IDENTIFIKAČNÁ KARTA
ZA ROK 2014
1.

NÁZOV ORGANIZÁCIE a sídlo

2.

Forma hospodárenia

3.

Celkový počet zamestnancov
- fyzický stav/ prepočítaný stav
z toho:
- odborní zamestnanci (umelci)
- ostatní zamestnanci
- pracujúci dôchodcovia

4.

5.

Priemerná mzda zamestnancov

Múzeum a Kultúrne centrum južného
Zemplína v Trebišove
Príspevková organizácia

24

/

23,5

18
6

2012

2013

2014

504,99

475,61

528,33

Počet spravovaných objektov
6

6..
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Počet podaných projektov v roku 2014:
z toho úspěšných:
Rozpočet
- na prevádzku:
- na činnosť:
- Terra Incognita
Transfer od zriaďovateľa
- na bežné výdavky:
- na kapitálové výdavky:
Príjmy
- z prenájmu
- z vlastnej činnosti:
- iné mimorozpočtové príjmy
(dary, sponzorské, granty a pod.):
Výdavky
- bežné:
- kapitálové:
Náklady na činnost:
Návštevnosť
celkový počet:
z toho neplatiaci návštevníci

13.. - Náklady
- Výnosy
- Hospodársky výsledok organizácie

6

6

15
14
2012

2013

2014

282385
17490
6157,33
406241,59
284130,00
82159,99
13214,53
272,50
12942,03

271171
11760
21530
325532,60
273549,00
11281,00
15261,94
4336,00
10925,94

278071
12783
5500
338861
281135
29783
15704,06
2168,00
12886,06

1100,00
366289,99
284130,00
82159,99
17490,00

338329,14
325747,14
12582,00
11760,00

650,00
349965,59
318021,17
31944,42
12783,00

42009
29889

53277
26883

53 400
25 887

346668,69
353883,70
+ 7215,01

341196,02
339106,80
-2089,22

325272,43
341001,86
+15729,43

OSNOVA
Správy o činnosti a hospodárení kultúrnej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

I.

Všeobecná charakteristika organizácie
.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, ako spojená inštitúcia, pôsobí už
3 roky a vznikla fúziou dvoch inštitúcií uznesením Zastupiteľstva KSK č. 350/2011
s účinnosťou od 1. 1. 2012.
Naša kultúrna inštitúcia plní svoje úlohy a poslanie v zmysle Zriaďovacej listiny
a v zmysle požiadaviek a potrieb obyvateľov regiónu i jeho návštevníkov. Činnosť
realizujeme v súlade s koncepčnými materiálmi zriaďovateľa – Košického samosprávneho
kraja.
Z plánovaných činností sa nám podarilo presťahovať muzeálnu knižnicu.
.
Na odbornom úseku sa snažíme systematizovať zaostalé, niekoľko rokov staré nedostatky začína sa zaškoľovať dokumentátorka a odborný zamestnanec – historik v programe ESEZ
4G k digitalizácii zbierok. Nevyhnutné je riešiť technický stav a vybavenie depozitov, čo vo
veľkej miere závisí od nevyhnutnosti prístupu ich správcov – iniciovať a pripraviť podklady
pre spracovávanie projektov v rámci výziev týkajúcich sa vybavenia.
Pretrvávajúcicm dlhodobým problémom je technický stav budov, na ktorých sa rieši len
momentálny akútny havarijný stav svojpomocne.
V roku 2014 sme pripravili na základe
poverenia zriaďovateľa investičný projekt „Kaštieľ v Trebišove – obnova NKP“ – na základe
toho podal Košický samosprávny kraj Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP
zo štrukturálnych fondov z EÚ. Projekt bol podprený a kaštieľ do konca roku 2014 pripravený
na rekonštrukciu, ktorá by mala byť zrealizovaná v roku 2015.
Ďalšie historické objekty a 9 ha park si vyžadujú stálu údržbu a spravovanie. Budovy sú
vo veľmi zlom technickom stave. NKP jazdiareň má dokonca veľmi vážne narušenú statiku,
poškodené murivo. V objekte, kde sa nachádza archív, knižnica, expozície národopisu
a remesiel je tiež narušené murivo, strešná krytina je narušená v expozícii vývoja mlatby
a spevniť by si vyžadovala aj budova, v ktorej sa nachádza expozícia poľnohospodárskych
strojov a traktorov.
V areáli múzea sa nachádza budova, ktorá je v súčasnosti majetkom Mesta Trebišov –
bývalé centrum voľného času – o túto budovu sa uchádzame, aby sme v nej zriadili jednak
časť expozícií, no najmä aby sa stala sídlom kultúrneho centra, ktoré momentálne sídli
v prenajatých priestoroch jedného z bývalých oddelení NsP. Mesto Trebišov nám budovu
zapožičalo na čas rekonštrukcie.
V oblasti výskumu stále nie veľmi napredujeme. V roku 2014 sme boli partnerom Mesta
Trebišov v projekte rekoštrukcie hradu Parič, ktorý bol podporený z Nórskych fondov.
Dodávateľsky sme začali pracovať na výskume jedál v tokajskej oblasti, ktorý bol v roku
2014 ukončený a výstupom bude publikácia, na ktorej vydanie sme žiadali finančné
prostriedky z MK SR.
V rámci publikačnej činnosti sme začali v roku 2014 vydávať Kaštieľske listy – muzeálne
noviny, ktoré PhDr. Ján Chovanec, Phd. spracoval a vydali sme publikáciu pod názvom
Kaštieľ a múzeum v Trebišove.
Aby sme mohli napĺňať poslanie, ktorého sú múzeá nositeľmi je veľmi podstatné
personálne obsadenie. Naše múzeum nepochybne pociťuje potrebu ešte jedného historika

a nepochybne etnológa – etnografa. Po odchode etnologičky, ktorá za krátke profesné obdobie
v múzeu zanechala za sebou kus výskumnej a popularizačnej práce, zostala v tejto oblasti
akási pomyselná diera.
Naopak, veľmi pozitívna je naša práca na úseku publicity, marketingu, propagácie, kde
finančne prístupnými metódami a nástrojmi informujeme o všetkých našich aktivitách.
Aj v oblasti cezhraničnej spolupráce bol pre nás rok 2014 úspešný – v spolupráci
s partnerským múzeom v maďarskej Békešskej Čabe sa nám podaril významný kultúrny,
historický a spoločenský počin – prinavrátili sme fotokópiu obrazu „Plačky pod krížom“ do
Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho v mestskom parku v Trebišove. Čestnými hosťami sme
boli v tomto múzeu pri príležitosti 170. Výročia narodenia Mihalya Munkácsiho, podľa
ktorého nesie múzeum názov.
Ukážky tradičných činností múzea – k ukážkam pletenia lana, pečenia chleba,
konzervovania zbierkových predmetov pribudla v roku 2014 ďalšia z tradičných činností –
mútenie masla, alebo premena mlieka na lahodné maslo, ktoré prebieha tak isto v expozícii
remesiel južného Zemplína.
Veľmi pozitívna je spolupráca úsekov múzea a kultúrneho centra, kedy sa oba navzájom
prepájajú a dopĺňajú, keďže každý z nich má inú oblasť pôsobenia. Úsek kultúrneho centra
pôsobí množstvom svojich podujatí v teritóriu celého regiónu a podieľa sa na tvorbe
nadregionálnych podujatí v tokajskej oblasti i mimo nej.
Od mesiaca august je v prevádzke jeden krát týždenne v nedeľu od 14.00 do 20.00 hod.
Vináreń s art kaviarňou u Andrássyho. V letných mesiacoch návštevníci na posedenie
využívajú priestor čestného dvora, v zime priestor vinárne. Obsluhu a prevádzku
zabezpečujeme v spolupráci s Cirkevnou strednou odbornou školou Sv. Jozafáta v Trebišove.
V priestoroch vinotéky organizujeme tiež riadené degustácie, pohostenia s catteringom, ktorý
tiež zabezpečujeme v spolupráci s touto školou.
V rámci aktívnej spolupráce so Združením Tokajská vínna cesta – sme zakladateľom
Z TVC i sídlom združenia – sme v roku 2014 z finančných prostriedkov švajčiarskeho
finančného mechanizmu zriadili a slávnostne otvorili vo vstupných priestoroch kaštieľa
informačné centrum, spojazdnili sme tiež historický traktor a dali vyrobiť vlečku na
prevážanie návštevníkov po historickom parku. Zatraktívňujeme tak naše kultúrne služby.
Dôkazom toho je aj spolupráca s nezávislými mladými profesionálnymi umelcami, ktorí
využívajú priestor jazdiarne a zriadili v ňom výstavný priestor pre moderné umenie
„KONIAREŇ“.

II.

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh
jednotlivých úsekoch odbornej činnosti

a cieľov

na

ÚSEK MÚZEA
Akvizičná činnosť
Prírastky v roku 2014

Fond

evid. č.
Archeológia
História
Filumenistika
Numizmatika
Národopis
Poľnohospodárstvo
Umenie
Spolu:

ks
24
2
0
0
4
0
4
34

32
2
0
0
4
0
4
42

Stav zbierkového fondu
k 31. 12. 2014
evid. č.
ks
589
881
3 772
9 498
502
142 454
1 688
2 560
2 669
4 664
824
1 517
581
593
10 625
162 167

Poznámka k akvizičnej činnosti
V roku 2014 komisia pre tvorbu zbierok bola zvolaná 2x.
Do fondu archeológie bola kúpou získaná nádobka s pokrývkou a 29 strieborných mincí,
prevažne denárov zo 16.-17. storočia, z roztrateného pokladu v obci Záhor (okr. Sobrance)
pred vyše tridsiatimi rokmi.
Kúpou sa získali aj 2 strieborné mince (Fr. Jozef I., 5 Korona, 1907 a M. Terézia, 6 Kreuzer,
1745).
Do zbierkového fondu národopisu kúpou pribudli tieto zbierkové predmety: drevený mlynček
na kávu, žehlička na uhlie a 2 kusy nahrievacích žehličiek.
Správca fondu histórie Ján Chovanec pred niekoľkými rokmi zistil, že v súkromnej zbierke
v Košiciach sa nachádza čalúnené kreslo s vyšitým erbom šľachtického rodu Csákyovcov.
Múzeum ho následne v roku 2011 vypožičalo do svojich priestorov ako solitérny exponát s
úmyslom získať ho do pripravovanej expozície Andrássyovského traktu kaštieľa. Múzeum
24.11.2013 podalo žiadosť MK SR o poskytnutie dotácie na podporu projektu Neogotické
kreslo Csákyovcov. Projekt bol ministerstvom kultúry podporený sumou 2660 EUR,
Múzeum a KCJZ v Trebišove sa na projekte podieľalo 5 % z celkového rozpočtu, teda 140
EUR. Kreslo grófskej rodiny Csáky z obdobia prelomu 19. a 20. storočia bolo zaradené do
zbierok múzea vo fonde histórie pod evidenčným číslom H 6030 a prírastkovým číslom
H2014/1.
Časť predmetov sa do zbierok múzea podarilo získať darom. Do fondu histórie pribudol
poľný telefón v drevenej skrinke a do fondu umenia obraz Mladá deva pri lesnom potoku,

autorom ktorého je insitný maliar Čičatko z Trebišova a 2 obrazy z cyklu „Deň po“ od autora
PhDr. Emila Semanca z Bratislavy.
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov do zbierok múzea nemohli byť zakúpené
chýbajúce pamätné mince a bankovky Slovenskej republiky najmä z obdobia 2001-2014.
Preto v zbierke mincí platných na území Slovenska od vzniku ČSR do roku 2014 nastala
významná medzera.

Evidencia zbierkového fondu a elektronické spracovanie zbierok (ESEZ)

Prírastky
celkovo

Odbor

Archeológia
História
Numizmatika
Filumenistika

História (spolu)
Etnografia
Umenie
Poľnohospodárstvo
Spolu:

pr. č.
589
3 772
1 688
502
5 962
2 669
581
824
10 625

Skatalogizované
celkovo

ks
881
9 498
2 560
142 454
154 512
4 664
593
1 517
162 167

pr. č.
589
3 772
1 688
502
5 962
2 669
581
824
10 625

ks
881
9 498
2 560
142 454
154 512
4 664
593
1 517
162 167

Skatalogizované
v danom roku

pr. č.
24
2
0
0
2
4
4
0
34

ks
32
2
0
0
2
4
4
0
42

Úbytok
v danom
roku

pr.č.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ks
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elektronické spracovanie zbierok

Prvostupňová evidencia
počet
počet kusov
prírastkových zbierkových
čísel
predmetov
Celkový
počet

2 793

11 358

Druhostupňová evidencia
počet
počet kusov
evidenčných skatalogizovaných
čísel
predmetov

0

Počet
predmetov
s digitálnym
obrazovým
dokumentom

Počet
záznamov
v
CEMUZ

4 837

0

0

Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektronickému spracovaniu zbierok
V druhodstupňovej evidencii sú spracované všetky prírastky fondu múzea.
Kustódi zbierkových fondov pokračovali vo vyhotovovaní digitálnych obrazových
dokumentov; zhotovilo sa 150 obrazových dokumentov zbierok z fondu archeológie, 40
z fondu histórie, 24 z fondu národopisu a 4 z fondu umenia.
V októbri 2014 sa odborní pracovníci zúčastnili školenia ku katalogizačnému modolu ESEZ
4G.

V múzeu chýbajú priestory na ateliér s vybavením na digitalizáciu archeologických nálezov
a ďalších zbierok múzea.

