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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,
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 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
kultúrno-historický 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 mesta Michalovce na
Kostolnom námestí 1. V súčasnosti je hlavný kaštieľ po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá bola
financovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
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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
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 2021 bol taktiež nezvyčajný, pandémia koronavírusu zasiahla spoločnosť a výrazne
ovplyvnila aj fungovanie ZM aj v uplynulom roku. Rok 2021 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 31.12.2021 rozpočet v celkovej výške 972 805,12 EUR. Napriek náročnému
roku sa ZM podarilo získať príjmy z vlastnej činnosti a prenájmu, ktoré činili celkom 28 083,10
EUR.
Z dôvodu nariadených protiepidemiologických opatrení sme museli niektoré naplánované
podujatia, ako Novoročný koncert, Zemplínsky festival duchov a strašidiel či výstavu
betlehemov, úplne zrušiť. Isté vybrané výstavy a podujatia sa nám podarilo prezentovať
virtuálne, prostredníctvom webovej stránky múzea a sociálnych sietí. Danou formou si tak
verejnosť mohla pozrieť výstavu s názvom Krása veľkonočnej škrupinky, prípadne si vypočuť v
dvoch rôznych termínoch on-line prednáškový cyklus odborných pracovníkov múzea.
Zlepšenie pandemickej situácie sme využili na prípravu viacerých podujatí a aktivít. Od konca
apríla do polovice júna tak bola vo výstavných priestoroch západného krídla kaštieľa
prezentovaná výstava Remeslo má modré dno, ktorú autorsky pripravilo Východoslovenské
múzeum v Košiciach. Ako sprievodné podujatie sa konali tvorivé dielne pre žiakov základných
škôl. Deťom boli venované i dva turnusy detského letného tábora a podujatie s názvom Detský
plenér s Moussonom (počas jedného dňa sa malí umelci oboznámili so životom a s tvorbou
tohto „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, pod vedením skúsenej maliarky si tiež vyskúšali
maľovanie v prírode). Pre dospelých návštevníkom sme pripravili výstavu Ľudmily Lakomej –
Krausovej pod názvom Zemplín v mojom srdci – výber z tvorby, diskusiu s pánom Pavlom
Steinerom na tému Prechádzka storočiami módy či tri letné prázdninové hudobné večery
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(predstavil sa komorný orchester MUSICA NOBIS, tenorista Jakub Pustina s klavírnym
sprievodom Branka Ladiča a zoskupenie Lotz Trio). V prvý októbrový víkend sme spolu so
Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave a s Gréckokatolíckou eparchiou Košice
pripravili – pri príležitosti 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony Bohorodičky – vedeckú
konferenciu a výstavu sakrálnych predmetov východného obradu (konferenciu naživo
prenášali dve lokálne televízie).
Tradícia konania Silvestrovskej vernisáže bola prerušená i v tomto roku – pripravovaná
výstava maliara Alexandra Szalontayho, rodáka z obce Trhovište, sa presunula do budúceho
roka.
V roku 2021 ZM organizovalo obľúbený detský letný tábor a deťom bol venovaný aj detský
plenér s Moussonom. V oblasti múzejnej pedagogiky boli ešte realizované tvorivé dielne, ktoré
priamo súviseli s realizáciou dočasnej výstavy – Remeslo má modré dno, ktorú si organizácia
požičala od Východoslovenského múzea v Košiciach. Významnou aktivitou ZM bola vedecká
konferencia – Klokočovská Bohorodička-patrónka Zemplína, ktorá bola realizovaná v jeseni
v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV Bratislava a Gréckokatolíckou
eparchiou Košice.
Úspešní sme boli už tradične v projektovej činnosti. Získali sme finančné prostriedky
z grantovej schémy FPU na dokončenie etnografickej expozície, dovybavenie centrálneho
depozitára i technické a technologické vybavenie konzervátorského pracoviska a dielne. Z FPU
sme získali aj financie na zakúpenie zbierkových predmetov a na ich reštaurovanie, čím dôjde
k obohateniu múzejných expozícií. ZM v roku 2021 získalo v rámci projektovej aktivity financie
v celkovej výške 38 500,00 EUR.
V personálnej oblasti došlo k viacerým zmenám. Počas roka do múzea nastúpili 3
zamestnanci, ktorý obsadili voľné miesto v organizačnej štruktúre. ZM v polovici roka získalo
súhlas zriaďovateľa na rozšírenie organizačnej štruktúry o jednu pracovnú pozíciu, čím sa
podarilo posilniť technicko-hospodársky úsek o jedného zamestnanca. K 31.12.2021 na
základe dohody so zamestnávateľom odišiel jeden zamestnanec.
V roku 2021 bol významný aj v súvislosti s rekonštrukciami objektov v správe múzea. Novú
tvár získal objekt Zimnej záhrady. Zriaďovateľ - Košický samosprávny kraj na jej rekonštrukciu
vyčlenil 290 000 eur. V závere roka sa stihla realizovať aj rekonštrukcia strechy koniarne vo
výške takmer 170 000 eur. Okrem toho bola zrealizovaná aj rekonštrukcia elektrorozvodov
v centrálnom depozitári a opravili sa praskliny na objekte kaštieľa, ktoré sa objavili po
zemetrasení v roku 2020. Týmito finančnými injekciami sa podarilo výrazne zlepšiť stavebnotechnický stav niektorých objektov v správe ZM.
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
1. Úspech: Zrekonštruovanie Zimnej záhrady, čím múzeum získalo ďalšie priestory pre svoje
využitie.
2. Úspech: Pokračovanie v budovaní moderných interaktívnych expozícií. 2. fáza realizácie
etnografickej expozície.
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3.

Úspech: Zvýšenie bezpečnosti v objektoch múzea – rozšírenie kamerového systému,
prepojenie Zimnej záhrady s centrálnym riadením kamier a EZS.

Silné stránky:
Silné stránky ZM boli detailne uvedené v správe o činnosti za rok 2020 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 – koniareň
(umiestnená je tam prírodovedná expozícia).
● Nedostatok depozitárov.
● Chýbajúce finančné zdroje na tvorbu nových expozícií.
Možnosti: Hlavné oblasti rozvoja – ciele.
Rekonštrukcie objektov:
● Rekonštrukcia koniarne a Galérie (tzv. starý kaštieľ).
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
aktualizovať 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 poznávanie 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. Koncom roka 2021 podalo
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múzeum projekt do výzvy IROP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych
inštitúcií.
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2020

2021

Zdroj, vysvetlivka

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

z toho nových

4

1

4

KULT – 1. Modul,
riadok 3

0

KULT – 1.Modul,
riadok 4

počet realizovaných výstav spolu
8

5

počet ukončených výskumných úloh
4

1

vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch

4

vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch

počet prebiehajúcich výskumných úloh
9

počet návštevníkov múzea spolu

7 620

6 158

KULT –1. Modul,
riadok 26

5 531

vypĺňať ako
v predchádzajúcich
rokoch

627

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

37

KULT – 1. Modul,
riadok 23

6

KULT – 1. Modul,
riadok 25

platená návštevnosť
7 318
neplatená návštevnosť

302
počet výchovnovzdelávacích aktivít
realizovaných múzeom
počet kultúrno-spoločenských
realizovaných múzeom

