
 
Správa o  činnosti a hospodárení Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi za rok 2014, 

 kultúrnej organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 
 

Osnova správy zadaná OK a CR, Úradu KSK. 
 

 
I. Všeobecná charakteristika organizácie 

Stručná analýza ekonomických, materiálno-technických a personálnych podmienok činnosti 
a prevádzky organizácie v hodnotenom období. Stručné zhodnotenie plnenia hlavných úloh 
organizácie v roku 2014. Pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvnili výsledky činnosti organizácie 
v hodnotenom období. 

 
II. Vyhodnotenie plnenia úloh a cie ľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

Stručná analýza dosiahnutých výsledkov činnosti organizácie na jednotlivých úsekoch  podľa jej typu 
a charakteru. (U divadiel vyhodnotenie umeleckej činnosti). 
Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách a podujatiach. 
Realizácia projektov. 

 
III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodáreni a a prevádzky 

Pracovno-právne problémy, 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. 

 
IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti 

Hospodárenie organizácie v roku 2014. 
 

V. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investi čnej činnosti 
Rekonštrukcia, oprava a údržba majetku, správa budov, starostlivosť o objekty plnenie plánu 
investičnej činnosti. 

 
VI. Príčiny pretrvávania nedostatkov 

Všeobecný popis problémov a náčrt prijatých opatrení na ich odstránenie. 
 

VII. Vyhodnotenie plnenia úloh vedecko-výskumnej činnosti 
( vykazujú múzeá a galérie podľa osobitného usmernenia ). 

 
VIII. Prílohy  

Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických do kumentov a rozvojových programov 
kultúry pod ľa jednotlivých špecifických cie ľov (Stratégia rozvoja kultúry, Koncepcia ochrany 
tradičnej  ľudovej kultúry, Akčný plán práce s mládežou do roku 2014 a pod.) 
 

IX. Tabuľková časť 
• Vyhodnotenie podujatí, aktivít a kultúrnych služieb  

(V tabuľkovej podobe: termín, názov podujatia, forma, popis akcie, miesto konania, okres, 
spoluorganizátor, cieľová skupina, počet účastníkov, počet účinkujúcich, náklady, príjmy) 

• Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 
• Výkaz ziskov a strát Ú č ROPO SFOV 2-01 
• Prehľad o príjmoch a výdajoch organizácie 
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IDENTIFIKAČNÁ KARTA 

ZA ROK  2014 
 
1 NÁZOV ORGANIZÁCIE  Múzem 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 knižničná, 
divadelná činnost/ 
 

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 
kultúr. dedičstva Slovenska upravuje zákon č. 
206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a 
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

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

    28 / 26 
 
 
    18 
    10 

7 Priemerná mzda zamestnancov: 
 

    605,17 

8 Počet spravovaných objektov: 
 

    8 

9 Rozpočet : 
- schválený: 
- upravený: 

 
    328 055,- 
    341 340,- 

10 Transfer od zria ďovate ľa : 
- na bežné výdavky: 
- na kapitálové výdavky: 

 
    341 340,- 
        5 194,51 

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

 
    63 922,44 
    47 123,40 

12 Výdavky 
- bežné: 
- kapitálové: 

 
  407 924,76  
    15 751,11 

13 Náklady na činnos ť organizácie : 
 

  441 674,46 

14 Návštevnos ť : 
(celkový počet návštevníkov, divákov, 
účastníkov na aktivitách organizácie) 
Pozn: platiacich návštevníkov 

 
    24 874,- 
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Správa o  činnosti a hospodárení  Múzea Spiša v Spišskej Novej  Vsi  
kultúrnej organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti  

Košického samosprávneho kraja 
 

I. Všeobecná charakteristika organizácie 
A) Stručná analýza ekonomických, materiálno-technických a personálnych podmienok činnosti 
a prevádzky organizácie v hodnotenom období.  
B) Stručné zhodnotenie plnenia hlavných a ťažiskových úloh organizácie v roku 2014. 
C) Pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvnili výsledky organizácie v sledovanom období. 

 
A) Ekonomické podmienky roku 2014. 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi začalo svoju činnosť v roku 2014 s rozpo čtom 314 217  eur.  

V priebehu roka 2014 boli Múzeu Spiša pridelené FP na činnos ť vo výške 13 838  eur a ďalšími 

rozpo čtovými opatreniami (kofinancovanie projektov 5 012 eur). Transfer dosiahol výšku 341 340 eur. 

 Získané vlastné príjmy z činnosti (63 922,44) a z mimorozpo čtových zdrojov dosiahli v roku 2014 

výšku 115 512,35 eur (v tom i  dotácie MK SR,  spon zorské príspevky, zisk zo vstupného a predaja, z 

prenájmov....). Kone čné náklady na činnos ť MS boli 441 674,46 eur a celkové výnosy 454 870,42 , takže 

múzeum skon čilo rok 2014 s kladným hospodárskym výsledkom. Taký to výsledok dosiahlo múzeum už 

druhý rok po sebe, čo pokladáme za úspech.  

Realizovať základné a odborné činnosti pomohli Múzeu Spiša projekty, ktoré boli podané v roku 2014 na 

Ministerstvo kultúry do Dotačného systému. Úspešných bolo 5 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 a 1 projekt 

v programe 5.2. a z projektu kultúrne poukazy sme získali 2 768 eur . Celková výška získaných finančných 

prostriedkov z MK SR bola 41 958 eur. Kofinancovanie uvedených projektov vo výške 5% predstavovalo 5 012 

eur, z čoho 4 173 eur poskytol Múzeu Spiša zriaďovateľ a  839 eur múzeum hradilo z vlastných zdrojov. Prehľad 

sponzorských darov a grantov uvádza tabuľka.  

Múzeum Spiša získalo z mimorozpo čtových zdrojov spolu 47 123,40 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.)  

Mimorozpo čtové príjmy Múzea Spiša 2014 
 

 
Mimorozpo čtový zdroj  

Počet získaných 
grantov, darov, 
príspevkov 

Objem 
finan čných 
príspevkov spolu 

Získal 

1.  MK SR, Dotačný program  9 41 958 eur  Múzeum 
2.  Lesy mesta SNV 1 500 eur  Múzeum 
3.  Mesto Spišská Nová Ves 1 300 eur  Múzeum 
4. Obec Smižany 1   100 eur  Múzeum 
5. Obec Hrabušice 1 100 eur  Múzeum  
6. Obec Iliašovce 1 50 eur  Múzeum 
7. Obec Sp.Štvrtok 1 30 eur  Múzeum 
8.  ÚPSVaR SNV 1 4 085,40 eur  

 
Ref.miezd 

 Spolu  47 123,40eur   
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Vďaka tejto mimoriadnej aktivite, bolo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  v roku 2014  úspešné vo všetkých 

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

vlastné príjmy vo výške 42 567 eur . Návštevnos ť Múzea Spiša v roku 2014 dosiahla  24 874 návštevní kov.  

Túto skutočnosť považujeme za veľký úspech, nakoľko v roku 2014 bola mimo prevádzky, z dôvodu realizáci e 

projektu ROP 3.1 z EŠF jedna z hlavných expozícií –  letohrádok Dardanely, čo ovplyvnilo i zníženie počtu 

návštevníkov v kaštieli v Markušovciach. 

Materiálno – technické podmienky prevádzky múzea a starostlivos ť o objekty. 

Špecifické východiská pre rok 2014: 

1. Realizácia rekonštrukcie objektu letohrádku Dard anely a dom čeka v Markušovciach ( od januára 2014 

príprava na odovzdanie objektu dodávate ľovi a 13.5.2014 začiatok rekonštrukcie) (1 342 100 eur)  

2. Príprava a podanie projektu „Múzeum Spiša v Spiš skej Novej Vsi, obnova Provin čného domu – 

dopracovanie a podanie projektu do programu ROP 3.1 ., ktorého uzávierka bola 8.4.2014 (2 490 000 eur)   

3. Príprava zámeru a PD na  projekt „ Rekonštrukcia  Hospodárskej budovy v Markušovciach na 

polyfunk čný kultúrny objekt“, ROP 3.1 z EŠF, ktorý bol podan ý 18.2.2015 (1 950 000 eur)  

4. Realizácia projektov MK SR z Dotácie 2014 a OSSD  ( MS získalo 41 958 eur) 

5. Realizácia dvoch etáp rekonštrukcie kanalizácie splaškovej a daž ďovej vody  - v roku 2014 obidva 

úseky mimo areálu kaštie ľa, I. prekopanie štátnej cesty  a II. napojenie sa na obecnú kanalizáciu ( 

financoval a obstarával priamo  Ú KSK)  

Každoro čné 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 Smižany 

plynovým kúrením. 

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

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

vážne a vyžadujú si rozsiahlejšie zásahy a technické riešenia.  

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

v rozsiahlom exteriéri objektov. 

 

Zlepšenie materiálno technického stavu v roku 2014:  

Rok 2014  bol z pohľadu MT zabezpečenia prevádzky v Múzeu Spiša v SNV mimoriadne náročný.  

