
  

IDENTIFIKAČNÁ KARTA 
ZA ROK 2013 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE     Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

2 Sídlo : (presná adresa) 
Kontakt pre konzultáciu : 

    Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves 

3 IČO  organizácie: 
 

    31297927 

4 Forma hospodárenia : 
 

    Príspevková organizácia 

5 Stručná charakteristika  
hlavnej činnosti organizácie: 
/osvetová,muzeálna,galerijná 
kniţničná, 
divadelná činnosť/ 
 

Muzeálna činnosť 
Postavenie, úlohu múzea, ako aj 
podmienky na výkon základných 
odborných  činností v múzeu, ktorými sú 
nadobúdanie, ochrana a prezentácia 
predmetov kultúrnej hodnoty ako súčasti 
kultúrneho dedičstva Slovenska upravuje 
zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách 
a galériách a ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty. 

6 Celkový počet zamestnancov 
v roku: 
- fyzický / prepočítaný stav 
Z toho:  
- odborní zamestnanci 
- ostatní zamestnanci      

    29 / 27 
 
 
    18 
    11 

7 Priemerná mzda zamestnancov: 
 

    559,64 

8 Počet spravovaných objektov: 
 

    8 

9 Rozpočet : 
- schválený: 
- upravený: 

 
    283 495,- 
    312 503,- 

10 Transfer od zriaďovateľa : 
- na beţné výdavky: 
- na kapitálové výdavky: 

 
    312 503,- 
        1 718,- 

11 Príjmy  
- z vlastnej  činnosti: 
- iné mimorozpočtové  
 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 
    53 052,54 
    64 940,74 

12 Výdavky 
- beţné: 
- kapitálové: 

 
    386 297,42  
    26 267,- 

13 Náklady na činnosť organizácie : 
 

    418 497,30 

14 Návštevnosť : 
(celkový počet návštevníkov, 
divákov, účastníkov na aktivitách 
organizácie) 
 

 
    33 387 



 
Správa o  činnosti a hospodárení  Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi kultúrnej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Košického samosprávneho kraja 

 
I. Všeobecná charakteristika organizácie 

Stručná analýza ekonomických, materiálno-technických a personálnych podmienok činnosti 
a prevádzky organizácie v hodnotenom období. Stručné zhodnotenie plnenia hlavných 
a ťaţiskových úloh organizácie v roku 2013. Pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvnili 

výsledky organizácie v sledovanom období. 
 

Ekonomické východiská roku 2013. 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi začalo svoju činnosť v roku 2013 s rozpočtom 283 495 eur.  

V priebehu roka 2013 boli Múzeu Spiša pridelené FP na činnosť vo výške 11 351 eur a ďalšími 

rozpočtovými opatreniami (kofinancovanie projektov 3 417 eur) a projektmi Terra Incognita (11 358 eur) 

transfer dosiahol výšku 312 503 eur. 

 Získané vlastné príjmy z činnosti a z mimorozpočtových zdrojov boli v roku 2013 117 993,28 eur 

(v tom i  dotácie MK SR,  sponzorské príspevky, zisk zo vstupného a predaja, z prenájmov....). Konečné 

náklady na činnosť MS boli 418 497,30 eur a celkové výnosy 419 193,22, takţe múzeum skončilo rok 2013 

s kladným hospodárskym výsledkom, čo pokladáme za veľký úspech.  

Realizovať základné a odborné činnosti pomohli Múzeu Spiša projekty, ktoré boli podané v roku 2013 na 

Ministerstvo kultúry do dotačného systému. Úspešných bolo 9 projektov v programe 2. pre múzeá a galérie, 

v podprogramoch 2.2., 2.3., 2.4, ako aj 2 projekty v programe MK SR Obnovme si svoj dom. Celková výška 

získaných finančných prostriedkov z MK SR bola 55 500 eur. Kofinancovanie uvedených projektov vo výške 5% 

predstavovalo 4 171 eur, z čoho 3 417 eur poskytol Múzeu Spiša zriaďovateľ a  754 eur múzeum hradilo 

z vlastných zdrojov. Skvalitniť činnosť múzea v oblasti prezentačných aktivít výrazne pomohli 3 projekty  Terra 

Incognita, ktoré sme uţ spomenuli, v celkovej výške 11 358 eur. Prehľad sponzorských darov a grantov uvádza 

tabuľka.  

Múzeum Spiša získalo z mimorozpočtových zdrojov spolu 68 708 eur. 

Múzeum z projektov realizovalo výstavnú, akvizičnú a edičnú činnosť, zabezpečilo ochranu 

a reštaurovanie zbierkových fondov, ochranu budov, realizovalo interaktívne prezentačné podujatia a konferencie.  

(Vecné vyhodnotenie projektov uvádzame v kapitole II.)  

Mimorozpočtové príjmy Múzea Spiša 2013 
 

 
Mimorozpočtový zdroj  

Počet získaných 
grantov, darov, 
príspevkov 

Objem 
finančných 
príspevkov spolu 

Získal 

1.  MK SR, Dotačný program 11 55 500 eur Múzeum 

2.  Terra Incognita 3 11 358 eur Múzeum 

3.  Mesto Spišská Nová Ves 1 400 eur Múzeum 

4. Obec Smiţany 1   100 eur Múzeum 

5. SZPB - Bratislava 1  300 eur Úhrada faktúry  

6. Obec Markušovce 1 250 eur Múzeum 

7. Lesy Mesta SNV 1 500 eur Múzeum 

8.  Ludovika energy s.r.o. 1 300 eur Múzeum 

 Spolu  68 708 eur  
 



  

Vďaka tejto mimoriadnej aktivite, bolo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  v roku 2013  úspešné vo všetkých 

oblastiach svojej činnosti, ako i v  oblasti poskytovania sluţieb  návštevníkom. Múzeum naplnilo plánované 

vlastné príjmy vo výške 53 052,54 eur. Návštevnosť Múzea Spiša v roku 2013 dosiahla  33 387 návštevníkov.  

Materiálno – technické podmienky prevádzky múzea a starostlivosť o objekty. 

V roku 2013 v Múzeu Spiša v SNV pretrvával stav neúmerného finančného zaťaţenia v oblasti prevádzky. 

Starostlivosť o objekty bola zabezpečená z  vlastných finančných prostriedkov, ako aj  z troch projektov MK SR 

( kapitola V.) 

Východiská: 

- Veľký počet spravovaných objektov (8), ich zlý technický stav a energetická náročnosť – objekty 

v Markušovciach sú vykurované el. energiou, Múzeum Spiša  v SNV  a Národopisné múzeum Smiţany 

plynovým kúrením. 

- Múzeum nie je z rozpočtu  finančne schopné zrealizovať zo zákona vyplývajúce revízie. 

- Múzeum nemá finančné prostriedky na odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách, ktoré sú často 

váţne a vyţadujú si rozsiahlejšie zásahy a technické riešenia. V roku 2013 tak nemohli byť odstránené 

nedostatky zistené pri  el. revízii hospodárskej bud. v Markušovciach. 

- Zlý technický stav prevádzok si neustále vyţaduje havarijné opravy: technické, stavebné opravy, úpravy 

v rozsiahlom exteriéri objektov... ( v roku 2013  poruchy EZS, EPS,  podzemný hydrant Smiţany, 

prasknuté potrubie Markušovce, zatekajúce strechy kaštieľ, garáţe Smiţany ....).  

- Dlhodobo je neriešená - personálne i technickým vybavením, systematická  starostlivosť o francúzsky 

park v Markušovciach (ručné kosenie, vyváţanie odpadu, strihanie drevín, hrabanie...). 

- Pretrváva organizačná i finančná náročnosť pre prípravu a zabezpečenie projektovej dokumentácie, ako 

aj zo zákona potrebných potvrdení a dokladov k rekonštrukciám, stavebnej obnove realizovanej z EŠF 

ROP a z investícií KSK. 

- V roku 2013 nezačala realizácia  projektu  z EŠF ROP 3.1. Revitalizácia areálu letohrádku Dardanely 

v Markušovciach. 

Zlepšenie materiálno technického stavu v roku 2013 nastalo na objektoch:   

-  depozitár historických obrazov v Markušovciach , inštalácia závesného systému  z projektu  

      MK SR (4 500 eur)       

- čiastočná rekonštrukcia EZS v Sp. Novej Vsi, ktorá bola realizovaná z FP MK SR (2 000 eur)  

- Múzeu sa podaril  nákup výpočtovej  techniky z projektu MK SR, 3 200 eur  ( 4 stolové počítače 

a počítačový server) 

-  Do značnej miery sa zlepšil stav v uloţení zbierkových fondov ( nový závesný systém, nový mobiliár pre 

fondy paleontológia a numizmatika,  postupné zniţovanie vlhkosti vďaka odvlhčovačom z projektu 2012,  

monitorovanie stavu a  kontrola mikroklímy z datalogerov po pobočkách)  

  

- V roku 2013 Múzeum Spiša realizovalo projekt z MK SR OSSD  na záchranu a zachovanie kultúrneho 

dedičstva:  Provinčný  dom – sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi -komplexný reštaurátorský 

výskum objektu v zmysle rozhodnutia KPÚ KE-09/1606-02/6685JJ, KE-11/464-02/2246/ZD a výsledkov 

AHV Provinčný dom Sp.N.Ves 2010. (8 000 eur) 



  

- Komplexný výskum NKP Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho častí (č. ÚZPF): Kaštieľ 

Mariássyovský 671/1, Stavba hospodárska 671/3, Park francúzsky 671/5, Markušovce 053 21, Michalská 

ulica č.59a č.53, III. etapa komplexného výskumu. (15 000 eur) 

- vypracovaná časť realizačného projektu pre stavebné povolenie na rekonštrukciu kanalizácie splaškovej 

a daţďovej vody, vybavenie územného rozhodnutia a vybavovanie stavebného povolenia, v roku 2013 

z vlastných FP 2 300 eur (havarijný stav,  nefunkčná kanalizácia  zistené v roku 2011 sú hlavným  

dôvodom zamákania kaštieľa a hosp. budovy)   

- Z vlastných zdrojov múzeum realizovalo: oprava zatekajúcej strechy na kaštieli v Markušovciach, výmena 

ústredne EZS v letohrádku Markušovce,  drobná údrţba v objektoch múzea,  realizácia  maliarskych prác 

v kanceláriách, ako aj skladových priestoroch, depozitároch a na údrţbe parku ( podrobne kapitola III.) 

 

Múzeum Spiša spravuje majetok KSK s najväčšou zodpovednosťou. Stará sa o 8 objektov, z ktorých: 

Provinčný dom  - sídlo MS, areál  v Markušovciach – Kaštieľ, letohrádok Dardanely, Park francúzsky a Stavba 

hospodárska sú NKP, rozsiahly je areál Múzea v Smiţanoch a jeho budovy. (v rozpočte nie sú zohľadnené  

povinné elektro revízie, PO, POZP,  EZS a EPS, údrţba  a opravy budov). 

Personálne podmienky. 

V personálnej oblasti v  Múzeu Spiša v roku 2013 pracovalo 29 (27 prepočítaných) zamestnancov 

v sídle MS a v jeho pobočných zariadeniach v Markušovciach a Smiţanoch (zoznam v tabuľkovej časti 

IX.). Priemerná mzda v múzeu dosiahla 559,64 eur. Napriek zlej finančnej situácii počas celého roka sa 

podarilo udrţať aj pohyblivú zloţku platu pracovníkov. Všeobecne však pracovníci nie sú spokojní s výškou 

tarifných miezd, hlavne v porovnaní s odmeňovaním v rezorte školstva.  Počas roku 2013 nenastali v MS ţiadne 

personálne zmeny. Riešiť sme však museli neprítomnosť údrţbára, ktorý bol celý rok práceneschopný. 

Zabezpečenie tejto funkcie sme riešili pracovníkom na dohodu (apríl – august) a koncom roka sa nám podarilo 

získať  na 9 mesiacov údrţbára z ÚPSVaR. Z úradu práce sme získali aj ďalších dvoch pracovníkov na 6 

mesiacov (od 1.11.2013 do 30.4.2014), na dobrovoľnícku prácu. Pracovníci múzea sa v roku 2013 zúčastňovali 

na školeniach v rámci projektu M3G (organizátor SNM Bratislava), čím si  zvyšovali svoju kvalifikáciu, zručnosti 

a odbornosť. 

Vedenie múzea umoţnilo 5 pracovníkom kurz anglického jazyka. Dva krát v roku sme zorganizovali pre 

pracovníkov rekondičný deň.  

Stručné zhodnotenie plnenia hlavných a ťaţiskových úloh organizácie v roku 2013 

Múzeum Spiša splnilo všetky úlohy, ktoré boli obsahom Plánu hlavných a ťaţiskových úloh na rok 

2013. ( prehľad ťaţiskových podujatí v prílohe a podrobne v kapitole II.)  

Východisko:  

Plnenie hlavných a ťaţiskových  úloh sa odvíjalo od schopnosti ich finančného zabezpečenia. Z tohto 

dôvodu medzi hlavné úlohy patrila realizácia 11 projektov z dotacie MK SR, kde boli podchytené všetky oblasti 

muzeálnej činnosti ako akvizícia, reštaurovanie zbierok, edičná činnosť, ochrana budov, ochrana zbierok – 

mobiliár, zásuvný systém, vybavenie výpočtovou technikou... Prezentačné aktivity boli zabezpečené z 3 projektov 

Terra Incognita. (Názvy a charakteristiky projektov uvádzame v prílohe). 

Najvýznamnejšie kultúrne aktivity. 

1. Výstava Zvony , zvonice a zvonenie na Spiši – projekt múzea a Mesta Spišská Nová Ves. Výstava 

bola podporená z projektu MK SR 2.2. K výstave bol vydaný aj katalóg.  



  

Výstava bola realizovaná v mesiacoch máj – august, tematicky bola venovaná 500 ročnej tradícii 

zvonolejárstva v SNV a zvlášť spišskonovoveským majstrom z dielne majstra Konráda, spišským 

renesančným zvoniciam a tradičnému zvoneniu na Spiši. Zaviedli sme sprievodné akcie Dvorné dialógy,  

ktoré si získalimimoriadný záujem verejnosti. 

2. Profilová (dvojjazyčná, putovná) výstava : Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876   (v 

spišskom zálohu v rokoch 1412 - 1772 a v Provincii XVI miest v rokoch 1774 - 1876), v roku 2013 bola 

inštalovaná v múzeách: Podtatranské múzeum v Poprade (február – apríl), Múzeum v Starej Ľubovni (máj- 

október), Východoslovenské múzeum v Košiciach (november – január 2014). Výstavu tu navštívilo:  

Podtatranské múzeum v Porade 995 návštevníkov, Ľubovnianske múzeum – hrad 75 284 návštevníkov, 

Východoslovenské múzeum v Košiciach 194 návštevníkov. Spolu 76 473 návštevníkov. 

3.  Spišský Jeruzalem – regionálna  kultúrna aktivita v rámci EHMK, ktorej garantom bol OKaCR  

a spoluorganizátorom desiatka ďalších inštitúcií. Pracovníci Múzea Spiša realizovali pre účastníkov podujatia 

terénne exkurzie a odborný výklad po Pamiatkach UNESCO, s názvom: prehliadka Národných prírodných 

a kultúrnych pamiatok na Gotickej ceste -travertínové kopy v okolí Spišského Podhradia a Spišský hrad 

(mimoriadne kladný ohlas verejnosti). 

