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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, ako spojená inštitúcia, pôsobí už
6 rokov a vznikla fúziou dvoch inštitúcií uznesením Zastupiteľstva KSK č. 350/2011
s účinnosťou od 1. 1. 2012.
Naša kultúrna inštitúcia plní svoje úlohy a poslanie v zmysle Zriaďovacej listiny a v zmysle
požiadaviek a potrieb obyvateľov regiónu i jeho návštevníkov. Činnosť realizujeme v súlade
s koncepčnými materiálmi zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja.
Pracujeme v troch oblastiach kultúrnej činnosti: Múzeum, Kultúrne centrum, Astronómia. V
oblasti muzeálnej činnosti je našim hlavným poslaním po rekonštrukcii dvoch významných
objektov - kaštieľa a jazdiarne pripravovať a tvoriť expozície so zameraním na šľachtické
rody, ktoré formovali život v regióne so zameraním na rod Andrássy. Prostredníctvom FNP sa
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snažíme získavať finančné prostriedky na nadobudnutie zbierkových predmetov, buď úzko
súvisiacich s našim Andrássyho kaštieľom alebo predmety, ktoré sú súčasťou a vizitkou
miesta, v ktorom žili a pôsobili. (Majú význam rodu Andrássy).
V roku 2017 sa nám podarilo vytvoriť výstavu s názvom Po roku, ktorá deklarovala práve náš
dlhodobý cieľ. Jej súčasťou boli zbierkové predmety nadobudnuté nami počas dvoch rokov.
Vznikla zaujímavá výstava s bohatými informáciami.
Vzhľadom na obnovenie objektu jazdiarne a tým vytvorenie expozície poľovníctva a ochrany
zveri pribudla potreba zriadiť fond zoológie a poľovníctva. V objekte vznikla malá knižnica,
zachovali sme tiež technickú pamiatku – zásobníky na pitnú vodu, ktoré zásobovali celý areál
kaštieľa.
Múzeum malo od svojho vzniku vlastivedné zameranie, čo pre nás znamená, že udržiavame a
prezentujeme zbierkové predmety z oblasti vinohradníctva a vinárstva, národopisu,
poľnohospodárstva, remesiel, umenia a drevorezby a plastiky. Organizujeme tradičné
remeselné prezentácie zamerané práve na činnosti, ktoré sú obsahom expozícií.
Aj keď v súčasnosti našou hlavnou profiláciou je vytvorenie expozície o historických rodoch,
intenzívne sa venujeme a propagujeme tradičné stále expozície.
Rozširujeme múzejnú pedagogiku o rôzne formy a požiadavky najmenších návštevníkov.
Organizujeme pre nich podujatia Zahrajme sa v múzeu s pravidelnou mesačnou periodicitou.

ÚSEK MÚZEA
2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Rok 2017 bol pre nás úspešný z pohľadu návštevnosti i z pohľadu zavádzania nových
spôsobov práce s návštevníkom, všetko však v rámci finančných a iných možností.
Keďže sme spojená inštitúcia silné a slabé stránky sú uvedené spolu. V roku 2017 sme
sprístupnili i výstavu s názvom „Po roku“, tá prezentovala zbierkové predmety získané našim
múzeom v období jedného roka súvisiace s rodmi trebišovského kaštieľa. Je výsledkom
celoročnej zbierkotvornej činnosti odborných zamestnancov múzea. Výstava bola otvorená
01.08.2017 za účelom predstavenia získaných zbierkových predmetov prezentujúcich
bývalých majiteľov trebišovského kaštieľa z rodov Csáky, Szapáry a Andrássy verejnosti.
Zbierkové predmety sa stanú po vytvorení stálej expozície šľachtických rodov pôsobiacich
v Trebišove súčasťou novej expozície. Na príprave a realizácii výstavy sa podieľali Mgr. Beáta
Kereštanová, Mgr. Jakub Šnajder, Mgr. Ľudmila Tirpáková, Ing. Stanislav Štefan a Jozef
Danko.
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V rámci prípravy expozície Zemplín Antiqua bola v priebehu roka 2017 zabezpečovaná
vybraná časť expozície s názvom Klenotnica. Koncom roka bola uzatvorená zmluva na
spracovanie realizačnej dokumentácie a samotnej realizácie expozície s firmou AV MEDIA,
ktorá má medzinárodné skúsenosti a výborný kredit s inštaláciou interaktívnych expozícií.
Vzhľadom na zabezpečenie ochrany zbierkového fondu múzea sme v rámci projektu
Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov získali finančné prostriedky z FPU na riešenie
zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov trebišovského múzea obnovou
zastaralého zabezpečovacieho systému, inštaláciou elektronickej požiarnej signalizácie
a kamerového systému. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Nadviazali sme kontakty s viacerými starožitníkmi i ďalšími osobami, ktoré majú možnosť
ponúkať zbierkové predmety na odkúpenie, či do dlhodobej výpožičky.
Pokračujeme vo vydávaní občasníka „Kaštieľske listy“ – v rámci archívnych výskumov
prinášame stále nové informácie, prevažne súvisiace s našimi rodmi.
Boli sme úspešní v oblasti získavania mimorozpočtových zdrojov. Na úseku projektovej
činnosti boli aktivity zamerané na sledovanie dotačných a grantových výziev aktuálnych pre
múzeum, prípravu projektov do týchto schém a ich realizáciu, resp. spoluprácu pri realizácii
projektov. Z 8 projektov uplatnených vo Fonde na podporu umenia pre rok 2017 bolo
úspešných 6 projektov. 2 projekty boli neúspešné a 2 projekty sa z organizačno-technických
dôvodov v roku 2017 nerealizovali.
Vďaka príspevku KSK vo výške 2.500 € sme mohli v roku 2017 financovať historickú sedaciu
garnitúru z 19. storočia, ktorá sa stala súčasťou zbierkového fondu.
Z KSK sme získali finančné prostriedky na prípravu interaktívnej expozície – „KLENOTNICA“ bude pojednávať o Ištvánovi Dobóovi. Sprístupnená bude v roku 2018 a spolupracujeme
s firmou AV Media Praha.
Dôležitou súčasťou múzea sú okrem odborných činností aj prezentačné aktivity, ktoré sú
spätnou väzbou od návštevníka, či je ponuka adekvátna dopytu. Aj v roku 2017 sme túto
stránku nezanedbali a okrem mnohých iných príkladov uvádzame jeden výnimočný –
premietanie na fasádu kaštieľa (tzv. mapping) počas Noci múzeí v rámci cezhraničnej
spolupráce s Múzeom Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe.
Uskutočnili sme reinštaláciu stálej výstavy historického nábytku. Stále prebieha unikátna
a jedinečná výstava RETRO technika v spolupráci s odbornou školou v Sečovciach.
V rámci múzejnej pedagogiky oživujeme prácu s deťmi v expozícii Poľovníctva a ochrany
zveri. Zriadili sme stály produkt – Spoznaj všetky svetadiely. Zahrajme sa v múzeu je ďalšie
cyklické podujatie pre deti, ktoré má vysokú návštevnosť. Cieľom je detskou formou
spoznávať expozície kaštieľa.
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V mesiaci marec 2017 sme hľadali medzi základnými školami regiónu Múzejníčka – detského
maskota, ktorý by sprevádzal všetky naše podujatia. Vyše 400 výtvarných prác nám zaslali
žiaci a z týchto odborní poradcovia – Lucia Benická, Pavol Hrehorčák a ďalší zamestnanci
múzea vybrali jedného – škriatka. Touto aktivitou chceme ukázať, ako jediné múzeum v kraji,
že prostredníctvom detského maskota, v našom prípade škriatka Múzejníčka, sa dá na rôzne
aktivity prilákať viac detí. Múzejníček robí živé pozvánky v meste na podujatia, rozdáva
letáky, pozvánky. Jeho logo je súčasťou každej detskej pozvánky. Veľkú pozornosť venujeme
žiakom, mládeži a deťom. V objekte poľovníckej expozície sa uskutočnilo niekoľko hodín
biológie v múzeu.
V decembri roku 2017 sa v reprezentatívnych priestoroch Slávnostnej Andrássyho siene
uskutočnil Vianočný benefičný koncert na podporu Detského domova v Sečovciach.
Účinkovali operní umelci zo SND v Bratislave.
Aktívne pracuje v múzeu Tokajská informačná kancelária, ktorá okrem toho, že plní úlohy
infokancelárie, ponúka na predaj aj mnoho suvenírov. Funkčná je aj naša podnikateľská
činnosť – aktívna je tokajská vinotéka s predajom vín a organizujeme konferencie a semináre
a rodinné oslavy a stretnutia v priestoroch vinárne.
Cezhraničná spolupráca pretrváva nielen na báze výmeny výstav, ale aj na širokospektrálnom
ďalšom odbornom i prezentačnom spôsobe. Zmluvná spolupráca je medzi Múzeom Mihálya
Munkácsyho v Békešskej Čabe (Maďarská republika) a Múzeom regionálnym v Jasle (Poľská
republika). Intenzívna spolupráca so zahraničnými partnermi pretrváva v oblasti práce KC –
Dedovizeň, Chlebom a vínom – prezentácia gastronómie.

Vedenie Bibliotéky Tokajského vinohradníctva a vinárstva.
Bibliotéka vinohradníctva a vinárstva je zameraná 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.
K 31.12.2017 je v bibliotéke evidovaných 39 predmetov - materiálov, z toho je 7 publikácií,
3 záverečné vysokoškolské práce, 8 rozvojových dokumentov, 2 zborníky z odborných
seminárov, 3 katalógy vystavovateľov vín 4 štúdie a články z odborných zborníkov a ďalšie
dokumenty.
Silné stránky z pohľadu múzea:
- Obnovené historické objekty múzea – kaštieľ a jazdiareň;
- Nová expozícia Poľovníctva a ochrany zveri v jazdiarni;
- Vytvorené podmienky na zriadenie nových expozícii v kaštieli;
- Silne motivovaný personál múzea;
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-

-

Existencia historických osobnosti s väzbami na trebišovsky kaštieľ (napr.: Július
Andrássy) a región (napr.: Štefan Dobó) s nadregionálnym a nadnárodným
významom;
Cezhraničná spolupráca s múzeami v maďarskej Békéscsabe a v poľskom Jasle;
Spolupráca s Východoslovenským múzeom v Košiciach;
Spolupráca so súkromnými a verejnými inštitúciami v regióne.

Z pohľadu KC:
- Rozšírená ponuka kultúrnych služieb v areáli múzea;
- Prezentácia zvykov a remesiel na regionálnych a nadregionálnych festivaloch a
podujatiach vychádzajúc z hmotného a nehmotného kultúrno – historického fondu
múzea;
- Aktivity oživujúce muzeálne expozície s prioritným zameraním na deti a mládež;
- Vzdelávacie a kultúrne aktivity pre seniorov;
- Dobré vzťahy s vedením obcí, poznanie regiónu pôsobenia;
- Pretrvávajúce tradície v okrese a regióne.
Slabé stránky z pohľadu múzea:
- Zlý až havarijný stavebno-technický stav objektov expozície Tradičných remesiel
a Ľudového odevu južného Zemplína a objektu depozitárov;
- Chýbajúce finančné zdroje na tvorbu nových expozícií;
- Nedostatok zbierkových predmetov vhodných do pripravovanej expozície
šľachtických rodov;
- Nedostatočné finančné zdroje na akvizície zbierkových predmetov;
- Finančná náročnosť pre prípravu a zabezpečenie projektovej dokumentácie
potrebnej k obnove objektov múzea;
- Personálne nedoriešená systematická starostlivosť o francúzsku záhradu a kaštieľsky
park;
- Chýbajúci depozitný závesný systém pre uloženie historického fondu obrazov.