A) z  vlastných finan čných prostriedkov  bola zabezpečená výmena radiátorových ventilov ÚK 

a montáž termostatických hlavíc v NM Smižany (1 504,69 eur), čo umožní významné šetrenie energiou.    

Z vlastných zdrojov múzeum realizovalo i drobnú údržbu v objektoch múzea:  realizácia  maliarskych prác 

v kanceláriách, ako aj skladových priestoroch, depozitároch a na údržbe parku. Vo vysokej kvalite sme 

svojpomocne realizovali renováciu parkiet v expozícii NM Smižany 495 eur (vlastné prac. sily 

a prostriedky) ( podrobne kapitola III.). 

Významnou pomocou bolo zakúpenie technického zariadenia z vlastných prostriedkov – záhradného 

traktora pre údržbu areálu v Markušovciach ( 2300 eur). 

B) starostlivos ť o objekty v roku 2014 zabezpe čená  z troch projektov MK SR ( 24 880 eur,  kap. V.). 

- reštaurovanie fasády Provin čného  domu z Levo čskej ulice  ( I. etapa prác na severnej fasáde), 

OSSD MK SR 
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- oprava zatekajúcej strechy na kaštieli v Markušov ciach  (výmena šindľovej strechy na predstavanom 

 vežovom rizalite), OSSD MK SR 

- čiasto čná rekonštrukcia EZS a KZS v Sp. Novej Vsi a KZS  v kaštieli Markušovce, MK SR Dotácia 2.3 

Zhodnotenie MT prevádzky: v roku 2014  Múzeum Spiša  začalo zhodnocova ť úspechy vyplývajúce 

z projektovej pripravenosti. Bez predošlej systemat ickej a cie ľavedomej projektovej práce, by nebolo 

možné v roku 2014 realizova ť – kanalizáciu, ale ani poda ť veľké projekty do EŠF. 

C) od februára  roku 2014 múzeum za čalo i s dlho o čakávanou  rekonštrukciou objektu letohrádku 

Dardanely -  s rozsiahlou expozíciou klávesových hudobných nástrojov z projektu EŠF – programu ROP 

3.1. Náročnosť prípravy objektu Dardanel na odovzdanie dodávateľovi spočívala nielen v rozsahu, ale 

hlavne  špecifickým obsahom expozície. Organy, klavíry, harmóniá, klavichordy – vzácne zbierky , ktoré 

si vyžadovali špeciálny režim a odbornú manipuláciu certifikovaných organárov. Ďalším problémom bolo 

získanie FP od KSK na sťahovanie vo výške 7 468,50 eur   a múzeum realizovalo i  VO na túto akciu. 

Múzeum po dohode s Mestom SNV zabezpečilo i výhodný prenájom priestorov na deponovanie 

zbierkových predmetov.  

(13.5. 2014 sa preberacím konaním a odovzdaním staveniska  zahájila samotná rekonštrukcia objektu 

letohrádku Dardanely a domčeka v Markušovciach). Pre riaditeľku MS to predstavovalo zvýšenú 

náročnosť   v organizačnej práci, v roku 2014 sa uskutočnilo 15 kontrolných dní za účasti  investora VÚC- 

KSK, dodávateľov Hochtief, RH Dúha, Uranpres, MS a projektanta .... 

D) mimoriadne náro čná akcia z poh ľadu časového, organiza čného a finan čného zabezpe čenia 

bola realizácia  dvoch etáp rekonštrukcie kanalizác ie splaškovej a daž ďovej vody v 

Markušovciach  - v roku 2014 obidva úseky mimo areá lu kaštie ľa, I. prekopanie štátnej cesty  a II. 

napojenie sa na obecnú kanalizáciu . (Poďakovanie patrí zriaďovateľovi ÚKSK a osobne riaditeľovi 

úradu za jeho prístup a pomoc. Akcia sa mohla realizovať vďaka projektovej pripravenosti Múzea Spiša 

z projektu MK SR, ale i z vlastných zdrojov (rok 2013).  

Múzeum  spravuje majetok KSK s najvä čšou zodpovednos ťou. Stará sa o 8 objektov: Provin čný dom  - 

sídlo MS, areál  v Markušovciach – Kaštie ľ, letohrádok Dardanely, Park francúzsky a Stavba ho spodárska 

sú NKP, rozsiahly  areál Múzea v Smižanoch a jeho b udovy. V Roku 2015 by mali by ť až 3 z objektov 

v rekonštrukcii z EŠF.  

 

Personálne podmienky. 

V personálnej oblasti  v  Múzeu Spiša v roku 2014 pracovalo 28 (26 prepo čítaných) zamestnancov 

v sídle MS a v jeho pobo čných zariadeniach v Markušovciach a Smižanoch (zozn am v tabu ľkovej časti 

IX.). Priemerná mzda v múzeu dosiahla 605,17 eur.  Počas celého roka sa podarilo udržať pohyblivú zložku 

platu pracovníkov, čím bola ohodnotená aspoň čiastočne mimoriadna aktivita  pracovníkov, ktorí boli v roku 2014 

maximálne vyťažení. Všeobecne však pracovníci nie sú spokojní s výškou tarifných miezd, hlavne v porovnaní 

s odmeňovaním v iných rezortoch. Katalógy činností nezohľadňujú zmeny, ktoré sa za posledných 20  rokov 

udiali v múzeách. Pri Múzeu Spiša  pracuje Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy 

a kultúry, ktorá má 7 členov a jej predsedom je RNDr. Pavol Chromý. Vedenie múzea zastúpené Ing. Z. 

Krempaskou v zmysle zákona č. 2/1991 Zb.z. o kolektívnom vyjednávaní uzatvára s odborármi kolektívnu zmluvu 

a podľa požiadaviek a potreby rokuje so zamestnancami. 
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 Počas roku 2014 v personálnej oblasti nastali viaceré zmeny. Z organizácie odišli pracovníci:  údržbár 

Jozef Budz,  upratovačky - Martina Sedláková, Božena Svetkovská. Historička  Mgr. Larisa Tarovská, ktorá 

v múzeum pracovala od roku 2001 ukončila pracovný pomer dňa 18.3.2014. 

Na miesto historika bol na domu určitú od 5.5.2014 – do 5.5.2016 prijatý Mgr. Juraja Pavlisa, ktorý už 

v múzeu pracoval od 1.11.2013 do 30.4.2014 formou dobrovoľníckej práce z ÚPSVaR. Podobne bol koncom roka 

2013  z príspevku ÚPSVaR  na 9 mesiacov prijatý  údržbár Marek Sokolovský, ktorého sme po uplynutí  podpory 

v rámci §50j prijali od septembra roku 2014  na dobu určitú - do konca roka 2015. Koncom roka 2014 sa nám 

podarilo získať cez §50j  na 9 mesiacov údržbára z ÚPSVaR Ľuboša Bartoša. 

V náročnom roku, kedy prebiehalo sťahovanie expozícií a ich likvidácia, ale aj pri údržbe parku 

v Markušovciach sme intenzívne využívali ponuku ÚPSVaR na pracovníkov pre male obecné služby v rámci 

aktivačných prác ( 64 hod./mes). V múzeu v roku 2014 pracovalo 7 týchto pracovníko a prechádzajú i do roku 

2015. 

Odborné činnosti, súvisiace so zabezpečením verejného obstarávania v Múzeu Spiša sme realizovali 

formou dohody o vykonaní práce s externým pracovníkom Ing. Jánom Reľovským (rozhodnutie vyplývajúce 

z opatrení odstránenia nedostatkov  (Následná finančná kontrola, Útvar hl. kontrolóra  KSK január - apríl 2014). 

Múzeum Spiša v SNV si spoluprácou  s ÚPSVaR  v Sp.N.Vsi a využívaním  možností, ktoré poskytuje pomohlo 

v získaní FP na mzdové prostriedky v roku 2014 - 4 085,40 eur (Spolu - okrem stálych zamestnancov pracovalo 

fyzicky v MS 10 ľudí ) 

Starostlivosť o zamestnancov.  

Vedenie múzea umožnilo 5 pracovníkom kurz anglického jazyka. Jeden krát v roku 2014 sme 

zorganizovali pre pracovníkov rekondičný deň. Poznávacieho zájazdu v Krakove (21.- 22.10.2014), ktorú 

organizoval ZMS sa zúčastnilo 8 pracovníkov. Pracovníci ( min. v počte 10 ľudí) sa zúčastnili na viacerých 

školeniach, odborných seminároch, ktoré boli organizované SNM, ZMS, KSK. Seminár  botanikov SR a ČR,  

Mediálna  sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí, Konzervovanie  zbierkových 

predmetov z kovu – chladné a palné zbrane, Originál alebo kópia v múzeu ..... 