     4. Múzeá a turizmus – „Seminár  na kolesách „ celoslovenská akcia prebiehala formou aktívneho 

workshopu a exkurzie. Bol určený pre pracovníkov múzeí a galérií Slovenska, agentúr cestovného ruchu, 

zástupcov verejnej a štátnej správy. Odznelo 12 metodických príspevkov, ktoré vyvolali  otvorenú ţivú diskusiu 

priamo „in situ“ v desiatich objektoch kultúrneho dedičstva na území Regiónu Spiš a Malopoľsko. Jeho cieľom 

bolo podnietiť komunikáciu odborníkov v oblasti kultúry a turizmu, podporiť spoluprácu medzi múzeami v regióne 

pri vytváraní komplexných ponúk pre organizácie cestovného ruchu. Organizátormi boli Múzeum Spiša 

s finančnou podporou OK aCR , z projektu Terra Incognita a i Slovenský komitét Medzinárodnej rady múzeí 

ICOM  s finančnou podporou ICOM Paríţ. Podrobná informácia na web stránke 

www.seminarnakolesach.muzeumspisa.com 

 

    5. Koncert Verdi Gala k 200. výročiu  narodenia G. Verdiho a 30.výročiu vzniku   

        Expozície klávesových hudobných nástrojov,  realizovaný v letohrádku Dardanely      

      s medzinárodným speváckym obsadením a účasťou 180 divákov.  

6. Múzeum Spiša  realizovalo spolu aţ 191 kultúrnych podujatí (výstavy,  tvorivé dielne, cykly prednášok 

pre verejnosť, koncerty, nočné prehliadky, návštevnosť v expozíciách ....), na ktorých sa zúčastnilo   

33 387 osôb. 

     7. Edičná činnosť múzea 2013  bola úspešná, vydali sme publikáciu Andrej Reiprich,       

     osobnosť školstva, vedy a múzejníctva, ako aj katalóg k výstave Zvony, zvonice a zvonenie   na Spiši.   

     8.  V roku 2013 bolo akvizíciou získaných 483 ks zbierkových predmetov, z toho kúpou 26ks,  

          v hodnote  7 162,50 eur ( projekt MK SR). 

     9.  Odborní pracovníci pracovali na riešení 11 vedecko - výskumných úloh. Odovzdali 10 správ    

         z výskumu. ( zoznam VVČ v prílohe VII.).  

     10. Pracovníci prezentovali  Múzeum Spiša  na medzinárodných konferenciách v zahraničí ,    

          Vo Francúzskom Villers sur Mer a v Brazílskom Rio de Janeiro.  

    11. V roku 2013 múzeum z účelovo pridelených  finančných prostriedkov z OK aCR obstaralo  

http://www.seminarnakolesach.muzeumspisa.com/


  

          propagačné a reklamné predmety, ktoré budú slúţiť na  propagáciu Múzea Spiša doma a v  

           zahraničí. 

12. Rozhlasová relácia pre RTVS  rádio Devín Bratislava v cykle Hrady a zámky Slovenska.  

      Hodinovú reláciu nahrávali Z. Krempaská a B. Kiczková v Bratislave (jún 2013) 

Pozitívne faktory, ktoré ovplyvnili činnosť múzea: 

- Úspešnosť v získaní mimorozpočtových zdrojov, vďaka čomu boli realizované finančne i organizačne 

náročné akcie (podrobne v ďalších kapitolách)  

- Rozvoj v odborných, edičných, prezentačných činnostiach, udrţanie si návštevnosti a naplnenie vlastných 

príjmov, zvyšovanie úrovne a kreditu organizácie v očiach širokej i odbornej  verejnosti 

- Maximálna aktivita pracovníkov, ich flexsibilita a schopnosť reagovať na stále rastúce poţiadavky pri 

výkone práce ( písanie, realizácia a zúčtovanie projektov, kumulovanie funkcií), ochota svojpomocne 

tvoriť a aktívne sa zapájať do kultúrnych aktivít (animácie a priame účinkovanie v programoch...), čím sa 

podarilo naplniť vlastné príjmy Múzea Spiša 

- Projektová pripravenosť Múzea Spiša na veľké rekonštrukcie, realizovaná uţ od roku 2010, ako 

podmienka pre podávanie projektov do EŠF 

 

Negatívne faktory:   

- poddimenzovaný rozpočet, ktorý nezohľadňuje prevádzkové náklady vzhľadom na počet budov a 

rozsah prevádzky ( 8 veľkých objektov, pobočné zariadenia s veľkými záhradnými areálmi), ako aj 

počet pracovníkov, ktorý je nízky z pohľadu plnenia vlastných príjmov a správy rozsiahlych zbierkových 

fondov, ale aj údrţby a starostlivosti o objekty 

- od roku 2010 nerealizovaná a odkladaná rekonštrukcia a revitalizácia letohrádku Dardanely pripravila 

Múzeum Spiša o prijmi z prenájmu, nakoľko neistota či bude múzeum v prevádzke odradila 

záujemcov 

- pretrváva neefektívne a finančne náročné elektrické vykurovanie v objektoch Markušovce 

- finančná náročnosť pri realizácii  zo zákona povinných revízií a neschopnosť uskutočniť ich 

v poţadovanom plnom  rozsahu 

- zlý stavebnotechnický aţ havarijný stav pretrváva na mnohých objektoch Múzea Spiša ( hlavne: 

SNV fasáda z Levočskej ulice, Smiţany fasáda, Markušovce – nefunkčná kanalizácia splaškovej 

a odpadovej vody a z toho vyplývajúce zamákanie objektov) 

- zotrvávajú nedostatky v spracovaní zbierkových fondov  a v počte spracovaných zbierok 

v programe ESEZ 4G ( on line) 

-  v personálnej oblasti pretrváva nedostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov oproti priemeru 

v NH, ale i školstve a vedenie múzea nemá prostriedky na ohodnotenie ani  motiváciu  pracovníkov, 

nie je priestor na prijímanie mladých ľudí a vytvorenie  miest ako – projektový manaţér, ekonomicko – 

technický pracovník pre investície , muzeálny pedagóg... 

                                                          . 
II.         Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

Stručná analýza dosiahnutých výsledkov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti organizácie 
podľa jej typu a charakteru. Vyhodnotenie dramaturgických plánov a umeleckej činnosti /u 
divadiel/ 



  

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách a podujatiach. 
Realizácia projektov. 
 

Východiská, ktoré umoţnili pracovníkom Múzea Spiša v SNV realizovať svoju činnosť vo všetkých oblastiach 

(akvizícia a ochrana zbierkových fondov,  vedecko výskumná a publikačná činnosť, kultúrno výchovná, 

prezentačná, vzdelávacia, výstavná a edičná činnosť...), boli uvedené v kapitole I. správy o činnosti. V tejto časti 

správy stručne vyhodnotíme výsledky na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti organizácie v roku 2013. 

 

1. Akvizícia, evidencia, ochrana zbierkových fondov 

 Komisia pre tvorbu zbierok sa v roku 2013 zišla 3 krát   (25. 7. 2013,   3. 12. 2013,  26. 11. 2013) 

 a celkový počet získaných zbierok v Múzeu Spiša v roku 2013 je 483 kusov. 

Tabuľka vyjadruje počet získaných zbierok  spoločenskovedného  oddelenia, po jednotlivých odboroch.  

Akvizíciou kúpou, zberom a darom  SVO získalo 263  zbierkových predmetov. 

Spoločenské vedy (SVO) 

Najvýznamnejšou akvizíciou 2013 bol nákup  hudobných nástrojov – zbierky akordeónov III. etapa  a čembala, 

z prostriedkov MK SR, program 2.4  vo výške  6800 eur a 362,50 eur kofinančných prostriedkov, spolu  7 162,50 

eur. 

 

Odbor 
Prírastky 

Spôsob nadobudnutia 

Zber Kúpa Dar 
Prevod 

Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks 

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

História 233 233 0 0 0 0 233 233 0 0 

Národopis 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Dejiny umenia 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

Dejiny hudby 26 26 0 0 26 26 0 0 0 0 

Numizmatika 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Dejiny 
techniky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 263 263 0 0 26 26 235 235 2 2 

 



  

Akvizičná činnosť SVO 2010 - 2013
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Prírodovedné oddelenie v roku 2013 získalo akvizíciou kúpou, zberom a darom 220  zbierkových 

predmetov, z jediného odboru paleontológie ( kostrový materiál medveďa jaskynného Ursus spelaeus 

z Medvedej jaskyne )   

Prírodné vedy (PVO) 

 

Odbor 
Prírastky Spôsob nadobudnutia 

Zber Kúpa Dar Výmena 

Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks 

Geológia, 
mineralógia 
petrografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paleontológia 220 220 0 0 0 0 220 220 0 0  

Botanika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Zoológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

PVO spolu 220 220 0 0 0 0 220 220 0 0  



  

Akvizičná činnosť PVO za roky 2010 - 2013
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Povinné revízie 2013 

Povinné  revízie  zb. predmetov plánovaných v rámci cyklu revízií na rok 2013, v zmysle znenia  zákona 206/2009 

Z.z. o múzeách a  galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty  a Vyhlášky 523/2009 Z.z. § 11 a/5 

Spoločenskovedné oddelenie: 

 Fond dejiny umenia – uţité umenie: Termín:  1. 2. 2013 – 31. 12. 2013 

 
 Prírodovedné oddelenie: 

Fond geologický (mineralógia, petrografia). Inventarizácia v súvislosti so sťahovaním depozitára 

z Markušoviec do Smiţian prebiehala v rokoch 2011, 2012, 2013. 

Termín:  1. 2. 2013 – 31. 12. 2013 

 
 
 
 
 
I. STUPŇOVÁ KATALOGIZÁCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

    
   ESEZ 4 G 
- I. stupňová   
  evidencia 

 
Prírastková 
kniha – Zápis 
klasickou formou  

 
Elektronická 
prírastková 
kniha 

 
II. STUPŇOVÁ 
EVIDENCIA 
(TRIEDENIE, 
ZORAĎOVANIE 
KATALOGIZAČNÝCH 
KARIET, KONTROLA 
ODPISOV PODĽA 

 
 
Odpisy –  
r. 2012  
( pečiatkovanie v 
prírastkovej 
knihe, 
pečiatkovanie 



  

 
 
 
Kniha výpoţičiek 
 
V roku 2013 bolo  do knihy výpoţičiek fyzicky zapísaných  13 záznamov - výpoţičných zmlúv ( obsahuje 144 ks 

zbierkových predmetov ) zapoţičaných  do Múzea Spiša z iných múzeí 

 

V roku 2013 bolo vyhotovených 14 Zmlúv o výpoţičke zo zbierkového fondu Múzea Spiša do iný múzeí. Staršie 

zmluvy boli riešené formou dodatkov a potvrdení o predĺţení výpoţičnej doby. 

   

 

Kniţnica múzea 

 
Kniţničné jednotky spolu 9638 

Ročný prírastok kniţničných jednotiek 239 

v tom 
kúpou 0 

darom 145 

Počet dochádzajúcich periodík 9 

Elektronické spracovanie kniţ.jednotiek v programe BACH 
4668 

Elektronické dokumenty (CD,DVD)   14 

 
 
 
OCHRANA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
 
-  najvýznamnejšou činnosťou v oblasti ochrany zbierok bola inštalácia závesného systému pre historický fondu 

obrazov v Markušovciach ( foto v prílohe, z dotácie MK SR), čo prispeje významnou mierou k skvalitneniu 

uloţenia zbierok 

- získaním FP z projektu MK SR bol nakúpený i mobiliár pre zbierkové fondy geológia, archeológia botanika,   

-  odborné ošetrenie zbierok v roku 2013 sa uskutočnilo len selektívnou ochranou prípravkom Cyper     

   (zbierky entomológie, stavovcov a rastlín)   

-  odborné ošetrenie zbierok etnografie prípravkom Biolit ( zbierky národopisné, textilného a koţeného    

   charakteru) 

KNIHY ÚBYTKOV, 
ELEKTRONICKÝ 
ZÁPIS ZB. 
PREDMETU 

karát, zapísanie 
do elektronickej 
prírastkovej 
knihy) 

      
      
     SVO 

 
r. 2012 - 501 
r. 2013 – 26 
Spolu:  527 
záznamov 

 
r.2012 -  501  
r. 2013 – 26 
Spolu: 527 
záznamov 

  
r. 2007 – 2013 
-1887 áznamov 

 
S 48/79/31 –  
S 26/83/110    
 
SPOLU :  8077  
záznamov 
 

 
 
1126 ks 

 

 
    PVO 

 
r. 2012 - 63 
r. 2013 – 46 
Spolu: 109 
záznamov 

 
r. 2012 – 63 
r. 2013 – 220 
Spolu: 283 
záznamov 

 
 Botanika,    
 geológia 
-982 záznamov 

 
SPOLU: 
7711 záznamov 
 

 
  91 ks 



  

-  v roku 2013 pokračovalo triedenie a systematické uloţenie geologických a historických zbierkových  

   predmetov  v depozitári, ako súčasť revízie zbierkových fondov geológie a fondu Kpt. J. Nálepku 

- vedenie internej evidencie pohybu zb. predmetov (depozitár – pobočky –  výstavy) 

- od roku 2010 prebieha pravidelná kontrola klímy v depozitároch, snímaná prostredníctvom  

  datalogerov. Odpočty realizuje a dokumentuje RNDr. P.Chromý  

Nedostatky: nízka spracovanosť zbierkových fondov v programe ESEZ 4G, ako aj v druhostupňovej evidencii 

zbierok 

 

 
2. Vedeckovýskumná činnosť 

      ( vykazujú múzeá a galérie podľa osobitného usmernenia) V roku 2013  sedem odborných pracovníkov riešilo  
11 vedeckovýskumných úloh) (Podrobné vyhodnotenie a tabuľka v kapitole VII) 
 

 
3. Výstavy, expozície, kultúrno – výchovná činnosť ( prednášky, tvorivé dielne,  
       konferencie) a návštevnosť v roku 2013. 

