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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, ako spojená inštitúcia, pôsobí už
7 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
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).
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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 2018 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 2018 sme
otvorili výstavu Šľachtické rody trebišovského kaštieľa. Okrem vlastných zbierkových
predmetov koncepčne nadobúdaných k téme šľachtických rodov trebišovského panstva so
zameraním na rodinu Andrássyovcov sme túto rozšírili o vzácne zbierky zapožičané z iných
múzeí. Výstavu sme slávnostne otvorili v mesiaci jún i za účasti médií. Je výsledkom
zbierkotvornej činnosti odborných zamestnancov múzea i odbornej spolupráce s inými
múzeami. 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
Zsuzsanna Nagy.
V rámci odbornej práce k tejto téme sme získali a dali reštaurovať ďalšie vzácne zbierkové
predmety.
Rok 2018 bol pre nás rokom otvorenia novej interaktívnej expozície, ktorej základným
znakom je originalita a jedinečnosť v rámci širokého regiónu. Vytvorenie a sprístupnenie
expozície s názvom Klenotnica rodiny Štefana Dobóa spôsobom moderných SMART
technológií prezentuje významný medzník dejín, kde predstavujeme známeho uhorského
bojovníka Štefana Dobóa a jeho životnej lásky prostredníctvom príbehov (účinkujú herci
divadla Thália – Péter Nádasdi, príbehy sú v troch jazykových mutáciách), tak isto aj ukážok
vzácnych šperkov a aj ich holografickej prezentácie. K tejto téme bol v rámci marketingu a
propagácie vyrobený reklamný video spot, pre edukačné účely sme vyrobili a vytlačili
pracovné listy pre žiakov ZŠ. Aby bola téma spracovaná komplexne, vydali sme prezentačnú
brožúru s rovnomenným názvom. Vzácne šperky z expozície sa stali aj hlavným motívom na
spracovanie a výrobu suvenírov, ktoré sú určené na predaj pre návštevníkov (dva prstene –
repliky originálov, ktoré boli nájdené v rámci archeologického výskumu v hroboch a sú
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súčasťou expozície). Prezentácia expozície je v rámci mediálnej kampane aj bilbordovaná.
Vďaka predchádzajúcim dvom výstavám sa nám za rok 2018 značne zvýšila návštevnosť.
Aktívne pracujeme aj na úseku múzejnej pedagogiky. V roku 2018 sme do programu zaradili
tému HERALDIKA. Je o ňu veľký záujem. Prezentujú historici a lektorka – múzejná
pedagogička. Múzejná pedagogika sa koná v netradičných nových priestoroch tzv.
amfiteátra, v podkroví kaštieľa.
V hodnotenom roku 2018, sa v areáli nášho múzea uskutočnili Zemplínske poľovnícke dni –
podujatie podporujúce odborné aktivity múzea v novovzniknutej oblasti poľovníctva a
ochrany zveri. Je to odborné podujatie spojené s prezentáciou jednotlivých poľovníckych
združení a ich aktivít. Múzeu toto podujatie prospelo preto, lebo sa nám otvorili nové
možnosti spolupráce s odborníkmi v tejto oblasti.
V rámci prezentácie a marketingu bol rok 2018 zaujímavý aj čo sa týka spolupráce s mladými
umelcami, ktorí majú svoju galériu mladého umenia s názvom Koniareň práve v priestoroch
múzea. Zaujímavé aktivity týchto mladých ľudí prezentujú aj múzeum, ako inštitúciu, nielen
historickú, ale dávajúcu priestor aj modernému umeniu. To je tak isto dobrý príklad
efektívnosti prepojenia rôznych žánrov umenia a kultúry. V rámci podujatia Chlebom a
vínom sa v ich réžii uskutočnil mapping na budovu kaštieľa a v areáli historického parku
organizovali Park camp, kde rôznymi svetelnými efektmi osvetľovali a oživovali historické
pamiatky mestského parku.
Efektívne vnímame spojenie troch zložiek našej inštitúcie. Tu sa nám z roka na rok
potvrdzuje, že sme ako keby komunitné centrum kultúry so všetkými zložkami. Návštevník
má u nás možnosť naplniť si svoje kultúrne i duševné potreby. Kultúrne centrum a múzeum
sú dve reálne spojené nádoby doplňujúce sa o odbornú i prezentačnú činnosť. Pri akciách v
réžii kultúrneho centra, ktoré majú odborný historický základ zamestnanci navzájom
komunikujú historické medzníky a fakty. V etnologickej oblasti, ktorá tvorí základ tradičnej
ľudovej kultúry naši zamestnanci KC pomáhajú pri zbere informácií a podkladov pre výskum v
tejto oblasti. V roku 2018 PhDr. Júlia Marcinová, etnologička, bývalá zamestnankyňa
vykonala výskum kroja z obce Úpor. Výstupom výskumu je publikácia s názvom Pamäťové
inštitúcie - reálna pomoc pri výskume tradičného odevu na príklade obce Úpor. Júlia
Marcinová je aj naďalej našou externou poradkyňou v oblasti národopisu.
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 (Maďarsko) a Múzeom regionálnym v Jasle (Poľsko).
Intenzívna spolupráca so zahraničnými partnermi pretrváva v oblasti práce KC – Dedovizeň,
Chlebom a vínom – prezentácia gastronómie.
Začali sme spolupracovať s hradným múzeom v Egri, vzhľadom na tému, ktorá je súčasťou
novej expozície.
V roku 2019 pripravujeme odborné aktivity v spolupráci s mestom Polgardy i s vnučkou
architekta francúzskej záhrady kaštieľa Krisztinou Flament. Naďalej pracujeme na získavaní a
rozširovaní databázy potomkov šľachticov, ktorí v trebišovskom kaštieli pôsobili.
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Nielen múzeum, ale aj jeho areál má potenciál, aby sa využíval na rôzne zaujímavé aktivity. V
roku 2018 sme historicky prvýkrát zorganizovali módnu prehliadku z tvorby mladých
maďarských módnych návrhárok z Békešskej Čaby. Prehliadka mala ohlas a stala sa
zaujímavou súčasťou dotvorenia statusu kaštieľa. Bol to ďalší dobrý dôkaz, ako sa dá
elegantne prepojiť história so súčasnosťou. V tomto roku chceme pokračovať a módne mólo
osadiť priamo do areálu historického parku priľahlého nášmu kaštieľu.
V rámci múzejnej pedagogiky oživujeme prácu s deťmi v expozícii Poľovníctva a ochrany
zveri. Zriadili sme stály produkt – Spoznaj všetky svetadiely. Zahrajme sa v kaštieli je ďalšie
cyklické podujatie pre deti, ktoré má vysokú návštevnosť. Cieľom je detskou formou
spoznávať expozície kaštieľa.
V múzeu aktívne pracuje 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, organizujeme konferencie, semináre,
rodinné oslavy a stretnutia v priestoroch vinárne.
Silné stránky:
Zlúčenie múzea s osvetovým strediskom;
Zrekonštruované historické objekty múzea – kaštieľ a jazdiareň;
Rekonštrukciou kaštieľa vznikol priestor pre vytvorenie nových expozícií;
V jazdiarni bola inštalovaná nová expozícia Poľovníctva a ochrany zveri;
Potenciál existujúcich bývalých hospodárskych budov, francúzskej záhrady a anglického
parku v areáli MaKCJZTV;
Existencia historických osobností s väzbami na trebišovský kaštieľ (napr.: Július Andrássy)
a región (napr.: Štefan Dobó) s nadregionálnym a nadnárodným významom;
MaKCJZTV je vstupnou bránou do tokajskej vinohradníckej oblasti;
Cezhraničná spolupráca s múzeami v maďarskej Békéscsabe a v poľskom Jasle;
Spolupráca so súkromnými a verejnými inštitúciami v regióne;
Prezentácia zvykov a remesiel na regionálnych a nadregionálnych festivaloch a podujatiach;
Silná tradícia top podujatia s názvom „Chlebom a vínom“;
Rozvíjajúca sa múzejná pedagogika;
Akadémia tretieho veku;
Dobré vzťahy s vedením obcí, poznanie regiónu pôsobenia;
Existencia úseku astronómie so širším regionálnym záberom.
Slabé stránky:
Zlý až havarijný stavebno-technický stav bývalých hospodárskych budov, v ktorých sú
umiestnené niektoré expozície a depozitáre;
Nedostatok depozitárov;
Jedna z bývalých hospodárskych budov (pôvodne kaštieľska kuchyňa) je vo vlastníctve mesta;
Chýbajúce finančné zdroje na nákup zbierkových predmetov, tvorbu nových a reinštaláciu
starých expozícií;
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Chýbajúce finančné zdroje pre prípravu a zabezpečenie projektovej dokumentácie potrebnej
k obnove objektov múzea;
Absencia odborného personálu na viacerých pozíciách (napr. archeológ, etnograf, zoológ,
reštaurátor, konzervátor atď.) z čoho vyplýva vyčerpanosť aktuálnych zamestnancov
a nadväzne na to nedostatok času na plnohodnotnú realizáciu ich primárnej práce, hlavne
vedecko-výskumnej, napr. výskum ľudových tradícií;
Neoplotený pozemok areálu MaKCJZTV.
Možnosti: Hlavné oblasti rozvoja – ciele.
V existujúcich expozíciách:
Expozícia poľovníctva a ochrany zvery: doplnenie o historickú časť (poľovačky, hony, parkúr,
chov zvierat).
Klenotnica rodiny Štefana Dobóa: doplnenie o ďalšie zbierkové predmety, ktoré aktuálne
nie sú súčasťou expozície a doplnenie o ďalšie prvky (3D model antropologickej
rekonštrukcie podoby Štefana Dobóa)
Ľudové odievanie na južnom Zemplíne: pretransformovanie na novú „živú“ expozíciu
ľudovej kultúry v regióne južného Zemplína zo zbierok múzea. Nutná je však rekonštrukcia
budovy, v ktorej je expozícia inštalovaná. Predmety sú vystavované v zlých klimatických
podmienkach. Rekonštrukciou budovy by vznikol priestor nielen pre živé aktivity v oblasti
TĽK, ale oživila by sa muzeálna knižnica a v podkroví by vznikol priestor pre depozitár.
Expozícia tokajského vinohradníctva a vinárstva: revitalizácia, zmena prezentácie
predmetov a vypracovanie nových popisných tabúľ.
Nové expozície:
Šľachtické rody Trebišovského kaštieľa.
Na základe systematického historického výskumu šľachtických rodov Csáky, Szapáry
a Andrássy, ale aj trebišovského panstva a kaštieľa sú organizované výstavy a pripravovaná
stála expozícia. Pozitívom sú predovšetkým zistenia, že expozíciu možno zrealizovať, keďže
v rámci akvizícií je možné zakúpiť vhodné zbierkové predmety a artefakty a taktiež zapožičať
veľké množstvo zbierkových predmetov iných múzeí aj v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
ktoré vo väčšine prípadov nie sú vystavované, ba nie sú ani identifikované múzeami, ktoré
ich vlastnia. Na základe tejto skutočnosti sa budeme snažiť predmetné zbierkové predmety
získať do dlhodobých výpožičiek. Problematickým ostáva jednanie na úrovní múzeí a to
z dôvodu ich neochoty dlhodobo zapožičať svoje zbierkové predmety aj napriek tomu, že ich
sami nevystavujú.
Múzeum spolupracuje aj s viacerými súkromnými osobami ako sú zberatelia umenia
a reštaurátori. Na základe tejto spolupráce sa nám v posledných dvoch rokoch podarilo získať
niekoľko zbierkových predmetov, ktoré patrili do pôvodného inventáru kaštieľa v Trebišove,
prípadne patrili rodine Andrássy. Táto spolupráca je pre múzeum významná z pohľadu
získavania nových predmetov do zbierkových fondov. Problémom však zostáva nedostatok
finančných prostriedkov na zakúpenie týchto predmetov, ale aj ich následné reštaurovanie.
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Expozícia regionálnych dejín.
V expozícii regionálnych dejín by múzeum rado prezentovalo najvýznamnejšie nálezy aj
v spolupráci s inými inštitúciami ako napr. Archeologický ústav SAV (dlhodobejšie vystavenie
významných archeologických nálezov ako napr. súbor predmetov zo staro maďarského
hrobu v obci Zemplín a pod.).
Historický výskum budú naďalej sprevádzať tematické výstavy prípadne výstavy historickoumeleckého charakteru. Absencia odborného personálu na viacerých pozíciách (napr.
archeológ, etnograf, zoológ, reštaurátor, konzervátor atď.) má za dôsledok kumulovanie
funkcií na jedného zamestnanca a jeho vyčerpanosť, a nadväzne na to nedostatok času na
plnohodnotnú realizáciu jeho primárnej práce.
Zriadenie konzervátorskej dielne pre ošetrovanie zbierkových predmetov, ktorú by bolo
možné zriadiť v hospodárskej budove, kde aktuálne sú expozície tradičných remesiel,
ľudového odievania a knižnica.
Na základe pozitívnej spätnej odozvy plánujeme obohatiť ponuku tém k múzejnej
pedagogike. Pripravujeme viaceré atraktívne témy.
S cieľom praktického poznávania vesmíru (úsek astronómie) vyriešiť stabilné umiestnenie
zakúpeného ďalekohľadu Cassegrain (D=248mm).
Spolupráca s externým etnografom pri realizácii terénnych výskumov (súčastí tradičných
odevov, zvykov, tradícií a remesiel).
Rozšírenie výskumnej činnosti v maďarských fondových inštitúciach.
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.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia
na návštevníka
2017
2018
cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
počet expozícií (stálych, dlhodobých)
spolu
11
11
1
z toho nových
0
počet realizovaných výstav spolu
22
20
počet ukončených výskumných úloh
1

0

3
50 371
28 369

3
53 715
28 624

22 002

25 091

počet prebiehajúcich výskumných úloh
počet návštevníkov múzea spolu
platená návštevnosť
neplatená návštevnosť

Zdroj, vysvetlivka

KULT – 1. Modul, riadok 3
KULT – 1.Modul, riadok 4
KULT – 1. Modul, riadok 22
KULT –1. Modul, riadok 29
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
KULT –1. Modul, riadok 28
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
KULT –1. Modul, riadok 33
vypĺňať ako v predch. rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
KULT – 1. Modul, riadok 40
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počet výchovnovzdelávacích aktivít
realizovaných múzeom
počet kultúrno-spoločenských
realizovaných múzeom
prírastok zbierkových predmetov

19

40

KULT – 1. Modul, riadok 30

10
36

10
69

KULT – 1. Modul, riadok 32
KULT – 1. Modul, riadok 10

Finančná oblasť

2017
2018
znižovať náklady a zvyšovať mieru
cieľ: samofinancovania
Náklady spolu
náklady na činnosť múzea spolu 767 165,00
829 048,00 KULT – 2. Modul, r. 19
mzdové náklady celkom (vrátane
KULT – 2. Modul, r.
odvodov) 257 462,00
267 644,00 22+r.26+r.27
prevádzkové náklady
98 173,00
61 199,00 KULT - 2. Modul, r. 29
kapitálové výdavky 126 225,00
119 727,00 KULT - 2. Modul, r. 34
nákup zbierkových predmetov
95,00
327,00 KULT - 2. Modul, r.36
z vlastných zdrojov
nákup zbierkových predmetov z iných
10 448,00
35 400,00 KULT - 2. Modul, r.37
zdrojov
Bežné výdavky
výdavky na prevádzku 441 972,00
576 933,00 k 31.12. , účtovné výkazy
výdavky na činnosť
16 865,00
18 946,00 K 31.12., účtovné výkazy
Príjmy spolu
Transfer od zriaďovateľa
na bežné výdavky
na kapitálové výdavky
spolu
Ďalšie príjmy
z prenájmu
z vlastnej činnosti
dary a sponzorské
spolu
Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy
transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty
spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty
spolu
počet podaných projektov
počet schválených projektov
výška získaných financií z externých
grantov a projektov spolu

539 816,00

608 634,00

KULT – 2. Modul, r.1,

426 121,00
57 111,00
483 232,00

440 006,00
103 426,00
543 432,00

k 31.12., účtovné výkazy

2 168,00

2 328,00

16 085,00

15 731,00

KULT – 2.Modul, r. 18
KULT – 2.Modul, r. 15+16
+17, vstupné, vložné,
poplatky,

18 253,00

18 059,00

3 125,00
8 544,00

3 185,00
5 000,00

KULT – 2.Modul, r. 5

8 848,00

2 174,00

KULT – 2.Modul, r. 8

0
8
6

0
10
10

k 31.12. , účtovné výkazy
KULT – 2.Modul, r. 4

KULT – 2.Modul, r. 12

49 791,86

získaná suma

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

Vnútorné procesy, inovácie,
marketing

2017
2018
cieľ: cielená propagácia, zavádzanie inovácií
počet aktivít realizovaných v
spolupráci s inými KZ v KSK
2
4
počet nových partnerstiev
3
16
počet nových kľúčových aktivít
11
5
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad

počet kľúčových mediálnych výstupov
149
186 počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj
2017
2018
cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja
áno, nie
definovať, iba ak bol
nejaký špecificky
stanovený

vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2018

popis

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018
Aktivita

Popis

Odborní pracovníci múzea pokračovali vo výskume
šľachtických rodov Csáky, Szapáry a Andrássy, so zreteľom na
majiteľov trebišovského kaštieľa z príslušných rodov. Jedným
z výsledkov tohto výskumu bola výstava Šľachtické rody
trebišovského kaštieľa. V rámci tejto činnosti bol v snahe
Archívny výskum šľachtických
zaplniť
chýbajúcu
medzeru
v znalostiach
o rodine
rodov v trebišovskom kaštieli
trebišovských Andrássyovcov a ich hospodárskych pomeroch
s dôrazom na grófa Júliusa
vykonaný archívny výskum v Štátnom archíve v Košiciach –
Andrássyho a jeho rodinu
pracovisko Archív Trebišov a v Archíve v Sátoraljaújhelyi –
Magyar nemzeti levéltár Borsod – Abaúj – Zemplén megyei
levéltár Sátoraljaújhely, v múzeu v Győri – Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum Győr. V priebehu roka 2018
bolo v týchto archívoch vykonaných 6 výskumných návštev.
Odborní pracovníci múzea pokračovali vo výskume
zameranom na hľadanie pôvodného inventára kaštieľa
v Trebišove. V rámci toho uskutočnili niekoľko terénnych
Pôvodný inventár a umelecké
výskumov
u súkromných
zberateľov
v Trebišove,
zbierky kaštieľa v Trebišove.
Záhradnom, Humennom – Podskalke, Snine, Nižnom
Hrušove, Nižnom Kručove, Hanušovciach nad Topľou,
Budimíre, Košiciach, Levoči a v Rožňave. Do trebišovského
kaštieľa sa im v roku 2018 z jeho pôvodného mobiliáru
9

Archívny výskum k téme
Csákyovci a trebišovské
panstvo.

podarilo prinavrátiť empírový písací kabinet, empírovú
komodu, vitrínu v štýle Louis – Philippe či klavírne krídlo
značky Gebrüder Sting z roku 1905.
Odborní pracovníci múzea vykonali terénny výskum k téme
Csákyovci
na
Spiši.
Osobne
navštívili
kaštiele
v Markušovciach, Hodkovciach, Bijacovciach, Spišskom
Hrhove, Sans Souci a katolícky kostol Sedembolestnej Panny
Márie v Iliašovciach, Provinčný dom a Farský kostol
Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, z čoho
vyhotovili správu s fotodokumentáciou.