 

B) Stru čné zhodnotenie plnenia hlavných a ťažiskových úloh organizácie v roku 2014 

 

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

2014, o čom sved čí aj plnenie vlastných príjmov, ktoré sme v roku 20 14 nielen naplnili, ale aj výrazne 

prekro čili ( Vlastné príjmy z činnosti: 42 567 eur )  

Východiská pre rok 2014:  

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

dôvodu medzi hlavné úlohy MS v roku 2014 patrila realizácia 8 projektov z dotacie MK SR vo výške 39 190 

a kofinancovanie MS(KSK) 5014 eur (tabuľka je prílohou č.1 vyhodnotenia), projekt č. 9 – kultúrne poukazy bol 

realizovaný vo výške 2 768 eur. Projekty umožnili realizáciu hlavnej  muzeálnej činnosti ako akvizícia, 

reštaurovanie zbierok, ochrana budov, ochrana zbierok, zahraničné služobné cesty. Z finančných prostriedkov 

KSK na činnosť boli realizované kultúrne podujatia, ktoré sa len málo odlišovali od plánovaných, ťažiskových 

podujatí pre rok 2014 a naopak, múzeum realizovalo niektoré nové, neplánované aktivity. (Malé obsahové zmeny 

nastali z technických dôvodov  pri realizácii výstav a z finančných dôvodov nebola uskutočnená akcia  

Predvádzanie bojov  – ako sprievodná akcia k výstave Spišiaci v prvej svetovej vojne, inštalovanej v múzeu 
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Smižanoch. Prehľad ťažiskových podujatí uvádzame v prílohe a podrobné zhodnotenie hlavných činností múzea 

– akvizičná, publikačná, vedeckovýskumná, kultúrnovýchovná sú obsahom kapitol II.- VII. tohto  vyhodnotenia za 

rok 2014. 

Výber z najvýznamnejších, najnáro čnejších aktivít Múzea Spiša v SNV v roku 2014. 

Odborné činnosti ( s výstupom ku prezenta čnej, vzdelávacej, publika čnej a kultúrnovýchovnej 

činnosti...) 

1. V mesiaci apríl – jún odborní pracovníci Múzea Spiša realizovali jedinečný edukačný projekt pre 

Základnú školu Kožuchovu v SNV (dodávateľsky, ako časť projektu EŠF – SF) s názvom:  „Štúdia 

potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – regi ón Spiš“ pre projekt „ Vzdelávanie bez hraníc“. 

Štúdia v rozsahu 380 strán a 17 interaktívnych máp bola vysoko hodnotená p. riadite ľom ZŠ Ing. 

Valkom, ako aj pedagógmi, ktorým bude slúži ť ako metodický materiál (projektu sa zú častnilo 9 

odborných pracovníkov Múzea Spiša – Števík, Krempas ká, Chromý, Nižnanská, Kiczková, Pavlis, 

Michalková – Sta ňová, Ko čišová, Mackovjaková. V takomto rozsahu odb. kolektí v MS pracoval 

prvý krát – aktivita vysoko hodnotená verejnos ťou).  

2. V oblasti prezentácie vedecko – výskumnej činnosti uvedieme akciu: Noc výskumníkov (2014).  

Celoeurópske podujatie, ktoré je financované zo 7. Rámcového programu Európskej únie pre výskum a 

vývoj. Múzeum Spiša sa do akcie pravidelne zapája od roku 2011. Poslaním projektu je popularizácia 

vedy a výskumu, ako aj osobností, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Motto podujatia je: výskumníci sú medzi 

nami, sú ľudia ako my ostatní. Majú však fascinujúce povolanie, v ktorom sa pokúšajú objaviť neobjavené 

a vyskúmať nepoznané. V roku 2014 sa v Múzeu Spiša do projektu zapojilo 10 kolegov z  5 

spolupracujúcich vedeckých a environmentálnych inštitúcií. (účasť 410 žiakov)  

3. Obnovenie zbrojnice v kaštieli Markušovce (projekt MK SR):  okrem ošetrenia 

a konzervovania zbierok, realizované podujatie No čná prehliadka kaštie ľa -  pod názvom Prehliadka 

renesan čného kaštie ľa v netradi čnom čase, doplnená ukážkami zo zachovanej Czákyovskej 

zbierky vojenských a loveckých zbraní.  

4. Reštaurovanie súboru klasicistického nábytku  II. a súboru historických hodín z kaštieľa 

v Markušovciach, projekt MK SR (4 769 eur) 

5. Akvizícia z projektov MK SR 2014 : Najvýznamnejšími akvizíciami 2014 v MS  boli: nákup 

zbierky motýľov od súkromného zberateľa F. Kuraja, z okolia Krompách. Predstavuje kolekciu motýľov  

v počte 6633 ks v hodnote 6633 € a  nákup  historických podlahových hodín v hodnote 1305 eur.  

6. Prednáškový cyklus Dvorné dialógy 2014  – získal si veľký záujem médií i verejnosti, múzeum 

dostáva spätnú väzbu od ľudí, zvyšuje sa záujem o dianie v múzeu, ako aj počet návštevníkov múzea. 

V roku 2014 sme r ealizovali  10 dialógov, s po čtom takmer 800 návštevníkov.  Prednášajúci a  témy 

prednášok : Ing.arch. Adriana Priatková a jej hostia, dipl. technik Zoltán Oelschläger a Monika Worobel – 

Oelschläger, Architek Oelschläger (ÖRY ), Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša a jej hostia - 

spoluzostavovatelia publikácie  PhDr.Ružena Kormošová, PhD. a Doc.RNDr.Ľubomír Panigaj CSc.- 

uvedenie publikácie Profesor Andrej Reiprich osobnos ť školstva,vedy a múzejníctva,  RNDr. 

František Kele, PhD., marec -Polstoro čie na cestách ,  Miklós Szentkirályi, zakladajúci predseda Spolku 

maďarských reštaurátorov, člen Maďarskej akadémie umenia, hlavný reštaurátor Múzea krásneho 

umenia, Budapešť -  Granátové jablko na krídlovom oltári,  Ivan Janovský  - Stretnutie s filmami 

o Spiši , Mgr. Ján Endrődi – Benediktíni na Spiši , Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. – Cisterciti 
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a kartuziáni na Spiši , Mgr. Matúš Hudák – Práca archeológa pri výskume stredovekých kláštor ov 

a zaniknutých sídiel , MVDr. Milan Jeřábek – Zambia,  Ing. Tomaš Drážil , PhD. – 50. výro čie ochrany 

prírody v Slovenskom raji,  Dr. Ján Ličko – Svedectvá a výzva  ( uvedenie básnickej zb. autora 

s postihnutím  zraku) 

7. Spišský Jeruzalem  – regionálna  kultúrna aktivita, vznikla v rámci EHMK, jej garantom 2014 bolo 

OKaCR  a spoluorganizátorom desiatka ďalších inštitúcií. Pracovníci Múzea Spiša realizovali pre 

účastníkov podujatia v roku 2014 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).  V roku 2014 boli 

spoluautormi publikácie Spišský Jeruzalem (Krempask á, Chromý, Nižnanská).   Táto celoslovenky 

široko medializovaná kultúrna aktivita bola veľmi úspešná a z pohľadu sebaprezentácie pomohla Múzeu 

Spiša.  (publikácia Spišský Jeruzalem, rôzne propagačné materiály, informačný baner, vstupy v RTVS, 

JOJ, MARKÍZA,TVREDUTA). 

8. Projekty v rámci Terra Incognita – Rozprávka v múze u, sa stali úspešné a populárne 

u návštevníka (2011 -2014), vo všetkých expozíciách múzea (SNV, Markušovce, Smižany). Nové 

scénické spracovanie s aktívnou účasťou a zapojením detí do zážitkových aktivít. Vyhotovenie 

jednoduchého spomienkového  predmetu ako symbolu rozprávky (počet návštevníkov  956).  

9. Prezentácia MS na medzinárodných konferenciách v za hrani čí: z projektu 5.2. MK SR 2014: 

Konferencia jún 2014, v Turíne (Taliansko):  EAVP, XII. medzinárodná konferencia európskej asociácie 

paleontológov, ktorej sa zúčastnilo 200 ľudí z Európy a sveta. Prezentácia formou posteru, abstrakt 

v tlačenej aj el. forme: Citácia: Krempaská Z., HolecP.: Shark fauna from the Tertiar y of Slovakia 

from the collection of the Museum Spisa in Spišská Nová Ves  

10.  Prezentácia Múzea Spiša na Medzinárodnej konferencii ICOM NATHIS v Zahrebe október 

2014, členovia (50) ICOM NATHIS sa venovali perspektívam, budúcnosti, ale i hodnoteniam ako postihla 

finančná kríza múzea s prírodným zameraním v Európe. Návšteva múzeí v Krapine, Zahrebe, 

Varaždine..... Prezentácia MS, Z. Krempaská: Využitie jedinečného zbierkového fondu – kostrového 

materiálu z  Medvedej jaskyne v Slovenskom raji. (Diskusia – prezentácia fondu v novej expozícii 

v rekonštruovanom objekte Múzea Spiša – Provinčnom dome). 

11.  Múzeum Spiša  realizovalo v roku 2014  spolu až 16 5 kultúrnych podujatí  (výstavy,  tvorivé 

dielne, cykly prednášok pre verejnosť, koncerty, nočné prehliadky ....), na ktorých sa zú častnilo  24 870 

osôb , z toho expozície a výstavy navštívilo 19 689  a kultúrno vzdelávacie aktivity 5 188 návštevníkov. 