12

4

KULT – 1. Modul,
riadok 18

8

prírastok zbierkových predmetov
Finančná oblasť

32

108

2020

2021

KULT – 1. Modul,
riadok 8

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania
Náklady spolu
náklady na činnosť múzea spolu
mzdové náklady celkom (vrátane
odvodov)

prevádzkové náklady

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

832 296,28

311 706,49

84 019,14

30 800,01

0,00

895 785,39

KULT – 2. Modul, r.
19

338 183,00

KULT – 2. Modul, r.
22+r.26+r.27

3 937,73

KULT - 2. Modul, r.
29

494 754,23

0,00

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

9 000,00

6 610,00

402 381,13

907 701,26

k 31.12. , účtovné
výkazy

80 125,00

K 31.12., účtovné
výkazy

858 108,89

KULT – 2. Modul,
r.1,

439 850,89

k 31.12., účtovné
výkazy

352 160,30

k 31.12. , účtovné
výkazy

792 011,19

KULT – 2.Modul, r.
4

Bežné výdavky

výdavky na prevádzku

výdavky na činnosť

63 273,00

Príjmy spolu 851 318,62
Transfer od zriaďovateľa

na bežné výdavky

na kapitálové výdavky

417 075,61

14 900,00

spolu 431 975,61
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Ďalšie príjmy

2 732,00

KULT – 2.Modul, r.
18

25 351,10

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

0,00

0,00

KULT – 2.Modul, r.
12

19 850,60

28 083,10

5 181,00

0,00

získaná suma

0,00

0,00

KULT – 2.Modul, r. 5

49 800,00

37 976,60

KULT – 2.Modul, r. 8

0,00

0,00

KULT – 2.Modul, r.
10

počet podaných projektov

6

6

počet schválených projektov

4

4

49 800,00

37 976,60

2020

2021

z prenájmu

z vlastnej činnosti

dary a sponzorské
spolu

4 008,80

15 841,80

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy
transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty
spolu

výška získaných financií z externých
grantov a projektov spolu
Vnútorné procesy, inovácie, marketing

projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK
SR, ÚV SR,
zahraničné granty,
granty zo
súkromných nadácií,
projekty (transfery)
z obcí- mimo
kultúrnych poukazov

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

počet nových partnerstiev

1

0

0

3

Slavistický ústav
Jána Stanislava SAV
Bratislava
a Gréckokatolícka
eparchia Košice,
MsKS Michalovce,
Zemplín Veterán
Club
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počet nových kľúčových aktivít

1

1

počet kľúčových mediálnych výstupov

47

74

2020

2021

Strategický rozvoj

Detský plenér...

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
vypracovaná profilová karta rozvoja

áno

vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2021

2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)

1. Program: Regionálna kultúrna identita
Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom kvalitnej ponuky
kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách
ZM sa v roku 2021 zameralo na prezentáciu viacerých tém súvisiacich s regiónom Zemplína.
S týmto cieľom realizovalo aktivity prezentujúce históriu regiónu, ľudové remeslá a tvorbu
regionálnych umelcov. Vo svojich výstavných priestoroch predstavilo výstavu venovanú
remeslu modrotlače - Remeslo má modré dno, ktorá poukázala na presah a rozšírenie
modrotlače z centier do rôznych regiónov Slovenska. Sprievodným podujatím boli tvorivé
dielne pre školy. Svoju tvorbu predstavila maliarka Ľudmila Lakomá Krausová na výstave
Zemplín v mojom srdci. Klokočovskej Bohorodičke, patrónke Zemplína bola venovaná vedecká
konferencia spojená s výstavou Duchovné dedičstvo Zemplína a súčasnosť. V Bardejovských
kúpeľoch bola prostredníctvom výstavy predstavená osobnosť grófky Irmy Sztárayovej, ktorá
svojim pôsobením zviditeľnila Zemplín na cisárskom dvore. Tvorbu zemplínskych umelcov
priblížila výstava Zemplín bez hraníc. Počas letných mesiacov sa konali 2 turnusy Detského
letného tábora a Detský výtvarný plenér s Moussonom, približujúci tvorbu maliara
Zemplínskeho slnka a ľudu.
Plnenie indikátorov:
 vytvorený unikátny zoznam regionálnych špecifík - 0
 nové kultúrne služby založené na regionálnych špecifikách - 3 (programy: Mousson
deťom – vzdelávací program pre žiakov ZŠ, Detský výtvarný plenér s Moussonom,
Ľudmila Lakomá Krausová – finisáž výstavy Zemplín v mojom srdci spojená s besedou
s autorkou )
 vytvorená a prezentovaná ponuka pre stredné školy - 1
 inovatívne expozície využívajúce interaktívne prvky - 0
 funkčný informačný nástroj o kultúrnom programe- 0
 počet návštevníkov na kultúrnych aktivitách (medziročný nárast min. o 5%, u mladšej
generácie o 7 %)- nebol naplnený vzhľadom na špecifickosť roka 2021 (zatvorenie
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múzeí, všeobecne nariadené obmedzenia) a rušenia/presunu viacerých kultúrnych
aktivít
popularizačné aktivity vedy a výskumu- 2 (vedecká konferencia „Klokočovská
Bohorodička patrónka Zemplína“ a „Cyklus prednášok odborných pracovníkov“ –
online forma);
nový grantový systém „Tradície inšpirujú inovácie“- 0
odborná platforma pre kultúrnu politiku v regióne – nerelevantné

Opatrenia a aktivity – výber







1.3 iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so
zameraním na mladú generáciu, sprístupňovať kultúru pre všetky vekové generácie
1.4 Vytvoriť stály vzdelávací program k stálej expozícii maliara T. J. Moussona určený
deťom a školopovinnej mládeži. Pre prácu v rámci programu bol vydaný tlačený Detský
sprievodca expozíciou T. J. Moussona. Aktivity využité počas detských letných táborov
a na Detskom výtvarnom plenéri s T. J. Moussonom pod vedením maliarky Anny Matty.
Program je možné variovať pre všetky vekové skupiny.
1.13 rozvíjať aktivity na podporu ekumény, duchovného a sakrálneho umenia
Klokočovská Bohorodička patrónka Zemplína – vedecká konferencia, Duchovné
dedičstvo Zemplína a súčasnosť – výstava sakrálnych predmetov východného obradu.
Archijerijská liturgia slávená v základoch sakrálnej stavby – rotundy pri príležitosti
sviatku sv. Cyrila a Metoda
1.19 Výsledky vedecko-výskumnej činnosti týkajúce sa regionálnych špecifík
popularizovať verejnosti „Cyklus prednášok odborných pracovníkov“ – online forma.
Múzejný hlásnik – noviny Zemplínskeho múzea v Michalovciach – príspevky
o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti

2. Program Kultúrny cestovný ruch
Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu
Zemplínske múzeum sa v roku 2021, vzhľadom na aktuálnu situáciu, najmä v letnej sezóne
zameralo na poskytovanie kvalitných služieb a reagovalo na krátkodobo zvýšený dopyt a počet
domácich návštevníkov v oblasti kultúrneho turizmu na území KSK (jún-august 2021). Rozvíjala
sa spolupráca s organizáciami v CR napr. Košice Región Turizmus. Nadviazala sa spolupráca so
Zemplín Veterán Club.
Plnenie indikátorov:
 nové produkty kultúrneho cestovného ruchu: - 0
 nové propagačné nástroje, vrátane využívania v sociálnych médiách (min. 5) – 1.
pravidelné príspevky na web a sociálne siete (FB, Instagram) - články a aktivity, 2.
hudobný klip, 3. reklamné video.
 zavedené opatrenia pre lepší „pro klientsky prístup“ – (min. 5) - 1. zavedenie možnosti
platby platobnou kartou (platobný terminál v hlavnej budove kaštieľa), 2. možnosť
objednania prehliadky expozícií a výstav i mimo pracovných hodín, 3. možnosť
variácie a výberu v rámci prehliadky stálych expozícií 4. rozšírenie ponuky
propagačného materiálu
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počet projektov na skvalitnenie infraštruktúry v kultúrnom cestovnom ruchu (min. 5):
1. Modernizácia a dopĺňanie stálych expozícií
počet prevádzok, ktoré ponúkajú lokálne remeselné produkty(min. 3): - 0

