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IDENTIFIKAČNÁ KARTA 

ZA ROK 2015 

1. NÁZOV ORGANIZÁCIE a sídlo 

 

 Múzeum a Kultúrne centrum južného 

Zemplína v Trebišove 

2. Forma hospodárenia 

 

Príspevková organizácia 

3. Celkový počet zamestnancov 

- fyzický stav/ prepočítaný stav 

 z toho:  

- odborní zamestnanci (umelci) 

- ostatní zamestnanci 

- pracujúci dôchodcovia      

 

24    /     23,5 

 

18 

6 

1 

 

 

 

 

4. Priemerná mzda zamestnancov 2013 2014 2015 

475,61 528,33 570,49 

5.  Počet spravovaných objektov  

6                       6                     6 

6.. Počet podaných projektov v roku 2015: 

                                z toho úspěšných: 

16 

14 

7. Rozpočet  

- na prevádzku: 

- na činnosť: 

- Terra Incognita 

2013 2014 2015 

271171 

  11760 

  21530 

278071 

  12783 

    5500 

299023 

  11299 

8. Transfer od zriaďovateľa 

- na bežné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

325532,60 

273549,00 

  11281,00 

338861 

281135 

  29783 

394337,51 

324837,51 

 69500,00 

9. Príjmy  

- z prenájmu 

- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové  príjmy 

 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

15261,94 

  4336,00 

10925,94 

15704,06 

  2168,00 

12886,06 

 

    650,00 

9887,65 

2168,00 

7719,65 

 

3171,50 

10. Výdavky 

- bežné: 

- kapitálové: 

338329,14 

325747,14 

  12582,00 

349965,59 

318021,17 

  31944,42 

432081,42 

361284,28 

70797,14 

11. Náklady na činnost:  

 

  11760,00  12783,00 11299,00 

12. Návštevnosť 

celkový počet:  

z toho neplatiaci návštevníci 

 

53277 

26883 

 

53 400 

25 887 

 

48 292 

26 009 

13.. - Náklady 

- Výnosy 

- Hospodársky výsledok organizácie 

341196,02 325272,43 377089,34 

339106,80 341001,86 379660,76 

  -2089,22 +15729,43   

+2571,42 
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I. Všeobecná charakteristika organizácie 

 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 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 a v súlade s potreba a požiadavkami našich 

návštevníkov a priaznivcov.  

     Rok 215 bol pre nás mimoriadne úspešný, keď  Košický samosprávny kraj 

prostredníctvom ROP získal finančné prostriedky, z ktorých zrekonštruoval dva historické 

objekty v nami spravovanom areáli: prvá etapa – Kaštieľ v Trebišove – Obnova NKP a 

druhá etapa – kaštieľ v Trebišove – Obnova Jazdiarne. Bolo tu preinvestovaných cca 5 

miliónov eur.  V oboch objektoch vznikne nový priestor pre expozície i pre spoločenské 

potreby návštevníkov.  

     Tento skutočný stav pozitívne prispeje  k starostlivosti o objekty. Aj napriek tomu, 

však máme v správe 6 objektov, v ktorých sa nachádzajú ďalšie expozície, depozitáre, 

sklady a ktorých technický stav nie je najlepší.  

    Ďalšie historické objekty  a 9 ha park si vyžadujú stálu údržbu a spravovanie.  

Budovy sú vo veľmi zlom technickom stave. 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.      

     Odborní zamestnanci využili čas dočasného presťahovania sa z objektu kaštieľa do 

priestorov kultúrneho centra a počas roka 2015 sumarizovali a spracovávali zbierkové 

predmety uložené v depozitároch.     
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     Naďalej sa na tomto úseku  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. 

     V oblasti vlastnej vedecko-výskumnej činnosti sme sa o trochu posunuli v tom 

zmysle, že traja zamestnanci múzea vrátane riaditeľky sa podieľali na archívnom 

zameranom na aristokratické rody, ktoré v minulosti spravovali trebišovský kaštieľ. Tento 

výskum prebiehal v úzkej spolupráci so štátnym archívom v Prešove. Výskum bol 

vykonaný v Štátnom archíve v Prešove a v Štátnom archíve Prešov – špecializované 

pracovisko  Spišský archív v Levoči za účelom  získania informácií a dokumentov 

potrebných pre tvorbu novej expozície. Výskum vykonali Ing. Stanislav Štefan, Mgr. 

Martin Urban, Mgr. Beáta Kereštanová. 

V tejto súvislosti bol na popud MaKCJZ PhDr. Danielou Pellovou vykonaný 

historicko-archívny výskum trebišovského kaštieľa od jeho prvých majiteľov až po 

posledného majiteľa grófa Michala Andrássyho. Výstupom výskumu je spracovaná 31 

stranová štúdia. 

      V roku 2015 sme, ako partner Mesta Trebišov v  projekte rekonštrukcie hradu 

Parič, ktorý bol podporený z Nórskych fondov, ukončili dodávateľsky archívny výskum 

prostredníctvom Archeológia Zemplín, s. r. o. Michalovce.  

     Výsledkom dodávateľského výskumu jedál v tokajskej oblasti bolo vydanie knihy – 

Kulinárske umenie našich predkov. Vydanie publikácie bolo podporené  MK SR.      

     V rámci publikačnej činnosti sme v roku 2015 vydali dve čísla občasníka – 

Kaštieľske listy – muzeálne noviny. 

     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 profesijné 

obdobie v múzeu zanechala za sebou kus výskumnej a popularizačnej práce, zostala v tejto 

oblasti akási pomyselná diera.  
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     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 2015 úspešný –  v spolupráci s 

partnerským múzeom v maďarskej Békešskej Čabe sme boli účastníkmi maďarského 

festivalu múzeí, ktorý sa konal v Budapešti. Prezentovali sme na ňom pletenie lana a iné 

interaktívne aktivity múzea.  

     Ukážky tradičných činností múzea – k ukážkam pletenia lana, pečenia chleba, 

konzervovania zbierkových predmetov pribudla v roku 2015 ďalšia z tradičných činností – 

mútenie masla, alebo premena mlieka na lahodné maslo, ktoré prebieha tak isto v expozícii 

remesiel južného Zemplína – boli súčasťou vzdelávacieho podujatia pre školy pod názvom 

Šlabikár remesiel. 

     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. 

     Mnoho podujatí v spolupráci úsekov múzea a kultúrneho centra sa konalo v roku 

2015 v hodpodárskom zázemí múzea, keďže tradičný priestor pred kaštieľom nebol k 

dispozícii. Začali sme tradíciu hand made trhov, prvú svojho druhu v regióne Trebišova.  

          V rámci aktívnej spolupráce so Združením Tokajská vínna cesta – sme 

zakladateľom Z TVC i sídlom združenia – sme v roku 2015 sprístupnili verejnosti unikátnu 

vyhliadkovú vežu v tvare suda, ktorá sa nachádza na úpätí tokajských viníc v katastri obce 

Malá Trňa.   

     Aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii objektov sme v roku 2015 realizovali 

odborné i popularizačné aktivity v priestoroch Expozície ľudovej drevorezby a plastiky.  
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 Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a cieľov na jednotlivých 

úsekoch odbornej činnosti 

 

ÚSEK MÚZEA 

 

Akvizičná činnosť 

 

 

Fond 
Prírastky v roku 2015 

Stav zbierkového fondu 

k 31. 12. 2015 

evid. č. ks evid. č. ks 

Archeológia 139 354 728 1 235 

História 19 20 3 791 9 518 

Filumenistika 0 0 502 142 454 

Numizmatika 0 0 1 688 2 560 

Národopis 33 95 2 702 4 759 

Poľnohospodárstvo 0 0 824 1 517 

Umenie 0 0 581 593 

          Spolu: 191 469 10 816 162 636 

 

 

Poznámka k akvizičnej činnosti 

      

V roku 2015 komisia pre tvorbu zbierok bola zvolaná 1x.  

Do fondu archeológie boli prieskumom a výskumom z rôznych lokalít získané tieto 

zbierkové predmety: 

Trebišov – nádoba hlinená, miska hlinená, torzo nádoby, lebka bez mandibuly zo 

zničeného hrobu pri Kostole sv. Ducha, tehly z jazdiarne, záves železný na dvere, meč 

železný – torzo; tehly z jazdiarne, tehla z parku, tehly zo zbúraného Trebišovského 

cukrovaru. Novosad – strieborná minca. Nižný Žipov – tanier cínový. Somotor – miska 

hlinená (Gávska kultúra). Veľaty – komorové a rímsové kachlice. Borša – komorové 

a rímsové kachlice, skoba, klince, záves, nožík, britva, kosák, vrania noha, ľadové klince, 

dlaždice keramické, články kamenné architektonické (torzá), kachlica kamenná. Klin nad 

Bodrogom – tehly. Ruská – tehly z nadzákladového muriva ranogotického kostola 
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z Ruskej; kamenné architektonické články z kostola  Povýšenia sv. Kríža; kusy mramoru, 

torzo zo sarkofágu Štefana Dobóa  z kostola  Povýšenia sv. Kríža; nálezy z hrobov v 

Ruskej: zlaté prstene 12 kusov, zlaté nášivky na čelenku, strieborná zápona a retiazka, 

strieborné šnúrové ozdoby so zlatými niťami, zlaté perličky a ozdobné špirálky, náhrdelník 

z korálok (lastúra), náramky z korálok (lastúra), korálky z perličiek, strieborný gombík, 

fragmenty paličkovanej čipky (zlaté a strieborné nite), strieborný opasok s nitmi, strieborné 

ozdobné nity z rakvy – pukličky a hviezdičky, textilné podložky pod ozdobné nity, korálky 

z náhrdelníkov (zlato, perličky  a lastúra), zlaté náramky s 3 platničkami a emailom, 

ozdobné tkanice z manžety a zo spodnej časti šiat (zlato, striebro), výšivka z pohrebného 

vankúša – fragmenty v pasparte (zlaté a strieborné nite s hodvábnym jadrom), ozdoby 

z pohrebného vankúša – fragmenty v pasparte, srdiečko z pohrebného vankúša, relikviár – 

sv. Ján Nepomucký, konštrukcia čepca s granátovými rozetkami, zlatými špirálkami 

a perličkami, zvyšky vrkoča (striebro, zlato, český granát) a rekonštrukcia čepca z 

novodobých materiálov; materiálová rekonštrukcia čepca s granátovými rozetkami, 

zlatými špirálkami a perličkami (alternatívny materiál). Bačkov – kameninová dlaždica 

z dlažby kaštieľa v Bačkove. Sirník - črep z dna hlinenej nádoby, závažie hlinené 

s okrúhlym otvorom; kachlice komorové; vidlička železná, tordovaná, s dvomi hrotmi; 

Luhyňa – torzá tehál. Vyšný Slavkov – kamenné čepieľky 6 kusov zo strednej doby 

kamennej. 

Darom do fondu archeológie boli získané predmety z lokalít: Michaľany – šálka a 

praslen hlinený, jadro a odštep obsidiánový – badenská kultúra. Sirník – vidlička 

železná, tordovaná, s dvomi hrotmi. Bačkov – sekáč železný na ľad, nôž železný 

vinohradnícky, styk železný, kosák železný. 

Prevodom do fondu archeológie bolo získané torzo téglika hlineného z lokality 

Trebišov. 

Akvizičná činnosť bola zameraná hlavne na získanie zbierkových predmetov do 

pripravovanej expozície grófa Júliusa Andrássyho. Fond histórie bol obohatený o tieto 

zbierkové predmety získané kúpou: 

brožúra Andrássy Gyula – A HÁBORÚ OKAI (prejavy a state); reklamná pohľadnica: 

Andrássy Gyula; výstrižok z talianskeho časopisu – Berlínsky kongres 1878, osobnosti; list 

z knihy – Berlínsky kongres 1878, vytlačenej v roku 1896; dobová fotografia z roku 1898 

Gejzu Andrássyho; kniha Graf Július Andrássy; fotografia s nápisom POLO-JÁTEK 

BUDAPESTEN. HÖLGYEK VERSENYE (Hra pólo – Budapešť. Dámska súťaž); 
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kompletné 9 číslo časopisu Le Journal Illustré z 2. marca 1890; výstrižok z originálu 

časopisu LE MONDE ILLUSTRÉ; osemstranový týždenník časopisu L'UNIVERS  

ILLUSTRÉ – číslo 629 z 3. apríla 1867; obrázok (kresba) ministerského predsedu grófa 

Júliusa Andrássyho;  

 

medirytina erbu grófa Andrássyho, z roku 1830; kapitola z knihy Liberalizmus 

a nacionalizmus (s. 243, 244), Systém európskych štátov 1850 – 1890; poľný poštový 

lístok z 1. svetovej vojny – TÁBORI  POSTAI  LEVELEZŐLAP, ktorého odosielateľom 

bol gróf Gyula Andrássy; fotografia obrazu grófa Tivadara Andrássyho – Vchod do parku, 

výstrižok z časopisu Szalón Ujság číslo 42 z roku 1907. Kúpou bol získaný aj drevený 

stojan s vyrezávaným ornamentom, ozdobným mosadzným kovaním na servírovací príbor 

a útržok papiera s poznámkami neznámeho robotníka Cukrovaru v Trebišove o udalostiach 

2. svetovej vojny, z roku 1944. 

 

Do fondu národopisu pribudli tieto zbierkové predmety: 

mechanický mlynček na ríbezle, mechanický strojček na cestoviny, mechanický mlynček 

na orechy, elektrická špirála v plátennom puzdre, elektrická prenosná autochladnička, 

elektrický ručný mixér, nádoba na výrobu šunky, elektrický mixér a šľahač, domová 

zosilňovacia súprava, elektrická špirála v pogumovanom puzdre, mechanický lis na 

zemiaky, koreničky drevené v poličke, črpáky drevené, plechové lisované obrazy, 

keramická fľaša s pohárikmi, keramické poháriky 6 kusov, keramické poháre (Pozdišovská 

keramika) 6 kusov, keramické šálky na kávu s podšálkami 4 kusy, keramické hrnčeky 5 

kusov, keramická kávová súprava, keramický svietnik, kovová fľaša so 6 pohárikmi, 

keramická fľaša s uzáverom a sacie poháre keramické na dvoch nôžkach 6 kusov.  