 
A. Diagram zobrazuje druh poskytovaných 

kultúrnych sluţieb a ich  počet   

B. Diagram zobrazuje počet účastníkov na 

jednotlivých kultúrnych produktoch 

 

 

       

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Popis jednotlivých kultúrnych produktov  s prehľadom návštevnosti ( SNV, Markušovce, 
Smiţany) 
Výstavy 
Spišská Nová Ves: 
 
1. Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876   do 31.1.03     188 osôb 166,- € 
2. Andrej Reiprich osobnosť vedy a školstva  do 28. 2.03                289 osôb  155,- € 
3. Pamiatky na Gotickej ceste (foyer múzea)               90 osôb     0,-  
4. Slovenská cesta do mikrokozmu (foyer )4.2.–28.2. 2013                    145 osôb      0,- 

Názov Počet Účasť 

Vzdelávacie programy 46 855 

Lektoráty 23 466 

Prednášky a besedy 51 1 299 

Špecializované akcie 35 1 920 

Kultúrne podujatia 26 1 773 

Výstavy 15 12 583 

Expozície 5 14 491 

Spolu návštevnosť  33 387 



  

5. Vedecká hračka – hodnoty       15.2.-  15 4.2013                   1 181 osôb 1  058,-€ 
6. Zvony, zvonice, zvonenie na Spiši 3.5.-31.8.2013                1 592 osôb   596 € +712 KP 
7. Zvony, zvončeky (foyer múzea )   3.5.- 30.8.                             1 387 osôb     0,- € 
8. 140.výročie zaloţenia hasičského zboru 4.9.-30.10.2013                      450 osôb     0,- € 
9. Kamenný herbár         3.10.2013 – 31.12. 2013                      674 osôb 184,€ + 199 KP 
Spolu                      5 996 osôb    2 159 €+911KP 
 
Národopisné múzeum Smiţany  
1. Kudzeľná chyţa       175 osôb    85,50 € 
2. Hoja  ďunďa, hoja       275 osôb    108,- €+ 10 KP 
3. Spomienky na Zambiu       164 osôb      47,50 € 
4. Ján Nálepka - poznaný, nepoznaný                   80 osôb        0,- 
5. Krása v dreve ukrytá                                412 osôb     91,50 €+35 KP 
Spolu:                    1 106 osôb   332,50 + 45 KP 
 
 
 
 
 
Kaštieľ Markušovce:  
 
1. Stredoveké nástenne maľby 20. 5. – 30.9.2013   5 481 osôb  
 

Expozície  
 
Expozícia prírody a histórie regiónu  Spišská Nová Ves              2 974 osôb 
Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach   9 908 osôb 
Národopisné múzeum Smiţany      1 237 osôb 
Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smiţanoch       372 osôb 
Spolu:                  14 491  osôb 

 

 

 Návštevnosť:   

Expozície: celkom: zahraniční neplatiaci 
do 18 
rokov 

Náklady Výnos 

Expozícia historického nábytku -
kaštieľ v Markušovciach 

4 303 254 682 2306 
0 

5 168 € 
+470 KP 

Expozícia klávesových 
hudobných nástrojov v 
letohrádku Dardanely 

5 605 266 670 2387 0 
5 170, € 
+ 479 KP 

Expozícia ľudovej kultúry 
stredného Spiša 

1 237 40 172 839 
0 

664 € + 174 
KP 

Rodný dom kpt. .J. Nálepku 372 0 254 77 0 53,50 € 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej  
Vsi 

2 974 98 416 2 013 0 
2 203 € 
 + 570 KP 

Spolu expozície 14 491 658 2 194 7 622 0 
13 258,50+ 
1693 KP 

Výstavy spolu 12 583 418 6 739 4 748 5 960 
  2 491,50 + 
1 693 KP 

Expozície a výstavy spolu 27 074 1 076 8 933 12 370 5 960 
15 750 € 

+2 649 KP 

 

 

 

 



  

 

  
Kultúrno – výchovná činnosť :  
  
Názov Počet Účasť Neplatiaci  Náklady Príjmy 
Vzdelávacie programy 46 855 40 65,00 794 €+ 166 KP 
Lektoráty 23 466 0 0 55 € + 95 KP 
Prednášky a besedy 51 1 299 365 160,00 455 € + 256 KP 
Špecializované akcie 35 1 920 97 780,00 862 € +205 KP 
Kultúrne podujatia 26 1 773 68 350,00 950,09 € 
Iné      
spolu 191 6 313 570 1 355 3 116,09+ 722 KP 
 
Výstavy a expozície              27 074 osôb  
Kult. vzdelávacie aktivity      6 313 osôb 
Spolu návštevnosť                33 387 osôb         

 
Celková návštevnosť múzea v roku 2013 bola 33 387 osôb, z toho výstavy a expozície navštívilo 27 074 osôb 

a kultúrno-vzdelávacie podujatia 6 313 osôb. 

Múzeum Spiša v rámci prezentačnej a kultúrno- výchovnej činnosti usporiadalo 15 výstav a 191 podujatí. 

Značný podiel na plnení návštevnosti predstavovali aktivity  podporené grantovým programom MK SR a Terra 

inkognita ( Zvony , zvonice a zvonenie ne Spiši, výstava Krása v dreve ukrytá, podujatia Cestou starých mám 

a otcov, Remeselnícky týţdeň a iné).  Najvyššiu návštevnosť však múzeum dosahuje vďaka svojim expozíciám 

a sprievodným kultúrnym podujatiam, ktoré sú tu realizované. 

V roku 2013 Múzeum Spiša participovalo aj na podujatiach Košice EHMK,  akým bol projekt Spišský Jeruzalem, 

cez ktorý odborní pracovníci realizovali terénne exkurzie a odborné lektoráty. 

Top podujatím v roku 2013 bola konferencia: Múzeá a turizmus – „Seminár  na kolesách „ celoslovenská akcia, 

ktorá  prebiehala formou aktívneho workshopu a exkurzie. Bola určená pre pracovníkov múzeí a galérií 

Slovenska, agentúr cestovného ruchu, zástupcov verejnej a štátnej správy. Odznelo 12 metodických príspevkov, 

ktoré vyvolali  otvorenú ţivú diskusiu priamo „in situ“ v desiatich objektoch kultúrneho dedičstva na území 

Regiónu Spiš a Malopoľsko. Cieľom akcie bolo podnietiť komunikáciu odborníkov v oblasti kultúry a turizmu, 

podporiť spoluprácu medzi múzeami v regióne pri vytváraní komplexných ponúk pre organizácie cestovného 

ruchu. Organizátormi boli Múzeum Spiša s finančnou podporou OK a CR , z projektu Terra Incognita a i 

Slovenský komitét Medzinárodnej rady múzeí ICOM  s finančnou podporou ICOM Paríţ. Podrobná informácia na 

web stránke www.seminarnakolesach.muzeumspisa.com   

Medzi stabilné aktivity roka patria vzdelávacie programy, tvorivé dielne a špecializované akcie, koncerty, Dvorné 

dialógy, cyklus prednášok S múzeom okolo sveta, Noc múzeí a  tradičné podujatia pre deti - Múzeum 

v slovenskej ľudovej rozprávke. Počas letnej sezóny boli pre kultúrne vyţitie širokej verejnosti  organizované 

Nočné prehliadky kaštieľa  v Markušovciach spojené s koncertmi mladých umelcov a nedeľné popoludnia pre 

rodiny s náučno-zábavným  programom v areáli Francúzskeho parku v Markušovciach.  

 Negatívnym javom pri realizovaní aktivít pre školskú mládeţ bol zníţený počet kultúrnych poukazov na 

ţiaka, čím sa obmedzila dostupnosť vzdelávacích programov pre sociálne slabšie kategórie. 

 
Vstupné  na výstavách, expozíciách a podujatiach spolu: 18 866,09 € 
Kultúrne poukazy  -                                                            3 371 ks preplatených MK SR. 

  



  

4. Edičná a publikačná činnosť 
 

KATALÓG: 
 
ŠTEVÍK, Miroslav (ed.): Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti. Katalóg k výstave pri príležitosti 500. 
výročia úmrtia Jána Wagnera, poslednej výraznej osobnosti spišskonovoveskej stredovekej kovolejárne založenej 
Majstrom Konrádom (1513 – 2013). Spišská Nová Ves 2013, 32 s. 
 
 
 
 
MONOGRAFIA: 
 
KORMOŠOVÁ, Ruţena – KREMPASKÁ, Zuzana – PANIGAJ, Ľubomír (eds.): Andrej Reiprich. Osobnosť 
školstva, vedy a múzejníctva. Spišská Nová Ves 2013, s. 92. 
Elektronické publikácie e-booky: 
 
KICZKOVÁ, Bernadeta: Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach – Pobočné zariadenie Múzea Spiša 

v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2013. 

KOČIŠOVÁ, Margita – TAROVSKÁ, Larisa: Národopisné múzeum v Smiţanoch – Pobočné zariadenie Múzea 

Spiša v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2013. 

CHROMÝ, Pavol – KREMPASKÁ, Zuzana – NIŢNANSKÁ, Marta – ŠTEVÍK, Miroslav: Provinčný dom – sídlo 

Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2013. 

KICZKOVÁ, Bernadeta: Dardanely manor a summer house in Markušovce – Branch furniture of the Spiš Museum 

in Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013. 

KOČIŠOVÁ, Margita – TAROVSKÁ, Larisa: Ethnographical  Museum in Smiţany – Branch furniture of the Spiš 

Museum in Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013. 

CHROMÝ, Pavol – KREMPASKÁ, Zuzana – NIŢNANSKÁ, Marta – ŠTEVÍK, Miroslav: Provincial Home – 

premises of the Spiš Museum in Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013. 

KICZKOVÁ, Bernadeta: Herrenhaus und Lusthaus Dardanely in Markušovce – Zweigstellen des Museums Spiš in 

Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013. 

KOČIŠOVÁ, Margita – TAROVSKÁ, Larisa: Völkerkundliches Museum in Smiţany – Zweigstellen des Museums 

in Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013. 

CHROMÝ, Pavol – KREMPASKÁ, Zuzana – NIŢNANSKÁ, Marta – ŠTEVÍK, Miroslav:  

Provinzhaus – Sitz des Museums in Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2013. 

 
Publikačná činnosť pracovníkov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi: 
 
Ing. Zuzana Krempaská   
 
KREMPASKÁ, Zuzana – MACKOVJAKOVÁ, Patrícia – SABOL, Martin: Cave Bear from the Paleontological 

collection of The Museum of Spiš in Spišská Nová Ves (Slovakia). In: 11 
th 

EAVP Meeting - Villers-sur-Mer France. 

Villers-sur-Mer 2013, 43 s. 

KREMPASKÁ, Zuzana: Andrej Reiprich – osobnosť múzejníctva. In: KORMOŠOVÁ, Ruţena – KREMPASKÁ, 

Zuzana – PANIGAJ, Ľubomír (zost.): Andrej Reiprich. Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. Spišská Nová Ves 

2013, s. 7-8,  61-66, 81, 88-89. 



  

KREMPASKÁ, Zuzana –  JANČURA, Marián – ŠTEVÍK, Miroslav: Slovak mining route and European iron trail in 

Slovakia. In: CIMUSET 2013. International Committees Meeting. Controversy, Connections and Creativity (CD). 

Rio de Janeiro 2013. 

 
Mgr. Miroslav Števík 
 
Knižné publikácie: 
 
ŠTEVÍK, Miroslav – MACKO, Martin: Kláštor v Podolínci. 370 rokov od príchodu piaristov a 90 rokov od príchodu 
redemptoristov do Podolínca. Bratislava 2013, 74 s., 1. vydanie. 
 
Vedecké štúdie a odborné články: 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: K vývoju sídelných pomerov na území spišského zálohu v rokoch 1412 – 1772. In: Almanach 
Muszyny 2013, s. 29-38. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: K stredovekým dejinám Starej Ľubovne (do roku 1412). In: Rocznik Sądecki, 41, 2013, s. 58-
74.  
ŠTEVÍK, Miroslav: Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876. In: Múzeum, 2, 2013, s. 40-41. 
 
RNDr. Marta Niţňanská 
 
NIŢNANSKÁ, Marta: Niekoľko spomienok na pána profesora Reipricha. In: KORMOŠOVÁ, Ruţena – 
KREMPASKÁ, Zuzana – PANIGAJ, Ľubomír (zost.): Andrej Reiprich. Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. 
Spišská Nová Ves 2013, s. 76-80. 
 
RNDr. Pavol Chormý 
CHROMÝ, Pavol: Zbierky Andreja Reipricha v múzeách na Slovensku. In: KORMOŠOVÁ, Ruţena – 
KREMPASKÁ, Zuzana – PANIGAJ, Ľubomír (zost.): Andrej Reiprich. Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. 
Spišská Nová Ves 2013, s. 67-70. 
 

5. Propagačná a prezentačná činnosť 
Grafické návrhy a inštalácia výstav,  tlač pozvánok, plagátov k výstavám (viď. tabuľka , príloha VIII.), 
k jednotlivým kultúrnym podujatiam v rámci múzea ( prednášky, tvorivé dielne, rozprávky a nočné prehliadky ) 

- aktualizácia web stránky múzea a stránky múzea sk. – zasielanie aktuálnych programov 
- aktualizácia web stránky TERRAINCOGNITA 
- tlačové správy k výstavám pre portál región KSK a iné média  

 

Evidencia príspevkov v médiách: 
  
P.č. Názov média Dátum Názov príspevku 
1. TV Reduta 7.1.2013 Trojkráľová noc 
2. TV Reduta 9.1.2013 Bilancia a plány múzea 
3. TV Reduta 17.1.2013 Výskum Medvedej jaskyne 
4. TV Reduta 6.2.2013 Slovenská cesta do mikrokozmu 
4. TV Reduta 20.2.2013 Vedecká hračka 
5. TV Reduta 8.3.2013 Valné zhrormaţdenie spol.M.R. Štefánika 
6. TV Reduta 11.3.2013 Kraslice- Hoja ďuňďa hoja 
7. TV Reduta 20.5.2013 Noc múzeí 
8. TV Reduta 23.5.2013 Deň múzeí v Smiţanoch 
9. TV Reduta 7.6.2013 Spomienky na Zambiu 
10. TV Reduta 12.6.2013 Soľ nad zlato 
11. TV Reduta 27.6.2013 Dvorné dialógy 1 
12. TV Reduta 9.8.2013 Dvorné dialógy 2 
13. TV Reduta 15.8.2013 Popoludnie v kaštieli 
14. TV Reduta 16.8.2013 Dvorné dialógy 3 
15. TV Reduta 22.8.2013 Spomienky na Petrohrad 
16. TV Reduta 12.9.2013 Dvorné dialogy3 
17. TV Reduta 26.9.2013 Krása v dreve ukrytá 



  

18. TV Reduta 26.9.2013 Remeselnícky týţdeň 
19. TV Reduta 3.10.2013 150.výročie Matice Slovenskej 
20. TV Reduta 4.10.2013 Kamenný herbár 
21. TV Markíza 6.10.2013 Boje o múzeum 
22. TV Reduta 7.10.2013 Boje o múzeum 
23. TV Reduta 22.10.2013 Musica Nobilis 
24. TV Reduta 28.10.2013 Opera v Dardanelách 
25. TV Reduta 20.11.2013 Seminár na kolesách 
26. TV Reduta 2.12.2013 Predvianočné zvykoslovie 
27. TV Reduta 3.12.2013 Dvorné dialógy 5 
28. TV Reduta 17.122013 Vianoce v letohrádku 
29. TV Reduta 24.12.2013 Vianočný koncert v Dardanelách 
 Spolu propagácia 

v TV 
  

30 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencia článkov z regionálnej tlače: 
      
P.č. Názov média Dátum Názov príspevku 
1. Sp. korzár 29.1.2013 Fašiangy v múzeu spojené s karnevalom 
2. Ičko 2/2013 Bilancia 2012 a plány 2013 

 
3. Smiţiansky 

hlásnik  
 Kudzeľná chyţa a my 

4. Sp. korzár 26.3.2013 Kúsok vajíčka rozdal gazda pre súdrţnosť 
5. Sp. korzár 2.4.2013 Stredoveká nástenná maľba oţíva na fotografiách 
6. Ičko 5/2013 Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti  
7. Global 24 6.5.2013 Nová výstava v múzeu Spiša: Zavedie vás do 

slávnej zvonolejárskej minulosti Spiša 
8. Sp. korzár 30.7.2013 Deti v kaštieli poteší vodník Čľupko 
19. Sp. korzár 30.7.2013 Do Múzea Spiša prišli len štyri Anny 
10. Ičko 8/2013 Dvorné dialógy v Múzeu Spiša 
11. Sp. korzár 13.8.2013 Popoludnie s Člupkom ,Strašidlo Bú ukázalo 

deťom pivnicu 
 
12. 