Opatrenia a aktivity – výber:
 2.1 intenzívnejšie zapájať kultúrne zariadenia (múzeá, galérie...) do tvorby
komplexných produktových balíkov kultúrneho turizmu pre domácich i zahraničných
návštevníkov... Zemplínske múzeum bolo zapojené do viacdňového podujatia Zemplín
veterán rallye organizovaného združením Zemplín Veterán Vlub. Stalo sa tak jednou zo
zastávok historických vozidiel a miestom vyhlásenia víťazov. Účastníkom podujatia
múzeum poskytlo prehliadku stálych expozícií.
 2.4 vytvoriť jazykové mutácie hlavnej ponuky služieb pre zahraničných návštevníkov
Interaktívne prvky v expozíciách sú v maďarskom a anglickom jazyku, taktiež aj
propagačné brožúry o Zemplínskom múzeu sú dostupné aj v anglickej a maďarskej
verzii. Sprevádzanie zahraničných návštevníkov je možné v anglickom jazyku
a maďarskom jazyku. Sprievodné texty a popisky v expozíciách sú taktiež v anglickom
jazyku.
3. Program: Kreatívny priemysel
Zámer: generovať ekonomické benefity z kultúry
Vzhľadom na celkovú situáciu, bolo možné využiť k tvorbe ekonomických benefitov len
obdobie mesiacov máj – jún a letné mesiace júl – august.
Plnenie indikátorov:
 vytvorený akčný plán pre konkrétny program pre odvetvie, napr. ľudovo-umelecké
remeslá, (min. 2) - 1. múzejno-pedagogický program k dočasnej výstave Remeslo má
modré dno,
 inovatívne programy a produkty v kultúre (min. 3)- Detský výtvarný plenér s T. J.
Moussonom
 spolupráca s umeleckými školami, súkromným sektorom (min. 2 partnerstvá) –
spolupráca s maliarkou Annou Matta
 samostatné programy napr. koncept „film friendly region“) (min.2) - 0
Opatrenia a aktivity – výber:
 3.3. zavádzať inovácie, „smart riešenia“ v kultúre vrátane digitalizácie, prieniku nových
médií do umeleckej tvorby
4. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení
Opatrenia a aktivity – výber:
 4.3. využívať všetky dostupné možnosti na externé financovanie tvrdých i mäkkých
projektov v roku 2021 boli realizované 4 projekty, celkovo bolo múzeum úspešné v 6
projektoch z grantovej schémy FPU.
 4.6 realizovať prioritné sektorové zámery podľa typov kultúrnych zariadení:
Múzeá a galérie
• tvoriť inovatívne expozície prezentujúce unikátne dedičstvo regiónu – V roku
2021 sa začalo s realizáciou etnografickej expozície, ktorá bude prezentovaná
následne v roku 2022.
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• sprístupňovať nové výstavy prezentujúce kultúrne dedičstvo – V roku 2021 bola
sprístupnená výstava prezentujúca remeslo modrotlače: Remeslo má modré dno.
Modrotlač je zaradená do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Výstava Duchovné dedičstvo Zemplína a súčasnosť prezentovala kultúrne pamiatky
východného obradu.
• zabezpečiť depozitáre a zlepšiť podmienky pre ochranu predmetov kultúrnej
hodnoty – V roku 2021 boli zbierky textu uložené v centrálnom depozitári ZM
preložené do nových úložných priestorov - nových drevených skríň disponujúcich
závesným a policovým systémom. Taktiež boli vytvorené vhodné podmienky pre
ochranu zbierkových predmetov z národopisnej zbierky v novovznikajúcich
expozičných priestoroch východného krídla kaštieľa. Z vlastných zdrojov bola
zabezpečená výmena elektroinštalácie v centrálnom depozitári, tiež dezinsekcia
depozitných a prezentačných priestorov. Zároveň bol rozfázovaný elektronický
zabezpečovací systém v centrálnom kaštieli, kde sú umiestnené stále expozície,
čím sa zabezpečilo, zvýšenie ochrany.
• rozvíjať galerijnú a múzejnú pedagogiku – vzhľadom na situáciu počas zatvorenia
múzea pre verejnosť bol zvýšený záujem o múzejno–pedagogické činnosti
v mesiacoch máj – jún, teda koncom školského roka (tvorivé dielne k výstave
o modrotlači) a počas letných mesiacov (Letný múzejný tábor – 2 turnusy, Detský
výtvarný plenér s T. J. Moussonom).
• podporovať vedecko-výskumnú činnosť a vhodne ju popularizovať – činnosť je zo
strany vedenia múzea podporovaná, komunikujú sa nové témy a ich výstupy.
Činnosť popularizovali realizované aktivity (Cyklus prednášok odborných
pracovníkov – pre verejnosť, múzejno-pedagogické aktivity -- pre školské skupiny.)
5. Obnova kultúrneho dedičstva
V roku 2021 bola realizovaná:
1. komplexná rekonštrukcia – obnova objektu Zimnej záhrady.
2. výmena strešnej krytiny na objekte Koniarne


5.3 Nové moderné expozície v múzeách – Michalovce. Koncom roka bola realizovaná
časť novej etnografickej expozície, ktorá počíta so zavedením interaktívnych prvkov.
Jej otvorenie je plánované v roku 2022.

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2021
Aktivita

Popis

História Michaloviec III. Armáda 1919 –
1939 (Peší pluk 20).

ZM bolo spoluvydavateľom odborno-popularizačnej
publikácie.

Klokočová Bohorodička - patrónka
Zemplína (1. 10. 2021)

Vedecká konferencia v priestoroch múzea, pričom ZM
ako hlavný organizátor na jej realizácii spolupracoval so
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Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV Bratislava
a Gréckokatolíckou eparchiou Košice
Dočasná výstava v priestoroch ZM predovšetkým zo
Duchovné dedičstvo Zemplína a súčasnosť
zbierok múzea, ale inštalované na výstave boli aj vzácne
(1.10.2021 – 15.2.2022)
predmety, ktoré si ZM požičalo.
Archeologický výskum v Zimnej záhrade

Výskum bol realizovaný v súvislosti s rekonštrukčnými
prácami Zimnej záhrade.

