organizačná štruktúra
2. Fotodokumentácia
3. KULT –ročný výkaz o múzeu 2019 (dodá sa dodatočne)
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Organizačná štruktúra k 1.1.2020

Riaditeľ

Odborný úsek

Úsek pre správu
zbierok

Prezentačnoprevádzkový úsek

Hospodársky úsek

Historik

Konzervátor, správca
centr.depozitára

Manažér projektov a
podujatí

Ekonóm

Múzejný pedagóg,
lektor

Účtovník

CEMUZ

Kultúrny referent,
sekretariát, lektor

Technický prac.,
údržbár, šofér

Výstavný technik,
údržbár

knihovník,
dokumentátor, lektor

Historik 2

Historik umenia

Etnológ

Etnológ 2

Konzervátor 2,
správca depozitára

Dokumentátor

manažér kultúry,
propagácia

Upratovačka
úväzok: 73,3 %

Upratovačka
úväzok: 73,3%

Archeológ

Archeológ 2

Zoológ, správca
budov

Príloha č. 1 Organizačná štruktúra
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1. EXPOZÍCIE
Klenotnica

2. DEPOZITÁR
Pohľad do novozriadeného archeologického depozitára

Príloha č. 2 Fotodokumentácia
33

3. AKVIZÍCIE
Sofa – historický nábytok

Baroková šatníková skriňa
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4. AKCIE A PODUJATIA
Deň s... (tkáčstvom)
Dátum: 22.2.2020

Výstava veľkonočných kraslíc (online)
Dátum: marec – apríl 2020
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Detský letný tábor
Dátum: Júl 2020

Hudobná tvorba zemplínskych aristokratov (koncert vážnej hudby)
Dátum: 26.7.2020
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Revolučné udalosti 1917 a osudy ruského kozáctva
Dátum: 28. – 29. 8. 2020

5. TLAČOVINY
Múzejné noviny – občasník múzea
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Nástenný kalendár 2021

Nový propagačný materiál
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