 

Evidencia zbierkového fondu a elektronické spracovanie zbierok (ESEZ) 

 

Odbor 

Prírastky 

celkovo 

Skatalogizované 

celkovo 

Skatalogizované 

v danom roku 

Úbytok 

v danom 

roku 

pr. č. ks pr. č. ks pr. č. ks pr.č. ks 

Archeológia 728 1 235 589 881 0 0 0 0 
História 3 791 9 518 3 772 9 498 0 0 0 0 

Numizmatika 1 688 2 560 1 688 2 560 0 0 0 0 
Filumenistika 502 142 454 502 142 454 0 0 0 0 
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História (spolu) 5 981 154 532 5 962 154 512 0 0 0 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Etnografia 

2 702 4 759 2 702 4 759 33 95 0 0 

Umenie 581 593 581 593 0 0 0 0 

Poľnohospodárstvo 824 1 517 824 1 517 0 0 0 0 

Spolu: 10 816 162 636 10 658 162 262 33 95 0 0 

 

 

Elektronické spracovanie zbierok 

 

 Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia Počet 

predmetov 

s digitálnym 

obrazovým 

dokumento

m 

Počet 

záznamo

v v 

CEMUZ 

počet 

prírastkovýc

h čísel 

počet kusov 

zbierkovýc

h 

predmetov 

počet 

evidenčnýc

h čísel 

počet kusov 

skatalogizovanýc

h predmetov 

Celkov

ý počet 
2 798 11 363 5 5 5 213 5 

 

 

Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektronickému spracovaniu zbierok 

 

V druhodstupňovej evidencii je potrebné spracovať všetky novonadobudnuté zbierky 

z fondu archeológie a histórie. 

 

Ján Chovanec 

 

Zbierkové predmety z depozitára histórie v kaštieli boli prenesené do určených priestorov 

v koniarni. Robila sa systemizácia a uloženie historických zbierok v súčasných priestoroch 

depozitára. 

 

Systemizácia zbierok v depozitári fondu archeológie. 

 

Evidencia, spracovanie, balenie a uloženie nových prírastkov fondu archeológie do 

depozitára. 

 

Evidencia, spracovanie, balenie a uloženie nových prírastkov fondu histórie do depozitára. 
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Prepisoval sa zoznam zbierkového fondu histórie do elektronickej podoby v programe 

Word.  

 

Pripravil zoznam na digitalizáciu zbierok z fondu archeológie a histórie podľa projektu 

KSK. 

  Pripravoval Smernicu pre vykonávanie základných odborných činností pri nadobúdaní, 

ochrane,  evidencii a prezentácii zbierkového fondu múzea. 

 

 

Mária Parihuzová 

 

Zbierkové predmety z depozitára keramiky v kaštieli boli prenesené do určených 

priestorov v koniarni (miestnosť bývalej muzeálnej knižnice). Robila sa systemizácia 

a uloženie zbierok keramiky v súčasných priestoroch depozitára a systemizácia zbierok 

v depozitároch fondu národopisu. 

 

Evidencia, spracovanie a uloženie nových prírastkov fondu národopisu do depozitára. 

 

Prepisoval sa zoznam zbierkového fondu národopisu do elektronickej podoby. 

 

 

Martin Urban 

 

Vytvoril záznam o dlhodobom umiestnení zbierkových predmetov (zo zrušenej 

expozície Cestami práce a bojov za chlieb) v expozíciách Tradičných remesiel južného 

Zemplína, Vývoja mlatby a Poľnohospodárskych strojov a mechanizmov. 

 

Miestny zoznam o uložení zbierkových predmetov v depozitári poľnohospodárstva 

doplnil o predmety zo zrušenej expozície Cestami práce a bojov za chlieb a dočasne 

uložené zbierkové predmety z expozície Tokajského vinohradníctva a vinárstva na 

Slovensku.  

 

Vytvoril miestny zoznam zbierkových predmetov fondu umenia po presťahovaní 

z kaštieľa do určených priestorov v koniarni.  
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V rámci elektronického spracovania zbierok v programe ESEZ 4 G bolo 

spracovaných 5 evidenčných čísel a 5 kusov zbierkových predmetov fondu 

poľnohospodárstva.  

 

Kustódi zbierkových fondov pokračovali v zhotovovaní digitálnych obrazových 

dokumentov zbierkových predmetov. Vo fonde archeológie je vyhotovených 1050 

obrazových záznamov, vo fonde histórie je vyhotovených 330 obrazových záznamov; vo 

fonde národopisu bolo vyhotovených 40 a vo fonde poľnohospodárstva 336 obrazových 

záznamov. 

 

V múzeu chýbajú priestory na ateliér s vybavením na digitalizáciu archeologických 

nálezov a ďalších zbierok múzea. 

 

 

Ochrana zbierkového fondu 

 

Nedostatky v ochrane zbierkového fondu: 

 

V 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. Expozícia Vývoja mlatby nie je chránená 

elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS). Tento problém pretrváva naďalej.  

 

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. 
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Poznámka k ochrane zbierkového fondu: 

 

Mária Parihuzová 

 

Vlastnými prostriedkami bolo čistených a následne konzervovaných 13 kusov zbierkových 

predmetov z fondu národopisu. 

Ján Chovanec 

 

28. 9. 2015 predložil zoznam a odovzdal konzervátorom múzea archeologické zbierky 

určené na konzerváciu z týchto lokalít: Trebišov, Dargov, Čičarovce, Malá Bara, Borša, 

Somotor.  

 

S konzervátormi umýval a čistil zbierku novovekých kachlíc z Borše a Trebišova. 

 

Reštauroval zlepovaním torzá renesančných kachlíc z kaštieľa vo Veľatoch. 

 

Všetky exponáty, ktoré boli do expozície histórie poľnohospodárstva vypožičané od múzeí 

a vedeckých ústavov pred rokom 1987, boli v poriadku vrátené. 

 

 

Z dôvodu rekonštrukcie budovy a priestorov jazdiarne boli v mesiaci júl zbierkové 

predmety z fondu poľnohospodárstva a národopisu doposiaľ uložené v týchto priestoroch, 

prevezené a uložené do prenajatých priestorov v Trebišove. 

 

 

Revízie zbierkových predmetov: 

 

Z dôvodu rekonštrukcie kaštieľa a zrušenia hlavnej expozície Cestami práce 

a bojov za chlieb sa vykonali čiastkové revízie fondov – archeológie, histórie, národopisu, 

poľnohospodárstva a umenia.  
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Archeológia 

 

Revízna komisia pre fond archeológie bola určená v tomto zložení: Mgr. Mária 

Parihuzová (vedúca komisie), Mgr. Martin Urban (člen komisie), Bc. Zuzana Pavlová 

(členka komisie). Exponáty z expozície Cestami práce a bojov za chlieb boli uložené do 

depozitára fondu archeológie a veľkorozmerné a ťažké exponáty z expozície Lapidária boli 

uložené v jazdiarni. Z dôvodu rekonštrukcie jazdiarne bola prevezená a uložená do 

halového skladu v Trebišove krstiteľnica kamenná s evidenčným číslom A 323. 

Krstiteľnice kamenné s evidenčnými číslami A 420 a A 556 sú uložené v exteriéri múzea. 

 

Národopis 

 

Revízna komisia pre fond národopisu bola určená v tomto zložení: Mgr. Martin 

Urban (vedúci komisie), Jaroslav Sinay (člen komisie) a Bc. Zuzana Pavlová (členka 

komisie). 

Z dôvodu nedostatočnej priestorovej kapacity depozitárnych priestorov fondu národopisu, 

národopisné exponáty zo zrušenej expozície Cestami práce a bojov za chlieb a expozície 

Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku boli uložené takto: depozitáre fondu 

národopisu a poľnohospodárstva, niektoré zbierkové predmety boli inštalované do 

expozície Ľudového textilu južného Zemplína a expozície Tradičných remesiel južného 

Zemplína. Veľkorozmerné a ťažké exponáty expozície Tokajského vinohradníctva 

a vinárstva na Slovensku zostali na svojom pôvodnom mieste v priestoroch pivnice 

kaštieľa (N 627 sudy 4 kusy, N 1094 kaďa a N 1225 cajchovačka). Depozitár keramiky bol 

presťahovaný do priestorov koniarne – bývalej muzeálnej knižnice. 

 

Poľnohospodárstvo 

 

Revízna komisia pre fond poľnohospodárstva bola určená v tomto zložení: Mgr. 

Mária Parihuzová (vedúca komisie), Miloš Leško (člen komisie), Ildika Kostovčíková 

(členka komisie). Počas premiestňovania zbierkových predmetov do určených priestorov 

sa súčasne uskutočňoval aj ich zápis s údajom o novom uložení. Celkovo bolo 

premiestnených 198 kusov zbierkových predmetov (4 kusy zbierkových predmetov boli 

premiestnené iba sčasti kvôli rozmernosti). Dva zbierkové predmety zostali kvôli 

rozmernosti na pôvodnom mieste v pivničných priestoroch kaštieľa. Zbierkové predmety 
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sú z dôvodu priestorovej kapacity múzea uložené na viacerých miestach, t.j.: depozitár 

poľnohospodárstva, expozícia Vývoj mlatby, expozícia Poľnohospodárske stroje 

a mechanizmy, expozícia Ľudový odev južného Zemplína, expozícia Tradičné remeslá 

južného Zemplína a v depozitári národopisu. Časť fondu poľnohospodárstva je počas 

rekonštrukcie uskladnená v prenajatých priestoroch mimo budov múzea. 

 

Umenie 

 

Revízna komisia pre fond umenia bola určená v tomto zložení: PhDr. Ján 

Chovanec, PhD. (vedúci komisie), Dušan Ferčák (člen komisie), Jozef Danko (člen 

komisie). Zbierkové predmety pôvodne umiestnené na chodbách a v depozitárnych 

priestoroch kaštieľa boli umiestnené do určených priestoroch koniarne (bývalá muzeálna 

knižnica). Počas premiestňovania predmetov sa súčasne uskutočňoval aj ich zápis s údajom 

o novom uložení. 

 

 

Iné odborné činnosti 

 

 

Zriadenie Bibliotéky vinohradníctva a vinárstva v múzeu 

 

V roku 2015 múzeum zriadilo Bibliotéku vinohradníctva a vinársta, zameranú na 

zbieranie materiálov týkajúcich sa vinohradníckej oblasti Tokaj, napr. odbornú literatúru, 

populárno-náučnú literatúru, monografie, obrazové publikácie, časopisy, noviny, 

kartografické materiály, rozvojové dokumenty, štúdie, články, fotografie a iné. 

 

Stanislav Štefan 

 

K 31.12.2015 je v bibliotéke evidovaných 27 kusov predmetov, z toho je 5 kusov 

publikácií, 3 kusy záverečné vysokoškolské práce, 7 kusov rozvojových dokumentov, 2 

kusy zborníky z odborných seminárov, 2 kusy katalógov vystavovateľov vín a ďalšie 

dokumenty. 
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Expozičná a výstavná činnosť 

 

Aktivity v  rámci nových expozícií 

Expozícia šľachtických rodov a gróf Július Andrássy s jeho rodinou 

 

V júli 2015 sa začala v rámci ROP obnova a modernizácia trebišovského kaštieľa. 

V tejto súvislosti dochádza  k zmene využitia vnútorných priestorov kaštieľa. 

Poľnohospodárska expozícia prezentovaná veľkými poľnohospodárskymi strojmi bola 

preložená do iných expozičných priestorov. Interiérom kaštieľa bola priradená nová 

funkcia – prezentovať šľachtické rody vlastniace kaštieľ od jeho postavenia s dôrazom na 

grófa Júliusa Andrássyho a jeho rodinu. Úloha prípravy novej expozície sa stala úlohou 

roka pre všetkých zamestnancov múzea. 

Pri naplňovaní tejto úlohy sme sa prioritne zamerali na spoluprácu s Múzeom 

Betliar, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Múzeum Betliar, v osobe jeho 

riaditeľa Júliusa Barcziho, sa zaviazalo zabezpečiť odborné vedenie a riešenie tvorby 

koncepcie, výberu zbierkových predmetov pripravovanej expozície v Trebišove, venovanej 

grófovi Júliusovi Andrássymu a jeho rodine a ďalších šľachtických rodov. 

V rámci tejto spolupráce Múzeum Betliar poskytne do dlhodobej výpožičky rôzne 

zbierkové predmety charakterizujúce spomínané šľachtické rody a dobu v ktorej žili. 

V oblasti výskumnej činnosti bolo v roku 2015 pre múzeum prioritou vykonanie 

historicko-archívneho výskumu zameraného na aristokratické rody, ktoré v minulosti 

spravovali trebišovský kaštieľ. Tento výskum prebiehal v úzkej spolupráci so štátnym 

archívom v Prešove. Výskum bol vykonaný v Štátnom archíve v Prešove a v Štátnom 

archíve Prešov – špecializované pracovisko  Spišský archív v Levoči za účelom  získania 

informácií a dokumentov potrebných pre tvorbu novej expozície. Výskum vykonali Ing. 

Stanislav Štefan, Mgr. Martin Urban, Mgr. Beáta Kereštanová. 

V tejto súvislosti bol na popud MaKCJZ PhDr. Danielou Pellovou vykonaný historicko-

archívny výskum trebišovského kaštieľa od jeho prvých majiteľov až po posledného 

majiteľa grófa Michala Andrássyho. Výstupom výskumu je spracovaná 31 stranová štúdia. 
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Pre zdokumentovanie využitia kaštieľa od roku 1919 až do súčasnej doby bol 

vykonaný archívny výskum v Štátnom archíve v Košiciach – pobočka Trebišov. Výskum 

pokračuje aj v roku 2016 tak, aby výsledky mohli byť využité pri tvorbe novej expozície 

aristokratických rodov v trebišovskom kaštieli. 

V tomto roku sa spolupráca s Múzeom Betliar zintenzívňuje tak, aby časť expozície 

mohla byť sprístupnená verejnosti už v roku 2016. 

Dôležitým problémom zostáva nedostatok finančných zdrojov na zriadenie novej 

expozície. Preto MaKCJZ v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom – odborom 

kultúry hľadá možnosti financovania novej expozície aj prostredníctvom Programu 

cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. 

 

Expozícia regionálnych dejín – Zemplín Andtiqua 

     Juhozápadný trakt kaštieľa tvorí v súčasnosti 6 miestností. V jednej z nich (na prízemí 

veže) je však umiestnené technické zariadenie vzduchotechniky. 

     V ďalších piatich miestnostiach bude inštalovaná historická expozícia z regionálnych 

dejín južného Zemplína a časti Užskej župy. Do jednotlivých priestorov navrhujeme 

inštalovať exponáty expozície nasledujúcim spôsobom. 

 

     A: Praveké osídlenie, včasnohistorické osídlenie, včasný stredovek        
 

     B: Stredovek                                                                                              
 

     C: Novovek                                                                                                 

     D: Klenotnica                                                                                              

     E: Moderné dejiny (Rakúsko-Uhorsko, Československo, Slovensko)       

      

 



17 

 

A                     Praveké osídlenie, včasnohistorické osídlenie, včasný stredovek 

V tejto časti expozície by mali byť umiestnené archeologické nálezy z rôznych období: 

paleolitu, neolitu, eneolitu, prechodné obdobie na rozhraní eneolitu a staršej doby 

bronzovej, staršia doba bronzová, stredná doba bronzová, mladšia a neskorá doba 

bronzová, doba halštatská, latenské obdobie, doba rímska, obdobie sťahovania národov, 

včasný stredovek... 