Ochrana zbierkového fondu
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu:
Vo výstavných i depozitárnych priestoroch je dlhodobo, najmä v jarných, jesenných a
zimných mesiacoch, zvýšená vlhkosť vzduchu. Niektoré depozitáre sú umiestnené v
budovách, ktorých základové i soklové murivá sú nasiaknuté vodou. V ostatných rokoch sa
ich priestory v zimných mesiacoch ani netemperujú. Problémy sú aj s uložením rozmernejších
zbierkových predmetov z fondu poľnohospodárstva, ktoré sú umiestnené v jazdiarni. Tento
priestor nie je chránený elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS). Takýto problém
pretrváva aj v expozícii Vývoja mlatby.
Múzeum nemá reštaurátora, ktorý by sa mohol venovať reštaurovaniu a konzervácii
archeologických nálezov, drobných historických i národopisných predmetov. Keďže neboli
poskytnuté ani finančné prostriedky na reštaurovanie a konzerváciu dodávateľským
spôsobom, nahromadili sa predmety z výskumov, ktoré dlhé roky čakajú na spracovanie.
Vlastnými prostriedkami bolo čistených a následne konzervovaných 10 kusov zbierkových
predmetov z fondu národopisu a poľnohospodárstva.
Projekt - Pohrebný vankúš, šaty a šperky Sáry Sulyok de Lekcse
Pri archeologickom výskume v presbytériu renesančnej časti terajšieho kostola v Ruskej sa
zistili hroby šľachtického rodu Dobó. Ich najznámejším členom bol slávny vojvodca Štefan
Dobó. V hrobe jeho manželky Sáry Sulyok de Lekcse sa našlo množstvo zlatých šperkov s
drahými kameňmi, zvyšky pohrebného vankúša a renesančných šiat zdobených paličkovanou
čipkou so zlatými niťami. V predchádzajúcich rokoch boli už reštaurované textilné
nálezy, časť šperkov a zvyšky renesančného čepca, podľa ktorých sa vyhotovila aj
materiálová rekonštrukcia čepca. Múzeum 24.11.2013 podalo žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu projektu Pohrebný vankúš, šaty a šperky Sáry Sulyok de Lekcse. Predkladaný
projekt bol zameraný na zhotovenie materiálovej kópie pohrebného vankúša a šiat, a na
reštaurovanie unikátnych zlatých šperkov (prstene, náramky, medailónový relikviár, žetón) s
celkovým rozpočtom 10 380 EUR. Projekt bol MK SR podporený sumou 1000 EUR na
reštaurovanie renesančných šperkov. Múzeum a KCJZ v Trebišove však rozhodlo, že
k realizácii projektu nepristúpi v súvislosti s výškou vlastného podielu 5 % z celkového
rozpočtu, teda 519 EUR.
Poznámka k ochrane zbierkového fondu:
V termíne od 02.06.2014 do 18.06.2014 sa uskutočnila odborná revízia zbierkových
predmetov časti fondu múzea – archeológia. Revízna komisia bola určená v tomto zložení:
Mgr. Mária Parihuzová (vedúca komisie), Mgr. Martin Urban (člen), Bc. Zuzana Pavlová
(členka). Fyzicky bol skontrolovaný celý fond archeológie s výnimkou zbierkových
predmetov, ktoré sú zapožičané do iných múzeí. 850 kusov zbierkových predmetov je
zapísaných pod 566 evidenčnými číslami. Zbierkové predmety sú uložené prehľadne podľa
evidenčného čísla od A 001 po A 566. Zbierky menších rozmerov sú v papierových alebo
igelitových vreckách a následne sú uložené v očíslovaných drevených debničkách, prípadne v
kartónových škatuliach. Debničky a kartónové škatule sú uložené na drevených regáloch.

Väčšie zbierky s rozmermi nad 30 cm sú voľne uložené na regáloch. Revíziou neboli zistené
žiadne rozdiely v evidencii zbierkových predmetov fondu archeológie v porovnaní s
evidenciou v knihe prírastkov múzea. Jeden zbierkový predmet, odcudzený v roku 2002, bol
po súhlasnom stanovisku KSK v Košiciach z 30.11.2010 vyradený zo zbierok múzea
(kachlica z hradu Parič v Trebišove, evidenčné číslo A 013, prírastkové číslo 1/1982).

Expozičná a výstavná činnosť
Poznámka k expozičnej a výstavnej činnosti
Expozície:
V súvislosti s plánovanou renováciou kaštieľa ako hlavného objektu múzea sa 1. decembra
2014, teda presne po 27 rokoch, zrušila hlavná expozícia múzea Cestami práce a bojov za
chlieb (história poľnohospodárstva na východnom Slovensku), ktorá bola inštalovaná na
dvoch poschodiach kaštieľa. V tejto súvislosti sa dočasne prerušila aj prevádzka expozície
Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku (s Archívom tokajských vín)
v kaštieľskom subteréne. Zrušili sa aj dlhodobé výstavy a solitéry exponátov: Obrazy;
Lapidárium; Andrássyovci na Trebišovsku; Neogotické kreslo Csákyovcov.
V súčasnosti expozícia dejín poľnohospodárstva na východnom Slovensku pozostáva zo
zachovaných súčastí v ďalších objektoch múzea a v exteriéri: Parné lokomobily
(hospodársky dvor); Vývoj mlatby (pavilón na hospodárskom dvore); Poľnohospodárske
stroje a mechanizmy (pavilón na hospodárskom dvore). Expozície v ďalších hospodárskych
budovách sú zachované: Tradičné remeslá južného Zemplína (čeľadinec); Ľudový odev
južného Zemplína (čeľadinec); Ľudová drevorezba a plastika Zemplína (koniarov dom).
Exponáty zo zrušených expozícií a výstav boli uložené v múzejných depozitároch, prípadne
boli vrátené múzeám, ktoré ich v čase inštalácie zapožičali nášmu múzeu.
Výstavy:
Názov výstavy
Výber z fauny
Zemplína
VRAMA –
Vranovskí maliari
Stanislav Harangozó
– Obrazy
Kreativita našich
starých mám a otcov
Emil Semanco –
Štyri nočné doby
Fotografie Veroniky
Bažalikovej
Trebišovski pisanki
- 25. ročník výstavy

Autori
Ing. Tibor
Vongrey
Mgr. Mária
Parihuzová
PhDr. Mária
Kostičová
Mgr. Mária
Parihuzová
Mgr. Dana
Barnová
Mgr. Martin
Urban
Mgr. Mária
Parihuzová

Dátum
výstavy

Miesto

Pôvodnosť

Katalóg

9.1. – 21.4.

Emelet

prevzatá

nie

10.1. – 2.3.

Ambit

vlastná

nie

15.1. – 24.2.

Galéria

prevzatá

nie

23.1. – 9.3.

Dvorana

vlastná

nie

5.3. – 4.5.

Galéria

prevzatá

nie

5.3. – 4.5.

Ambit

vlastná

nie

19.3. – 11.5.

Dvorana

vlastná

nie

kraslíc
Svätorečenie Jána
Pavla II.
Soňa Košarová,
Mária Majerčíková,
Alena Kovalíková –
Trio rôznosti
Vlk dravý
Slavo Čupil – Nič
dôležité, je to len
umenie ...
Eva Lešková – Rím
(fotografie)
Matej Korvín a jeho
doba
akad. maliar.
Miroslav Radev –
Moje umenie
Ján Kešeľ, Jozef
Danko – Slzy
slovenskej lipy
Rastislav Jílek –
Svadba v objektíve
Veľkomoravské
dobrodružstvo

Ján Kešeľ – Slzy
slovenskej lipy

Mgr. Miloš
Geci

27.4. – 22.6.

Emelet

prevzatá

nie

Soňa
Košarová

7.5. – 15.6.

Ambit

prevzatá

nie

Eva Sitášová,
Miroslav
Fulín

14.5. – 15.9.

Dvorana

prevzatá

nie

Ján Adamčík

28.5. – 6.7.

Galéria

prevzatá

nie

Eva Lešková

19.6. – 18.9.

Ambit

prevzatá

nie

Pál Medgyesi

27.6. – 4.12.

Emelet

dovezená zo
nie
zahraničia

Miroslav
Radev

9.7. – 27.9.

Galéria

prevzatá

nie

15.7. – 4.9.

Múzeum
regionálne v
Jasle

vyvezená

nie

24.9. – 18.12

Ambit

prevzatá

nie

16.10. –
18.12.

Galéria

prevzatá

nie

24.10. –
31.12.

Múzeum
Mihályia
Munkácsyho,
Békešská
Čaba

vyvezená

nie

Ján Kešeľ,
Jozef Danko
Rastislav
Jílek
Detské
múzeum
SNM
Bratislava
Ján Kešeľ

Vlastné výstavy: 4
Prevzaté výstavy: 11
Spolupráca na výstave: 0
Výstavy dovezené zo zahraničia: 1
Výstavy vyvezené do zahraničia: 2
Spolu: 18 výstav
Výber z fauny Zemplína
Prevzatá výstava, vystavené predmety pochádzali z prírodovednej zbierky Zemplínskeho
múzea v Michalovciach, prezentujúcej 353 preparátov vtákov a 58 preparátov cicavcov. Autor
výstavy: Ing. Tibor Vongrey, zoológ Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

VRAMA – Vranovskí maliari
Vlastná výstava. Zoskupenie vranovských maliarov VRAMA sústreďuje umelcov s
výtvarným či iným príslušným vzdelaním v oblasti umenia. Vystavovali členovia: Slavo
Čupil, Dušan Sekela, Andrea Jakubová, Ján Adamčík, Martina Lukáčová a Juraj Kačurák.
Stanislav Harangozó – Obrazy
Akademický maliar Stanislav Harangozó svoj farebný svet predostiera vo viacerých
tematických okruhoch. Dominantná je krajina, no aj ďalšie motívy a to náboženské a
profánne. V jeho dielach nájdeme zátišie z propriet reálneho života, mestskú scenériu,
dvojice, ľudské sny a túžby, ženský akt s husľami. Častou inšpiráciou jeho tvorby je hudba –
impresívna, impresionistická až expresívna. Prevzatá výstava. Kurátorkou výstavy bola
PhDr. Mária Kostičová.
Kreativita našich starých mám a otcov
Okresná výstava Jednoty dôchodcov na Slovensku. Členovia organizácie predstavili svoju
tvorbu ručných prác, výšivky, pletené a háčkované obrusy, ktoré zhotovovali desiatky rokov.
Vystavovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska z Trebišova, Vojčíc, Dvorianok
a Zemplínskeho Klečenova. Vlastná výstava. Autorka výstavy: Mgr. Mária Parihuzová.
Emil Semanco – Štyri nočné doby
Emil Semanco patrí k tým umelcom, ktorí nadväzujú na tvorbu pochádzajúcu z lona
avantgardy. Tvorí fantazijné umenie, surrealistické výjavy. Objavuje priestor uberajúci sa viac
k duchovnému obsahu umeleckej výpovede, než formálnym častiam výrazovej reči
neoavantgardy. Nejde mu o samoúčelnú hru tvarov, čo súčasné umenie využíva v súlade s
novými technickými a technologickými možnosťami, ale o ich využitie. Prevzatá výstava.
Autorka výstavy: Mgr. Dana Barnová.
Fotografia Veroniky Bažalikovej
Umelecké diela Veroniky Bažalikovej sú vytvorené jednoznačne kombinovanou technikou.
V obrazoch uplatňuje pestrosť farebnosti. Základom je plocha papiera a dotyk štetca
namočeného v temperovej, akrylovej a v olejovej farbe. Vlastná výstava. Autor výstavy: Mgr.
Martin Urban.
Trebišovski pisanki
Jubilejný 25. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc Trebišovski pisanki bol
realizovaný v rámci projektu VÍNO A KRASLICE. Počas vernisáže sa konali názorné ukážky
zdobenia veľkonočných kraslíc, ktoré predviedli šiesti krasličiari. Návštevníci mohli
obdivovať a porovnávať vyše 1072 kusov kraslíc, z toho 852 kusov súťažných od 49 autorov,
ktoré boli vyzdobené najrozličnejšími materiálmi a technikami tradičnými i novodobými.
Sedem autorov kraslíc svoje kolekcie prezentovali v múzeu po prvýkrát. Pokúsili sme sa
ukázať široké spektrum techník výzdoby kraslíc, používaných v súčasnej dobe. Na výstave
boli zastúpené takmer všetky na Slovensku známe tradičné techniky výzdoby: vosková batika,
reliéfne zdobenie voskom, vyškrabovanie, odrôtovanie, oblepovanie slamou i perlovkou
a tradičná zemplínska technika obväzovanie škrupiny rastlinami a farbenie v odvare
cibuľových šupiek. Z novodobých techník boli na výstave zastúpené – opaličkovanie,
obháčkovanie, leptanie kyselinou, prelamovanie (madeira), zdobenie farbami, oblepovanie
semienkami ľanu, konope a maku, oblepovanie farebným papierom, stužkami, šnúrkami,
prámikmi a iné kombinované techniky. Nesúťažne sa svojimi prácami prezentovalo 10
ľudových výrobcov. Verejnosti sme už ako tradične predstavili tiež ukážky kraslíc žiakov ZŠ
a práce detí z MŠ.