Z pohľadu KC:
- Chýbajúci výskum tradícií;
- Nízka motivácia zamestnancov finančná.
Možnosti:
- Rozšírenie výskumnej činnosti v maďarských fondových inštitúciách;
- Spolupráca s manufaktúrou na výrobu porcelánu v Herende;
- Nadviazanie kontaktov s potomkami Andrássyovcov v zahraničí;
- Rozšírenie spolupráce s potomkami umeleckého architekta francúzskej záhrady
v Trebišove.
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2016

2017

Zdroj, vysvetlivka

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

11

z toho nových
počet realizovaných výstav spolu

3

11 KULT – 1. Modul, riadok 3
0 KULT – 1.Modul, riadok 4
20 KULT – 1. Modul, riadok 18

9

počet ukončených výskumných úloh

vypĺňať ako
1 v predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako
3 v predchádzajúcich rokoch

1
počet prebiehajúcich výskumných úloh
2
počet návštevníkov múzea spolu
platená návštevnosť

58 531

4

KULT –1. Modul, riadok 26
vypĺňať ako
28 369 v predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
22 002 KULT – 1. Modul, riadok 33
KULT – MK SR 3-01
1KULT – 1. Modul, riadok
198
23

počet kultúrno-spoločenských realizovaných
múzeom

10

10 KULT – 1. Modul, riadok 25

prírastok zbierkových predmetov

57

36

25 500
neplatená návštevnosť
33 031
počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných
múzeom

Finančná oblasť

2016

50 371

KULT – 1. Modul, riadok 8

2017

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

507 469

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

232 570

767 165 KULT – 2. Modul, r. 19
KULT – 2. Modul, r.
257 462 22+r.26+r.27

prevádzkové náklady
kapitálové výdavky

111 320
381 762

98 173 KULT - 2. Modul, r. 29
126 225 KULT - 2. Modul, r. 34

nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov

29 049

95 KULT - 2. Modul, r.36

nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov

10 448 KULT - 2. Modul, r.37

Bežné výdavky
výdavky na prevádzku

359 691

441 972 k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť

14 219

Príjmy spolu

767 271

539 816 KULT – 2. Modul, r.1,

na bežné výdavky

342 267

426 121

k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky

318 903

57 111

k 31.12. , účtovné výkazy

spolu

661 170

483 232

z prenájmu

2 168

16 865

K 31.12., účtovné výkazy

Transfer od zriaďovateľa

KULT – 2.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy

7

2 168 KULT – 2.Modul, r. 18

z vlastnej činnosti

17 654

KULT – 2.Modul, r. 15+16
+17, vstupné, vložné,
16 085 poplatky,

dary a sponzorské

KULT – 2.Modul, r. 12

spolu

19 822

18 253

kultúrne poukazy

3 150

3 125

transfery z rozpočtu obcí, miest

3 956

8 544 KULT – 2.Modul, r. 5

domáce projekty: tuzemské granty spolu

9 697

8 848 KULT – 2.Modul, r. 8

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

0

Externé grantové a projektové zdroje

počet podaných projektov

21

počet schválených projektov

19

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu

368 785,16

Vnútorné procesy, inovácie, marketing

2016
cieľ:

0

KULT – 2.Modul, r. 10
projekt:
tuzemský aj
8
zahraničný, FPU, MK SR,
6 ÚV SR, zahraničné granty,
granty zo súkromných
nadácií, projekty
(transfery) z obcí- mimo
49 791,86 kultúrnych poukazov
2017

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK

2

počet nových partnerstiev

3
možno popísať nižšie
v komentároch alebo
11 v ďalších kapitolách
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad
149 počtu kľúčových výstupov)

počet nových kľúčových aktivít

počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj

získaná suma

126
2016

2017

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja

vlastný ukazovateľ rozvoja

áno, nie
definovať, iba ak bol
nejaký špecificky
stanovený

plnenie prioritných cieľov v roku 2017

popis

8

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017
Aktivita
Csákyovci a trebišovské
panstvo
Opis renesančných šperkov
z rodinného hrobu baróna
Štefana Dobóa z Ruskej
Výskum zameraný na
pôvodný inventár kaštieľa
v Trebišove
Záverečná konferencia
k projektu RePar
(Revitalizácia Pariča)

Popis
Pracovníci múzea vykonali prvú etapu archívneho výskumu
k téme Csákyovci a trebišovské panstvo a to v Štátnom
archíve Prešov – pobočka Nižná Šebastová.
Taktiež na základe naštudovanej odbornej literatúry
k historickým šperkom, zlatníctvu a zlatníckym technikám
vyhotovili opis renesančných šperkov z rodinného hrobu
baróna Štefana Dobóa z Ruskej.
začali výskum zameraný na pôvodný inventár kaštieľa
v Trebišove a umelecké zbierky rodov v ňom sídliacich,
pátranie po týchto predmetoch a príprava akvizičného plánu.
Partnerská spolupráca na projekte – odborné príspevky na
konferencii.

V snahe zaplniť chýbajúcu medzeru v znalostiach o rodine
trebišovských Andrássyovcov a ich hospodárskych pomeroch
Výskum archívnych
bol vykonaný archívny výskum v Štátnom archíve v Košiciach
dokumentov o rodine
– pracovisko Archív Trebišov a v Archíve v Sátoraljaújhelyi –
Andrássyovov v archíve v
Magyar nemzeti levéltár Borsod – Abaúj – Zemplén megyei
Sátoráljaújheliy
levéltár Sátoraljaújhely. V priebehu roka 2017 bolo v týchto
archívoch vykonaných 5 výskumných návštev.
V priebehu roka 2017 bol 2 x obci Viničky vykonaný terénny
prieskum Andrássyovskej kúrie. V rámci prieskumu bol
fotograficky zdokumentovaný súčasný stav interiéru a
exteriéru bývalej Andrássyovskej kúrie. Kúria v čase
Terénny výskum
terénneho prieskumu patrila súkromnej firme, ktorá nemá
Andrássyovcov v obci Viničky
finančné zdroje na jej obnovu. Kúria je zo stavebnotechnického hľadiska v havarijnom stave, hrozí úplné zničenie
stavby. Kúria nie je zaradená do zoznamu nehnuteľných
kultúrnych pamiatok.
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3.1 Plnenie štandardov
Oblasť

cieľ

ukazovateľ

3.1.1 akvizícia

Získavanie nových
zbierkových
predmetov

Počet získaných zbierkových
predmetov k celkovému počtu
zbierok
Počet získaných zbierkových
predmetov na odborného
zamestnanca
Počet skatalogizovaných
predmetov na odborného
zamestnanca
Počet využitých zdigitalizovaných
predmetov

Skatalogizované
predmety
Digitalizácia

3.1.2 ošetrovanie

Ošetrené zbierky

3.1.3 výskum

Odborný výstup
Odborný výstup

3.1.4 prezentácia

Popularizácia
odborného
výstupu
Prezentácia
výsledkov

Návštevnosť
Atraktivitu webu
Využitie fondu
Výstavná činnosť

Otváracie hodiny

Počet ošetrených predmetov
k celkovému počtu zbierok
Počet štúdií a článkov v odbornej
tlači na odborného zamestnanca
Počet prednášok na odborných
fórach na odborného zamestnanca
Počet popularizačných článkov a
prednášok na odborného
zamestnanca
Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít
na zamestnanca (okrem THP)
Počet návštevníkov kultúrnovzdelávacích aktivít k celkovej
návštevnosti
Počet návštevníkov k počtu
obyvateľov mesta
Počet návštev na webe/Facebooku
k počtu reálnych návštevníkov
Počet vystavených predmetov
k zbierkovému fondu
Počet vlastných výstav na
odborného zamestnanca (vo svojej
organizácii)
Počet prevzatých výstav na
odborného zamestnanca
Počet stálych programov viažucich
sa k výstave na odborného
zamestnanca
Počet vlastných výstav mimo
múzea / galérie na odborného
zamestnanca
Počet hodín keď je múzeum /
galéria verejnosti prístupné v týždni
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navrhovaná
hodnota
0,05%

10 ks

10 ks (okrem
získaných
nových)
5 ks

0,08%
1 ks
1 ks
2 ks

2 ks

Plnenie za rok
2017
0,02%
(162 729)
splnené 12/
zamestnanec
(36)

(10)
(306
predmetov
v dokumentač
nej kvalite)
(15 ks)
splnené
(3)
splnené
(5)
splnené
(11)
splnené
(29)

15%
(8 501)
20%
10%

splnené
(50 371)
Splnené
(25 000)

0,1%
0,2 ks

0,2 ks

(801)
splnené
(6)
splnené
(12)

0,6 ks
(1)
0,2 ks
(1)
44 h

44

Komentár k štandardizácií :
3.1.1 AKVIZÍCIA
Počet získaných zbierkových predmetov v roku 2017 a celkový stav.
Prírastky v roku 2017

Fond

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

ks
0
26
0
0
10
0
0
36

0
26
0
0
10
0
0
36

Stav zbierkového fondu
k 31. 12. 2017
evid. č.
ks
728
1 235
3 852
9 580
502
142 454
1 688
2 560
2 725
4 787
824
1 517
584
596
10 903
162 729