B                                                                Stredovek 

      Stredoveké obdobie bude prezentované najmä architektonickými pamiatkami hradov, 

kostolov a kláštorov. Exponáty budú najmä z Hradu Parič v Trebišove, exponáty z Kostola 

sv. Ducha v Trebišove, z Kostolov a pamiatok z regiónu. Predstavíme aj sakrálne pamiatky 

vzácnymi kamennými krstiteľnicami. 

C                                                                 Novovek 

Novoveké obdobie bude v expozícii prezentované architektonickými pamiatkami 

kaštieľov, kúrií a kláštorov.  

     Prostredníctvom dejinných udalostí budú predstavené osobnosti z radov šľachty, 

pochádzajúce z južného Zemplína, ktoré mali vplyv na hospodárske, politické či 

cirkevné dianie v Uhorsku a Rakúsko-Uhorsku (napr. František II. Rákóczi, Július 

Andrássy st., Teodor Andrássy, Július Andrássy ml., Gejza Andrássy a ďalšie 

osobnosti). 

 

D                                                                Klenotnica 

 

     Klenotnica bude obsahovať najvýznamnejší súbor pamiatok z rozhrania stredoveku 

a novoveku z poslednej tretiny 16. storočia, ktorý sa našiel v Kostole Povýšenia sv. 

Kríža v obci Ruská. V niekoľkých hroboch sa našlo množstvo zlatých šperkov s 

diamantmi a drahými kameňmi, zvyšky renesančných odevov zdobených paličkovanou 

čipkou so zlatými niťami, ale aj zvyšky pohrebného vankúša. Tieto vzácnosti patrili 
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rodine Istvána Dobóa, ktorý bol preslávený obranou hradu Eger proti Turkom v roku 

1552.  

     V klenotnici budú vystavené šperky, zvyšky textílií so zlatými niťami, ale aj 

materiálové kópie pohrebných šiat a pohrebného vankúša. 

 

 

E                      Moderné dejiny (Rakúsko-Uhorsko, Československo, Slovensko) 

 

     V závere expozície budú priblížené dejinné udalosti, ktoré vplývali na život 

obyvateľov južného Zemplína v časoch Rakúsko-Uhorska, Československa a Slovenska 

(výstavba cukrovaru v Trebišove, 1. svetová vojna, 2. svetová vojna, Trebišov ako prvé 

sídlo SNR na oslobodenom území, znárodnenie, okupácia sovietskou armádou, 

Nedokončená revolúcia 1989), ale aj významné osobnosti týchto udalostí, pochádzajúce 

z južného Zemplína. 

          Z exponátov možno spomenúť napríklad korunové poukážky, ktoré uviedli do obehu    

sovietski vojaci práve v Trebišove. 

 

     Pri tvorbe oboch expozícií je potrebná aj spolupráca s architektmi a dizajnérmi , tiež 

je potrebná a dôležitá myšlienka marketingu a jednotného informačného systému 

expozícií.  

     Veľmi dôležitou zložkou aj pri tvorbe tejto expozície sú finančné prostriedky jednak 

na samotnú expozíciu, jednak na financovanie služieb architekta a dizajnéra. 
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Poľovnícka expozícia v objekte Jazdiarne 

 

     V rámci ROP prebehla počas roku 2015 aj rekonštrukcia objektu jazdiarne, ktorá 

doposiaľ slúžila ako depozitár a sklad. Tento objekt nebol nikdy sprístupnený 

verejnosti, neprevádzkoval sa, teda nevykazoval žiadne prevádzkové náklady. Rok 2016 

bude rokom, kedy sa historicky, nielen pre obyvateľov mesta Trebišov a jeho priľahlého 

regiónu, ale pre všetkých návštevníkov, otvoria nové možnosti na zážitky získané 

z prehliadky unikátnej expozície zameranej na poľovníctvo. Táto expozícia vznikne 

v spolupráci s Loveckým spolkom svetobežníkov, n.o., Trebišov.  

     Hlavnou myšlienkou expozície, ktorá sa bude rozprestierať v priestore o rozlohe cca 

1000 m2 bude prezentovať prostredníctvom zážitkových diorám a vzácnych trofejí 

všetky svetadiely z pohľadu loveckého.  Cieľom je prostredníctvom tejto expozície tiež 

poukázať na voľnočasovú aktivitu rodiny Andrássy, ktorou bolo poľovníctvo. 

Prezentovaná bude aj fauna a flóra južného zemplína. Táto expozícia by mala mať 

charakter komerčný a prostredníctvom svetelných a zvukových efektov by mala 

návštevníka vniesť do autentickej prírody daného kontinentu.  

     Súčasťou budovy je aj historická veža, v jej hornej časti sa nachádzajú vodné nádrže 

z obdobia Andrássyovcov. Jednotlivé poschodia tejto veže budú sprístupnené verejnosti.  

     V prednej časti objektu vznikol konferenčný priestor, v ktorom budeme organizovať 

prednášky, stretnutia, ale zároveň je to veľmi vhodný priestor na prevádzkovanie 

kaviarne, vinárne, prenájom na rôzne spoločenské a vzdelávacie aktivity pre iné 

subjekty. Vzniká tu stála výstavná miestnosť pána Štefána Bubána. 

 

Poznámka k expozičnej a výstavnej činnosti 

 

Expozície: 

 

V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou kaštieľa ako hlavného objektu múzea 

sa 1. decembra 2014, teda presne po 27 rokoch, zrušila 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 
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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: Parná oracia 

súprava (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 jestvujúcich expozíciách – 

Poľnohospodárske stroje a mechanizmy a Vývoj mlatby, v múzejných depozitároch, 

prípadne boli vrátené múzeám, ktoré ich v čase inštalácie zapožičali nášmu múzeu. 

 

Výstavy: 

 

Názov výstavy Autori 
Dátum 

výstavy 
Miesto Pôvodnosť Katalóg  

Trebišovski pisanki 

-  26. ročník výstavy 

kraslíc 

Mgr. Mária 

Parihuzová 
27.02.-26.04. 

Expozícia 

Ľudovej 

drevorezby 

a plastiky 

Zemplína 

vlastná nie 

Cukor, cukrík, 

cukríček 

Mgr. Beáta 

Kereštanová 

– Zlatica 

Rozáková 

12.05.-30.09. 

Expozícia 

Ľudovej 

drevorezby 

a plastiky 

Zemplína 

vlastná nie 

 

Vlastné výstavy: 2 

Prevzaté výstavy: 0 

Spolupráca na výstave: 0  

Výstavy dovezené zo zahraničia: 0 

Výstavy vyvezené do zahraničia: 0 

Spolu: 2 výstavy 
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Trebišovski pisanki 

Z dôvodu rekonštrukcie kaštieľa sa 26. ročník súťažnej výstavy v zdobení 

veľkonočných kraslíc Trebišovski pisanki konal v expozícii Ľudovej drevorezby a plastiky 

Zemplína. Počas vernisáže sa konali názorné ukážky zdobenia veľkonočných kraslíc, ktoré 

predviedli šiesti krasličiari. Návštevníci mohli obdivovať a porovnávať 613 kusov kraslíc 

od 33 autorov, ktoré boli vyzdobené najrozličnejšími materiálmi a technikami tradičnými i 

novodobými. Tri ľudové autorky svoje kolekcie kraslíc 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 – obháčkovanie, zdobenie farbami, oblepovanie semienkami, oblepovanie 

papierom – quilling, oblepovanie stužkami, oblepovanie prámikmi a servítková technika – 

dekupáž. Ďalej rôzne kombinované techniky (tradičné s netradičnými): ako napr. reliéfne 

zdobenie voskom + zlatými detailmi, reliéfne zdobenie voskom + prelamovanie (madeira), 

reliéfne zdobenie voskom + leptanie kyselinou, farbenie v odvare z cibuľových šupiek + 

zdobenie tušom + vyškrabovanie + brúsenie a rôzne iné techniky.  

Do súťaže sa zapojili výrobcovia kraslíc z okresov Trebišov, Bardejov, Humenné, 

Michalovce, Snina a Vranov nad Topľou.  

Nesúťažne svoje výrobky s veľkonočnou tematikou zhotovené technikou origami 

vystavovali manželia Vincencia a Juraj Baranovi z Trebišova. Medovníky s veľkonočnou 

tematikou prezentovala Eva Sojčáková z Trebišova a Viera Obrinová z Vechca. 

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. 

Cukor, cukrík, cukríček, výstava realizovaná zo súkromnej zbierky Zlatici Rozákovej 

z Trebišova, ktorá je zberateľkou hygienicky baleného cukru z celého sveta. Je súčasťou 

zberateľských výstav obyvateľov nášho regiónu. Táto jedinečná zbierka hygienicky 

baleného cukru narástla k počtu 2 500 kusov z 36 krajín sveta. Vystavený bol hygienicky 



22 

 

balený cukor rôznych motívov a tvarov, pričom čestné miesto patrilo úplne prvému 

baleniu, ktorým pani. Rozáková v roku 1996 svoju zbierku začala. Vlastná výstava. 

Autorky výstavy: Mgr. Beáta Kereštanová – Zlatica Rozáková. 

 

 

Účasť na konferenciách 

 

 

Ján Chovanec 

 

V apríli sa zúčastnil na Zjazde slovenských archeológov. Na zjazde bol opäť zvolený za 

člena Výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti. V priebehu roka sa zúčastnil aj dvoch 

zasadnutí výboru (Bratislava, Nitra). 

 

 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť a propagácia múzea 

 

Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a propagácii múzea  

 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 

 

Kultúrno-

vzdelávacie 

podujatia 

Počet 

podujatí 

Počet 

návštevníkov 

Z toho 

neplatiacich 

Náklady Príjmy 

Vzdelávacie 

programy 

0 0 0 0 0 

Lektoráty 10 200 200 0 0 

Prednášky a besedy 2 90  90 15,00 0 

Kultúrne podujatia 1 29 29 0 0 

Špecializované 

akcie 

2 4 315 4 315 269,27 0 

Iné podujatia 1 1 208 1 208 95,74 0 

Spolu 16 5 842 5 842 380,01 0 

Lektoráty 
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Martin Urban 

Za poznaním pamiatok Trebišova – 10 komentovaných prehliadok všetkých kultúrnych 

pamiatok v meste Trebišov. 

 

 

Prednášky a besedy: 

 

Ján Chovanec 

Pripravil 4 prednášky a prezentácie v klube dôchodcov v Trebišove. 

 

Herkules kresťanov – prednáška pre Klub dôchodcov učiteľov v Trebišove. 

 

 

Beáta Kereštanová 

 

Anonymné postavy v Markovom evanjeliu, s Rastislavom Dvorovým, evanjelistom 

pôsobiacim v Izraeli (20.12.2015). 

 

 

Kultúrne podujatia: 

      

Mária Parihuzová 

Slávnostné vyhodnotenie 26. 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 

(26.4.2015). 

 

 

Špecializované akcie: 

Noc múzeí, tajomstvo zakliatych priestorov. Po prvý krát v objekte jazdiarne sa konala 

netradičná nočná prehliadka, ktorej zámerom bolo ukázať návštevníkom jedinečný objekt, 

ktorý doposiaľ nebol verejnosti sprístupnený a je pripravený na rekonštrukciu. Hlavnou 
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myšlienkou bola umelecká laserová šou s dôrazom na historické architektonické prvky 

(22.5.2015). 

 

Chlebom a vínom. Podujatie sa uskutočnilo v tomto roku v iných priestoroch múzea, 

vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu objektov kaštieľa a jazdiarne. Organizovali sme 

ho v širšom areáli múzea, v jeho hospodárskom zázemí. Vydarilo sa, prvýkrát sme vyberali 

vstupné. Toto podujatie bolo v tomto roku zaradené medzi trvalo udržateľné podujatia, kde 

sme prostredníctvom Združenia pre rozvoj južného Zemplína získali finančné prostriedky 

od KSK. Finančne nás tiež podporilo MK SR v rámci dotácií Pro Slovakia a Združenie 

Tokajská vínna cesta, projekt 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. 

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 
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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.   

V kultúrno – hudobnom programe sa striedal zemplínsky tanec v podaní Folklórneho 

súboru Čarnica z Košíc, regionálne folklórne kolektívy a náladu pozdvihlo aj vystúpenie 

súboru írskeho tanca Merlin zo Sniny. Na záver vystúpil spevák Robo Opatovský 

(28.8.2015). 

 

Iné podujatia - tvorivé dielne: 

Mária Parihuzová 

Tradičným podujatím na Kvetnú nedeľu je tvorivá dielňa Zdobíme kraslice. V roku 2015 

to bol jej 8. ročník. Praktické ukážky zdobenia kraslíc prezentovalo 13 krasličiarov, ktorí 

predviedli široké spektrum techník výzdoby kraslíc. Súčasne sa konali aj názorné ukážky 

zdobenia medovníkov, výroby jarných kvetov z krepového papiera a ukážky výroby 

veľkonočných dekorácii technikou origami. Študenti Cirkevnej odbornej školy sv. Jozafáta 

v Trebišove pripravili ukážky veľkonočného stolovania. Tradičné veľkonočné jedlá 

a jedinečné tokajské vína mohli ochutnať aj návštevníci múzea. Príjemné sviatočné 

odpoludnie spestrila Folklórna skupina Trebišovska orgoňina. Pre návštevníkov sa konala 

aj 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 (29.3.2015).  

 

 

Iné (podujatia iných organizácií, s prezentáciou činností Múzea a KCJZ v Trebišove): 

Tokaj v Európe – Slovenské Nové Mesto. Prezentácia muzeálnych expozícií na festivale 

Slovákov žijúcich v zahraničí. Múzeu sa prezentovalo ukážkami pletenia lana, expozíciou 
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stabilných motorov a názornými ukážkami tradičného prania a žehlenia – Rajbaňe 

a bigľovaňe na Zempline (1.5.2015). 

 

Festival maďarských múzeí, Budapešť. Ako partnerské múzeum Múzea Mihálya 

Munkácsyho v Békešskej Čabe sme za zúčastnili tohto prestížneho podujatia a 

prezentovali jedno z činností múzea – ukážky pletenia lana (16. a 17.5.2015). 

 

Abovské kultúrne slávnosti – prezentácia pletenia lana na medzinárodnom festivale 

v Rozhanovciach (28.6.2015). 

 

Európske ľudové remeslo, Kežmarok – ukážky pletenia lana na najprestížnejšom 

európskom festivale ľudových remesiel za účasti prezidenta SR Andreja Kisku 

(12.7.2015). 

 

Prezentácia múzejných činností. Návštevníkom Goralského dvora v Haligovciach naši 

pracovníci predviedli pletenie lana na historickom spletacom stroji z 19. storočia, ktorý je 

súčasťou expozície Tradičných remesiel južného Zemplína (15.8.2015). 

 

Jej veličenstvo kráľovná – kráľovná Alžbeta v našich dejinách. Spolupráca pri 

zorganizovaní veľkolepej výstavy v SNM – Múzeum Betliar, kde sme sprostredkovali 

zapožičanie trónneho kresla z rímsko-katolíckej farnosti v Trebišove (4.6. – 30.9.2015). 