Terénny výskum Andrássyovcov v Maďarsku – v Dénesfa a Polgárdi.
V priebehu roka 2018 boli pracovníkmi múzea vykonané terénne prieskumy v maďarských
sídlach Dénesfa a Polgárdi.
Kaštieľ v Dénesfa bol sídlom Ilony Andrássy, dcéry Tivadara Andrássyho, ktorá sa vydala za
grófa Józsefa Czirákyho. Výsledkom výskumu bola fotodokumentácia súčasného stavu
miesta života jedného z potomkov trebišovských Andrássyovcov. Návšteva potvrdila
skutočnosť, že vo fontáne pred kaštieľom v Dénesfa sa nachádza originál plastiky – súsošia,
ktoré pôvodne zdobilo fontánu v Trebišove. V kaštieli sa nachádza aj jedna zdobená
kamenná lavica, ktorá bola pôvodne súčasťou francúzskej záhrady v Trebišove.
V maďarskom Polgárde bolo v minulosti sídlo grófa Lajosa Battyányho. Manželkou grófa
Battyányho bol Ilona Andrássy, dcéra grófa Júliusa Andrássyho. Táto skutočnosť bola
dôvodom terénneho výskumu a dokumentovania života ďalšieho člena trebišovskej vetvy
Andrássyovcov. V Polgárde je okrem Ilony Andrássy pochovaný aj gróf Július Andrássy ml.
a grófka Eleonóra Zichy, manželka Tivadara a neskôr aj Júliusa Andrássyho ml. Výsledkom
výskumu bolo získanie fotodokumentácie, získanie kontaktov a potvrdenie spolupráce pri
aktivitách symbolickej prezentácie Andrássyovcov pochovaných v Polgárde a v Mauzóleu
Júliusa Andrássyho v Trebišove.

3.1 Plnenie štandardov

Oblasť
3.1.1 akvizícia

cieľ
Získavanie
nových
zbierkových
predmetov

ukazovateľ
Počet získaných
zbierkových predmetov
k celkovému počtu
zbierok
Počet získaných
zbierkových predmetov
na odborného
zamestnanca

navrhova
ná
hodnota
0,05%

10 ks

Plnenie za
rok 2018
0,02%
(162 798)
69
splnené
zamestnane
c
23
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Skatalogizov
ané
predmety

Počet skatalogizovaných
predmetov na
odborného zamestnanca

Digitalizácia

Počet využitých
zdigitalizovaných
predmetov

3.1.2 ošetrovanie

Ošetrené
zbierky

0,08%

3.1.3 výskum

Odborný
výstup

Počet ošetrených
predmetov k celkovému
počtu zbierok
Počet štúdií a článkov
v odbornej tlači na
odborného zamestnanca
Počet prednášok na
odborných fórach na
odborného zamestnanca
Počet popularizačných
článkov a prednášok na
odborného zamestnanca

Počet kultúrnovzdelávacích aktivít na
zamestnanca (okrem
THP)
Počet návštevníkov
kultúrno-vzdelávacích
aktivít k celkovej
návštevnosti
Počet návštevníkov
k počtu obyvateľov
mesta
Počet návštev na
webe/Facebooku
k počtu reálnych
návštevníkov

2 ks

Odborný
výstup
Popularizácia
odborného
výstupu

3.1.4 prezentácia

Prezentácia
výsledkov

Návštevnosť

Atraktivitu
webu

10 ks
(okrem
získaných
nových)
5 ks

(103)
34

352
predmetov
v dokument
ačnej
kvalite;
20
predmetov
v digitalizač
nom centre
(162 798)
41 ks

1 ks

nesplnené
(0)

1 ks

nesplnené
(0)

2 ks

splnené
články 14
4,6;
prednášky
13
4,3
splnené
50

15%

(53 715)
10 295

20%

splnené
53 715

10%

Splnené
51 482
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Využitie
fondu
Výstavná
činnosť

Otváracie
hodiny

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

0,1%

(162 798)
801

0,2 ks

splnené
(5)

0,2 ks

splnené
(15)

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

44 h

Komentár k štandardizácií :
3.1.1 AKVIZÍCIA
Počet získaných zbierkových predmetov v roku 2018 a celkový stav.
Prírastky v roku 2018

Fond

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

ks
0
12
0
0
11
1
4
28

0
12
0
0
52
1
4
69

Stav zbierkového fondu
k 31. 12. 2018
evid. č.
ks
728
1 235
3 864
9 592
502
142 454
1 688
2 560
2 736
4 839
825
1 518
588
600
10 931
162 798

V roku 2018 komisia pre tvorbu zbierok bola zvolaná 3 x.
Akvizičná činnosť v roku 2018 bola zameraná predovšetkým na získavanie zbierkových
predmetov z dôb šľachtických rodov obývajúcich trebišovský kaštieľ a kraslice.
Do fondu histórie boli kúpou získané tieto zbierkové predmety: empírový písací kabinet –
rolovací, s prvkami klasicizmu, s tušom maľovanými krajinkárskymi výjavmi, empírová
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komóda – trojšuflíková, tušom maľované krajinkárske výjavy, empírová sofa, 2 kusy
empírové kreslá, vitrína v štýle Louis Philippe, pôvodný inventár kaštieľa v Trebišove, stôl
k sedacej súprave v štýle Louis Philippe. Darom do fondu histórie pribudlo: dobová vyhláška
z roku 1919, dobové oznámenie Slovenskej socialistickej strany na Slovensku,
pravdepodobne z roku 1919 a klavírne krídlo rakúskej proveniencie, vyrobené v rodinnom
podniku Gebrüder Stingl vo Viedni, okolo roku 1905. Do fondu národopisu kúpou pribudlo 35
kusov kraslíc, zdobených technikou vyškrabovania, reliéfneho voskovania a voskovej batiky;
prútené košíky, tkané uteráky, smaltovaný hrniec. Darom bolo získaných 10 kusov kraslíc
zdobených reliéfnym voskovaním. Fond poľnohospodárstva bol obohatený o kúpou získanú
sejačku na obilie, ťahanú koňmi. Do fondu umenia boli darom získané diela: fotografia
v hliníkovom ráme – Z cyklu Brehov/Rad I, fotografia v hliníkovom ráme – Z cyklu
Brehov/Rad II, obraz s rámom: Kaštieľ Andrássyovcov, olej, sololit, 2016 a obraz s rámom:
Hodiny, olej, sololit, 2017.
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.
Stav katalogizácie zbierkových predmetov.
Vo fonde archeológie zostáva skatalogizovať 139 evidenčných čísel a 354 kusov zbierkových
predmetov z roku 2015.
Vo fonde histórie boli v druhostupňovej evidencii spracované prírastky získané v roku 2015
a 2016, zostáva neskatalogizovaných 26 evidenčných čísel a 26 kusov zbierkových predmetov
za rok 2017, 12 evidenčných čísel a 12 kusov zbierkových predmetov za rok 2018.
Z roku 2016 vo fonde umenia zostáva neskatalogizovaných 3 evidenčné čísla a 3 kusy
zbierkových predmetov, za rok 2018 4 evidenčné čísla a 4 kusy zbierkových predmetov.
Neskatalogizované ZP k 31.12.2018 spolu:
evid. č.
Archeológia
História
História
Poľnohospodárstvo
Umenie
Umenie

kusy
139
26
12
1
3
4
185

354
26
12
1
3
4
400

za rok
2015
2017
2018
2018
2016
2018

Digitalizácia zbierkových predmetov v roku 2018.
Kustódi zbierkových fondov pokračovali v zhotovovaní digitálnych obrazových dokumentov
zbierkových predmetov.
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Múzeum v roku 2018 zdigitalizovalo 20 kusov zbierkových predmetov z fondu archeológie
prostredníctvom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Vo fonde histórie bolo vyhotovených 49 obrazových záznamov (49 evidenčných čísel a 49
kusov zbierkových predmetov), vo fonde národopisu bolo vyhotovených 699 obrazových
záznamov (64 evidenčných čísel = 303 kusov zbierkových predmetov).
Počet predmetov s digitálnym obrazovým dokumentom za rok 2018 spolu: 352 kusov.
Celkový počet predmetov s digitálnym obrazovým dokumentom 6 157 kusov je
v dokumentačnej kvalite a 20 kusov vo vysokej kvalite, spolu: 6 177 kusov.
V múzeu chýbajú priestory na ateliér s vybavením na digitalizáciu zbierok múzea.
Počet využitých zdigitalizovaných predmetov.
Upresniť požiadavku štandardu.

3.1.2 ODBORNÉ OŠETRENIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
Konzervátori múzea celkovo nakonzervovali 28 kusov zbierkových predmetov z fondu
národopisu, poľnohospodárstva a umenia.
Vo fonde histórie bolo dodávateľsky konzervovaných 9 kusov zbierkových predmetov a 4
kusy reštaurované dodávateľsky.
Spolu bolo odborne ošetrených 41 kusov zbierkových predmetov.
Konzervátori aj čistili od hrdze a natierali stĺpy parkového osvetlenia.

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.

OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu.
Stav budovy, v ktorej sú umiestnené depozitáre múzea je aktuálne kritický. Strecha na
viacerých miestach zateká, stropy a omietka na nich opadáva, okná netesnia a elektrické
rozvody sú tiež v zlom stave. V budove sú zlé pracovné a klimatické podmienky. Samotné
zbierky, ktoré sú vo vlastníctve múzea a zároveň Košického samosprávneho kraja sú trvalo
znehodnocované a viaceré už vo vážnom stave. Z toho dôvodu nie je efektívne ani ich
reštaurovanie prípadne konzervovanie. Múzeum nie je schopné zabezpečiť nápravu
podmienok v budove a ani jej rekonštrukciu z viacerých dôvodov, v prvom rade finančných.
Zároveň nám pribúdajú nové zbierkové predmety, hlavne nábytok a úžitkové umenie, ktoré
odborné ošetrenie a reštaurovanie vyžadujú.
V priestoroch depozitárov poľnohospodárstva, národopisu a archeológie sú počas celého
roka nevyhovujúce úložné priestory pre zbierkové predmety spomínaných fondov. Naďalej
pretrvávajú problémy so zvýšenou vlhkosťou vo všetkých priestoroch depozitárov, ktorú
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zapríčiňujú najmä v zimnom, jarnom a jesennom období aj vodou nasiaknuté základové
i soklové murivá. Priestory sa navyše ani počas zimy nevykurujú či aspoň netemperujú
z dôvodu nefunkčnosti plynových konvekčných ohrievačov. Problémy spôsobujú aj dvere
a okná, ktoré netesnia teplotu ani vlhkosť, spĺňajú síce bezpečnostné podmienky, avšak
prepúšťajú nielen chlad a vlhkosť, ale aj hmyz, hlodavce a hady. Zbierkové predmety čoraz
častejšie ohrozuje aj padajúca omietka zo stropov v každej miestnosti depozitárov. Tá
zapríčinila aj uvoľňovanie elektrických káblových zväzkov, ktoré v jednej z miestností
depozitára poľnohospodárstva držia na stene iba „silou vôle“.
Poškodené zbierkové predmety navyše nemôžu byť z dôvodu chýbajúceho reštaurátora
a financií na reštaurovanie dodávateľským spôsobom ošetrované. Vykonávajú sa tak iba
záchranné konzervátorské zásahy v rámci finančných možností organizácie.
V depozitári archeológie evidujeme aj veľké množstvo registrovaných zbierok, ktoré čakajú
na ošetrenie a rekonštrukciu. Túto skutočnosť nie je možné plnohodnotne zabezpečiť, keďže
múzeum nezamestnáva archeológa.
Podobná situácia je sledovaná aj v priestoroch súčasného depozitára umenia, ktorý po
vysťahovaní z kaštieľa pred rekonštrukciou našiel svoje umiestnenie v budove koniarne, kde
v podstate susedí s depozitárom poľnohospodárstva. Stav miestnosti je v lepšom stave, ako
v depozitári poľnohospodárstva, no taktiež sú tu pozorované problémy s vysokou vlhkosťou
predovšetkým v jarnom, jesennom a zimnom období. Miestnosť sa taktiež nevykuruje, ani
netemperuje.
Za účelom zníženia vlhkosti sa v depozitároch využíva prenosný odvlhčovač, ktorý však pri
svojej kapacite a otvorenosti priestoru (staré okná, diery v murive) nepostačuje v takýchto
rozmerných priestoroch. Ďalší z problémov v podobe hojného výskytu hlodavcov je riešený
likvidáciou prístupnými chemickými prípravkami a pascami, avšak ich výskyt to vďaka slabej
izolácii priestorov výrazne neovplyvňuje.
Nakoľko depozitárne priestory zbierkového fondu múzea nie sú temperované, nie je možné
v týchto priestoroch v jarných, jesenných a zimných mesiacoch pracovať.
Poznámka k ochrane zbierkového fondu.
Archeológia.
Prevzatie zbierkového fondu archeológie, revízia fondu archeológie sa uskutočnila v dňoch
od 15.11.2018 do 30.11.2018. Fond archeológie odovzdal Jakub Šnajder novej kurátorke
zbierok Mgr. Ľudmile Tirpákovej.
Zbierkové predmety fondu archeológie sú uložené v priestoroch depozitára archeológie.
Hodnotnejšie menšie zbierkové predmety sú uzatvorené v depozitárnom trezore.
História.
Vlastnými prostriedkami bolo ošetrených 13 zbierkových predmetov z fondu histórie. Vďaka
Fondu na podporu umenia sa ošetrujú 3 kusy zbierkových predmetov z fondu histórie.
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Národopis.
Zbierkové predmety fondu národopisu sú uložené v dvoch depozitároch národopisu
a v depozitári poľnohospodárstva budovy koniarne, ďalej v expozíciách: Tokajské
vinohradníctvo a vinárstvo, Tradičný odev južného Zemplína, Tradičné remeslá južného
Zemplína, Vývoj mlatby a Ľudová drevorezba a plastika Zemplína. Zbierkové predmety
keramiky sú naďalej uložené v budove koniarne v určených náhradných priestoroch bývalej
knižnice, kde sa presťahovala pred rekonštrukciou kaštieľa v roku 2015. Nakoľko sa doposiaľ
neurčili stále priestory uloženia zbierok keramiky, naďalej zostáva zbalená v banánových
krabiciach uložených v drevených regáloch. Do depozitára národopisu číslo 2 boli koncom
roka 2017 zakúpené 2 kusy veľkorozmerných regálov. Tieto regále boli namontované
v mesiaci február 2018, následne boli do neho uložené zbierkové predmety väčších rozmerov
a časť predmetov z depozitára poľnohospodárstva, kde boli dlhodobo uložené. Časť fondu
národopisu je aj po ukončenej rekonštrukcii jazdiarne, z dôvodu malej priestorovej kapacity
depozitárov, uložená v prenajatom halovom sklade v Trebišove mimo areál múzea.
V roku 2018 sa uskutočnila revízia zbierkového fondu národopisu.
Poľnohospodárstvo.
Zbierkové predmety sú z dôvodu priestorovej kapacity múzea uložené na viacerých
miestach:
depozitár
poľnohospodárstva,
expozícia
Vývoj
mlatby,
expozícia
Poľnohospodárske stroje a mechanizmy, expozícia Ľudový odev južného Zemplína, expozícia
Tradičné remeslá južného Zemplín. Časť fondu poľnohospodárstva je aj po ukončenej
rekonštrukcii z dôvodov spomínanej malej priestorovej kapacity uskladnená v prenajatých
priestoroch mimo budov múzea.
Umenie.
Zbierkové predmety pôvodne umiestnené na chodbách a v depozitárnych priestoroch
kaštieľa sú naďalej umiestnené v určených priestoroch koniarne (bývalá muzeálna knižnica).
Zbierkový predmet s evidenčným číslom U 584 bol uložený do priestorov riaditeľne na
poschodí kaštieľa.
V rámci bezpečnosti zbierkových predmetov boli v mesiaci december zakúpené
a namontované nové vstupné dvere do depozitára archeológie, vstupné hlavné dvere do
chodbových priestorov, z ktorých sa vchádza do národopisných depozitárov a do depozitára
poľnohospodárstva. Z časti je tak vyriešený prienik hlodavcov.
3.1.3 VÝSKUM
Názov úlohy
1. Archívny výskum šľachtických
rodov v trebišovskom kaštieli
s dôrazom na grófa Júliusa
Andrássyho a jeho rodinu

Riešitelia
Jakub
Šnajder,
Ľudmila
Tirpáková,
Zsuzsanna
Nagy

Trvanie
od - do
2015
2018

odbor

výstup

prednášky, scenár
história expozície
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2. Pôvodný inventár a umelecké
zbierky kaštieľa v Trebišove
3. Archívny výskum k téme
Csákyovci a trebišovské panstvo
4. Identifikácia porcelánu
Herend na základe objednávok
rodiny Júliusa Andrássyho
staršieho.