V roku 2017 komisia pre tvorbu zbierok bola zvolaná 2 x.
Akvizičná činnosť v roku 2017 bola zameraná na získavanie zbierkových predmetov z dôb
šľachtických rodov obývajúcich trebišovský kaštieľ.
Do fondu histórie boli kúpou získané tieto zbierkové predmety: dámsky toaletný stolík
z Trebišova, intarzovaný stolík z Betliara, zdobený stôl z Humenného, sedacia garnitúra z
prvej polovice 19. storočia, drevoryt grófky Rozálie Szapáry, fotka vizitkového formátu grófa
Andrássy Gyulu, karta vizitkového formátu grófa Andrássy Gyulu, fotografia vizitkového
formátu grófky Kataríny Kendeffy, fotografia grófky Eleonóry Kaunitz, pohľadnica
s vyobrazením cisárovnej Alžbety z roku 1922, tlačovina ples v kráľovskom paláci
v Benátkach, pozvánka na poľovačku z 19. storočia, vyhláška o vzniku vlády grófa Júliusa
Andrássyho, tlačovina Kaštieľ Andrássyovcov v Trebišove, tlačovina Mauzóleum grófa Júliusa
Andrássyho v Trebišove, tlačovina Kaštieľ grófa Gejzu Andrássyho v Parchovanoch, tlačovina
Andrássyho svorka foxhoundov v parchovianskom parku, tlačovina kaštieľ grófa Alexandra
Andrássyho vo Veľatoch, tlačovina kaštieľ grófa Gejzu Andrássyho v Kamenici nad Cirochou,
aukčný katalóg Maďarskej kráľovskej poštovej banky z roku 1930, zarámovaná fotografia
grófa Júliusa Andrássyho z ateliéru Dr. Székelyho vo Viedni. Darom do fondu histórie
pribudol drevený intarzovaný stolík z Trebišova a súbor dobových fotografií z Trebišova. Do
fondu národopisu kúpou pribudli tieto zbierkové predmety: 9 kusov hlinených tanierov a 1
kus polievková misa proveniencie Hollóháza a Telkibányia.
Parameter nezohľadňuje reálnu skutočnosť nadobúdania zbierkových predmetov. Múzea
majú rozdielny počet zbierkových predmetov, teda nie je objektívne rovnaké percentuálne
vyjadrenie štandardu pre všetky múzea. Zriaďovateľ vyžaduje percentuálne naplnenie
štandardu počtom zbierkových predmetov bez finančného krytia.
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Stav katalogizácie zbierkových predmetov.
Vo fonde archeológie zostáva skatalogizovať 139 evidenčných čísel a 354 kusov zbierkových
predmetov z roku 2015.
Vo fonde histórie zostáva neskatalogizovaných 35 evidenčných čísel a 36 kusov zbierkových
predmetov za rok 2016; 26 evidenčných čísel a 26 kusov zbierkových predmetov za rok 2017.
Za rok 2016 vo fonde umenia zostáva neskatalogizovaných 3 evidenčné čísla a 3 kusy
zbierkových predmetov.
Digitalizácia zbierkových predmetov v roku 2017.
Kustódi zbierkových fondov pokračovali v zhotovovaní digitálnych obrazových dokumentov
zbierkových predmetov. Vo fonde archeológie bolo vyhotovených 53 obrazových záznamov,
vo fonde histórie 10 obrazových záznamov, vo fonde národopisu bolo vyhotovených 242
obrazových záznamov, z toho 215 obrazových záznamov z košikárstva (93 kusov zbierkových
predmetov boli vyinštalované na vlastnej výstave Košikárstvo z fondu múzea) a vo fonde
umenia 1 obrazový záznam. Spolu v roku 2017 bolo vyhotovených 306 obrazových
digitalných záznamov v dokumentačnej kvalite.
V múzeu chýbajú priestory na ateliér s vybavením na digitalizáciu zbierok múzea.
Počet využitých zdigitalizovaných predmetov.
Upresniť požiadavku štandardu.
3.1.2 OŠETROVANIE
Počet ošetrených predmetov.
Konzervátori múzea celkovo nakonzervovali 15 kusov zbierkových predmetov z fondu
národopisu a poľnohospodárstva.
Konzervátori čistili od hrdze a natierali aj 2 veľkokapacitné vodné nádrže, ktoré boli objavené
vo veži Jazdiarne pri jej rekonštrukcii v roku 2015. Čistili a natierali aj 3 podperné konštrukcie
vodných nádrží.
Ošetrili historický nábytok, evidovaný ako DKP – 3 kusy skríň, 1 stôl a 5 stoličiek.
Parameter nezohľadňuje reálnu skutočnosť nadobúdania zbierkových predmetov. Múzea
majú rozdielny počet zbierkových predmetov, teda nie je objektívne rovnaké percentuálne
vyjadrenie štandardu pre všetky múzea. Zriaďovateľ vyžaduje naplnenie štandardu počtom
zbierkových predmetov bez finančného krytia.
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3.1.3 VÝSKUM
Počet štúdií a článkov v odbornej tlači.
 História obce v rokoch 1848 – 1918 (autorská časť monografie) – Udavské (august 2017).
 História obce v rokoch 1774 – 1918 (autorská časť monografie ) – Hažín nad Cirochou
(september 2017).
 Zaniknuté kaštiele Barkóczyovcov vo Vranove nad Topľou a Tovarnom (článok) – Zborník
prednášok 2016 z odborného seminára o záchrane a propagácii historických pamiatok
v regióne, vydalo OZ Humenská zberateľská spoločnosť (október 2017).
Počet prednášok na odborných fórach.
 Prednáška v rámci Metodického dňa pedagógov cirkevných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.
 Prednáška v rámci Muzeálnej historickej dielne v Trebišove.
 Záverečná konferencia k spoločnému projektu „Revitalizácia Pariča (RePar), príspevok
Historické fakty o „Andrássyovskom parku“.
 2 prednášky na odbornom seminári Rekonštrukcie kultúrnych pamiatok v pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja, organizovaný Zemplínskym múzeom v Michalovciach.
Počet popularizačných článkov.
V roku 2017 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vydalo ďalšie
pokračovanie tlačeného periodika Kaštieľske listy. V štvrtom ročníku, vydanom 18. decembra
2017, bolo uverejnených spolu 13 príspevkov na šestnástich stranách. 11 článkov pripravili
pracovníci múzea.

3.1.4 PREZENTÁCIA
Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít.
 Dotkni sa prírody – 17 kultúrno-vzdelávacích aktivít pre deti a žiakov základných škôl.
 2 vyučovacie hodiny zoológie pre žiakov stredných škôl.
 Slávnostné vyhodnotenie 28. ročníka súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc
Trebišovski pisanki spojené s odovzdávaním cien od sponzorov a podporovateľov výstavy.
 Fašiangy a tradičná zemplínska zabíjačka. Piaty ročník ročník tradičnej zemplínskej
zabíjačky.
 Noc múzeí a galérií – večerná prehliadka. Návštevníci tohto podujatia mohli vidieť na
piatich stanovištiach krátke divadelné spracovania príbehov z histórie kaštieľa v podaní
hercov divadla pre deti Cililing z Prešova. Po prehliadke múzea mali návštevníci možnosť
vidieť film – fragmenty zo života rodiny grófa Júliusa Andrássyho, ktorý bol premietnutý
na priečelie kaštieľa zamestnancami Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Csabe.
 Chlebom a vínom. Jedno z TOP podujatí Košického samosprávneho kraja v rámci
programu Terra Incognita. Hlavnou myšlienkou podujatia je pripomínať návštevníkom
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múzea tradičné dožinky, oslavu úrody a to na základe príbehov viažucich sa na danú
tému.
 Slávností svetiel – Strašidelný piatok. Toto podujatie múzeum už po niekoľko rokov
pripravuje v spolupráci so študentmi, hercami a dobrovoľníkmi.
 Tradičným podujatím na Kvetnú nedeľu je tvorivá dielňa Zdobíme kraslice v rámci
projektu Víno a kraslice. V roku 2017 to bol jej jubilejný 10. ročník.
 Zahrajme sa v Kaštieli. Podstatou podujatia Zahrajme sa v Kaštieli, bolo oboznámiť deti
s expozíciami múzea hravou formou.
 Zahrajme sa v Jazdiarni. Podujatie Zahrajme sa v Jazdiarni malo za úlohu oboznámiť
najmenších návštevníkov múzea s prírodou a zvieratkami. Využili sme preto Jazdiareň, kde
je nainštalovaných vyše 60 druhov zvierat
 Zahrajme sa pri Oračkách. Podujatie Zahrajme sa pri Oračkách malo za úlohu oboznámiť
deti s expozíciami v areáli múzea.
 Vyhodnotenie Múzejníčka. Akcia, na ktorej sme vyhodnotili detské práce, ktorými žiaci
základných škôl prispeli do súťaže o detského maskota múzea.
Spolu 29 kultúrno – výchovných podujatí.
Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Celkový počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít v sledovanom roku bol 8 501.
Počet návštevníkov.
V roku 2017 múzeum navštívilo spolu 50 371 návštevníkov vrátane návštevníkov vyvezenej
výstavy do zahraničia.
Počet návštev na webe/Facebooku.
Počet návštev na web stránke bolo 25 000.
Počet vystavených predmetov v expozíciách múzea.
Počet vystavených zbierkových predmetov v jednotlivých expozíciách múzea je 801 kusov.

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Názov výstavy
Barokové kostýmy,
zo zbierok ZM
v Michalovciach
PICTURES AT –AN
EXHIBITION
Zázrakom srdca –
Jozef Sedlák,
Petra Cepková

Autori

Dátum
výstavy

Miesto

Pôvodnosť

Katalóg

Mgr. Mária
Fuchsová

9.1.- 0.11.

Emelet, kaštieľ

prevzatá

nie

Ľubomír
Ondovčík

19.1.-6.3.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

PhDr. Klára
Kubíková

8.3.-2.4.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

14

Cesty do praveku
východného
Slovenska
Stíšenie –
Michaela Klimanová
– Trizuljaková,
Katarína Böhmová –
Trizuljaková
Trebišovski pisanki 28. ročník výstavy
kraslíc
Štefan Bubán –
Maľba
Košikárstvo zo
zbierkového fondu
múzea
Herend
v Andrássyho
kaštieli
Jubilejná výstava
TUK

Po roku

FOTOGRAF – i – JA
Osudy vojakov
z Hrane, Sirníka
a Zemplínskeho
Jastrabia
Foťáky – zo
súkromnej zbierky
Jozefa Danka
Martina Medveďová
– Impresie
Vitajte vo svete
retro techniky
Výstava vianočných
ozdôb Dagmara

Roman
Sorger

31.3.-28.4.

Ambit, kaštieľ,
poschodie

prevzatá

nie

František
Balún

6.4.-15.5.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

Mária
Parihuzová

9.4.-7.5.

Dvorana, kaštieľ

vlastná

nie

Lena
Lešková –
Bubánová

18.5.–18.6.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

Mária
Parihuzová

26.5.11.10.

Dvorana, kaštieľ

vlastná

nie

31.5.-3.9.

Ambit, kaštieľ,
poschodie

dovezená
zo
zahraničia

nie

27.6.-11.9.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

21.8.–
2.1.2018

Priestory stálej
výstavy
Andrássyovcov,
kaštieľ

vlastná

nie

14.9.–
22.10.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

Jakub
Šnajder

20.9.–3.11.

Ambit, kaštieľ,
poschodie

vlastná

nie

Jozef Danko

19.10.2017
–19.2.2018

Dvorana, kaštieľ

vlastná

nie

Martina
Medveďová
Milan
Leškanič
Barbara
Czajka

25.10.–
12.12.
16.11.2017
–28.2.2018
22.11.2017
–15.1.2018

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

Ambit, kaštieľ,
prízemie

prevzatá

nie

Emelet, kaštieľ

dovezená
zo zahran.

nie

Attila Simon
Ľudovít
Visokay
Jakub
Šnajder,
Ľudmila
Tirpáková,
Stanislav
Štefan
Vladislav
Machala
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Ľudmila Bujdošová
– Na skle maľované
Posolstvo sv.
Ladislava v
Trebišove
Košikárstvo zo
zbierkového fondu
múzea

Ľudmila
Bujdošová

14.12.2017
–30.1.2018

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

Zsuzsana
Nagy

27.12.2017
–28.2.2018

Ambit, kaštieľ,
poschodie

vlastná

nie

Mária
Parihuzová

12.10.13.12.

Múzeum
regionálne v
Jasle

vyvezená
do
zahraničia

nie

Počet vlastných výstav.
V priestoroch múzea bolo realizovaných 6 vlastných výstav.
Počet prevzatých výstav.
V priestoroch múzea bolo realizovaných 12 prevzatých výstav.
Počet stálych programov viažucich sa k výstave.
Na Kvetnú nedeľu sa konalo podujatie v rámci projektu Víno a kraslice, zamerané na tvorivú
dielňu Zdobíme kraslice (10. ročník). Projekt sa viaže na tradičnú súťažnú výstavu Trebišovski
pisanki (29. ročník). Podujatie je obohatené o degustáciu veľkonočných jedál, medzinárodnú
súťažnú prehliadku veľkonočného stolovania, výrobu jarných kvetov z krepu, ukážky
zdobenia veľkonočných medovníkov, ochutnávku tokajských vín, jazda na historickom
traktore v areáli múzea.
Počet vlastných výstav mimo múzea.
V rámci zahraničnej spolupráce bola realizovaná výstava Košikárstva zo zbierkového fondu
múzea v Múzeu regionálnom v Jasle, Poľská republika.
Počet hodín keď je múzeum verejnosti prístupné v týždni.
Múzeum je verejnosti prístupné 44 hodín v týždni.
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
Hospodárenie organizácie v roku 2017
Dodržiavaním platných rozpočtových pravidiel za rok 2017 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 2017 bol schválený vo výške
392 634,00 € na základe listu KSK Košice pod č.j. 6023/2016/ OF-35663 zo dňa 6.12.2016.
V priebehu roka 2017 zo strany KSK Košice, došlo niekoľkokrát k samostatnej úprave
pôvodného rozpočtu. Predmetný rozpočet bol premietnutý i v rozpočtovom informačnom
systéme štátnej pokladne vo výške 392 634,00 €. Posledná úprava rozpočtu bola
zapracovaná do ročnej účtovnej závierky za rok 2017 zo dňa 21.11.2017.
Záväzne výstupy rozpočtu rozpísané KSK v roku 2017
Ukazovateľ

Bežný transfer
Kapitálový transfer

Pôvodný rozpis

Úprava
+ zvýšená

392 634

+ 33 487
+ 152 026

Upravený

426 121
57 111

Úprava rozpočtu:
Bežné výdavky 9 703 € výdavky na mzdy, platy a osobné vyrovnanie. 5 000 € na Top
podujatie Terra Incognita „ Chlebom a vínom“. 2 915 € na bežné výdavky. 12 180 € výdavky
určené na zriadenie knižnice vedeckej a odbornej literatúry pri Expozícii poľovníctva
a ochrany zveri. 800 € prezentácia a propagácia oblasti TĽK, vrátanie tradičných remesiel
z regiónu okresu Trebišov a Tokajskej oblasti. 2 889 € na výdavky na spolufinancovanie
a dofinancovanie projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia.