 
Sp. korzár 

 
6.9.2013 

Dezolátna cesta v Markušovciach čaká na opravu 

13. Ičko  10/2013 Štvrté dvorné dialógy 
14. Smiţiansky 

hlásnik 
10/2013 Spomienky na Zambiu 

15. Sp. korzár 8.10.2013 Dobrovoľní hasiči v metropole Spiša pomáhajú uţ 
140 rokov 

 
16. 

Ičko 11/2013 Dvorné dialógy 5 

17. Ičko 1-12/2013 Informácie o akciách a podujatiach Múzea Spiša 
2013  - 12x 

18. Spišský korzár 1-12-/2013 Kam za kultúrou, športom a zdravím- informácie o 
akciách Múzea Spiša - 12x 

 Spolu 
propagácia v 
regionálnej  
tlači 

  
40 

 
 

 
 
 



  

III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky 
 
Pracovno-právna problematika, organizačná, riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť. 
Systém vnútornej kontroly, systém ochrany objektov, bezpečnosť práce, správa budov, ekonomické 
opatrenia na  zabezpečenie efektívnosti prevádzky. Finančné vyhodnotenie  najvýznamnejších akcií 
a podujatí. 
 
Pracovno-právna problematika. 

V personálnej oblasti v  Múzeu Spiša v roku 2013 pracovalo 29 zamestnancov v sídle MS a v jeho 

pobočných zariadeniach v Markušovciach a Smiţanoch. Priemerná mzda v múzeu dosiahla 559, 64 eur.  

Organizačná, riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť. 

Táto činnosť je realizovaná v súlade s organizačnou štruktúrou múzea (systém dvojstupňového riadenia – 

riaditeľka, ktorej sa zodpovedajú  vedúci oddelení a vedúci pobočiek a im ich podriadení pracovníci), ako aj 

v súlade s pracovným poriadkom, ktorý špecifikuje práva a povinnosti zamestnancov i vedenia organizácie.  

Riaditeľka vedie gremiálne porady (najmenej raz za mesiac), z ktorých je vedený zápis. Na kaţdej ďalšej porade  

sa prevádza  kontrola splnených úloh. Pracovné porady, za účasti všetkých zamestnancov sú realizované dva 

krát za rok.   

  Kontrolná činnosť na úseku prevádzky je zameraná na kontroly a prehliadky budov, zariadení a priestorov MS 

na prevádzkach  SNV, Smiţany a Markušovce. Dôleţitá je kontrola spotreby energií a jej pravidelné odpisy i 

vyhodnotenia. Realizuje sa i kontrola plnenia úloh jednotlivých pracovníkov prevádzkového oddelenia, ktorí sú 

umiestnení na rôznych pracoviskách. Zvýšená pozornosť je venovaná kontrolám expozičných a výstavných 

priestorov múzea a funkčnosti EZS, EPS a KZS. Štvrťročne sú vykonané kontroly PPO a BOZP v spolupráci 

s externým pracovníkom - technikom PPO a BOZP, Ing. Tokarčíkom z firmy Livonec.  Kontroly sú vykonávané 

v  zmysle platných vyhlášok a nariadení.   

    Prehľad kontrolnej činnosti na úseku prevádzky v roku 2013, realizovaný z vlastných FP: 

- zabezpečenie odbornej prehliadky všetkých prenosných hasiacich prístrojov a poţiarnych 

   hydrantov, tlakovej skúšky poţiarnych hadíc, opravy a výmeny hasiacich prístrojov na základe   platnej vyhlášky 

a noriem (212,76 eur), 

- zabezpečenie pravidelnej odbornej prehliadky  a skúšky elektrického zariadenia v HB Markušovce (394,98 eur),  

- vypracovanie poţiarnobezpečnostnej charakteristiky na Provinčný dom na základe  nedostatkov zistených pri  

komplexnej protipoţiarnej kontrole OR HaZZ v januári 2013 (150,- eur), 

- vykonávanie pravidelných mesačných a štvrťročných kontrol  EPS v Markušovciach,   

- zabezpečenie odbornej prehliadky komínov na objektoch v SNV a Smiţanoch (vlastná kontrola),  

- zabezpečenie úloh v oblasti OPP a BOZP, vykonanie odbornej prípravy protipoţiarnych hliadok a cvičného 

poţiarneho poplachu pre pracovníkov múzea, 

- zabezpečenie a vykonanie vstupného školenia novoprijatým pracovníkov múzea o BOZP a ochrane pred 

poţiarmi,  

- zabezpečenie a vykonanie opakovaného školenia zamestnancov z BOZP, 

- vypracovanie novej kompletnej dokumentácie OPP na základe platnej vyhlášky a noriem poţiarnym 

technikom  (Ing. Tokarčík- v rámci zmluvnej činnosti firmy Livonec), 

- vykonanie kontroly a uzavretie dokumentácie BOZP a ochrany pred poţiarmi za rok 2013 a vypracovanie 

previerky BOZP a prac. prostredia za rok 2013 v spolupráci s  technikom OPP a BOZP.  

- vykonanie komplexnej protipoţiarnej kontroly OR HaZZ v Sp. N. Vsi 25. 1. 2013, 



  

Systém vnútornej kontroly. 

Organizácia realizuje systém vnútornej kontroly prostredníctvom interných smerníc, vypracovaných podľa 

platných smerníc a dodatkov vydaných  KSK (odsúhlasovanie všetkých príjmov a výdavkov,  pri obstarávaní 

tovarov a sluţieb je zabezpečovaný prieskum trhu a  verejné obstarávanie - toto bolo  v roku 2013  realizované 

podľa platných smerníc a dodatkov vydaných KSK).   Zabezpečovanie  a realizácia VO pri obstarávaní tovarov 

a sluţieb v rámci  projektov vo vlastnej réţii je náročné a čoraz akútnejšie vzniká potreba vytvorenia miesta 

ekonomicko, investičného a projektového manaţéra. V súčasnosti VO realizujú: riaditeľka, správca budov, ale aj 

odborní pracovníci, čo je niekedy neúnosné ( v roku 2013 múzeum realizovalo 14 projektov).  

   Systém ochrany objektov. 

Ochrana vo všetkých objektoch Múzea Spiša okrem RD kpt. J. Nálepku je zabezpečená poplachovým systémom 

na hlásenie narušenia. Objekt Provinčného domu v SNV je napojený na centrálny pult ochrany PZ SR a vo 

výstavných a expozičných priestoroch je nainštalovaný kamerový zabezpečovací systém. Na ďalších objektoch 

múzea je   vyrozumenie  o prípadnom narušení objektu zabezpečené prostredníctvom telefónnych volačov 

určeným pracovníkom múzea. Objekt areálu kaštieľa v Markušovciach je chránený stráţnikom. Samotný kaštieľ je 

zabezpečený elektrickou poţiarnou signalizáciou a kamerovým zabezpečovacím systémom. 

Bezpečnosť práce. 

   Plnenie úloh  na úseku ochrany pred poţiarmi a BOZP je u organizácie zabezpečené dodávateľským spôsobom – 

firmou Livonec, paušálnym poplatkom 60 eur / mesiac. Táto zodpovedá  v rozsahu príslušnej legislatívy 

a v rozsahu zmluvy s MS. V roku 2013 bola v Múzeu Spiša vykonaná komplexná protipoţiarna kontrola OR HaZZ 

v Sp. N. Vsi 25. 1. 2013. 

    Ekonomické opatrenia na zabezpečenie efektívnosti prevádzky. 

Nakoľko Múzeum Spiša začalo hospodárenie v roku 2013 s finančnou stratou, vedenie v spolupráci 

s ekonomickým oddelením muselo hneď na začiatku roka prijať prísne opatrenia, spojené s týţdennými 

kontrolami, pôţičkou od KSK formou jednorázového zvýšenia transferu a splácania tejto pôţičky aţ do 

júla 2013. Počas celého roka trvali  obmedzenia. 

V roku 2013 sa však nedalo šetriť na prevádzke, nakoľko uţ v predchádzajúcom období bol zníţený odber energií 

jednak  hospodárnejšou prevádzkou, jednak uzatvorením nového cenovo výhodnejšieho kontraktu 

s dodávateľom, čo prinieslo pozitívny výsledok a to preplatok na energiách za rok 2013, čo nás zachránilo. V RD 

Smiţany a v domčeku sa  vykonalo  odhlásenie odberného miesta elektriny. Śetrilo sa aj na vykurovaní objektov.  

  Údrţba a opravy boli obmedzené iba na skutočne nevyhnutné minimum, v podstate len na odstraňovanie 

vzniknutých havárií. ( uvedené vyššie) 

            Mzdová úspora vznikla dlhodobou maródkou údrţbára. Ďalšou úsporou bolo zahrnutie prác kuričov v SNV 

a Smiţanoch v prac. dňoch do pevnej pracovnej  doby v kumulovanej funkcii, s vyplácaním mzdy za výkon práce 

kuriča na dohodu o vykonaní práce len za dni pracovného voľna. Zároveň nám pomohli 3 pracovníci, ktorých 

poskytol ÚPSVaR v SNV. V roku 2013 bol príkaz riaditeľky hospodáriť efektívne a  úsporne - organizácia spájala 

jednotlivé sluţobné cesty, zrušením niektorých pevných telefónnych liniek a účelným pouţívaním mobilných 

telefónov formou novej zmluvy s operátorom ORANGE za výhodné paušály, ako aj vyuţívaním internetov na 

pobočkách sa podarilo  zníţiť náklady. Pri rozposielaní pozvánok na jednotlivé akcie organizácia vyuţíva internet 

vo všetkých zariadeniach MS.  

 

 



  

Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí. 
 
V kapitole I. uţ boli uvedené získané projekty z MK SR (11), Terra Incognita (3), projekty Mesta SNV .  Z týchto 

finančných prostriedkov boli realizované aj finančne najnáročnejšie akcie a podujatia: 

 

Zoznam projektov získaných Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi,  
 z grantového programu Ministerstva kultúry SR 2013 

 
Názov projektu 

Celkový  
rozpočet 

Poţadovaná  
dotácia 

Spolufinancovanie 
 

Podporené 

 
2.2. 
 
Doplnenie prístrojového vybavenia 
paleontologického a preparátorskej dielne – štvrtá 
etapa. Kód ţiadosti: G485PBBR3R 

 
 

3583 

 
 

3403 

 
 

180 

 
 
  3000 

„ Zvony, zvonenie, zvonice na Spiši v minulosti“. 
Výstava venovaná osobnosti Konráda Gaala – 
lejár európskeho formátu.  
Kód ţiadosti: UFE8J278KT 

 
 

7500 

 
 

7125 

 
 

375 

 
 
  5000 

Profesor Andrej Reiprich – osobnosť školstva 
a vedy(vydanie  zborníka z konferencie venovanej 
storočnici narodenia prof. Andreja Reipricha). Kód 
ţiadosti: TWU22FEXW3 

 
 

3350  

 
 

3182,50 

 
 

167,5 

 
 
  2000 

Zlepšenie technického vybavenia Múzea Spiša 
výpočtovou a digitálnou technikou za účelom 
inplementácie nových informačných technológií 
pri plnení základných funkcií múzea.  
Kód ţiadosti: 3K59HPGLAP 

 
 

5140 

 
 

4883 

 
 

257 

 
 
  3200 

Reštaurovanie súboru klasicistického nábytku 
z kaštieľa v Markušovciach. 
Kód ţiadosti:  VQ3UJWLD1P 

 
5970 

 
5671,50 

 
298,50 

 
  3000 

 
2.3 
 
Zabezpečenie trvalého odborného uloţenia 
botanických,paleontologických a numizmat. 
Zbierok. Kód ţiadosti: 65VFBRDUNT  

 
3237 

 
3074 

 
163 

 
   3000 

Skvalitnenie ochrany fondu historických obrazov v 
depozitári Markušovce - vybudovanie nového 
výsuvného, závesného systému. Kód ţiadosti:  
JJ661LPAAX 

 
 

4798 

 
 

4558 

 
 

240 

 
 
  4500 
  

Názov projektu: Poplachový systém na hlásenie 
narušenia a kamerový zabezpečovací systém.  
Kód ţiadosti: 16MHGJC6VP 

 
4300 

 
4085 

 
215 

 
 
   2000 

 
2.4 
 
Akvizícia hudobných nástrojov – zbierky 
akordeónov III. a čembala 
Kód ţiadosti: 4L2R9AALK1 

 
7250 

 
6887,50 

 
362,50 

 
6 800 

 
1.1 
 
Provinčný  dom – sídlo Múzea Spiša v Spišskej 
Novej Vsi -komplexný reštaurátorský výskum 
objektu v zmysle rozhodnutia KPÚ KE-09/1606-
02/6685JJ, KE-11/464-02/2246/ZD a výsledkov 
AHV Provinčný dom Sp.N.Ves 2010. 
Kód ţiadosti: JA5N1MCG5R  

 
 

9 555 

 
 

9 077 

 
 

478 

 
 
8 000 eur 



  

Komplexný výskum NKP Kaštieľ s areálom 
Markušovce a jeho častí (č. ÚZPF): Kaštieľ 
Mariássyovský 671/1, Stavba hospodárska 671/3,  
Park francúzsky 671/5, Markušovce 053 21, 
Michalská ulica č.59a č.53, III. etapa 
komplexného výskumu . Kód ţiadosti: 
1RMLXJMI16 

 
 

27 090 

 
 

25 735,50 

 
 

1 354,50 

 
 
15 000 eur 

 
Spolu 

 
79708,-€ 

 
75720,5,-€ 

 
4 091  € 

 
55 500 .- 
 

 

 

Bez finančných prostriedkov z projektov, ako aj príspevku OK a CR na činnosť, by Múzeum Spiša v SNV 

nebolo schopné plnohodnotne realizovať svoju činnosť, ani naplniť vlastné príjmy. 

 

Projekty Terra Incognita – prezentačné aktivity MS: 

1. Cestou ţivota našich starých mám a otcov     3 000 eur 

2. Regionálne múzea a cestovný ruch : Výzva , alebo slepá ulička?     4 950 eur 

3. E - books , elektronické publikácie o múzeu Spiša                              3 408 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IV.   Vyhodnotenie ekonomickej činnosti 

              Hospodárenie organizácie v roku 2013 

 

 Správa o hospodárení za rok 2013 

 

   Múzeum Spiša malo pre rok 2013 schválený rozpočet 294 846,-€, 

ktorý sa  v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravoval na 

konečnú výšku  312 503,- € bežného transferu, (v tom na  činnosť 

organizácia obdŕžala  11 351,- € a prevádzku 301 152,- €.) Na 

kofinancovanie podporených 3   kapitálových projektov z MK SR 

poskytlo KSK 1 718,- € a organizácia  dofinancovala tento projekt 

20,- €. V roku 2013 organizácia obdŕžala   aj bežný transfer na  3 

projekty (Terra incognita) vo výške 11 358,-€).  

   Organizácia aj v r. 2013 pokračovala v podávaní projektov na MK SR,  

   z ktorých bolo 8 projektov z BV úspešných s celkovou dotáciou 

31 150,-€.  Kofinancovanie týchto úspešných projektov zabezpečilo KSK 

a organizácia  vo výške 2 433,-€. V roku 2013 sme zabezpečovali 

vstupy do expozícií a na  výstavy cez kultúrne poukazy z MK SR 

v celkovej výške 3 371,-€. Organizácii  sa veľmi osvedčil tento 

spôsob získavania financií.  