Ľudmila
Tirpáková,
Jakub Šnajder
Ľudmila
Tirpáková,
Jakub Šnajder
Zsuzsanna
Nagy

2017 –
2020

história scenár expozície

2017 –
2020

história štúdia v odbornej
tlači

2018 –
2020

história iné

Poznámka k vedeckovýskumnej činnosti:
Mgr. Jakub Šnajder, Mgr. Ľudmila Tirpáková
1. Archívny výskum šľachtických rodov v trebišovskom kaštieli s dôrazom na grófa
Júliusa Andrássyho a jeho rodinu.
Odborní pracovníci múzea pokračovali vo výskume šľachtických rodov Csáky, Szapáry
a Andrássy, so zreteľom na majiteľov trebišovského kaštieľa z príslušných rodov. Jedným z
výsledkov tohto výskumu bola výstava Šľachtické rody trebišovského kaštieľa.
2. Pôvodný inventár a umelecké zbierky kaštieľa v Trebišove.
Odborní pracovníci múzea pokračovali vo výskume zameranom na hľadanie pôvodného
inventára kaštieľa v Trebišove. V rámci toho uskutočnili niekoľko terénnych výskumov
u súkromných zberateľov v Trebišove, Záhradnom, Humennom – Podskalke, Snine, Nižnom
Hrušove, Nižnom Kručove, Hanušovciach nad Topľou, Budimíre, Košiciach, Levoči
a v Rožňave. Do trebišovského kaštieľa sa im v roku 2018 z jeho pôvodného mobiliáru
podarilo prinavrátiť empírový písací kabinet, empírovú komodu, vitrínu v štýle Louis –
Philippe či klavírne krídlo značky Gebrüder Sting z roku 1905.
3. Archívny výskum k téme Csákyovci a trebišovské panstvo.
Odborní pracovníci múzea vykonali terénny výskum k téme Csákyovci na Spiši. Osobne
navštívili kaštiele v Markušovciach, Hodkovciach, Bijacovciach, Spišskom Hrhove, Sans Souci
(lokalita medzi Iliašovcami a Spišskou Novou Vsou) a katolícky kostol Sedembolestnej Panny
Márie v Iliašovciach, Provinčný dom a Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej
Novej Vsi, z čoho vyhotovili správu s fotodokumentáciou (20.3.2018 – 23.3.2018).
Odborní pracovníci vykonali archívny výskum v Štátnom archíve Košice – pracovisku Archív
Trebišov ohľadne udalostí na južnom Zemplíne, ktoré sa odohrali v čase vzniku 1. ČSR (15.6.
– 16.8.2018). Výsledkom bola výstava Región južného Zemplína v kontexte vzniku 1. ČSR.
Terénny prieskum románskeho kostola Sv. Ducha v Trebišove a anglického parku
v Trebišove vykonali 8.6.2018.
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Mimo pracovného času sa venujú aj dejinám hradu Čičva a šľachtického rodu Barkóczy,
Hadik – Barkóczy. V rámci týchto svojich výskumov sa 12.10.2018 stretli so žijúcim
potomkom rodu Barkóczy Katalin.
Stanislav Štefan, Zsuzsanna Nagy
Archívny výskum šľachtických rodov v trebišovskom kaštieli s dôrazom na grófa Júliusa
Andrássyho a jeho rodinu.
Výskumná činnosť bola v priebehu roka 2018 zameraná tiež na zber informácií z primárnych
a sekundárnych zdrojov k šľachtickým rodom z Trebišova s prioritným zameraním na rod
Andrássyovcov. V rámci tejto činnosti bol v snahe zaplniť chýbajúcu medzeru v znalostiach
o rodine trebišovských Andrássyovcov a ich hospodárskych pomeroch vykonaný archívny
výskum v Štátnom archíve v Košiciach – pracovisko Archív Trebišov a v Archíve
v Sátoraljaújhelyi – Magyar nemzeti levéltár Borsod – Abaúj – Zemplén megyei levéltár
Sátoraljaújhely, v múzeu v Győri – Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Győr.
V priebehu roka 2018 bolo v týchto archívoch vykonaných 6 výskumných návštev.
Terénny výskum Andrássyovcov v Maďarsku – v Dénesfa a Polgárdi.
V priebehu roka 2018 boli pracovníkmi múzea vykonané terénne prieskumy v maďarských
sídlach Dénesfa a Polgárdi.
Kaštieľ v Dénesfa bol sídlom Heleny (Ilony) Andrássy, dcéry Teodora (Tivadara) Andrássyho,
ktorá sa vydala za grófa Jozefa (Józsefa) Czirákyho. Výsledkom výskumu bola
fotodokumentácia súčasného stavu miesta života jedného z potomkov trebišovských
Andrássyovcov. Návšteva potvrdila skutočnosť, že vo fontáne pred kaštieľom v Dénesfa sa
nachádza originál plastiky – súsošia, ktoré pôvodne zdobilo fontánu v Trebišove. V kaštieli sa
nachádza aj jedna zdobená kamenná lavica, ktorá bola pôvodne súčasťou francúzskej
záhrady v Trebišove.
V maďarskom Polgárde bolo v minulosti sídlo grófa Ľudovíta (Lajosa) Batthyányho.
Manželkou grófa Batthyányho bola Helena (Ilona) Andrássy, dcéra grófa Júliusa Andrássyho.
Táto skutočnosť bola dôvodom terénneho výskumu a dokumentovania života ďalšieho člena
trebišovskej vetvy Andrássyovcov. V Polgárde je okrem Heleny (Ilony) Andrássy pochovaný aj
gróf Július Andrássy ml. a grófka Eleonóra Zichy, manželka Teodora (Tivadara) a neskôr aj
Júliusa Andrássyho ml. Výsledkom výskumu bolo získanie fotodokumentácie, získanie
kontaktov a potvrdenie spolupráce pri aktivitách symbolickej prezentácie Andrássyovcov
pochovaných v Polgárde a v Mauzóleu Júliusa Andrássyho v Trebišove.
Zsuzsanna Nagy
4. Identifikácia porcelánu Herend na základe objednávok rodiny Júliusa Andrássyho
staršieho.
Oslovili sme manufaktúru Herend na spoluprácu pri identifikovaní porcelánu, ktorými
disponovala rodina Júliusa Andrássyho staršieho na základe objednávok od tejto
manufaktúry z obdobia 19. storočia. Po oslovení sme získali objednávky vykonané grófom a
grófky v počte 4 kusy. Text bol ťažšie čitateľný z dvoch pohľadov – používal nemčinu 19.
storočia, ktorá sa v súčasnosti už nevyučuje, a okrem nemeckých slov pomenovania
jednotlivých predmetov boli vo Francúzštine. V roku 2018 sa nám podarilo nájsť človeka v
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mestečku Thun, vo Švajčiarsku, ktorý pomohol preložiť text do čitateľnej podoby. V roku
2019 sa sústredíme na identifikáciu predmetu na základe výroby manufaktúry Herend z
tohto obdobia a na základe identifikovaného textu. Výstupom výskumu by mali byť
identifikované predmety z porcelánu manufaktúry Herend patriace rodine Júliusa
Andrássyho staršieho.

3.1.3.1 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Zsuzsanna Nagy
Popularizačné články.
História rodiny Andrássy, cyklus príspevkov s obrazovými prílohami o živote trebišovských
Andrássyovcov, zverejnených na webovej stránke múzea www.muzeumtv.sk - link História
rodiny Andrássy v celkovom počte 12 článkov za rok 2018.
Ľudmila Tirpáková
Vranov a okolie na starých pohľadniciach, autor Ján Kizling. Do tejto monografie napísala
autorskú časť (autorská časť monografie) k pohľadniciam: Hrad Čičva, Vranovský hrad,
Kaštieľ vo Vranove, Kaštieľ v Tovarnom. Zároveň bola aj členkou redakčnej rady. Odkaz na
bibliografické údaje knihy:
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11761121&theme=vthk
Stanislav Štefan
Z histórie trebišovského parku, Monument revue, ročník 6, číslo 2/2017, str. 29-34.
https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/ARCHIV/MR_2017-2.pdf. Vyšlo začiatkom roka
2018.
Spolu 14 popularizačných článkov.

3.1.3.2 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Kaštieľske listy.
V roku 2018 neboli vydané.
Kniha o barónovi Štefanovi Dobóovi.
Publikácia o živote Istvána Dobóa a o pomeroch v 16. storočí bude spracovaná dvojjazyčne,
v slovenskom a maďarskom jazyku. Cieľom publikácie je popularizovať historickú osobnosť
Štefana Dobóa a informovať o jeho živote najmä pre cieľovú skupinu mládež a pre
pracovníkov s mládežou. Aktivita je podporená z Fondu kultúry národnostných menšín
a dokončí sa v marci 2019 vydaním 100 stránkovej publikácie. Publikáciu pripravuje
Zsuzsanna Nagy v spolupráci s lektormi v oboch jazykoch.
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Klenotnica rodiny Štefana Dobóa.
Vydal Košický samosprávny kraj a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
v Trebišove, tlač DOT ONE reklamná spoločnosť, s. r. o., ISBN: 978-80-973267-1-5. Publikáciu
pripravili: Jakub Šnajder, Ľudmila Tirpáková.
Klenotnica rodiny Štefana Dobóa.
Pracovný zošit. Vydal Košický samosprávny kraj a Múzeum a Kultúrne centrum južného
Zemplína v Trebišove, tlač k-PRINT, s. r. o. Pracovný zošit pripravili: Jakub Šnajder, Ľudmila
Tirpáková.
Monografia: Pamäťové inštitúcie – reálna pomoc pri výskume tradičného odevu na
príklade obce Úpor. Vydavateľ: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.
Počet strán: 53. ISBN: 978-80-973267-0-8. Autorka: Júlia Marcinová.

3.1.3.3 ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
Ľudmila Tirpáková, Jakub Šnajder
Metodická pomoc Marošovi Boľanovskému ohľadne secesnej kachľovej pece (január 2018).
Metodická pomoc RSDR. MVDR. Jurajovi Makovi ohľadne identifikácie osoby na portréte z 1.
pol. 19. storočia (23.02.2018).
Metodická pomoc Miriam Burstein pri pátraní po predkoch (máj 2018).
Digitalizácia neobarokového kresla z Kostola Návštevy Panny Márie v Trebišove v Banskej
Bystrici (júl 2018).
Služobná cesta do Egru (Maďarsko) – metodická spolupráca s Dobó István Vármúzeum
ohľadne výberu dobových kostýmov pre natáčanie videoklipov do expozície Klenotnica
rodiny Štefana Dobóa (9.4.2018).
Metodická pomoc Farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove (jún 2018), poskytnutie
materiálov k téme cintorína v Trebišove.
Metodická pomoc Mariánovi Švekušovi z Rady mládeže (november 2018).
Metodická pomoc Jánovi Kizlingovi pri písaní knihy o vranovských pohľadniciach (február
2018).
Metodická pomoc Ľubomírovi Cápovi čo sa týka Izby uhorských kráľov v kaštieli
v Humennom (január 2018).
Metodická pomoc študentovi s prácou o kaštieli v Kazimíri.
Metodická pomoc kolegovi z Hanušoviec n/T. ohľadne nálezu gotických a renesančných
kachlíc na hrade Čičva (04.12.2018).
Metodická pomoc študentovi kvôli SOČ na tému Humenská vetva Andrássyovcov (október
2018).
Metodická pomoc kolegom z Markušoviec ohľadne kresla zo Sedmohradska (marec 2018).
Digitalizácia renesančných šperkov v Banskej Bystrici (6.6.2018).
Výber hercov do úlohy Štefana Dobóa a Sáry Sulyok v divadle Thália v Košiciach pre
natáčanie videoklipov do expozície Klenotnica rodiny Štefana Dobóa (apríl 2018).
Metodická pomoc súkromnému zberateľovi ohľadne obrazu s námetom hradu, pôvodne
signovaného ako Krásna Hôrka (6.12.2018).
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Metodická pomoc kolegom z Východoslovenského múzea v Košiciach pri identifikácii
výrobcu a pôvodu neogotickej knižnice pariacej rodu Csáky, identifikácii osoby na portréte
Dáma na úmrtnom lôžku a identifikácii proveniencie orientálneho písacieho kabinetu (január
– jún 2018).
Metodická konzultácia s Jurajom Vargom (Centrum edukácie a inovácie CEDIN) ohľadom
múzejnej pedagogiky (14.11.2018).

3.1.3.4 ÚČASŤ NA ODBORNÝCH SEMINÁROCH, ŠKOLENIACH
Jakub Šnajder, Ľudmila Tirpáková.
Školenie v Pass systéme pre úpravu obsahov v digitálnej databáze v expozícii Klenotnica
rodiny Štefana Dobóa (október 2018).
Ľudmila Tirpáková.
Absolvovala školenie v systéme ESEZ 4G (Bratislava, 16.10.2018 – 17.10.2018).
Miloš Leško, Dušan Ferčák.
Absolvovali školenie konzervátorov v systéme ESEZ 4G (Bratislava, december 2018).

3.1.4 PREZENTÁCIA: KULTÚRNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Kultúrno-vzdelávacie
podujatia
Výchovno-vzdelávacie
aktivity:
Vzdelávacie programy
Lektoráty
Prednášky a besedy
Spolu:
Kultúrno-spoločenské
podujatia:
Kultúrne podujatia
Špecializované akcie
Iné podujatia
Spolu:
SPOLU:

Počet
podujatí

Počet návštevníkov

Z toho neplatiacich

21
6
13
40

499
585
493
1 577

499
585
493
1 577

1
5
4
10
50

60
7 394
1 264
8 718
10 295

60
7 394
1 264
8 718
10 295
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Počet výchovno-vzdelávacích aktivít.
• Dotkni sa prírody – interaktívno – vzdelávací program pre materské školy a základné školy
prvého stupňa. Pomocou hier s deťmi spoznávali rôzne druhy zvierat. Počet stretnutí
v priebehu roka: 21. Počet účastníkov spolu: 499.
• Lektoráty v celkovom počte 6 (Múzeum deťom – Šlabikár remesiel, Deň Andrássyovcov,
pre archivárov).
• Prednášky celkovo 13 (Heraldika pre školy, Šľachtické rody trebišovského kaštieľa, Vznik
ČSR 100. výročie, gróf Július Andrássy st.)
Výchovno-vzdelávacích aktivít spolu: 40.

Počet kultúrno-spoločenských podujatí.
• Prezentácia knihy PaedDr. Jolany Janičkárovej Osudy slanských Forgáčovcov
a Waldbottovcov.
• Fašiangy. Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Podujatie sa
začalo fašiangovým sprievodom v maskách, ktorý sa pohol zo severného námestia.
Napriek tomu, že nám počasie v sobotu 3. februára 2018 neprialo šírila sa okolo kaštieľa
vôňa čerstvo vyprážaných šišiek a pečeného mäsa. O zábavu sa postarali členovia
folklórnych skupín, ktorí sa obliekli do fašiangových masiek.
• Zemplínske poľovnícke dni. V dňoch 19. až 22. apríla 2018 sa konali Zemplínske
poľovnícke dni, ktoré nám priblížili svet poľovníkov a ochrancov prírody. Návštevníci si
mohli prezrieť nielen trofeje, ale oboznámiť sa s prácou sokoliarov a kynológov.
Sprievodnými podujatiami boli ukážky poľovníckych signálov, výtvarná súťaž Príroda
a poľovníctvo očami detí, súťaž vo varení poľovníckeho gulášu Zemplínska poľovnícka
vareška, lesná pedagogika a premietanie filmov s tematikou poľovníctva a ochrany
prírody a zvery. Súčasťou podujatia boli aj prednášky pre odbornú verejnosť.
V priestoroch jazdiarne slávnostne prebehlo otvorenie knižnice s poľovníckou beletriou
a vedeckou odbornou literatúrou. Účastníci si prezreli poľovnícke trofeje a navštívili aj
expozíciu Poľovníctva a ochrany zvery. Organizátormi podujatia boli: Slovenská poľovnícka
komora prostredníctvom Obvodných poľovníckych komôr Trebišov, Michalovce
a Sobrance; Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach; Lesy SR, š. p.
Odštepný závod Sobrance; Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor a Košický
samosprávny kraj.
• Noc múzeí a galérií – večerná prehliadka. V sobotu 2. júna 2018 si mohli návštevníci
múzea prezrieť kaštieľ a zároveň sa preniesť v čase. Divadelníci divadla Cililing z Prešova
pripravili na základe historických podkladov scénky, ktoré nám priblížili život v
trebišovskom kaštieli.
• Chlebom a vínom. Jedno z TOP podujatí Košického samosprávneho kraja v rámci
programu Terra Incognita. Hlavnou myšlienkou podujatia je pripomínať návštevníkom
múzea tradičné dožinky, oslavu úrody a to na základe príbehov viažucich sa na danú
tému.
• Slávností svetiel – Dar alebo prekliatie. Toto podujatie múzeum už po niekoľko rokov
pripravuje v spolupráci so študentmi, hercami a dobrovoľníkmi. Na piatich stanovištiach si
návštevníci pozreli scény v podaní hercov z divadla Cililing z Prešova s témou Sedem
hlavných hriechov.
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• Tradičným podujatím na Kvetnú nedeľu je tvorivá dielňa Zdobíme kraslice v rámci
projektu Víno a kraslice. V roku 2018 to bol jej 11. ročník.
• Zahrajme sa v Kaštieli. Podstatou podujatia Zahrajme sa v Kaštieli, bolo oboznámiť deti
s expozíciami múzea hravou formou. Uskutočnili sa dve stretnutia.
• Vianoce v múzeu. Podujatie sa konalo v tretiu adventnú nedeľu. Atmosféru Vianoc
priblížili folklórne skupiny Paričovčan a Trebišovčan z Trebišova a betlehemci z Folklórnej
skupiny Dubiny z Dargova. Súčasťou tohto podujatia boli aj handmade trhy, na ktorých si
mohli návštevníci zakúpiť rôzne ručne vyrobené predmety s vianočnou tematikou.
Kultúrno-spoločenských podujatí spolu: 10.

Počet návštevníkov výchovno-vzdelávacích aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí.
Celkový počet návštevníkov výchovno-vzdelávacích aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí
v sledovanom roku bol 10 295.
Počet návštevníkov múzea spolu.
V roku 2018 múzeum navštívilo spolu 53 715 návštevníkov vrátane 780 návštevníkov výstavy
vyvezenej do zahraničia.
Počet návštev na webe/Facebooku.
Počet návštev na web stránke bolo 51 482.
Počet vystavených predmetov v expozíciách múzea.
Počet vystavených zbierkových predmetov v jednotlivých expozíciách múzea je 801 kusov.