Rozpočet ďalej bol upravený o bežný transfer
Ministerstva kultúry - kultúrne poukazy 3 125 €
Fond na podporu umenia - projekty 5 842 €
Granty – 900 €
Ku dňu 31.12.2017 celkový rozpočet bežného transferu bol čerpaný vo výške 435 988 €.
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Kapitálový transfer:
Zo strany KSK bola poskytnutá dotácia účelových finančných prostriedkov 57 111 € na
Zabezpečenie kováčskych prác na objekte jazdiarne z dôvodu ochrany expozície poľovníctva
a ochrany zveri čiastka 17 928 €.
Vybudovanie informačno – bezpečnostného systému čiastka 17 506 €.
Na spolufinancovanie projektu „Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov trebišovského
múzea“ čiastka 1 177 €. Na nákup zbierkového predmetu – sedacia garnitúra z prvej polovice
19. storočia, klasicizmus, s pôvodným gobelínovým poťahom 2 500 €. Vypracovanie
projektovej dokumentácie na pripravované projekty Francúzska záhrada kaštieľa v Trebišove,
depozitár – investičný zámer, expozícia Zemplín Antiqua, Využiteľnosť priestoru čeľadníka vo
výške 18 000 €.

Rozpočet ďalej bol upravený o kapitálový transfer
Fond na podporu umenia
Zabezpečenie ochrany zbierkových fondov trebišovského múzea 22 000 €.
Granty
Nákup zbierkových predmetov 7 948 €.

Hodnotenie čerpania nákladov
Spotrebné nákupy
Na nákup materiálu bolo použitých 55 066,34 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup
interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, pracovné odevy, pracovná obuv, prostriedky
na ochranu zdravia pri práci pre pracovníkov múzea. Z tejto položky boli finančné prostriedky
použite na nákup materiálu na administratívne, výstavne, dokumentačné účely, materiálu na
upratovanie, chemikálie na postrek buriny. Pracovníci dielne prevádzali v rámci možností aj
rôzne opravy majetku, kde boli použité finančné prostriedky na náhradné diely.
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 južného Zemplína v Trebišove vlastní päť motorových vozidiel –
osobné motorové vozidlo Škoda Octávia, Felícia, Renault Clio a nákladné motorové vozidlo
AVIA K 31, Peugeot Boxer. V priebehu roka sa motorovými vozidlami zabezpečoval okrem
bežných prevádzkových potrieb aj zber muzeálií, prevoz muzeálnych predmetov a výstav,
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ako aj vývoz výstav do zahraničia, zabezpečovali sa podujatia v obciach. Náklady na spotrebu
benzínu boli 1 501,17 € a náklady na motorovú naftu 1 087,58 €. 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 73 €.
Pri úprave chodníkov a kosení parkovej zelene, strihanie živých plotov, rezanie stromov,
odpratanie snehu v areáli múzea boli použité PHM v hodnote 559,28 €. Finančné
prostriedky boli použité tiež na nákup kníh, časopisov 254,75 €. Prevažnú časť finančných
prostriedkov tvoria náklady na úhradu odberu elektrickej energie 12 987,07 €, plynu
27 392,60 € a vodné a stočné 1 636,48 €.
Na bežné opravy a údržbu strojov a prístrojov, výpočtovej techniky bolo použitých 354,75 €.
Dopravných prostriedkov 1 703,29 €. Bežné opravy a údržba budov 3 333,50 €. V rámci
pravidelných odborných revízií sa uskutočnili: kontrola komínov a dymovodov , BOZP,
kontrola hasiacich prístrojov, revízia plynového zariadenia kotolne, servisná prehliadka
vzduchotechniky, odborná prehliadka tlakové zariadenie kotolne celkovej čiastke 3 606,75 € .

Služby
Na stravné a cestovné výdavky bolo použitých 2 108,17 € z toho tuzemské pracovné cesty
565,15 € a na zahraničné pracovné cesty 1 543,02 €. Realizovali sa pracovné cesty pri zbere
muzeálnych predmetov, pri prevoze výstav tuzemských a zahraničných, jednotlivých školení,
seminárov a konferencií.
Z položky špeciálne služby boli financované náklady na ochranu objektov múzea pre OR PZ
SK Košice 463,68 €, poradenské služby 1 200,00 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na
servisné práce a úpravu počítačových programov 491,75 €, poštovné poplatky 404,89 €,
čistenie prádla 357,28 €, likvidácia odpadu 264 €, parkovné a diaľničné známky 230,50 €,
koncesionársky poplatok 223,08 €, poplatok za znečistenie ovzdušia 368 €, členské poplatky
196 €. Financované boli aj náklady na telefónne poplatky , faxové poplatky, vnútorná linka
1 466,84 €, poplatok za mobilný telefón 1 768,91 €, poplatok za internet 263,63 €. Za
prenájom garáže pre Kultúrne centrum bolo použitých 660 €, prenájom dopravy na kultúrne
podujatie, prenájom plošiny, prenájom gastronomických zariadení 1 572,70 €, prenájom haly
a nebytových priestorov na umiestnenie zbierkových predmetov 18 000 €. Náklady na
propagáciu a reklamu 2 128,80 €, prenájom billboardu 1 000 €. Ostatné služby ako
ubytovanie, vystúpenie, rámovanie obrazov, výroba popisných tabuliek, ozvučenie, poistenie
zbierok, zmluvy za účinkovanie, moderovanie 56 538,98 €.

Osobné náklady
Čerpané mzdové prostriedky boli
Dohody
Zákonné soc. poistenie

185 825,25 €
1 020,00 €
62 119,05 €
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Prídel do sociálneho fondu
Náhrady pri PN

1 862,02 €
266,78 €

Z položky osobné náklady sa vyplácal aj príspevok na stravu zamestnancom 11 756,88 €.
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 476,96 €.
Z položky ostatné finančné náklady prostriedky boli použité na poplatky v ŠP 98,95 €,
administratívny poplatok Fondu na podporu umenie pri podaní projektov 20 €.
Odpisy HIM
Skutočné čerpanie odpisov je 306 042,24 €.

Príjmy z činnosti
Príjmy boli získané z predaja vstupeniek do výstavných a expozičných priestorov v hodnote
13 976,82 €, z poplatkov za sobáš 450 €, 10 % z predaj kraslíc, predvádzanie povrazníckeho
remesla, školné ATV, fotenie 1 658,59 €, prenájom pozemku 2 168,00 €, z úrokov 11,28 €,
z náhrad poistného plnenia 1 313,81 €, z refundácie 9 963,34 €.

Fond sociálny
Počiatočný stav k 1.1.2017 bol 1 547,92 €. V priebehu roka bolo do fondu sociálneho
pridelených 1767,32 € z povinného prídelu 1,25 % vymeriavacieho základu HM za bežný
mesiac. Spolu príjem za rok 2017 bol 1 995,97 € a výdavky boli 1 991,20 €. Finančné
prostriedky boli použité na príplatky stravovania. Konečný zostatok k 31.12.2015 je 1 552,69
€.

Čerpanie bežného transferu z rozpočtu MK – SR

Bežný transfer prostredníctvom kultúrnych poukazov 3 125 € bol čerpaný na bežné výdavky
múzea.
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Podnikateľská činnosť
Počiatočný stav PČ k 1.1.2017 bol 3 845,51 €. Príjmy PČ v roku 2017 boli 1 240,86 €. Výdaje
z PČ v roku 2017 boli za nákup vína a ostatný materiál 1 171,58 €. Finančný zostatok
k 31.12.2017 na účte PČ je 3 914,79 €.
Hospodársky výsledok múzea hlavná činnosť: / výnosy – náklady /
Hodnotenie výšky nákladov:
Názov účtu
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energii
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Reprezentačné
518 – Služby
521 – Mzdové náklady
524 – Odvody
527 – Zákonné soc. Náklady
538 – Ostatné dane a poplatky
548 – Ost.nákl. na prev. činnosť
551 – Odpisy
568 – Ostatné finančné náklady
591 – Splatná daň z príjmov
Spolu

Skutočnosť
58 542,12
40 765,91
8 998,29
2 108,17
129,36
68 210,84
190 088,59
67 371,58
11 845,27
1 033,08
10 739,00
306 042,24
129,35
457,37
766 461,17

Hodnotenie výšky výnosov:
Názov účtu

Skutočnosť

602 – Tržby z predaj služieb
18 253,41
648 – Výnosy z prev. činnosti
11 277,15
662 – Úroky
11,28
668 – Ostatné finančné výnosy
24,89
691 – Výnosy z bežných transferov
426 121,00
692 – Výnosy z kapitálových transferov 291 847,60
693 – Výnosy z ŠR a roz. obce
17 511,11
694 – Výnosy z ŠR kapitálové
12 391,40
697 – Výnosy zo subjektov mimo VS
200,00
698 – Výnosy zo subjek. Mimo VS kapit. 7 998,00
Spolu
785 635,84
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Dosiahnutý hospodársky výsledok za hlavnú činnosť:
Výnosy spolu:
Nákladý spolu:

785 635,84
766 461,17

Zisk:

19 174,67

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

Skutočnosť

504 – Predaný tovar
568 – Ostatné finančné náklady
591 – Splatná daň z príjmov
Spolu

1 160,32
0,60
16,78
1 177,70

Hodnotenie výšky výnosov
Názov účtu

Skutočnosť

604 - Tržby za predaný tovar
662 – Úroky
Spolu

1 240,50
0,36
1 240,86

Dosiahnutý hospodársky výsledok za podnikateľskú činnosť:
Výnosy spolu:
Náklady spolu:
Zisk:

1 240,86
1 177,70
63,16

V roku 2017 vykázala organizácia z hlavnej a z podnikateľskej činnosti v hospodárskom
výsledku zisk vo výške 19 237,83 €.
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4.1 Rozpočtové hospodárenie
Ukazovateľ
Bežný transfer

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

392 634

Kapitálový transfer
Spolu

392 634

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

33 487

426 121

152 026

57 111

185 513

483 232

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.
Rekonštrukciou objektov pribudli nové technické požiadavky a zabezpečovacie systémy,
ktoré tak isto obsluhuje: kamerový systém, EPS, EZS, nová plynová kotolňa v objekte
jazdiarne.
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 uskutočnila pred vykurovacou sezónou zabezpečoval Miloš Leško. Počas vykurovacej
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sezóny boli kontrolované vykurovacie priestory a dodržiavaný prísny zákaz kúrenia
elektrickými ohrievačmi v objekte múzea. Bezpečnostný technik zabezpečil tiež revíziu
tlakových nádob, odbornú prehliadku elektrických zariadení, kontrolu požiarneho vodovodu
a požiarnych hadíc, revíziu elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS). EZS je
zabezpečovaná ochrana objektov múzea. Na zabezpečenie efektívnosti prevádzky bola
sprísnená kontrola v oblasti vykurovania, osvetlenia, spotreby vody, obmedzenia
autoprevádzky, cestovných a stravných výdavkov ako aj ostaných všeobecných výdavkov.
V roku 2017 sa presťahovali zamestnanci úseku KC do budovy kaštieľa. Zvýšili sa síce
prevádzkové náklady, ale konečne je pracovný tím spolu.
Príčiny pretrvávania nedostatkov
Množstvo problémov sa rekonštrukciou vyriešilo, vznikli však nové prevádzkové náklady –
prevádzka objektu jazdiarne, vybudovaním odvlhčovacieho systému náklady na jeho
prevádzku, vyššie náklady sme zaznamenali aj v súvislosti s vybudovaním nových technológií
a zabezpečovacích systémov – EPS, EZS...
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.
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.
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 expozícii drevorezby a
plastiky a národopisu prijali sme opatrenie: Používanie odvlhčovačov, čo pozitívne vplýva na
predmety historickej hodnoty so zvýšeným nákladom na spotrebu elektrickej energie.
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Príjmy celkom

Výdavky celkom

539 816
Príjmy celkom

585 062

Transfer od
zriaďovateľa
483 232

Granty a transfery

Príjmy z prenájmu

17 815

2 168

Iné nedaňové
príjmy

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov

36 601

106 241

539 816

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

585 062

186 845

62 119

336 098

Bežné transfery

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

585 062

568 197

16 865

Kurzové rozdiely

4.2 Správa majetku
V roku 2017 bolo Dodatkom č. 6 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa
15.12.2015 zverené našej organizácii do správy osobné motorové vozidlo značky Renault
Clio.
1.