12. Edičná činnos ť MS 2014  bola úspešná , múzeum vydalo vlastnú publikáciu Vlastivedný 

zborník SPI Ś  7, plnofarebnú v knižnej väzbe o rozsahu  300 strán, z vlastných finančných prostriedkov 

a s pomocou sponzorských príspevkov (Mesto SNV, Obce Smižany, Hrabušice, Spišský Štvrtok, 

Iliašovce,  Lesy Mesta SNV) 

13.   V roku 2014 bolo akvizíciou získaných 6 908 ks zbierkových predmetov , z toho kúpou  

6 851ks, v hodnote  7938 eur (MK SR) a 726,60 eur vlastné FP. 

13.  Odborní pracovníci MS pracovali na riešení 12 vedec ko - výskumných úloh  (zoznam VVČ 

v prílohe VII.).  



 9  

14. Zaujímavou aktivitou sa Múzeum Spiša zapísalo v roku 2014 do Knihy slovenských rekordov.  

Počas Noci múzeí  múzeum vytvorilo  slovenský rekord v najvä čšom po čte  podpisov do kroniky 

návštev husacím brkom  a atramentom .  

15. Ťažiskovou úlohou pre pracovníkov Múzea Spiša pre rok 2014 boli aj rozsiahle, náro čné 

sťahovania expozícií, kancelárií a pracovníkov  v súvislosti s realizáciou projektov EŠF ROP 

3.1.(letohrádok Dardanely a Provinčný dom v SNV). Sídlom Múzea Spiša  sa od 1.4.2015 stane objekt 

Strednej odbornej školy v Sp.N.Vsi , ktorej zriaďovateľom je tiež KSK a sú to priestory ubytovne Limba na 

Markušovskej ceste v SNV.   

16. V decembri 2014 pracovníci Múzea Spiša podali 13 projektov v programoch 2.2., 2.3., 2.4., 1.1., 

Dotácie 2015 MK SR, v celkovej sume 306 092 €,  čím sa snažia zabezpečiť realizáciu hlavných muzeálnych 

činností pre rok 2015, akými sú : akvizícia, reštaurovanie zbierok, príprava architektonicko-výtvarného riešenia 

nových expozícií, libreto a scenáre nových expozícií (Markušovce a Provinčný dom), ako aj ochranu objektov – 

ďalšie etapy v reštaurovaní fasády Prov. Domu z Levočskej ulice a opravy striech v Markušovciach. 

 

Ťažiskové  úlohy v oblasti zabezpe čenia prevádzky a realizácie investi čných projektov uvádzame 

v časti I/A), ako aj v kapitolách III. a V. 

 

C)  Pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvnili vý sledky organizácie v sledovanom období . 
 

Pozitívne faktory: 

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

náročné akcie (podrobne v ďalších kapitolách)  

- Zriaďovateľ KSK umožnil Múzeu Spiša podať dva projekty do EŠF ROP 3.1. tým, že zastupiteľstvo 

schválilo ich kofinancovanie (Rekonštrukcia Provinčného domu - marec 2014 a podanie projektu 

Rekonštrukcia Hosp. budova v Markušovciach december 2014 – schválené 16.2.2015 a podané 

18.2.2015). Zároveň Úrad KSK poskytol finančné prostriedky na prípravu projektov ( 24 tis. eur) 

- Zriaďovateľ pomohol múzeu realizovať a finančne zabezpečiť rekonštrukciu kanalizácie SV a DV 

v Markušovciach ( v 2 etapách v roku 2014 a VO pre pokračovanie v roku 2015) 

- Zriaďovateľ pomohol MS financovať náklady na sťahovanie objektu letohrádku Dardanely a v januári 

2015 aj sťahovanie Provinčného domu – sídla Múzea Spiša 

-  Mimorozpočtové zdroje (MK SR) umožnili pracovníkom realizovať zahraničné služobné cesty 

- Odovzdanie objektu letohrádku Dardanely dodávateľovi v máji 2014 nám znížilo mesačné preddavkové 

platby na energie pre tento objekt, avšak zvýšili sa  náklady na energie v hospodárskej budove, kde boli 

presťahovaní pracovníci 

- Využitie  pomoci  pracovných síl (10 ľudí) z ÚPSVaR v SNV ( príspevok na mzdy až do 5 tis. eur) 

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

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

- Maximálna aktivita pracovníkov, ich flexibilita a schopnosť reagovať na stále rastúce požiadavky pri 

výkone práce ( podávanie projektov a ich  realizácia a zúčtovanie, 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 
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- Projektová pripravenosť Múzea Spiša na veľké rekonštrukcie, realizovaná už od roku 2010, ako 

podmienka pre podávanie projektov do EŠF 

 

 

 

Negatívne faktory:   

- poddimenzovaný rozpočet, ktorý nezoh ľadňuje prevádzkové náklady vzh ľadom na po čet 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 údržby a starostlivosti o objekty 

- rekonštrukcia a revitalizácia letohrádku Dardanely a zavretie prevádzky pripravila Múzeum Spiša 

o časť príjmov z návštevnosti  

- pretrváva neefektívne a finan čne náro čné elektrické vykurovanie v objektoch Markušovce 

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

v požadovanom plnom  rozsahu 

- zlý stavebnotechnický až havarijný stav  pretrváva na mnohých objektoch Múzea Spiša (v roku 2014 

hlavne Smižany fasáda, Markušovce – nefunkčná kanalizácia splaškovej a odpadovej vody – už  

v riešení ) 

- zotrvávajú nedostatky v spracovaní zbierkových fondov  a v po čte spracovaných zbierok 

v programe ESEZ 4G (on line)  

-  v personálnej oblasti pretrváva nedostato čné finan čné ohodnotenie pracovníkov oproti priemeru 

v NH, ale i školstve. V edenie múzea nemá prostriedky na ohodnotenie ani  motiváciu  pracovníkov, 

nie je priestor na prijímanie mladých ľudí na neobsadené miesta archeológ, konzervátor, sekretárka 

riaditeľa,  ako aj  vytvorenie  miest ako – projektový manažér, ekonomicko – technický pracovník pre 

investície , muzeálny pedagóg, či údržbár areálu Markušovce... 

 
Záver kapitoly I.  
 
Nakoľko sú kultúrne organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti KSK od roku 2013 povinné zverej ňovať 
„Správu o činnosti za rok ....“ na svojich webových stránkach,  uvádzame v tejto časti k vyhodnoteniu 
činnosti aj  linky na príspevky, ktoré boli odvysiel ané o akciách Múzea Spiša 2014, v niektorých  médiá ch.  
  
TV Reduta 
Príspevky z televízie REDUTA z jednotlivých výstav a podujatí Múzea Spiša  sú archivované na DVD nosiči  
 
7. 1. 2015 Trojkrá ľová prehliadka 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=15&videoDIR=140107&videoID=140107-1 
7. 1. 2015 Monografia Andreja Reipricha 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=15&videoDIR=140107&videoID=140107-2 
31. 1. 2014 Život a dielo architekta Oelschlegera 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=15&videoDIR=140131&videoID=140131-3 
21. 2. 2015 Dvorné dialógy -  Profesor Andrej Reipr ich - osobnos ť školstva, vedy 
a múzejníctva 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=14&videoDIR=140221&videoID=140221-3 
26. 2. 2014 Objavov ňa v múzeu 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=14&videoDIR=140226&videoID=140226-2 
11.3.2014  Dvorné dialógy - František Kele 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=13&videoDIR=140311&videoID=140311-2 
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19. 3. 2014 Kráľovstvo bábik 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=13&videoDIR=140319&videoID=140319-2 
31. 3. 2014 Rekonštrukcia Letohádku Dardanely 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=13&videoDIR=140331&videoID=140331-2 
9. 4. 2014 Agentky rovnosti 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=12&videoDIR=140409&videoID=140409-1 
19. 5. 2014 Medzinárodný de ň múzeí 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=11&videoDIR=140519&videoID=140519-1 
20. 5. 2014 Dvorné dialógy - Ivan Janovský 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=11&videoDIR=140520&videoID=140520-3 
22. 5. 2014 Fotograf telom i  dušou   
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=11&videoDIR=140522&videoID=140522-3 
11. 6. 2014 Rozprávková prehliadka v letohrádku  
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=10&videoDIR=140611&videoID=140611-2 
12. 6. 2014 Týždeň slovenskej ľudovej rozprávky 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=10&videoDIR=140612&videoID=140612-3 
15.7.2014 -  Nočná prehliadka v kaštieli v Markušovciach 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=6&videoDIR=140715&videoID=140715-3 
8. 8. 2014 - Po stopách kartuziánov a cisterciánov 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=5&videoDIR=140808&videoID=140808-2 
18. 9.2014 -  Pod provin čným domom 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=140918&videoID=140918-1 
23.9.2014 - Rekonštrukcia Provni čného domu 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=140923&videoID=140923-1 
16. 9. 2014 Spišský Jeruzalem 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=140916&videoID=140916-2 
6. 10.2014 - Vojna neber nám chlopoch 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141006&videoID=141006-1 
10. 10. 2014 Rekonštrukcia v letohrádku Dardanely 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141010&videoID=141010-1 
10.10.2014 - Remeselnícky týžde ň 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141010&videoID=141010-2 
14. 10. 2014 Miro Jilo- moje srdce 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141014&videoID=141014-1 
3. 11.2014 - 240. výro čie vzniku Provincie 16. Spišských miest 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=141103&videoID=141103-3 
12.12.2014 - Dvorné dialógy Ján Li čko 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=141212&videoID=141212-3 
22.12.2014 Viano čné oblátky 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=141222&videoID=141222-1 
 
 
Relácie nahrávané a odvysielané v Rádiu REGINA   
 
O východoslovenských slobodných kráľovských mestách 
O uhorskom kráľovi Žigmundovi Luxemburskom a vzniku poľského zálohu 
O Provinčných domoch 
O novej knihe Podolínec – história, pamiatky, spomienky 
O živote mníchov v reholiach na Spiši 
O histórii Spišske Novej Vsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                . 
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II.         Vyhodnotenie plnenia úloh a cie ľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
Stručná analýza dosiahnutých výsledkov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti organizácie 
podľa jej typu a charakteru. Špecifiká pre múzeá: akvizícia, evidencia, ochrana zbierkových 
predmetov, edičná a vedeckovýskumná činnosť, kultúrnovýchovná a propagačná činnosť, 
výstavy a expozície, cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných 
aktivitách a podujatiach. Realizácia projektov. 
 