3.1.4.1 EXPOZIČNÁ ČINNOSŤ
Mgr. Jakub Šnajder, Mgr. Ľudmila Tirpáková.
Historici múzea naštudovali problematiku života Štefana Dobóa v kontexte protitureckých
bojov, medzinárodnej a Uhorskej politiky raného novoveku, aj dostupné informácie
o archeologickom výskume, ktorý v rokoch 2006 – 2007 prebehol v kostole Povýšenia
Svätého Kríža v Ruskej a výsledkoch tohto výskumu. Na základe spomínaného vypracovali
všetky podklady pre českú firmu AV Media, a. s., realizátora expozície Klenotnica rodiny
Štefana Dobóa a napísali brožúru a text do pracovného zošita pre menovanú expozíciu.
Interaktívna expozícia prezentuje zlaté renesančné šperky nájdené počas archeologického
výskumu v rodinnej hrobke Štefana Dobóa, jeho manželky Sáry Sulyok a ich rodinných
príslušníkov, ktorá sa nachádza v kostole Povýšenia Svätého Kríža v obci Ruská. Expozícia
pozostáva z dvoch miestností. V jednej z nich je návštevníkovi priblížená osobnosť baróna
Štefana Dobóa, kapitána Jágerského hradu, ktorý ho ubránil pred Osmanmi počas obliehania
v roku 1552. Druhá miestnosť slúži ako klenotnica s inštalovanými šperkmi. Bola otvorená 20.
septembra 2018. Autor expozície je Ivo Plass (AV Media, a. s., Praha). Na príprave expozície sa
podieľali aj Mgr. Beáta Kereštanová, Ing. Stanislav Štefan a Zsuzsanna Nagy.
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3.1.4.2 VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Názov výstavy

Autori

EKOPLAGÁT

Mgr. Kristína
Voralová

Trebišovski pisanki
29. ročník
Mgr. Henrieta
Kováčová Maľované
príbehy

Mgr. Mária
Parihuzová
Mgr.
Henrieta
Kováčová

Trebišovski pisanki v Mgr. Mária
Jasle
Parihuzová
Richard Wagner –
Anton Vasilko – Z
blízka
Veronika Tóthová Moja tvorba
Thomas Orrow
Comics Fest / vol. 3
Šľachtické rody
trebišovského
kaštieľa
Jozef Danko Foťáky
T. J. Mousson –
Maliar Zemplína
Katarína Balúnová –
V nedohľadne
Jana Bercelová –
Gertrude Besken
Katka Zeleňáková –
Môj farebný svet –
To som ja
Simona Štulerová –
Limity
Trebišovskí
Andrássyovci na
prelome storočí

Richard
Wagner –
Anton Vasilko
Mgr. Mária
Parihuzová
Rišo Kitta,
Pavol
Bratský
Mgr. Ľudmila
Tirpáková –
Mgr. Jakub
Šnajder
Jozef Danko
Mgr. Dana
Barnová
Vladimír
Beskid
Vladimíra
Vajsová
Štefan Bubán
Martin
Kleban
Ing. Stanislav
Štefan –
Zsuzsana
Nagy

Dátum
výstavy

Miesto

Pôvodnosť

Katalóg

8.2.-4.3.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

2.3.-22.4.

Dvorana, kaštieľ

vlastná

nie

7.3.-7.4.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

8.3.-15.5.

Múzeum
regionálne
v Jasle, Poľsko

vyvezená
do
zahraničia

nie

2.5.-10.6.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

18.5.-15.10.

Dvorana, kaštieľ

vlastná

nie

27.5.-24.6.

Galéria Koniareň prevzatá

nie

5.6.-31.10.

Ambit 1, kaštieľ

vlastná

nie

10.6.2018

Prízemie, kaštieľ

vlastná/
repríza

nie

14.6.-19.8.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

29.6.-1.8.

Galéria Koniareň prevzatá

nie

4.8.-29.8.

Galéria Koniareň prevzatá

nie

22.8.-30.10.

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

1.9.-29.9.

Galéria Koniareň prevzatá

nie

12.10.13.5.2019

Ambit 2, kaštieľ

nie

vlastná
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Mgr. Peter
Valiska –
Timečko
Mgr. Margita
Bandoľová,
Región južného
Mgr. Jakub
Zemplína v kontexte
Šnajder, Mgr.
vzniku 1. ČSR
Ľudmila
Tirpáková
Ladislav Majoroši
Mgr. Dana
Anjelaci
Barnová
Mladé kone II.
Dávid
Košice
Demjanovič
Peter Valiska –
Timečko, Simona
Rišo Kitta,
Cuperová
Pavol Bratský
A3UM
Mladé kone I.
Banská Bystrica

20.10.-9.11.

Galéria Koniareň prevzatá

nie

Dvorana, kaštieľ

prevzatá/
spolupráca
na výstave

nie

8.11.2.12.2018

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

10.11.-7.12.

Galéria Koniareň prevzatá

nie

6.12.6.1.2019

Galéria, kaštieľ

prevzatá

nie

dovezená
zo
zahraničia

nie

22.10.31.1.2019

Forma ako taká

Inez Bányai,
Anita Csuba

7.12.28.2.2019

Emelet, kaštieľ

Mladé kone III.
Bratislava

Patrícia
Bačenková,
Klaudia
Kosziba

8.12.-31.12.

Galéria Koniareň prevzatá

nie

EKOPLAGÁT.
Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sme v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej
oblasti Latorica pripravili výstavu EKOPLAGÁT. Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov
s tematikou ochrany prírody a životného prostredia sa koná raz za tri roky. V roku 2017 sa
uskutočnil 14. ročník. Prihlásilo sa 138 nadaných autorov z Európy, Ázie a Ameriky a vytvorili
celkovo 259 plagátov, z ktorých výber bol sprístupnený na výstave. Gestorom výstavy bolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, usporiadateľom Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica a ŠOP SR – Správa NP Malá Fatra v spolupráci
s Karpatskou iniciatívou pre mokrade, Považskou galériou umenia v Žiline v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitosti Slovenskej republiky. Prevzatá výstava. Autor: Mgr. Kristína Voralová.
Trebišovski pisanki.
29. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc Trebišovski pisanki sa konal vo
výstavných priestoroch Dvorany. Po vernisáži sa už ako tradične konali názorné ukážky
zdobenia veľkonočných kraslíc, ktoré predviedli jedenásti krasličiari. Návštevníci mohli
obdivovať a porovnávať 676 kusov súťažných kraslíc od 38 autorov, ktoré boli vyzdobené
najrozličnejšími materiálmi a technikami tradičnými i novodobými. Z 38 súťažiacich sa
výstavy zúčastnili 4 muži. Štyri ľudové autorky svoje kolekcie kraslíc prezentovali v múzeu po
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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 kraslíc: vosková batika, reliéfne zdobenie voskom, vyškrabovanie,
odrôtovanie, oblepovanie slamou i bavlnkou. Z novodobých techník boli na výstave
zastúpené – zdobenie farbami, prelamovanie (madeira), oblepovanie prámikmi, korálikmi,
servítková technika – dekupáž či zdobenie paličkovaním. Ďalej to boli rôzne kombinované
techniky (tradičné s netradičnými): ako napr. reliéfne zdobenie voskom + prelamovanie
(madeira), reliéfne zdobenie voskom + dekupáž, farbenie v odvare z cibuľových šupiek +
zdobenie tušom + vyškrabovanie + brúsenie, a rôzne iné kombinované techniky. Vkusnou
bola kombinovaná technika spojenia dvoch tradičných techník – odrôtovanie +
vyškrabovanie. Krasličiari pri výzdobe použili škrupiny vajec holubích, slepačích, kačacích,
husacích i pštrosích. Zdobenie kraslíc sa udržiava v rodinách, kedže medzi sebou na výstave
súťažili sestry Katarína Machová a Jana Lišivková z Vojčíc, sestry Marta Sabová zo Sniny
a Jolana Pastorčáková z Michaloviec či manželia Emília Šelepcová a Michal Šelepec zo Sniny.
Do súťaže sa zapojili výrobcovia kraslíc z Košického a Prešovského kraja, z okresov: Bardejov,
Humenné, Košice, Michalovce, Prešov, Snina, Trebišov a Vranov nad Topľou.
Medovníky s veľkonočnou tematikou na výstave prezentovala Eva Sojčáková z Trebišova.
Aj v tomto roku kraslice hodnotila odborná komisia, ale aj návštevníci múzea. Víťazom boli
odovzdané ceny od sponzorov a podporovateľov tejto výstavy. Vlastná výstava. Autorka
výstavy: Mgr. Mária Parihuzová.
Maľované príbehy.
Mgr. Henrieta Kováčová sa narodila v roku 1980 v Trebišove. Absolvovala štúdium na
Prešovskej univerzite, Fakulte humanitných a prírodných vied, odbor: výtvarná výchova a
umenie (2005). Býva a tvorí v Slovenskom Grobe.
Po štúdiu sa venovala prevažne lyrickej abstrakcii. Od krás expresívnych pocitov a
neobmedzenej slobody, ktorú táto maľba ponúka, sa posunula k emocionálnemu
vyjadrovaniu prostredníctvom figúry, ktorú už niekoľko rokov umiestňuje do abstraktného
prostredia. Zvedavo hľadá romantizmus v srdci človeka. Tváre otočené do hĺbky obrazu,
bádajúce v sfére vlastných pocitov – duša človeka ako vesmír, nekonečne sa plniaci prachom
z reality, čistený slzami a chvíľkami samoty. Blízke sú jej témy človeka v surrealistickom
priestore, mystickosť, symbolizmus, príroda, fantázia, spomienky a snové videnia. Inšpiráciu
hľadá vo vlastnej fantázii, prírode, fotografii, surrealizme a abstraktnom realizme. Zaoberá sa
aj otázkou portrétu v súčasnom umení – portrét ako tradičné zachytenie ľudskej tváre i
odkaz do budúcnosti. Prevzatá výstava. Autor výstavy: Mgr. Henrieta Kováčová.
Trebišovski pisanki v Jasle.
Výstava veľkonočných kraslíc (279 kusov) zo zbierkového fondu múzea a súčasnej tvorby
ľudových výrobkýň z Trebišova. Spolu bolo vyinštalovaných 429 kusov. Tradičné výzdobné
techniky: reliéfne zdobenie voskom, vosková batika, vyškrabovanie, odrôtovanie, zdobenie
okutím, oblepovanie slamou a bavlnkou, farbenie v odvare z cibuľových šúp a obväzovanie
rastlinami. Z moderných techník to boli ukážky: obháčkovanie kraslíc, oblepovanie
semienkami, kreslenie tušom, voskovanie + prelamovanie (madeira), zdobenie miniatúrami
z modulitu, maľovanie farbami, leptanie kyselinou. Výstava vyvezená do zahraničia. Autorka
výstavy: Mgr. Mária Parihuzová.
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Z blízka – Richard Wagner – Anton Vasilko.
Anton Vasilko, akademický maliar, narodený v roku 1961 v Michalovciach. Od roku 1966
žije v Trebišove. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave ukončil v roku 1987 v odbore
Monumentálna maľba. Po štúdiu nastúpil ako pedagóg na ĽŠU v Trebišove, kde pôsobí
dodnes.
V svojej tvorbe sa venuje hlavne maľbe, ale aj umeleckej fotografii a kresbe.
Hlavnou témou jeho malieb je abstrakcia. V kresbe a fotografii okrem abstrakcie sa venuje aj
figurálnym motívom. História väčšiny kresieb, ktoré prezentuje na tejto výstave začala pred
pár rokmi po komplikovanej operácii očí. Maľovanie musel na istý čas opustiť. Jediná
možnosť na tvorbu, ktorá mu ostala bola kresba na malé formáty. Jeho zrak mu dovoľoval
na krátku vzdialenosť bez väčších komplikácii tvoriť. Po čase, keď sa mu zrak stabilizoval a
mohol opäť maľovať, kreslenie neopustil a venoval sa mu naďalej.
Keď ho kamarát sochár Richard oslovil, že pripravuje výstavu, a bol by rád, keby sa zúčastnil,
tak ho napadlo, že figurálne kresby by sa hodili.
Nikdy nepredpokladal, že kresby, ktoré majú intímny charakter, niekedy vystaví. Po čase sa
ich nahromadilo veľké množstvo. Manželka mu pomohla urobiť výber, ktoré kresby by sa na
vystavenie hodili.
Richard Wagner, akademický sochár, narodený v roku 1963 v Trebišove. Po ukončení štúdia
na ŠUP v Košiciach v odbore keramik – modelár pokračoval v štúdiu na VŠUP, odbor
sochárstvo u prof. Malejovského v Prahe. Žije a tvorí v Trebišove. Venuje sa prevažne
komornej plastike so zameraním na figúru a portrét. Svoje diela vystavoval na kolektívnych
výstavách v Prahe, Zlíne a Trebišove. Sochy Richarda Wagnera sa nachádzajú aj
v súkromných zbierkach v Rakúsku a Dánsku.
Prevzatá výstava. Autor výstavy: Richard Wagner, Anton Vasilko.
Veronika Tóthová – Moja tvorba.
Veronika Tóthová sa narodila v roku 1956 v Čemernom, okres Vranov nad Topľou, žije vo
Vechci. Ručné práce ju zaujali už v detstve, keď už ako päť ročná dostala k Vianociam výšivku,
ktorú ešte v ten večer vyšila. Ako deväť ročná uháčkovala prvú dečku. K týmto záľubám sa
pridružili ďalšie a dnes sa už venuje aj plsteniu, maľovaniu kraslíc, paličkovaniu, maľovaniu na
hodváb, ale aj olejomaľbe, s ktorou začala až po 50-tke. Ako sama hovorí, ručné práce sú jej
život a relax. Vlastná výstava. Autor výstavy: Mgr. Mária Parihuzová.
Thomas Orrow Comics Fest / vol. III.
Výstava bola súčasťou medzinárodného výstavného cyklu, ktorý od roku 2017 prezentuje na
Slovensku autorov súčasného komiksu. Výstavu v kurátorskom výbere Riša Kittu a Pavla
Bratského tvorili diela autorov, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Thomas Orrow
Award. Tento projekt upozorňuje najmä na svojbytnosť komiksového žánru v kontexte
výtvarnej scény.
O úrovni súčasného komiksu netreba pochybovať, organizátori prizvali k spolupráci aj
medzinárodných expertov v tejto oblasti. „O definitívnych víťazoch prvého ročníka rozhodli
v tomto prípade aj naši kolegovia z Čiech a Maďarska, za všetkých spomenieme osobu
Tomáša Prokůpka z časopisu Aargh!“ – hovorí americký komiksový guru Thomas Orrow, pod
ktorého gesciou projekt prebiehal.
Výstava ponúkla výber komiksových autorov, ktorí pracujú v rôznych mediách, prevažovala
kresba a digitálna ilustrácia, no stále sa nachádzame v zóne autorského komiksu, aký ho
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všetci dobre poznáme. V rámci podujatia bolo predstavené aj špeciálne vydanie časopisu
ENTER, ktorý obsahuje diela autorov spomínanej súťaže a ktorý vznikol v spolupráci
s košickým vydavateľstvom Dive Buki. „Komiks je univerzálne médium, inšpiratívne aj pre iné
umelecké oblasti, ako napríklad súčasný media art“ – hovorí jeden z jeho editorov a pedagóg
košickej Fakulty umení Rišo Kitta.
Výstava nadväzovala na exhibície v Košiciach a Banskej Bystrici a predstavila vyše 12 autorov
z krajín Strednej Európy. Snahou kurátorov bolo upriamiť pozornosť na kvality tohto
výtvarného žánru práve v galerijnom prostredí. Podľa slov jedného z kurátorov, Pavla
Bratského, exhibícia priniesla „skutočne rôznorodý výber komiksových, prevažne mladších
autorov, ktorí sa venujú tzv. voľnému autorskému komiksu.“ Prevzatá výstava. Autori
výstavy: Rišo Kitta, Pavol Bratský.
Katarína Balúnová – V nedohľadne.
Prevzatá výstava. Autor výstavy: Vladimír Beskid.
Jana Bercelová – Gertrude Besken.
Prevzatá výstava. Autor výstavy: Vladimíra Vajsová.
Simona Štulerová – Limity.
Prevzatá výstava. Autor výstavy: Martin Kleban.
Samostatné výstavy prezentovali tvorbu troch absolventov a doktorandov vysokých
umeleckých škôl na Slovensku. Mladé a perspektívne autorky sa aktuálne etablujú na
výtvarnej scéne predovšetkým v maliarskom, ale i grafickom médiu.
Šľachtické rody trebišovského kaštieľa.
Výstava venovaná uhorským šľachtickým rodom, ktoré sú spojené s dejinami trebišovského
kaštieľa, so zreteľom na jeho konkrétnych majiteľov. Jedná sa o rody Csáky, Szapáry
a Andrássy. Výstava je inštalovaná v troch miestnostiach na poschodí severného krídla
kaštieľa, pričom každá z miestností
prezentuje jeden zo spomínaných rodov
prostredníctvom vybraných solitérov. Vlastná výstava. Autori výstavy: Mgr. Ľudmila
Tirpáková a Mgr. Jakub Šnajder.
Teodor Jozef Mousson – maliar Zemplína.
V rokoch 1911 – 1944 žil a tvoril v Michalovciach. Očarený krásou a ľudovým koloritom
Zemplína prezentoval tento kraj svojimi maľbami. Venoval sa hlavne krajinomaľbe, žánrovým
výjavom a figurálnym kompozíciám – hlavne trhom.
Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní najucelenejší súbor obrazov tohto maliara. Časť
obrazov bola vystavená v priestoroch galérie Múzea v Trebišove. Prevzatá výstava. Autor
výstavy: Mgr. Daniela Barnová.
Katka Zeleňáková – Môj farebný svet.
Výstava obrazov Katky Zeleňákovej, dievčatka, ktoré je od narodenia ťažko zdravotne
postihnuté. Prostredníctvom svojich obrazov nám približuje svoj farebný svet pocitov
a nálad.
Počas výstavy prebehla aj aukcia obrazov. Výťažok bol použitý pre detských onkologických
pacientov. Prevzatá výstava. Autor výstavy: Štefan Bubán.
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Trebišovskí Andrássyovci na prelome storočí.
Výstava prezentuje osudy trebišovských Andrássyovcov, počnúc Júliusom Andrássym,
najznámejším a najvýznamnejším z rodu Andrássy, jeho detí Helenu (Ilonu), Teodora a
Júliusa a osudy Teodorových štyroch dcér – Helena (Ilona), Barbara (Borbála), Katarína
(Katalin) a Klára.
Andrássyovci mali veľký vplyv na rozvoj regiónu, ale aj samotného Trebišova. Významne sa
podieľali na výstavbe železničných tratí prechádzajúcich regiónom a Trebišovom, dlhé roky
riadili činnosť Vodného družstva Ondava v Trebišove, ktorého aktivity významnou mierou
prispeli k zabráneniu záplav územia okolo riek Ondava a Topľa. V Trebišove vybudovali
cukrovar, ktorý dlhé roky bol dominantnou fabrikou regiónu a mesta Trebišov.
Na výstave sa poskytnutím zbierkových predmetov a finančne podieľali: Múzeum umenia
a histórie Rómera Flórisa v Győri (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Győr),
Flament Krisztína z Budapešti, Národné divadlo v Budapešti (Nemzeti Szinház, Budapest), MV
SR Štátny archív Košice – pracovisko archív Trebišov a Združenie pre rozvoj južného Zemplína
Trebišov. Vlastná výstava. Autori výstavy: Ing. Stanislav Štefan, Zsuzsanna Nagy.
Región južného Zemplína v kontexte vzniku 1. ČSR.
Výstavu pri príležitosti stého výročia vzniku 1. Československej republiky pripravilo MV SR
Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Trebišov v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym
centrom južného Zemplína v Trebišove. Výstava prostredníctvom dobových materiálov
poukazuje na problémy, ktoré vznik novej republiky sprevádzali, predovšetkým špecifiká
územia východného Slovenska, konkrétne región južného Zemplína. Výstava, preto
poukazuje nielen na vznik ČSR, ale napríklad aj na vznik Slovenskej ľudovej republiky,
Slovenskej republiky rád, na problematiku hraníc, školstva a menovej reformy.
Prevzatá/spolupráca na výstave. Autori výstavy: Mgr. Margita Bandoľová, Mgr. Jakub
Šnajder, Mgr. Ľudmila Tirpáková.
Ladislav Majoroši – ANJELACI.
Rodák z Michaloviec žijúci v Sečovciach vo svojej najnovšej tvorbe prezentuje cyklus malieb –
anjelov a iných okrídlených bytostí – vznášajúcich sa nad našim svetom. Anjeli, bytosti –
poslovia myšlienok Ladislava Majorošiho nie sú anjelmi v klasickom zobrazení. Sú to aj anjeli
v „civilnej“, ľudskej podobe. Sú zobrazení s nadhľadom a posunom do inej roviny s dávkou
irónie, či sebairónie. Jeho anjeli sú bytosti štylizované, farebne i tvarovo, do čistých tvarov
(kúpajúcich, hrajúcich sa anjelov, či iné okrídlené bytosti napr. býk, zajac, had). Poľudštení
anjeli strážni, stoickí anjeli, anjeli vsadení do súčasnosti – s čiarovými kódmi ako symbol
prenosu informácií súčasnej doby.
Pre 67 – ročného výtvarníka je dôležitá, tak ako v tvorbe, tak aj v živote, zmena. Maľba nie je
otázkou niečoho zaužívaného, skôr otázkou momentálneho cítenia, niekedy možno náhody.
Mnohé diela vznikli spontánne, k iným sa zas po nejakom čase vrátil. Do svojich obrazov
vnáša fantáziu, výtvarnú invenciu, hravosť. Sú to diela s príbehom, ale aj dekoratívne
pôsobiace diela. Výstava prevzatá. Autor výstavy: Mgr. Daniela Barnová.
A3UM – Aktuálne polohy slovenskej grafiky.
Vystavujúci autori:
Rudolf Sikora, Róbert Brun, Petra Kalmus, Igor Benca, Miroslav Nicz, Michal Murin, Róbert
Makar, Martin Derner, Patrik Ševčík, Martin Moflár, Stanislav Piatrik, Eva Moflárová, Peter
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Králik, Kateřina Makar Václavková, Anabela Sládek, Filip Jurkovič, Martin Ševčovič, Peter
Valiska – Timečko, Pavol Truben, Monika Vrancová a Peter Lukáč.
Výstavný projekt A3UM – Aktuálne polohy slovenskej grafiky bol koncipovaný ako
kolektívna výstava v oblasti súčasnej slovenskej grafiky prezentujúca akčné formy grafiky
a živého (live) predstavenia – performance. Venovala sa akčným a procesuálnym prejavom
súčasnej grafiky, alternatívnym a experimentálnym polohám s prvkami performance.
Kolektívna výstava A3UM prináša rozsiahlu kolekciu grafických diel 21 autorov. Vedľa seba sa
tak predstavili rôzne generácie, ale i grafické techniky a experimenty na hranici tohto
tradičného média.
Výstava grafík a autorských tlačí ponúkla pohľad na aktuálny stav média umeleckej grafiky
21. storočia ako slobodné a otvorené médium, schopné transformovať podnety z iných
médií a prekračovať ich hranice. Autori a autorky využívali menej tradičné postupy, viac sa
orientovali na autorské tlače a alternatívne a experimentálne postupy. Prítomné boli aj
intermediálne postupy a presahy do nových médií. Sprievodná, rovnako dôležitá časť výstavy
zachytávala projekt pod názvom CHOREO_GRAFIKA 2016 – 2018, ktorej iniciátorom a
autorom bol Peter Valiska – Timečko. Projekt zaznamenával akciu a stopy – kroky
pohybových choreografií Simony Cuperovej spoluautorky a slovenskej choreografky. Vlastná
výstava. Autori výstavy: Branislav Zurko & Peter Valiska – Timečko.
Forma ako taká.
Výstava prezentovala tvorbu súčasných módnych návrhárok z Békešskej Čaby (Maďarská
republika). Súčasťou vernisáže bola módna prehliadka odevov pochádzajúcich z dielne
návrhárok Inez Banyai a Anity Csuba.
Výstava dovezená zo zahraničia. Autorky výstavy: Inez Banyai a Anita Csuba.