 

 

  Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2013 BV: 

   Rozpočet k 1.1.2013 BV                                283 495,-  € 

   r.opatrenie prisp.na činnosť                           11 351,-  € 

   r.opatrenie EHMK /reklam.predmety a kult.akcie)         3 500,-  € 

   r.opatrenie TI                                         11 358,-  € 

   r.opatrenie spolufin.projektov                          1 699,-  € 

   r.opatrenie odmena riad.                                1 100,-  € 

   

_____________________________________________________________________ 

     C e l k o m                                         312 503,-  € 

   

===================================================================== 



  

 

   Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2013 MK SR  BV: 

   r.opatrenie  – projekt zvony,zvonice...                  5 000,- € 

   r.opatrenie  – projekt skvalit.ochrany hist.obrazov      4 500,- € 

   r.opatrenie  – projekt poplach. systém SNV               2 000,- € 

   r.opatrenie  – projekt doplnenie prístroj.vybav.lab.       450,- € 

   r.opatrenie  – projekt zlepšenie techn.vybav.PC          3 200,- € 

   r.opatrenie  – Provinčný dom –komplex.výskum MS SNV      8 000,- € 

   r.opatrenie  - Prof.A.Reiprich-osobnosť školstva a vedy, 2 000,- € 

   r.opatrenie  - zabezp.kvalit.uloženia bot.a numiz.zb.    3 000,- € 

   r.opatrenie  - reštaurovanie klasic.nábytku Kaštieľ Mark.3 000,- € 

   

_____________________________________________________________________ 

   S p o l u :                                             31 150,- € 

   

=====================================================================   

   Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2013 MK SR BV: 

   r.opatrenie kultúrne poukazy                             3 371,- €           

   __________________________________________________________________ 

      C e l k o m                                           3 371,- € 

   

===================================================================== 

 

   Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2013 KSK BV Terra incognita):    

 

   r.opatrenie – Cestou našich starých mám a otcov          3 000,- € 

   r.opatrenie – „e-books“ elektronické publikácie          3 408,- € 

   r.opatrenie – Reg.múzeá a CR –medzinár.workshop a exkurz.4 950,- €    

   

_____________________________________________________________________ 

      C e l k o m                                          11 358,- € 

   

===================================================================== 

    

     



  

   Organizácia si stanovila vlastné príjmy na 27 494,78€, plnenie 

k 31.12.2013 bolo 36 831,51 €. Ako doplnkovú formu úhrady vstupného 

organizácia využíva kultúrne poukazy o ktoré KSK navýši dotáciu. (Pri 

prijatí kultúrnych poukazov miesto úhrady vstupného organizácia 

o nich neúčtuje ako o svojich príjmoch.) Táto forma sa nám osvedčila 

a aj vďaka týmto financiám vo výške 3 371,- € sme mohli realizovať 

naplánované akcie. V roku 2013 sme získali   od sponzorov 1 550,- €.  

 

Príjmy (rozpočet) na bežné výdavky na rok 2013: 

 

1. Z dotácie KSK z podielových daní                   289 794,- 

2. z dotácie KSK na činnosť                            11 351,- 

3. z KSK na projekty Terra incognita                   11 358,-     

4. počiatočný stav na účte                             16 221,03 

         + z vlastných príjmov                         36 831,51    

5. prísp.od mesta,sponz.prísp.                         1 550,- 

________________________________________________________________                                                    

6. z dotácií MK SR projekty BV                         31 150,-  

7. z kultúrnych poukazov                                3 371,- 

8. z soc.fondu (nerozpočtovaný)                         4 519,74  

_________________________________________________________________ 

                           C e l k o m               406 146,28     

 

Príjmy (rozpočet) na kapitálové výdavky na rok 2013: 

 

1. z dotácie MK SR – projekt komplex.výskum Markuš.     15 000,- 

2. z dotácie MK SR – akvizícia hudob.nástrojov           6 800,- 

2. z KSK – kofinancovanie projektov                      1 718,- 

3. projekt MK SR – doplnenie prístroj.vybav.lab.         2 550,-  

________________________________________________________________ 

                           C e l k o m                  26 068,-  

================================================================= 

Celkové príjmy                                        432 214,28  

 

 



  

Organizácia čerpala výdavky vo výške      

              

z dotácie MK SR  BV                                    34 521,- 

z dotácie MK SR kap.výdavok                            24 350,-   

z rozpočtu KSK bežný výdavok                          312 503,- 

z rozpočtu KSK kof.kap. projektov                       1 718,- 

z vlastných príjmov                                    36 201,89        

z grantov a prísp.od iných sub.verej.správy             1 550,- 

zo zdroja 72 (soc.fond)                                 1 720,53                                     

________________________________________________________________ 

                       C e l k o m                    412 564,42   

============================================================== 

 

Konečný stav na účtoch MS                              19 649,86 

 

  

 

 Projekty: z MK SR  BV                        Dotácia  Kofinancovanie 

    

MK- 6465/2013/OKaCR/2.2 Zvony,zvonice,zvonenie na 

    Spiši v minulosti venované osobnosti Konráda  

    Galla –lejár európskeho formátu            5 000,-      375,- 

 

 

MK- 6814/2013/OKaCR/2.3 Skvalitnenie ochrany fondu 

    Histor.obrazov v dep.Markušovce - vybudovanie   

    nového výsuvného, závesného systému         4 500,-      240,- 

 

MK- 6812/2013/OKaCR/2.3 poplachový systém na hlásenie 

    narušenia a kamerový zabezpečovací systém   2 000,-      215,- 

 

MK- 6469/2013/OKaCR/2.2 Doplnenie prístrojového  

    vybavenia prístrojového vybavenia paleontolog. 

    laboratória a prepar.dielne- IV.etapa         450,-     179,- 

 



  

MK- 6467/2013/OKaCR/2.2 Zlepšenie techn.vybavenia 

    výpočtovou a digitálnou technikou za účelom 

    implementácie nových informačných technológií 3 200,-     269,- 

 

MK- 7350/2013/OKaCR/1.1 Provinčný dom – sídlo Múzea 

    Spiša v Sp.Novej Vsi komplexný reštaurátorský 

    výskum objektu v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice  8 000,-     526,-    

     

MK- 6466/2013/OKaCR/2.2 Profesor Andrej Reiprich- 

    osobnosť školstva a vedy (vydanie zborníka z 

    konferencie venovanej storočnici narodenia prof. 

A. Reipricha                                     2 000,-     168,- 

 

MK- 6815/2013/OKaCR/2.3 zabezpečenie kvalitného  

    odborného uloženia botanických a numizmatických 

    zbierok                                         3 000,-     162,- 

 

MK- 6464/2013/OKaCR/2.2 Reštaurovanie súboru 

    klasicistického nábytku z kaštieľa v  

    Markušovciach                                   3 000,-     299,-         

______________________________________________________________ 

S p o l u :                                  31 350,-   1 699,- (KSK)   

                                                                 

734,- (MS)                                                             

Projekty z MK SR KV:                                                                                                             Dotácia          Kofinancovanie 

 

MK- 6623/2013/OKaCR/2.4 Akvizícia hudobných 

    nástrojov – zbierka akordeónov III. a  

    čembala                                   6 800,-     363,- (KSK) 

 

MK- 6469/2013/OKaCR/3 doplnenie prístrojového  

    vybavenia paleontologického laboratória 

    a preparátorskej dielne IV. etapa         2 550,-     179,- (MS) 

 



  

MK- 7349/2013/OKaCR/1.1 Komplexný výskum NKP 

    Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho časti 

    III. etapa komplex. výskumu v zmysle 

    zistených výsledkov 2011 (havar.stav)    15 000,-   1 355,- (KSK) 

                                                                    

20,- (MS) 

 

          S p o l u :                                  24 350,-   1 718,- (KSK) 
                                                                   

199,- (MS) 

==============================================================                     
     

Projekt Terra incognita BV (KSK)             Dotácia   Kofinancovanie 

 

Cestou našich starých mám a otcov Smižany      3 000,-        0 

„ebooks) elektronické publikácie               3 408,-        0 

Regionálne múzea a cest.ruch (Medzinárodný 

workshop a exkurzia)                           4 950,         0 

______________________________________________________________                              

S p o l u :                                   11 358,-        0 

===================================================================== 

             

Projekt:  

kultúrne poukazy                   3 371,-  €  

 

 

Granty + prísp.od iných subjektov 

Ludovika energy                      300,-  € 

Lesy mesta                           500,-  €   

Mesto SNV                            400,-  € 

Obec Markušovce                      250,-  €     

Obec Smižany                         100,-  € 

________________________________________________ 

S p o l u :                        1 550,-  €                           

================================================ 

 



  

Čerpanie nákladov:                     Rok 2012      Rok 2013 

 

1. Celkové náklady                   443 157,1O     418 497,30 

 

 z toho:- materiálové                 29 878,14      18 446,-    

        - interierové vybavenie        4 682,59         102,-  

        - výpočtová technika           1 315,-        3 560,- 

        - prev.str.prístr.zar.tech. 

          a náradie                   12 381,96      7 358,55 

        - nákup DHM                    1 264,15      1 654,45 

        - materiál APVV                1 063,66      1 525,16 

        - tonery do tlačiarní a kopirky  637,84        465,84 

        - knihy,časopisy,tlač.mapy,plagáty 421,41      409,13 

        - prac.odevy,obuv a prac.pomôcky    71,70        -  

        - nákup občerstvenia                44,77        - 

        - knihy                               -     - 

        - benzín                         1 714,26      1 270,68 

        - motorové oleje                       -   - 

        - kancelársky papier               158,80         88, 

        - kancelárske potreby              219,99        161,59 

        - čistiace potreby                 438,54        297,47 

        - autodiely                           -             -  

        - materiál na opravu a údržbu      879,36        138,12 

        - propagačný materiál              109,46          - 

        - videokazety,pásky,karty            4,90          4,- 

        - ostatný všeobecný materiál        312,57        251,58 

        - výtvarný materiál                 202,13        1O7,53 

        - fotomateriál                         -             -  

        - krmivo pre psa                     340,-         112,- 

        - projekt Terra incognita spotreba mat. 2 958,63   939,90 

        - trojlístok vstupenky                  0,48          - 

                  

        - náklady a energie                    51 996,37    45 401,65 

        - elektrická energia                    28 861,13    25 504,- 

        - zemný plyn                            22 571,87   19 178,29 



  

        - voda                                   1 123,06      719,36 

        - spotreba tovaru – predaj              51 996,37    3 450,17 

  

        - náklady na opravy a údržbu            19 735,34    4 799,06  

        - bežné OaÚ výpočt.programov               130,20      406,46 

        - bežné OaÚ interiérov.vybavenia           145,23         - 

        - bežné OaÚ výpočt.tech.                   183,76       52,20   

        - bežné OaÚ stroj.,prístr.               1 039,87    2 634,60 

        - bežné OaU špec.strojov a prístr.          75,18         - 

        - bežné OaU budov, objektov             15 956,44    1 148,96 

        - bežné OaÚ doprav.prostr.                 337,70       62,26  

        - bežné OaÚ ostané,zbierok                   -            - 

        - revízie                                1 866,96      494,58 

    

        - náklady na cestovné                    3 090,28    2 435,69  

        - cestovné tuzemské                      1 684,07      229,20 

        - cestovné zahraničné mimo ČR            1 208,05    2 435,69 

        - cestovné zahraničné ČR                   198,16         - 

   

        - náklady na reprezentáciu                 144,91       82,64 

     

        - náklady na služby                      28 627,-   46 319,40 

        - školenie,kurzy,semináre                   255,-       105,- 

        - propagácia,reklama,inzercia             6 313,20   4 010,10 

        - štúdie,expertízy,posudky                2 OOO,-     2 266,- 

        - nájomné ostatné,bezp.schránka           100,80     488,16 

        - dopravné                                 36,-  1 162,08 

        - telefón (pevné linky),fax             1 961,11    1 093,48 

        - mobilné telefóny                      2 234,32    2 242,71 

        - internet                              1 468,09    1 041,01 

        - internet APVV                           566,34        - 

        - poštovné                                372,31      336,79 

        - iné náklady na spoje                     25,20        - 

        - členské poplatky Zväzu múzeí             100,-       100,- 

        - udržiavanie softweru pravid.             219,48     765,44 



  

        - udržiavanie softweru nepravid.           159,50      20,- 

        - software /prog.vybav./rozšír.              -          - 

        - provízie                                 151,50     109,32 

        - iné služby výpočtovej tehniky            240,-        -      

        - drobná údržba budov a zar.                57,6O        - 

        - služby BOZP                              760,,-      720,-        

        - znalecké posudky                           -       8 676,-   

        - stočné                                 1 486,70    1 289,56 

        - likvidácia odpadu                        248,39      226,95 

        - uprat.prep.konz.zbierok,dezinsekcia        -       3 299,- 

        - stráženie a ochrana objektov             156,48      156,48 

        - ostatné služby tlač.publ.                647,94    2 714,20 

        - nákl.pri poriad.koncertov                 50,-      2 000,- 

        - výstavy celkom                         5 800,60    4 104,42 

        - náklady na KVČ, besedy expozície         293,51      300,- 

        - služby Terra incognita                 3 8O2,83    9 092,51                                                                                                                     

                        

        - osobné náklady                       196 339,45  184 445,07  

        - mzdové náklady                       190 780,40  181 323,15 

        - OON                                    5 559,05    3 121,92 

   

        - zákonné sociálne poistenie            66 434,72   63 530,92 

        

        - ost.soc.poist.odvody do DDP                3,63        1,52 

 

        - zákonné soc.náklady                   13 438,14   10 114,30 

        - odchodné                               2 267,-           

        - prídel do Sociál.fondu                 2 024,65    1 690,82  

        - náhrady pri PNS                          566,49      511,48  

        - príspevok na stravné zamest.           8 580,-     7 912,- 

          

        - daň z nehnuteľnosti                      585,60      353,98 

 

        - ostatné dane a poplatky                    2,90        6,85 

        - spotreba kolkov, dialničné známky         50,-         -  



  

        - ost.náklady z prev.činnosti              299,82       50,26 

        - ost.nákl.,popl.ovzd.konc.vratky           239,82      29,36   

        - ost.nákl.-nákup zbierok                    60,-    7 163,- 

 

        - odpisy majetku                         27 229,35  27 341,96 

 

        - odpisy stavieb a budov                 20 989,-   21 367,- 

        - odpisy strojov a zariadení              6 240,35   5 974,96 

    

        - tvorba rezerv                          4 O76,21    4 430,52 

        - tvorba ost.rezrv z prev.               3 020,53    3 289,52 

        - tvorba ost.rezerv (dovolenka)          1 055,68    1 141,- 

 

        - bankové poplatky                        100,99       94,87 

        - daň z príjmov                             1,19        0,08 

  

 

2. Výnosy: 

 

   Celkové výnosy                             421 940,66  419 193,22 

   - Tržby z predaja vstupné                   18 237,10   19 815,49 

   - Tržby z predaja služieb-fotopráce            930,-     1 082,- 

   - Tržby za predaný tovar                     3 809,27    6 080,83 

   - Ostatné výnosy dlhodobý a krátkodobý prenájom 1 943,77 6 188,82 

   - Ostatné výnosy z prev.činn.                 8 966,87      721,16 

   - Zúčt.ost.rezerv.stará dovolenka             4 019,20    4 076,21 

   - kreditné úroky                                 12,37        5,95 

   - Výnosy z bežných transferov               277 978,-   312 503,- 

   - výnosy z kapitál.transferov                18 432,-    22 595,26 

   - výnosy samosprávy z bežných transf.             -      34 521,- 

   - výnosy z bežných transf.Terra incognita    12 507,80        - 

   - výnosy samosprávy z kapital.transf.         3 218,-    10 053,-     

   - výnosy z kapitálových transf.              22 221,45        - 

   - výnosy samosprávy z bež.transf.            36 557,83    1 550,- 

   - výnosy samosprávy z bež.transf.            12 938,27        -  



  

   - výnosy od ÚPSVR                               168,73        -    

         

     Výnosy celkom                            421 940,66 - 419 193,22 

     Náklady celkom                           443 157,10 – 418 497,30 

     

_____________________________________________________________________ 

          

3. Hospodársky výsledok                      - 21 216,44   +  695,92  

 

Múzeum Spiša ako príspevková organizácia hospodári s niekoľkými 

zdrojmi  financovania. V roku 2013 sme použili zdroje VUC, vlastné 

príjmy z tržieb za vstupné do expozícií, výstav a kultúrnych podujatí 

ako aj tržby z prenájmu, dobropisov a refundácií. Ďalej sú to zdroje 

od iných subjektov verejnej správy i mimo nej a príjmy zo štátneho 

rozpočtu a od roku 2013 aj sociálny fond organizácie. 