 

Tokajské vinobranie Čerhov – ukážky pletenia lana a stabilných motorov na najväčšom 

zemplínskom festivale. 

 

Propagácia múzea: 

 

V tlači 8 

 
V rozhlase 9 

V televízii 5 

Na internete 158 

Extérierová reklama 56 

Direct mailing 350 
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Beáta Kereštanová 

 

Denník Korzár 

Uverejné pozvánky na podujatia, články k podujatiam múzea a rekonštrukcii kaštieľa: 

 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/8004639/v-jazdiarni-trebisovskeho-kastiela-bude-

po-rekonstrukcii-muzeum-polovnictva.html 

 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/8025738/v-trebisove-obdivovali-umenie-

kreativnych-a-nadanych-ludi.html 

 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7988081/trebisovcania-hodovali-pri-andrassyho-

kastieli.html 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7986983/pozrite-si-ako-netradicne-mozete-

spoznavat-pamiatky-trebisova.html 

 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7984686/chlebom-a-vinom-pozrite-si-dozinky-v-

trebisove.html 

 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7984818/dozinkovy-festival-ukazal-aj-tradicnu-

kuchynu-a-vyrobu-vina.html 

 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7983367/dozinkovy-festival-chlebom-a-vinom-opat-

pozyva-navstevnikov-do-trebisova.html 

 

 http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7979052/rekonstrukcia-kastiela-v-trebisove-

prinesie-vyssi-standard-aj-novu-galeriu.html 

 

 

RTVS – Rozhlas Slovensko 

Reportáž k aktivitám v rámci projektu Tokaj je len jeden (január 2015). 

Reportáž k aktivitám v rámci projektu Víno a kraslice (31.3.2015). 

 

http://trebisov.korzar.sme.sk/c/8004639/v-jazdiarni-trebisovskeho-kastiela-bude-po-rekonstrukcii-muzeum-polovnictva.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/8004639/v-jazdiarni-trebisovskeho-kastiela-bude-po-rekonstrukcii-muzeum-polovnictva.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/8025738/v-trebisove-obdivovali-umenie-kreativnych-a-nadanych-ludi.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/8025738/v-trebisove-obdivovali-umenie-kreativnych-a-nadanych-ludi.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7988081/trebisovcania-hodovali-pri-andrassyho-kastieli.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7988081/trebisovcania-hodovali-pri-andrassyho-kastieli.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7986983/pozrite-si-ako-netradicne-mozete-spoznavat-pamiatky-trebisova.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7986983/pozrite-si-ako-netradicne-mozete-spoznavat-pamiatky-trebisova.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7984686/chlebom-a-vinom-pozrite-si-dozinky-v-trebisove.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7984686/chlebom-a-vinom-pozrite-si-dozinky-v-trebisove.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7984818/dozinkovy-festival-ukazal-aj-tradicnu-kuchynu-a-vyrobu-vina.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7984818/dozinkovy-festival-ukazal-aj-tradicnu-kuchynu-a-vyrobu-vina.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7983367/dozinkovy-festival-chlebom-a-vinom-opat-pozyva-navstevnikov-do-trebisova.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7983367/dozinkovy-festival-chlebom-a-vinom-opat-pozyva-navstevnikov-do-trebisova.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7979052/rekonstrukcia-kastiela-v-trebisove-prinesie-vyssi-standard-aj-novu-galeriu.html
http://trebisov.korzar.sme.sk/c/7979052/rekonstrukcia-kastiela-v-trebisove-prinesie-vyssi-standard-aj-novu-galeriu.html
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RTVS – Rádio Regina 

Pozvánka na šlabikár remesiel (jún 2015). 

Šlabikár remesiel (júl 2015). 

Chlebom a vínom (august 2015). 

Prvé hand made trhy (október 2015). 

Deň Andrássyovcov. 

 

RTVS STV1 

Vínne cesty Slovenska (október 2015). 

 

 

Televízia TA3 

Reportáž z otvorenia veže v Tokaji (jún 2015). 

Televízia Markíza 

Chlebom a vínom (august 2015). 

 

 

Maďarská televízia 

Reportáž z festivalu múzeí v Maďarsku (máj 2015). 

Reportáž o rekonštrukcii Kaštieľa v Trebišove. 

 

 

Ján Chovanec 

 

1 rozhovor v RTVS (Rádio Regina) – Andrássyovci v Trebišove. 

 

 

Martin Urban 

 

1 rozhovor v RTVS (Rádio Regina) – historický park v Trebišove a Mauzóleum Júliusa 

Andrássyho v Trebišove. 
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Zuzana Pavlová 

 

Správa profilu múzea na sociálnej sieti Facebook a poskytovanie informácií o podujatiach 

múzea správcovi webovej stránky múzea. 

       

Knižnica 

 

Poznámky ku knižnici 

 

Mária Parihuzová 

 

Prepisoval sa zoznam muzeálnych kníh do elektronickej podoby v programe Word. 

V sledovanom roku pribudlo do knižnice 40 kusov kníh. Knihy boli zakúpené v hodnote 

109,65 €. Práca v knižnici je kumulovanou funkciou, nie je hlavným pracovným pomerom. 

 

Návštevnosť a vstupné 

 

rok 2015 
 

 Platiaci Neplatiaci Spolu 

Úsek múzea 15949 931 16880 

Úsek 

Kultúrneho 

centra 

6334 25078 31412 

Spolu 22283 26009 48292 

 

Celkové vstupné múzeum: 4963,10 €  

Návštevníci spolu:   48292 osôb 

Z toho 

Neplatiaci:     26009 osôb 

Platiaci:      22283 osôb 
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Realizácia projektov 

 

 

Stanislav Štefan 

 

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.  

 

 

 V rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR 

 

1.1. Chlieb náš každodenný. 

V rámci aktivity bola zabezpečovaná príprava a realizácia podujatia, dokumentácia 

projektu s vypracovaním záverečnej správy o projekte. Realizácia projektu od prípravy po 

zúčtovanie prebiehala v mesiacoch jún až september 2015. 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 aktivít projektu bolo riešené z viacerích 

finančných zdrojov. 

 

1.2. Vytvorenie podmienok na digitalizáciu múzejných zbierok. 

Projektový manažér zabezpečoval prípravu a realizáciu projektu a spolupracoval pri 

procese verejného obstarávania. Zaobstaraním 2 ks PC zostáv a 1 ks digitálneho 

fotoaparátu v rámci projektu sa dosiahlo skvalitnenie pracovísk odborných zamestnancov 

za účelom elektronického spracovania múzejných zbierok v rámci digitalizácie 

zbierkových fondov.  

 

1.3. Regionálne dejiny južného Zemplína. 

V obnovených priestoroch múzea v južnom prízemnom krídle trebišovského kaštieľa sa po 

obnove kaštieľa v rámci Regionálneho operačného programu vytvára nová expozícia 

s pracovným názvom ZEMPLÍN ANTIQAUA.  
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Expozícia je zameraná na históriu južného Zemplína. V tejto súvislosti Ministerstvo 

kultúry SR podporilo projekt financovaním zaobstarania dvoch trezorových vitrín, 

v ktorých budú umiestnené najvzácnejšie zbierkové predmety expozície. Celú realizáciu 

projektu Regionálne dejiny južného Zemplína zabezpečoval projektový manažér.  

 

1.4. Kulinárske umenie našich predkov. 

       Projekt riešil vydanie publikácie Kulinárske umenie našich predkov. V publikácii sú 

zhrnuté výsledky výskumu tradičného stravovania v obciach podhoria Zemplínskych 

vrchov okresu Trebišov. Publikácia vyšla v náklade 500 ks. V rámci projektu boli 

zabezpečované administratívne a technicko-organizačné aktivity potrebné k vydaniu 

publikácie. 

 

 V rámci dotačného programu Košického samosprávneho kraja. 

 

2.1. Chlebom a vínom. 

 

Podujatie bolo organizované s partnerskou organizáciou – Združenie pre rozvoj južného 

Zemplína, ktoré na uskutočnenie podujatia získalo grant z Košického samosprávneho 

kraja. 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.  

Projektom "Chlebom a vínom" boli interaktívnou formou prezentované zvyky spojené s 

dožinkovými slávnosťami, tradičný spôsob mlátenia obilia na mláťačke poháňanej 

stabilným motorom a mletia zrna na žarnovoch. 

 

 

 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 v Trebišove získalo 

podporu z uvedeného projektu na realizáciu troch podujatí: 

 Víno a kraslice 

 Noc múzeí 
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 Chlebom a vínom 

 

 V rámci spolupráce so Združením pre rozvoj južného Zemplína. 

 

Projekty podporené združením: 

Dobové šaty Júliusa Andrássyho. V súvislosti s prípravou expozície aristokratických 

rodov v trebišovskom kaštieli  múzeum zabezpečuje dobové šaty týchto rodov do nových 

expozícii. Predmetom projektu bola príprava a zhotovenie dobového odevu Júliusa 

Andrássyho za finančnej pomoci združenia. 

Chlebom a vínom. Združenie v tomto projekte bolo partnerom múzea a zabezpečovalo 

financovanie vybraných aktivít podujatia. 

Výsadba stromov v kaštieľnom parku. 

Múzeum spravuje kaštieľny park s rozlohou 50 011 m2, na ktorom sú vysadené rôzne 

vzácne dreviny. Projekt riešil výsadbu 4 stromov – druhy: buk červenolistý, dub letný, dub 

stĺpcovitý ako  náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy v kaštieľnom parku, ktoré 

ohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po parku, vrátane bezpečnosti muzeálnych 

budov.  

 

Archívno-historický výskum kaštieľa v Trebišove. 

Výstupom projektu financovaného Združením pre rozvoj južného Zemplína bolo 

spracovanie štúdie: historicko-archívny výskum trebišovského kaštieľa spracovaný PhDr. 

Pellovou, ktorá sa využije pri tvorbe expozície aristokratických rodov v trebišovskom 

kaštieli. 

  

Vydanie knihy Kulinárske umenie našich predkov. 

Výsledky výskumu v obciach z podhoria Zemplínskych vrchov zameraného na tradičné 

stravovanie v oblasti Tokaj, boli zhrnuté do publikácie, zaoberajúcej sa  históriou 

stravovania, stolovania v skúmanej oblasti a technologickými postupmi v príprave jedál, 

vychádzajúcich z typických zdravých regionálnych surovín. Združenie sa podieľalo na 

financovaní vydania knihy. 
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 Partnerská spoluúčasť na projektoch v roku 2015. 

Partnerská spolupráca s mestom Trebišov. 

 

Mesto Trebišov získalo pre roky 2015 a 2016 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 dedičstva“ financovaného z Finančného mechanizmu EHP (Nórsko, Island, 

Lichtenštajnsko, štátny rozpočet SR). 

MaKCJZ v Trebišove na tomto projekte participuje ako partner, ktorý v roku 2015 

zabezpečoval archeologický výskum hradu Parič. Podľa metodických pokynov programu 

partner nemôže poskytovať služby prijímateľovi grantu, t .j. mestu Trebišov. Znamená to, 

že múzeum nemohlo realizovať archeologický výskum vlastnými odbornými pracovníkmi, 

pričom múzeum v roku 2015 ani nemalo oprávnenie z Ministerstva kultúry SR na 

vykonávanie archeologického výskumu. 

Múzeum na základe výsledkov verejného obstarávania na vykonanie archeologického 

výskumu hradu Parič v Trebišove uzatvorilo zmluvu s firmou ARCHEOLÓGIA 

ZEMPLÍN, s.r.o. Michalovce, ktorá 12.06.2015 zahájila archeologický výskum 

v predmetnej lokalite. Terénne práce archeologického výskumu boli ukončené 25.06.2015 

a výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bola múzeu odovzdaná 31.07.2015. 

Múzeum koordinovalo všetky činnosti v súvislosti s predmetným archeologickým 

výskumom. Pamiatkový štátny dohľad nad výskumom vykonával Mgr. Martin Pristaš, 

zástupca Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. 

 

 

 Využívanie európskych fondov 

 

V rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov pre oblasť podpory 3.1a  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – 

intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií sa v roku 2015 v múzeu realizovali dva 

projekty -  

 

 Kaštieľ v Trebišove – Obnova národnej kultúrnej pamiatky, 

 Kaštieľ v Trebišove – Obnova jazdiarne. 
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Investorom obnovy historických objektov múzea – Kaštieľa a Jazdiarne je Košický 

samosprávny kraj. 

 

Kaštieľ v Trebišove – Obnova národnej kultúrnej pamiatky. 

Stavebné práce sa začali realizovať v júli 2015.  

Obnova a modernizácia národnej kultúrnej pamiatky zahŕňala: obnovu fasády budovy, 

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, elektrickú požiarnu 

signalizáciu, klimatizáciu časti priestorov, vonkajšie osvetlenie budovy, čiastočné 

mobiliárové vybavenie nových expozícii a pod. Uzavreli sa niektoré priechodné miestnosti 

a boli upravené vybrané dverné otvory a steny Vykonala sa úplná rekonštrukcia zrkadlovej 

siene so zmenou dispozície. Súčasťou obnovy bola aj rekonštrukcia strešného plášťa 

vrátane zateplenia, zriadenie malej galérie na III. nadzemnom podlaží. V súlade s časovým 

harmonogramom obnovy budovy, ukončovacie práce na stavbe prechádzajú do roku 2016. 

 

Kaštieľ v Trebišove – Obnova jazdiarne  

 

Stavebné práce  sa začali realizovať v auguste 2015.  

Počas obnovy jazdiarne boli realizované práce – bezbariérové rampy, interiérové a 

exteriérové omietky, výmena poškodených prvkov nosnej konštrukcie strechy, nový 

strešný plášť,  nové schodisko vo veži,  nové podlahy,  nové vonkajšie okná a dvere,  

zateplenie strechy, stropov a časti vnútorného obvodového muriva,  zdravotechnika,  

ústredné kúrenie,  elektroinštalácia,  svietidlá, elektrická požiarna a poplašná signalizácia, 

napojenie objektu jazdiarne na všetky inžinierske siete.  

Obnovou vzniknú: vstupná miestnosť a šatňa, technická miestnosť, hygienické zariadenia 

pre mužov, ženy a pre imobilných, miestnosť na prípravu občerstvenia, konferenčná 

miestnosť, veľkoplošná poľovnícka expozícia.  