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

(akvizícia, evidencia 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 podrobne vyhodnotíme výsledky na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti organizácie v roku 2014. 

 
1. AKVIZÍCIA, EVIDENCIA, OCHRANA ZBIERKOVÝCH FONDOV  

 

Komisia pre tvorbu zbierok Spolo čenskovedného a Prírodovedného oddelenia sa v roku 2 014 zišla 5 krát   

(3. marca 2014, 22. septembra 2014, 29. septembra 2014, 5. novembra 2014, 17. decembra 2014), 

celkový po čet získaných zbierok v Múzeu Spiša v Spišskej Novej  Vsi v roku 2014 je  6908 kusov . 

 

Krátkodobá koncepcia nadobúdania zbierkových predme tov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi pre rok 

2014 -2016. 

Hlavný cie ľ – získanie zbierok pre nové expozície (2015 -2016) , v súlade so zameraním múzea 

a charakterom pripravovaných nových expozícií. Využ itie ponuky  - záchrana kultúrneho dedi čstva. 

Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov v Múzeu  Spiša v SNV (2014 -2016) 

 

Múzeum Spiša od roku 2014 realizuje dva veľké projekty z EŠF programu ROP 3.1: Rekonštrukciu 

a revitalizáciu hudobného múzea v letohrádku Dardanely v Markušovciach a Rekonštrukciu Provinčného domu – 

sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. (Obidva musia by ť ukon čené  koncom roku 2015. ) Na uvedené 

prestavby objektov sú naviazané realizácie nových expozícií – Histórie  a prírody Spiša v múzeu v Sp. N. Vsi 

a revitalizácia expozície klávesových hudobných nás trojov v Markušovciach.  Zároveň v Markušovciach 

pokračujeme v systematickom dopĺňaní a obnovovaní  zb. fondu pre expozíciu historického nábytku v kaštieli 

Markušovce. 

Projekty podané v podprograme 2.4  z dotácie MK SR 2014 spĺňali tento zámer. 
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Spolo čenské vedy (SVO) 

 

Tabuľka č. 1 vyjadruje po čet získaných zbierok  spolo čenskovedného  oddelenia, po jednotlivých 

odboroch.  Akvizíciou kúpou, zberom a darom  SVO zí skalo 275 ks  zbierkových predmetov. 

Najvýznamnejšou akvizíciou 2014 pre SVO  bol nákup  historických podlahových hodín v hodnote 1305 

eur.  

Tabuľka č. 1 a graf pre SVO 

Spôsob nadobudnutia Prírastky 
Zber Kúpa Dar 

Prevod 
Odbor 

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 154 154 0 0 136 136 18 18 0 0 

Národopis 13 13 0 0 5 5 8 8 0 0 

Dejiny umenia 20 20 0 0 17 17 2 2 1 1 

Dejiny hudby 60 60 0 0 60 60 0 0 0 0 

Numizmatika 27 27 0 0 0 0 27 27 0 0 

Dejiny 
techniky 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Spolu 275 275 0  0 218 218 56 56 1 1 
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Prírodné vedy (PVO) 

Tabuľka č. 2 Prírodovedné oddelenie v roku 2013 získalo akvi zíciou kúpou 6633 ks   zbierkových 

predmetov, z jediného odboru zoológie. 

Najvýznamnejšou akvizíciou 2014 pre PVO  bol nákup zbierky motý ľov od súkromného zberate ľa z okolia 

Krompách. Predstavuje kolekciu motý ľov získaných zberom z lokalít okolia Krompách a kat astra mesta 

Krompachy v po čte 6633 ks v hodnote 6633 €.  

 

 

Tabuľka č. 2 a graf pre PVO 
 

Spôsob nadobudnutia Prírastky 
Zber Kúpa Dar Výmena Odbor 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Botanika 0  0 0 0 0 0 0 0 0  

Zoológia 6633 6633 0 0 6633 6633 0 0 0 0  

PVO spolu 6633  6633 0 0 6633 6633 0 0 0 0  
 
 
 

Akvizi čná činnos ť PVO za roky 2010 - 2014
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EVIDENCIA 
I. STUPŇOVÁ KATALOGIZÁCIA ZBIERKVÝCH PREDMETOV  

 

  
ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE I. STUP ŇOVÁ 
EVIDENCIA:  
elektronický zápis zb. predmetu z II.stupňových 
katalogizačných kariet - triedenie, zoraďovanie 
katalogizačných kariet, kontrola odpisov podľa knihy 
úbytkov 
 

 
ODPISY  
- r. 2013  
( pečiatkovanie v prírastkovej 
knihe, pečiatkovanie karát, 
zapísanie do elektronickej 
prírastkovej knihy) 
 

 

 

   SVO 

 

 

 

PVO 

                                    
 r. S 26/83/101-658 – 
 r. S 28/83/611-830  
 
 SPOLU :  2730 ks kariet  
 
 
r. P 1980- P1983 
 
SPOLU: 4545  ks kariet 
 
 

 
- 1025 ks fond kpt. Nálepka, 
-  98 ks fond Fotografia,  
- 2 ks fond Etnografia,  
- 1 ks fond Dejiny umenia  
SPOLU :1126 ks odpisov 
 
Rok 2000 Odbor geológia 
- kontrola, označenie v KP, 
v elektronickej KP a v zozname 
podľa odborov  
 
SPOLU: 290 ks odpisov 

    
   ESEZ 4 G 
   I. stupňová   
  evidencia 

 
PRÍRASTKOVÁ KNIHA  
Zápis klasickou formou  

 
ELEKTRONICKÁ 
PRÍRASTKOVÁ  KNIHA  

      
      
     
 
 
 
 
 
 SVO 

 
ESEZ 4G – 
r. S 2014 /1-  27  
v počte 27 záznamov  
 
r. S 2013/27-263   
v počte  236 záznamov  
 
r. S 2004/1-78  
 v počte 1069 
( 950 zápalkových škatuliek) 
 
r. S 2003/1-30  
v počte 31 záznamov 
 
SPOLU – 1363 záznamov  
 

  
r. S 2014/ 29 – 275  
 
SPOLU: 264 zápisov 
 

 
r. S 2013/27 -263  v počte 
236 záznamov 
 
r. S 2014/1-27  
 v počte 27 záznamov, 
  
r. S 2005/ 1-235  
v počte 235 záznamov , 
 
r. S 2004/1-78 
v počte 78 záznamov ,  
 
SPOLU: 576 záznamov 
 

 
     
 
 
 
 PVO 

 
ESEZ 4G –   
r. P 2005/1-83  
v počte  83  záznamov 
 
r. P 2005/222/1-400 
v počte  400 záznamov 
 
r. P 2013/47-220 
v počte 174 záznamov 
 
SPOLU – 657 záznamov 
 

 
r.P 2014/1-6485 
 
r.P 2014/6486 –  
 
SPOLU: 6633 
zápisov 
 
 

 
r. P 2007/1- 459 
odbor Entomológia 
 
SPOLU:  459 ks zápisov 
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EVIDENCIA  

II. STUPŇOVÁ KATALOGIZÁCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

TABUĽKA UVÁDZA POČET SKATALOGIZOVANÝCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV V DRUHOM STUPNI 

EVIDENCIE ODBORNÝMI PRACOVNÍKMI V ROKU 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komentár ku katalogizácii zbierkových predmetov: v tejto oblasti múzeum vykazuje ur čité nedostatky, 

spôsobené objektívnymi i subjektívnymi prí činami organizácie i jednotlivých odborných pracovní kov. 

 

U odborných pracovníkov Juraj Pavlis  – bol prijatý do múzea len v roku 2014 a riešil úl ohy ako revíziu 

jednotlivých čiastkových fondov ( archeológia), ktoré preberal a realizoval vlastnú výstavu k výro čiu I. 

svetovej vojny. 