Z účtovných údajov a účtovných výkazov vyplýva, že Múzeum Spiša 

ukončilo účtovný rok 2013 so ziskom 695,92 € a tým sa znížil 

nevysporiadaný výsledok minulých rokov na účte 428 na 16 253,17  €. 

Dosiahnuť zisk sa nám podarilo hlavne šetrením elektrickou energiou, 

plynom a dosiahnutím resp. prekročením vlastných príjmov. Taktiež sme 

nakúpili majetok z prostriedkov MK SR, ktoré  

sa budú postupne zúčtovávať do nákladov organizácie vo forme odpisov.   

 

Múzeum Spiša obhospodaruje majetok zverený do správy v celkovej 

zostatkovej hodnote 806 628,35 €.                          

 

Ako vždy najvyššiu položku rozpočtu tvoria osobné náklady, t.j. mzdy 

a odvody, čo v roku 2013 predstavuje  56,50 % zo všetkých výdavkov.   

 

Mzdové náklady                     181 323,15    

priem.počet prac.                       27 

priemerná mesačná mzda                 559,64 

 

 

 



  

Druhú najväčšiu položku tvoria energie: 

 

    elektrická energia:             25 504,- 

    plyn                            19 178,29 

    vodné                              719,36 

     

Organizácia vykuruje objekt v Markušovciach el. Energiou, ktorá tvorí 

druhú najväčšiu položku rozpočtu, ale aj napriek tomu bola úspora 

2 863,02 €. V roku 2013 objekty v Smižanoch a Spišskej Novej Vsi sú 

vykurované plynom, kde šetrením vznikla úspora 3 471,71 €. 

       

V roku 2013 sme zrealizovali len povinné revízie hydrantov a plynovej 

kotolne.   Revízie činili spolu  494,58 €.  

           

Celkové odpisy investičného majetku predstavovali čiastku 27 341,96 €. 

Do zbierkového fondu pribudli nákupom zbierkové predmety iba 

z dotácie MK SR a kofinancovania KSK vo výške  7 163,-€. Pre 

nedostatok finančných prostriedkov organizácia v roku 2013 iné 

zbierkové predmety nenakúpila.    

 

Hospodárenie múzea v uplynulom roku bolo v zisku. Verejné 

obstarávanie tovarov, prác a služieb prebiehalo v zmysle schválenej 

smernice KSK. Vlastné príjmy boli vyššie vďaka väčšieho počtu 

atraktívnych podujatí, večerných prehliadok, koncertov, výstav 

a sprievodných akcií k výstavám. Vlastné príjmy tvoria aj príjmy 

grantov, z poistného plnenia, za prenájom priestorov a samozrejme 

vstupné do expozícií, predaj propagačného materiálu a doplnkového 

tovaru.   

 

Pre nedostatok finančných prostriedkov ešte zaostáva pravidelná 

revízia, údržba budov a interiérov, ochrana zbierkového fondu,  nákup 

propagačných materiálov a iných drobných výdavkov. 

 

 

 



  

Príjmy a výdavky rok 2012 a rok 2013: 

Výdavky                                        Rok 2012   Rok 2013  

                           v €_________v €_ 

700       Kapitálové výdavky                                     8 717,80    26 267,- 

600       Bežné výdavky celkom                                 414 329,69   386 297,42  

610       Platy celkom                                         191 442,81   179 925,46 

611    -  Tarifné platy                                        165 192,82   153 497,02 

612    -  Príplatky                                             22 948,99    22 828,44 

614    -  Odmeny                                                 3 301,-      3 600,- 

620    -  Poistné                                               66 788,20    64 256,65 

630       Tovary a služby                                      153 603,04   141 578,70 

631       Cestovné                                               3 039,73     3 119,66 

631001 –  tuzemské                                               1 865,50     1 074,37  

631002 –  zahraničné                                             1 174,23     2 045,29 

632       Energie, voda a komunikácie                           59 207,57    57 863,48 

632001 –  Energie                                               51 595,28    51 361,33 

632002 –  Vodné a stočné                                         1 927,37     2 370,66 

632003 –  Poštovné a telekom.služby                              4 192,28     3 375,54 

632004 -  Komunikačná infraštruktúra                             1 492,64       755,95 

633       Materiál                                              28 981,43    18 918,19 

633001 –  interiérové vybavenie                                  4 552,40       102,- 

633002 –  výpočtová technika                                     2 040,-      3 400,- 

633004 –  prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia               14 175,50    11 054,- 

633005 –  špecialne stroje a zar.                                    -            -        

633006 –  všeobecný materiál                                     4 641,91     2 250,- 

633009 –  knihy,časopisy,noviny,učebnice                         3 402,01     1 931,85  

633010 -  prac.pomôcky, odevy,obuv ost.prac.                        24,70         - 

633015 –  palivá ako zdroj energie                                   -            - 

633016 –  reprezentačné                                            144,91       180,34 

634       Dopravné                                               1 904,85     3 306,37 

634001 –  palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny                1 456,75     1 237,05 

634002 -  servis a údržba auta a vozíka                             98,10        50,-      

634004 -  prepravné a nájom dopr.prostriedkov                      350,-      2 019,32 

635       Rutinná a štandard.údržba                              20 142,61    7 579,09 

635002 – výpočtovej techniky                                       491,56       750,47 

635004 – prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení              1 060,55     2 808,22 

635006 – budov, objektov alebo ich častí                        18 590,50     4 020,40 

636      údržba prevádzk.strojov,prístrojov a zar.                 100,80         - 

637      Služby                                                 40 226,05    50 791,91 

637001 – školenia, kurzy, semináre                                 255,-        105,- 

637002 – konkurzy a súťaže                                      14 876,-     5 461,18  

637003 – propag.reklama a inzercia                               6 538,63    4 150,66 

637004 – všeobecné služby                                     4 822,98      14 653,49                                                    

637005 - špeciálne služby(ochrana objektov)                     156,48       8 682,48 

637011 - štúdie,expertízy,posudky                                 -          2 051,51 



  

637012 – poplatky a odvody                                      170,52         454,57 

637014 – stravovanie                                          7 916,24       9 152,58 

637016 – prídel do sociálneho fondu                           1 360,22       1 921,57 

637027 – odmeny zam. v mimoprac.pomere                        3 545,86       3 665,86 

637031-  pokuty a penále                                          -             50,26   

637035 – dane                                                   584,12         442,75 

640      Bežné transféry                                      2 495,64         536,61 

642006 – na členské príspevky – odborom                         100,-          100,- 

642015 – na nemocenské dávky                                    312,97         436,61 

642013 – odchodné                                             2 082,67           - 

713      Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky          8 657,80       2 729,- 

713004 - kap.prostr.z KSK                                     7 792,20           -          

713005 – kap.prostr.zo ŠR                                         -          2 729,-     

713004 - kap.prostr.z MS                                        865,60           - 

716 -    Prípravná a projektová dokumentácia                      -         16 375,- 

717 -    Rekonštrukcia a modernizácia                             -              - 

719      Nákup zbierk.predmetov                                  60,-        7 163,- 

719002 – kap.prostr. zo ŠR                                        -          6 800,- 

719002 – kap.prostr.z vlastných prostr.(zb.predm.)               60,-            - 

719002 – kap.prostr.z VÚC (zb.predm.)                             -            363,- 

 

Celkom                                                      423 047,49     412 564,42 

Príjmy:                                                        

212      Príjmy z vlastníctva                                 7 433,02       6 619,60 

212003 – prenájom objektov                                    7 433,02       6 549,60 

212004 – prenájom strojov a zar.                                  -             70,- 

220      Adminstr. a iné popl.a platby                       24 675,88      27 309,53 

223001 – Príjmy za služby                                    24 675,88      27 309,53 

243      Príjmy z účtov finanč.hospodár.                         12,37           5,58 

292      Ostatné príjmy                                       2 721,02       4 590,69 

       – 292006 z náhrad poist.plnenia                            -            337,70 

       - 292012 z dobropisov                                  1 521,02       2 259,44 

       - 292019 z refundácií                                  1 200,-          300,- 

       - 292027 iné                                               -          1 693,55 

311      Granty                                               2 600,-        1 150,- 

312      Transfery v rámci verejnej správy                  355 982,63     347 424,- 

312001 – zo ŠR                                               36 557,83      34 521,-  

312007 – z rozpočtu obce                                      1 150,-          400,- 

312008 – z rozpočtu VÚC                                     308 917,80     312 503,- 

312011 – od ostatných subjektov verej.správy                  9 357,-            - 

322      Transfery v rámci verejnej správy                    7 792,20       26 068,- 

322001 – zo ŠR                                                    -          24 350,-  

322006 – z rozpočtu VÚC                                       7 792,20        1 718,- 

453    - zostatok prostr.na účtoch PS k 1.1.                 38 051,40       16 221,03 

453    - zostatok prostr.(Soc.fond Múzea Spiša)                               2 825,85     

 



  

Príjmy spolu:                                               439 268,52      432 214,28 

453    - Zostatok prostr.na účtoch KS k 31.12.               18 859,57       19 649,86    

 

V Spišskej Novej Vsi, 21.2.2014 

Karabinová Oľga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
V.   Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti. 
       Rekonštrukcia, oprava a údrţba majetku, správa budov, starostlivosť   o objekty. Plnenie    
       plánu investičnej činnosti.  
       (Kapitálové výdavky a nákup zbierok). 

 
V investičnej oblasti : 
 
Havarijnú situáciu, ktorá dlhodobo pretrváva na fasáde Provinčného domu  zo strany Levočskej ulice,  

sa nám podarilo začať riešiť z projektu MK SR Obnovme si svoj dom: 

- Provinčný  dom – sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi -komplexný reštaurátorský výskum objektu v 

zmysle rozhodnutia KPÚ KE-09/1606-02/6685JJ, KE-11/464-02/2246/ZD a výsledkov AHV Provinčný dom 

Sp.N.Ves 2010, ako predpoklad na začatie vlastnej realizácie obnovy fasády. 

Ďalším významným projektom bola 3. etapa výskumu v Markušovciach: 

- Komplexný výskum NKP Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho častí (č. ÚZPF): Kaštieľ Mariássyovský 671/1, 

Stavba hospodárska 671/3, Park francúzsky 671/5, Markušovce 053 21, Michalská ulica č.59a č.53, III. 

etapa komplexného výskumu. Výsledkom bol projekt pre stavebné povolenie na rekonštrukciu 

Hospodárskej budovy, ktorej hlavne prízemie je v havarijnom stave. Tieţ bol vypracovaný AHV 

(architektonicko - historický projekt) Francúzskeho parku a dendrologický výskum parku, ktorého výsledky 

môţu byť pouţité  v roku 2014 pri výrube „ohrozujúcich drevín“. 

Napriek tomu, ţe sme v roku 2013 z vlastných FP (2 300 eur) uhradili projekt pre stavebné povolenie 

a realizačný projekt na rekonštrukciu kanalizácie splaškovej a daţďovej vody v Markušovciach, nepodarilo 

sa nám presvedčiť zriaďovateľa ( formou ţiadostí na  riaď. úradu KSK Ing. Bernáta) o havarijnej situácii 

a potrebe realizácie investičnej akcie aspoň po etapách. Hlavne z dôvodu plánovanej výstavby štátnej cesty cez 

Markušovce (nefunkčná kanalizácia  zistená v roku 2011 je hlavným  dôvodom zamákania kaštieľa a hosp. 

budovy). 

 - v roku 2013 sme vybavovali územné rozhodnutie, ako aj stavebné povolenie na rekonštrukciu 

kanalizácie. Situácia je z dôvodu niekoľkých vlastníkov a nevysporiadaných pozemkov na katastri, ako aj 

mnohých nezrovnalostí  u samotných vlastníkov komplikovaná. Stavebné povolenie by malo byť vydané do 

apríla 2014. 

- v roku 2013 sme z projektu MK SR realizovali:  Rekonštrukciu poplachového systému na hlásenie narušenia 

Provinčného domu  

Drobné opravy a údrţba. 

oprava zatekajúcej strechy na kaštieli v Markušovciach - 480,- EUR  (dodávateľsky), oprava lavičiek v areáli 

parku v Markušovciach - 147,- EUR (vlastné zdroje - svojpomocne), 

vymaľovanie priestorov múzea ( depozitáre v HB, výspravky omietok a maľovanie v miestnosti lektorov 

v Markušovciach, kanceláriách PVO, historika a fotokomory v SNV) v čiastke 70,- EUR (vlastné sily 

a prostriedky), nákup nového čerpadla do kotolne v NM Smiţany a jeho inštalácia 61,- EUR, oprava  poruchy 

a výmena ústredne EZS v Letohrádku (150,22).  

 

 

 

 



  

 

Havárie 

- oprava prasknutej vodovodnej prípojky v areáli kaštieľa v Markušovciach – 259,20 EUR (vlastné zdroje - 

dodávateľsky) 

- odstraňovanie havárie podzemného hydrantu (výmena hydrantu z dôvodu nefunkčného  ventila)                                                                                                                                                                      

v NM Smiţany - 409,76 EUR(vlastné zdroje - dodávateľsky)  

 

Negatíva – Neplnenie plánu investičnej činnosti 

 -    Projekt z ROP na revitalizáciu  areálu hudobného múzea a letohrádku  Dardanely sa v roku 2013 opäť 

nerealizoval. 