Foťáky – zo súkromnej zbierky Jozefa Danka.
Autor výstavy Jozef Danko sa tomuto svojmu zberateľskému koníčku venuje už viac ako
desať rokov. Prvotným impulzom k tomuto zaujímavému koníčku bolo objavenie sa
digitálnych fotoaparátov na trhu. Tu vznikla myšlienka zachovania klasických „foťákov“, už
aj pre súčasnú generáciu mladých ľudí, ktorí poznajú vo väčšej miere už len digitálne
fotoaparáty.
Na výstave si návštevníci mohli pozrieť nielen rôzne historické fotoaparáty, ale aj
príslušenstvo k nim, literatúru a autorove fotografie.
Srdcovkou autora výstavy je fotoaparát KODAK z roku 1898, ktorý je plne funkčný. Na
výstave návštevníci mohli vidieť aj fotografie, ktoré boli vyhotovené týmto fotoaparátom.
Vlastná výstava/repríza. Autor: Jozef Danko.
Mladé kone I. B. Bystrica.
Prevzatá výstava. Autor výstavy: Peter Valiska – Timečko.
Mladé kone II. Košice.
Prevzatá výstava. Autor výstavy: Dávid Demjanovič.
Mladé kone III. Bratislava.
Prevzatá výstava. Autor výstavy: Patrícia Bačenková a Klaudia Kosziba.
Skupinové výstavy tvoril cyklus pod názvom Mladé Kone. Najprv sa predstavili študenti a
čerství absolventi vysokej umeleckej školy Akadémie umení v Banskej Bystrici v koncepcii
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Petra Valisku – Timečka, neskôr študenti Technickej univerzity Fakulty umenia v Košiciach v
kurátorskej koncepcii Dávida Demjanoviča a na záver študenti z Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave s koncepciou Klaudie Kosziby a kurátorky Patrície Bačenkovej.
Počet vlastných výstav.
V priestoroch múzea bolo realizovaných 5 vlastných výstav.
Počet prevzatých výstav.
V priestoroch múzea bolo realizovaných 15 prevzatých výstav.
Počet vlastných výstav vyvezených do zahraničia.
V rámci zahraničnej spolupráce bola realizovaná výstava Trebišovski pisanki v Jasle v Múzeu
regionálnom v Jasle, Poľská republika.
Počet výstav dovezených zo zahraničia.
Výstava dovezená zo zahraničia v počte 1.
Počet výstav spolu: 22.

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.

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 31.12.2018 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.

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 2018
Dodržiavaním platných rozpočtových pravidiel za rok 2018 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 2018 bol schválený vo výške
423 183,00 € na základe listu KSK Košice pod č.j. 3878/2018/ OF-13734 zo dňa 2.05.2018.
V priebehu roka 2018 zo strany KSK Košice, došlo niekoľkokrát k samostatnej úprave
pôvodného rozpočtu. Predmetný rozpočet bol premietnutý i v rozpočtovom informačnom
systéme štátnej pokladne vo výške 423 183,00 €. Posledná úprava rozpočtu bola
zapracovaná do ročnej účtovnej závierky za rok 2018 zo dňa 27.11.2018.
Záväzne výstupy rozpočtu rozpísané KSK v roku 2018

Ukazovateľ

Pôvodný rozpis

Úprava
+ zvýšená

Upravený

423 183

+ 16 823
+ 115 126

440 006
115 126

Bežný transfer
Kapitálový transfer

Úprava rozpočtu:
Bežné výdavky 5 000 € na pokrytie nákladov na efektívnu propagáciu novej expozície
„Klenotnica“ a na múzejno-pedagogické aktivity súvisiace s touto výstavou. 7 700 € výdavky
súvisiace s odstránením havárie na vykurovacom systéme. 2 123 € výdavky na
spolufinancovanie projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia, Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín. 1 000 € výdavky na nákup kníh. 1 000 € výdavky na
krytie nákladov na prezentáciu a propagáciu kultúrnych aktivít okresu Trebišov a Tokajskej
oblasti v rámci aktivít.
Rozpočet ďalej bol upravený o bežný transfer
Ministerstva kultúry - kultúrne poukazy 3 185 €.
Fond na podporu umenia - projekty 13 215 €.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín – projekt 2 000 €.
Granty – 1 200 €.
Terra Incognita – 5 000 €.
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Ku dňu 31.12.2018 celkový rozpočet bežného transferu bol čerpaný vo výške 455 587 €.

Kapitálový transfer:

-

Zo strany KSK bola poskytnutá dotácia účelových finančných prostriedkov 115 126 €.
84 700 € na komplexnú tvorbu interaktívnej časti expozície s názvom Klenotnica – Herkules
kresťanov. 8 500 € na nákup historického nábytku a obrazu:
vitrína v štýle Louis Philippe, druhá pol. 19. stor.,
konferenčný stôl v štýle Louis Philippe, druhá pol. 19.stor.,
obraz, Helena Andrássy: Krajinka.
4 000 € na kúpu gravírovanej šable ( presun z roku 2017 ). 1 350 € na spolufinancovanie
projektov, na ktoré je v roku 2018 poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia.
7 000 € na traktor na kosenie. 9 576 € na nákup zbierkových predmetov.
Ku dňu 31.12.2018 celkový rozpočet kapitálového transferu bol čerpaný vo výške 103 426 €.
Rozpočet ďalej bol upravený o kapitálový transfer
Fond na podporu umenia
Nákup zbierkových predmetov: empírová sedacia garnitúra 15 000 €.

Granty
Nákup zbierkových predmetov 974 €.
Hodnotenie čerpania nákladov
Spotrebné nákupy
Na nákup materiálu bolo použitých 59 959,37 €. 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
použité na nákup materiálu na administratívne, výstavne, dokumentačné účely, materiálu na
upratovanie, chemikálie na postrek buriny. Pracovníci dielne vykonávali 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.
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Múzeum a KCJZ 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, ako aj vývoz výstav do
zahraničia, zabezpečovali sa podujatia v obciach. Náklady na spotrebu benzínu boli 1 206,88
€ a náklady na motorovú naftu 1 728,45 €. 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 131,77 €.
Pri úprave chodníkov a kosení parkovej zelene, strihanie živých plotov, rezanie stromov,
odpratanie snehu v areáli múzea boli použité PHM v hodnote 689,75 €. Finančné prostriedky
boli použité tiež na nákup kníh, časopisov 1 202,11 €. Prevažnú časť finančných prostriedkov
tvoria náklady na úhradu odberu elektrickej energie 10 034,85 €, plynu 20 479,00 € a vodné
a stočné 1 846,51 €.
Na bežné opravy a údržbu strojov a prístrojov, výpočtovej techniky bolo použitých 6 975,48
€. Dopravných prostriedkov 2 362,57 €. Bežné opravy a údržba budov 17 755,88 €. 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 3 329,40 €.
Služby
Na stravné a cestovné výdavky bolo použitých 1 378,06 €, z toho tuzemské pracovné cesty
444,86 € a na zahraničné pracovné cesty 933,20 €. 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 673,57 €, poštovné poplatky 428,80 €,
čistenie bielizne 397,14 €, likvidácia odpadu 264 €, parkovacie a diaľničné známky 241,88 €,
koncesionársky poplatok 223,08 €, poplatok za znečistenie ovzdušia 332 €, členské poplatky
196 €. Financované boli aj náklady na telefónne poplatky , faxové poplatky, vnútorná linka
767,05 €, poplatok za mobilný telefón 2 810,53 €, poplatok za internet 259,97 €. Za
prenájom garáže pre Kultúrne centrum bolo použitých 660 €, prenájom dopravy na kultúrne
podujatie, prenájom plošiny, prenájom gastronomických zariadení 2 491,31 €, prenájom haly
a nebytových priestorov na umiestnenie zbierkových predmetov 16 200 €. Náklady na
propagáciu a reklamu 3 211,99 €, školenia, semináre 311 €, ostatné služby ako ubytovanie,
vystúpenie, rámovanie obrazov, výroba popisných tabuliek, ozvučenie, poistenie zbierok,
zmluvy za účinkovanie, moderovanie 33 562,46 €.
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Osobné náklady
Čerpané mzdové prostriedky boli
Zákonné soc. poistenie
Odchodné
Prídel do sociálneho fondu
Náhrady pri PN

197 437,60 €
70 206,09 €
1 175,00 €
2 037,65 €
549,70 €

Z položky osobné náklady sa vyplácal aj príspevok na stravu zamestnancom 9 118,10 €.
Stravné poplatky sa pre zamestnancov múzea vyplácali v rámci platných smerníc.

Ostatné náklady
Z položky ostatné priame dane a poplatky boli finančné prostriedky použité na odvod dane
z úrokov a odvod dane z prenájmu 491,13 €.
Z položky ostatné finančné náklady prostriedky boli použité na poplatky v ŠP 103,25 €,
administratívny poplatok Fondu na podporu umenie pri podaní projektov, Slovenská komora
exekútorov k projektom 135,84 €.

Odpisy HIM
Skutočné čerpanie odpisov je 316 072,26 €.

Príjmy z činnosti
Príjmy boli získané z predaja vstupeniek do výstavných a expozičných priestorov v hodnote
13 557,04 €, z poplatkov za sobáš 480 €, 10 % z predaja kraslíc, predvádzanie povrazníckeho
remesla, školné ATV, fotenie, prednášky 1 693,72 €, prenájom pozemku, priestorov
2 328,00 €, z úrokov 12,19 €, z náhrad poistného plnenia 1 481,61 €, z refundácie 2 971,06 €.

Fond sociálny
Počiatočný stav k 1.12.2018 bol 1 552,69 €. V priebehu roka bolo do fondu sociálneho
pridelených 2 021,13 € z povinného prídelu 1,25 % vymeriavacieho základu HM za bežný
mesiac. Spolu príjem za rok 2018 bol 2 021,13 € a výdavky boli 2 158,20 €. Finančné
prostriedky boli použité na príplatky stravovania. Konečný zostatok k 31.12.2018 je 1 415,62
€.
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Čerpanie bežného transferu z rozpočtu MK – SR

Bežný transfer prostredníctvom kultúrnych poukazov 3 185,00 € bol čerpaný na bežné
výdavky múzea.

Podnikateľská činnosť
Počiatočný stav podnikateľskej činnosti k 1.1.2018 bol 3 914,79 €. Príjmy v podnikateľskej
činnosti v roku 2018 boli 2 204,76 €. Výdaje z PČ v roku 2018 boli za nákup vína a ostatný
materiál 2 278,63 €. Finančný zostatok k 31.12.2018 na učte PČ je 3 840,92 €.

Hospodársky výsledok múzea hlavná činnosť: (výnosy – náklady)
Hodnotenie výšky nákladov:

Názov účtu

Skutočnosť

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energií
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

59 959,37
30 874,35
35 383,77
1 378,06
70,21
65 465,39
197 437,60
70 206,09
12 880,45
889,18
35 923,50
316 072,26
732,45
491,13
827 763,81

Hodnotenie výšky výnosov:
Názov účtu

Skutočnosť

602 – Tržby z predaj služieb
648 – Výnosy z prev. Činnosti
662 – Úroky
668 – Ostatné finančné výnosy
691 – Výnosy z bežných transferov

18 058,76
4 452,67
12,19
0,00
440 006,00
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692 – Výnosy z kapitálových transferov
693 – Výnosy z ŠR a roz. Obce
694 – Výnosy z ŠR kapitálové
697 – Výnosy zo subjektov mimo VS
698 – Výnosy zo subjek. Mimo VS kapit.
Spolu

318 188,38
14 281,10
26 305,14
1 900,00
1 024,00
824 228,24

Dosiahnutý hospodársky výsledok za hlavnú činnosť:
Výnosy spolu:
Náklady spolu:

824 228,24
827 763,81

Strata:

- 3 535,57

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

Skutočnosť

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

1 774,90
0,75
0,00
1 175,65

Hodnotenie výšky výnosov
Názov účtu

Skutočnosť

604 - Tržby za predaný tovar
662 – Úroky
Spolu

1 776,50
0,36
1 777,06

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

1 777,06
1 775,65

Zisk:

1,41

V roku 2018 vykázala organizácia z hlavnej a z podnikateľskej činnosti v hospodárskom
výsledku stratu vo výške – 3534,16 €.
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4.1 Rozpočtové hospodárenie
Ukazovateľ
Bežný transfer

Schválený rozpočet
423 183,00

Kapitálový transfer
Spolu

423 183,00

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

16 823,00

440 006,00

115 126,00

103 426,00

131 949,00

543 432,00

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,
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ktorá uskutočnila pred vykurovacou sezónou zabezpečoval Miloš Leško. Počas vykurovacej
sezóny boli kontrolované vykurovacie priestory a dodržiavaný prísny zákaz kúrenia
elektrickými ohrievačmi v objekte múzea. Bezpečnostný technik zabezpečil tiež revíziu
tlakových nádob, odbornú prehliadku elektrických zariadení, kontrolu požiarneho vodovodu
a požiarnych hadíc, revíziu elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS). EZS je
zabezpečovaná ochrana objektov múzea. Na zabezpečenie efektívnosti prevádzky bola
sprísnená kontrola v oblasti vykurovania, osvetlenia, spotreby vody, obmedzenia
autoprevádzky, cestovných a stravných výdavkov ako aj ostaných všeobecných výdavkov.
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 expozíicii drevorezby a
plastiky a národopisu prijali sme opatrenie: Používanie odvlhčovačov, čo pozitívne vplýva na
predmety historickej hodnoty so zvýšeným nákladom na spotrebu elektrickej energie.