PhDr. B. Kiczková v roku 2014  – ako správca fondu hudobných nástrojov, vedúca praco viska 

v Markušovciach – zodpovedala za priebeh likvidácia  expozície v letohrádku Dardanely a s ťahovanie 

zbierok. Aktívne sa zú častňovala i kontrolných dní a zabezpe čovala i programovú nápl ň akcií 

v Markušovciach ( ú činkujúci koncertov, organiza čná práca – vedenie pracoviska, zástupca riadite ľa, 

vedúca SVO) 

RNDr. M. Nižnanská  -  v roku 2014 pripravila  100 ks zbierok  do prvo stup ňovej evidencie ( sušenie, 

lisovanie rastlín). Nízku spracovanos ť v II. stupni odôvod ňuje náro čnos ťou charakteru zb. predmetov 

a realizovaním iných muzeálnych činností: výstava „O čami fotografa Milana Voša“,  akciu Noc 

výskumníka, publika čná činnos ť, metodická činnos ť.  

 
 
 

 
MENO PRACOVNÍKA 

SVO 
PVO 

 

 
ODOVZDANÉ KATALOG. 

KARTY 2014 

 
ESEZ 

4G 
2014 

 Mgr. Miroslav Števík  
32 

 
32 

Mgr. Juraj Pavlis  
0 

- 

PhDr. Bernarda Kiczková  
0 

- 

Margita Kočišová                       
14 

- 

Mgr. Mária Michalková - Staňová  
48 

- 

RNDr. Pavol Chromý  
248 

- 

RNDr. Marta Nižnanská  
0 

- 

Mgr. Patrícia Mackovjaková  
169 

- 

 
SPOLU 

 
511 

 
32 
 
 



 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kniha výpoži čiek 
 
V roku 2014 bolo vyhotovených 11 ks Zmlúv o výpožičke zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 

do iný múzeí a kultúrnych zariadení v SR, staršie zmluvy boli riešené formou dodatkov a potvrdení o predĺžení 

výpožičnej doby. V knihe výpožičiek je zrealizovaný zápis klasickou formou 162 ks položiek. 

 

Povinné revízie 2014 

Povinné  revízie  zb. predmetov plánované v rámci cyklu revízií na rok 2014, v zmysle znenia  zákona 38/2014 z 

31. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a  galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty  a vyhlášky 523/2009 Z.z. § 11 a/5. 

 
Spolo čenskovedné oddelenie: 
 
1. Dejiny umenia:         Termín:  3. 3. 2014 – 15. 12. 2014   
                                     Predseda revíznej komisie: Mgr. LarisaTarovská 
                                     Členovia revíz. komisie: Mgr. Martin Račaj, Bc. Lucia Goldbergerová 
                                      
                                     Kustód: PhDr. Bernadeta Kiczková 

           NEREALIZOVANÉ z dôvodu prípravy objektu letohrádku Dardanely na odovzdanie    
           dodávateľovi projektu EŠF ROP 3.1(sťahovanie expozície a zbierok, od marca 2014.)  

 
                                      
3. Archeológia:              Termín: 3. 5. 2014 – 15. 10 . 2014   
                                      Predseda revíznej komisie: PhDr.B. Kiczková 
                                      Členovia revíznej komisie: Monika Štefanovičová, Monika Dobšinská 
                                                                                 Bc. Táňa Stašiková 
 
                                      Kustód: Mgr. Larisa Tarovská preberal Mgr. Juraj Pavlis 

 
SKATALOGIZOVANÉ V R. 2014 

II. STUPŇOVÁ EVIDENCIA 
 
 

 
SVO 
  

NU 27 

História 5 

Etnografia 62 

Spolu SVO 94 
PVO 
   

Zoológia 248 

Botanika 0 

Paleontologia 0 

Geologia - mineral. 169 

Spolu PVO 417 
    
 
Celkom  
 511 
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Prírodovedné oddelenie: 
 
5. Botanika 
                                    Termín: 3. 3. 2014 – 15. 12. 2014   
                                    Predseda revíznej komisie: RNDr. Pavol Chromý  
                                    Členovia revíznej komisie: Linda Spaleková, Monika Dobšinská,  
                                                                                Mgr. Patrícia Mackovjaková 
                                                                                  
                                    Kustód: RNDr. Marta Nižnanská 
                                    NEREALIZOVANÉ – v súvislosti s odchodom odb. pracovníčky do dôchodku v roku 2015,     
                                   bola revízia na jej žiadosť posunutá na rok 2015 a v roku 2014 prebehla príprava na revíziu. 
 
6. Geológia – mineralógia na 2014 
 
                                    Termín: 3. 5. 2014 – 15. 11.  2014   
                                    Predseda revíznej komisie: RNDr. Pavol Chromý 
                                    Členovia revíznej komisie: Linda Spaleková, Monika Dobšinská,  
 
                                    Kustód: Mgr. Patrícia Mackovjaková 
 
 
 
Cieľom revízie bolo fyzické porovnanie skutočného stavu zb. predmetov so stavom vedeným v odbornej evidencii.  
O vykonaní revízie bol vyhotovený záznam osobitne pre každú revidovanú zbierku a tieto záznamy budú 
zaevidované na dokumentačno-propagačnom odd. 
 

Knižnica múzea 

Knižni čné jednotky spolu 
 
 

9752 

Ročný prírastok knižni čných jednotiek  
103 

kúpou 
 

1 
v tom 

                             
darom 

 
 

102 

Počet dochádzajúcich periodík 
 
 

9 

Elektronické spracovanie kniž.jednotiek v programe BACH  
4711 

Elektronické dokumenty (CD,DVD)   

 
 

11 
 
 
 
OCHRANA ZBIERKOVÝCH FONDOV 
 
V roku 2014 najvýznamnejšou činnosťou v tejto oblasti bolo zabezpečenie ochrany zbierkových fondov 

v súvislosti so sťahovaním: 

- expozície klávesových hudobných nástrojov z letohrádku Dardanely Markušovce do prenajatých priestorov 

v Spišskej Novej Vsi, do depozitárov, ale i expozície nábytku v kaštieli 

- zabezpečenie finančné i odborné certifikovaných reštaurátorov ( Surro s.r.o. – Organársky ateliér Mašlár& 

Mašlár) hudobných nástrojov pre demontáž zbierok – organy, klavíry a evidenciu demontovaných nástrojov 
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- v súvislosti s rekonštrukciou Provinčného domu sťahovanie depozitára zoológie a zbierok z expozície zo SNV 

do Smižian. Príprava  priestorov, sťahovanie nábytku, prevoz zbierok  a ich v novom depozitári v Smižanoch. 

- sťahovanie zbierok zo stálej  expozície v SNV – odbory história, archeológia, baníctvo, geológia, paleontológia, 

botanika ..... do depozitárov v Smižanoch 

- počas roku 2014 systémové zoraďovanie mineralogických zbierok podľa systému: r. 2004, 2006 

- ošetrovanie zbierok ZOO II – entomológia prípravkom Cyper 

- sledovanie vlhkosti a teploty pomocou datalogerov 

- v rámci ochrany zb. fondov bola roztriedená a odborne uložená časť obrazov v depozitári Dejín umenia na nový 

výstavný závesný systém 

- z projektu MK SR Reštaurovanie historického nábytku a historických hodín boli komplexne reštaurované 2 ks 

klasicistického  nábytku a 3 ks historických hodín 

- z projektu MK SR boli odborne ošetrené a konzervované historické lovecké pušky v počte 7 ks do nového 

priestoru vstavanej skrine v kaštieli v Markušovciach 

 

2. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 Podľa štruktúry vyhodnotenia zadanej OKaCR vykazuje múz eum túto činnos ť odborných 

pracovníkov pod ľa osobitného usmernenia v kapitole VII. Správy o činnosti. 