V súlade s časovým harmonogramom obnovy budovy,  ukončovacie práce na stavbe 

prechádzajú do roku 2016. 
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Realizácia aktivít podporených z grantových programov  v roku 2015:  

 

P.č. Názov projektu Grantová schéma Výška  

dotácie/grantu 

EUR 

1. Vytvorenie podmienok na digitalizáciu 

múzejných zbierok 

MK SR  2.2 1 700,00 

2. Regionálne dejiny južného Zemplína MK SR  2.2 3 900,00 

3. Chlieb náš každodenný 

(Chlebom a vínom) 

MK SR  7.2 1 000,00 

4. Chlebom a vínom   

(aktivita financovaná prostredníctvom 

partnera - Združenie pre rozvoj južného 

Zemplína) 

VZN KSK  č.3/2006 

Zdroje ZRJZ 

KSK    3 600,00 

ZJRZ      425,20 

5.  Kulinárske umenie našich predkov MK SR  7.4 2 000,00 

6. XVIII. Divadelný Trebišov 2015 – Malá 

krajská scénická žatva ODS Košického 

kraja 

MK SR  7.5 2 200,00 

7. XXIII. Celoštátny festival divadelných 

hier s dedinskou tématikou 

MK SR  7.1 3 500,00 

8. XXI. Gorazdov ekumenický festival 

sakrálnych skladieb 

MK SR  7.1 1 000,00 

9. Deň Andrássyovcov  – 10. ročník MK SR  7.1 1 000,00 

10. Dobové šaty Júliusa Andrássyho Zdroje ZRJZ 160,00 

11. Výsadba stromov v kaštieľnom parku Zdroje ZRJZ 291,50 

12. Víno a kraslice Zdroje ZTVC 1 000,00 

13. Noc múzeí Zdroje ZTVC 500,00 

14. Chlebom a vínom Zdroje ZTVC 1 000,00 

  

C E L K O M: 

 

 

 

 

23 276,70 

 

Vysvetlivky: 

MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

ZRJZ – Združenie pre rozvoj južného Zemplína 

ZTVC – Združenie Tokajská vínna cesta 

 

 

 

 

 



36 

 

 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, Jozef Danko. 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 
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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. 
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Vyhodnotenie ekonomickej činnosti 

Hospodárenie organizácie v roku 2015 

Dodržiavaním platných rozpočtových pravidiel za rok 2015 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 2015 bol schválený vo 

výške 270 508,- € na základe listu KSK Košice pod č.j. 4963/2014 – OF-37001 zo dňa 

17.12.2014. V priebehu roka 2015 zo strany KSK Košice, došlo niekoľkokrát 

k samostatnej úprave pôvodného rozpočtu. Predmetný rozpočet bol premietnutý 

i v rozpočtovom informačnom systéme štátnej pokladne vo výške 270 508 €. Posledná 

úprava  rozpočtu bola zapracovaná do ročnej účtovnej závierky  za rok 2015 zo dňa 

14.12.2015.  

Záväzne výstupy  rozpočtu rozpísané KSK v roku 2015  

 

Ukazovateľ                              Pôvodný rozpis                   Úprava                          Upravený  

                                                                                           + zvýšená 

 

Bežný transfer                                270 508                         +39 814                          310 322   

Kapitálový transfer                                                                                                       69 500 

 

Úprava rozpočtu: 

Bežné  výdavky 13 654 €,  18 400 € na prevoz a uloženie zbierok  a zabezpečenie 

priestorov pre zamestnancov pred začatím prác projektu „ Kaštieľ v Trebišove – obnova 

NKP “ a projektu „ Jazdiareň Trebišov – obnova NKP “, 1760 € na odvedenie dažďových 

vôd, 6 000 € spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP pre 

projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne. Z uvedeného prehľadu vidieť, že oproti 

pôvodnému rozpočtu došlo v priebehu roka k navýšeniu o 39 814 €.  
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Rozpočet ďalej bol upravený o bežný transfer Ministerstva kultúry na projekty: 

Za projekty sme obdŕžali 11 953,51  €, kultúrne poukazy 2 562 €. Ku dňu 

31.12.2015 celkový rozpočet bol čerpaný vo výške 324 837,51 €.  

Kapitálový transfer: 

Na základe uznesenia vlády č.601 zo dňa 4.11.2015, v súlade s § 3 Výnosu MF SR 

č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a zákonom 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nám ministerstvo financií poskytlo 

dotáciu v sume 50 000,00eur na výstavbu prístrešku nad expozíciu svetového unikátu – 

parných oracích súprav. Kapitálové výdavky budú použité v roku 2016. 

Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky nám bola poskytnutá dotácia na nákup dvoch trezorových vitrín pre 

prezentovanie zbierkových predmetov v expozícii Regionálne dejiny južného Zemplína. 

Zo strany KSK bola poskytnutá dotácia účelových finančných prostriedkov 

65 600,00 eur na projektovú dokumentáciu pre projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova 

Jazdiarne, projektovú dokumentáciu pre projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej 

kultúrnej pamiatky II. etapa, prostriedky určené na obnovu rozvodov kamerového systému 

a telefónnych liniek, na archeologický dohľad na stavbe, autorský dozor v rámci projektu 

Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne. 

 

Hodnotenie čerpania nákladov 

Spotrebné nákupy 

 Na nákup materiálu bolo použitých 17 140,14 €.   Finančné prostriedky boli použité  

na nákup  výpočtovej techniky 2070,60 €, 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 
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možností aj rôzne opravy majetku, kde boli použité finančné prostriedky na náhradné 

diely. 

 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   2 115,30 € 

a náklady na motorovú naftu 263,41 € 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 53,98 €, autodiely 93,00 €.  

Pri úprave chodníkov a kosení parkovej zelene, strihanie živých plotov, rezanie 

stromov,  odpratanie snehu  v areáli múzea boli použité  PHM v hodnote 477,05 €. 

Finančné prostriedky boli použité tiež na nákup kníh, časopisov 282,59 €. Prevažnú časť 

finančných prostriedkov tvoria náklady na úhradu odberu elektrickej energie   7 899,91  €,  

plynu  24 444,91 € a vodné a stočné  1 341,56 €.  

 Na bežné opravy a údržbu strojov a prístrojov, výpočtovej techniky  bolo použitých 

775,95 €. Na opravu budov, objektov a ich časti bolo použitých 213,56 €. Dopravných 

prostriedkov 874,56 €. V rámci pravidelných odborných revízií sa uskutočnili: kontrola 

komínov a dymovodov v celkovej hodnote  79,14 €, BOZP 600,00 €. 

Služby  

  Na stravné a cestovné výdavky bolo použitých 1 552,11 € z toho tuzemské 

pracovné cesty 988,96 € a na zahraničné pracovné cesty 553,80 €. 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 419,18 €, poradenské služby 400,00 €. Ďalšie finančné prostriedky 
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boli použité na servisné práce a úpravu počítačových programov 72,60 €, servisné práce 

telekomunikačnej techniky 401,32 €, poštovné poplatky 319,09 €, čistenie prádla 130,54 €, 

likvidácia odpadu 264 €,  parkovné a diaľničné známky 92,70 €,  koncesionársky poplatok 

223,08 €, poplatok za znečistenie ovzdušia, členské poplatky. Financované boli aj náklady 

na telefónne poplatky , faxové poplatky, vnútorná linka 1 719,24  €, poplatok za mobilný 

telefón 1 899,53 €.  Za prenájom garáže pre Kultúrne centrum bolo použitých 398,36 €, 

prenájom priestorov na kultúrne podujatie 430,00 €, prenájom haly a nebytových 

priestorov na umiestnenie  zbierkových predmetov 12 020,00 € Finančné prostriedky boli 

použitie tiež na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP pre 

 projekt „ Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne“ 6 000,00 €. 

Osobné náklady 

Čerpané mzdové prostriedky boli            160 622,62 € 

Dohody                                                        1 220,00 € 

Zákonné soc. poistenie                               57 223,10 €                                 

Prídel do sociálneho fondu                           1 638,95 € 

Náhrady pri PN                                                252,97 € 

 Z položky osobné náklady sa vyplácal aj príspevok  na stravu zamestnancom 

8 285,80 €. 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 478,07 €. 

 Z položky ostatné finančné náklady prostriedky boli použité na poplatky v ŠP  

83,65 €.  

Odpisy HIM 

 Skutočné čerpanie odpisov je 13 718,19 € 
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Príjmy z činnosti 

 Príjmy boli získané z predaja vstupeniek do výstavných a expozičných priestorov 

v hodnote  4 963,10  €, z poplatkov za sobáš 100,00 €, 10 % z predaj kraslíc 57,65  €, 

prenájom pozemku 2 168,00  €, z úrokov 6,26 €,  zabezpečenie kultúrneho - spoločenského 

podujatia 2 500,00  €.  

Nákup zbierkových predmetov 

 Nákup zbierkových predmetov bol v hodnote 605,50 € .  

Fond sociálny 

 Počiatočný stav k 1.1.2015 bol 1 474,58  €. V priebehu roka bolo do fondu 

sociálneho pridelených 1632,72 € z povinného prídelu 1,25 % vymeriavacieho základu 

HM za bežný mesiac. Spolu príjem za rok 2015 bol 1 632,72  € a výdavky boli 1 918,60 €. 

Finančné prostriedky boli použité na príplatky stravovania. Konečný zostatok k 31.12.2015 

je 1 188,70 €. 

Čerpanie bežného transferu z rozpočtu MK – SR 

Bežný transfer prostredníctvom kultúrnych poukazov  2 562,00  € bol čerpaný na 

bežné výdavky múzea. 

Čerpanie kapitálového transferu z rozpočtu MK – SR 

Kapitálový transfer MK – SK 3 900,00  € bol čerpaný na nákup dvoch trezorových 

vitrín pre prezentovanie zbierkových predmetov v expozícií Regionálne dejiny južného 

Zemplína. 

Čerpanie kapitálového transferu z rozpočtu KSK 

Kapitálový transfer KSK 65600,00 € bol čerpaný 35 520,00 € na prípravu 

projektovej dokumentácie pre projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne, 22 080,00 € 

na prípravu projektovej dokumentácie pre projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej 

kultúrnej pamiatky II. etapa, 6 900,00 € na výdavky spojené s obnovou rozvodov 

kamerového systému a telefónnych liniek, 500,00 € na výdavky súvisiace 

s archeologickým dohľadom na stavbe v rámci projektu Kaštieľ v Trebišove – obnova 
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Jazdiarne, 600,00 € výdavky súvisiace s výkonom autorského dozoru v rámci projektu 

Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne. 

 

Podnikateľská činnosť 

 Počiatočný stav PČ k 1.1.2015 bol 3 773,44  €. Príjmy PČ v roku 2015 boli  178,86 

€.  Výdaje z PČ v roku 2015 boli za  nákup vína a ostatný materiál  133,99 €. Finančný 

zostatok k 31.12.2015 na učte PČ je 3 818,31 €. Hospodársky výsledok z PČ je + 75,49 €. 

Hospodársky výsledok múzea 

 Pôvodný rozpočet  múzea 270 5098 € bol v priebehu roka upravený celkom na 310 

322 €. Skutočné náklady múzea v hodnotenom období boli 377 089,34 €. Výnosy 379 

660,76 €. Hospodársky výsledok múzea v roku 2015 bol + 2 571,42 €. 

                  

 Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti 

      Košický samosprávny kraj v rámci ROP získal finančné prostriedky na rekonštrukciu 

dvoch objektov v správe našej organizácie. Rekonštrukciou prešiel kaštieľ v Trebišove 

a objekt Jazdiarne.  

 

 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 zlý technický stav  ďalších objektov, v ktorých sú   v 

súčasnosti priestory depozitárov národopisu, poľnohospodárstva a archeológie. Podotýkam 

však, že tento technický stav spomínaných objektov je stav dlhodobý a ťahajúci sa 

niekoľko rokov. 
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      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. V roku 

2015 sme sa zamerali pri zbere zbierkový predmetov na artefakty súvisiace 

s aristokratickými rodmi, najmä však s rodom Andrássy. Podarilo sa nám aspoň čiastočne 

rozšíriť zbierkový fond histórie o vzácne kúsky porcelánu, archívnych dokumentov.  

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 

expozícií drevorezby a plastiky a národopisu prijali sme opatrenie: Používanie 

odvlhčovačov, čo pozitívne vplýva na predmety historickej hodnoty so zvýšeným 

nákladom na spotrebu elektrickej energie. 

 

 Vyhodnotenie hlavných úloh organizácie v oblasti vedecko-

výskumnej, edičnej a propagačnej činnosti 

Vedeckovýskumná činnosť 

 

 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie 

od - do 

odbor výstup 

Archívny výskum šľachtických 

rodov v trebišovskom kaštieli 

s dôrazom na grófa Júliusa 

Andrássyho a jeho rodinu 

Beáta 

Kereštanová, 

Stanislav 

Štefan, 

Martin Urban 

 

 

2015 

 

 

 

história 

skeny 

dokumentov 

pre tvorbu 

expozície 

šľachtických 

rodov 

v trebišovskom 

kaštieli 

Historicko-archívny výskum 

trebišovského kaštieľa 

Daniela 

Pellová 

2015 história štúdia 
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Zdokumentovanie využitia 

trebišovského kaštieľa po roku 

1919 – archívny výskum 

Stanislav 

Štefan 

2015 

2016 

 

história 

 

štúdia 

Výtvarné umenie 

v monumentálnych dielach 

mesta Trebišov 

Stanislav 

Štefan 

 

2015 

 

história 

 

publikácia 

Fond poľnohospodárstva Martin Urban 2015 iné 

spoločenské 

vedy 

článok 

v odb. tlači 

 

 

 

Poznámka k vedeckovýskumnej činnosti: 

 

Ján Chovanec 

 

Odborne spracoval poľovnícky tesák z fondu histórie a výsledky publikoval 

v Kaštieľskych listoch 2. 

 

Odborne spracoval mažiar na strieľanie z 19. storočia z fondu histórie a pripravil 

článok na publikovanie. 

 

Katedre archeológie FF UK v Bratislave sa poskytli na dokumentáciu zbierky 

z archeologického výskumu v Somotore. 

 

Múzeum zapožičalo Archeologickému ústavu SAV v Nitre, OVVS v Košiciach, 

archeologický materiál badenskej kultúry a kultúry cotofeni z lokality Zemplínske 

Hradište. 

 

J. Chovancovi Ministerstvo kultúry SR vydalo svedčenie o osobitnej odbornej 

spôsobilosti platné od 1. 12. 2015 na vykonávanie pamiatkových výskumov v odbore 

archeológia. 

 

Beáta Kereštanová, Stanislav Štefan, Martin Urban 

 

Archívno-historický výskum rodiny Andrássyovcov. 
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V oblasti výskumnej činnosti bolo v roku 2015 pre múzeum prioritou vykonanie 

historicko-archívneho výskumu zameraného na aristokratické rody, ktoré spravovali 

trebišovský kaštieľ. Tento výskum prebiehal v úzkej spolupráci so štátnym archívom 

v Prešove. Výskum bol vykonaný v Štátnom archíve v Prešove a v Štátnom archíve Prešov 

– špecializované pracovisko  Spišský archív v Levoči za účelom  získania informácií a 

dokumentov potrebných pre tvorbu novej expozície. Výskum vykonali Ing. Stanislav 

Štefan, Mgr. Martin Urban, Mgr. Beáta Kereštanová. 