Opravy a údržba

Celkový objem financií

Poznámka

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie

2.

Realizované práce

Objem
finančných
prostriedkov

Poznámka
Zdroj financovania

Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

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

Poznámka
Objem finančných
prostriedkov
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Zdroj
financovania

3.

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Prenájom pozemku 2037 m

Veterinárius s.r.o.
Trebišov

2

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Výška získaných prostriedkov z nájmu
(vrátane služieb spojených s nájmom) za
rok 2017

30.11.2012-30.11.2022

Prenajímateľ - vlastník

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

2168

Výška výdavkov na nájom(vrátane služieb
spojených s nájmom) v roku 2017

Hala, Cukrovarská , 075 01
Trebišov

Jaroslav Sabo,
Švermova 418/45,
075 01 Trebišov

8.7.2015 -31.12.2017

18 000

Garáž, Komenského, 075 01
Trebišov

CISSA,s.r.ro.,
Komenského
1917/73, 075 01
Trebišov

1.1.2016 - neurčito

660

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov projektu

1.XXV. Celoštátny
festival
divadelných hier s
dedinskou
tematikou
2.Trebišovské
festivalové dosky
2017
3.Chlieb náš
každodenný
4.Zabezpečenie
ochrany
zbierkových
predmetov
5.Revitalizácia
Pariča
6.Chlebom a vínom
7.Akvizície
zbierkových
predmetov
8.Rozšírenie
knižného fondu
múzejnej knižnice

Cieľ
projektu stručne

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z KSK

Vlastné
zdroje

Ostatné

Termín
realizácie
Spolu
01.05.2017
31.12.2017

FPU 4.3.2

3 000,00

3 000,00

FPU 4.3.2

2 000,00

2 000,00

FPU 4.4.2

1 000,00

22 000,00

01.06.2017
30.11.2017
01.01.2017
30.11.2017

8 543,86

01.01.2016
30.06.2017

5 000,00

01.03.2017
30.11.2017

1 000,00

22 000,00
FPU 6.3
Finančný
mechanizmus
EHP a ŠR SR
KSK, Terra
Incognita
TOP podujatia

8 543,86

5 000,00

7 948,00

7 948,00

01.05.2017
31.12.2017

300,00

01.06.2017
31.12.2017

ZRJZ
300,00
ZRJZ
49 791,86

Celkom: 8
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01.03.2017
30.09.2017

Poznámka

Vysvetlivky:
FPU –
Fond na podporu umenia
FPU 4.3.2 – 4. Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť – 4.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže –
Neprofesionálne umenie
FPU 4.3.2 - 4. Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť – 4.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže –
Neprofesionálne umenie
FPU 4.4.2 – 4. Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť – 4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity
FPU 6.3 - 6. Pamäťové a fondové inštitúcie – 6.3 Ochrana zbierkových predmetov
KSK Košický samosprávny kraj
ZJRZ Združenie pre rozvoj južného Zemplína

Na úseku projektovej činnosti boli aktivity zamerané na sledovanie dotačných a grantových
výziev aktuálnych pre múzeum, prípravu projektov do týchto schém a ich realizáciu, resp.
spoluprácu pri realizácii projektov. Z 8 projektov uplatnených vo Fonde na podporu umenia
pre rok 2017 bolo úspešných 6 projektov. 2 projekty boli neúspešné a 2 projekty sa z
organizačno-technických dôvodov v roku 2017 nerealizovali.
Ciele projektov.
1. XXV. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou.
Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou je súťažnou prehliadkou
amatérskeho činoherného divadla, ktorá umožňuje divadelným súborom všetkých kategórií,
vzájomnú konfrontáciu tvorivej umeleckej práce a prispieva k zvyšovaniu úrovne divadla na
Slovensku. Je to na Slovensku ojedinelý špecificky zameraný druh prehliadky, ktorý postupne
obohacuje svoj vlastný programový priestor a okrem klasického súťažného programu sa
postupne rozširuje o nové odborné aktivity: o súťaž autorských textov a dramatizácii ako
divadelné dielne, ktoré pomáhajú súborom vyskúšať si aj iné, nové prístupy k tvorbe.
2. Trebišovské festivalové dosky 2017.
Trebišovské festivalové dosky 2017 sú prehliadkou amatérskeho bábkového a činoherného
divadla (detského, mládežníckeho a divadla dospelých) z okresu Trebišov, z Košického a
Prešovského kraja na základe záujmu prihlásených súborov. Projekt patrí do kategórie
ochotníckych divadelných festivalov rôzneho žánru a druhu.
3. Chlieb náš každodenný.
Zámerom projektu "Chlieb náš každodenný" je interaktívnou formou prezentovať tradičné
činnosti počnúc spracovaním obilia a končiac upečením voňavého domáceho chlebíka, ako aj
ďalších remesiel a tradičných činností a zvykov nerozlučne spojených so životom obyčajných
ľudí žijúcich na Zemplíne v minulom storočí. Prostredníctvom projektu budeme realizovať
edukačné aktivity zamerané na deti, mládež a dospelých s cieľom prispievať k osvojovaniu si
tradičných zručností, prispievať k rozvoju vedomostí o kultúre mesta a regiónu a k
vzdelávaniu návštevníkov v oblasti mestskej a regionálnej kultúry.
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4. Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov.
Projekt je zameraný na riešenie zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov
trebišovského múzea obnovou zastaralého zabezpečovacieho systému, inštaláciou
elektronickej požiarnej signalizácie a kamerového systému. Cieľom je zabezpečiť ochranu a
starostlivosť o zbierkový fond múzea tak, aby bola možnosť sprístupňovať fondy širokej
verejnosti a tým skvalitňovať služby múzea pre verejnosť.
5. Revitalizácia Pariča.
Partnerská spolupráca s mestom Trebišov.
Mesto Trebišov získalo pre roky 2015 až 2017 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 participoval ako
partner. V roku 2017 múzeum ako partner zabezpečovalo služby stavebného dozoru pri
realizácii investičných aktivít projektu. 26. Apríla 2017 múzeum spoločne s Mestom Trebišov
organizovali záverečnú konferenciu k projektu „Revitalizácia Pariča (RePar)“, na ktorej boli
prednesené odborné príspevky k realizácii projektu a k histórii Andrássyovského parku
v Trebišove.
6. Chlebom a vínom.
Hlavným cieľom podujatia je zvýšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie verejnosti
a zvýšiť návštevnosť múzea a tým aj Košického samosprávneho kraja prostredníctvom
pripravovaného podujatia s nadregionálnym významom. Návštevníci budú mať možnosť cez
tradičné poľnohospodárske činnosti komplexnejšie spoznať Košický kraj a Zemplín – Tokaj.
Tokaj, to už nie je len značka výborného vína, ale aj tradícia, zážitok, história, jedlo... je to
turistická destinácia, ktorá buduje ponuku komplexných turistických a kultúrnych služieb.
Podujatie umožní návštevníkom hlbšie spoznávať program Terra Incognita, jeho súčasť
Tokajskú vínnu cestu a cez zážitkové aktivity netradične prezentovať exponáty trebišovského
múzea, ktoré je bránou na Tokajskú vínnu cestu.
7. Akvizície zbierkových predmetov.
V súvislosti s prípravou expozície šľachtických rodov v trebišovskom kaštieli riešime akvizície
zbierkových predmetov do pripravovanej expozície. Zámerom projektu je získaním
zbierkových predmetov materiálne pripraviť podmienky pre vybudovanie novej expozície
prezentujúcej históriu trebišovského kaštieľa a Trebišova.
8. Rozšírenie knižného fondu múzejnej knižnice.
Projekt rieši doplňovanie odborných publikácii do múzejnej knižnice, za účelom prispenia k
odbornému rastu zamestnancov múzea. Odborné publikácie využijeme pri tvorbe
a spravovaní expozícii prezentujúcich históriu kaštieľa. Súčasťou projektu je časť závesného
systému na vešanie obrazových zbierkových predmetov.

28

Partnerská spoluúčasť na projektoch v roku 2017.
Partnerská spolupráca s mestom Trebišov.
Mesto Trebišov získalo pre roky 2015 až 2017 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 participoval ako
partner. V roku 2017 múzeum ako partner zabezpečovalo služby stavebného dozoru pri
realizácii investičných aktivít projektu. 26. apríla 2017 múzeum spoločne s Mestom Trebišov
organizovali záverečnú konferenciu k projektu „Revitalizácia Pariča (RePar)“, na ktorej boli
prednesené odborné príspevky k realizácii projektu a k histórii Andrássyovského parku
v Trebišove.
Využívanie európskych fondov.
Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.
V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom – odborom kultúry múzeum riešilo možnosť
účasti v grantovom programe Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika –
Maďarsko. Koncom roka 2016 sa múzeum zapojilo do programu dvoma projektmi s názvom
Dedičstvo Andrássyovcov a Historické parky. V projekte Dedičstvo Andrássyovcov MaKCJZ
bolo hlavným partnerom a v projekte Historické parky múzeum vystupovalo v pozícii
partnera. V priebehu roka 2017 prebiehal proces programového posudzovania podaných
projektov. Napriek kvalitným projektom múzeum neuspelo pre limitovaný rozpočet
programu.
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %)

Počet ľudí –
fyzický stav

Obsadená v roku 2017
(áno/nie)

riaditeľka

100

1

áno

ekonóm

100

1

áno

účtovník

100

1

áno

historik

100

1

áno

historik, fond umenia

100

1

áno

dokumentátor

100

1

áno

projektový manažér

100

1

áno

múzejný pedagóg, marketing, propagácia

100

1

áno

lektor, administratívne činnosti

100

1

áno

lektor

100

1

áno

informátor

100

1

áno

kustód, vodič, údržbár

100

1

áno

konzervátor dreva, údržbár

100

1

áno

konzervátor kovov, údržbár

100

1

áno

správca objektov

100

1

áno

vodič

50

1

áno

upratovačky

100

2

áno

manažér kultúry

100

6

áno

astronóm

100

2

áno

etnológ

100

1

nie

archeológ

100

1

nie

zoológ

100

1

nie

Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli

24,5
25
4
1
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Pozn.

6. Marketing a propagácia
6.1 Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity

(počet a stručný popis)

Tlačené výstupy

TLAČ – 22 výstupov
Denník Korzár:
Tradičné fašiangy – pozvánka na podujatie.
Tradičné fašiangy – článok o podujatí.
Zahrajme sa v kaštieli.
Víno a kraslice, 10. ročník projektu.
Cesty do praveku – interaktívna výstava.
Krížová cesta v areáli kaštieľa.
Detská univerzita v múzeu.
Hľadáme múzejníčka.
Výstava porcelánu Herend.
Noc múzeí – maping.
Šlabikár remesiel.
Chlebom a vínom.
Výstava Po roku.
Deň Andrássyovcov.
Výstava Osudy vojakov.
Výstava Foťáky.
Výstava vianočných ozdôb.
Vianoce v múzeu.
Benefičný vianočný koncert.