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

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

navrhovaná
hodnota
0,05%

10 ks

10 ks (okrem
získaných
nových)
5 ks

0,08%

Plnenie za
rok 2021
0,14%
(108)
9 ks
(celkom
108)
12 ks

5 ks

0,026%
(20)

1 ks

0,58 ks
(celkom 7)

1 ks

0,25 ks
(celkom 3)

2 ks

2,08 ks
(25 ks)

2 ks

3,08 ks
(37 ks)

15%

13,47%
(830
návštevník
ov)
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Návštevnosť

Počet návštevníkov k počtu
obyvateľov mesta

20%

Atraktivitu webu

Počet návštev na
webe/facebooku k počtu
reálnych návštevníkov
Počet vystavených
predmetov k zbierkovému
fondu
Počet vlastných výstav na
odborného zamestnanca
(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

10%

16,77%
(36 704
obyvateľov
MI)
11,90%

0,1%

0,46%

0,2 ks

0,50 ks
(6 ks)

0,2 ks
0,6 ks

0,08 ks
(1 výstava)
0,16%

0,2 ks

0,25 ks

36 h

40-50h

Využitie fondu

Výstavná činnosť

Otváracie hodiny

3.2 Vedecko-výskumná činnosť
V roku 2021 došlo k výraznej obmene na odbornom úseku. Počas roka prišli dvaja noví
kurátori – kurátor umeleckej histórie a kurátor archeológie. Tiež z dôvodu pandemickej
situácie, nedošlo k finalizácii viacerých stanovených úloh na poli vedecko-výskumnej
a publikačnej činnosti pre rok 2021.
Por. č Názov úlohy
Riešiteľ
Výstup
1.
2.
3.

História Michaloviec III. Armáda 1919 –
M. Molnár
1939 (Peší pluk 20).
100. výročie Miestneho odboru Matice M. Molnár
slovenskej v Michalovciach
II. etapa Rekonštrukcie hlavného kaštieľa
M. Čurný
Zemplínskeho múzea v Michalovciach

publikácia
publikácia
výskumná
dokumentácia

3.3 Budovanie a stav zbierkového fondu
Komisia na tvorbu zbierok (KTZ) zasadala počas roka 2020 celkovo 3 krát a to: 9.6.2021,
8.9.2021 a 5.10.2021. Na základe schválenia KTZ pribudlo do zbierkového fondu múzea
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celkom 108 kusov nových zbierkových predmetov, pričom 104 kusov bolo získaných na
základe 11 kúpnych zmlúv a 4 kusy na základe 3 darovacích zmlúv.
Ide o nasledovné prírastky:
● Útvar histórie 3 prírastky v celkovom počte 3 ks všetky kúpou v celkovej nadobúdacej
cene 420,00 eur.
● Útvar umeleckej histórie 12 prírastkov v celkovom počte 12 ks, 8 ks získaných kúpou
v celkovej nadobúdacej cene 3 530,00 eur, 4 získané darom.
● Útvar etnografie 64 prírastkov v celkovom počte 108 ks v celkovej nadobúdacej cene
2 760,00 eur.
Získané zbierkové predmety boli zaradené do zbierkového fondu múzea v súlade s platným
akvizičných plánom. Významne zhodnotili celý zbierkový fond a obohatia aj novovytvorené
expozície. Financie za zakúpenie boli vyčlenené z rozpočtu zriaďovateľa – Košického
samosprávneho kraja.
Akvizičná činnosť
Prírastky
Odbor

Prír.č.

Spôsob nadobudnutia

ks

Kúpa
Prír.č.

Dar
ks

História

3

3

3

3

Etnografia

64

93

64

93

Umelecká história

12

12

8

Spoloč. vedy spolu

79

108

Prírastky
spolu

79

108

Prír.č.

ks

0

0

8

4

4

75

104

4

4

75

104

4

4

Zber
Prír.č.

0

ks

0

Celkový počet zbierkových predmetov - prír. čísel: 20 427
Celkový počet zbierkových predmetov - kusov: 75 982
V roku 2020 bolo uzatvorených 15 výpožičných zmlúv.
3.4 Ochrana a ošetrovanie zbierok
V roku 2021 pokračovali konzervátorky múzea v naplánovanom ošetrovaní zbierkových
predmetov.
V rámci vlastnej činnosti bolo konzervátorský ošetrených 20 zbierkových predmetov a 461
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.
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Stav knižničného fondu v roku 2020 bol spolu 11 583 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 2021 bol 84 publikácií:
Prírastky, úbytky:
Ukazovatele