 

3.  VÝSTAVY, EXPOZÍCIE, KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ ( PREDNÁŠKY, TVORIVÉ DIELNE,    
     KONFERENCIE)  A NÁVŠTEVNOSŤ V ROKU 2014 

 
 

Výstavy 2014 – realizované v Múzeu Spiša v SNV a v jeho pracoviskách v Smižanoch a Markušovciach 

 

Spišská Nová Ves: 
 
P. č. Názov výstavy Dátum výstavy Po čet osôb Príjmy v € 

(+KP) 
1 Kamenný herbár do 15. 2. 2014 22 17,- 
2 Architekt Oelschläger 21. 1. – 28. 2. 2014 163 43,- 
3 Kráľovstvo bábik 10. 3. – 30. 4. 2014 1 153 723,- 
4 Agentky rovnosti 8. 4. – 30. 4. 2014 120 0,- 
5 Spiš očami fotografa M. Voša 7. 5. – 13. 6. 2014 348 144,- 
6 IV. evanjelické cirkevné dni 27. 6. – 15. 9. 2014 692 0,- 
7 Život za kláštornými múrmi 19. 6. – 31. 8. 2014 652 292,- 
8 Spomienky na Zambiu 1. 10. – 31. 12. 2014 530 262,- 
9 Miro jilo 10. 10. – 30. 11. 2014 260 0,- 
Spolu 4 121 1 481,- 

 
 
Národopisné múzeum Smižany : 
 

P. č. Názov výstavy Dátum výstavy Po čet osôb Príjmy v € 
(+KP) 

1 Krása v dreve ukrytá 2. 1. – 31. 1. 2014 17 15 
2 Šelmy a predátori 13. 2. – 30. 6. 2014 542 45,- + 113 KP 
3 Spišiaci v 1. svetovej vojne 1. 7. – 31. 12. 2014 311 93,- + 26 KP 
Spolu 870 153,- 
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Kaštie ľ Markušovce:  
 

P. č. Názov výstavy Dátum výstavy Po čet osôb Príjmy v € 
(+KP) 

1 Tajomstvo reštaurátorského 
umenia 

20. 2. – 31. 3. 2014 1 320 726 KP 

 

             Výstavy spolu:       6 311 osôb 
 

 

 

Návštevnos ť expozícií 2014 

Expozícia prírody a histórie regiónu  Spišská Nová Ves              3 179 osôb 

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach              8 142 osôb 

Národopisné múzeum Smižany      1 763 osôb 

Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch        291 osôb 

Spolu:                  13 375 osôb  

 

Komentár k návštevnosti expozícií a výstav: 

Celková návštevnosť v roku 2014 bola 24 874 osôb, z toho expozície a výstavy navštívilo 19 689 osôb 

a kultúrno – vzdelávacie aktivity 5 188 osôb. 

Návštevnosť expozícií bola s porovnateľným obdobím predchádzajúceho roka nižšia z dôvodov rekonštrukcie 

Expozície hudobných klávesových nástrojov v Markušovciach a zároveň pre rekonštrukciu bola od 1. 12. 2014 

uzavretá Expozícia prírody a histórie v Spišskej Novej Vsi. 

Múzeum usporiadalo 13 výstav, z toho 4 vlastné, 3 v  spolupráci a 6 prevzatých  

Expozície 
Počet osôb 

celkom 
zahrani ční neplatiaci  

do 18 

rokov 

Náklady  

v € 
Výnos v € 

Expozícia historického nábytku 

- kaštieľ v Markušovciach 

 

8 142 

 

691 

 

744 

 

3 621 40,- 

 

11 456,-   

+506 KP 

Expozícia klávesových hudobných       

nástrojov v letohrádku Dardanely 
0 0 0 0 0 0 

Expozícia ľudovej kultúry stredného     

Spiša 

 

1 763 

  

218 

 

618 
40,- 

1 300,-  

+300 KP 

Rodný dom kpt. J. Nálepku 291 15 56 220 40,-  

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 3 179 184 427 2 187 40,- 
2 693,-  

+910 KP 

Spolu expozície 13 375 890 1 611 6 646 160,-  

Výstavy spolu 6 311 179 1982 3 493 1 058,- 1 634,-  

Expozície a výstavy spolu 19 686 1 069 3 592 10 139 1 218,- 17 083,-  
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Kultúrno – vzdelávacie aktivity 

Názov Po čet Účasť Neplatiaci  Náklady v €  
Príjmy v € 

(+KP) 

Vzdelávacie programy 15 338 98 60,- 240,- + 145 KP 

Lektoráty 13 492 66 0,- KP 

Prednášky a besedy 29 993 902 90,- 91,- + 98 KP 

Špecializované akcie 103 2 760 709 238,- 753,- + 670 KP 

Kultúrne podujatia 5 605 82 122,- 713,- 

Iné      

spolu 165 5188 1857 510,- 1 797,- 

 

                                                                                                                     

Výstavy a expozície               19 686 osôb  

Kult. vzdelávacie aktivity          5 188 osôb 

Spolu návštevnos ť                 24 874 osôb 

 

Vstupné  na výstavách, expozíciách a podujatiach sp olu:  18 880,- €  

Kultúrne poukazy:  2 768 ks   

Komentár ku kultúrno – vzdelávacej činnosti: 

V roku 2014  Múzeum usporiadalo 165 kultúrno – vzdelávacích podujatí  . Najväčší počet tvorili 

špecializované akcie organizované pre školské skupiny: Remeselnícky týždeň – workshop ľudových remeselných 

techník a postupov, Múzeum v slovenskej ľudovej rozprávke- tradičné dramatizované podujatie pre deti, 

Objavovňa v múzeu – Ako to fungovalo (inovatívne oživenie muzeálnych zbierok), Múzeum je domom múz – 

hudobné a divadelné predstavenia na nádvorí Provinčného domu. 

Početnou skupinou boli tvorivé dielne k výstavám, interaktívne  podujatia v expozíciách ako súčasť 

edukačných programov pre žiakov ZŠ. Počas DEKD sa konali netradičné prehliadky historických zákutí 

Provinčného domu so scénickým predstavením historických udalosti. V rámci KVČ odborní pracovníci realizovali 

terénne exkurzie na významnú lokalitu Spišský Jeruzalem , zaradenú medzi pamiatky UNESCO.  

Pre cieľovú skupinu dospelých a seniorov múzeum realizovalo cyklické podujatie Dvorné  dialógy  so  

zaujímavým hosťom, ktoré sa svojím spôsobom stali neformálnou platformou poznávania rôznych profesií 

a osobností spoločenského života.  

        Z dôvodov rekonštrukcie letohrádku Dardanely v Markušovciach sa tradičné koncerty vážnej  

      hudby konali v náhradných priestoroch kaštieľa s obmedzeným počtom návštevníkov.  

        V rámci  prednáškovej činnosti a lektorátov bola účastníkom podujatí prezentovaná  

      regionálna história, príroda, ekológia a národopis. 

Zaujímavou aktivitou sa Múzeum Spiša zapísalo v roku 2014 do Knihy slovenských rekordov. Počas Noci múzeí  

múzeum vytvorilo  slovenský rekord v najvä čšom po čte  podpisov do kroniky návštev husacím brkom  

a atramentom .  

 
Špecifickou činnos ťou kultúrnovýchovnej a vzdelávacej činnosti je: 
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Metodická, odborná pomoc a konzultácie študentom st redných, vysokých škôl, ale i pedagógom pri ich 

zvyšovaní kvalifikacií.  

 
V roku 2014 metodickú činnos ť  uskuto čňovali pracovníci: 
 
PVO- RNDr. Marta Nižnanská, RNDr. Pavol Chromý, Mgr . Paťa Mackovjaková, Ing. Zuzana Krempaská, 

SVO - PhDr. Bernadeta Kiczková, Mgr. Miroslav Števí k, Mgr. Pavlis 

Prírodovedné odbory: 

-príprava a vedenie žiakov na Biologickú olympiádu kat. C 

  výsledok: 1. miesto na krajskom kole BiO, 2. miesto na celosl ovenskom kole BiO 

-príprava a vedenie žiakov na BiO kat. E 

 výsledok: 4. a 5. miesto na krajskom kole BiO  

-vedenie študenta Gymnázia v Spišskej Novej Vsi v terénnom výskume   

  výstup: spracovanie terénnych výskumov do správy v rámci ŠV OČ a do odborného príspevku  

-odborná a metodická pomoc študentom SŚ a VŠ a pedagógom, ktorí si robia postupové skúšky pre prax  

-aktívna účasť v odborných komisiách pri prírodovedných súťažiach (okresné kolo:BiO C,D,E, krajské kolo: BiO 

B,C,E),  

Spoločenskovedné odbory:  

Práca v odborných komisiách – Števík, Pavlis, Kiczková 

Členstvo v redakčnej rade Zborníka Spiš – Števík, Kiczková 

Tajomník Spišského dejepsného spolku – Števík,    členovia – Kiczková, Pavlis 

Členstvo v programovej rade ročenky Almanach Muszyny – Števík 

Metodická pomoc a odborné konzultácie  študentom pri vypracovaní diplomových, bakalárskych prác – 4 študenti,  

5 študentom SŠ pri spracovaní tém z odboru história, národopis, DU, DH ( prac. SVO )  

 

4. EDIČNÁ A PUBLIKA ČNÁ ČINNOSŤ 
 
Komentár k tabu ľke: v roku 2014 bolo Múzeum Spiša v tejto oblasti mimoriadne úspešné. V edičnej činnosti 

dokázalo vydať po dvoch rokoch (2012 SPIŚ 6) Vlastivedný zborník SPIŠ 7, čo bolo vzh ľadom k jeho rozsahu 

300 strán a po čtu prispievajúcich autorov 27, náro čné po obsahovej stránke, no z dôvodu zamietnutia 

projektu z MK SR Dotácie 2014 si vydanie zborníka vyžiadalo veľkú náro čnos ť aj po stránke finan čného 

zabezpečenia ( sponzorsky bolo na vydanie zborníka získaných  1080  eur). 