Sociálne médiá
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

Denník Nový čas:
Celkovo 3 články o podujatiach a výstavách.
Facebook – 75, všetky výstavy, podujatia, prednášky a pod.
ROZHLAS - 35 výstupov.
RTVS – Rádio Regina:
Výstava obrazov Ľubomíra Ondovčíka.
Výstava fotografií Jozefa Sedláka, Petry Cepkovej.
Tradičné fašiangy.
Aktivity pre deti Zahrajme sa v múzeu.
Trebišovski pisanki, 28. ročník súťažnej výstavy v zdobení
veľkonočných kraslíc.
Víno a kraslice.
Cesty do praveku.
Sestry Trizuljakové, Stíšenie – výstava obrazov.
Tvorivé dielne.
Akadémia tretieho veku.
Výskum šperkov s múzeom v Egeri.
Detská univerzita v múzeu.
Hľadáme múzejníčka.
Výstava porcelánu Herend.
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Výstava obrazov Štefan Bubán.
Rally Cassovia classic - automobilové veterány.
Noc múzeí – maping na kaštieľ – Múzeum Mihálya Munkácsyho
v Békešskej Čabe.
Šlabikár remesiel.
Výstava obrazov – TUK v Trebišove (Trebišovský umelecký klub).
Výstava Po roku.
Chlebom a vínom.
Deň Andrássyovcov.
Výstava Osudy vojakov.
Výstava Foťáky.
Strašidelný piatok – Slávnosti svetiel.
Výstava vianočných ozdôb.
Výstava Retro technika.
Výstava obrazov Ľudmila Bujdošová – Na skle maľované.
Vianoce v múzeu.
Vianočný benefičný koncert.
Nahrávanie reportáže k mauzóleám v Trebišove a Podčičve.
Nahrávanie reportáže k výstave Po roku.
Nahrávanie reportáže k Pamätníku hrdinom SNP a bojovníkom
proti fašizmu vo Vranove nad Topľou.
Nahrávanie reportáže k peňazokazeckým dielňam na hradoch
Parič a Čičva.
Rozhovor v rámci publicistickej relácii Našli sme v regióne na
tému Trebišovská cukrovarská úzkokoľajka.
TELEVÍZIE – 17 výstupov
TELEVÍZIA RTVS STV1
Víno a kraslice – reportáž – Televízne noviny.
Reportáž o pletení lana z EĽRO v Kežmarku - Televízne noviny.
RTVS STV2 (relácia Teleregina):
Víno a kraslice – reportáž.
Hodina prírodopisu v trebišovskej Jazdiarni (30 minútová
reportáž).
Po Stopách histórie s PhDr. Pavlom Dvořákom (István Dobó).
Televízia Markíza:
Teleráno, pletenie lana, ako pozvánka na EĽRO.
Chlebom a vínom (august 2017).
Lokálna Televízia Zemplín (relácia Magazín KSK):
Víno a kraslice.
Noc múzeí.
Chlebom a vínom.
Výstava porcelánu Herend.
Výstava obrazov TUK – Trebišovský umelecký klub.
Deň Andrássyovcov.
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Výstava vianočných ozdôb.
Výstava Retro technika.
Vianoce v múzeu.
Výskum šperkov odborníkmi z Hradného múzea v Egeri.

Veľký dôraz kladieme na publicitu, preto veľmi často máme podujatia propagované v rádiu
Regina, Slovensko, v STV, TV Markíza, denníku Korzár, lokálnej televízii TV Zemplín.
6.2 Vnútorné procesy, inovácie, marketing.
Aktivity realizované v spolupráci s inými KZ v KSK.
V októbri 2017 sme začali spolupracovať s VSM a VSG v Košiciach a ďalšími múzeami na
príprave dlhodobej výstavy o šľachtických rodoch Trebišovského kaštieľa. Výstupom bude
výstava v roku 2018.
Nové partnerstvá.
Vzhľadom k tomu, že zameranie inštitúcie je široké, nadväzujeme nové partnerstvá. V roku
2017 sme nadviazali spoluprácu s:
Hradné múzeum Eger;
Obec Ruská;
Tokajské pivnice OZ Malá Tŕňa.
Nové kľúčové aktivity.
Výstava Po roku;
Múzejná pedagogika spojená s hodinami biológie v expozícii poľovníctva;
Reinštalácia stálej výstavy historického nábytku;
Podujatie Zahrajme sa v kaštieli;
Podujatie Zahrajme sa v jazdiarni;
Podujatie Zahrajme sa pri oračkách;
Top podujatie Terra Incognita Chlebom a vínom;
Premietanie na fasádu kaštieľa;
Vznik a vytvorenie maskota múzea Múzejníček;
Interaktívne rozširovanie tradičného podujatia Víno a kraslice, 10. ročník;
Interaktívne rozširovanie tradičného podujatia Deň Andrássyovcov.
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018

Komentár

TOP Podujatie Terra Incognita
Chlebom a vínom
Interaktívna výstava KLENOTNICA

Stála výstava o Ištvánovi Dobóovi

Dlhodobá výstava o šľachtických rodoch

Otvorenie Knižnice v objekte Jazdiarne
Hodiny zoológie
pedagogika

v

Jazdiarni

a

Spolupráca s Hradným múzeom v Egeri
Projekt Víno a kraslice

múzejná

V spolupráci s VSM, VSG a inými múzeami
inštalácia
významnej
výstavy
rodov
formujúcich nielen kaštieľ, ale aj celý región
V objekte Jazdiarne vznikla unikátna knižnica
s tematikou poľovníctva a ochrany zveri.
Interaktívna aktivita v rámci múzejnej
pedagogiky
Múzeum je kľúčovým partnerom pri tvorbe
expozície Klenotnica
K súťažnej výstave Trebišovski pisanki sa viaže
už 11. ročník tvorivej dielne Zdobíme kraslice,
ochutnávka tradičných veľkonočných jedál,
zahraničná súťaž vo veľkonočnom stolovaní,
atď.

Spracovali: Mgr. Beáta Kereštanová, riaditeľka Múzea a KCJZ v Trebišove,
Mgr. Mária Parihuzová, dokumentátorka Múzea a KCJZ v Trebišove,
Viera Pastorová, ekonómka Múzea a KCJZ v Trebišove.
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ÚSEK KULTÚRNEHO CENTRA
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti

Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2016

2017

Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí
KOČ spolu
Počet účastníkov podujatí KOČ
Súťaže, prehliadky - počet

156

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 1
KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 2
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 7+ 9
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 7+ 9
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

179
6 425

6 648
7
16

Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach
vrátane účinkujúcich

6 074

1 430

13

10

Festivaly- počet
Počet návštevníkov na festivaloch vrátane
účinkujúcich

19 818

17 872

Celkový počet aktivít

156

179

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich

4 392

4 578

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich

23 237

20 643

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu
Počet zrealizovaných festivalov

Počet / Rok
1

Poznámka
Plnohodnotný festival tematický festival regionálneho
významu s dodržiavaním
autenticity prvkov TĽK
1 krajská + 4 regionálne

Počet zrealizovaných súťaží /
prehliadok

1+4

Počet zrealizovaných výstav

8

Príprava nových výstavných
priestorov

Počet samostatne (nie ako
súčasť inej aktivity napr.
festivalu) zrealizovaných aktivít
zameraných na zlepšenie
zručností a rozvoj vzdelávania
Počet účastníkov na samostatne

2/odborného
pracovníka

Napr. : Tvorivé dielne / Tábory /
Workshopy/ Kurzy / a pod.

2%

Z počtu obyvateľov v spádovej

Plnenie za rok 2017
Splnená
FS Brezina vareňe zameški

Splnená
Divadelný Trebišov
Reg. Hviezdoslavov Kubín, Cesta do
rozprávky, Výtvarná paleta, Poce
dzeci z hora z dola

35

4x
2x Trojviezdie
1x Intuitívna tvorba
1x Vladimír Semana
6x
2x ATV
3x tvorivé dielne
1x Dotkni sa prírody
571

(nie ako súčasť inej aktivity
napr. festivalu) zrealizovaných
aktivitách zameraných
na zlepšenie zručností a rozvoj
vzdelávania
Prezentácia zariadenia a aktivít
mimo územia svojej pôsobnosti

Minimálne 2

Počet spoluprác s obcami

Minimálne
s 30% obcí

Počet nových odborných
a inovatívnych aktivít

1

oblasti - 1395 občanov
zlé nastavenie ukazovateľa pre
región

36 tvorivé dielne
50 ATV
485 Dotkni sa prírody

Nielen v zahraniční, či v iných
krajoch, ale aj v partnerských
kultúrnych organizáciách KSK
Z počtu obcí v spádovej oblasti
30% 15 obcí

Splnená
Romfest Kr.Chlmec
MR Maľovanie kraslíc
Splnená
Spolupráca 26 obcí t. j. 52%

Účasť 10 ZŠ a 4 MŠ
485 návštevníkov

Splnená
Dotkni sa prírody
edukačno-interaktívny program
popularizáciu expozície Poľovníctva
a ochrany zveri
Handmade trhy
Splnená
OC Tesco-výstava
Vianoce v Tescu
bilbordy
Splnená
Splnená
Terénny výskum, analýza
zozbieraného materiálu

Handmade trhy
Účasť 70 výrobcov
Počet novozavedených
inovatívnych foriem propagácie

1

Aktualizácia databázy aktérov
Počet výstupov z terénnych
výskumov nehmotného
kultúrneho dedičstva
Počet návštevníkov – celkový
počet na všetkých aktivitách

1x ročne
1

Minimálne
20%

Ľudový odev obce Úpor

Z počtu obyvateľov v spádovej
oblasti
20% 13958

Splnená 35%
Skutočnosť 24 221 t. j.

Hvezdáreň a astronomické úseky osvetových zariadení
Názov štandardu
Počet vedecko-výskumných
výstupov pozorovaní do
medzinárodných databáz

Počet / Rok
2

Poznámka
Platí iba pre špecializované osvetové
zariadenie - Hvezdáreň v
Michalovciach

Plnenie za rok 2017
1 odborné pozorovanie
met.eor. roja Perzeidy
zaslané do IMO v Belgicku

Počet zrealizovaných tematických
súťaží / prehliadok

1+2

1 krajská s postupom na
celoslovenskú súťaž + 2 regionálne
súťaže zrealizuje špecializované
osvetové zariadenie – Hvezdáreň v
Michalovciach;
po 2 regionálne súťaže zrealizujú
astronomické úseky osvetových
zariadení;
Platí pre všetky zariadenia a úseky
s astronomickou činnosťou;
Napr. : Tvorivé dielne /
Astronomické pozorovania /
Prednášky, prezentácie, besedy;
Platí pre všetky zariadenia a úseky
s astronomickou činnosťou;

4 spolu, splnené
z toho
2 okresné kolá
Vesmír očami detí
Čo vieš o hviezdach?
2 mestské
Vesmír a slnečná sústava

2

Počet zrealizovaných výstav
s astronomickou tematikou
Počet popularizačno-vzdelávacích
aktivít v oblasti astronómie
vo vlastnom zariadení

2

Prezentácia zariadenia a realizácia
popularizačno-vzdelávacích aktivít
mimo svojho objektu pôsobenia

20 / na 1
odborného
pracovníka

20 / na 1
odborného
pracovníka
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Predovšetkým na školách
a v kultúrnych domoch obcí, ale aj
v partnerských kultúrnych
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2 Vesmír očami detí
MaKCJZ, OC Tesco
70 spolu, splnené
z toho
22 aktivít
48 stretnutí
astronomického. krúžku
a Klubu astro.
127 spolu, splnené
z toho
92 aktivít