r. 2021

Prírastok knižničného fondu

84

Kúpou

45

Darom

39

Vyradené

0

Skutočný prírastok

84

Celkový počet knižných jednotiek
Počet chýbajúcich

11 583
498

Z toho 45 nadobudnutých kúpou a 39 darom.
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
5 kníh.
Publikácie uložené v knižnici boli ošetrené gama žiaričom. V knižnici je pravidelne vetrané,
kontrolovaná vlhkosť a zabezpečené odvlhčovanie.
3.6 Expozičná činnosť
V roku 2021 ZM pokračovalo vo vybudovaní novej stálej expozície Etnografia. V tom roku
získalo múzeum na jej dobudovanie 24 148,00 EUR z grantovej schémy FPU a tiež 30 000,00
EUR od zriaďovateľa. Koncom roka tak, etnografická expozícia bola takmer ukončená, pričom
do budúceho roku sa presunula realizácie projektu SMART MUZEUM, ktorý doplní expozíciu
o interaktívne prvky a logicky ju prepojí s už existujúcimi expozíciami.
Počas roka dochádza postupne k dobudovaniu už sprístupnených expozícií, ktoré sa
priebežne dopĺňajú o nove predmety.
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3.7 Výstavná činnosť a kultúrno-vzdelávacie podujatia
Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho
kraja, bolo z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie od 19. 12. 2020 do 19. 4. 2021 pre
verejnosť zatvorené. Odborní pracovníci múzea sa počas tohto obdobia venovali revíziám
zbierkových predmetov, svojim návštevníkom a priaznivcom sa pripomínali on-line,
prostredníctvom sociálnych sietí aktivitami, článkami a príspevkami.
Začiatkom roka 2021 sme si v on-line priestore pripomenuli zakladateľov a pracovníkov
múzea, ich život a prínos pre organizáciu. Boli nimi prvý riaditeľ PhDr. Jaroslav Vizdal, Csc,.
Jozef Saloň, či Milan Bohucký.
V čase slávenia veľkonočných sviatkov múzeum pre svojich priaznivcov na sociálnej sieti
pripravilo výstavu veľkonočných kraslíc z múzejných zbierok i podujatie Deň s ....pisankami
(31.3.2021). V rámci neho, pracovníčka Vihorlatského múzea v Humennom, Michalovčanka
Zuzana Koščová priblížila jednu z tradičných techník zdobenia kraslíc, batikovanie. Blížiace sa
sviatky jari verejnosti priblížili pracovníci múzea aj z etnografického pohľadu príspevkami o
slávení jednotlivých dní od Fašiang po Veľkú noc, spomenuli i jedlá typické pre náš región.
Marec – mesiac knihy sme si uctili aktivitou Zo zákutí muzeálnej knižnice. Vo virtuálnej
podobe bolo prezentovaných viacero zaujímavých a vzácnych tlačí z muzeálnej knižnice.
Múzeum svoje brány pre návštevníkov znovu otvorilo 20. 4. 2021. Výstavnú činnosť
zahájilo sprístupnením reinštalácie úspešnej výstavy Remeslo má modré dno (27.4.2021 13.6.2021), ktorú autorsky pripravilo župné Východoslovenské múzeum v Košiciach.
Sprievodným podujatím k výstave prezentujúcej modrotlačovú techniku zdobenia a farbenia
látok boli tvorivé dielne pre základné školy, o ktoré bol veľký záujem. Žiaci si didaktickou
formou vyskúšali vytváranie modrotlačového efektu na papier či látku pomocou zmizíka,
pasteliek, bielych fixsiek a pečiatok s modrotlačovým vzorom. Výstavu navštívilo takmer 600
záujemcov, pričom prevažovali organizované školské skupiny.
Zemplínske múzeum v Michalovciach sa aj v tomto roku zapojilo do celoslovenského
podujatia Noci múzeí a galérií. V dôsledku dodržiavania prísnych epidemiologických nariadení
nebol program tak bohatý ako po minulé roky. Dňa 15. 5. 2021 bola v areáli kaštieľa slávená
Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorý podľa juliánskeho
kalendára pripadá na 11. mája. Nedeľa, 16. 5. 2021, patrila širokej verejnosti, ktorá mala
zľavnený vstup do stálych expozícií, pričom v cene vstupného do kaštieľa si mohli návštevníci
pozrieť i výstavu modrotlače a prírodovednú expozíciu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prebiehala na facebookovej stránke múzea súťaž
pod názvom Vzorovaný deň detí, kde si deti vytlačili pracovné listy pozdišovských vzorov
a vzorov na košeľu, ktoré vyzdobené poslali na adresu múzea. Najnápaditejšie boli odmenené
voľným vstupom do múzea.
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Koncom júna (27. 6. 2021) sa Zemplínske múzeum, jeho priľahlý areál, stal jednou zo
zastávok historických vozidiel, ktoré boli súčasťou podujatia Zemplín Veterán RALLYE.
Účastníkom akcie boli sprístupnené i stále expozície múzea, priblížila sa im história kaštieľa
a rodu Sztáray.
Kultúrne leto v múzeu
Výstavou michalovskej maliarky Ľudmily Lakomej – Krausovej Zemplín v mojom srdci (1.7.15.9.2021) začal cyklus podujatí Kultúrneho leta v múzeu. Autorka predstavila prierez svojou
celoživotnou tvorbou. Výstava bola ukončená finisážou (15. 9. 2021), prebiehajúcou formou
diskusie s autorkou, ktorou sa múzeum zapojilo do Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Módu 16. – 19. storočia na šľachtických dvoroch priblížila diskusia s Pavlom Steinerom,
zhotoviteľom replík historických kostýmov, ktoré sú vo vlastníctve múzea. Časť z nich
(baroková móda) je súčasťou stálej historickej expozície. Podujatie Prechádzka storočiami
módy (18. 7. 2021) sa konalo v stálej historickej expozícii kaštieľa.
Do cyklu Kultúrneho leta patria aj detské tábory, ktoré múzeum organizovalo v dvoch
turnusoch. Prvého sa v termíne od 12.6. – 16.6.2021 zúčastnilo 21 detí, počas druhého od 2.6.8.2021 sme sa venovali 19 účastníkom. Jedná sa o zábavno – náučný denný tábor pre deti
od 8–12 rokov. Deti sa mali možnosť vrátiť do minulosti, bližšie spoznali maliara Zemplína T. J.
Moussona, vydali sa po stopách Irmy Sztáraovej, no zahrali sa i na malých archeológov.
Po prvý krát múzeum organizovalo výtvarný plenér pre deti, Detský plenér s Moussonom
(26.7.2021). Zúčastnilo sa ho 15 malých výtvarníkov, ktorí si pod vedením maliarky Anny Matty
vyskúšali maľovanie v prírode, zároveň si priblížili Moussonov život a tvorbu.
Programovú ponuku múzeum počas leta obohatilo i o viacero koncertov vážnej hudby.
Prvým bolo vystúpenie komorného orchestra MUSICA NOBIS (25. 7.2021), zoskupenia
mladých hudobníkov, ktorí na svojich koncertoch interpretujú diela známych, ale aj menej
známych skladateľov klasickej hudby. Začiatkom augusta nasledoval koncert operných
a operetných melódií v podaní českého tenoristu Jakuba Pustinu za klavírneho doprovodu
michalovského rodáka Branka Ladiča (8. 8. 2021). V závere augusta vystúpila trojica
interpretov zo zoskupenia LOTZ TRIO, ktorá nesie pomenovanie po fenomenálnom
prešporskom a viedenskom nástrojárovi Theodorovi Lotzovi. Diela hudobného génia
Wolfganga Amadea Mozarta a jeho súčasníka, skladateľa Juraja Družeckého, predstavili hrou
na unikátnych kópiách Lotzových basetových rohov v rámci koncertu Mozartov čarovný
basetový roh (28. 8. 2021).
Pri príležitosti 18. Alžbetínskeho dňa, ktorý sa 22.8.2021 konal v Bardejovských kúpeľoch
múzeum inštalovalo v priestoroch kúpeľov výstavu o grófke Irme Sztárayovej.
Pri príležitosti 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony Bohorodičky múzeum usporiadalo
vedeckú konferenciu Klokočovská Bohorodička, patrónka Zemplína (1. 10. 2021). Pripravilo
ju v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave a Gréckokatolíckou
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eparchiou Košice. V deň konania konferencia bola sprístupnená i výstava Duchovné dedičstvo
Zemplína a súčasnosť (1. 10. 2021 – 15. 2. 2022), prezentujúca sakrálne predmety
východného obradu (konferenciu naživo prenášali dve lokálne televízie).
V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie bolo múzeum od konca novembra takmer
do konca decembra 2021 pre verejnosť zatvorené. V dôsledku tejto skutočnosti múzeum
v mesiaci december realizovalo dve on line – Cyklus prednášok odborných pracovníkov
a Adventné nedele v múzeu – tvorivé aktivity s vianočnou tematikou. Pripravovaná
Silvestrovská vernisáž, výstava maliara Alexandra Salontaya sa presunula do budúceho roka.