-     Neboli riešené havarijné stavy  z dôvodu ich veľkej finančnej náročnosti (oprava fasády múzea v SNV 

z Levočskej ulice- nebol podaný pripravený projekt na revitalizáciu Prov. Domu do EŠF ROP 3.1( nebola výzva) 

-  Nerealizovali sme opravu bleskozvodov, výmena starých nefunkčných a poruchových akumulačných pecí 

v Markušovciach, oprava havarijných nedostatkov na budove múzea v Smiţanoch z dôvodu  

- Nerealizovala sa rekonštrukcia kanalizácie v Markušovciach 

Pozitíva 

- Dobrá projektová pripravenosť na investičné akcie, ako sú veľké rekonštrukcie budov, kanalizácie 

v Markušovciach, úprava Francúzskeho parku 

- Na projekty 2013 sme získali sme prostriedky na kapitálové výdavky z MK SR – 15 000 eur 

Splnené boli plánované nákupy zbierok. 

Kapitálové výdavky a nákup zbierok v roku 2013. 

Najvýznamnejšou akvizíciou 2013 bol nákup  hudobných nástrojov – zbierky akordeónov III. etapa  a čembala, 

z prostriedkov MK SR, program 2.4  vo výške  6800 eur a 362,50 eur kofinančných prostriedkov, spolu  7 162,50 

eur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VI.  Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov. 
       Všeobecný popis problémov a návrh prijatých opatrení na ich odstránenie. 
 
Múzeum Spiša spravuje majetok KSK s najväčšou zodpovednosťou. Stará sa o 8 objektov, z ktorých: 

Provinčný dom  - sídlo MS, areál  v Markušovciach – Kaštieľ, letohrádok Dardanely, Park francúzsky 

a Stavba hospodárska sú NKP.  To vôbec nie je zohľadnené v rozpočte ( povinné elektro revízie, PO, 

POZP,  EZS a EPS, údrţba  a opravy...). 

- Stavebno - technický stav budov a zariadení prevádzok múzea je v zlom stave, nakoľko bolo do 

rekonštrukcií a modernizácie  budov a pravidelnej údrţby dlhodobo málo investované.  

- Prevádzkové náklady Múzea Spiša v SNV sú dlhodobo poddimenzované a od roku 2009,  kedy bol 

múzeu  pridelený rozpočet 302 100 eur, ktorý sa však počas roku 2009 krátil na 270 489 eur sa situácia stále viac 

zhoršuje a stáva sa neudrţateľnou. Napriek inflácii a zdraţovaniu energií bol v roku 2013  počiatočný rozpočet  

Múzea Spiša len 283 495 eur, čo neodráţa jeho reálne prevádzkové náklady. 

- Náklady na energie sa od roku 2009 neustále zvyšujú (energie a rôzne pridané poplatky za siete, 

distribúciu, vodné – stočné....). Prijatými opatreniami sme dokázali  minimalizovať spotreby energií, ale sme uţ na 

dne. Ďalšiu situáciu uţ nedokáţeme  ovplyvniť šetrením!  

- Z dôvodu poddimenzovaného rozpočtu a nedostatku pridelených finančných prostriedkov sa vykonávajú  

len najnutnejšie opravy a odstraňovanie havarijných stavov. 

Aktuálne  problémy: 

- múzeum nemá finančné prostriedky  na revízie povinné zo zákona 

- vďaka dotácii od KSK existuje uţ dokumentácia potrebná na podanie projektov (z roku 2011, 2012), avšak nie 

sú výzvy z EŠF, ani potrebné zdroje od zriaďovateľa KSK na rekonštrukcie (Provinčný dom, areál a kaštieľ 

Markušovce)  

- nie sú realizované ani projekty, ktoré z EŠF ROP 3.1 prešli v roku 2010: Revitalizácia letohrádku 

Dardanely 

- vysoká energetická náročnosť objektov, zastarané vykurovacie telesá, 

- chýbajúce opravy fasád a zateplenie objektov (zateplenie plášťov budov, zateplenie striech, zníţenie      

  stropov, výmena okien) 

 - inţinierske siete sú zastarané a po svojej ţivotnosti 

- chýbajúce stroje, zariadenia, náradie a pomôcky na opravy a údrţbu. Najakútnejšou potrebou je zakúpenie 

kosačky – traktora, pre údrţbu rozsiahleho francúzskeho parku v Markušovciach, čo by ušetrilo i ½ pracovnej 

sily 

Do ďalšieho obdobia  je potrebné vykonať energetický audit v kaštieli Markušovce s komplexným posúdením 

energeticky finančne náročného vykurovania starými, poruchovými a technicky i morálne zastaranými elek. 

pecami a ich nahradením novým spôsobom vykurovania. 

- v personálnej oblasti nedostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov, zhoršujúci sa stav, malá motivácia. 

Riaditeľka nemá dostatočné prostriedky na úpravu pohyblivých zloţiek mzdy. Priemerná mzda v múzeách KSK 

bola do roku 2011  v porovnaní s múzeami v ostatných samosprávnych krajoch Slovenska najniţšia. Údaj za rok 

2012 nemáme.  

 

 

 



  

VII. Vyhodnotenie plnenia úloh vedecko-výskumnej činnosti 
(vykazujú múzeá a galérie podľa osobitného usmernenia) 
 
V zmysle zriaďovacej listiny,  zamerania múzea, obsahu jeho zbierkových fondov, ako aj organizačnej štruktúry 

v Múzeu Spiša, pracujú odborní pracovníci na dvoch oddeleniach: 

Spoločenskovedné oddelenie: 

PhDr. Bernadeta Kiczková – vedúca oddelenia, muzikológ 

Mgr. Miroslav Števík – historik 

Mgr. Larisa Tarovská – historik 

Mgr. Mária Staňová Michalková - etnograf  

Prírodovedné oddelenie: 

RNDr. Pavol Chromý – vedúci oddelenia, krajinný ekológ, kurátor zoolog. zb. fondu 

RNDr. Marta Niţnanská – botanik 

Mgr. Patrícia Mackovjaková – kurátor zb. fondu geológia 

Ing. Zuzana Krempaská - paleontológ  

 

V roku 2013 odborní pracovníci riešili tieto úlohy a odovzdali správy z výskumu podľa vyhodnotenia v tabuľke. 

 

 
Poznámka: Odborní pracovníci v tom ktorom roku, odovzdávajú správu z roku predchádzajúceho. Teda v roku 

2013, odovzdali správu za rok 2012. Niektorí pracovníci stihli spracovať správu za rok 2013 do 31.12.2013, a tak 

ju aj odovzdali. Ide hlavne o prípad, kedy odborný pracovník publikuje výsledok svojej  výskumnej úlohy formou 

príspevku v odbornej tlači. 

Riaditeľka Ing. Zuzana Krempaská prezentovala výsledky výskumu i akvizičnej činnosti na dvoch 

medzinárodných konferenciách: 

E.č. Odbor Názov úlohy Termín Riešiteľ Číslo úlohy 
244/
13 

geológia Zbierkový fond mineralógie 
v Múzeu Spiša 

2012 - 2013 
čiastková správa 

P. Mackovjaková PM/01 

245/
13 

etnografia Pôvodné ľudové remeslá vo 
vybraných lokalitách Spiša 

2012 
čiastková správa 

M. Staňová-
Michalková 

MSM/01 

246/
13 

história Národnostné menšiny 
Nemecká menšina na Spiši 

2012 
čiastková správa 

L. Tarovská LT/03 

247/
13 

botanika „Osobnosti prírodovedy na 
Spiši“ Andrej Reiprich 

2012 
čiastková správa 

P. Chromý PCH/04 

248/
13 

botanika Mapovanie orchideí 
Chránené a ohrozené druhy 

2011 – 2013 
čiastková správa 

P. Chromý PCH/02 
PCH/03 

249/
13 

história K najstarším dejinám SNV 
a jej okolia 

2013 
ukončená správa 

M. Števík MS/05 

250/
13 

história Malá encyklopédia 
stredovekých sídiel Spiša 
- čiastková správa 

2013 - 2014 
čiastková správa 

M. Števík MS/06 

251/
13 

dejiny 
hudby 

Výroba a výrobcovia 
akordeónov 

2011 –  
čiastková správa 

B Kiczková BD/03 

252/
13 

národopis Zmapovanie fondu etnografie 
– časti ľudový odev 

2013 
čiastková správa 

M. Staňová-
Michalková 

MSM/02 

253/
13 

botanika Botanický výskum v PIENAP-
e 

2013 – 2015 
čiastková správa 

M. Niţnanská MN/20 



  

KREMPASKÁ, Zuzana – MACKOVJAKOVÁ, Patrícia – SABOL, Martin: Cave Bear from the Paleontological 

collection of The Museum of Spiš in Spišská Nová Ves (Slovakia). In: 11 
th 

EAVP Meeting - Villers-sur-Mer 

France. Villers-sur-Mer 2013, 43 s. 

KREMPASKÁ, Zuzana –  JANČURA, Marián – ŠTEVÍK, Miroslav: Slovak mining route and European iron trail 

in Slovakia. In: CIMUSET 2013. International Committees Meeting. Controversy, Connections and Creativity 

(CD). Rio de Janeiro 2013. 

 

 

Popis realizovaných úloh a ich plnenie v roku 2013 
Spoločensko – vedné oddelenie 
 

 
Riešiteľ úlohy: Mgr. Mária Staňová Michalková 

Číslo úlohy: MSM/01 

Názov úlohy: Pôvodné ľudové remeslá vo vybraných lokalitách Spiša- 2011-2013- pre potreby reinštalácie 

expozície 

Úloha stála 

Úloha riešená v roku 2012, správa vypracovaná a odovzdaná na DPO v júni 2013 

V roku 2013 úloha prerušená z časových dôvodov a  finančných dôvodov múzea, predĺţená do budúcich rokov. 

 

 

Riešiteľ úlohy: Mgr. Larisa Tarovská 

Číslo úlohy: LT/03 

Názov úlohy: Nemecká menšina na Spiši 

Úloha stála 

Počas práce nad úlohou boli pouţite materiály z osobných archívov predstaviteľov nemeckej menšiny na Spiši – 

práca v teréne trvala pribliţné 10 hodín a stále pokračuje. 

Výstup: Výstupom tejto čiastkovej správy môţe byť prednáška, článok, alebo skúmaná téma môţe byť pouţitá 

pri príprave výstavy o národnostných menšinách na Spiši. Materiál môţe byť pouţitý pri konzultáciách študentov 

rôznych stupňov vzdelania.  

 

 

Riešiteľ úlohy: Mgr. Miroslav Števík 

Číslo úlohy: MS/05 

Názov úlohy: K najstarším dejinám Spišskej Novej Vsi a jej okolia 

 (pre Zborník Spiš 7) 

Počas riešenia úlohy sa uskutočnili dve celodenné štúdiá v Štátnom archíve v Levoči a priebeţné štúdium 

v kniţnici Múzea Spiša 

Výstup:  publikovanie štúdie v pripravovanom zborníku Spiš 7 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



  

Riešiteľ úlohy: Mgr. Miroslav Števík 

Číslo úlohy: MS/06 

Názov úlohy: Malá encyklopédia stredovekých sídiel Spiša (I. časť) 

Počas riešenia úlohy sa uskutočnili dve celodenné štúdiá v Štátnom archíve v Levoči a priebeţné štúdium 

v kniţnici Múzea Spiša.  

Výstup: vydanie rovnomennej monografie v roku 2015 

 

Riešiteľ úlohy: PhDr. Bernadeta Kiczková 

Číslo úlohy: BK/03 

Názov úlohy: Výroba a výrobcovia akordeónov 

Úloha v súvislosti s akvizíciami kolekcie akordeónov, získaných v rokoch 2008, 2010 a 2013,  riešenie  od r. 2011, 

úloha má dlhodobý charakter 

Výber v Antikvariáte Europik a dovoz, štúdium literatúry v kniţnici, konzultácie v ZUŠ Sp. Nová Ves, odborné 

konzultácie s doporučenou literatúrou v Bratislave spolu  priebeţne 7  dní. 

Výstup: príprava scenára a inštalovanie vybraných typov v reinštalovanej expozícii po revitalizácii letohrádku  

 

Prírodovedné oddelenie 

 

Riešiteľ: Mgr. Patrícia Mackovjaková  

Číslo úlohy:   PM/01 

Názov úlohy: ZBIERKOVÝ FOND MINERALÓGIE V MÚZEU SPIŠA 

Odovzdaná čiastková správa za rok 2012: Spracovanie údajov o fonde – počet a druhové zastúpenie 

mineralogických zbierok 

Úloha stála 

Práca v depozitári, spracovanie databáz fondu mineralógie, vypracované tabuľky v programe Microsoft Office 

Access, zbierky sú zoradené v mineralogickom systému podľa Strunza, je zaznamenaný ich počet a druhové 

zastúpenie. Počet dní v depozitári v roku 2013: 40   

Výstup: Zoradenie mineralogických zbierok podľa mineralogického systému na základe ich chemického zloţenia 

vo forme tabuliek v programe Microsoft Office Access. 

 

 

Riešiteľ úlohy: RNDr. Pavol Chromý 

Číslo úlohy: PM/04 

Názov úlohy: Osobnosti prírodovedy na Spiši. 

Úloha stála 

Doplnené údaje o prof. Reprichovi získané v priebehu roku 2012, získané od ţiakov prof. Reipricha  - od Olejník 

Ján. 

 

 

 



  

Riešiteľ úlohy: RNDr. Pavol Chromý 

Číslo úlohy: PM/01, PCH 03 

Názov úlohy: Mapovanie výskytu chránených a ohrozených druhov rastlín   

                       Mapovanie výskytu druhov čeľade Orchidaceae 

Úloha stála 

Sledovanie výskytu druhu Ophrys insectifera – orchidea hmyzovník muchovitý v k.ú Teplička  som vyhodnotil za 

roky 2011-2013, kedy som tento druh systematicky vyhľadával. Úlohy PCH 02 a 03 som uvádzal vţdy spolu, 

nakoľko sa jedná o totoţné riešenia – takmer všetky druhy Orchidaceae sú aj chránené druhy. V prehľade boli 

vţdy doplnené aj neorchideovité chránené druhy, ktoré boli potvrdené na lokalitách. 

Počet dni v teréne v roku 2013 -  7 v rámci úlohy PCH 02,03 

Výstup: pripravený podklad k propagačným materiálom – PEXESO Orchidey Spiša 

 

 

Riešiteľ úlohy: RNDr. Marta Niţnanská 

Číslo úlohy: MN/20 

Názov úlohy: Botanický výskum v PIENAP-e 

Výskum bude nadväzovať na: 

- Floristický a  fytocenologický výskum, ktorý bol realizovaný v rámci Komplexného prírodovedného 

výskumu  PIENAP-u (1987-1990), do ktorého sa zapojili viaceré múzea na Slovensku  

- Navrhnutie metodiky monitoringu vegetácie v Pieninskom národnom parku v súvislosti s vybudovaním 

vodnej nádrţe Czorstyn-Niedzica v Poľsku a jej obhajoby na medzinárodnej konferencii v Červenom 

Kláštore (7.-8.10.1999)  

- Monitoring vegetácie v Pieninskom národnom parku v súvislosti s vybudovaním vodnej nádrţe Czorstyn-

Niedzica v Poľsku (1999, 2000, čiastočne v r.  2012) 

- Mapovanie inváznych druhov rastlín v PIENAP-e a jeho ochrannom pásme (2002)   

V r. 2013 realizovaný monitoring vegetácie na trvalovýskumných plochách stanovených v  r. 1999   sčítacou 

metódou druhov, dokumentácia monitorovacích plôch fytocenologickými zápismi. Počet dní v teréne 4. 