Do súťaže sa zapojili výrobcovia kraslíc z okresov Trebišov, Bardejov, Humenné, Košice –
okolie, Michalovce, Stropkov, Poprad, Prešov, Snina, Medzilaborce, Svidník a Vranov nad
Topľou. Aj v tomto roku kraslice hodnotila odborná komisia, ale aj návštevníci múzea.
V závere súťaže sa konalo slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien od sponzorov
a podporovateľov tejto výstavy. Vlastná výstava. Autorka výstavy: Mgr. Mária Parihuzová.
Soňa Košarová, Mária Majerčíková, Alena Kovalíková – Trio rôznosti
Autorka: Soňa Košarová
Svätorečenie Jána Pavla II.
Prevzatá výstava pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II. sa konala výstava pod názvom
Svätorečenie Jána Pavla II. Jej spoluorganizátorom bola farnosť Navštívenia Panny Márie v
Trebišove. Na výstave boli prezentované liturgické artefakty, rôzne dokumenty, encykliky,
buly, konštitúcie, bohoslužobné kalichy a ďalšie spomienkové predmety na Jána Pavla II.
Najvýraznejším vystavovaným exponátom bol stolec, na ktorom sedel pápež Ján Pavol II.
počas návštevy Slovenska v roku 1995. Autor: Mgr. Miloš Geci.
Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia
Prevzatá výstava, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so
Spoločnosťou pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou Slovak Wildlife Society.
Cieľom výstavy bolo predstaviť širokej verejnosti Zemplína, vlka dravého ako živočícha,
prirodzeného predátora, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v prírode oblasti Karpát
a zaslúži si našu pozornosť i ochranu. Výstava bola dvojjazyčná, slovensko – anglická.
Vystavené boli preparáty, kože, osteologický materiál, sekundárne pobytové znaky
v pôvodnom biotope, ktoré dopĺňal obrazový materiál. Autori: Miroslav Fulín, Eva Sitášová.
Slavo Čupil – Nič dôležité, je to len umenie...
Vo svojej umeleckej tvorbe sa počas celého svojho života venuje kresleniu a maľovaniu.
Venuje sa štúdiu krajiny, maľuje portréty, figurálne kompozície i zátišia. Rád pracuje
s akvarelom a temperou. Prevzatá výstava. Autor výstavy: Ján Adamčík.
Eva Lešková – Rím, výstava fotografií
Autorka Eva Lešková z Trebišova sa venuje maľbe, textilnej tapisérii, ako aj fotografii
a v neposlednom rade i literárnej činnosti, tvorbe poézie. Prevzatá výstava. Autorka výstavy:
Eva Lešková.
Matej Korvín a jeho doba
Výstava replík keramických nádob a dlaždíc z 15. storočia zo zbierok Múzea Mihálya
Munkácsyho v Békešskej Čabe. Jej súčasťou boli aj brnenia a meče, aké sa používali za čias
Mateja Korvína. Návštevníci tejto interaktívnej výstavy si mohli vyskúšať odev bojovníka,
rovnako aj samotné zbrane. Výstava dovezená zo zahraničia. Autor výstavy: Pál Medgyesi.
Akad. maliar Miroslav Radev – Moje umenie
Akad. maliar Miroslav Radev, rodák z Prahy, vyrastal v Bulharsku, v súčasnosti žije a tvorí v
Bratislave. V súčasnej dobe sa venuje komornej maľbe a pedagogicky pôsobí v Ivanke pri
Dunaji. Jeho impresionistické obrazy s prevládajúcimi žltými a oranžovo-červenými tónmi
pôsobia optimisticky a upokojujúco. Zobrazované zväčša biblické témy a mýty poukazujú na
pradávny počiatok ľudstva. Autor: akad. maliar Miroslav Radev.

Ján Kešeľ, Jozef Danko – Slzy slovenskej lipy
Výstava drevorezbárskych diel Jána Kešeľa a fotografií Jozefa Danka realizovaná v Múzeu
regionálnom v Jasle. Obaja autori sú zamestnancami Múzea a Kultúrneho centra južného
Zemplína v Trebišove. Tvorba umeleckého rezbára Janka Kešeľa je poznačená inšpiráciou
hlavne v prírode, v poslednej dobe sa nevyhýba ani tvorbe so sakrálnou tematikou.
Drevorezbárstvo je podľa neho práca, ktorá pretvára drevo na celoživotného spoločníka, ku
ktorému sa môže človek vracať. Inšpirujúce prostredie, dostatok vhodného materiálu,
remeselná zručnosť a hlavne láska k prírode a drevu viedlo autora Janka Kešeľa k práci,
v ktorej detail a cit nesmú chýbať. Jozef Danko sa fotografii venoval už ako malý chlapec na
fotografickom krúžku. Jeho životnú túžbu fotografovať a vieru vo fotografovanie v ňom
podporil profesionálny fotograf Vladislav Machal, ktorý ho zamestnal ako reportážneho
fotografa vo svojom štúdiu. Autori výstavy: Ján Kešeľ, Jozef Danko.
Rastislav Jílek – Svadba v objektíve
Autor výstavy sa predstavil súborom svadobných fotografii z nedávneho obdobia, ktoré boli
zhotovené na rôznych zaujímavých miestach. Autor rád hľadá nové lokácie, limity
profesionálnej techniky, rovnako i možnosti postprodukcie. Autor: Rastislav Jílek.
Veľkomoravské dobrodružstvo
Interaktívna výstava z Detského múzea SNM v Bratislave. Výstava ponúkla najmenším
návštevníkom múzea zaujímavým a kreatívnym spôsobom spoznanie obdobia
veľkomoravskej ríše na našom území. Výstava mala kognitívno – edukatívny charakter. Žiaci
si mohli cibriť schopnosti potrebné na nadobúdanie, hodnotenie a adekvátnu aplikáciu
vedomostí v činnosti, a to na mentálnej i fyzickej úrovni.
Ján Kešeľ – Slzy slovenskej lipy
Výstava realizovaná v Múzeu Mihályia Munkácsyho v Békešskej Čabe. Autor: Ján Kešeľ.
Výstavná činnosť v múzeu bola od septembra 2014 v súvislosti s pripravovanou renováciou
kaštieľa zrušená, takže plánované výstavy a podujatia sa nemohli uskutočniť.
Na výstavu CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS – Dejiny výroby tehál a stavebnej
keramiky na východnom Slovensku s dôrazom na mesto Košice, ktorú pripravilo
Východoslovenské múzeum v Košiciach a AÚ SAV – OVVS v Košiciach v Dome remesiel
na Hrnčiarskej ul., Múzeum a KCJZ v Trebišove zapožičalo zbierky z fondu archeológie
(dlaždice a tehly z hradu Parič v Trebišove). Výstava trvala od 6.3.2014-6.6.2014.

Publikačná činnosť
Poznámka k publikačnej činnosti
Monografie:
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Edičná činnosť
Ján Chovanec: Kaštieľ a múzeum v Trebišove. Trebišov 2013, 40 strán, 75 obr. (vyšlo
v júli 2014).
Je to prvá publikácia o kaštieli a múzeu v Trebišove od jeho vzniku v roku 1964. Vydalo ju
Múzeum a KCJZ v Trebišove vďaka príspevku z grantového programu KSK Terra incognita.
Autor v nej opisuje dávnoveký Trebišov s jeho najvýznamnejšími dominantami, katolíckymi
kostolmi, hradom Parič a kaštieľom Andrássyovcov. Publikácia je rozdelená na týchto 14
častí: Starobylý Trebišov; Hrad Parič; Z hradu do kaštieľa; Najslávnejší z rodu; Na európskej
scéne; Smrť grófa Júliusa Andrássyho; Poslední Andrássyovci v Trebišove; Po rozpade
monarchie; Trebišovský kaštieľ; Hospodárske zázemie; Grófsky park; Kaštieľ a múzeum;
Fondy múzea; Expozície a výstavy. Textová časť je doplnená 75 prevažne farebnými
obrázkami, medzi ktorými sú historické i súčasné vyobrazenia kostolov, hradu, kaštieľa,
portréty trebišovskej šľachty, pamiatky a zbierky múzea. Na vnútorných stranách obálky sú
vyobrazené historické mapy Trebišova z vojenského mapovania Uhorska v 18. a 19. storočí.
Kaštieľske listy. 1/2014/1. Trebišov 15.8.2014.
Po adaptácii v roku 1987 sa kaštieľ stal sídlom múzea a miestom jeho hlavných expozícií.
Napriek dobe, keď vo svete vládnu virtuálne médiá, správy o bohatej a pestrej činnosti
terajšieho Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sme sa rozhodli vydávať
aj v tlačenej podobe, ktorá sa napodiv najlepšie uchováva. V prvom čísle vydanom
15. augusta 2014 bolo uverejnených spolu 21 príspevkov od autorov J. Chovanec, B.
Kereštanová, M. Kužmová, M. Parihuzová a M. Urban. Noviny budú vychádzať dvakrát
v roku vo formáte A4 na 12 stranách pod názvom Kaštieľske listy. Vedúcim redaktorom je
PhDr. Ján Chovanec, PhD. Nasledujúce číslo novín vyjde 1. apríla 2015.
Odborná a metodická činnosť
Ján Chovanec
Už od roku 1981 je múzeum centrom metodickej činnosti na úseku vedenia mestských,
obecných, podnikových a rodinných kroník. V roku 2014 sa uskutočnli 2 metodické
konzultácie o vedení obecných kroník s kronikármi (Brezina, Kuzmice) a 2 konzultácie
s občanmi Trebišova o vedení rodinných kroník.
4 odborné konzultácie a pomoc študentom SŠ a VŠ (Trebišov, Miskolc, Ružomberok,
Trnava).

Martin Urban
Metodická a odborná pomoc pri vykonávaní povinnej praxe študentky Prešovskej univerzity
v múzeu.

Kultúrno-vzdelávacia činnosť a propagácia múzea
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a propagácii múzea
Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Kultúrnovzdelávacie
podujatia
Vzdelávacie
programy
Lektoráty
Prednášky a besedy
Kultúrne podujatia
Špecializované akcie
Iné podujatia
Spolu

Počet
Počet
podujatí návštevníkov

Náklady

Z toho
neplatiacich

Príjmy

0

0

0

0

0

7
11
1
7
7
33

7
940
59
6 228
2 437
9 671

7
940
59
6 228
2 437
9 671

0
50,20
7,20
854,02
193,50
1 104,92

0
0
0
0
0
0

Prednášky, prezentácie:
Ján Chovanec
Keltsko-dácke opevnenie a stredoveký hrad v Zemplíne (kaštieľ; dejepisný seminár žiakov
Cirkevného gymnázia v Trebišove; 25.02.2015 – 10 účastníkov).
Herkules kresťanov (Konferencia Forum Archaeologiae Post–mediaevalis v Prahe; Praha;
30.04.2014 – 50 účastníkov).
Trebišov od najstarších čias po magistra Andronika (slávnosť 760. výročia prvej písomnej
zmienky o Trebišove; Trebišov; 27. júna 2014 – 60 účastníkov).
Kľúč od brány dávnoveku Trebišova (konferencia Michalovce pred 1. písomnou správou;
Michalovce; 3.10.2014 – 55 účastníkov).
Kachlice krásnych slohov z Košíc a Trebišova (medzinárodné kolokvium 23. stretnutie
východoslovenských archeológov v Trebišove; Trebišov; 16.10.2014 – 30 účastníkov).
Eva Horváthová / Rastislav Hreha / Ján Chovanec: Trebišov Hrčeľ-Nad Baňou,
dokumentácia poškodenia výšinného sídliska (medzinárodné kolokvium 23. stretnutie
východoslovenských archeológov v Trebišove; Trebišov; 16.10.2014 – 30 účastníkov).

Besedy:
Beáta Kereštanová
MUDr. Pavol Strauss – Hľadač pravdy, s doc. ThDr. Michalom Hospodárom, PhD.
(2.3.2014).
Beseda so známou slovenskou herečkou Táňou Radevou, rodáčkou zo Zemplína (9.7.2014).
Kultúra a kultúrnosť z kresťanského pohľadu, s doc. ThDr. Michalom Hospodárom, PhD.
(12.10.2014).
Svätorečenie Jána Pavla II., s ThDr. Jozefom Gnipom (27.4.2014).
Martina Kužmová
Múzejný kinematograf – Pavol Ružan. Na realizáciu múzejného kinematografa boli získané
prostriedky z projektu Terra incognita – Krajina nespoznaná Košického samosprávneho kraja.
Projekt prezentuje výsledky prieskumu zameraného na osobností regiónu, historické
pamiatky, oblasť zvykov a tradícií, remesiel a remeselníkov, tradičnú ľudovú kultúru i vlastné
expozície múzea, či zbierkové predmety a realizované podujatia múzea. Natočené
a zostrihané materiály sa budú následne dokumentovať a nahrávky sa budú môcť využívať pri
rôznych besedách, vyučovacích hodinách, seminároch a pod. Prvý film bol venovaný
regionálnemu pedagógovi, publicistovi, historikovi a kronikárovi Pavlovi Ružanovi.
Dokument zaznamenáva jeho vlastnú výpoveď o živote, pracovných činnostiach
a rozmanitosti aktivít. Po odvysielaní dokumentu sa uskutočnila beseda (14.9.2014).
Kultúrne podujatia:
Mária Parihuzová
Slávnostné vyhodnotenie 25. ročníka súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc
Trebišovski pisanki spojené s odovzdávaním cien od sponzorov a podporovateľov výstavy.
V kultúrnom programe vystúpila Folklórna skupina Trebišovčan z Trebišova (11.5.2014).
Špecializované akcie:
Deň jedného vinára. V pivničných priestoroch múzea sa uskutočnila riadená ochutnávka vín
z rodinnej vinárne Vdovjak. Výklad o pestovaní a výrobe tokajských odrôd s dôrazom na
odrody vín z vinárstva Vdovjak viedol Matúš Vdovjak (16.3.2014).
Prezentácia múzejných činností. Zamestnanci múzea pripravili pre návštevníkov z radov
študentov zúčastnených projektu Comenius zážitkovú formu sprievodu po trebišovskom
kaštieli. Výklad bol obohatený o ukážky tradičných spôsobov výroby masla na maselnici,
odstreďovania mlieka na odstredivke, výrobu povriesel na povrieslarke a drvenia kukurice na
žarnove. Pre študentov bola pripravená aj zážitková jazda na historickom traktore (25.3.2014).
Rovnaká prezentácia sa konala aj pre žiakov Základnej školy v Slovenskom Novom Meste
(11.6.2014).
Okná múzea dokorán – Noc múzeí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo aj
naše múzeum jedinečnú možnosť navštíviť do polnoci tajomný historický kaštieľ. O tom, že v