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie
k 31.12

Bežný transfer

427 420,00

488 724,00

470 621,89

Kapitálový transfer

0

506 807,00

502 183,23

Spolu

427 420,00

995 531,00

972 805,12

Skutočnosť k 31.12.2021
Príjmy celkom

Výdavky celkom

1 001 827,20

987 826,26

Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

1 001 827,20

934 305,12

Výdavky
celkom
987 826,26

Mzdy, platy a
OOV
230 671,88

Výdavky celkom
987 826,26

Granty a
transfery

Príjmy z
prenájmu

Iné nedaňové
príjmy

38 500,00

2 732,00

978,10

Odvody
85 964,62

Tovary a
služby
175 555,76

Bežné
transfery
879,77

Výdavky na prevádzku
907 701,26

Zostatok
prostriedkov z
predch. rokov
60 598,93

Kurzové
rozdiely
0,00

Výdavky na činnosť
80 125,00

Rozpočet účtovnej jednotky bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja
dňa 15. 12. 2020 uznesením č. 480/2020 v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z. z.
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o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:
prostriedky od zriaďovateľa vo výške 427 420,00 € z toho:
– bežné výdavky - zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 413 297,00 € - prostriedky
na prevádzku,
– bežné výdavky - zdroj 41-001 program 0040200 vo výške 14 123,00 € - prostriedky
na činnosť
a vlastné príjmy:
- bežné výdavky - zdroj 72g program 0040100 vo výške 27 507,00€ - prostriedky
na prevádzku.
V priebehu roka bol rozpočet zriaďovateľom a aj účtovnou jednotkou upravovaný:
Zdroj 41-001 bežné výdavky:
Rozpočtové opatrenie č. B1 oznámené listom číslo 03442/2021/OF-04112 zo dňa 3. 2. 2021 – úprava v programe 0040100 bežných výdavkov na dohody o pracovnej činnosti a iné
nevyhnutné výdavky vo výške 6 075,00 €,
Rozpočtovým opatrením č. B2 oznámené listom číslo 03442/2021/OF-08433 zo dňa 3. 3.
2021 – úprava v programe 0040200 bežných výdavkov na spolufinancovanie projektov
v rámci grantových schém v roku 2020 vo výške 2 120,00 €,
Rozpočtovým opatrením č. B3 oznámené listom číslo 03442/2021/OF-15975 zo dňa 3. 5.
2021 – úprava v programe 0040800 bežných výdavkov na nákup vo výške 1 000,00 €,
Rozpočtovým opatrením č. B4 oznámené listom číslo 03442/2021/OF-29176 zo dňa 22. 7.
2021 – úprava v programe 0040200 bežných výdavkov na spolufinancovanie projektov
v rámci grantových schém v roku 2021 vo výške 6 448,00,00 €,
Rozpočtovým opatrením č. B5 oznámené listom číslo 03442/2021/OF-33953 zo dňa 24. 8.
2021 – úprava v programe 0040800 bežných výdavkov na výdavky súvisiace s etnografickou
expozíciou a iné nevyhnutné výdavky vo výške 6 480,00,00 €,
Rozpočtovým opatrením č. B6 oznámené listom číslo 03442/2021/OF-35714 zo dňa 7. 9.
2021 – úprava v programe 0040100 bežných výdavkov na financovanie optického prepoja
a jeho zariadení objektu Zimnej záhrady a hlavného kaštieľa a iné nevyhnutné výdavky
vo výške 5 884,00 €,
Rozpočtovým opatrením č. B7 oznámené listom číslo 03442/2021/OF-36884 zo dňa 16. 9.
2021 – úprava v programe 0040100 bežných výdavkov na novovytvorené pracovné miesto
vrátnik/informátor a iné nevyhnutné vo výške 2 526,00,00 €.
Zdroj 41 kapitálové výdavky:
Rozpočtovým opatrením č. K1 oznámené listom číslo 02981/2021/OF-08176 zo dňa 1. 3. 2021
– úprava v programe 0040100:
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- zdroj 41-002 kapitálových výdavkov na realizáciu II. Etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa –
rekonštrukcia Zimnej záhrady a stavebný dozor vo výške 80 000,00 €,
- zdroj 41-008 kapitálových výdavkov na realizáciu II. Etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa rekonštrukcia Zimnej záhrady a stavebný dozor vo výške 192 700,00 €,
Zdroj 41-001:
- Rozpočtovým opatrením č. K2 oznámené listom číslo 02981/2021/OF-32002 zo dňa 10. 8.
2021 – úprava v programe 0040200 kapitálových výdavkov na nákup zbierkových vo výške
6 610,00 €,
- Rozpočtovým opatrením č. K3 oznámené listom číslo 02981/2021/OF-37372 zo dňa 20. 9.
2021 – úprava v programe 0040100 kapitálových výdavkov na realizáciu II. Etapy
rekonštrukcie hlavného kaštieľa - rekonštrukcia Zimnej záhrady vo výške 21 637,00 €,
- Rozpočtovým opatrením č. K4 oznámené listom číslo 02981/2021/OF-17/2981/2021 zo dňa
4. 11. 2021 – úprava v programe 0040100 kapitálových výdavkov na realizáciu II. Etapy
rekonštrukcie hlavného kaštieľa – strecha a krov na objekte koniarne vo výške 172 811,00 €,
-Rozpočtovým opatrením č. K5 oznámené listom číslo 02981/2021/OF-49624 zo dňa 15. 12.
2021 – úprava v programe 0040200 kapitálových výdavkov na realizáciu Etnografická
expozícia – diorámy „komora“ a „chyža“ vo výške 23 520,00 €,
Rozpočtovým opatrením č. K6 oznámené listom číslo 02981/2021/OF-51782 zo dňa 27. 12.
2021 – úprava v programe 0040100 zdroj 41-008 kapitálových výdavkov na realizáciu II. Etapy
rekonštrukcie hlavného kaštieľa - rekonštrukcia Zimnej záhrady – stavebný dozor
vo výške 1 800,00 €.

Fond na podporu umenia:
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-01919 bol upravený rozpočet
bežných výdavkov - zdroj 72c program 0040200 na realizáciu projektu s názvom Pokračovanie
v budovaní národopisnej expozície v Zemplínskom múzeu v Michalovciach vo výške 20 000,00
€,
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-06340 bol upravený rozpočet
bežných výdavkov - zdroj 72c program 0040200 na realizáciu projektu s názvom Realizácia
odborného ošetrenia zbierkových predmetov vo výške 5 500,00 €,
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-542-05506 bol upravený rozpočet
v celkovej výške 6 000,00 €:
- bežných výdavkov - zdroj 72c program 0040200 na realizáciu projektu s názvom Realizácia
ochrany zbierkových predmetov vo výške 5 271,00 €,
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- kapitálových výdavkov - zdroj 72c program 0040200 na realizáciu projektu s názvom
Realizácia ochrany zbierkových predmetov vo výške 729,00€,
Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-522-07073 bol upravený rozpočet
kapitálových - zdroj 72c program 0040200 na realizáciu projektu s názvom Barokové
podlahové hodiny z prvej polovice 18. storočia vo výške 7 000,00 €.
Skutočnosť – príjmy a výdavky za rok 2021
Ukazovateľ

Rok 2021

VÝDAVKY v €

987 826,26

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

493 072,03

610 – Platy celkom

230 671,88

611 – Tarifné platy

202 425,07

612 – Príplatky

21 026,81

614 – Odmeny

7 220,00

620 – Poistné

85 964,62

630 – Tovary a služby

175 555,76

631 – Cestovné

110,06

631001 – tuzemské

110,06

631002 - zahraničné

0,00

632 – Energie, voda a komunikácie

30 640,81

632001 - energie

27 790,68

632002 – vodné a stočné

482,93

632003 – poštové služby

399,51

632004 – komunikačná infraštruktúra

259,20

632005 – telekomunikačné služby
633 - Materiál
633016 - reprezentačné
634 - Dopravné

1 708,49
45 703,42
436,88
3 588,11

635 – Rutinná a štandardná údržba

34 746,84

635006 – budov, priestorov a objektov

24 776,23
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636 – Nájomné za nájom
637 - Služby

674,80
60 091,72

637001 – školenia, kurzy, semináre

2 384,20

637002 – konkurzy a súťaže

2 613,47

637003 – propagácia, reklama a inzercia

1 342,99

637004 – všeobecné služby

21 347,04

637005 – špeciálne služby a činnosť

9 375,44

637012 – poplatky, odvody

2 032,06

637014 - stravovanie

7 163,60

637027 – odmeny zamestnancov v mimopracovnom
pomere

5 946,00

637035 - dane

1 520,67

640 - Transfery

879,77

700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

494 754,23

PRÍJMY v €

1 001 827,2
0

vlastné príjmy
z toho - príjmy z prenájmu

29 022,08
2 732,00

Transfery

972 805,12

v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC

934 305,12

-z toho: prostriedky zriaďovateľa – bežné
prostriedky zriaďovateľa - kapitálové

439 850,89
494 454,23

zo ŠR
- z toho: Fond na podporu umenia
z toho: bežné
kapitálové
Od ostatných subjektov verejnej správy