Príjmy celkom

Výdavky celkom

608 634,00
Príjmy celkom
608 634,00

Transfer od
zriaďovateľa
543 432,00

595 879,00
Granty a transfery
7 174,00

Príjmy z prenájmu
2 328,00

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

595 879,00

186 754,00

60 722,00

348 403,00

Iné nedaňové
príjmy
55 700,00

Bežné transfery

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

595 879,00

576 933,00

18 946,00

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov
60 996,00

Kurzové rozdiely
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4.2 Správa majetku
V roku 2018 bolo Dodatkom č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľnosti do správy zo dňa
31.03.2016 zverené našej organizácii do správy projektová dokumentácia z roku 2010 v sume
14 411,00 € a výkon technického dozoru z roku 2015 v sume 240,00 €.

1. Opravy a údržba
Celkový objem financií

Poznámka

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie

Realizované práce

Objem
finančných
prostriedkov

Poznámka
Zdroj financovania

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby
Názov akcie

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

Poznámka
Objem finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník
Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Prenájom pozemku
2037 m2

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Hala, Cukrovarská,
075 01 Trebišov
Garáž, Komenského,
075 01 Trebišov

Veterinárius s.r.o.
Trebišov

Prenajímateľ - vlastník

Jaroslav Sabo,
Švermova 418/45,
075 01 Trebišov

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

30.11201230.112022

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

8.7.2015 31.12.2018

CISSA, s.r.o.,
Komenského
1.1.2016 - neurčito
1917/73, 075 01
Trebišov

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

2 168,00

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

16 200,00

660,00
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4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov projektu

1. Odborné
ošetrenie
zbierkových
fondov múzea
2. XXI. Divadelný
Trebišov 2018,
Malá krajská
scénická žatva
ODS Košického
kraja
3. Kultúrnoosvetové aktivity
trebišovského
múzea a
kultúrneho
centra
4. Akvizícia
empírovej
nábytkovej
zostavy
5. Akvizícia
empírovej
sedacej garnitúry
6. Cesta
k hviezdam

7. Chlebom a
vínom
8. Výstava Z
histórie
trebišovského
kaštieľa
9. Akvizície
zbierkových
predmetov
10. Klenotnica –
Herkules
kresťanov

Cieľ
projektu stručne

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Skutočné náklady projektu

FPU 5.4.1

Získaná
dotácia
7 715,00

FPU 4.5.1

Zdroje z
KSK

Vlastné
zdroje

Ostatn
é

Termín
realizácie
Spolu (€)
7 715,00

1.7.2018
30.6.2019

2 500,00

2 500,00

1.1.2018
31.5.2018

FPU 4.5.2

3 000,00

3 000,00

1.6.2018
30.11.2018

FPU 5.2.2

8 000,00

8 000,00

1.7.2018
31.12.2018

FPU 5.2.2

7 000,00

7 000,00

1.7.2018
31.12.2018

MK SR
Fond na podporu
kultúry
národnostných
menšín
KSK, Terra
Incognita, TOP
podujatia
ZRJZ

2 000,00

2 000,00

5 000,00

1.5.2018
31.12.2018
predlžené
do
31.3.2019
5 000,00
6.2018
9.2018

1 200,00

1 200,00

6.4.2018
30.11.2018

ZRJZ

974,00

974,00

23.4.2018
30.11.2018

KSK

84 000,00

Celkom: 10

84 000,00 11.12.2017
30.9.2018
121 389,00

Vysvetlivky:
FPU –
Fond na podporu umenia
FPU 4.5.1 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
FPU 4.5.2 – Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry
FPU 5.2.2 – Akvizícia múzeí
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Poznámka

FPU 5.4.1 – Odborné ošetrenie 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. V roku 2018 múzeum podalo celkom 10 projektov,
z ktorých boli všetky úspešné. Celková výška získaných mimorozpočtových finančných
zdrojov v roku 2018 predstavovala cca 121,4 tis Eur. Z 5 projektov uplatnených vo Fonde na
podporu umenia pre rok 2018 bolo úspešných 5 projektov.

Ciele projektov.
1. Odborné ošetrenie zbierkových fondov múzea.
Zámerom projektu bolo zreštaurovanie zbierkových predmetov určených do expozície
šľachtických rodov obývajúcich trebišovský kaštieľ. Projekt bol zameraný na zreštaurovanie
gobelínov a drevených častí klasicistickej gobelínovej sedacej súpravy z prvej polovice 19.
storočia.
2. XXI. Divadelný Trebišov 2018 Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja.
Projekt zahŕňal krajské kolá súťažných prehliadok amatérskych divadiel dospelých a mladých,
z ktorých sa postupovalo na celoštátnu súťažnú prehliadku.
3. Kultúrno-osvetové aktivity trebišovského múzea a kultúrneho centra.
Zámerom projektu bolo interaktívnou formou prezentovať cestu chleba od obilia až po stôl
s cieľom uchovávania, rozvoja, prezentácie a propagácie regionálnej kultúry. Vytvorené
aktivity boli edukačného typu.
4. Akvizícia empírovej nábytkovej zostavy.
Projekt bol zameraný na získanie zbierkových predmetov do hlavnej expozície šľachtických
rodov obývajúcich Trebišovský kaštieľ, a to nasledovných: empírový písací kabinet, empírová
komóda.
5. Akvizícia empírovej sedacej garnitúry.
Projekt bol zameraný na získanie empírovej sedacej garnitúry do hlavnej expozície
šľachtických rodov obývajúcich Trebišovský kaštieľ. Jednalo sa o kúpu dvoch kresiel a sofy.
6. Cesta k hviezdam.
Bol projekt zameraný na vydanie obrázkovo-textovej publikácie v rozsahu 100 strán
o Štefanovi Dobóovi z Ruskej, hrdinu protitureckého obdobia, ktorého rodinné šperky sú
novou expozíciou v kaštieli v Trebišove od septembra 2018.
7. Chlebom a vínom.
Zámerom projektu bolo interaktívnou formou prezentovať cestu chleba od obilia až po stôl
s cieľom uchovávania, rozvoja, prezentácie a propagácie regionálnej kultúry.
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8. Výstava histórie trebišovského kaštieľa.
Výstava je zameraná na životy a činnosť Andrássyovcov obývajúcich Trebišovský kaštieľ na
prelome 19. a 20. storočia. Výstava potrvá do 13. mája 2019. Z projektu boli riešené nutné
materiály a služby spojené s výstavou.
9. Akvizície zbierkových predmetov.
Z projektu sa zabezpečili svietniky a dofinancovanie akvizícií z Fondu na podporu umenia.
10. Klenotnica – Herkules kresťanov.
Projekt bol zameraný na vytvorenie interaktívnej expozície o láske Sáry a Štefana Dobóa,
zakladajúc na klenotoch – renesančných šperkov – nájdených v hrobkách rodiny Dobó v obci
Ruská.

Partnerská spoluúčasť na projektoch v roku 2018
Partnerská spolupráca s mestom Trebišov
Spolupráca s mestom bola zameraná na históriu a súčasný stav pôvodného grófskeho parku
– teraz mestského parku a predovšetkým Mauzólea Júliusa Andrássyho. Vzhľadom na
dlhodobosť realizácie riešených aktivít, tieto prechádzajú do roku 2019. Ide predovšetkým
o aktivity zamerané na uloženie telesných pozostatkov grófa Teodora Andrássyho,
označovanie pietnych predmetov a zlepšovanie stavu objektu Mauzólea, predovšetkým
krypty pod Mauzóleom.
Partnerská spolupráca s MV SR Štátny archív Košice – pracovisko archív Trebišov pri
archívnych výskumoch a realizovaní výstav.

Cezhraničná spolupráca.
Hlavnými partnermi cezhraničnej spolupráce boli inštitúcie a osoby v Maďarskej republike
a to predovšetkým:
-

Múzeum v Győri - Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Győr
Archíve v Sátoraljaújhelyi – Magyar nemzeti levéltár Borsod – Abaúj – Zemplén
megyei levéltár Sátoraljaújhely
Národné divadlo v Budapesti - Nemzeti Szinház, Budapest
Flament Krisztína, Budapest, potomok Lajosa Flamenta, autora francúzskej záhrady
pti trebišovskom kaštieli
Rímskokatolícka fara Polgárdi – Római Katolikus Plébánia, Polgárdi.
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.2018
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou
štruktúrou)

Úväzok (v Počet ľudí – Obsadená v roku Pozn.
%)
fyzický stav 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
0
2
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6. Marketing a propagácia
6.1 Propagačné aktivity
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.
Všetky podujatia sú propagované formou reportáži v RTVS – Rádio Regina.
Najvýznamnejšie
propagačné aktivity
Tlačené výstupy

Sociálne médiá
Výnimočné
v rozhlase, TV

(počet a stručný popis)
TLAČ – 21 výstupov
Denník Korzár:
Tradičné fašiangy – pozvánka na podujatie.
Tradičné fašiangy – článok o podujatí.
Výstava Ekoplagát – článok o výstave.
Trebišovski pisanki – článok o výstave.
Heraldika – múzejná pedagogika, článok o aktivite.
Víno a kraslice, Kvetná nedeľa v kaštieli – článok o podujatí,
pozvánka na podujatie.
Prvý kostol v Trebišove – článok o prednáške.
Zemplínske poľovnícke dni – článok o podujatí, pozvánka na
podujatie.
Detská univerzita v múzeu – článok o podujatí.
Noc múzeí – článok o podujatí.
Šlabikár remesiel – článok o podujatí.
Výstava T. J. Mouson – Maliar Zemplína – článok o podujatí.
Chlebom a vínom – článok o podujatí.
Výstava – Katka Zeleňáková – Môj farebný svet – To som ja –
článok o výstave.
Výstava Po roku – článok o podujatí.
Klenotnica rodiny Štefana Dobóa – článok o expozícii.
Deň Andrássyovcov – článok o podujatí, pozvánka na
podujatie.
Slávnosti svetiel – článok o podujatí.
Vianoce v múzeu – článok o podujatí, pozvánka na podujatie.
Denník Nový čas:
2 články o podujatiach a výstavách.
Facebook – 75, všetky výstavy, podujatia, prednášky a pod.

výstupy ROZHLAS - 40 výstupov.
RTVS – Rádio Regina:
Všetky podujatia boli propagované prostredníctvom
rozhovorov – počet reportáží – 30.
Reportáže o histórii kaštieľa, múzea, parku – 5 reportáží.
O výstave Posolstvo sv. Ladislava v Trebišove, február 2018.
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O výstave Trebišovskí Andrássyovci na prelome 19. a 20.
storočia, november 2018.
Rozhovor k projektu múzejná pedagogika na tému Heraldika
pre školy.
Rozhovor o šľachtických rodoch.
Rádio Pátria:
O výstave Posolstvo sv. Ladislava v Trebišove, relácia:
Hangadó, 8.2.2018.
TELEVÍZIE – 20 výstupov
TELEVÍZIA RTVS STV1
Víno a kraslice – reportáž – Ahoj Slovensko.
RTVS STV2 (relácia Slovensko v obrazoch):
Štefan Dobó a expozícia Klenotnica rodiny Štefana Dobóa.

RTVS STV 2 náboženská relácia Orientácie:
Prednáška o prvom kostole v Trebišove.
RTVS STV2 – Maďarské vysielanie
O výstave Posolstvo sv. Ladislava v Trebišove, relácia:
Maďarský magazín, 11.4.2018, repríza: 12.4.2018.
O otvorení expozície Klenotnica rodiny Štefana Dobóa,
relácia: Správy – Hírek, 24.9.2018.
O výstave Trebišovskí Andrássyovci z prelomu 19. a 20.
storočia, relácia: Správy – Hírek.
Televízia Markíza:
Výstava Po roku – reportáž.
TV M5 (televízia v Maďarsku):
O výstave Posolstvo Sv. Ladislava v Trebišove, relácia: Správy
z kultúry, dňa 8.2.2018.
O expozícii Klenotnica rodiny Štefana Dobóa, relácia: Správy
z kultúry, dňa 20.9.2018.
Echo TV (televízia v Maďarsku)
O otvorení expozície Klenotnica rodiny Dobó, relácia: Hírek
(Správy),22.9.2018
(https://www.echotv.hu/videok/2018/09/22/hirado-1200/4669)
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Internet

Lokálna Televízia Zemplín:
Víno a kraslice.
Noc múzeí.
Chlebom a vínom.
Zemplínske poľovnícke dni.
Noc múzeí.
Šlabikár remesiel.
Výstava Po roku.
Expozícia Klenotnica rodiny Štefana Dobóa.
Slávnosti svetiel.
Vianoce v múzeu.
Portály
Portál Hirek.sk (portál správ maďarskej menšiny na
Slovensku)
Výstava Trebišovskí Andrássyovci z prelomu 19. a 20.
storočia, relácia: Kitekintő (Zo Sveta), 27.12.2018
(https://www.echotv.hu/videok/2018/12/27/kitekinto/7008).
Výstava Posolstvo sv. Ladislava v Trebišove, propagácia
výstavy, február 2018.
Expozícia Klenotnica rodiny Štefana Dobóa, propagácia
výstavy, september 2018.
Výstava o Andrássyovcov v ich niekdajšom kaštieli
v Trebišove, 23.11.2018.
MA7, portál ma7.sk
O výstave Trebišovskí Andrássyovci z prelomu 19. a 20.
storočia, relácia: Felvidéki Napló, 23.11.2018
(https://ma7.sk/videok?op=761#&gid=1&pid=761)
MÚZSA, muzsa.sk (online portál pre maďarskú menšinu)
Článok o Andrássyovcoch v Trebišove, 28.9.2018
(https://muzsa.sk/hagyomany/az-andrassyak-toketerebesen)
Článok o otvorení expozície Klenotnica rodiny Štefana
Dobóa,29.9.2018
(https://muzsa.sk/muveszet/tarlat-az-egri-csillagrol)

Webová stránka múzea
Na webovej stránke múzea boli uverejnené informácie o
všetkých podujatiach a výstavách múzea.
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6.2 Vnútorné procesy, inovácie, marketing.
Aktivity realizované v spolupráci s inými KZ v KSK.
V júni 2018 sme rozšírili spoluprácu s VSM a VSG v Košiciach, Múzeum Spiša Spišská Nová
Ves a ďalšími múzeami na príprave dlhodobej výstavy o šľachtických rodoch Trebišovského
kaštieľa. Výstupom je dlhodobá výstava. V spolupráci so Zemplínskym múzeom
v Michalovciach sme realizovali výstavu T. J. Moussona.
Nové partnerstvá.
Vzhľadom k tomu, že zameranie inštitúcie je široké, nadväzujeme nové partnerstvá. V roku
2018 sme nadviazali spoluprácu s:
AV Media Praha – inštalácia expozície Klenotnica rodiny Štefana Dobóa;
Ateliér Margaret Jablonec nad Nisou – repliky šperkov z expozície;
Gabriela Lenďáková – Grafička a autorka dizajnmanuálu expozície Klenotnica rodiny Štefana
Dobóa;
Juraj Szasák – autor videovlogu, reklamného spotu k expozícii;
Rastislav Štefaňák – autor pracovných listov k expozícii;
Dve módne návrhárky z Békešskej Čaby pri príprave a tvorbe výstavy a módnej prehliadky;
Samospráva mesta Polgárdi v Maďarsku – začiatok spolupráce pri výskume rodiny
Andrássyovcov;
Kaštieľ v obci Dénesfa, Maďarsko – začiatok spolupráce pri výskume rodiny Andrásyovcov;
Múzeum Rómera Flórisa Győr, Maďarsko – zrealizovaná výstava o Ilone Andrássy;
Krisztína Flament – Nemzéti színház Budapešť (Národné divadlo v Budapešti) – vnučka
architekta a autora francúzskej záhrady kaštieľa v Trebišove;
O. z. Koniareň Trebišov – galéria súčasného umenia – spolupráca pri výstavnej činnosti;
Štátny archív, pracovisko Trebišov – spolupráca pri výstave k stému výročiu vzniku ČSR 1918;
Cirkevná stredná odborná škola Sv. Jozafáta v Trebišove – spolupráca pri organizovaní
gastronomických podujatí;
Cirkevné farnosti v meste a regióne – 2.