múzeu nie sú len nehybné exponáty, presvedčili žiaci základných a stredných škôl
z Trebišova prostredníctvom hraných rozprávok Kde bolo, tam bolo... alebo Čo sa stane, keď
múzeum v noci ožije. Prezentovali sa aj detské práce na výstave pod názvom Na krídlach
motýľov do rozprávky. Konalo sa aj nočné pozorovanie oblohy (6.5.2014).
Prezentácia múzejných činností. Návštevníkom Goralského dvora v Haligovciach naši
pracovníci predvádzali pletenie lana na historickom spletacom stroji z 19. storočia, ktorý je
súčasťou expozície Tradičných remesiel južného Zemplína (15.8. – 17.8.2014).
Chlebom a vínom. Podujatie sa uskutočnilo v areáli celého trebišovského kaštieľa ako
deviate z 13 kľúčových TOP podujatí Košického samosprávneho kraja v rámci programu
Terra Incognita – Krajina nespoznaná. Finančne bolo podporené aj projektom Tokaj je len
jeden. Jeho cieľom bolo ponúknuť návštevníkom bližšie poznanie kultúrnych tradícií
zemplínskeho regiónu a taktiež zinscenovať názorné ukážky príbehov, viažucich sa
k festivalovej téme a miestu konania. Na dožinkovú slávnosť z Košíc došiel historický vlak,
ktorý dopravil do Trebišova vzdialenejších záujemcov o toto podujatie.
Pracovníci múzea predviedli ukážky mlátenia obilia na historickej mláťačke poháňanej
stabilným motorom, mlátenie obilia cepmi, mletie zrna na žarnove, pletenie slamy do
povriesel za pomoci špeciálneho stroja zvaného povrieslarka. Predvedená bola ukážka
pletenia lana na unikátnom mechanickom pletacom stroji z 19. storočia. V exteriéri kaštieľa
po celý čas prebiehala výstava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov zo zbierok
múzea. Súčasné, moderné stroje predviedli súkromní podnikatelia v oblasti
poľnohospodárstva z nášho regiónu. Zážitkovej jazde na vynovenom traktore s vlečkou po
múzejnom parku sa tešili mladší i starší návštevníci.
Jedinečným zážitkom bolo pečenie chleba a koláčov v tradičnej peci. Účastníci sa do tejto
činnosti sami zapojili a upiekli si vlastný peceň chleba. Súčasťou podujatia bola taktiež
degustácia a prezentácia vín tokajských producentov. O zrode a receptúre vín vlastnej výroby
rozprávali z vinárstiev: J. & J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa; Tokaj Macik Winery, s.r.o.; Víno
Vdovjak, Veľká Tŕňa; Zlatý Strapec Anna Nagyová, Viničky. Návštevníci si vyskúšali
lisovanie hrozna, ochutnali mušt i hotové tokajské víno. Prebiehali aj rôzne súťaže, jednou
z nich bola súťaž o najlepšie víno.
Ani v tomto roku nechýbala ulička remesiel. Návštevníci obdivovali plisovanie sukní Janky
Jakabovej, kováčsku vyhňu a výrobky Vladimíra Eperješiho, zdobenie medovníčkov Evy
Sojčákovej, vyrezávanie umeleckých skvostov Janka Kešeľa či tkanie handričkových
kobercov v podaní Márie Visokayovej z Čerhova. Všetky tieto pomaly vymierajúce remeslá si
návštevníci mohli sami aj vyskúšať. Tohtoročný dožinkový festival zamestnanci múzea
oživili ďalšou interaktívnou činnosťou. Predvádzali ukážky mútenia domáceho masla presne
tak, ako ho kedysi mútila gazdiná.
Členky folklórnej skupiny Kľečenovčanka tradičným spôsobom varili slivkový lekvár
a členky folklórnej skupiny zo Slivníka varili tradičnú zemplínsku kukuričnú kašu – zamešku.
Do podujatia sa zapojila, tak ako po minulé roky Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
v Trebišove. Žiaci vo svojom stánku ponúkali guláš, lokše, haruľu s kapustou, flambované
palacinky či zaujímavé tvary vykrajovaného ovocia.
Deťom patrila rozprávková krajina Haliganda, nafukovací hrad, zažili mini ZOO a večer
získali najmenší Trebišovčania sľúbenú sladkú odmenu za vínnu mušku Svetlušku, ktorá
svojim lampášikom rozsvietila Andrássyho kaštieľ.
V kultúrno – hudobnom programe sa striedal zemplínsky tanec v podaní Folkórneho súboru
Jahodná a Folklórnej skupiny Blancar, ľudové rozprávanie Andera z Košíc s operným spevom
víťaza Československo má talent, Miroslava Sýkoru. Vystúpili i mladí Trebišovčania,

talentovaný žiak základnej školy Kristián Kohút a študent poprednej londýnskej Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance, Róbert Suchý.
V závere podujatia Chlebom a vínom vystúpil laureát šiestich bratislavských lýr, držiteľ
mnohých ocenení z domova i zahraničia, legenda československej hudobnej scény, Janko
Lehotský (23.8.2014).
Slávnosti svetiel. Interaktívne podujatie spojené s poznaním starého slovanského sviatku.
Návštevníci zažili záhadnú novembrovú noc plnú príbehov, rozprávok i strašidiel. Aj tento
rok si niektorí návštevníci zadovážili alebo vlastnoručne vyrobili kostýmy duchov a iné
zaujímavé masky (7.11.2014).
Tradičná zemplínska zabíjačka. Deň pred Silvestrom sa konal 4. ročník tradičnej
zemplínskej zabíjačky. Obyvateľom Trebišova pracovníci múzea oživili tradície starých
gazdov na Zemplíne. Návštevníci mohli ochutnať nielen zabíjačkové špeciality, ale aj
jedinečné tokajské vína a ľudovým spevom spríjemňovalo atmosféru vystúpenie Folklórnej
skupiny Trebišovska Orgoňina z Trebišova. Pre deti boli pripravené rôzne hry a našiel sa aj
malý víťaz najkrajšej zabíjačkovej masky prasiatka. Dospelí návštevníci sa bavili pri
rozpoznávaní významu nárečových slov (30.12.2014).

Konferencie:
Ján Chovanec
23. stretnutie východoslovenských archeológov v Trebišove
V Trebišove sa v minulosti konali už dve stretnutia východoslovenských archeológov. Najprv
to bolo 9. v jubilejnom roku 2000, neskôr 17. stretnutie v roku 2008. Tradičné, už 23.
stretnutie východoslovenských archeológov sa konalo vo štvrtok 16. októbra 2014 v Múzeu a
Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Trebišovské stretnutie bolo znova
s medzinárodnou účasťou.
Hlavnou zložkou stretnutia bolo vedecké kolokvium, na ktorom sa prezentovali príspevky o
nových archeologických výskumoch v teréne a výsledky teoretického bádania v roku 2014 na
území východného Slovenska a v priľahlých oblastiach Poľska, Ukrajiny a Maďarska.
Súčasťou vedeckého kolokvia bola aj rozprava o nedeterminovaných archeologických
nálezoch, predložených účastníkmi stretnutia.
Podujatia sa zúčastnili archeológovia z AÚ SAV, KPÚ, vysokých škôl, múzeí a
archeologických spoločností pôsobiacich v Košickom a Prešovskom kraji, ale aj zahraniční
hostia z priľahlých regiónov Maďarska (Sárospatak) a Ukrajiny (Užgorod). Stretnutia sa
zúčastnilo spolu 26 archeológov. Na kolokviu odznelo 16 referátov. Prezentácie sa prvý raz
premietali na dvoch veľkých monitoroch.
23. stretnutie východoslovenských archeológov slávnostne otvorila predsedníčka Slovenskej
archeologickej spoločnosti pri SAV PhDr. Elena Miroššayová, CSc. a hlavný gestor podujatia
PhDr. Ján Chovanec, PhD.
Stretnutie východoslovenských archeológov a vedecké kolokvium bolo celkom poslednou
akciou v Zrkadlovej sieni kaštieľa pred jeho celkovou renováciou.

Účasť na konferenciách
Ján Chovanec
Konferencia Forum Archaeologiae Post–mediaevalis v Prahe
Spoločnosť ARCHAIA Praha už od roku 2006 organizuje vedeckú konferenciu zameranú na
novovekú archeológiu. Hlavnou témou piateho ročníka konferencie, ktorý sa uskutočnil v
dňoch 29.-30. apríla 2014, bol Duchovný svet a hmotná kultúra novoveku. Konferencie sa
aktívnou formou zúčastnilo 50 vedeckých pracovníkov z piatich európskych krajín: Česka,
Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska a Veľkej Británie. Spolu odznelo 28 prednášok, z
toho 17 v prvý deň a 11 v druhý deň konferencie. Zo Slovenska sa konferencie zúčastnilo 7
bádateľov, ktorí prezentovali 4 odborné referáty. Ján Chovanec z Múzea a KCJZ v
Trebišove prezentoval referát Herkules kresťanov.
Pamätník magistra Andronika z Trebišova
V najstaršej časti Trebišova, na terajšom Mariánskom námestí a v blízkom okolí sa v 8.-10.
storočí rozprestierala slovanská osada a neskôr stredoveká dedina. V roku 1803 vyšla
v Budíne kniha Antala Szirmaya Notitia topographica, politica inclyti comitatus
Zempléniensis. V nej je nepotvrdený údaj, že hrad Trebišov už v roku 1254 patril šľachticovi
Andronikovi. Andronik, syn Jána z Trebišova, bol vlastníkom hradného panstva ešte aj v roku
1296, keď sa spomína ako magister Andronicus de Terebes. Tento údaj bol všeobecne prijatý.
V tomto roku si obyvatelia mesta pripomenuli 760. výročie prvej písomnej zmienky
o Trebišove. 27. júna 2014 sa pri tejto príležitosti na Mariánskom námestí za účasti
predstaviteľov mesta a cirkevnej honorácie konalo zhromaždenie občanov mesta, na ktorom
slávnostnú predenášku predniesol pracovník Múzea a KCJZ PhDr. Ján Chovanec, PhD.
– Trebišov od praveku po magistra Andronika. Primátor Trebišova potom odhalil
pamätník s textom: 1254 PÍSOMNÁ ZMIENKA O MESTE ANDRONICUS DE TEREBES.
Michalovce pred 1. písomnou správou
V jubilejnom roku Mestský úrad v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskym múzeom
usporiadali seminár o doterajších výsledkoch archeologického výskumu na území mesta
Michalovce v obdobiach pred 1. písomnou správou z roku 1244. Podujatie sa uskutočnilo
3.10.2014 v spoločenskej sále Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Zúčastnili sa ho
archeológovia, historici, pedagógovia vysokých a stredných škôl, občania Michaloviec, ale
aj žiaci stredných škôl. Na seminári aktívne prezentovalo 7 bádateľov. Program bol rozdelený
do dvoch častí. V prvom bloku odznelo 5 prednášok týkajúcich sa explicitne dejín
Michaloviec od praveku po obdobie stredoveku, druhá časť seminára s 3 prezentáciami bola
venovaná osídleniu ďalších veľkých miest Zemplína – Humenného, Vranova nad Topľou
a Trebišova. Ján Chovanec z Múzea a KCJZ vystúpil s prednáškou a prezentáciou Kľúč
od brány dávnoveku Trebišova (o osídlení mesta od neolitu po 13. storočie).
Iné podujatia - tvorivé dielne:
Bc. Zuzana Pavlová
Náš svet fantázie (Soňa Košarová) – tvorivá dielňa zameraná na výroba ozdôb rôznymi
technikami (2.3.2014).

Recy – veci (Janka Olesíková) – tvorivá dielňa zameraná na výrobu úžitkových predmetov
z recyklovaných materiálov (11.5.2014).
Mária Parihuzová
Tradičným podujatím na Kvetnú nedeľu je tvorivá dielňa Zdobíme kraslice. V roku 2014 to
bol jej 7. ročník. Praktické ukážky zdobenia kraslíc prezentovalo 12 krasličiarov, ktorí
predviedli široké spektrum techník výzdoby kraslíc. Súčasne sa konali aj názorné ukážky
zdobenia medovníkov, výroby jarných kvetov z krepového papiera, ukážky výroby
veľkonočných dekorácii technikou origami a ukážky paličkovania. Cirkevná odborná škola
sv. Jozafáta v Trebišove pripravila 3. ročník medzinárodnej súťaže vo veľkonočnom stolovaní
a miešaní nápojov. Pripravené veľkonočné jedlá a jedinečné tokajské vína mohli ochutnať aj
návštevníci múzea. Príjemné sviatočné odpoludnie spestrila Folklórna skupina Trebišovska
orgoňina i speváčky Folklórneho súboru Železiar z Košíc. Súčasťou podujatia bolo slávnostné
otvorenie turistického informačného centra. Centrum vzniklo vďaka projektu „Tokaj je len
jeden“, ktorý podporil Švajčiarsky finančný mechanizmus. Realizátorom projektu je
Združenie Tokajská vínna cesta. Jeho členom je aj Múzeum a Kultúrne centrum južného
Zemplína v Trebišove, v ktorom nové centrum sídli. Informačné centrum bude poskytovať
informácie z nášho regiónu o kultúrnych a prírodných pamiatkach, o výrobcoch vína,
o možnostiach ubytovania, stravovania, vínnej turistiky, agroturistiky, využitia voľného času,
cyklotrás, navigačného informačného systému. Pre návštevníkov sa konala aj prvá zážitková
jazda po areáli parku v okolí kaštieľa na vynovenom historickom traktore s vlečkou. Všetky
aktivity konané na Kvetnú nedeľu boli súčasťou projektu Víno a kraslice v spolupráci so
Združením Tokajská vínna cesta (13.4.2014).
Martina Kužmová
Na krídlach motýľov. Tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl realizovaná na podujatí
Okná múzea dokorán – Noc múzeí. (6.5.).

Iné:
Beáta Kereštanová
Slávnostné odhalenie fotokópie obrazu „Plačky pod krížom“ v Mauzóleu grófa Júliusa
Andrássyho v Trebišove, v spolupráci s Múzeom Mihály Munkácsy v Békešskej Čabe
a Mestom Trebišov. Po mnohých rokoch sa obraz, symbolicky, vo svojej fotokópii vrátil na
miesto, pre ktoré bol vytvorený. Autorom obrazu je Mihály Munkácsy, ktorý ho namaľoval na
podnet vdovy po grófovi Andrássyovi, Katalin Kendeffy. Monumentálne dielo, približne o
veľkosti 15 m2, Mihály Munkácsy ukončil v roku 1895. Táto maľba bola umiestnená na
severnej strane mauzólea. Rodina Andrássyovcov však tento oltárny obraz po 1. svetovej
vojne vyviezla z Trebišova. V súčasnosti je dielo uložené v depozite Maďarskej národnej
galérie v Budapešti. V marci 2014 bola fotokópia obrazu prinesená do Trebišova
a inštalovaná v Mauzóleu grófa Andrássyho (26.3.2014).
Grilovačka pri oračkách. Neformálne stretnutie priateľov a podporovateľov Múzea a KC
južného Zemplína v Trebišove (22.8.2014).