38 500,00
30 771,00
7729,00
0,00

Náklady a výnosy, hospodársky výsledok
Hodnotenie nákladov
5 Náklady celkom v €

895 785,39
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50 Spotrebované nákupy
v tom: spotreba materiálu
spotreba energie
51 Služby
v tom: opravy a udržiavanie
cestovné
ostatné služby
52 Osobné náklady
v tom: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
ostatné sociálne poistenie
zákonné sociálne náklady
53 Dane a poplatky
v tom: daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. činnosti
v tom: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
tvorba ost. opravných položiek z prevádzkovej
činnosti
56 Finančné náklady
59 Dane z príjmov (daň z úrokov vyberaná zrážkou)

73 224,20
44 263,76
28 002,71
80 130,52
39 840,20
110,06
39 950,26
338 183,00
240 382,75
82 920,66
4 401,81
10 477,78
2 947,58
307,75
2 639,83
6 982,12
393 381,87
355 018,12
38 363,75
588,10
378,00

Hodnotenie výnosov
6 Výnosy celkom v €

858 108,27

60 Tržby za vlastné výkony a tovar
64 Ostatné výnosy
66 Finančné výnosy

28 081,10
13,78
25,60

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov VÚC

829 987,79

v tom: výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC
výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu
VÚC
výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných subj.
VS
výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných subj.
VS
výnosy samosprávy z BT od ostatných
subjektov

439 850,89
352 160,30

Ukazovateľ
Náklady – tr. 5
Výnosy – tr. 6
Hospodársky výsledok /strata/

29 800,00
8 176,60
0,00

Skutočnosť v € r. 2021
895 785,39
858 108,27
-37 677,12

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
obdobiu.
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4.2 Správa majetku
Celková hodnota majetku organizácie v €
z toho:
Nehnuteľnosti (021, 029, 031)

4 665 181,63 €

4 270 772,47 €
hmotný dlhodobý majetok (022,023,028)
majetok vedený v operatívnej evidencii (771)

113 160,21 €
281 248,95 €

V roku 2021 prebehli dve významné rekonštrukcie: rekonštrukcia objektu Zimnej záhrady
a rekonštrukcia strechy a krovu na objekte Koniareň, čím sa navýšila hodnota objektov
o 476 624,23 €. V roku 2021 prebehlo aj vyradenie majetku vo výške 3 920,17 € a 1 054,49€
(operatívna evidencia). Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2021. Neboli zistené
žiadne rozdiely medzi inventúrnym a účtovným stavom.
4.2.1 Opravy a údržba
Celkový objem financií

Poznámka

34 746,83

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie

Realizované práce

Oprava časti terasy
Výmena oplechovania,
a fasády na
výmena a izolácia podlahy
hlavnom kaštieli

Objem
finančných
prostriedkov

Poznámka
Zdroj financovania

11 470,30

KSK

Rekonštrukcia
elektroinštalácie
v centrálnom
depozitári

Výmena elektroinštalácie,
výmena rozvádzača,
svetiel

8 753,04

KSK

Elektronický
zabezpečovací
systém

Prepojenie EZS hlavného
kaštieľa a Zimnej záhrady

5 883,84

KSK

Oprava a údržba

Oprava vitrín, výmena
skiel

1 840,55

KSK

Oprava a údržba

Oprava a údržba kosačiek,
kotlov

1 481,42

KSK

Oprava a údržba

Oprava počítačov, siete

859,00

KSK

Oprava a údržba

Prečistenie kanalizácie,
údržba svetiel, rozvodov,
vrátnica – elektrické

4 458,67

KSK
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vodovodné rozvody,
údržba budov

4.2.2 Investície: Rekonštrukcie, novostavby,

Názov akcie

Termín
realizácie
celej
investičnej
akcie
(začiatok –
koniec)

Poznám
ka
Realizované práce v danom
roku

Objem
finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

Komplexná rekonštrukcia
objektu

294 336,68

KSK

170 287,55

KSK

Rekonštrukcia Zimnej 10.02.2021
záhrady
18.09.2021
Rekonštrukcia
strechy a krovu na
budove Koniarne

18.10.2021 Oprava strechy, krovu, výmena
28.12.2021
starej krytiny za novú,
ošetrenie krovu na budove
Koniarne

.
4.2.3 Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

Objekt – stručná
špecifikácia, adresa
Barokovo-klasicistický
kaštieľ, Kostolné námestie 1

Prophoto s.r.o.
Lastomír 386
07101 Michalovce

Výška získaných prostriedkov
Trvanie nájomného
z nájmu (vrátane služieb spojených
vzťahu od - do
s nájmom) za rok 2021
17.6.2016-neurčitá

2 340,00

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov
projektu

Pokračovanie
v budovaní
národopisnej
expozície
v Zemplínsko
m múzeu
v Michalovcia
ch

Cieľ projektu
- stručne

Modernizácia
a doplnenie
stálych
expozícii,
realizácia
vedeckovýskumnej
a odbornej
činnosti

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z
KSK

Fond na
podporu
umenia
5.2.1.
Vedeckovýskumná a
prezentačná
činnosť

20 000,0
4 148,00
0

Vlastné
zdroje

Termín
realizác
ie
Ostatné Spolu

1.1.202
131.12.2
021
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Pozná
mka

Reštaurovani Realizácia
e historických odborného
ošetrenia
truhlíc
zbierkových
predmetov

Technické
a technologic
ké vybavenie
konzervátorsk
ého
pracoviska a
dielne
v Zemplínsko
m múzeu
v Michalovcia
ch

Realizácia
ochrany
zbierkových
fondov

Barokové
podlahové
Akvizícia
hodiny z prvej zbierkových
polovice 18.
predmetov
storočia

Fond na
podporu
umenia
5.4.1.

5 500,00

1.7.202
1 – 31.
3.2022

2 650,00

Odborné
ošetrenie
zbierkových
predmetov
1.7.202
1–
30.6.20
22

Fond na
podporu
umenia
5.4.2.
Ochrana
zbierkových
fondov

6 000,0
0

1949,00

Fond na
podporu
umenia
5.2.2

7 000,00

1.7.202
131.3.20
22

2500,00

Akvizícia
múzeí

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
Úväzok (v Počet ľudí – Obsadená v roku Pozn.
(v súlade s organizačnou štruktúrou) %)
fyzický stav 2021 (áno/nie)
Riaditeľ

100 %

1

áno

Historik

100 %

1

áno

Historik 2

100 %

0

nie

Archeológ

100 %

1

áno/nie

Archeológ 2

100 %

1

áno

Etnograf

100 %

1

áno

Etnograf 2

100 %

1

áno

Historik umenia

100 %

1

áno

Zoológ

100 %

1

áno
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Pracovná pozícia – názov
Úväzok (v Počet ľudí – Obsadená v roku Pozn.
(v súlade s organizačnou štruktúrou) %)
fyzický stav 2021 (áno/nie)
Dokumentátor

100 %

1

áno

Konzervátor, správca depozitára

100 %

2

áno

Upratovačka

73,3 %

2

áno

Ekonóm

100 %

1

áno

Účtovník

100 %

1

áno

Údržbár, výstavný technik

100 %

1

áno

Údržbár, šofér

100 %

1

áno

Kultúrny referent

100 %

1

áno

Manažér kultúry, propagácia

100 %

1

áno

Lektor

100 %

1

áno

Múzejný pedagóg, lektor

100 %

1

áno

Manažér projektov a podujatí

100 %

1

áno

Vrátnik/Informátor

100 %

1

áno

Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1.