V tejto súvislosti bol na popud MaKCJZ v Trebišove PhDr. Danielou Pellovou 

vykonaný historicko-archívny výskum trebišovského kaštieľa od jeho prvých majiteľov až 

po posledného majiteľa grófa Michala Andrássyho. Výstupom výskumu je spracovaná 31 

stranová štúdia. 

 

Stanislav Štefan 

 

Využitie kaštieľa od roku 1919 až po súčasnosť. 

Pre zdokumentovanie využitia kaštieľa od roku 1919 až do súčasnej doby bol vykonaný 

archívny výskum v Štátnom archíve v Košiciach – pobočka Trebišov. Výskum pokračuje 

aj v roku 2016 tak, aby výsledky mohli byť využité pri tvorbe novej expozície 

aristokratických rodov v trebišovskom kaštieli. 

 

Archívny výskum – Výtvarné umenie v monumentálnych dielach mesta Trebišov 

Cieľom výskumu bolo zdokumentovať monumentálne diela vytvorené vo verejnom 

priestore mesta Trebišov a ich prezentácia prostredníctvom publikácie 

s fotodokumentáciou ich súčasného stavu. Archívny výskum  bol vykonaný  v rokoch 2014 

a 2015 v inštitúciách: 

 Fond výtvarných umení Bratislava, 

 Slovenský národný archív v Bratislave, 

 Štátny archív v Košiciach – pobočka Trebišov. 

Súčasťou výskumu bol aj terénny prieskum exteriérových výtvarných diel umiestnených 

na verejných priestranstvách a verejných budovách mesta Trebišov. Výsledky výskumu 

boli spracované do pracovného materiálu, ktorý sa už v novembri 2015 začal graficky 

upravovať tak, aby výsledná knižná publikácia bola vydaná v priebehu 1. polroka 2016. 
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Zámerom pripravovanej publikácie je podnietiť záujem obyvateľov mesta a vlastníkov 

umeleckých diel o umenie, ktoré je prirodzenou súčasťou verejného priestoru, predstaviť 

autorov diel a zachovať obrazovú pamiatku na tieto diela prostredníctvom fotografií 

v publikácii. 

Na obrazovej časti publikácie spolupracuje Jozef Danko. Výskum a publikácia sú 

financované Združením pre rozvoj južného Zemplína. 

 

Martin Urban 

 

Odborne spracoval Traktor Zetor 25 K z fondu poľnohospodárstva v Kaštieľskych listoch 

2. 

Spracoval článok Stabilné motory z fondu poľnohospodárstva v Kaštieľskych listoch 2. 

Odborne spracoval tému Živnosti v Trebišove v roku 1935 a pripravil článok na 

publikovanie. 

 

 

Martina Tirpáková: Kulinárske umenie našich predkov, populárno-náučná publikácia, 

pre Múzeum a KC južného Zemplína vydal Rotaprint Košice, 2015, náklad 500 kusov. 

Vydaná s finančnou podporou: MK SR, Združenie pre rozvoj južného Zemplína o.z. 

Trebišov, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov. 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove prostredníctvom externej 

pracovníčky Ing. Martiny Tirpákovej vykonalo v rokoch 2013-2015 terénny výskum 

tradičného stravovania v desiatich obciach podhoria Zemplínskych vrchov v mikroregióne 

Tokaj: Čerhov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša, Bara, Černochov, 

Viničky, Ladmovce a Zemplín. Časť výskumu bola vykonaná aj ďalších obciach z 

podhoria Zemplínskych vrchov.  

Výsledky výskumu tradičného stravovania v obciach podhoria Zemplínskych vrchov boli 

zhrnuté do jedného dokumentu – publikácie, ktorú múzeum knižne vydalo v decembri 

2015. Kniha sa zaoberá históriou stravovania, stolovania v skúmanej oblasti a 

technologickými postupmi v príprave jedál, vychádzajúcich z typických zdravých 

regionálnych surovín.  
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Archeologický výskum hradu Parič. 

Múzeum a KCJZ v Trebišove, ako partner Mesta Trebišov v projekte „Revitalizácia hradu 

Parič“ podporeného z Finančného mechanizmu EHP, zabezpečoval v roku 2015 realizáciu 

archeologického výskumu lokality trebišovského hradu. 

Archeologický výskum bol vykonaný firmou ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. 

Michalovce. Výstupom projektu je výskumná dokumentácia z archeologického výskumu 

„Revitalizácia Pariča (RePar) – Archeologický výskum Trebišovského hradu“, 

odsúhlasená Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach. Výskumná dokumentácia slúži 

mestu Trebišov ako podklad pre ďalšie plánované aktivity projektu „Revitalizácia Pariča 

(RePar)“. 

 

 

Publikačná činnosť 

 

Poznámka k publikačnej činnosti 

 

   

J. Chovanec poskytol odborné podklady a fotografie do odbornej literatúry: 

 

Eva Horváthová – Rastislav Hreha: Archeologická prospekcia Zemplína vo svetle starších 

a novších prameňov. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. 58, 2015, s. 59-96. 

 

Eva Horváthová – Rastislav Hreha: Dolný Zemplín – Svedectvo archeológie.  Nitra 2015. 

 

Články v popularizačnej tlači: 

 

Ján Chovanec: Kaštieľske listy po roku. In: Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov 

2015, s. 1. 

 

Ján Chovanec: Pamätník magistra Andronika na Mariánskom námestí v Trebišove. In: 

Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov 2015, s. 3. 
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Ján Chovanec: Pred 70 rokmi bol Trebišov sídlom SNR. In: Kaštieľske listy. 2 – 

15.10.2015. Trebišov 2015, s. 6. 

 

Ján Chovanec: Zápisky neznámeho robotníka. In: Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. 

Trebišov 2015, s. 6. 

 

Ján Chovanec: Vidlička z kaštieľa Andrássyovcov. In: Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. 

Trebišov 2015, s. 7. 

Ján Chovanec: Archeologické výstavy a konferencie v Trebišove. In: Kaštieľske listy. 2 – 

15.10.2015. Trebišov 2015, s. 7. 

 

Ján Chovanec: Somotorská hora v dobe prvej olympiády. In: Kaštieľske listy. 2 – 

15.10.2015. Trebišov 2015, s. 6. 

 

Beáta Kereštanová: Kaštieľ sa „prezlieka“... do histórie. In: Kaštieľske listy. 2 – 

15.10.2015. Trebišov 2015, s. 1. 

 

Beáta Kereštanová: Príďte nás navštíviť. In: Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov 

2015, s. 4. 

 

Ildika Kostovčíková – Mária Parihuzová: Expozícia ľudovej plastiky a drevorezby. In: 

Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov 2015, s. 3 

 

Mária Parihuzová: Dolný mlyn v Trebišove. In: Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov 

2015, s. 5. 

 

Ing. Stanislav Štefan: Projekty Múzea a KCJZ v Trebišove v roku 2014. In: Kaštielske 

listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov, s. 4. 

 

Martin Urban: Stabilné motory. In: Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov                  

2015, s. 4. 

 

Martin Urban: Živnosti v Trebišove v roku 1935. Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. 

Trebišov 2015, s. 5. 
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Martin Urban: Traktor Zetor 25 K. Kaštieľske listy. 2 – 15.10.2015. Trebišov 2015, s. 5. 

 

Štúdie 

PhDr. Daniela Pellová: Archívno-historický výskum rodiny Andrássyovcov, štúdia, 31 

strán. 

 

 

Publikácie 1 

Náklad publikácií 500 

Štúdie 1 

Články v odbornej tlači 0 

Recenzie 0 

Popularizačné články 15 

 

 

Edičná činnosť 

 

Kaštieľske listy. 2/2015. Trebišov 15.10.2015. 

V roku 2014, 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 v tlačenej podobe. V prvom čísle časopisu pod názvom Kaštieľske listy, vydanom 

15. augusta 2014, bolo uverejnených spolu 21 príspevkov na dvanástich stranách. Druhé 

číslo časopisu vyšlo 15. októbra 2015 na ôsmich stranách. Je v ňom uverejnených 16 

príspevkov od autorov: J. Chovanec (7), M. Parihuzová (1), I. Kostovčíková – M. 

Parihuzová (1), B. Kereštanová (2), E. Vitková (1), S. Štefan (1), M. Urban (3). Vedúcim 

redaktorom časopisu je Ján Chovanec. 

 

 

 

Martina Tirpáková: Kulinárske umenie našich predkov. 

Trebišov 2015. Vydalo Múzeum a KCJZ v Trebišove. Tlač – Rotaprint Košice. Náklad – 

500 kusov. 

Beáta Kereštanová – Úvodník. 
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Odborná a metodická činnosť 

Ján Chovanec 

Od roku 1981 je múzeum centrom metodickej činnosti na úseku vedenia mestských, 

obecných, podnikových a rodinných kroník. V roku 2015 sa uskutočnili 2 metodické 

konzultácie o vedení obecných kroník s kronikármi (Kuzmice, Trebišov) a 2 konzultácie 

s občanmi Trebišova o vedení rodinných kroník.  

1 odborná konzultácia a poskytnutie textových a fotografických materiálov Obecnému 

úradu v Somotore. 

 

1 odborná konzultácia a poskytnutie textových a fotografických materiálov študentke SŠ 

(Trebišov). 

 

2 odborné konzultácie a poskytnutie textových materiálov a fotografií archeologických 

nálezov pracovníkom AÚ SAV v Nitre, OVVS v Košiciach. 

 

1 odborná konzultácia a poskytnutie textových a fotografických materiálov pracovníkovi 

EÚ SAV v Bratislave. 

 

Martin Urban 

 

Vypracoval posudok bakalárskej práce s názvom: Rozvoj cestovného ruchu za poznaním 

hradov, zámkov a kaštieľov na Zemplíne, pre študentku Technickej univerzity v Košiciach 

– Fakulta BERG Michaelu Brežinskú. 
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 Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov 

 

                 Hodnotenie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 

 

1.2.1. Folklórne slávnosti a festivaly 

     S cieľom uchovávania ľudových tradícii cez folklórne kolektívy a jednotlivcov nášho 

regiónu ako aj kolektívov z iných regiónov Slovenska organizujeme folklórne slávnosti 

a festivaly. Zrekonštruované kultúrne domy a prírodné amfiteátre /Dargov, Slivník, 

Kazimír, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky 

Branč,/ sú zárukou dostatočného materiálneho a technického zabezpečenia podujatí. Už 

niekoľko rokov  pripravujeme  a realizujeme  folklórne  slávnosti /Novosad, Slivník, 

Dargov, Zemplínská Teplica , Malá Tŕňa. / Aj  obce  Kazimír, Zemplínske Jastrabie , 

Vojčice, Kuzmice  realizujú  svoje miestne slávnosti. 

     Od roku 2001 organizujeme jedno zo 7 ťažiskových podujatí regionálneho charakteru 

Tokajské vinobranie v Čerhove. Slováci žijúci v zahraničí od roku 2008 sa stretávajú v 

 pohraničnej obci Slovenské Nové Mesto na Tokaji  na festivale  Dedovizeň. 

 

1.2.1.2  Finančné   zabezpečenie   regionálnych   folklórnych  slávnosti,   festivalov   

             a ďalších  kultúrnych podujatí TĽK 

     MaKCJZ vstupuje do realizácii podujatí ako spoluorganizátor, kde je  stanovený aj 

finančný podiel ,ktorý je  čerpaný z rozpočtu organizácie. K zdarnému priebehu podujatí 

prispievajú aj pravidelné prípravné a hodnotiace stretnutia  organizátorov. 

     Výsledkom nadštandardných vzťahov so starostami obcí  je finančná pomoc pri 

organizovaní  miestnych podujatí a regionálnych súťaží .Vyššiu   kultúrno-spoločenskú   

úroveň, prestíž a dobré meno  garantuje aj záštita predsedu KSK   /Dedovizeň a Tokajské 

vinobranie/ 
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1.2.2. Súťaže a súťažné prehliadky  záujmovo-umeleckej tvorivosti 

     V systéme súťaži organizujeme regionálnu  súťažnú  prehliadku . detských .speváckych 

skupín, sólistov - Špivanočki mojo, festival hudobného folklóru dospelých - Zahrajce 

hudaci, regionálnu   súťažnú  prehliadku  detských .folklórnych .súborov - Poce dzeci z 

hora z dola a regionálnu prehliadku folklórnych skupín. - Nositelia tradícií. Účasť 

tanečníkov na krajskej prehliadke Šaffova ostroha. zabezpečujeme cez folklórnu skupinu 

Parchovianka. 

Výsledky: Na krajskej súťaži /2012 /Zahraj že mi zahraj v Rožňave  sme získali zlaté 

pásmo: Terézia Kiraľ-Vargová, strieborné: DSS Malá Parchovianka, Alžbeta Benedeková, 

Veronika Michalenková a Tomáš Hvozdík. Bronzové pásmo získala DSS Pávička. 

Na krajskej prehliadke folklórnych skupín  sme získali :strieborné pásmo- spevácka 

skupina Parchovianka, bronzové pásmo –Ján Kristan a spevácka skupina Omladzina 

.Najdlhšie pracujúci detský súbor Pávička na celoštátnej  súťaži   Pod likavským hradom 

/r.2013/ získal zlaté pásmo a v roku 2015 strieborné pásmo. Folklórna únia na Slovensku 

za významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí prostredníctvom tradičného ľudového 

umenia udelila vedúcim  Valérii  Benedekovej  a Magdalény Kožuchovej   CENU 

ELENY MEDVECKEJ .K 30. výročiu  vzniku /r. 2013/ súboru bola  udelená Pocta 

generálnej riaditeľky NOC . Na krajskej  súťažnej   prehliadke folklórnych skupín 

„Nositelia tradícií“ /r. 2015/ FSk Parchovianka získala  zlaté pásmo s postupom na 

celoštátnu súťaž, FSk Žipovčan strieborné pásmo. Špeciálnu cenu:  Cena za dramaturgiu 

a interpretáciu Parchovany získali na celoštátnej súťaži Nositelia tradícií. 

     Sme organizátormi dvoch  krajských   súťaži : Nositelia tradícii /2008,2011/ 

a Divadelný Trebišov , krajská prehliadka divadiel. /1998 – 2015 / ,financované cez 

grantový systém MK SR. Regionálne súťaže sú financované z rozpočtu organizácie ako aj 

za pomoci  miestnych samospráv.  

 

1.2. Zachované alebo obnovené  tradície, obrady a zvyky 

     Súčasťou  programov folklórnych  slávnosti sú aj  výročné zyvykoslovia:  stavanie 

mája – Čerhov, Malá Tŕňa, slávnosti chleba – Trebišov, slávnosti vinobrania .Čerhov, 

Malá Tŕňa, štedrovočerné obyčaje, ľudové divadlo /betlehemské  hry ,koledy. vinše  – 
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Kračun na valaľe. V rámci regionálnej prehliadky Nositelia  tradícii folklórne skupiny 

prezentujú  tradičné aj málo známe  obrady a  zvyky : paranie peria, dožinky, kosenie 

a hrabanie sena, svadobné zvyky a obrady, pálenie uhlia , voľba obecných sluhoch.  