Propagácia múzea:
V tlači
11
V rozhlase
8
V televízii
22
Na internete
78
Extérierová reklama 42
Direct mailing
105

Beáta Kereštanová
V denníku Korzár boli uverejné pozvánky na podujatia, uverejnené články k podujatiam
a rekonštrukcii kaštieľa: Z tokajského vinobrania, Slávnosti svetiel, Kaštieľ v Trebišove čaká
rekonštrukcia, Kraj opraví kaštieľ, Tokaj ponúka atrakcie, Chlebom a vínom, Tokaj v Európe,
Svätorečenie Jána Pavla II., Podujatia v Trebišove, V kaštieli otvorili infocentrum, Víno
a kraslice.
RTVS STV1 – vo večerných správach bol odvysielaný príspevok – Obraz Plačky pod krížom
sa vrátil do Trebišova. Reportáž z podujatia bola odvysielaná aj v Čaba TV.
RTVS STV1 – v relácii Slovensko v obrazoch bola odvysielaná reportáž o expozíciách
múzea.
RTVS STV1 – v relácii Slovensko v obrazoch bola odvysielaná reportáž o expozícii remesiel.
RTVS STV 1 – vo večerných správach bol odvysielaný príspevok o otvorení TIC
RTVS STV1 - Vínne cesty Slovenska
Rádio Regina – reportáž o expozíciách múzea
TV Zemplín – reportáže z každého podujatia
Ján Chovanec
Televízia DUNA – spolupráca pri nakrúcaní filmu Szerelmes földrajz: Ahová a szívem húz...
- Pallavicini Zita (Budapest 2014).
RTVS Rádio Regina – 6 rozhovorov (Hrad Parič; Andrássyovské mauzóleum; Andrássyovci
v Trebišove).
TKR Infokanál Trebišov – 1 príspevok (Kaštieľ a múzeum v Trebišove).

ITVTV Internetová televízia Trebišov – 1 rozhovor do televízie (Andrássyovci
v Trebišove).
Mestská TV Trebišov – 1 rozhovor do televízie (Andrássyovci v Trebišove)

Martin Urban
RTVS Rádio Regina – 1 rozhovor (expozície – Parná oracia súprava, Poľnohospodárske
stroje a mechanizmy).
Zuzana Pavlová
RTVS Rádio Regina – 1 rozhovor (expozícia – Ľudové drevorezby a plastiky Zemplína)
Martina Kužmová
Tvorba scenárov a mediálnych výstupov z jednotlivých podujatí Múzea a Kultúrneho centra
južného Zemplína v Trebišove do vysielania regionálnej televízie. Editovanie textových
materiálov z jednotlivých podujatí a uverejnenie na internetových portáloch.
V televízii Zemplín boli odvysielané príspevky z týchto výstav a podujatí:
Zemplínska zabíjačka (január).
Tvorivá dielňa v múzeu a prednáška doc. Michala Hospodára: Hľadač pravdy P. Strauss
(marec).
Výstava maliara Semanca: Štyri nočné doby (marec).
Prezentácia Vinárne s artkaviarňou u Andrássyho (marec).
Výstava kraslíc: Trebišovski pisanki (marec).
Odhalenie fotokópie obrazu „Plačky pod krížom“ (apríl).
Otvorenie Turistickej informačnej kancelárie v Trebišove – KSK Magazín (apríl).
Malá krajská scénická žatva ochotníckych súborov (október).
Výstava Svätorečenie Jána Pavla II. (apríl).
Slávnosti svetiel (november).
Noc v múzeu (máj).
Víno a kraslice 2014 (apríl).
Pozvánka: Jazda na traktore s vlečkou po múzejnom parku (jún).
Vernisáž výstavy Miroslava Radeva (júl).
Chlebom a vínom (september).
Celoštátny divadelný festival hier s dedinskou tematikou (október).
Články z podujatí a akcií Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove boli
uverejnené na portáli www.trebisoviny.sk v počte 52.
Správa profilu múzea na sociálnej sieti Facebook a aktualizovanie webovej stránky múzea.

Knižnica
Poznámky ku knižnici

V roku 2014 sa dokončilo sťahovanie múzejnej knižnice z priestorov koniarne do priestorov
bývalej expozície Južný Zemplín v praveku a stredoveku v čeľadníku. Pokračovalo sa
s vyraďovaním pre múzeum nepotrebných publikácií s prevažne propagandistickou tematikou
a vážne znehodnotených kníh. Vyradené knihy najprv budú ponúknuté iným múzeám,
v ďalšom pokračovaní školám, na odpredaj ďalším záujemcom, v poslednom rade odvezené
do zberných surovín.
Po premiestnení kníh sa v nových priestoroch spracovala systemizácia knižnice. Periodicky
vydávané publikácie – odborné časopisy, zborníky, encyklopédie a viaczväzkové edície budú
mať vlastnú signatúru a budú uložené na osobitných regáloch. To sa týka aj kníh zbierkového
charakteru. V priebehu roka sa ukončilo značenie kníh novými štítkami, z dôvodu ich
poškodenia.
V sledovanom roku pribudlo do knižnice 29 kusov kníh. Zakúpené boli knihy v hodnote
64,78 €. Práca v knižnici je kumulovanou funkciou, nie je hlavným pracovným pomerom.
Realizácia projektov agendy projektového manažéra
Na úseku projektovej činnosti bola aktivity zamerané na sledovanie dotačných a grantových
výziev aktuálnych pre múzeum, prípravu projektov do týchto schém a ich realizáciu, resp. spoluprácu
pri realizácii projektov.

1.

V rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR

1.1. Kamerový zabezpečovací systém – 2. etapa
Projektový manažér zabezpečoval prípravu projektu a proces verejného obstarávania na
realizáciu projektu. Predmetom projektu bola dodávka a inštalácia kamerového systému ochrany
kaštieľa - hlavného objektu MaKCJZ s cieľom riešiť bezpečnosť a zvýšenú ochranu zbierkových
predmetov, ktoré sa nachádzajú v expozičných priestoroch na 1. poschodí múzea. Projekt bol
realizovaný v mesiacoch jún až október 2014.
1.2. Chlieb náš každodenný (22.-23.2014)
V rámci aktivity bola zabezpečovaná príprava a dokumentácia projektu s vypracovaním záverečnej
správy o projekte. Realizácia projektu od prípravy po zúčtovanie prebiehala v mesiacoch jún až
september 2014. Zámerom bola prezentácia tradičných spôsobov mlátenia, príprava a pečenie chleba a
prezentácia spracovania hrozna a celý rad ďalších aktivít, do ktorých sa zapájala aj verejnosť. Projekt
bol súčasťou projektu Chlebom a vínom. Financovanie aktivit projektu bolo riešené z viacerích
zdrojov.

2.

V rámci programu Terra Incognita

2.1. Chlebom a vínom (22.-23.08.2014)
V rámci aktivity bola zabezpečovaná príprava a dokumentácia projektu s vypracovaním záverečnej
správy o projekte. Realizácia projektu od prípravy po zúčtovanie prebiehala v mesiacoch jún až
september 2014. Financovanie aktivit projektu bolo riešené z viacerích zdrojov.
Projektom "Chlieb náš každodenný" boli interaktívnou formou prezentované zvyky spojené s
dožinkovými slávnosťami, tradičné tradičný spôsob mlátenia obilia na mláťačke poháňanej stabilným
motorom a mletia zrna na žarnovoch.

3.

V rámci spolupráce so Združením Tokajská vínna cesta

Pre múzeum má významné miesto spolupráca so Združením Tokajská vínna cesta na realizácii
projektu „Tokaj je len jeden“. V minulom roku MaKCJZ získalo z uvedeného projektu na realizáciu
štyroch podujatí. Projektový manažér sa podieľal na príprave a realizácii projektov:
Chlebom a vínom (22.-23.8.2014)
Projektom "Chlieb náš každodenný" boli interaktívnou formou prezentované zvyky spojené s
dožinkovými slávnosťami, tradičné tradičný spôsob mlátenia obilia na mláťačke poháňanej stabilným
motorom a mletia zrna na žarnovoch. Súčasťou podujatia bola prehliadka stálej expozície tokajského
vinohradníctva a vinárstva. Počas trvania projektu boli zrealizované aktivity zamerané na vinárstvo,
ako ochutnávka tokajských vín a ukážka lisovania hrozna.

4.

Partnerská spoluúčasť na projektoch v roku 2014

Mesto Trebišov v roku 2014 získalo finančné zdroje na realizáciu projektu „Revitalizácia hradu Parič“
v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora
rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstve“ financovaného z Finančného
mechanizmu EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, štátny rozpočet SR).
MaKCJZ v Trebišove na tomto projekte participuje ako partner, ktorý zabezpečuje archeologický
výskum hradu Parič. V priebehu roka 2014 boli realizované v súčinnosti s mestom práce na príprave
projektu. Išlo o rôzne pracovné stretnutia a iné aktivity, na ktorých sa špecifikovala partnerská účasť
múzea. V tejto súvislosti múzeum podpísalo v decembri 2014 partnerskú zmluvu s Mestom Trebišov
na realizáciu projektu v roku 2015.

5.

Príprava projektov na realizáciu v roku 2015

V mesiacoch október a november 2014 boli v rámci činnosti projektového manažéra
pripravené nové projekty na realizáciu v roku 2015 v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry
SR.2015. V rámci tejto aktivity boli MK SR za MaKCJZ predložené projekty:
Akvizícia zbierkových predmetov trebišovského múzea
Zámerom projektu je nadobudnutie bronzovej plastiky sv. Cyrila a Metóda vytvorenej Jozefom
Leškom, rodákom z Trebišova
Vytvorenie podmienok na digitalizáciu múzejných zbierok
Zámerom projektu je vytvorenie základných technických podmienok pre digitalizáciu zbierkových
predmetov múzea a používane a prevádzkovanie múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G, ako
inovatívnych prostriedkov komunikácie s odbornou a laickou verejnosťou.
Regionálne dejiny južného Zemplína
Zámerom projektu je vytvorenie expozície regionálnych dejín južného Zemplína – priblížiť verejnosti
históriu južného Zemplína od praveku, cez stredovek a novovek až po moderné dejiny v časoch
Československa a Slovenska.
Reinštalácia expozície v kaštieli Andrássyovcov v Trebišove
Zámerom projektu je zriadením expozície prezentovať verejnosti prínos šľachtických rodov
Csákyovcov, Szapáryovcov a Andrássyovcov pre rozvoj hospodárskeho a spoločenského života
Trebišova a blízkeho regiónu.
Chlieb náš každodenný

Zámerom je interaktívnou formou prezentovať tradičné spôsoby mlátenia, prípravy a pečenia chleba a
prezentovať prípravu a spracovanie hrozna a priblížiť verejnosti poklady skryté v tokajskom víne.
Zapojiť verejnosť do pripravovaných aktivít podujatia.
Kulinárske umenie našich predkov
Cieľom projektu je vydanie publikácie k integrite tradícií zachovávaním pôvodných jedál podhoria
Zemplínskych vrchov.
V súvislosti s programom Terra Incognita – samostatným programom Košického samosprávneho
kraja na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt bol v mesiacoch november-december spracovaný
a predložený jeden projekt za MaKCJZ na realizáciu v roku 2015:

Chlebom a vínom
Zámerom je interaktívnou formou prezentovať tradičné spôsoby mlátenia, prípravy a pečenia chleba
a prezentovať prípravu a spracovanie hrozna.

6.

Využívanie európskych fondov

Poslaním múzea je zhromažďovať a sprístupňovať doklady o vývoji trebišovského regiónu.
Preto nevyhnutnou podmienkou pre plnenie svojich úloh je udržiavanie objektov múzea v
užívateľnom stave. Uvedený problém rieši projekt obnovy kaštieľa – hlavného objektu múzea, so
zámerom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb vytvorením novej expozície zameranej na
aristokratické rody majúce podiel na budovaní a spravovaní trebišovského kaštieľa označovaného
pamiatkovým úradom ako Andrássyovský kaštieľ. Projekt podal Košický samosprávny kraj ako
zriaďovateľ Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Značnú ťarchu prípravy
projektu, ktorou bolo predovšetkým spracovanie projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa nieslo
múzeum v Trebišove.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný
program, v októbri 2014 schválilo žiadosť Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy na
predkladanie žiadosti o NFP pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov pre oblasť
podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových
inštitúcií označenej kódom ROP-3.1.-2013/01 na projekt Kaštieľ v Trebišove – Obnova národnej
kultúrnej pamiatky grant vo výške 2 365 500 EUR. Projekt sa bude realizovať v priebehu roka 2015.
Obnova a modernizácia národnej kultúrnej pamiatky zahŕňa: Sanáciu vlhkého muriva, výmenu okien
a dverí vrátane parapetov, keramické obklady, aplikované nové nášľapné vrstvy podláh, výmenu
strešnej krytiny s latovaním, zateplenie strechy, výmenu poškodených častí krovu, nové podhľady,
výmenu vnútorných vodovodných, kanalizačných a elektrických rozvodov, bleskozvod, elektrickú
požiarnu signalizáciu, klimatizáciu časti priestorov, vonkajšie nasvetlenie budovy, čiastočné
mobiliárové vybavenie nových expozícii a pod.
V mesiacoch september až december 2014 múzeum zabezpečovalo rôzne organizačné a technické
aktivity smerujúce k odovzdaniu objektu kaštieľa dodávateľovi obnovy kaštieľa, ktorý je vyberaný cez
verejné obstarávanie.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Prehľad realizovaných projektov v roku 2014:
P.č.

Názov projektu

Grantová
schéma

1.

Chlieb náš každodenný

2.

XVII. Divadelný Trebišov – Malá krajská
scénická žatva ODS Košického kraja
XXII. Celoštátny festival divadelných
hier s dedinskou tématikou
XX. Gorazdov ekumenický festival
sakrálnych skladieb

MK SR
7.2
MK SR
7.5
MK SR
7.1
MK SR
7.1

5.