Nové kľúčové aktivity.
Výstava Šľachtické rody trebišovského kaštieľa;
Múzejná pedagogika Heraldika;
Reinštalácia stálej výstavy historického nábytku;
Zriadenie interaktívnej novej expozície „Klenotnica rodiny Štefana Dobóa“;
Módna prehliadka v kaštieli.
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Hlavné aktivity Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove na rok 2019
1. Klenotnica rodiny Štefana Dobóa – Štefanove dobrodružstvo v kaštieli, po roku.
Klenotnica rodiny Štefana Dobóa je novou stálou expozíciou MaKCJZTV, ktorá prezentuje
renesančné šperky zo 16. storočia nájdené v hroboch baróna Štefana Dobóa, jeho manželky
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Sáry Sulyok a ďalších príslušníkov ich rodiny v kostole Povýšenia sv. Kríža v obci Ruská.
V expozícii sú prezentované nielen klasickou výstavnou, ale aj interaktívnou jedinečnou
formou. V roku 2019 plánujeme predstavenie expozície širokej verejnosti za prítomnosti
hercov z divadla Thália (Peter Nádasdy a Lilla Dégner), ktorí stvárnili Štefana a Sáru vo
filmových klipoch príbehov interaktívnej časti expozície. Netradične – živé príbehy sa
odohrajú, ako súčasť podujatia. Okrem toho: živá dobová renesančná hudba, ochutnávka
ranonovovekých jedál či šermiarske vystúpenie.
2. Andrássyovci ukrytí v archíve.
V spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach – pracoviskom archív Trebišov návštevníkom
priblížime rod Andrássyovcov prostredníctvom vystavených archívnych dokumentov v rámci
Dňa Andrássyovcov. Súčasťou bude aj séria prednášok a návštevníci sa stanú súčasťou
tradičného honu na líšku, ktorý sa každoročne organizoval na trebišovskom panstve. Bude to
rekonštrukcia jednej zo zábav Andrássyovcov.
3. Perényiovci nielen historicky.
Dňa 5. februára 2019 uplynie 500 rokov od smrti Imricha Perényiho, uhorského palatína a
zakladateľa pavlínskeho kláštora v Trebišove. Z toho dôvodu plánujeme v spolupráci
s Rímskokatolíckou farnosťou Trebišov podujatie, ktoré predstaví túto osobnosť, pavlínsky
kláštor a jeho minulosť, ale taktiež samotný rod Perényivcov, ktorého členovia zastávali
významné posty na uhorskom panovníckom dvore. Súčasťou podujatia bude zádušná sv.
omša, prednášky pre širokú verejnosť či orgánový koncert.
4. Storočia módy.
V letných mesiacoch plánujeme ponúknuť návštevníkom módnu prehliadku v areáli kaštieľa
pod holým nebom. Využijeme potenciál a genius loci historického areálu. V úvode eventu sa
na móle predvedú modely mužských a ženských šiat od baroka po 19. storočie. Cieľom je
edukovať verejnosť v oblasti módnych trendov, ktorým podľahli aj majitelia trebišovského
kaštieľa, prepojiť históriu so súčasnosťou, spojiť zdanlivo nespojiteľné. Následne bude
priestor ponúknutý súčasným módnym návrhárom a ich tvorbe. Podujatie bude prístupné
všetkým módychtivým návštevníkom.
5. Chlebom a vínom.
Pre MaKCJZTV už tradičné podujatie sa tento rok zameria na rozšírenú ponuku ochutnávky
tradičných zemplínskych ľudových jedál v štýle gastronomického festivalu a tokajských vín od
malovýrobcov. Súčasťou podujatia bude prvýkrát aj súťaž družstiev vo varení šúľancov.
Vzhľadom na to, že základnom stravy je už stáročia chlieb pracovníci MaKCJZTV V umožnia
návštevníkom pozrieť si proces jeho výroby počnúc mlátením obilia na ručných mláťačkách
a mláťačke poháňanej stabilným motorom, cez mletie zrna na múku až po pečenie chleba
v tradičnej domácej peci.
6. Logo a dizajn v ponímaní trebišovského múzea – ČO tak MTV (M tivi?).
Predstavenie nového loga a dizajn manuálu múzea. Ponúkneme novú skratku MTV (Múzeum
Trebišov) a nové SMART technologické stvárnenie so všetkým, čo k tomu patrí. Eventové
podujatie nielen pre pozvaných, ale aj pre verejnosť.
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Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na Komentár
rok 2019
Trebišovski pisanki
Jubilejný 30. ročník súťažnej výstavy
v zdobení veľkonočných kraslíc
Projekt Víno a kraslice
K súťažnej výstave Trebišovski pisanki
sa viaže už 12. ročník tvorivej dielne
Zdobíme
kraslice,
ochutnávka
tradičných
veľkonočných
jedál,
zahraničná súťaž vo veľkonočnom
stolovaní, atď.
Chlebom a vínom
Dožinkové slávnosti
Interaktívna výstava KLENOTNICA
Stála výstava o Ištvánovi Dobóovi
V spolupráci s VSM, VSG a inými
Dlhodobá výstava o šľachtických rodoch múzeami inštalácia významnej výstavy
rodov formujúcich nielen kaštieľ, ale
aj celý región
V objekte Jazdiarne vznikla unikátna
Otvorenie Knižnice v objekte Jazdiarne
knižnica s tematikou poľovníctva a
ochrany zveri.
Hodiny zoológie v Jazdiarni a múzejná Interaktívna aktivita v rámci múzejnej
pedagogika
pedagogiky
Spolupráca s Hradným múzeom v Egeri
Múzeum je kľúčovým partnerom pri
tvorbe expozície Klenotnica
Investičné vízie do budúcnosti
Naša inštitúcia má vízie aj v investičnej oblasti. Spravujeme 9 ha areál, na ktorom sa
nachádza niekoľko objektov – národných kultúrnych pamiatok a tie si vyžadujú opravu
a rekonštrukciu. Cieľom toho materiálu je predstaviť a upresniť skutočný stav objektov
a zámer, ktorým by sme chceli dosiahnuť žiaduci a potrebný stav v súlade s koncepčným
rozvojom.
PROJEKTOVÉ ZÁMERY:
Oplotenie areálu múzea
Vypracovaný realizačný projekt a rozpočet v rámci výzvy HU – SK. Stavebné povolenie
vydané v roku 2016.
Základné údaje o oplotení areálu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove
Podľa Technickej správy spracovanej Ing. Jánom Stašom, autorizovaným stavebným
inžinierom:
Stavba: VONKAJŠIE ÚPRAVY KAŠTIEĽA – PARK TREBIŠOV.
Objekt: SO 01 – Oplotenie.
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Miesto stavby: Trebišov.
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Staš, autorizovaný stavebný inžinier.
Parcely číslo : 5/1, 7/1, 5/4, 3, 4.
Popis lokality.
Hlavným objektom v tejto lokalite je zrekonštruovaný kaštieľ s historickým zázemím rodu
Andrássyovcov slúžiaci ako múzeum. Realizáciou predmetnej stavby nedôjde k zmene
jestvujúcej štruktúry zástavby ani zmene funkčného využitia – naopak významne sa podporí
táto lokalita v regióne. Pozemok je v súčasnosti bez funkčného oplotenia. V severnej časti
areálu ostali z pôvodného oplotenia iba betónové múriky. Západná strana areálu je bez
oplotenia. Na južnej strane areálu je jestvujúce oplotenie – murivo so vstupnou bránou,
ktoré ostávajú jestvujúce, bez zmien, nie sú predmetom riešenia projektu. Východná strana,
ktorá bola oplotená – kovové oplotenie na betónovom múriku je v zlom stave. Kovová
konštrukcia je z časti rozkradnutá a betónové múriky nevyzerajú práve najlepšie, nakoľko
neboli rekonštruované dlhšiu dobu a sú doslova v havarijnom stave.
Navrhovaný stav.
Účelom projektu je oplotenie areálu kaštieľa, ako aj okolitých objektov. Navrhovaným
oplotením sa uzatvorí areál kaštieľa a odčlení sa od historického parku, avšak len formou
subtílneho kovového oplotenia, výškovo korešpondujúceho so zvyškami historického
oplotenia pri severnej bráne do parku (pri rímskokatolíckom kostole), riešeného súčasnými
architektonickými výrazovými prostriedkami, citlivými voči historickému prostrediu.
Areál kaštieľa je navrhované oplotiť zo západnej, východnej a severnej strany. Navrhované je
oplotenie z oceľových profilov, zvárané z tyčí štvorcových a plochých, ktoré sú navrhované
100 mm nad terénom, pozostávajúcich z jednotlivých dielcov (polí), ktoré sú navrhované v
osovej vzdialenosti 2,2 m. Oplotenie bude nad terénom výšky 2,45 m. Kotvenie oceľových
stĺpikov je navrhované s kotvením stĺpikov do betónovej pätky (min. kotvenie stĺpikov hĺbky
70 cm).
Celá konštrukcia bude zváraná. Vstupné brány do areálu sú podľa projektovej dokumentácie
plánované pri hlavnom vstupe do areálu (západná strana) a pri zadnom vstupe do areálu
(východná strana).
Návrh oplotenia v celkovej dĺžke 729,77 m.
Rozpočet v cenovej úrovni 2016: 185 259,26 Eur vrátane DPH.
Záver: S cieľom zefektívniť činnosť múzea možnosťou realizovať aktivity v areáli, ktoré by po
uzavretí mohli byť platené je vhodné zrealizovať oplotenie areálu múzea. Vzhľadom k tomu,
že je pripravená realizačná projektová dokumentácia a je vydané aj stavebné povolenie, bolo
by dobré, keby zriaďovateľ zvážil možnosť poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu
oplotenia v celkovej výške 185 259,26 Eur, vrátane DPH.
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Projektový zámer na budovu niekdajšej koniarne (v súčasnosti budova depozitárov).
Súčasný stav.
Depozitáre múzea sú umiestnené v budove niekdajšej konskej stajne v areáli kaštieľa
v Trebišove. Po požiari strechy v druhej polovici 20. storočia nebola budove vrátená pôvodná
podoba. Bola prekrytá jednoduchou rovnou strechou prekrytou falcovaným plechom.
Pôvodné okná boli vo väčšine prípadov nahradené novými drevenými oknami. Stav budovy
je aktuálne kritický, čo umocňuje aj skutočnosť, že sa v budove nachádzajú depozitáre pre
zbierkové predmety. Strecha na viacerých miestach zateká, stropy a omietka na nich
opadáva, okná netesnia a elektrické rozvody sú v zlom stave. Práve kvôli tomuto zlému stavu
sú v budove zlé pracovné a klimatické podmienky. Nie je v nich dlhodobo možné pracovať,
ani umiestňovať elektronické zariadenia na prácu so zbierkami. Samotné zbierky, ktoré sú vo
vlastníctve múzea a zároveň Košického samosprávneho kraja sú trvalo znehodnocované
a viaceré už vo vážnom stave. Z toho dôvodu nie je efektívne ani ich reštaurovanie prípravne
konzervovanie. Múzeum nie je schopné zabezpečiť nápravu podmienok v budove a ani jej
rekonštrukciu z viacerých dôvodov. Na základe konzultácie s pamiatkovým úradom, nie je
možné napríklad ani vymeniť okná na budove, pretože prípadná rekonštrukcia musí vrátiť
budovu do pôvodného stavu, nie aktuálneho. V budove sídli aj úsek astronómie, ktorý spadá
pod Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.
Zámer.
Zámerom múzea je po dohode s Pamiatkovým úradom SR rekonštrukcia budovy depozitárov
do pôvodného stavu. Vznikne tak viac priestoru pre depozitárne účely, priestor pre
konzervátorskú dielňu a nové priestory pre „otvorené“ depozitáre. Keďže budove bude
prinavrátená pôvodná podoba vzniknú aj ďalšie nové priestory v podkroví. V priestoroch
budú stále klimatické podmienky pre uchovávanie zbierok múzea. Taktiež vznikne priestor
pre ich konzervovanie, keďže aktuálne sú konzervátori nútení pracovať so zbierkami
v provizórnych priestoroch. V regióne Košického kraja vniknú aj tzv. overené depozitáre,
v ktorých je možné návštevníkom prezentovať nevystavené zbierky, napríklad veľkú zbierku
historických ľudových odevov. K realizácii tohto zámeru však naša inštitúcia potrebuje
financie aj na projektovú dokumentáciu.
Záver.
K možnosti zapojiť sa do prípadných výziev Nórskych alebo iných fondov je potrebné, aby
sme mali možnosť dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu,
ktorá by odzrkadľovala všetky potreby a požiadavky múzea a jeho návštevníkov. Na
vypracovanie projektovej dokumentácie sú potrebné finančné prostriedky v objeme 30 000
Eur vrátane DPH.
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Projektový zámer na budovu niekdajšieho čeľadníka kaštieľa (v súčasnosti pavilón
expozícií).
Súčasný stav.
Budova niekdajšieho čeľadníka pri kaštieli v Trebišove slúži aktuálne múzeu ako priestor pre
dve staršie expozície (Tradičné remeslá južného Zemplína a Ľudový odev južného Zemplína)
a muzeálnu knižnicu. Vyžaduje si však celkovú rekonštrukciu a to z viacerých dôvodov.
V budove sú zlé klimatické podmienky, ktoré majú za následok zhoršovanie sa stavu
zbierkových predmetov, predovšetkým ľudových krojov, drevených exponátov, ale aj kníh
v knižnici. Samotné expozície je nutné aktualizovať a prepracovať, avšak kvôli týmto
negatívnym faktorom, by to aktuálne nebolo efektívne. Múzeum má taktiež niekoľkoročnú
tradíciu prezentovania tradičných remesiel a ľudovej kultúry južného Zemplína. Chýbajú však
priestory a možnosti pre ich lepšiu prezentáciu. Budova je taktiež staticky narušená o čom
svedčia popraskané múry a opadajúca vlhká omietka.
Zámer.
Zámerom múzea je rekonštrukcia budovy do pôvodného stavu. Obnovou priestorov by sa
vyriešili problémy predovšetkým so zlými klimatickými podmienkami. Zároveň by sa riešil
vzhľad interiéru a možnosti vytvorenia/revitalizácie expozičných priestorov. Zámerom je
reinštalácia expozícií do novej podoby, ktorá by umožnila lepšiu prezentáciu aj s využitým
moderných interaktívnych prvkov. Rovnako tak by vznikol priestor pre „živé“ expozičné prvky
s možnosťou prezentácie tradičných remesiel, v čom má múzeum niekoľkoročnú prax.
Priestor by bol vhodný aj pre kreatívne remeselné dielne pre návštevníkov, predovšetkým
pre školy, ale aj zahraničných návštevníkov. Zámerom je však aj sfunkčnenie knižnice pre
širokú verejnosť s možnosťou štúdia. Taktiež by sa obnovili toalety a priestory, ktoré
v budove nemajú využitie vzhľadom na svoj stav. K realizácií tohto zámeru však naša
inštitúcia potrebuje financie aj na projektovú dokumentáciu.
Záver.
Na budovu máme vypracovaný projektový zámer, ktorý je však potrebné vo fáze
vypracovania realizačného projektu dopracovať o nové potreby a možnosti. V prípade
možnosti zapojiť sa do výziev Nórskych a iných fondov by bolo potrebné, aby sme mali
vypracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu. Od zriaďovateľa by sme
na tento zámer potrebovali finančné prostriedky na vypracovanie PD v objeme 30 000 Eur
vrátane DPH.

Projektový zámer na budovu niekdajšej kaštieľskej kuchyne (v súčasnosti v majetku mesta
Trebišov).
Súčasný stav.
Budova kaštieľskej kuchyne, taktiež v minulosti sídlo Centra voľného času v Trebišove je
aktuálne jediná budova z niekdajších hospodárskych budov patriacich ku kaštieľu, ktorá nie
je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Múzea a Kultúrneho centra
južného Zemplína v Trebišove. Mesto síce budovu poskytuje múzeu na účely deponovania
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inventárneho majetku organizácie, bohužiaľ nie je vôbec využitý jej obrovský potenciál.
S kaštieľom je táto budova prepojená podzemným tunelom, ktorý v minulosti slúžil na
prenos jedla z kuchyne do kaštieľa a v čase, keď v objekte kaštieľa fungovala nemocnica, na
transport uhlia do kotolne. Budova je v zlom technickom stave, ktorý mesto rieši len
parciálne.
Zámer.
Zámerom múzea je získať s pomocou Košického samosprávneho kraja budovu do jeho
vlastníctva a to vzhľadom na spomínané skutočnosti. Budova by aj na základe historických
skutočností mala patriť do celku, ktorý tvoria kaštieľ a jeho hospodárske budovy. Cieľom
múzea je obnovenie budovy do jej historickej podoby a vytvorenie nových expozičných
priestorov prezentujúcich dejiny stravovania, zároveň však vytvorenie priestorov pre účely
múzejnej pedagogiky, ktorú múzeum rozvíja. V ponuke pre školy je aktuálne téma venovaná
heraldike, ako pomocnej vede historickej (Heraldika pre školy). Na základe pozitívnych
ohlasov plánuje múzeum v roku 2019 rozšíriť ponuku tém pre múzejnú pedagogiku o ďalšie
dve. Konkrétne ide o dejiny stravovania a dejiny odievania. Všetko v nadväznosti na dejiny
regiónu a expozície múzea. Pre tento účel plánujeme v spomínanom objekte vytvoriť
učebňu, expozíciu k dejinám stravovania, toalety, sfunkčniť prepojenie s kaštieľom
prostredníctvom spomínaného tunela a obnoviť ďalšie priestory. Týmto spôsobom by sa
zefektívnilo využitie budovy a to na základe historických skutočností, ale zároveň
v nadväznosti potreby a aktivity Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.
K realizácií tohto zámeru však naša inštitúcia potrebuje financie aj na projektovú
dokumentáciu.

Záver.
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný objekt je veľmi zaujímavý a potrebný jednak na
činnosť našej inštitúcie a jednak z hľadiska ucelenosti areálu vo vzťahu k vlastníctvu jedného
vlastníka by bolo vhodné rokovať s Mestom Trebišov o jeho zámene s objektom, ktorý vlastní
KSK a nachádza sa v blízkosti rómskej osady, mesto ho využíva na práčovňu a hygienické
zázemie marginalizovanej komunity v miestnej osade. V tejto súvislosti dalo Mesto Trebišov
vypracovať znalecký posudok v rokoch 2015 – 2018, z ktorého vyplynulo, že Mesto Trebišov
by KSK v rámci zámeny doplatilo sumu cca 6 000 eur. K tomuto kroku však nebola v tom čase
politická vôľa v Meste Trebišov. Ak by bola vôľa zo strany zriaďovateľa k tomuto kroku
pristúpiť a rokovať, bude nutné uvažovať, v tejto fáze, nad základnou rekonštrukciou
objektu, aby bol užívania schopný. Sumu na nevyhnutné opravy budovy, aby bola prevádzky
schopná, by mal určiť po obhliadke budovy odborne spôsobilý profesista z oblasti
projektovania, stavebníctva.

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
2017
2018
cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
Počet jednotlivých foriem podujatí
179
182
podľa oblastí KOČ spolu
6 425

7 637

7

10

1 430

3 044

10

9

17 872

15 099

179

182

Platená návštevnosť spolu – počet
platiacich

4 578

9 869

Neplatená návštevnosť spolu – počet
neplatiacich

20 643

13 755

Počet účastníkov podujatí KOČ
Súťaže, prehliadky - počet
Počet návštevníkov na súťažiach
a prehliadkach vrátane účinkujúcich
Festivaly- počet
Počet návštevníkov na festivaloch
vrátane účinkujúcich

Celkový počet aktivít

Zdroj, vysvetlivka

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
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3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu
Počet zrealizovaných
festivalov

Počet zrealizovaných súťaží /
prehliadok

Počet /
Rok
1

1+4

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

Plnenie za rok 2018

Poddargovské slávnosti,
vareňe šlivkovoho ľekvaru

Splnená
Divadelný Trebišov, malá krajská scénická
žatva ochotníckych divadelných súborov
Košického kraja
Regionálne súťaže:
Hviezdoslavov Kubín, regionálna súťaž
s umeleckom prednese poézie a prózy
Cesta do rozprávky, okresná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti 2018
Výtvarná paleta ,regionálna súťaž
a výstava neprofesionálnej výtvarnej
tvorby

Počet zrealizovaných výstav

8

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

2/odborné
ho
pracovníka

Počet spoluprác s obcami

Minimálne
s 30% obcí

Počet nových odborných
a inovatívnych aktivít

1

Vo výstavných
priestoroch realizujú
výstavy združenie
Koniareň priestor pre
súčasné umenie
Napr. : Tvorivé dielne
/
Tábory
/
Workshopy/ Kurzy /
a pod.