Folklórna skupina  Kyščanka z Kysty  s pásmom Len, aby sme v hanbe neostali vystúpila 

v rámci festivalu Mihaľovské deski 2015. Projektom Chlebom a vínom  boli interaktívnou 

formou prezentované zvyky spojené s dožinkovými slávnosťami,  tradičné spôsoby 

mlátenia, prípravy a pečenia chleba ako aj prípravy a spracovania hrozna. 

    S cieľom  uchovať tradičnú zemplínsku gastronómiu organizujeme festival vo varení 

tradičného zemplínskeho jedla zamešky  na folklórnych slávnostiach v Brezine .Tradícia 

varenia šlivkovoho ľekvaru v kotloch  sa koná na Poddargovských  slávnostiach. Aj 

návštevníci podujatí Dedovizeň, Tokajské vinobranie, Chlebom a vínom,  Šlabikár 

remesiel  ochutnajú zemplínske špeciality. Hlavným zámerom podujatia Tradičná 

zemplínska zabíjačka  je prezentácia  priebehu zabíjačky tak, ako prebiehala kedysi na 

zemplínskych dedinách Stovky fanúšikov tradícií a ľudových zvyklostí si môžu pozrieť 

celý postup zabíjačky.  

1.3.  TĽK v podmienkach kultúry národnostných menšín 

     Osvetová a záujmovo-umelecká práca s rómskou menšinovou je sporadická/ účasť 

miestneho súboru na podujatí Dedovizeň ,Slovenské Nové Mesto  

 

1.4. Spolupráca s zahraničnými Slovákmi 

     Konkrétnym podujatím  spolupráce so zahraničnými Slovákmi je Dedovizeň- festival 

Slovákov žijúcich v zahraničí. Od roku 2008 Slováci žijúci v Maďarsku, Rumunsku, 

Chorvátsku, Srbsku, na Ukrajine, v Poľsku, v Česku, Francúzsku prezentovali zachované 

zvyky, remeslá, gastronómiu a  insitné umenie . 

Na základe spolupráce s dvojjazyčnou  národnostnou  školou  zo Sátoraljaujhely/Maďarsko 

/ sa  každoročne  zúčastňujeme tvorivej dielne maľovania kraslíc ako aj astronomického 

tábora. 
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1.5 Formy a možnosti prezentácie 

     Realizované podujatia  v regióne ako aj mimo neho sú príležitosťou na prezentáciu 

a propagáciu tradičnej ľudovej kultúry. Prezentáciu v zahraničí  zabezpečujeme 

sporadický, nakoľko z našej strany nie je možnosť finančne tuto činnosť dotovať. 

Spolupracujeme s Múzeom  regionálne Jaslo /Poľsko/ a Múzeom Mihalyia Munkácsyho 

/Maďarsko/   

 

 Materiálne, priestorové a technické podmienky 

     Aj napriek celospoločenských problémom rady folkloristov sa rozšírili o nové skupiny / 

Nový  Ruskov, Malé Ozorovce , Milhostov ,Trebišov, Plechotice, Dvorianky/  

V rámci festivalu Dedovizeň / 2012 /sa uskutočnila prehliadka krojov z Nižného Žipova, 

Zemplínskej Teplice, Parchovian .  Slovákom žijúci v zahraničí  sme priblížili kroje, ktoré 

boli neodmysliteľnou súčasťou života obcí a v dnešnej dobe ich pokračovateľmi sú 

členovia folklórnych skupín. 

Zrealizovali sme prednášku Kroje ako ich nepoznáme; vývoj krojov na Zemplíne a ich 

používanie vo folklórnych súboroch a skupinách /2012/ Do knižnice etnologicko-

historických kníh o Tokaji  pribudli knihy: Poklona zemplínskej kráse –tradičné 

odievanie v tokajskej oblasti s ukážkou tradičného odevu.Projekt „Poklona zemplínskej 

kráse“ bol profilovým etnologickým projektom, ktorý bol zameraný na obnovu ľudového 

odievania v obciach dolného Zemplína. Pre tento projekt boli vybrané obce, ktoré patria do 

oblasti Tokajskej vínnej cesty.  Vydaním publikácie, zhotovením vzorového dobového 

ženského a mužského kroja z tokajskej oblasti bola zdokumentovaná a sprístupnená 

verejnosti problematika dobového oblečenia miestneho obyvateľstva v tokajskom regióne. 

Kniha Kulinárske umenie našich predkov/ 2015 /  je zameraná na vývoj jedál v oblasti 

Tokaja. 
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1.7. Tradičné ľudové remeslá 

     Jarmoky tradičných remesiel neoddeliteľne tvoria súčasť podujatí tradičnej kultúry. 

Svoju činnosť prezentujú remeselníci z nášho regiónu,/ fujary, kožiari, šperkárka ,kreatívne 

predmety, plisovanie sukní / .Poskytujeme priestor aj pre  remeselníkov z iných regiónov. 

Na regionálnych folklórnych slávnostiach prezentujeme pletenie lana na historickom stroji 

ako aj výstavky replík zbierkových predmetov Dedovizeň – Rajbaňe a bigľovaňe /2014/, 

Korytárstvo /2015/ 

      V  rámci dokumentačnej činnosti  s cieľom zachovať tradičné remeslá sú zhotovené 

video a audio záznamy :plisovanie sukní, pečenie chleba v peci, kováčstvo. 

Výstavnícku činnosť sme rozšírili o výstavy so zreteľom na tradičnú ľudovú kultúru. 

Zrealizovali sme výstavy: 

 Súčasné vareškárstvo Igora Todera a Korytárstvo – remeslo našich predkov 

/2012/  Výstava zameraná na zanikajúce korytárske remeslo zo zbierok múzea, spojená s 

prezentáciou súčasnej tvorby vareškára, majstra ľudovej umeleckej výroby Igora Todera 

z Michaloviec 

     Čaro výšivky Janky Feherovej /2013/. Vlastná, prezentačná výstava tvorby 

regionálnej výšivkárky Janky Feherovej z Trebišova. Na výstave bolo exponovaných 73 

kusov obrázkov. krížikovou  technikou 

     Rezbárske umenie Janka Kešeľa a Romana Tótha /2013/.Vlastná, prezentačná 

výstava regionálnych rezbárov Jána Kešeľa z Bačkova,ktorého tvorba  je poznačená 

inšpiráciou hlavne v prírode, nevyhýba sa ani tvorbe so sakrálnou tematikou. Trebišovčan 

Roman Tóth svoj vzťah k drevu pretavil do malých skulptúr. Cieľom výstavy bolo 

podporiť tvorbu rezbárskeho umenia a inšpirovať tak prípadných záujemcov o toto 

zanikajúce remeslo v našom regióne. 

V rámci cezhraničnej spolupráce s Múzeum regionálne Jaslo /Poľsko/ a Múzeum 

Mihalyia Munkácsyho /Maďarsko/  sa v roku 2014 uskutočnila výstava „Slzy 

slovenskej lipy“. Svoju rezbársku tvorbu prezentoval Ján Kešeľ, pracovník MaKCJZ. 

V roku 2013 výrobcovia kraslíc z nášho okresu sa zúčastnili  na súťažnej výstave 

v Regionálnom centre kultúr pohraničia v Krosne. 
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     Vlastná, súťažná výstava Trebišovski pisanki píše už svoj 26 ročník .Výstava  sa teší  

záujmu zo strany autorov a v neposlednom rade má svoju divácku základňu.Je miestom na 

prezentáciu širokého spektra tradičných techník výzdoby kraslíc  ako aj novodobých 

používaných v súčasnej dobe .Svoju tvorbu prezentujú krasličiari nielen zo Slovenska ale 

aj z Česka.Tradičným podujatim na Kvetnú nedeľu  je tvorivá dielňa Zdobíme kraslice. 

Výstavujúci autori predvádzajú svoje umenie,súčasťou je  ochutnávka tradičných 

veľkonočných jedál ,  jedinečných tokajských vín a zdobenie perníkov.Na súťažnej 

výstave Karpatská kraslica vo Vihorlatskom múzeu v Humennom bola ocenená pani Eva 

Sojčáková z Trebišova. 

     Chlebom a vínom. Jeho cieľom je  ponúknuť návštevníkom bližšie spoznať kultúrne 

tradície zemplínskeho regiónu .Počas podujatia  boli zrealizované aktivity: mlátenie obilia 

na historickej mláťačke, mlátenie obilia cepmi, pečenie chleba a koláčov v prenosnej peci, 

tkanie pokrovcov, mútenie masla, pletenie lana,  , pletenie slamy do povriesel za pomoci 

špeciálneho stroja zvaného povreslarka, zdobenie medovníkov, pradenie na kolovrátku, 

tradičná gastronómia: varenie ľekvaru v kotli , vareňe zameški, pečeňe lokši, posucha, 

premena  hrozna na víno. Spestrením programu je prezentácia historických i súčasných 

poľnohospodárskych strojov, vystúpenia folklórnych skupín, prezentácia expozície 

tokajského vinohradníctva a vinárstva. Pestrý  program je  určený pre všetky vekové 

kategórie 

Pre cieľovú skupinu   žiakov základných škôl  sme pripravili podujatia:  

   História a tradície trochu inak.../2013/ ,prednáška a prezentácia hnetenia a pečenia 

tradičného chleba; tradičné pranie a žehlenie; pletenie povrazov na historickom splietacom 

stroji  

        Šlabikár remesiel / 2015/ Program bol určený pre deti, vyskúšať si niektoré remesla: 

mútenie masla, tkanie pokrovcov, pradenie na kolovrátku, ručné pletenie lana, mlátenia 

obilia, mletie zrna, pranie a ďalšie. Pochutnali si aj na jedlách, ktoré im pripravili 

folkloristi z Klečenova a Čeloviec. V priestore muzeálneho dvora sa deti mohli kochať 

výstavou poľnohospodárskych strojov, stabilných motorov a stredovekých žarnovov. 

Skutočný zážitok im poskytla jazda na historickom traktore s vlečkou. Areál ožil 

poľnohospodárskymi činnosťami, dávnymi tradíciami, či remeselníckymi majstrami, ktorí 

dodnes uchovávajú zvyklosti a spôsoby výroby z čias našich predkov. Mestské 
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hospodárske stredisko Trebišov pre deti pripravili detskú farmu. Návštevnosť potvrdila  

náš zámer priblížiť tejto vekovej skupine aj tradičné naše expozície, ktoré neboli medzi 

našou verejnosťou dostatočne známe 

 

1.8. Zariadenia tradičnej ľudovej kultúry 

V posledných rokoch evidujeme zvýšený počet zriadených domov /izieb/ tradícii  

/Zemplinská Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov a Úpor, Čerhov, Bačkov ,Zemplínska 

Teplica/. Exponáty dokumentujú tradičné ľudové remeslá ,ukážky starých ručných prác, 

medzi ktoré patria vyšívané obrusy, ručníky, kroj, funkčné krosná a kolovraty ,starožitné 

poľnohospodárske náčinie.  ako aj  pece na tradičné pečenie chleba. Časť expozície je 

využívaná k predvádzaniu remesiel na  podujatiach  v podaní domácich folklórnych skupín 

/Klečenovčanka, Strapec/. Repliky zbierkových predmetov ,stroj na pletenie lana, 

historický traktor   a prenosná pec na pečenie chleba vytvárajú možnosti popularizovať  

a demonštrovať  tradičné remeslá  aj pre budúce generácie. 
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ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
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Tabuľková časť 

Vyhodnotenie podujatí, aktivít a kultúrnych služieb 
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 

 



63 

 

 



64 

 
 



65 

 

 



66 

 

 



67 

 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 



71 

 

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 
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Prehľad o príjmoch a výdajoch 

 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ÚSEK KULTÚRNEHO CENTRA 

Spracovala: Mgr. Emília Vítková, vedúca KC 

 

 Kultúrno -výchovná činnosť 

     Stále expozície múzea z dôvodu rekonštrukcie kašťieľa sa stali miestom  na realizáciu 

podujatí, ktoré boli koncipované ako prepojenie viacerých žánrov kultúry. Tradičné ako aj 

nové podujatia v obciach a mestách regiónu  sú    Výsledkom spolupráce s predstaviteľmi 

samosprávy . 

     Základným poslaním útvaru astronómie je oboznamovať širokú verejnosť 

s poznatkami z astronómie a príbuzných prírodných vied a tak prispievať k zvyšovaniu 

celkovej kultúrnej a vzdelanostnej úrovne detí, mládeže a dospelých. 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.  

     Počas roka sme uskutočnili rôzne formy podujatí – prednášky, besedy, multimediálne 

programy, výstavy, astronomické večery a noci pod názvom Noc v škole, Noc pod 

oblohou, Tokaj pod hviezdami,  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 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, v 2. kategórii  Jakub Popovič zo ZŠ Obchodná Sečovce na 3. mieste a v 3. 

kategórii Samuel Michalanský z 8-ročného gymnázia v Trebišove na 1. mieste a Patrícia 

Cmorová z Cirkevného Gymnázia v Trebišove na 2. mieste.  Všetci súťažiaci sa zúčastnili 

celoslovenského finále súťaže, kde sa  Janko Plavnický z 1. kategórie umiestnil na 1. 

mieste.  
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     Pri príležitosti Dňa astronómie  sme dňa 15. marca  uskutočnili astronomické 

popoludnie pre členov astronomických krúžkov, Klubu astronómov a iných záujemcov 

o astronómiu.  

     Dňa 20. marca 2015 sme  pripravili pozorovanie výnimočného astronomického úkazu - 

čiastočného zatmenia Slnka.  Pred budovou Svet zdravia (nemocnica) sa vystriedalo vyše  

650 ľudí. Popri pozorovaní úkazu pomocou troch špeciálne upravených prenosných 

teleskopov a okuliarov vybavených fóliou astrosolar si mohli účastníci vypočuť aj krátky 

výklad o zatmení, či prezrieť ďalšie obrazové a textové materiály s astronomickou 

tematikou.      

    V oblasti odbornej činnosti sme uskutočnili odborné pozorovanie meteorického roja 

Perzeidy. Pozorovanie uskutočnili tri skupiny po troch pozorovateľov plus jeden 

zapisovateľ.  Všetky skupiny dohromady zaregistrovali počas necelých dvoch hodín 

celkovo 526 meteorov.      Zaznamenané údaje sme spracovali a odoslali do centrály IMO 

– medzinárodnej meteorickej organizácie sídliacej v Belgicku. 

     V spolupráci s obcou Streda nad Bodrogom sme pripravili dňa 26. 6. 2015 

astronomický večer spojený s prednáškou pod názvom „Novinky vo výskume vesmíru 

a slnečná sústava“ a pozorovanie hviezdnej oblohy pre obyvateľov obce. V spolupráci 

s obcou Zemplínske Hradište sme uskutočnili astronomický večer pre obyvateľov obce pod 

názvom Večer pod hviezdami. 