Kamerový zabezpečovací systém – 2.
etapa

6.

Andrássyovci a víno – 9.ročník

7.

Neogotické kreslo Csákyovcov

8.

Chlebom a vínom

9.

XII. Tokajské vinobranie

10.

Tokajské trojkráľové tajomstvá

11.

Víno a kraslice

12.

Noc múzeí

13.

Chlebom a vínom

14.

15.

3.
4.

Financovanie
z grantu
EUR

Výška spolu
financova
nia v EUR

1 080,00

1 000,00

80,00

2 563,30

2 200,00

363,30

3 828,10

3 500,00

328,10

1 231,14

1 000,00

231,14

MK SR
1.2

13 163,00

12 500,00

663,00

MK SR
7.1
MK SR
2.4

1 341,93

1 000,00

341,93

2 800,00

2 660,00

140,00

4 611,50

4 500,00

111,50

1 198,00

1 000,00

198,00

500,00

500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Terra
Incognita
Terra
Incognita
ZTVC
Projekt Tokaj
je len jeden
ZTVC
Projekt Tokaj
je len jeden
ZTVC
Projekt Tokaj
je len jeden
ZTVC
Projekt Tokaj
je len jeden
ZRJZ

550,00

500,00

50,00

Príprava expozície aristokratických rodov

ZRJZ

150,00

150,00

0,00

35 516,97

33 010,00

2 506,97

C E L K O M:

Celková
hodnota
EUR

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Prehľad podaných projektov na realizáciu v roku 2015 k 31.12.2014:
P.č.

Názov projektu

1.

Akvizícia zbierkových predmetov
trebišovského múzea
Vytvorenie podmienok na digitalizáciu
múzejných zbierok
Regionálne dejiny južného Zemplína

2.
3.

5.

Reinštalácia expozície v kaštieli
Andrássyovcov v Trebišove
Chlieb náš každodenný

6.

Kulinárske umenie našich predkov

7.

XVIII. Divadelný Trebišov 2015 –
Malá krajská scénická žatva ODS
Košického kraja
XXIII. Celoštátny festival divadelných
hier s dedinskou tématikou
XXI. Gorazdov ekumenický festival
sakrálnych skladieb

4.

8.
9.
10.

Deň Andrássyovcov – 10. ročník

11.

Chlebom a vínom

Grantová
schéma

EUR
5 000,00

4 750,00

Výška spolu
financova
nia
EUR
250,00

4 230,00

4 000,00

230,00

11 670,00

11 080,00

590,00

7 010,00

6 650,00

360,00

1 810,00

1 700,00

110,00

5 380,00

5 100,00

280,00

3 700,00

2 890,00

810,00

MK SR
7.1
MK SR
7.1

6 250,00

4 350,00

1 900,00

4 400,00

3 750,00

650,00

MK SR
7.1
Terra
Incognita

3 300,00

2 950,00

350,00

4 430,00

4 000,00

430,00

57 180,00

51 220,00

5 960,00

MK SR
2.4
MK SR
2.2
MK SR
2.2
MK SR
2.2
MK SR
7.2
MK SR
7.4
MK SR
7.5

C E L K O M:

Celkový
rozpočet

Požadovaný
grant, dotácia
EUR

Celkový súhrn žiadaných grantov a dotácií na rok 2015 k 31.12.2014:
Projekty 2015
Počet podaných projektov
Celkové plánované rozpočtové náklady na projekty
Celková plánovaná výška spolufinancovania

11
57 180,00 EUR
5 960,00 EUR

Celková výška požadovaných grantov, dotácii

51 220,00 EUR

Vzdelávanie pracovníkov
Beáta Kereštanová
V rámci projektu Tokaj je len jeden sa zúčastňuje školenia zameraného na výučbu anglického
jazyka.
Martina Kužmová
Absolvovala raz mesačne stretnutia – kurzy v rámci projektu Tokaj je len jeden, na ktorom
participuje aj Múzeum a KCjZ v Trebišove, keďže je členom Združenia Tokajská vínna cesta.
Zúčastnila sa troch fáz Národného projektu Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v
práci s mládežou, ktorý organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
V rámci projektu Tokaj je len jeden sa zúčastňuje školenia zameraného na výučbu anglického
jazyka a kurzu sprievodcu po Tokajskej oblasti.
Mária Parihuzová
Zúčastnila sa individuálneho školenia k múzejnému katalogizačnému modulu ESEZ 4G na
NMC-SNM.
Martin Urban
Zúčastnil sa individuálneho školenia k múzejnému katalogizačnému modulu ESEZ 4G na
NMC-SNM.
V rámci projektu Tokaj je len jeden sa zúčastňuje školenia zameraného na výučbu anglického
jazyka a kurzu sprievodcu po Tokajskej oblasti.
Zuzana Pavlová
V rámci projektu Tokaj je len jeden sa zúčastnila školenia zameraného na výučbu anglického
jazyka a kurzu sprievodcu po Tokajskej oblasti.

Ildika Kostovčíková
V rámci projektu Tokaj je len jeden sa zúčastňuje školenia zameraného na výučbu nemeckého
jazyka.

Návštevnosť a vstupné

Úsek múzea
Úsek Kultúrneho
centra
Spolu

Platiaci

Neplatiaci

Spolu

17163

4131

21294

10341

21765

32106

27504

25887

53400

III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia
a prevádzky
V rámci dobrého a transparentného fungovania organizácie sa spravidla jeden krát
mesačne konajú pracovné porady, kde sú prideľované pracovné úlohy. Operatívne porady sa
konajú podľa potreby aj viackrát za mesiac. Ak si to vyžadujú organizačné, či technické
potreby, riaditeľka prideľuje úlohy zamestnancom aj elektronicky. Ich plnenie je kontrolované
priebežne podľa stanovených termínov a niekedy aj námatkovo. Riadenie organizácie je
dvojstupňové, tzn. že vedúci úsekov sa zodpovedajú za činnosť svojho úseku riaditeľke.
Nesplnenie úlohy v stanovenom termíne riešime znížením výšky prípadnej odmeny, resp.
znížením osobného príplatku.
Pri organizovaní väčších kultúrno-spoločenských podujatí, kde sa vyžaduje
participácia všetkých zamestnancov, koordinujeme a riadime činnosť delegovaním právomocí
a úloh na jednotlivých zamestnancov, kde každý má svoj okruh povinností za ktoré
zodpovedá. Zamestnanci sú však tak zohratí tím, že málokedy sa stane, aby došlo k stresovým
situáciám. Ak áno, riešime to v prítomnosti zainteresovaných mimo dosahu návštevníkov.
V rámci spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bola prostredníctvom
dobrovoľníckej služby zabezpečovaná údržba muzeálnej časti mestského parku a pomocné
konzervátorské práce. Všetky úlohy súvisiace s dobrovoľníckou službou zabezpečovala
ekonómka Viera Pastorová a konzervátor Miloš Leško. Taktiež zabezpečoval prevádzku
údržbu audiovizuálnej techniky, režim ochrany objektov, občasnú obsluhu plynovej kotolne,
režim manipulácie s kľúčmi a údržbu elektronickej zabezpečovacej signalizácie.
Jaroslav Sinay zabezpečoval bežné údržbárske práce, udržiavanie zelene v muzeálnej
časti mestského parku. Konzervátor Dušan Ferčák zabezpečoval úlohy CO, údržbárske práce
a občasnú obsluhu plynovej kotolne. Úlohy súvisiace s príchodom k objektom múzea na
základe vyzvania operačným dôstojníkom z pultu centrálnej ochrany polície zabezpečovali:
Ildika Kostovčíková, Dušan Ferčák. Úlohy BOZP sú zabezpečované dodávateľsky
a zabezpečuje ich Ing. Marián Chvostáľ. Kontrolu plynovej kotolne a revíziu doregulovacej
stanice plynu, ktorá sa uskutočnila pred vykurovacou sezónou zabezpečoval Miloš Leško.
Počas vykurovacej sezóny boli kontrolované vykurovacie priestory a dodržiavaný prísny
zákaz kúrenia elektrickými ohrievačmi v objekte múzea. Bezpečnostný technik zabezpečil
tiež revíziu tlakových nádob, odbornú prehliadku elektrických zariadení, kontrolu požiarneho
vodovodu a požiarnych hadíc, revíziu elektronickej zabezpečovacej signalizácie ( EZS ). EZS
je zabezpečovaná ochrana objektov múzea. Na zabezpečenie efektívnosti prevádzky bola
sprísnená kontrola v oblasti vykurovania, osvetlenia, spotreby vody, obmedzenia
autoprevádzky, cestovných a stravných výdavkov ako aj ostaných všeobecných výdavkov.
Naša organizácia užíva aj priestory mimo areálu sídla MaKCJZ – priestory jedného
podlažia v budove Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, kde je sídlo Kultúrneho centra –
úseku propagačnej a prezentačnej činnosti. Tieto priestory sú prenajaté a teda správu budov
a väčšie poruchy a opravy zabezpečuje NsP – správca. Bežné malé opravy realizujú Ján
Kešeľ a Miroslav Tirpák.

IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
Hospodárenie organizácie v roku 2014
Dodržiavaním platných rozpočtových pravidiel za rok 2014 Múzeum a Kultúrne
centrum južného Zemplína v Trebišove plánované úlohy zabezpečovalo na úrovni rozpisu
rozpočtu nadriadeným orgánom Košického samosprávneho kraja Košice.
Pôvodný rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu za rok 2014 bol schválený vo výške
286 459,- € na základe listu KSK Košice pod č.j. 2228/2014 – OF-6210 zo dňa 26.02.2014.
V priebehu roka 2014 zo strany KSK Košice, došlo niekoľkokrát k samostatnej úprave
pôvodného rozpočtu. Predmetný rozpočet bol premietnutý i v rozpočtovom informačnom
systéme štátnej pokladne vo výške 286 459 €. Posledná úprava rozpočtu bola zapracovaná do
ročnej účtovnej závierky za rok 2014 zo dňa 12.12.2014. Zo strany KSK bola poskytnutá
dotácia účelových finančných prostriedkov v programe Top podujatí /Terra Incognita/ 5 500
€.

Záväzne výstupy rozpočtu rozpísané KSK v roku 2014

Ukazovateľ
Bežný transfer
Kapitálový transfer

Pôvodný rozpis

Úprava
+ zvýšená

Upravený

286 459

+ 9 895

296 354
29 783

Úprava rozpočtu:
Bežné výdavky 3 960 €, spolufinancovanie projektov 435 €, finančné prostriedky poskytnuté
v programe „Top podujatí“ /Terra Incognita/ 5 500 €. Z uvedeného prehľadu vidieť, že oproti
pôvodnému rozpočtu došlo v priebehu roka k navýšeniu o 9 895 €.
Rozpočet ďalej bol upravený o bežný transfer Ministerstva kultúry na projekty:
Za projekty sme obdŕžali 8 700 €, kultúrne poukazy 4 024 €. Ku dňu 31.12.2014 celkový
rozpočet bol čerpaný vo výške 309 078 €.
Kapitálový transfer:
Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
nám bola poskytnutá dotácia na podporu realizácie projektu „ Kamerový zabezpečovací
systém 2. etapa“ 12 500 €, nákup „ Neogotického kresla Czákyovcov“ 2660 €. Zo strany
KSK bol upravený rozpočet kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov 803 €,
vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom Kaštieľ v Trebišove – obnova
NKP 13820 €.

Hodnotenie čerpania nákladov
Spotrebné nákupy
Na nákup materiálu bolo použitých 20 685,45 €. Finančné prostriedky boli použité
na nákup výpočtovej techniky 2198,80 €, pracovné odevy , pracovná obuv, prostriedky na
ochranu zdravia pri práci pre pracovníkov múzea. Z tejto položky boli finančné prostriedky
použite na nákup materiálu na administratívne, výstavne, dokumentačné účely, materiálu na
upratovanie, chemikálie na postrek buriny. Pracovníci dielne prevádzali v rámci možností aj
rôzne opravy majetku, kde boli použité finančné prostriedky na náhradné diely. Bola
zakúpená píla v hodnote 618 € a nožnice HS 45 v hodnote. 359 €.
Z položky všeobecný materiál boli finančné prostriedky čerpané na ND do kosačky,
dielenský a konzervačný materiál použitý na následnú konzerváciu zbierkových predmetov,
elektroinštalačný materiál, otrava pre hlodavcov.
Múzeum a Kultúrne centrum vlastní tri motorové vozidlá – osobné motorové vozidlo
Škoda Octávia, Felícia a nákladné motorové vozidlo AVIA K 31. V priebehu roka sa
motorovými vozidlami zabezpečoval okrem bežných prevádzkových potrieb aj zber muzeálií,
prevoz muzeálnych predmetov a výstav, ako aj vývoz výstav do zahraničia, zabezpečovali sa
podujatia v obciach. Náklady na spotrebu benzínu boli 2 374,26 € a náklady na motorovú
naftu 546,61 € Nafta bola spotrebovaná aj pri prehliadkach múzea, ktoré sa organizovali
vozením na historickom traktore . Náklady na nemrznúcu zmes, plastické mazivá, destilovanú
vodu a olej boli 108,29 €, autodiely 305,81 €.
Pri úprave chodníkov a kosení parkovej zelene, strihanie živých plotov, rezanie
stromov, odpratanie snehu v areáli múzea boli použité PHM v hodnote 531,29 €. Finančné
prostriedky boli použité tiež na nákup kníh, časopisov 195,95 €. Prevažnú časť finančných
prostriedkov tvoria náklady na úhradu odberu elektrickej energie 4 456 €, plynu 27 097,54 €
a vodné a stočné 1 453,96 €.
Na bežné opravy a údržbu strojov a prístrojov bolo použitých 273,90 €. Na opravu
budov, objektov a ich časti bolo použitých 17,34 €. Dopravných prostriedkov 3557,50 €.
V rámci pravidelných odborných revízií sa uskutočnili: revízia tlakových zariadení , požiarnej
ochrany , odborná prehliadka RS plynu, BOZP, kontrola komínov v celkovej hodnote
1 371,29 €.