40

Počet spoluprác so školami
Počet nových odborných a
inovatívnych aktivít
Počet novozavedených
inovatívnych foriem propagácie
Počet návštevníkov – celkový
počet na všetkých aktivitách

Minimálne
s 30% škôl
1

organizáciách KSK a iných
organizáciách v rámci regiónu
v štruktúre aktivít ako
v predchádzajúcom bode + realizácia
programov v mobilnom planetáriu.
Platí prioritne pre špecializované
osvetové zariadenie – Hvezdáreň
v Michalovciach;
Z počtu 143 MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ
v okrese Trebišov

1
Minimálne 5%

35 stretnutí
astronomických krúžkov

Splnené
51% (74 škôl)
splnené
Planetárium v múzeu
Splnené Výstava
VOD v OC Tesco

Z počtu obyvateľov v spádovej
oblasti;
Platí iba pre Hvezdáreň
v Michalovciach
Pozn.: ostatné pracoviská pre
astronomickú činnosť vykazujú
návštevnosť v rámci celku svojho
osvetového zariadenia

Výsledkom spolupráce úseku múzea a kultúrneho centra je rozšírená ponuka kultúrnych
služieb v areáli múzea ,prezentácia expozícii múzeá na nadregionálnych festivaloch. Tvorivé
aktivity oživujú muzeálne expozície. Pri plnení štandardov /úsek osvetovej činnosti a úsek
astronomickej činnosti/ sa nám darí aj keď niektoré z nášho pohľadu je potrebné upraviť /
Počet účastníkov na aktivitách zameraných na zlepšenie zručností a rozvoj vzdelávania/

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
1. Kultúrno – výchovná činnosť
Hlavnou náplňou kultúrno - výchovnej činnosti útvaru astronómie bola popularizácia
astronómie a ostatných príbuzných prírodných vied, vzdelávanie detí, mládeže a dospelých.
Cieľom podujatí bolo priblížiť dennú i nočnú oblohu, históriu, súčasnosť a trendy astronómie
a kozmonautiky širokej verejnosti a tak prispievať k zvyšovaniu celkovej kultúrnej
a vzdelanostnej úrovne.
Programy pre deti, žiakov, študentov boli zamerané na rozširovanie poznatkov z prírodovedy, fyziky
a geografie s prihliadnutím na preberané učebné látky a vek účastníkov.
V priebehu roka sme uskutočnili rôzne formy podujatí – prednášky, besedy, multimediálne programy,
výstavy, večerné pozorovania, astronomické večery a noci pod názvom Noc v škole, Noc pod oblohou,
okresné kolá súťaží celoslovenského charakteru ako výtvarná súťaž „Vesmír očami detí,“ vedomostná
súťaž z astronómie „Čo vieš o hviezdach?“ a súťaž Vesmír a slnečná sústava pre žiakov štvrtých
ročníkov ZŠ v mestách Trebišov a Sečovce.
Do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sme zaslali z každej kategórie 5
postupujúcich ocenených prác z okresného kola, spolu teda 25. Tri výtvarné práce z nášho okresu boli
medzi 50 ocenenými prácami z celého Slovenska: v 1. kategórii: Simona Maňková, MŠ Škultétyho
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Trebišov , v 2. kategórii: Grétka Havranová, ZŠ Pribinova Trebišov a v 3. kategórii: Richard Zavadiak, ZŠ
Pribinova Trebišov.
Realizovali sme dve výstavy „Vesmír očami detí“. Všetky postupujúce práce a ďalšie porotou vybrané
práce z okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ boli v termíne od 16.
marca do 28. marca 2017 vystavené v Kultúrnom centre v Trebišove a od 27. 4. 2017 do 28. 5.
2017pod tým istým názvom, mimo postupujúcich prác, v OC Tesco Trebišov.

Mladí členovia astronomického krúžku pri Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v
Trebišove, útvaru astronómie, nás už zopár rokov úspešne reprezentujú na celoslovenskej
vedomostnej súťaži z astronómie pod názvom Čo vieš o hviezdach?, ktorej história trvá už 27
rokov. V druhej kategórii po postupe z krajského kola v celoslovenskom súťažili: Ján
Plavnický a Jakub Popovič. Tretiu kategóriu reprezentoval Tomáš Toma. Po absolvovaní
jednotlivých kôl pozostávajúcich z riešení písomných úloh, príkladov, „slepej hviezdnej
mapy", testu z histórie astronómie a ústneho kola sa v 2. kategórii umiestnil Ján Plavnický na
1. mieste a Jakub Popovič na 3. mieste, z celkového počtu 23 súťažiacich reprezentujúcich 8
krajov z celého Slovenska. V tretej kategórii Tomáš Toma obsadil 17. miesto. V tejto kategórii
súťažilo 22 súťažiacich. Súťaž bola veľmi náročná. Výsledky nie sú náhodné, ale odrážajú
dlhoročnú prípravu.
Pri príležitosti Dňa hvezdární a planetárií sme dňa 19. marca uskutočnili astronomické popoludnie
formou premietania rozprávok, filmov a prednášok. Vo večerných hodinách nasledovalo aj
pozorovanie.
Novinkou v sledovanom období bolo podujatie Planetárium v múzeu, ktoré sme pripravili v rámci
spolupráce s Hvezdárňou v Michalovciach. Pravidelne sa zapájame aj do celosvetových projektov:
Európske solárne dni a Svetový kozmický týždeň. V tomto roku sme v rámci Týždňa vedy a techniky
uskutočnili prednášku pre študentov Súkromnej SŠ DSA v Trebišove na tému „Novinky vo výskume
slnečnej sústavy“. Pre účastníkov „Akadémie tretieho veku“ boli pracovníčkou útvaru astronómie
prezentované 3 multimediálne prednášky.

Typickou formou popularizácie astronómie v priebehu roka v určených dňoch sú aj večerné
pozorovania telies slnečnej sústavy, teda planét a Mesiaca pomocou prenosného
astronomického ďalekohľadu. Ako spestrenie pozorovania je možné vzhliadnuť niektoré
galaxie, hviezdokopy, hmloviny a dvojhviezdy. Bez použitia ďalekohľadu prebieha výklad pri
pozorovaní súhvezdí.
V oblasti odbornej činnosti sme uskutočnili odborné pozorovanie meteorického roja
Perzeidy. Cieľom pozorovania bolo určenie množstva medziplanetárnej hmoty.
Zaznamenané údaje sme spracovali a odoslali do centrály IMO – medzinárodnej meteorickej
organizácie.
V roku 2017 sme uskutočnili spolu 120 jednorazových podujatí a jedno cyklické podujatie,
na ktorých sa spolu zúčastnilo 4460 účastníkov. V hodnotenom období pod vedením
pracovníkov útvaru astronómie pracovali 3 astronomické krúžky (1 pri MaKCJZ a 2 na ZŠ)
a Klub astronómov v celkovom počte 76 členov na 83 stretnutiach.
Za vstupné z podujatí sme dosiahli príjmy v sume 403,20 € a taktiež bolo vybraných 1561
kultúrnych poukazov. Priame náklady na podujatia činili 112,28 €.
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V rámci záujmového vzdelávania seniorov organizujeme pre veľký záujem uchádzačov
súčasne 2 ročníky Akadémie III. veku.
Stalo sa už tradíciou že organizujeme tvorivé dielne pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať
nové a zaujímavé umelecké techniky, vytvoriť si pre seba niečo originálne a tvorivo
oddýchnuť. V roku 2017 sme pripravili tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na tieto techniky:
2.3. Intuitívna tvorba - maľovanie obrazov akrilovými farbami
21. 4. Šitý náramok z perličiek
27. 10. Decoupage – Servítková technika
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS / 29.novembra 2017 / sme zorganizovali
Sviečkový pochod. Pri jeho realizácii sme spolupracovali s ÚS SČK v Trebišove. Pochod sa
uskutočnil v uliciach mesta za účasti 260 študentov z troch trebišovských stredných škôl.
Organizovaním handmade trhov vytvárame priestor na prezentáciu ľudí s kreatívnymi
nápadmi. Tvoria súčasť našich podujatí / Víno a kraslice, Festival divadiel, Chlebom a vínom,
návšteva z Francúzska, Vianoce v múzeu, Vianoce v Tescu /Prezentovalo sa 70 výrobcov. Sme
radi že aj HANDMADE TRHY sa už stali našou tradíciou a stále je o nich väčší záujem .
S cieľom predstaviť našu novú expozíciu v zrekonštruovanej jazdiarne pre deti materských
a základných škôl sme pripravili edukačno-interaktívny program Dotkni sa prírody. V tomto
programe sa deti zoznamujú so zvieratkami ktoré žijú v rôznych kútoch sveta. Pomocou
zábavných hier sa deti učia priradiť zvieratko k danému kontinentu odkiaľ zviera pochádza,
hľadajú k nemu mláďatko, učia sa hľadať zvieracie páry, priradzovať stopy a pre tých
najmenších doplnené o pohybové hry, bludisko kde pomocou pečiatok sa deti snažia dostať
zvieratko do domčeka, veľké pexeso, maľovanky zvierat poprípade o klokaniu dráhu kde sa
deti učia rozlišovať farby počas pohybu a zároveň sa snažia trafiť terč. Tento program
doteraz absolvovalo 10 Základných škôl a 4 Materské školy. Program navštívilo 485 žiakov
materských a základných škôl. Pre veľký záujem program pokračuje aj v roku 2018.
2.Tradičná ľudová kultúra