Cieľ: porovnanie  zmien  vo vegetácii, ktoré nastali od r. 1999 

Výstup: Výsledky budú prezentované na medzinárodných konferenciách (slovensko-poľských) a publikované 

v odbornej tlači,  v odborných prednáškach poriadaných pre širokú verejnosť v rámci múzea ,  v popularizačno-

náučných prednáškach pre ţiakov a študentov, pre potreby Štátnej ochrany prírody SR. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

PRÍLOHY 

                 
 VIII. Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických materiálov    
        a rozvojových programov kultúry podľa jednotlivých  špecifických cieľov.    
        Stratégia rozvoja  kultúry, Koncepcia ochrany tradičnej ľudovej kultúry, Plán   
        hospodárskeho  a sociálneho rozvoja kraja do roku 2013 a pod. 
 

   Vysvetlivky: Dokument „Stratégia rozvoja kultúry do roku 201“ - SC = strategický cieľ  

 
    

SC 1/ Optimalizovať prevádzku ..... 

špecifické ciele 1:  1.1. – 1.4 

Problém v napĺňaní špecifického cieľa 1 vychádza zo skutočnosti, ţe rozpočet a  

prevádzkové náklady Múzea Spiša v SNV sú dlhodobo poddimenzované a od roku 2009,  kedy bol 

múzeu pôvodne pridelený rozpočet 302 100 eur  počas roku 2009 krátený na 270 489 eur sa situácia 

nezmenila a ani po štyroch  rokoch v roku  2013 rozpočet nedosiahol túto výšku. Rok 2013 MS začalo s 

rozpočtom 283 495 eur. Konečný rozpočet 2013 bol upravený na  výšku beţného transferu 312 503 €. 

(+ príspevok na činnosť a + kapitálové výdavky – kofin. projektov) 

Náklady na prevádzku sa neustále zvyšujú (energie a rôzne pridané poplatky za siete, distribúciu, vodné 

– stočné, ako aj údrţba 8 budov....). Múzeum  prijalo opatrenia na zníţenie spotreby energií, čo prinieslo 

úsporu, avšak  tento spôsob zniţovania nákladov je uţ neudrţateľný. 

-  optimalizovali sme prevádzku od roku 2009, výmenou plynových kotlov, zefektívnením a šetrením, ako 

aj  dôslednou kontrolou pri odbere energií. Výrazne sme zníţili  spotrebu ( el. energie aţ o 45%), avšak 

náklady na elektrinu a plyn sa zvýšili cenami za distribúciu. Aj vďaka uzatvoreniu nových cenovo výhodnejších 

kontraktov s dodávateľmi ( v roku 2011), múzeum rok 2013 skončilo s preplatkom za energie ( elektrina, plyn). 

Ďalšie aktivity pri optimalizovaní prevádzky (SC: 1.2. 1.3. 1.4) 

Múzeum Spiša v SNV systematicky pokračuje v príprave potrebnej dokumentácie na rekonštrukciu budov 

v zmysle akčného plánu rozvoja zariadenia. Hlavným zdrojom FP sú projekty. 

 Komplexný výskum NKP Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho častí (č. ÚZPF): Kaštieľ Mariássyovský 

671/1,   Stavba hospodárska 671/3, Park francúzsky 671/5,  

Markušovce 053 21, Michalská ulica č.59a č.53, III. etapa komplexného výskumu  v zmysle zistených 

výsledkov 2011 (havarijný stav) podľa rozhodnutí KPÚ č.: KE-11/55-04/158/SM,  

KE-11/1609-02/6878/SM, KE-11/1497-02/6606/SO. (15 000 eur) 

( V roku 2013 boli realizované: Architektonicko – historický výskum – Francúzsky park, projekt pre 

stavebné povolenie na rekonštrukciu Hospodárskej budovy, ako aj  odstránenie dlhodobého, 

intenzívneho poškodzovania budovy  spodnou vodou a sanácia vlhkosti základov  a muriva).  

- reštaurovanie  fasády Provinčného domu – sídla MS z Levočskej ulice ( v roku 2013 reštaurátorský výskum 

z projektu Obnovme si svoj dom, 8000 eur) 

- vybavenie stavebného povolenia na projekt: Rekonštrukcia  daţďovej a splaškovej kanalizácie  

v Markušovciach ( plánovaný  rozpočet na investíciu 120 000 eur) 

- Svojpomocne, vďaka  zabezpečeniu vlastných ľudských zdrojov pre potreby údrţby boli realizované mnohé 

drobné stavebné, opravárenské, údrţbárske, záhradnícke a iné práce. 

Ďalšie aktivity sú podrobne spracované v kapitolách III., V. , VI. 



  

Negatíva v SC1: 

          Projekt z ROP na revitalizáciu  areálu hudobného múzea a letohrádku  Dardanely sa nerealizoval 

ani v roku 2013. 

Neboli riešené havarijné stavy  z dôvodu ich veľkej finančnej náročnosti (oprava fasády múzea v SNV 

z Levočskej ulice, oprava bleskozvodov, výmena starých nefunkčných a poruchových akumulačných pecí 

v Markušovciach, oprava havarijných nedostatkov na budove Národopisného múzea.  ( podrobne 

v kapitole V.)  

SC 2: 2.1 – 2.2 

- v rámci optimalizácie vyuţitia priestorov bol  upravený depozitárny priestor v Markušovciach, kde bol 

inštalovaný závesný systém na deponovanie historických obrazov (projekt MK SR 

-  pokračovali sme v úpravách priestorov múzea v SNV a v  Smiţanoch 

 

SC 3: 3.1 – 3.2, ale aj 6: 6.1 – 6.2 

V tejto oblasti boli podané a úspešne realizované projekty z dotácie MK SR – 11 projektov za 55 

500 eur a Terra Incognita 3 projektov za 11 358 eur. (názvy a obsah sú uvedené v správe o činnosti 

MS) 

Širokou spoluprácou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni boli  zabezpečené mimo zdrojové  finančné 

prostriedky  a iná pomoc pri realizácii náročných projektov – výstavy, koncerty, konferencie, semináre, 

prezentačné programy (Ludovika energy s.r.o., PF ÚK Bratislava,  MK SR, MŠ SR, Mesto SNV, súkromný 

sektor). Výsledkom je naplnenie plánovaných  vlastných príjmov v roku 2013) 

SC 4: 4.1 – 4.5 

- pracovníkov si zvýšilo kvalifikáciu  prostredníctvom projektu SNM M3G (SNM BA) 

- zvýšenie aktivity a zodpovednosti pracovníkov bolo zohľadnené v ich finančnom ohodnotení (podiel na 

návštevnosti -  výstavy,  koncerty, nočné prehliadky, prezentácie, projekty, granty...) 

- riešitelia projektu APVV – Veda naţivo boli hmotne zainteresovaní formou odmeny z finančných prostriedkov 

projektu  

 
SC  5: 5.1 -5.2 

- v roku 2013 bolo Múzeum Spiša  mimoriadne úspešné počtom, kvalitou i návštevnosťou kultúrnych 

akcií. Múzeum usporiadalo 191 kultúrnych podujatí , ktoré spolu s expozíciami navštívilo 33 387 

návštevníkov.  

- pracovníci MS realizovali projekty Terra Incognita,  ktoré pomohli zlepšiť činnosť múzea v oblasti 

prezentácie a propagácie 

- medzi hlavné úlohy múzea 2013 patrila realizácia 11 projektov z dotácie MK SR, kde boli podchytené   

všetky oblasti muzeálnej činnosti ako akvizícia, reštaurovanie zbierok, edičná činnosť, ochrana budov, 

ochrana zbierok – mobiliár, zásuvný systém, vybavenie výpočtovou technikou...   

- zvýšením interaktivity programov, ako aj zavedením inovatívnych podujatí sa podarilo múzeu 

udrţať návštevnoť, ale aj záujem verejnosti o múzeum. 

 

 

 



  

SC 6: 6.1 – 6.2 

- Múzeum Spiša rozvíjalo spoluprácu na úseku odborných činností, výskumno-vzdelávacích činností 

a kultúrnych činností a to formou partnerstva a spoluúčasti na projektoch a zahraničných 

konferenciách   

- MS sa stalo lídrom  náročných kultúrnych podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou : putovná SJ 

a AJ výstava: 16 spišských miest v rokoch 1412 – 1876 a konferencia  venovaná  výročiu 600 rokov od 

zálohu 16 spišských miest uhorským  kráľom Ţigmundom Luxemburským, ktorý 8.novembra  1412 

podpísaním zálohovej listiny v Záhrebe dal  mestá do zálohu poľskému panovníkovi Vladislavovi II. 

Jagelovskému. Druhé výročie bolo ukončenie zálohu uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou 

(november 1772) a  prinavrátenie 16. miest spod poľskej správy, výstava bola roku 2013 v Poprade, 

Starej Ľubovni a Košiciach 

- MS rekonštrukciou svojej web stránky, jej pravidelnou aktualizáciou zlepšilo úroveň komunikácie zariadenia 

smerom navonok 

- Múzeum projektom E-books – elektronických publikácií o MS a jeho pobočkách v troch jazykových 

mutáciách, propaguje múzeum vo virtuálnych svetových kníhkupectvách Apple store  

- Múzeu zvýšilo jazykové zručnosti personálu zabezpečením kurzu AJ v MS 

 

   SC 7: 7.1 – 7.3 

- múzeum pravidelne vyuţíva interaktívny portál pre kultúru KSK 

- múzeum pravidelne vyuţíva vysielanie miestnej  TV REDUTA, TV Markíza, STV, SR, magazíne KSK 

- zavedením internetu do pobočného zariadenia v Markušoviach a Smiţanoch sa skvalitnila a rozšírila 

propagácia múzea 

- múzeum aktuálne reaguje na poţiadavky v regióne (školy, široká verejnosť, organizácie) 

- inováciou bolo zavedenie celoročných pravidelných cyklov prednášok  

- múzeum má vypracovaný systém propagácie (logo, web, médiá, Turistické informačné centrá) 

- časovo upravené a rozšírené boli termíny akcií pre verejnosť 

 

II.  Skvalitniť pôsobenie školského systému.... 

SC: 1 - 5 

- spolupráca  Múzea Spiša v okrese SNV so školami  je veľmi dobre rozvinutá a  kladne hodnotená miestnou 

samosprávou aj školami. Tomu zodpovedajú  sluţby, ktoré múzeum ponúka školám: vyučovacie hodiny, 

metodické dni pre pedagógov, terénne exkurzie, prednášky, príprava študentov na SOČ, odborné  

konzultácie pre vysokoškolákov... 

- k 80 % výstav boli pripravené interaktívne podujatia pre školskú mládeţ  (história, hudobná výchova, 

prírodné vedy, ochrana prírody), s vyuţitím kultúrnych poukazov 

- v Meste SNV je vytvorená  sieť 9 ZŠ a SŠ pre aktívnu spoluprácu – vyučovanie v múzeu, terénne 

exkurzie, príprava na súťaţe 

- harmonogram ponúk podujatí uţ distribuujeme nielen riaditeľstvám škôl, ale aj konkrétnym 

spolupracujúcim učiteľom 

- MS zavádza interaktívne prezentácie do svojich výstav i stálych expozícií, čím sa prispôsobilo aktuálnym 

poţiadavkám škôl 



  

SC 3/ - týka sa skôr osvetových stredísk 

SC 4/ - týka sa KSK (múzeum uţ v SC 1  špecifický cieľ 7 ) 

 

SC 5/ Rozvinúť spoluprácu kult. aktérov..... 

- múzeum pravidelne spolupracuje s 11 kult. aktérmi v rámci KSK (/koncerty, výstavy, interakt. podujatia, 

zbierky, know-how) 

- múzeum realizovalo alebo spolupracovalo na viacerých podujatiach v rámci medziregionálnej spolupráce, 

v rámci národnej a  v rámci EÚ (výstavy, koncerty, medzinárod. konferencia....) 

- múzeum spolupracuje s 4 rezortnými a 7 mimorezortnými Občianskymi zdruţeniami 

 

SC 6/ Rozvinúť cestovný ruch.... 

- najviac zahraničných turistov navštívi múzeum v Markušovciach, preto sprevádzanie zabezpečujeme aj 

v dvoch svetových jazykoch 

- v roku 2013 sme vyuţívali ozvučenie v 12 ks audioquidov v troch jazykových mutáciách v expozícii 

kaštieľa v Markušovciach 

- všetky expozície múzea majú sprievodné texty aj v anglickom a nemeckom jazyku (v Markušovciach aj 

v maďarskom) 

- 3 zariadenia múzea sú napojené na Gotickú cestu, jedno na Ţeleznú cestu 

- propagácia múzea na workshopoch cestovného ruchu – prostredníctvom TIC a Mesta SNV   

- V roku 2013 bola realizovaná konferencia  Múzeá a turizmus – „Seminár  na kolesách „ 

celoslovenská akcia prebiehala formou aktívneho workshopu a exkurzie. Seminár bol určený pre 

pracovníkov múzeí a galérií Slovenska, agentúr cestovného ruchu, zástupcov verejnej a štátnej správy. 

Odznelo 12 metodických príspevkov, ktoré vyvolali  otvorenú ţivú diskusiu priamo „in situ“ v desiatich 

objektoch kultúrneho dedičstva na území Regiónu Spiš a Malopoľsko. Jeho cieľom bolo podnietiť 

komunikáciu odborníkov v oblasti kultúry a turizmu, podporiť spoluprácu medzi múzeami v regióne pri 

vytváraní komplexných ponúk pre organizácie cestovného ruchu. Organizátormi boli Múzeum Spiša 

s finančnou podporou OK a CR , z projektu Terra Incognita a i Slovenský komitét Medzinárodnej rady 

múzeí ICOM  s finančnou podporou ICOM Paríţ. Podrobná informácia na web stránke 

www.seminarnakolesach.muzeumspisa.com 

 

SC 7/ Zvýšiť mieru propagácie všetkých záujmových oblastí a sfér kultúry  

- vyuţívanie  internetu na propagáciu múzea ako inštitúcie prostredníctvom nielen vlastnej webovej stránky, 

ale aj web. stránok zriaďovateľa ( terraincognita, regionet…) 

- vyuţívanie internetu na propagáciu kultúrnych a vzdelávacích akcií múzea : podanie informácií e-mailom: 

médiá, TIC na Slovensku, ubytovacie zariadenia na Spiši, školy v regióne, kultúrne inštitúcie, partnerské 

organizácie 

- chýba tlačený propagačný materiál o múzeu a jeho cyklických kultúrno-vzdelávacích a akciách 

- v roku 2013 bola zabezpečená aj propagácia v spolupráci s Mestom SNV na spoločných mesačných 

plagátoch 

 
V Spišskej Novej Vsi, 28.2.2014    Ing. Zuzana Krempaská 

http://www.seminarnakolesach.muzeumspisa.com/


  

IX. Tabuľková časť rozborov - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
 

Vyhodnotenie podujatí, aktivít a kultúrnych sluţieb 

(V tabuľkovej podobe: termín, názov podujatia, forma, popis akcie, miesto konania, okres, spoluorganizátor, 

cieľová skupina, počet účastníkov, počet účinkujúcich, náklady, príjmy) 

 

Tabuľka  č. 1: Vyhodnotenie výstav, podujatí a kultúrnych sluţieb    

         Fotopríloha č.3 Činnosť Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi za rok 2013 
   

 
    

 
 

 

 

 

 