Služby
Na stravné a cestovné výdavky bolo použitých 1 422,80 € z toho tuzemské
pracovné cesty 564,68 €, cestovné ČR 142,64 € a na zahraničné pracovné cesty 715,48 €.
Realizovali sa pracovné cesty pri zbere muzeálnych predmetov, pri prevoze výstav
tuzemských a zahraničných, jednotlivých školení, seminárov a konferencií.
Z položky špeciálne služby boli financované náklady na ochranu objektov múzea pre
OR PZ SK Košice 463,68 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na servisné práce
a úpravu počítačových programov , servisné práce telekomunikačnej techniky 482,37 €,
poštovné poplatky 584,08 €, čistenie prádla 159,81 €, likvidácia odpadu 264 €, parkovné
a diaľničné známky 58,60 €, koncesionársky poplatok 223,08 €, poplatok za znečistenie
ovzdušia, členské poplatky. Financované boli aj náklady na telefónne poplatky , faxové
poplatky, vnútorná linka 1 306,28 €, poplatok za mobilný telefón 1 893,73 €. Za prenájom
garáže pre Kultúrne centrum bolo použitých 398,36 €. Finančné prostriedky boli použitie tiež

na vypracovanie tepelnotechnického posudku k projektu „ Kaštieľ v Trebišove – obnova
NKP“.
Osobné náklady
Čerpané mzdové prostriedky boli
151 139,70 €
Dohody
1 020,00 €
Zákonné soc. poistenie
54 050,03 €
Prídel do sociálneho fondu
1 533,56 €
Náhrady pri PN
155,62 €
Z položky osobné náklady sa vyplácal aj príspevok na stravu zamestnancom 8 012,87
€. Stravné poplatky sa pre zamestnancov múzea vyplácali v rámci platných smerníc.
Ostatné náklady
Z položky ostané priame dane a poplatky boli finančné prostriedky použité na
odvod dane z úrokov a odvod dane z prenájmu 998,80 €.
Z položky ostatné finančné náklady prostriedky boli použité na poplatky v ŠP 87,15 €.
Odpisy HIM
Skutočné čerpanie odpisov je 10 746,99 €
Príjmy z činnosti
Príjmy boli získané z predaja vstupeniek do výstavných a expozičných priestorov
v hodnote 6 694,90 €, z poplatkov za sobáš 400,00 €, 10 % z predaj kraslíc 94,77 €,
prenájom pozemku 2 168,00 €, z úrokov 7,80 €, zabezpečenie kultúrneho - spoločenského
podujatia 3 270,00 €, tvorivé dielne 168,00 €.
Nákup zbierkových predmetov
Nákup zbierkových predmetov bol v hodnote 3 255,00 € .
Fond sociálny
Počiatočný stav k 1.1.2014 bol 2 155,19 €. V priebehu roka bolo do fondu sociálneho
pridelených 1533,94 € z povinného prídelu 1,25 % vymeriavacieho základu HM za bežný
mesiac. Spolu príjem za rok 2014 bol 1 533,94 € a výdavky boli 2 214,55 €. Finančné
prostriedky boli použité na príplatky stravovania. Konečný zostatok k 31.12.2014 je 1 474,58
€.
Čerpanie bežného transferu z rozpočtu MK – SR
Bežný transfer prostredníctvom kultúrnych poukazov 4 024,00 € bol čerpaný na bežné
výdavky múzea.

Čerpanie kapitálového transferu z rozpočtu MK – SR
Kapitálový transfer MK – SK 12 500 € bol čerpaný na kamerový zabezpečovací systém – 2.
etapa. Nákup „Neogotického kresla Czákyovcov“ vo výške 2 660 €.
Podnikateľská činnosť
Počiatočný stav PČ k 1.1.2014 bol 3 101,51 €. Príjmy PČ v roku 2014 boli 3 434,04
€. Výdaje z PČ v roku 2014 boli za nákup vína a ostatný materiál 2 762,11 €. Finančný
zostatok k 31.12.2014 na učte PČ je 3 773,44 €. Hospodársky výsledok z PČ je + 189,42 €.
Hospodársky výsledok múzea
Pôvodný rozpočet múzea 286 459 € bol v priebehu roka upravený celkom na 309 078
€. Skutočné náklady múzea v hodnotenom období boli 325 272,43 €. Výnosy 341001,86 €.
Hospodársky výsledok múzea v roku 2014 bol + 15 729,43 €.

V.

Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti

V tejto oblasti sme v roku 2014 pripravili investičné projekty „Kaštieľ v Trebišove –
obnova NKP „, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ
v rámci ROP. V mesiaci december sme na základe poverenia Ú KSK začali pracovať na
ďalšom investičnom projekte „Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne“.

VI. Príčiny pretrvávania nedostatkov
Množstvo problémov ťažilo a naďalej ťaží naše múzeum. Sme správcom nielen kaštieľa –
sídla múzea, ale aj niekoľkých ďalších historických objektov a priľahlého 9 ha parku.
Veľkým problémom je alarmujúci technický stav národnej kultúrnej pamiatky – objektu
jazdiarne, ďalej objektu v súčasnosti priestory depozitárov národopisu, poľnohospodárstva a
archeológie. Podotýkam však, že tento technický stav spomínaných objektov je stav dlhodobý
a ťahajúci sa niekoľko rokov.
Nedostatok finančných zdrojov na vykurovanie spôsobuje, že sa podstatne zvyšuje
vlhkosť muriva i ovzdušia a šíri sa pleseň na niektorých zbierkových predmetoch v
depozitároch i expozíciách.
Zlá je finančná situácia aj čo sa týka dopĺňania zbierkových predmetov. Podarilo sa
nám aspoň čiastočne rozšíriť zbierkový fond histórie o vzácne neogotické kreslo Czákyovcov
z finančných prostriedkov MK SR. Tiež sme doplnili fond histórie o historické mince
s vyobrazením cisára Františka Jozefa I. Množstvo problémov pretrváva v kultúre a žiaľ je to
oblasť, ktorá stále nasleduje až za tými ostatnými. Sme nútení hľadať mimorozpočtové zdroje
na záchranu nášho kultúrneho dedičstva. Zdroje z rôznych fondov.
Máme na oboch úsekoch výborný pracovný tím zanietených ľudí, ktorí radi realizujú
svoje dobré tvorivé nápady ako prezentovať, ponúkať a popularizovať vzácnu, krásnu históriu
a s ňou súvisiace artefakty, zbierkové predmety. Stojíme pred novou výzvou – posunúť naše
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove- Aby sme aspoň čiastočne
zamedzili poškodzovaniu zbierkových predmetov v depozitároch i v expozíicii drevorezby a

plastiky a národopisu prijali sme opatrenie: Používanie odvlhčovačov, čo pozitívne vplýva na
predmety historickej hodnoty so zvýšeným nákladom na spotrebu elektrickej energie.
Veľmi zlý technický stav historických objektov nás núti riešiť niektoré stavy akútne, a
hlásiť ich u zriaďovateľa ako havarijné. V súčasnosti je alarmujúci stavebno-technický stav na
objekte Jazdiarne – národná kultúrna pamiatka a aj v priestoroch depozitárov národopisu.

VII. Vyhodnotenie hlavných úloh organizácie v oblasti
vedecko-výskumnej, edičnej a propagačnej činnosti – podľa
osobitného usmernenia spracujú len múzeá a galérie.
Vedecko–výskumná činnosť
Názov úlohy

Riešitelia

Archeologický výskum
hradu Parič v Trebišove 2013
Archeologický prieskum
výšinného
sídliska v Hrčeli 2013
Kaštieľ a múzeum v Trebišove

Ján
Chovanec
Ján
Chovanec

Umelecké zbierky múzea
Fond poľnohospodárstva

Ján
Chovanec
Martin
Urban
Martin
Urban

Trvanie
od - do
2013
2014
2013
2014

odbor

výstup

archeológia

iné

archeológia

článok
v odb. tlači

2014

história

monografia

2014

dejiny umenia

2014

iné spoločenské
vedy

článok
v odb. tlači
článok
v odb. tlači

Poznámka k vedeckovýskumnej činnosti:
Ján Chovanec
Hrad Parič v Trebišove. Výskumná správa z archeologického výskumu pri zachovanej časti
tehlového opevnenia vnútorného hradu v roku 2013.
V Hrčeli v polohe Nad baňou sa v roku 2013 uskutočnil jednodňový archeologický
prieskum porušeného polykultúrneho výšinného sídliska na kopci Nad Baňou. Následný
záchranný zber sa uskutočnil v jarných mesiacoch 2014 v spolupráci s archeológmi AÚ SAV
– OVVS v Košiciach. Archeologické nálezy pochádzajú najmä z dvoch časovo i kultúrne
odlišných období – z neolitu (skupina Csőszhalom – Oborín, koniec 5. tisícročia pred K.) a z
eneolitu (badenská kultúra, prelom 4./3. tisícročia pred K.).
Kaštieľ a múzeum v Trebišove
Je to prvá publikácia o kaštieli a múzeu v Trebišove od jeho vzniku v roku 1964. Vydalo ju
Múzeum a KCJZ v Trebišove vďaka príspevku z grantového programu KSK Terra incognita.
Autor v nej opisuje dávnoveký Trebišov s jeho najvýznamnejšími dominantami, katolíckymi
kostolmi, hradom Parič a kaštieľom Andrássyovcov. Publikácia je výstupom
vedeckovýskumnej činnosti v roku 2013.

Martin Urban
Umelecké zbierky múzea
Vedeckovýskumná činnosť v roku 2014 bola zameraná na oboznámenie sa fondom umenia.
Vo fonde umenia sa zameral na obsahovú diverzitu umeleckých zbierok. Po preskúmaní
depozitára umenia okrem obsahovej diverzity spoznal aj autorské zázemie. Konečným
výstupom prvotného bádania bol článok v odbornej tlači múzea, ktorá vychádza pod názvom
Kaštieľske listy.
Fond poľnohospodárstva
Vo vedeckovýskumnej časti fondu poľnohospodárstva sa v roku 2014 po prvotnom
zoznámení so zbierkami začal venovať skúmaniu poľnohospodárskych strojov
a mechanizmov. V prvom rade historickým traktorom nachádzajúcim sa v stálej expozícií
múzea. Výskum naďalej prebieha. Výstupom za minulý rok bol článok uverejnený v odbornej
tlači vydávanej múzeom.

VIII. Prílohy
Organizačná štruktúra:

IX. Tabuľková časť
 Vyhodnotenie podujatí, aktivít a kultúrnych služieb
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Prehľad o príjmoch a Výdajoch

ÚSEK KULTÚRNEHO CENTRA
1.Kultúrno-výchovná činnosť
Výsledkom participácie obidvoch zložiek našej organizácie sú podujatia v roku 2014.
Zrealizované podujatia v obciach a mestách regiónu sú výsledkom dlhodobých vzťahov a
úzkej spolupráce s predstaviteľmi samosprávy.
Popularizácia astronómie a ostatných príbuzných prírodných vied, vzdelávanie detí,
mládeže a dospelých bola hlavnou náplňou kultúrno - výchovnej činnosti útvaru astronómie .
Cieľom podujatí bolo priblížiť dennú i nočnú oblohu, históriu, súčasnosť a trendy astronómie
a kozmonautiky širokej verejnosti. Programy pre deti, žiakov, študentov všetkých stupňov
škôl boli zamerané
na rozširovanie poznatkov z prírodovedy, fyziky a geografie
s prihliadnutím na preberané učebné látky a vek účastníkov.
V priebehu roka sme uskutočnili rôzne formy podujatí – prednášky, besedy,
multimediálne programy, výstavy, astronomické večery a noci pod názvom Noc v škole, Noc
pod oblohou, okresné kolá súťaží celoslovenského charakteru ako výtvarná súťaž „Vesmír
očami detí,“ vedomostná súťaž z astronómie „Čo vieš o hviezdach?“ a súťaž Vesmír
a slnečná sústava pre žiakov štvrtých ročníkov ZŠ v mestách Trebišov a Sečovce.
V rámci medzinárodnej spolupráce sme dňa 24. júna pripravili pre účastníkov detského
astronomického tábora v Sátoraljaújhely v Maďarsku astronomické popoludnie spojené
s prednáškami, besedou, vedomostnými súťažami, hrami a večerné pozorovanie. Pravidelne
sa zapájame aj do celosvetových projektov: Európske solárne dni a Svetový kozmický
týždeň.
V oblasti odbornej činnosti sme nemohli uskutočniť odborné pozorovanie meteorického
roja Perzeidy z dôvodu nepriaznivého počasia počas trvania celého astronomického úkazu.
V celoslovenskom kole súťaže „Vesmír očami detí“ boli ocenené dve práce z nášho
okresu: Michal R. Hreško a Dávid Sakal – Šega zo ZUŠ Trebišov. V krajskom kole
celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ sa v 1. kategórii
umiestnil Ján Plavnický zo ZŠ MRŠ v Trebišove na 1. mieste a Jakub Popovič zo ZŠ
Obchodná Sečovce na 3. mieste. V celoslovenskom kole sa Janko Plavnický umiestnil na 3.
mieste a Jakub Popovič na 8. mieste z celkového počtu 22 súťažiacich. Pre záujemcov
o pozorovanie večernej a nočnej oblohy sme v určených dňoch pripravili pozorovanie
vesmírnych objektov našimi prenosnými astronomickými ďalekohľadmi. Zamerali sme sa
hlavne na orientáciu medzi súhvezdiami a na pozorovanie jasnejších objektov večernej
oblohy.
V roku 2014 sme uskutočnili spolu 153 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 8341
účastníkov. V hodnotenom období pod vedením pracovníkov útvaru astronómie pracovali 4
astronomické krúžky ( 1 pri MaKCJZ a 3 na ZŠ) a Klub astronómov v celkovom počte 60
členov na 104 stretnutiach. Za vstupné z podujatí sme dosiahli príjmy v sume 621,30 €
a z podujatí bolo vybraných 2286 kultúrnych poukazov.
Cieľom environmentálnej výchovy je ovplyvňovať vedomie občanov tak, aby
dokázali múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity života vo
všetkých jeho formách, aby boli ochotní zmeniť spôsob života na taký, ktorý hľadá rovnováhu
medzi nárokmi človeka a možnosťami prírody tak, aby sa zachovali prírodné zdroje i pre
ďalšie generácie. Realizácia podujatí /Dni ochrany prírody, Otváranie studničiek - Cesta
za prameňom, Deň Zeme,Po stopách Frivadského / prispieva k splneniu daného cieľa.
V roku 2014 v priestoroch Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sa
uskutočnilo 10 stretnutí absolventov Klubu Akadémie tretieho veku. Stretnutia členov