     Dňa 28. 9. 2015 sme uskutočnili pre obyvateľov mesta a širokú verejnosť  pozorovanie 

výnimočného astronomického úkazu -  Úplného zatmenia Mesiaca.   

     Aj tento rok sme sa zapojili do celosvetových projektu  - Svetový kozmický týždeň.  

     V rámci edičnej činnosti sme vydali 6 čísel  dvojmesačníka Šíp – Sagitta pre potreby 

krúžkov a astronómov amatérov v našom okrese. Okrem pravidelných rubrík sme v ňom 

uverejňovali zaujímavosti z astronómie, novinky z výskumu vesmíru a výročia. 

     V roku 2015 sme uskutočnili spolu 143 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 5360 

účastníkov     (z tohto počtu účastníkov bolo 79 členov krúžkov). 

     V hodnotenom období pod vedením pracovníkov útvaru astronómie pracovali 4 

astronomické krúžky  ( 1 pri MaKCJZ a 3 krúžky na ZŠ Komenského 8, ZŠ M. R. 
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Štefánika, ZŠ Pribinova 34 v Trebišove) a Klub astronómov  pri MaKCJZ. Spolu 101 

stretnutí.  

     Za vstupné z podujatí sme dosiahli príjmy v sume 407,30 € a z podujatí bolo vybraných 

1811 kultúrnych poukazov.  

     Spätná väzba účastníkov tvorivých dielní z minulého roka potvrdila náš cieľ priblížiť 

svet umenia ,oživiť kreativitu , fantáziu  a vyskúšať si  nové umelecké techniky. Pre 

záujemcov sme pokračovali v realizácii tvorivých dielní, ktoré ponúkli kopec nápadov, 

podnetov a inšpirácii. Zrealizovali sme tvorivé dielne: decoupage - servítková technika, 

krakelovanie  - servítková technika, zdobenie veľkonočných vajíčok, výroba mydla a  

maľovanie na tričká 

     V posledný júnový týždeň / 25.6./sme  pre žiakov materských a základných škôl 

pripravili Šlabikár remesiel – Múzeum deťom.  Program pod názvom Ako žili naši 

predkovia   priblížil  stále expozície nášho múzea.  

     PRVÉ HANDMADE TRHY sme zorganizovali 3. októbra . Pre záujemcov sme 

poskytli priestor,. kde prezentovali svoju tvorbu aj s možnosťou predaja. Naším zámerom 

je,aby sa tento nápad stal opakovanou a trvalou záležitosťou ako aj  spestrením našej 

činnosti 

                                 Tradičná ľudová kultúra 

                                 2.1. Folklór – hudba, spev, tanec  

                                 2.2. Ľudové remeslá 

 

     Folklórne skupiny a detské folklórne súbory  prezentujú výsledky svojej práce na 

súťažiach, ktoré  pravidelne organizujeme. Z regionálnych kôl  súťažnej   prehliadky  

detských folklórnych  súborov - Poce dzeci z hora z dola a regionálnej  prehliadky 

folklórnych skupín. - Nositelia tradícií najlepší postúpili do vyšších kôl súťaži, kde 

dosiahli tieto výsledky: detský súbor Pávička na celoštátnej  súťaži   Pod likavským 

hradom strieborné pásmo,FSk Parchovianka na krajskej  súťažnej   prehliadke 

folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ získala  zlaté pásmo s postupom na celoštátnu 
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súťaž a FSk Žipovčan strieborné pásmo. Špeciálnu cenu:  Cena za dramaturgiu 

a interpretáciu Parchovany získali na celoštátnej súťaži Nositelia tradícií. 

     Festival Dedovizeň poskytuje priestor zahraničným Slovákom prezentovať zvyky 

svojich predkov  na hranici bez hraníc.  Celodenný bohatý kultúrny program začína   

Tokajskou kvapkou krvi. Obec Slovenské Nové Mesto je obcou, kde sa kultúre venujú 

všetky vekové kategórie o čom svedčia aj vystúpenia:   tanečnej  skupiny Novomestský 

strapček,  rómskeho súboru Mladosť, detského  folklórneho  súboru Slniečko a  folklórnej 

skupiny Novomeščanka 

 Pozvanie na tradičný festival Slovákov žijúcich v zahraničí   prijali Slováci z Maďarska, 

Poľska, Rumunska ako aj domáce súbory z Kuzmíc a Nižného Žipova. Súčasťou 

zaujímavého programu bolo aj množstvo sprievodných podujatí: jarmok tradičných 

remesiel- pletenie lana, výstava korytárstvo, ochutnávka zemplínskych  koláčov ako aj 

koláčov zahraničných Slovákov, výstava obrazov Soni Košarovej, ukážky športového a 

služobného výcviku psov, služobného zákroku polície. Záver  festivalu patril uvítaniu  CD 

domácej FsK Novomeščanke Na valaľe dobre,na valaľe zdravo  a  Muzike Milana 

Rendoša . 

     Tradične v piatok Beh tokajskými vinicami otvára Tokajské vinobranie v Čerhove. 

Dom tradícii ožíva ukážkami výroby vína, tradičnou gastronómiou  ako aj pečením 

domáceho  chleba  a domácich koláčov  v pekárenskej peci. 

     Zvykom  ukončenia vinobrania – odovzdaním  vinobraneckého venca  sa začal kultúrny 

program v ktorom vystúpili FsK Komanička Nový Ruskov, dychová hudba Michaľanka, 

FsK Strapec Čerhov, Muzika Milana Rendoša, FS Vánok Veľké Kapušany, Poddukelský 

umelecký ľudový súbor. Záver patril slovenskej speváčke Katky Knechtovej.  Aj keď 

počasie nám neprialo v priebehu celého dňa sa na podujatí vystriedalo množstvo 

návštevníkov. 

  

 ZUČ, festivaly  

- vyhodnotenia pri jednotlivých úsekoch 
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     Kvôli rekonštrukcii kaštieľa sme podujatie Deň Andrássyovcov zrealizovali 

v priestoroch Základnej umeleckej školy v Trebišove. Historička z Múzea Betliar p. S. 

Lorinčíková sa zamerala na andrássyovské dejiny spojené s talianskou vetvou 

Andrássyovcov. Dobová hudba, spev , historické hudobné nástroje, dobové kostýmy 

v podaní komorného súboru Musici Cassoviensis z Košíc obohatili podujatie a v rámci Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva a Tokajského vinobrania Čerhov 2015.  

     V tomto roku sa uskutočnil XXI. ročník Gorazdovho ekumenického festivalu 

sakrálnych skladieb. Odborný seminár a výstava Sväté Trojhviezdie sa uskutočnili na 

Cirkevnom gymnáziu sv. J. Krstiteľa v Trebišove. Vystúpenie cirkevných zborov 

v gréckokatolíckom chráme v Sečovciach a v gréckokatolíckom chráme v Trebišove. 

Festival edukačnými a odbornými aktivitami prispel k šíreniu poznania a úcty sv. Gorazda 

a k šíreniu ekumenizmu. 

     V Roku zasväteného života sme v spolupráci s farskými spoločenstvami v okrese 

a Spolkom sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach organizovali zaujímavé duchovno-

kultúrne podujatia spojené s vystúpením cirkevných zborov – Biblia ako kultúrny 

fenomén, Veľkonočný koncert, Zasvätený život, Človek - neustály hľadač šťastia, 

Zemplínsky rozsievač perál, Anonymné postavy v Markovom evanjeliu.  

     

4. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo  

     Silná tradícia ochotníckeho divadla v Trebišove stála pri zrode a organizovaní súťaží 

a prehliadok amatérskeho činoherného divadla. Svedčí o tom aj organizovanie 23. 

Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou 2015 a 18. 

Divadelného Trebišova - malej  krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných 

súborov Košického kraja. Divadelné kolektívy opätovne oslovujú našu divácku verejnosť 

svojimi ideálmi, opierajúcimi sa o kultúrne dedičstvo nášho ľudu, čim napomáhajú rozvoju 

spoločenského života Trebišova. Ich cieľom je nielen podporiť rozvoj a zvyšovanie 

umeleckej kvality ochotníckych  divadelných kolektívov v kraji, ale aj uchovávať ľudové 

tradície, ktoré načierajú do pôvodných prameňov a klasiky. Umožňujeme zároveň 

prezentovať sa ochotníckym divadelným  súborom z celého Slovenska,  ktoré sa venujú 

hlavne inscenovaniu scenárov zo života na vidieku. Súčasťou sú rozborové a vzdelávacie 

semináre, vydávanie festivalového denníka /Festivalový nočník/, v roku 2015 autorská 
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výstava obrazov  ENKAUSTIKA  -  Soňa Košarová,  Svet bábik - výstava ručne 

vyrábaných bábik manželov Urbanovcov, vystúpenie  folklórnej skupiny  Žipovčan 

z Nižného Žipova s pásmom  Čepeňe ňevesti“ a iné. 

     Zvláštnosťou festivalu je aj súťaž dramatických textov, vystúpenie hosťujúceho 

ochotníckeho divadla M. Benku -Úču  zo Srbska a  Bábkového divadla Cililing z Prešova. 

Dramatické prvky zapájame aj medzi ostatné oblasti kultúrno-osvetovej práce. 

     V roku 2015 sme sa podieľali na organizovaní Festivalu dramatickej tvorivosti klientov 

domovov sociálnych služieb MOST  ÚSMEVOV v Rožňave. Festival poukazoval na 

možnosti, schopnosti, talent a tvorivosť klientov DSS Košického kraja. Predstavoval rôzne 

štýly práce v oblasti tvorivej dramatiky, čím otvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu 

i výmenu skúseností jej tvorcov, zamestnancov – výchovných pracovníkov zúčastnených 

zariadení. 

      Na úseku umeleckého slova recitátori sa pravidelne zúčastňujú krajských súťaží. 

Mladým recitátorom dávame  možnosť sa realizovať aj pri iných kultúrno-výchovných 

podujatiach v rámci okresu. V roku 2015 sa za náš okres v Michalovciach zúčastnili 

tvorivej dielne pre moderátorov pod názvom Moderátorská abeceda  5 záujemcovia. 

 

6. Neprofesionálna výtvarná tvorba  

            Okresná Výstava Výtvarná paleta sa uskutočnila v Kráľovskom  Chlmci. 

Dlhoročný úspešný autor Martin Magyar v  krajskom kole  Košická paleta získal 3. miesto. 

Výstavky výtvarníkov amatérov  /Dedovizeň, Festival divadiel / , okresné detské výtvarné 

súťaže /Polícia očami detí, Sväté Trojhviezdie /tvoria súčasť podujatí MaKCJZ. 

/Gorazdov festival. Deň polície/ 
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II. Regionálna činnosť 

 

 Metodická činnosť 

Súčasťou regionálnych postupových súťaží   sú rozborové semináre a  príprava žiakov na 

vyššie stupne  súťaží -úsek astronómie .Je to možnosť aj týmto spôsobom podporovať  

vzdelávanie vedúcich kolektívov. Popularizujeme a využívame  možnosť  účasti  vedúcich 

na školiacich aktivitách, ktoré sa organizujú v rámci Košického kraja. .Neodmysliteľnou 

súčasťou našej práce je spolupráca s miestnymi samosprávami – pomoc metodická, 

organizačná pri miestnych podujatiach. Výsledkom sú dlhoročné ako aj nové zrealizované 

miestne slávnosti. 

                               2. Spolupráca s inými  kultúrnymi zariadeniami, rôznymi 

inštitúciami     

MaKCJZ ako zariadenie napomáhajúce rozvoju kultúry vytvára priestor pre všetkých 

aktérov na spoluprácu a napomáha rozvoju kultúrneho diania v regióne. Neodmysliteľnou 

súčasťou  našej práce je spolupráca 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.  

 

 Programy a projekty 

 

1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na 

medzinárodných aktivitách a podujatiach 

Účasť na medzinárodných aktivitách je sporadická, nakoľko najväčším problémom je 

financovanie. Spolupracujeme s partnermi z Maďarska, Poľska, Srbska, Rumunska.  Už 

niekoľko rokov spolupracujeme  s dvojjazyčnou národnostnou  školou  zo Sátoraljaujhely 

/Maďarsko /  na tvorivej dielni  venovanej maľovaniu kraslíc a medzinárodného detského 

astronomického tábora. Cirkevné zbory z Čerhova a Slovenského Nového Mesta sa 

zúčastnili mariánskeho stretnutia cirkevných zborov v Rudabanyacske . 
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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:  18. Divadelný  Trebišov, 23. Celoštátny  festival divadelných 

hier s dedinskou tematikou , Andrássyovci a víno a XXI. Gorazdov ekumenický 

festival sakrálnych skladieb. 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA -  

            
            Trebišovski pisanki                                        Trebišovski pisanki 

 

           
            Trebišovski pisanki                                   Trebišovski pisanki 

 

              
        Cukor, cukrík, cukříček                             Cukor, cukrík, cukríček 

 

                 
       Cukor, cukrík, cukríček                                 Cukor, cukrík, cukříček 
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               Víno a kraslice                                              Víno a kraslice 

 

 

             
               Víno a kraslice                                            Víno a kraslice 

 

             
         Vyhodnotenie kraslíc                                 Vyhodnotenie kraslíc 

 

 

             
         Vyhodnotenie kraslíc                                  Vyhodnotenie kraslíc 
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                Noc múzeí                                                     Noc múzeí 

 

             
                      Noc múzeí                                                 Noc múzeí 

 

             
           Chlebom a vínom                                           Chlebom a vínom 

 

 

           
               Chlebom a vínom                                     Chlebom a vínom 
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             Chlebom a vínom                                      Chlebom a vínom 

 

             
          Chlebom a vínom                                        Chlebom a vínom 

 

  

                           
Anonymné postavy v Markovom evanjeliu 

 

 

            
Anonymné postavy v Markovom evanjeliu 
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               Stavanie mája                               Tokaj v Európe, Dedovizeň, 1. Máj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poddargovské slávnosti vareňe              Tokajské vinobranie, pečeňe chľeba 

šlivkovoho ľekvaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Handmade trhy                                         Šlabikár remesiel                                          
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                    Tvorivá dielňa                                   Cesta do rozprávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Divadelný Trebišov                           XXIII. Festival divadelných hier  

                                                                              s dedinskou tematikou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pozorovanie hviezdnej oblohy,                      Čiastočné zatmenie Slnka 

  Michaľany                   
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        Vedomostná súťaž „Čo vieš o                           Deň Andrássyovcov 

      hviezdach?“  a výstava „Vesmír  

                  očami detí“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     XXI. Gorazdov ekumenický festival           Zemplínsky rozsievač perál 

          sakrálnych skladieb, Sečovce 
 

 

 

 

 

 

 

         
       Biblia ako kultúrny fenomén                 Biblia ako kultúrny fenomén 
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       Človek, neustály hľadač šťastia             Človek, neustály hľadač šťastia 

 

 

        
                  Zasvätený život                                     Zasvätený život 

 

 

 

            
                  Zasvätený život                                     Zasvätený život 

 