Folklórne skupiny regiónu svojou činnosťou približujú a zachovávajú výročné zvykoslovia
počas celého roka. Výsledkom našej spolupráce s miestnymi samosprávami sú tradičné
regionálne folklórne slávnosti, kde sa nám darí združovať ľudské, finančné a materiálno
technické zdroje. Recipročne sa skupiny podieľajú na našich aktivitách Šlabikár, Kvetná
nedeľa ,Chlebom a vínom. Organizátorskú prácu orientujeme na prípravu a realizáciu
podujatí
regionálneho a nadregionálneho
charakteru, vrátane súťaží a prehliadok
záujmovo-umeleckej činnosti. Nakoľko v regióne existuje len jedna stála ľudová hudba
hudobným doprovodom skupín sú
harmonikári. Ľudovému rozprávačstvu sa venujú
sporadicky len deti ,absentuje mládež a dospelí.
Organizovaním regionálnych postupových prehliadok vytvárame priestor na rozvoj a
vyhľadávanie a aktívnu činnosť talentov. Umožňujeme prezentovať výsledky práce na
verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Našim zámerom je
účasť na
regionálnych súťažiach aj v tom prípade ak uvedenú súťaž neorganizujeme.
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V roku 2017 sme zabezpečovali účasť detských folklórnych súborov na postupovej súťaži
a prehliadke detských folklórnych súborov „NA TEJ LÚKE, NA ZELENEJ“ v Košiciach .
DFS Pávička Sečovce s pásmom Macere a dzeci získal strieborné pásmo
DFS Malá Parchovianka s pásmom Zabavme še na vešeľe bronzové pásmo.
Folklórna skupina Parchovianka sa zúčastnila súťažnej prehliadky choreografií folklórnych
kolektívov košického kraja „TANCUJ, TANCUJ“, kde získala Zlaté pásmo s návrhom na postup
na celoštátne kolo. Na celoštátnej súťažnej prehliadke /11.,12.11.2017/ v Liptovskom
Mikuláši získala Cenu za štýlovú interpretáciu .
Vychádzajúc zo štandardov organizácie sme začali za odbornej spolupráce etnografky Júlie
Marcinovej výskum kroja obce Úpor.
Zahraniční Slováci z rôznych kútov Európy sa prvého mája stretli v Slovenskom Novom
Meste na festivale Dedovizeň. Bohatý kultúrny program sa začal Tokajskou kvapkou krvi,
Programový blok Tokaj v Európe je venovaný domácim folklórnym skupinám : folklórna
skupina Novomeščanka tanečná skupina Novomestský strapček, rómsky súbor Mladosť,
detský folklórny súbor Slniečko, folklórna skupina Tokaj Veľká Tŕňa a Tepličan zo Zemplínskej
Teplice. Ako hosť vystúpil detský FS Žlté drozdy z Maďarska V programovom bloku
Dedovizeň ľudovými piesňami, tancami, zvykmi, gurmánskymi špecialitami a tradičnými
remeselnými výrobkami sa predstavili:
Národnostný spevácky súbor Kvety Hút – Pálháza / Maďarsko/
FS Cerovina Rumunsko / Rumunsko /
FS Dom kulturi Ruski Kerestur / Srbsko/ .
V závere programu zaznela symbolicky spoločná pieseň súboru zo Srbska a skupiny zo
Zemplínskej Teplice. ktorá je výsledkom dlhoročnej spolupráce folkloristov.
Súčasťou zaujímavého programu bolo aj množstvo sprievodných aktivít .Pre návštevníkov
podujatia sme pripravili ručné pletenie lana, ochutnávku zemplínskych koláčov ako aj
koláčov zahraničných Slovákov, podkovanie koňa, jazdu na koči, výstavu obrazov
regionálneho maliara Vladimíra Semana, ukážky športového a služobného výcviku psov,
služobného zákroku polície a hudobné vystúpenie /ČIKO/.Tradičný zvyk stavanie mája sa
konal 30.apríla v obci Čerhov za účasti zahraničných hostí .
Tokajské vinobranie v Čerhove /29.,30.IX.2017/ a deň otvorených gazdovských pivníc
pritiahli do tokajskej vinohradníckej oblasti vyše osem tisíc návštevníkov. Podujatie sa začalo
už v piatok popoludní Behom tokajskými vinicami. Dom tradícií patril ukážkam výroby vína,
tradičným remeslám a príprave zemplínskych jedál spojených s ochutnávkou. Turistov z
Košíc do Čerhova priviezol historický motorák, ktorých vítala hudobná skupina Univerzal.
Regionálne folklórne skupiny Omladzina z Novosadu, Vidumaňec z Kuzmíc a domáci Strapec
vystúpili v programovom bloku Zempľinska maňira . Tradičný zvyk ukončenia vinobrania –
odovzdanie vinobraneckého venca v podaní domácich folkloristov zahájil programový blok
Vitajce u nas na vinobraňu. Program pokračoval vystúpením folklórnych súborov Čarnica
z Košíc a Zemplín z Michaloviec. Koncert Márie Čírovej ukončil celodenný program, ktorý je
určený pre všetky vekové kategórie .Návštevníci ochutnali tokajské vína, zemplínsku
gastronómiu ,vyskúšali si pletenie lana na historickom stroji, pozreli si výsledky práce
rezbárov , šperkárov, kožiarov a ďalších remeselníkov. spríjemnil počas dňa otvorené
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gazdovské pivnice. Celodenným sprievodným podujatím v tomto roku bola ochutnávku
tokajských vín v gazdovských pivniciach vo Veľkej a Malej Tŕni. Návštevníkom deň
spríjemňovali vystúpenia folkloristov regiónu .
Aj tento roku už 3x Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove pripravilo
pre deti základných a materských škôl program pod názvom Šlabikár remesiel–Múzeum
deťom. /26.6.2017/ V priestore muzeálneho dvora deti si vyskúšali mútenie masla, tkanie
pokrovcov, pradenie na kolovrátku, ručné pletenie lana, mlátenia obilia, mletie zrna, varenie
zamešky. Zoznámili sa s poľnohospodárskymi činnosťami, dávnymi tradíciami, navštívili
výstavu poľnohospodárskych strojov, stabilných motorov a stredovekých žarnovov. Program
mal veľký úspech zúčastnilo sa ho 556 deti nielen z nášho okresu, ale aj z iných okresov. Sme
radi že Šlabikár remesiel – Múzeum deťom sa tiež stáva tradíciou a deti tak nezabudnú na
naše zvyky, tradičné remeslá a zemplínske jedlá.
3.Festivaly
Kultúrno-výchovné podujatie Deň Andrássyovcov – 12. ročník sa uskutočnil 21. Septembra
2017 v kaštieli Andrássyovcov. Mgr. Timea Mátéová zo Slovenského národného múzea –
Múzea Betliar odovzdala študentom gymnázia v Trebišove poznatky o tradíciách na plesoch,
poľovačkách v živote aristokratov na príklade členov rodu Andrássy. Historik MaKCJZ
v Trebišove, Jakub Šnajder, prednášal o stratených artefaktoch kaštieľa v Trebišove.
Stredoveká hudba, v podaní študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc, vhodne
dopĺňala dané podujatie. Zámerom podujatia Deň Andrássyovcov bolo priblíženie
a poznávanie andrássyovskych dejín .
4.1.Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
Uchovávanie ľudových tradícií prostredníctvom
divadelných kolektívov sa stalo
neodmysliteľnou súčasťou Trebišova. Svedčí o tom organizovanie už 25. Celoštátneho
festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou 2017.Jeho cieľom je podporiť rozvoj a
zvyšovanie umeleckej kvality ochotníckych divadelných súborov z kraja, ale aj z celého
Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou rozborové a vzdelávacie semináre,
vydávanie
festivalového denníka, súťaž dramatických textov a účasť bábkového divadla Babadla
z Prešova. V tomto roku na festivale študenti a pedagogičky konzervatória D. Kardoša v
Prešove pod vedením Mgr. Art. Jaroslavy Sisákovej (zároveň herečky DAD v Prešove) zapojili
účastníkov festivalu do modelovej otvorenej hodiny herectva. Cieľom tejto formy
divadelného workshopu bolo získavanie elementárnych zručností vnímania výrazu tela v
pohybe, partnera, priestoru, ktoré vytvárajú základ osvojovania si hereckej techniky. Záujem
zo strany študentov ako aj mladých divadelných hercov bol výrazný, čo svedčí o tom, že
v takomto organizovaní workshopu treba pokračovať.
K uchovávaniu ľudových tradícií nemalou mierou prispieva aj 20. Divadelný Trebišova, malej
krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja a organizovanie
1. ročníka festivalu Trebišovské festivalové dosky. V rámci festivalu sa uskutočnil výber
divadelných súborov na celoštátne súťaže a to Belopotockého Mikuláš a FEDIM Tisovec,
ktorých vyhlasovateľom je NOC v Bratislave. Zvláštnosťou festivalu bolo aj stretnutie
s hercom Jevgenijom Libezňukom, ktorý je významnou osobnosťou v hereckom svete z
Prešova
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V roku 2017 sme sa podieľali na organizovaní Festivalu dramatickej tvorivosti klientov
domovov sociálnych služieb MOST ÚSMEVOV v Košiciach. Festival poukazoval na možnosti,
schopnosti, talent a tvorivosť klientov DSS Košického kraja,
V roku 2017 sme pokračovali v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína
v Trebišove v organizovaní prehliadky detských divadelných súborov z Trebišova , Prešova a
Košíc. O prehliadku prejavili záujem nielen MŠ a ZŠ z Trebišova, ale aj okresu a tiež z okresu
Košice-okolie.
Na úseku umeleckého slova
Recitátori sa pravidelne zúčastňujú krajských súťaží. V roku 2017 sa krajskej súťaže
Metamorfózy slova zúčastnil DDS Margaréty pri ZUŠ v Trebišove. Mladým recitátorom
dávame možnosť sa realizovať aj pri iných kultúrno-výchovných podujatiach v rámci okresu.
Recitátorov Hviezdoslavovho Kubína zapájame aj do iných kultúrnych aktivít v okrese

4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba
Aj keď Gorazdov festival sa neuskutočnil pokračovali sme v realizácii okresnej detskej
výtvarnej súťaže Sväté Trojhviezdie Do súťaže bolo prihlásených 58 výtvarných prác. 16
najlepších víťazných prác postúpilo do celoslovenskej súťaže Gorazdovo výtvarné
Námestovo. Inovatívnym prvkom bola výstava výtvarných prác, ktoré boli vystavené vo
vestibule Tesco v Trebišove.
Zrealizovali sme autorskú výstavu Ivany Kosturovej Intuitívna tvorba.
Okresná Výstava Výtvarná paleta sa uskutočnila v Kráľovskom Chlmci. V krajskom kole
súťaže Košická paleta získal čestné uznanie Martin Magyar Ocenené práce postúpili do
celoslovenskej súťaže Výtvarné Spektrum.
Tradične počas podujatia Dedovizeň svoje práce vystavujú aj amatérski výtvarníci. Tohto
roku svoje práce prezentoval aktívny výtvarník Vladimír Seman.
5.Menšinová kultúra
V okrese Trebišov sú dve kultúrne inštitúcie, ktoré aktivity zamerané na menšinovú kultúru
realizujú v obciach svojho pôsobenia Združenia venujúce sa tejto problematike si svoje
aktivity realizujú sporadicky samy. Na základe vzájomnej spolupráce poskytujeme výstavné
priestory pri realizácii výstav a organizačnú pomoc.
Osvetová a záujmovo-umelecká práca s rómskou menšinou je sporadická. Rómski žiaci sa
zúčastňujú detských výtvarných súťaží / Vesmír očami detí, Sväté trojhviezdie/ V spolupráci
so Špeciálnou školou v Trebišove sme zrealizovali výstavu Deti deťom- regionálnu výstavu
žiakov špeciálnych škôl.
V rámci svojej činnosti realizujeme / účasť folklórneho súboru v rámci podujatia Tokaj
v Európe a v miestnych folklórnych skupinách./ Zabezpečovali sme účasť folkloristov
a výtvarníkov na Romfeste v Kráľovskom Chlmci. V rámci vzdelávacej činnosti realizujeme
multimediálne prednášky so zámerom popularizácie astronómie a ostatných príbuzných
prírodných vied .
Festival Dedovizeň prispieva k spolupráci so slovenskou menšinou v zahraničí.
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II. Regionálna činnosť
1. Metodická činnosť
2. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
Hlavnou náplňou metodickej činnosti je realizácia súťaži, prehliadok a podujatí. Súčasťou
súťaži sú rozborové semináre ako súčasť postupových súťaží a príprava žiakov na vyššie
stupne súťaží -úsek astronómie. Pri vzdelávaní vedúcich folklórnych kolektívov sme zvolili
popularizáciu školiacich aktivít, ktoré sa organizujú v rámci Košického kraja. Podujatia
v obciach regiónu sú výsledkom dlhoročnej spolupráce s miestnymi samosprávami ,kde
zabezpečujeme pomoc metodickú a organizačnú
2.Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
Konkrétne podujatia v obciach a mestách regiónu sú výsledkom dlhodobých vzťahov a
úzkej spolupráce s predstaviteľmi samosprávy . Spolupracujeme so základnými a strednými
školami okresu, kultúrnymi zariadeniami v kraji, Červeným krížom ,cirkevnými
spoločenstvami, OR Policajného zboru, Maticou slovenskou, Lesy SR, záujmové združenia
okresu. Vytvárame priestor pre všetkých aktérov na spoluprácu a napomáhame rozvoju
kultúrneho diania v regióne.
III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
V rámci cezhraničnej spolupráce máme dlhoročnú spoluprácu s dvojjazyčnou národnostnou
školou zo Sátoraljaujhely/Maďarsko / .Každoročne sa zúčastňujeme tvorivej dielne
maľovanie kraslíc Recipročne súbory pôsobiace pri škole sa zúčastňujú festivalu Dedovizeň. S
partnermi z Maďarska, Poľska, Srbska, Rumunska zabezpečujeme účasť súborov na
Dedovizni. Účasť našich skupín v zahraničí súvisí s finančným zabezpečením.
Spracovala: Mgr. Emília Vítková, vedúca KC
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