19

Počet zamestnancov k 31.12.

23

Počet novoprijatých

4

Počet tých, čo odišli

0

Od 1.3.2020 bola do funkcie riaditeľa menovaná Mgr. Stanislava Rovňáková. Jej miesto
historika ostalo aj počas roka 2021 neobsadené.
K 31.12.2021 ukončil pracovný pomer dohodou zamestnanec, ktorý pracoval na pozícii
archeológ.

6. Marketing a propagácia
ZM kládlo aj v roku 2021 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.
ZM vydalo k podujatiam a výstavám, ktorých bolo hlavným organizátorom plagáty,
pozvánky a médiám poskytlo aj tlačové správy.
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V závere roka vydalo ZM už tradične ďalšie číslo občasníka Múzejný hlásnik, kde odborní
pracovníci inštitúcie informovali o najúspešnejších výstupoch svojej činnosti za rok 2021.
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity
Tlačové výstupy

Sociálne médiá

(počet a stručný popis)
Plagáty – 17 x
Pozvánky – 3 x
Tlačové správy – 6
Články v tlači - 22
Múzejné noviny – Múzejný hlásnik 2022 – 300
ks
Celkom 17 výstupov
1x Deň s ...pisankami
2x upútavka na propagačný materiál ZM
1x upútavka na tvorivé dielne k výstave
Remeslo má modré dno
3x promo upútavka na návštevu ZM
6x Cyklus prednášok odborných pracovníkov
4x Adventné nedele v múzeu – videá tvorivých
aktivít s vianočnou tematikou

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

ZM spravovalo na sociálnej sieti 2 profily (FB,
Instagram)
kde
prezentovalo
všetky
realizované podujatia a aktivity, spolupráce a
iné činnosti prostredníctvom plagátov,
pozvánok, oznamov a videí.
Celkom: 74 výstupov
Rozhlas – 21, TV – 53
Výnimočné výstupy:
TT TV
Rekonštrukcia zimnej záhrady
https://mediaklikk.hu/video/libretto-2021-0426-i-adas/
TV Markíza
Zaujímavý nález v kaštieli
https://videoarchiv.markiza.sk/video/prvetelevizne-noviny/epizoda/48881-prvetelevizne-noviny
TV Mistrál
Remeslo má modré dno - výstava
https://www.youtube.com/watch?v=JA2YIfLT
2N4
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TV Mistrál
Ľudmila Lakomá –Krausová
Zemplín v mojom srdci – výstava
https://www.youtube.com/watch?v=_2G3_z1
TH9g
TV Mistral
Detský plenér s T. J. Moussonom
https://www.youtube.com/watch?v=7xc7xmR95Q

TV Mistrál
Jakub Pustina/Branko Ladič
Koncert operných a operetných melódií
https://www.youtube.com/watch?v=LfaNF_A
PC9M
TV Zemplín
Kokočovská Bohorodička patrónka Zemplína
- Vedecká konferencia
Sledujete
naživo:
KLOKOČOVSKÁ
BOHORODIČKA - PATRÓNKA ZEMPLÍNA � Konferencia zo Zemplínskeho múzea - YouTube

RTVS 2, Orientácie
Duchovné dedičstvo Zemplína – výstava
bohoslužobných predmetov východného
obradu
Orientácie - Televízny videoarchív RTVS
Rádio Regina
Príbehy za obrazmi rodu Sztárayovcov
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/slachticke
-rody/249462/pribehy-za-obrazmi-rodusztarayovcov
Rádio Košice
Opravy Zimnej záhrady v Zemplínskom múzeu
ukončili.
https://www.radiokosice.sk/spravy-radiakosice-z-15-10-2021
Rádio Šírava
Vianočné sviatky v ľudovej kultúre
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok
2021 V súvislosti s plnením Koncepcie rozvoja
kultúry v KSK 2020-2025 (2030)

Komentár

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...“.

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2022 iné
Vybudovanie novej archeologickej expozície

Komentár

Rekonštrukcie budov – koniareň, starý kaštieľ
Oprava hlavnej vstupnej brány do kaštieľa.
Revitalizácia parkovej úpravy v areáli ZM
Archeologický výskum rotundy a jej stavebná úprava.
Spolupráca pri vydaní publikácie o Gymnáziu Pavla
Horova v Michalovciach.

Realizácia závisí od získaných finančných
prostriedkov.
Financie na rekonštrukciu už boli schválené
v predchádzajúcich rokoch.
Zlý stav brány, záchrana pred zrútením.
Podaný projekt na MK SR
Publikácia bude vydaná pri príležitosti 100.
výročia založenia gymnázia.

Vykonanie procesného a personálneho auditu.

Vedenie múzea už niekoľko rokov rieši otázku rozširovania depozitárnych priestorov pre
rozsiahly a rôznorodý zbierkový fond ZM. Závažným problémom, ktorý je potrebné akútne
riešiť je zlepšenie podmienok uloženia veľkorozmerných predmetov v obci Hnojné (domček +
hangár). Uvažovaný koncept spoločného depozitára pre michalovské a trebišovské múzeum
ostal v stave ideového návrhu. Realizácia tohto spoločného depozitára by výrazne prispela
k zlepšeniu ochrany časti zbierkových predmetov.
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Prílohy:
1. Organizačná štruktúra
2. Fotodokumentácia
3. KULT –ročný výkaz o múzeu 2021 (dodá sa dodatočne)
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Organizačná štruktúra k 1.1.2022

Riaditeľ

Odborný úsek

Historik

Historik 2

Úsek pre správu
zbierok

Prezentačnoprevádzkový úsek

Hospodársky úsek

Konzervátor, správca
centr.depozitára

Manažér projektov a
podujatí

Ekonóm

Múzejný pedagóg,
lektor

Účtovník

Konzervátor 2,
správca depozitára

Historik umenia

Dokumentátor
CEMUZ

Kultúrny referent,
sekretariát, lektor

Technický prac.,
údržbár, šofér

Etnológ

Výstavný technik,
údržbár

knihovník,
dokumentátor, lektor

Upratovačka
úväzok: 73,3 %

Etnológ 2

Archeológ

manažér kultúry,
propagácia

Upratovačka
úväzok: 73,3 %

Vrátnik, Informátor

Archeológ 2

Zoológ, správca
budov
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Príloha č. 2 Fotodokumentácia

1. INVESTÍCIE
Rekonštrukcia – Zimná záhrada
Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii
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2. AKCIE A PODUJATIA
Prechádzky storočiami módy - diskusia
Dátum: 18.7.2021

LOTZ TRIO – Mozartov čarovný basetový roh
Dátum: 28.8.2021
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Vedecká konferencia – Klokočovská Bohorodička-patrónka Zemplína
Dátum: 1.10.2021

Sprístupnenie výstavy – Duchovné dedičstvo Zemplína a súčasnosť
Dátum: 1.10.2021
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2. AKVIZÍCIE

Súbor pozdišovskej keramiky

Historické nožnice z 19. storočia
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3. PLAGÁTY A TLAČOVINY

Múzejné noviny – občasník múzea
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