2%

Z počtu obyvateľov
v spádovej oblasti 1395 občanov

Minimálne
2

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

Nositelia tradícií ,regionálna súťažná
prehliadka folklórnych skupín
2x Sväté Trojhviezdie Cyril, Gorazd,
Metod
Cesta Jana Kaduková autorská výstava
Deti deťom, výstava detí základných
špeciálnych škôl
2x Akadémia tretieho veku
Veľkonočná ikebana ,tvorivá dielňa
Obrazy z farebného piesku, tvorivá dielňa
Uzlový šperk – náhrdelník, tvorivá dielňa
Dotkni sa prírody, interaktívny program
pre deti
575
tvorivé dielne 42 účastníkov
Akadémia III. veku 34 účastníkov
Dotkni sa prírody ,edukačno-interaktívny
program popularizáciu expozície
Poľovníctva a ochrany zveri 499 účastníkov
Splnená
Festival rodín ,Košice
Tokaj na Gemeri, Rožňava
Mulatos Romale ,Kráľovský Chlmec
Splnená
Spolupráca 26 obcí t. j. 52%
Splnená
Fašiangy, sprievod v tradičných maskách,
tradičná gastronómia
Noc divadiel, európske podujatie
Vlčík, divadelné predstavenie ,podkrovie
kaštieľa
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Počet novozavedených
inovatívnych foriem
propagácie
Aktualizácia databázy aktérov
Počet výstupov z terénnych
výskumov nehmotného
kultúrneho dedičstva
Počet návštevníkov – celkový
počet na všetkých aktivitách

1

Splnená
OC Tesco- Fašiangy
Maskot Múzejníček – festival Dedovizeň
Splnená

1x ročne
1

Minimálne
20%

Vydaná monografia

Z počtu obyvateľov
v spádovej oblasti
20% 13958

Pamäťové inštitúcie – reálna pomoc pri
výskume odevu na príklade obce Úpor
Splnená 34%
Skutočnosť 23 624

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 2018
1 odborné pozorovanie
meteor. 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 popularizačnovzdelávacích aktivít mimo svojho
objektu pôsobenia

20 / na 1
odborného
pracovníka
40

Počet spoluprác so školami

Minimálne
s 30% škôl
1

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

20 / na 1
odborného
pracovníka
40

Predovšetkým na školách
a v kultúrnych domoch obcí, ale aj
v partnerských kultúrnych
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%

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
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
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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 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.
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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 €.
V priebehu roka pre veľký záujem v rámci záujmového vzdelávania seniorov sme
organizovali súčasne 2 ročníky Akadémie III. veku. V decembri úspešne ukončilo 3-ročný
vzdelávací cyklus 25 účastníkov.
Stálou tradíciou pre všetkých tých ,ktorí majú chuť si vlastnoručne vyskúšať nové a
zaujímavé umelecké techniky je realizácia tvorivých dielní. Ponúkajú množstvo nápadov a
inšpirácie, a to všetko v príjemnej atmosfére plnej veselosti a dobrej nálady. V roku 2018
sme zrealizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na tieto techniky:
15. 3 Veľkonočná ikebana
27. 4. Obrazy z farebného piesku
23. 11. Uzlový šperk – náhrdelník
Výsledkom stále väčšieho záujmu je pokračovanie organizovania hand made trhov.
Návštevníkom vytvárame možnosť obdivovať kreativitu zručných a šikovným ľudí. Jedná sa
väčšinou o ľudí zdravotne postihnutých, ktorí sa venujú tejto tvorbe aj v rámci terapie. Trhy
tvoria súčasť našich podujatí / Fašiangový remeselný jarmok/ MaKCJZ, Tesco/ Víno a kraslice
Zemplínske poľovnícke dni, Chlebom a vínom Vianoce v múzeu /. Prezentovalo sa 73
výrobcov.
V spolupráci s ÚS SČK v Trebišove pokračovali sme v organizovaní Sviečkového pochodu pri
príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS / 3.12.2018 / sme zorganizovali Sviečkový pochod.
Pochod sa uskutočnil v uliciach mesta za účasti 200 študentov trebišovských stredných škôl.
Pre deti materských a základných škôl sme pokračovali v realizácií edukačno-interaktívneho
programu Dotkni sa prírody, s cieľom predstaviť našu novú expozíciu v zrekonštruovanej
jazdiarne .Pomocou zábavných a pohybových hier sa deti učia spoznávať zvieratka
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jednotlivých kontinentov, hľadajú mláďatká, zvieracie páry. V roku 2018 program navštívilo
499 detí.
2.Tradičná ľudová kultúra
S cieľom uchovávania ľudových tradícii cez folklórne kolektívy a jednotlivcov nášho regiónu
ako aj kolektívov z iných regiónov organizujeme folklórne slávnosti a festivaly. Tradičnú
zemplínsku gastronómiu prezentujeme na folklórnych slávnostiach /vareňe zameški/ Brezina,
/varenie šlivkovoho ľekvaru / Dargov.
Aj podujatia realizované v priestoroch múzea vytvárajú priestor na ochutnávku tradičných
zemplínskych špecialít /krepľi, čeregy, zameška, ľekvar, rybacie špeciality ,kapustnica
/Fašiangy, Kvetná nedeľa,, Dedovizeň, Chlebom a vínom, Šlabikár remesiel ,Vianoce
v múzeu/
Fašiangy sú obdobím ku ktorým sa viažu mnohé zvyky a tradície. V našom regióne sú
nemysliteľné bez masiek Ľudia sa veselili tak, že sa prezliekali do masiek, hovorili tomu ,že
še obľekľi za "pribori" a niekde im hovorili "pribiranci. Zachovať tradičné masky typické pre
náš región bolo zámerom podujatia Prišli do nás pribiranci neznali tancovac
/3.február2018/. Zúčastnené Folklórne skupiny Dubiny – Dargov, Jarina – Úpor, Kyščanka Kysta, Omladzina - Novosad, Trebišovská Orgonina – Trebišov v sprievode mestom
predviedli tradičné fašiangové masky. Nechýbali ani fašiangové špeciality a remeselný
jarmok. Tradičné fašiangové masky pre návštevníkov OC Tesco predstavila 6. februára FSk
Kyščanka z Kysty a vo vestibule sa uskutočnil remeselný jarmok.
Prvý májový deň v Slovenskom Novom Meste patril stretnutiu Slovákov žijúcim v zahraničí
Konal sa tradičný festival Dedovizeň. Bohatý kultúrny program sa začal Tokajskou kvapkou
krvi.
Programový blok Tokaj v Európe je tradične venovaný domácim folklórnym skupinámSlovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Čerhov, Dvorianky. V programovom bloku Dedovizeň
vystúpili Slováci žijúci v Maďarsku /Palháza a Sátoraljaújhely/ a na Ukrajine / Storožnica.
Prezentovali sa ľudovými piesňami, tancami, zvykmi, ale aj gurmánskymi špecialitami
a tradičnými remeselnými výrobkami . Počas celého dňa areál amfiteátra patril množstvu
sprievodných aktivít. Pre návštevníkov podujatia sme pripravili ručné pletenie lana,
ochutnávku zemplínskych koláčov ako aj koláčov zahraničných Slovákov, výstavu obrazov
Jany Kadukovej Grunwaldovej, výstavu drevorezby E. Trellu, ukážky športového a služobného
výcviku psov, služobného zákroku polície, atrakcie pre deti .Záver festivalu patril hudobnozábavnej skupine Drišľak a speváčke Eve Mázikovej. Tradičný zvyk stavanie mája sa konal
30.apríla v obci Čerhov za účasti zahraničných hostí .
Folklórne skupiny a detské folklórne súbory prezentujú výsledky svojej práce na súťažiach,
ktoré pravidelne organizujeme. V roku 2018 sme zabezpečovali účasť detských folklórnych
súborov na postupovej súťaži a prehliadke detského hudobného folklóru Zahraj že mi,
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zahraj, ktorá sa uskutočnila v Košiciach. Zúčastnili sa súbory Pavička, Malá Parchovianka a 4
jednotlivci. Sólista Jozef Koreň v krajskom kole získal strieborné pásmo.
Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018 sa konala v
priestoroch KD v Zemplínskej Teplici. Na súťaži sa zúčastnili 4 kolektívy s 5 súťažnými číslami.
Na základe rozhodnutie odbornej poroty na krajskú súťaž bola nominovaná folklórna skupina
Tepličan s pásmom : Na ceplici. V krajskom kole súťaže získala bronzové pásmo.
Za odbornej spolupráce etnografky Júlie Marcinovej sme realizovali výskum tradičného
odevu v obci Úpor. Výsledkom spolupráce a za podpory Katedry mediamatiky a Kultúrneho
dedičstva fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je monografia Pamäťové
inštitúcie – reálna pomoc pri výskume odevu na príklade obce Úpor
Tradičné podujatie Šlabikár remesiel – Múzeum deťom sme pripravili 26. júna. Bolo určené
pre deti základných a materských škôl. Areál múzea ožil poľnohospodárskymi činnosťami,
dávnymi tradíciami, zemplínskou gastronómiou, remeslami. Podujatie popularizuje a
prispieva k zachovaniu našich zvykov, tradičných remesiel pre budúce generácie
a popularizuje stále expozície. Zúčastnilo sa 408 detí.
TOP podujatie programu Terra Incognita Chlebom a vínom. Jeho cieľom bolo 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, pletenie lana, , pletenie slamy do povriesel za pomoci
špeciálneho stroja zvaného povreslarka, tradičná gastronómia: varenie slivkového ľekvaru
v kotli , vareňe zameški, pečenie tokajských koláčikov, rybacích špecialít, premena hrozna na
víno. Spestrením programu bola prezentácia historických i súčasných poľnohospodárskych
strojov, vystúpenia folklórnych skupín. Pre verejnosť sa realizovali prehliadky kaštieľa, ale aj
nížinného vodného hradu Parič a Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho. milovníci tokajského
vína využili aj kyvadlovú autobusovú dopravu na Festival gazdovských vín do Veľkej Tŕne.
Pestrý program bol určený pre všetky vekové kategórie.
Tradície v predvianočnom období boli kedysi naozaj veľmi bohaté. Dnes sú už hlavne
súčasťou nášho folklóru. V rámci podujatia Vianoce v múzeu sme priblížili chodenie
betlehemcov, vinšovačov a koledníkov. Atmosféru vianočných sviatkov umocnila
andrassyovska kapustnica, vianočné hand made trhy a netradične pozorovanie kométy
/vianočná kométa/
Výsledkom spolupráce s miestnymi samosprávami sú tradičné regionálne folklórne slávnosti
/Kazimír, Novosad, Slivník, Dargov, Brezina /.
3. Festivaly
Andrássyovci v Trebišove – 13. ročník sa uskutočnil 10. - 11. októbra 2018 v areáli Múzea
v Trebišove. Dvojdňové podujatie pozostávalo z odborných prednášok , 2 výstav, obhliadky
historických objektov trebišovského kaštieľa , zádušnej sv. omše, prehliadky Mauzólea
a dobovej hudby a spevu v podaní Konzervatória J. Adamoviča z Košíc a ZUŠ z okresu
Trebišov. Vzácnym hosťom a lektorom bol p. L. Kovács z Múzea z Győru z Maďarska.
Zámerom podujatia
Andrássyovci v Trebišove
bolo priblíženie a poznávanie
andrássyovských dejín. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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4.1.Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
XXI. Divadelný Trebišov , Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja prebiehala
v dňoch 19. – 20. apríla 2018. Zúčastnilo sa jej 6 ochotníckych divadelných súborov. Okrem
priestoru kinosály MKS sa na predstavenie využil po prvý krát aj alternatívny priestor
podkrovia Múzea a Kult. centra juž. Zemplína v Trebišove. Súťaže sa zúčastnilo 5
ochotníckych divadelných súborov dospelých a 1 mládežnícky. Víťaz Divadlo “G“ z Trebišova
s komédiou „Tak sa na mňa prilepila“ postúpil na celoslovenskú súťaž Belopotockého
Mikuláš 2018 do Liptovského Mikuláša/ bronzové pásmo/. DS Amfi Teatro pri CVČ
v Trebišove s inscenáciou „Vĺčik“ postúpil na celoslovenskú súťaž mladých FEDIM 2018 do
Tisovca / bronzové pásmo/. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Na úseku umeleckého slova
Na úseku umeleckého slova organizujeme okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín /6.,7.marec 2018/ .Jeho 64 ročníka sa zúčastnilo 97 žiakov.
Víťazi z každej kategórie postúpili na krajské kolo do Michaloviec, kde sme získali :
Strieborné pásmo: Lukáš Kocák, ZŠ Sečovce, TV Štefan Puci, Cirkevné gymnázium sv. Jána
Krstiteľa Trebišov
Bronzové pásmo: Patrik Kulín ZŠ M.R. Štefánika TV ,Peter Tóth ZŠ M.R. Štefánika TV, Kristína
Šrámková ZŠ M. R. Štefánika Trebišov, Johanna Lorincová ZŠ M. R. Štefánika Trebišov ,
Sophia Gazdičová ZŠ M. R. Štefánika,Trebišov, Sofia Laczková Gymnázium Kráľovský Chlmec

4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba
Výtvarníci amatéri svoje práce prezentujú na okresnej výstave Výtvarná paleta. Tohtoročná
sa konala v Trebišove na základe dlhoročnej spolupráce s Kultúrnym centrom
Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci .V krajskom kole súťaže Košická paleta získal
čestné uznanie Vladimír Seman a cenu Martin Magyar. Ocenené práce postúpili do
celoslovenskej súťaže Výtvarné Spektrum.
Zrealizovali sme XXI. ročník okresnej výtvarnej súťaže Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd,
Metod .Do súťaže bolo prihlásených 54 výtvarných prác. Celoslovenskej súťaže Gorazdovo
výtvarné Námestovo okres reprezentovalo 14 najlepších víťazných prác,2 výtvarné práce
získali ocenenie. Zúčastnené práce mali možnosť vidieť aj návštevníci Tesca v Trebišove.
Tradične počas podujatia Dedovizeň svoje práce vystavujú aj amatérski výtvarníci. Tohto
roku svoje práce prezentovala výtvarníčka Jana Kadukova Grunwaldová
5.Menšinová kultúra
Záujmovo umeleckú prácu s rómskou mládežou orientujeme na účasť žiakov škôl v rámci
regionálnych výtvarných súťaži /Vesmír očami detí, Sväté trojhviezdie/. Regionálnu výstavu
žiakov špeciálnych škôl Deti deťom sme realizovali v spolupráci so Špeciálnou školou
v Trebišove.
Pravidelne zabezpečujeme účasť výtvarníkov a súborov / Rómsky súbor Mladosť Slovenské
Nové Mesto/na krajskom festivale MULATOS ROMALE v Kráľovskom Chlmci .
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V rámci vzdelávacej činnosti /úsek astronómie / realizujeme multimediálne prednášky so
zámerom popularizácie astronómie a ostatných príbuzných prírodných vied .
Festival Dedovizeň vytvára priestor pre spoluprácu so slovenskou menšinou v zahraničí.

II. Regionálna činnosť

1. Metodická činnosť
Aj naďalej pokračujeme v popularizáciu školiacich aktivít, ktoré sa organizujú v rámci
Košického kraja pre vzdelávanie vedúcich folklórnych kolektívov.
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.
Samosprávam poskytujeme a sprostredkujeme odborné poradenské služby. Zabezpečujeme
pomoc pri tvorbe programov, dramaturgii, zabezpečení súborov, remeselníkov. Podujatia
v obciach sú výsledkom dlhoročnej spolupráce

2. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
Výsledkom spolupráce s kultúrnymi zariadeniami Košického kraja je vzájomná spolupráca pri
zabezpečovaní kultúrnych aktivít /zabezpečenie súborov, jednotlivcov/ a konkrétne
podujatia.
Festival rodín – Folklórny festival regiónov Košického kraja /26.5./ prezentoval tradičnú
kultúru regiónov Košického samosprávneho kraja Bol miestom na prezentáciu našej
činnosti. Svoju tvorbu v oblasti remesla, odievania, gastronómie a hudobno-tanečnej
kultúry predstavili rodiny a rodinné zoskupenia, folklórne kolektívy a jednotlivci. Svoju
tvorbu predstavili remeselník / Pavol Tomko, píšťaly, fujary/ vareňe zameški /FsK Slivníčan
/folklór / FsK Parchovianka, rodina Topoľovských /pletenie lana / MaKCJZ /
Podujatie Tokaj na Gemeri /5.X./ je výsledkom spolupráce Gemerského osvetového
strediska, Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove a Kultúrneho centra
údolia Bodvy a Rudohoria. Vytvorilo možnosť na prezentáciu kultúrnej ponuky nášho
zariadenia v partnerskej kultúrnej organizácii. Návštevníci Domu tradičnej kultúry Gemera
mali možnosť spoznať najatraktívnejšiu časť južného Zemplína. Spoznali folklór, ochutnali
tokajské víno ,vínne koláčiky a zoznámili sa s atmosférou počas tokajského vinobrania.
Výstava fotografií z medzinárodného plenéra pod názvom Poklady južného Zemplína
priblížila tufové vínne pivnice, malebné vinohrady, ale aj vzácne historické pamiatky južného
Zemplína.
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.
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III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
V rámci cezhraničnej spolupráce máme dlhoročnú spoluprácu s dvojjazyčnou národnostnou
školou zo Sátoraljaújhely /Maďarsko / . 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.
Realizované aktivity v roku 2018 sú výsledkom spolupráce úseku múzea a kultúrneho centra,
využívajúc hmotný a nehmotný kultúrno historicky fond múzea. Tvorivé aktivity oživujú
muzeálne expozície s prioritným zameraním na deti a mládež. Ponuku kultúrnych služieb
rozširujeme prezentáciou zvykov a remesiel na regionálnych a nadregionálnych podujatiach.
Poznajúc región pôsobenia, pretrvávajúce tradície a spolupráca s externou etnografkou
vytvára možnosti pre realizáciu terénnych výskumov.
Spracovala: Mgr. Emília Vítková, vedúca KC
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PRÍLOHY:
1. Tabuľkový prehľad Kultúrneho centra
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