klubu umožnili vzájomne sa stretnúť, zúčastniť sa kultúrneho života nielen v klube, ale aj
v rámci Trebišova a okresu.
Pre všetkých, ktorí si chceli tvorivo oddýchnuť, inšpirovať sa a vytvoriť si niečo
originálne sme zrealizovali tvorivú dielňu POWERPOOL .Účastníčky potvrdili náš cieľ
,priblížiť svet umenia každému kto ma záujem oživiť svoju kreativitu i fantáziu kreatívnym
tvorivým spôsobom a vyskúšať si nové a zaujímavé umelecké techniky.
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS / 1. december 2014 / sme zorganizovali
Sviečkový pochod. Pri jeho realizácii sme spolupracovali s ÚS SČK v Trebišove. Pochod
sa uskutočnil v uliciach mesta za účasti 260 študentov z troch trebišovských stredných škôl.
Tradičná ľudová kultúra
2.1. Folklór – hudba, spev, tanec
2.2. Ľudové remeslá
Tradičné podujatia, folklórne slávnosti, festivaly realizujeme s cieľom uchovania hodnôt
ľudových tradícií . Naším zámerom je cez folklórne skupiny priblížiť a zachovať výročné
zvykoslovia / stavanie mája, slávnosti vinobrania, štedrovočerné obyčaje ./
V systéme súťaží sme organizovali regionálnu súťažnú prehliadku „Špivanočki mojo „
Kultúrny dom v Novosade patril detským sólistom spevákom a speváckymi skupinám.
Najlepší reprezentovali okres na krajskom kole súťaže.
Zahraniční Slováci z rôznych kútov Európy sa prvého mája stretli v Slovenskom Novom
Meste na festivale Dedovizeň. Bohatý kultúrny program sa začal Tokajskou kvapkou krvi.
Dobrovoľní darcovia darovali krv priamo v kultúrnom dome. Pre návštevníkov podujatia sme
pripravili zaujímavú expozíciu – tradičné rajbaňe (pranie) a bigľovaňe (žehlenie) ako aj
historický motor z roku 1945, ktorý sa používal na pohon mláťačky alebo píly. V kultúrnom
programe Tokaj v Európe sa predstavili : domáca tanečná skupina Novomestský strapček,
ale aj Rómsky súbor Mladosť, detský folklórny súbor Slniečko, folklórna skupina
Novomeščanka ,folklórne skupiny Komanička z Nového Ruskova, a Tepličan zo Zemplínskej
Teplice. Pozvanie na tradičný festival Slovákov žijúcich v zahraničí Dedovizeň prijali :
kultúrno-umelecký spolok Štefánik zo Srbska, folklórna skupina Slovenka z Rijeky v
Chorvátsku a národnostný spevácky súbor Kvety- Hút z Maďarska. Večer spestrili folkloristi
zo súboru Chemlon z Humenného a ľudový zabávač Ander z Košíc. Súčasťou zaujímavého
programu bolo aj množstvo sprievodných podujatí. V amfiteátri v Slovenskom Novom Meste
sa uskutočnil jarmok tradičných ľudových remesiel. Návštevníci si mohli pozrieť aj ručné
pletenie lana a ukážky športového a služobného výcviku psov, služobného zákroku polície či
výstavu obrazov výtvarníčky Márie Bockovej zo Srbska.
Tokajské vinobranie v Čerhove a deň otvorených pivníc pritiahli do tokajskej
vinohradníckej oblasti vyše osem tisíc návštevníkov. Podujatie sa začalo už v piatok
popoludní Behom tokajskými vinicami. Dom tradícií patril ukážkam výroby vína,
tradičným remeslám a príprave zemplínskych jedál spojených s ochutnávkou. Návratom k
tradičným pekárskym zručnostiam bolo pečenie domáceho chleba a domácich koláčov. Aj
tento rok turistov z Košíc do Čerhova priviezol špeciálny Tokajský expres. Návštevníci si
vyskúšali pletenie lana na historickom stroji, pozreli si výsledky práce rezbárov , šperkárov,
kožiarov a ďalších remeselníkov. Netradične sme zrealizovali tradičný zvyk ukončenia
vinobrania – odovzdánie vinobraneckého venca .V programových blokoch Zempľinska
maňira a Vitajce u nas na vinobraňu sa predstavili folklórne skupiny Furmaňe z Trebišova,
domáci Strapec a dychovka z Michalian. Vystúpil aj folklórny súbor Čarnica z Košíc,
Zemplín z Michaloviec, Ľudová hudba Ondreja Kandráča a populárna hudobná skupina
Desmod. Návštevníci si pochutnávali na gurmánskych špecialitách a užívali si bohatý
kultúrny program plný folklóru a ľudových tradícií.

Výsledkom spolupráce s miestnymi samosprávami sú
tradičné regionálne folklórne
slávnosti., ktorých súčasťou je tradičná zemplínska gastronómia / varenie zamešky,
šlivkovoho ľekvaru - Trebišov, Kazimír, Novosad, Slivník, Dargov, Brezina, /.
3. ZUČ, festivaly
vyhodnotenia pri jednotlivých úsekoch
K šíreniu konfesionálnej tolerancie a ekumenizmu už 20 rokov prispieva Gorazdov
ekumenický festival sakrálnych skladieb.
V Roku Sedembolestnej Panny Márie sa konal Jubilejný XX. ročník 25. mája 2014
v trebišovskom kaštieli. Sprievodné podujatia sa uskutočnili v piatok na Cirkevnom gymnáziu
sv. J. Krstiteľa v Trebišove a v rímskokatolíckom kostole v Sečovciach.
Cieľom festivalu je edukačnými a a odbornými aktivitami prispievať k šíreniu
poznania a úcty sv. Gorazda – výtvarnou tvorbou, odborným seminárom, prehliadkou
cirkevných speváckych zborov a sólistov a sv. omšami v kostoloch okresu.
Priblíženie a spoznávanie andrássyovských dejín v prepojení s Tokajskou vínnou
cestou bolo zámerom už 9. ročníka podujatia Andrássyovci a víno.
Cieľom projektu je cez dobovú hudbu, spev, kostýmy, dramatické spracovanie,
hudobné nástroje priblížiť obdobie vládnutia rodu Andrássyovcov v trebišovskom kaštieli.V
podaní historičky z Múzea Betliar sa uskutočnila zaujímavá prezentácia Andrássyovcov
z Krásnej Hôrky a Betliara a prepojenie Andrássyovského rodu na Trebišov.
Podujatie sa realizovalo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku
a Tokajského vinobrania Čerhov 2014.
-

4. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
Podpora a uchovávanie ľudových tradícií prostredníctvom divadelných kolektívov sa
stalo neodmysliteľnou súčasťou Trebišova. Svedčí o tom nielen organizovanie 17.
Divadelného Trebišova, malej krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov
Košického kraja, ale aj organizovanie 22. Celoštátneho festivalu divadelných hier
s dedinskou tematikou 2014.
Silná tradícia ochotníckeho divadla v Trebišove stála pri zrode tejto celoštátnej
festivalovej udalosti. Svojím špecifickým tematickým zameraním sa orientuje na dramatickú
tvorbu bytostne spätú s dedinou. Prostredníctvom súťažných prehliadok umožňujeme tak
prezentovať sa ochotníckym divadelným súborom nielen z Košického kraja, ale aj z celého
Slovenska. Ich cieľom je nielen podporiť rozvoj a zvyšovanie umeleckej kvality ochotníckych
divadelných súborov v kraji, ale aj uchovávať ľudové tradície prostredníctvom ochotníckych
divadelných kolektívov, ktoré načierajú do pôvodných prameňov a klasiky.
Súčasťou sú rozborové a vzdelávacie semináre, vydávanie festivalového denníka /Festivalový
nočník/, ako aj výstavy - výstava drevorezieb, autorská výstava obrazov, kostýmov a iné.
Zvláštnosťou festivalu je aj súťaž dramatických textov a vystúpenie hosťujúceho
bábkového divadla z Prešova pre najmladšieho diváka. Dramatické prvky zapájame aj medzi
ostatné oblasti kultúrno-osvetovej práce.
Recitátori sa pravidelne zúčastňujú krajských súťaží. Mladým recitátorom dávame
možnosť sa realizovať aj pri iných kultúrno-výchovných podujatiach v rámci okresu.
V roku 2014 Erik Toma z Kazimíra, získal Cenu primátorky mesta Lučenec na celoštátnej
súťaži Timravina studnička 2014.
6. Neprofesionálna výtvarná tvorba
Výtvarníci amatéri svoje práce prezentujú na okresnej výstave Výtvarná paleta.
Tohtoročná sa konala v Trebišove na základe dlhoročnej spolupráce s Kultúrnym centrom

Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci .Najlepšie práce okres reprezentovali na
krajských a celoslovenských súťažiach, Košická paleta /4 autori, 3. miesto: Vladimír Seman,
čestné uznanie- M. Magyar / a Výtvarné Spektrum, /účasť 2 autorov/ . Na výstave Dámska
jazda / tvorba výtvarníčok z Košického samosprávneho kraja/ nás reprezentovala Soňa
Košarová.
Okresné detské výtvarné súťaže sú súčasťou podujatí : Deň polície /Polícia očami detí,
/ Gorazdov festival /Sväté Trojhviezdie /.
Výsledkom spolupráce so základnými umeleckými školami nielen v našom okrese je aj
realizácia výstav Atelié®oom /súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou/ a Mikulášske čary
/súkromná ZUŠ Novosad/
7. Menšinová kultúra
Osvetová a záujmovo-umelecká práca s rómskou menšinovou je sporadická. /účasť súboru
v rámci Tokaj v Európe/.
II. Regionálna činnosť
1. Metodická činnosť
Rozborové semináre a príprava žiakov na vyššie stupne súťaží -úsek astronómie sú stálou
súčasťou regionálnych postupových súťaží.
2.Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
Aj naďalej spolupracujeme so základnými a strednými školami okresu, kultúrnymi
zariadeniami v kraji, Červeným krížom ,cirkevnými spoločenstvami, OR Policajného zboru,
Maticou slovenskou, Lesy SR, záujmové združenia v okrese. .Neodmysliteľnou súčasťou
našej práce je spolupráca s miestnymi samosprávami.

III.

Programy a projekty
1.Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných
aktivitách a podujatiach

Divadelný súbor Janka Borodáča z Plechotíc sa 28. a 29. júna 2014 zúčastnil
divadelného festivalu v Laliti . Predstavil sa divadelnou hrou Cesta, autora Karola Horáka.
Festival - XII. Dni Michala Benku Úču bol pokračovaním a rozšírením spolupráce so
Slovákmi žijúcimi v Srbsku. Spolupráca s divadelníkmi zo Srbska bola nadviazaná v roku
2013 s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove na XXI. ročníku
Festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou v Trebišove.
Už niekoľko rokov spolupracujeme s dvojjazyčnou národnostnou školou zo
Sátoraljaujhely/Maďarsko /
na tvorivej dielni
venovanej maľovaniu kraslíc a
medzinárodného detského astronomického tábora.
2. Realizácia projektov
Cez dotačný systém Ministerstva kultúry SR v rámci dotačných programov
:Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť sme spracovali, zrealizovali
a vyhodnotili 4 projekty: 17. Divadelný Trebišov, 22. Celoštátny festival divadelných
hier s dedinskou tematikou , Andrássyovci a víno a XX. Gorazdov ekumenický festival
sakrálnych skladieb

IV. Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov
Hodnotenie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Ciele a úlohy vyplývajúce z koncepcie starostlivosti o TĽK realizujeme formou
systému súťaži ZUČ a realizáciou podujatí: Dedovizeň a Tokajské vinobranie. Vyššiu
kultúrno-spoločenskú úroveň, prestíž a dobré meno ťažiskových podujatí garantuje aj
záštita predsedu Košického samosprávneho kraja.
V obciach regiónu je vytvorené dostatočné materiálne a technické zabezpečenie tradičných
festivalov /prírodné amfiteátre a rekonštruované kultúrne domy /
Pokračujeme v realizácii súťažných
prehliadok
záujmovo-umeleckej tvorivosti
v nadväznosti na ich periodicitu. Zrealizovali sme
regionálne
postupové súťaže :
Hviezdoslavov Kubín, Cesta do rozprávky -detská dramatická tvorba, Výtvarná paleta
,Špivanočki mojo - detský hudobný folklór. Sme organizátorom krajskej súťaže Divadelný
Trebišov /Malá krajská scénická žatva divadelných súborov Košického kraja./
Súčasťou dramaturgie tradičných regionálnych folklórnych slávnosti. /Zemplínska Teplica,
Kazimír, Novosad, Slivník, Dargov, Brezina, / je aj prezentácia tradičnej zemplínskej
gastronómie / varene zameški, vareňe šlivkoveho ľekváru, pečenie chleba v prenosnej peci a
tradičná gastrónomia zahraničných Slovákov – Dedovizeň./
Konkrétnymi výsledkami spolupráce so zahraničnými Slovákmi je podujatie Dedovizeň a
účasť divadelného súboru z Plechotíc na festivale v Laliti – Srbsko.
Každoročne realizujeme tvorivú dielňu maľovanie kraslíc ako aj astronomický tábor
v dvojjazyčnej národnostnej škole zo Sátoraljaujhely/Maďarsko /
Umeleckí remeselníci z nášho regiónu prezentujú svoju činnosť na jarmokoch tradičných
remesiel, ktoré sú súčasťou podujatí tradičnej ľudovej kultúry.
Za úsek KC rozbor kontrolovala a predkladá: Mgr. Emília Vítková – vedúca úseku
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