 

Mimoriadnou a neplánovanou  aktivitou odborných pra covníkov Múzea Spiša bolo v  mesiacoch apríl – jún 

bola realizácia jedinečného edukačného projektu pre Základnú školu Kožuchovu v SNV (dodávateľsky, ako časť 

projektu EŠF – SF) s názvom:  „Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávani e – región Spiš“ pre 

projekt „ Vzdelávanie bez hraníc“. Štúdia v rozsahu  380 strán a 17 interaktívnych máp bola vysoko 

hodnotená p. riadite ľom ZŠ Ing. Valkom, ako aj pedagógmi, ktorým bude sl úžiť ako metodický materiál 

(projektu sa zú častnilo 9 odborných pracovníkov Múzea Spiša – Števí k, Krempaská, Chromý, Nižnanská, 

Kiczková, Pavlis, Michalková – Sta ňová, Ko čišová, Mackovjaková. V takomto rozsahu odb. kolektí v MS 

pracoval prvý krát – aktivita vysoko hodnotená i ve rejnos ťou).  
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Významným posunom je prispievanie odborných pracovn íkov nielen do odborných časopisov, ale aj ich 

populariza čné články, ktoré zabezpe čujú propagáciu MS a jeho činnosti smerom k verejnosti. 

Významnú kapitolu predstavuje prezentácia múzea v m édiách, ktoré sú najefektívnejším prostriedkom na 

získanie spätnej väzby, či už formou návštevnosti, alebo i získavania finan čných prostriedkov . V roku 

2014 len v relácii TV Reduta bolo odvysielaných via c ako 26 relácií, 6 relácií v Rádiu Regina, ďalšie 

v RTVS  (Spišský Jeruzalem), STV...  

 
 
EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 

 
2 

Špiš, Vlastivedný zborník 7 1 
 

Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdlávanie 1 
 

 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 

Štúdie a články v odbornej tlači 39 
 

Recenzie 0 
 

Populariza čné články 55 
Spišský korzár 7 
 
IČKO                    

 
18 

Naše novinky  7 
Patriot  3 
Spišský hlásnik 7 
Printové (digitálne média) 13 
 
 
Edičná činnos ť 
 
KREMPASKÁ, Z. - ŠTEVÍK, M. (zost.): SPIŠ, Vlastivedný zborník 7. Spišská Nová Ves 2014, 290 s. ISBN 7 978-
80-85173-20-8 
 
 KREMPASKÁ, Z. - ŠTEVÍK, M. (zost.): Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, 379 str. 
(http://zskozuchasnv.edupage.org/files/VBH_regionstudia.pdf) 
 
 
Publika čná činnos ť pracovníkov múzea 
 
SPIŚ, Vlastivedný zborník 7 
Rozsah 300 strán, 27 prispievajúcich autorov, z pra covníkov MS prispeli: 
 
PAVLIS, Juraj: Muzeálna slovenská spoločnosť, jej historická spisba a vzťah tejto historickej spisby ku Spišu. In: 
Spiš. Vlastivedný zborník, 7, 2014, s. 126-133. 
 
PAVLIS, Juraj: Spišiaci v Prvej svetovej vojne. In: Spiš. Vlastivedný zborník, 7, 2014, s. 142-152. 
 
KREMPASKÁ, Zuzana: Dračie jaskyne na Spiši. Jaskyňa Aksamitka v Pieninách a Johan Paterson Hain (1615 – 
1675). In: Spiš. Vlastivedný zborník, 7, 2014, s. 179-190. 
 
NIŽNANSKÁ, Marta – CHROMÝ, Pavol: Čiastočné výsledky vplyvu vodnej nádrže Czorsztyn-Niedzica na 
vegetáciu v Pieninskom národnom parku. In: Spiš. Vlastivedný zborník, 7, 2014, s. 191-209.  
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CHROMÝ, Pavol: Orchidaceae Ježovej hory. In: Spiš. Vlastivedný zborník, 7, 2014, s. 210-213. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: K najstarším dejinám Spišskej Novej Vsi a jej okolia. In: Spiš. Vlastivedný zborník, 7, 2014, s. 
31-68. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Geometrický plán vnútorných pozemkových majetkov Spišskej Novej Vsi z roku 1783 
(Príspevok k počiatkom Provincie XVI spišských miest). In: Spiš. Vlastivedný zborník, 7, 2014, s. 73-101. 
 
 
Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie  – región Spiš. 
 
KREMPASKÁ, Zuzana: Litogeografická charakteristika. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – 
región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 14. 
 
KREMPASKÁ, Zuzana: Geologická charakteristika. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – 
región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 15-35. 
 
NIŽNANSKÁ, Marta – CHROMÝ, Pavol: Biogeografická charakteristika. In: Štúdia potenciálu regiónu pre 
zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 54-79. 
 
NIŽNANSKÁ, Marta – CHROMÝ, Pavol: Ochrana prírody. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie 
– región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 79-94. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Vývoj sídelných pomerov na Spiši. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – 
región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 94-102. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Stručný prehľad vývinu národnostných a náboženských pomerov na Spiši. In: Štúdia 
potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 103-108. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Stručný prehľad politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja Spiša. In: Štúdia potenciálu 
regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 108-114. 
ŠTEVÍK, Miroslav: Vývoj verejnej správy Spiša. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región 
Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 114-120. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Spiša. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové 
vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 121-129. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Historicko-geografický slovník vybraných sídiel Spiša. In: Štúdia potenciálu regiónu pre 
zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 130-145. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Slovenský jazyk a literatúra. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región 
Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 166-176. 
 
CHROMÝ, Pavol: Fyzika. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová 
Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 177-186. 
 
MACKOVJAKOVÁ, Patrícia: Chémia ako veda. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región 
Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 186-193. 
 
KREMPASKÁ, Zuzana: Geológia, paleontológia. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región 
Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 193-206.  
 
NIŽNANSKÁ, Marta: Botanika. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská 
Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 207-219. 
 
CHROMÝ, Pavol: Živočíšstvo. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská 
Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 220-244. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Dejepis. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová 
Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 245-257. 
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PAVLIS, Juraj: Občianka náuka. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. Spišská 
Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 273-283. 
 
KOČIŠOVÁ, Margita: Náboženská výchova. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 284-293.   
 
MACKOVJAKOVÁ, Patrícia – LIŠKOVÁ, Vladimíra: Matematika. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové 
vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 294-302. 
 
MACKOVJAKOVÁ, Patrícia – LIŠKOVÁ, Vladimíra: Praktické úlohy. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové 
vzdelávanie – región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 302-304. 
 
CHROMÝ, Pavol: Svet práce a technika. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 310-321. 
 
STAŇOVÁ MICHALKOVÁ, Mária: Výtvarná výchova. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – 
región Spiš. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 322-330.  
 
PAVLIS, Juraj: Telesná a športová výchova. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 341-342. 
 
KICZKOVÁ, Bernadeta: Hudobná výchova. In: Štúdia potenciálu regiónu pre zážitkové vzdelávanie – región Spiš. 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2014, s. 331-340.  
 
Iné: 
 
Ing. Zuzana Krempaská 
 
KREMPASKÁ, Zuzana: Geografická poloha. In: CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny mesta Spišská Nová Ves. 
Spišská Nová Ves 2014, s. 14 – 19. 
 
KREMPASKÁ, Z., HOLEC,P.: Shark fauna from the Tertiary of Slovakia from the collection of the Museum Spisa 

in Spišská Nová Ves, In: Abstract  Book and  Field Trip, GuideXII Anual Meeting of EAVP, 
http://www.researchgate.net/publication/263925468. 

 
KREMPASKÁ,Z.,: Budovanie individuálneho imidžu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho mediálna 
sebaprezentácia v rokoch 2010 – 2014, In: Zborník príspevkov z konferencie Mediálna sebaprezentácia 
a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí, 7. -9.10. B. Bystrica, SNM, ZMS 2014. 
 
Mgr. Števík Miroslav 
 
ŠTEVÍK, Miroslav – MARHEFKA a kol.: Podolínec. História, pamiatky, spomienky. Podolínec 2014, 72 s. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. Spoluautori: MIKULÍK, D., PAVELČÍKOVÁ, M. Stará 
Ľubovňa 2014, 120 s., 2. vydanie. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Stručné dejiny Chmeľnice v rokoch 1315 – 1772. In: KRAFČÍKOVÁ, Marta: Utekali, aby zostali. 
Rozprávanie o minulosti pre súčasnosť. Chmeľnica 2014, s. 9 – 24. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: O pečatidlách Chmeľnice. In: KRAFČÍKOVÁ, Marta: Utekali, aby zostali. Rozprávanie 
o minulosti pre súčasnosť. Chmeľnica 2014, s. 24. 
 
ŠTEVÍK, Miroslav: Zápisník Jána Mróza z 1. svetovej vojny. In: LETENAYOVÁ, Z. – ČAMBÁLOVÁ, D. (eds.): 
Príbeh predmetu. Rok 1914. Bratislava 2014, s. 50. 
 
 
Mgr. Pavlis Juraj 
PAVLIS, Juraj: Správa k výstave k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny Spišiaci v Prvej svetovej vojne (1914 
– 2014). In: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XXII, 2014, 
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Príspevky v médiách: 
 
TV Reduta 
Príspevky z televízie REDUTA z jednotlivých výstav a podujatí Múzea Spiša  sú archivované na DVD nosiči  
 
7. 1. 2015 Trojkrá ľová prehliadka 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=15&videoDIR=140107&videoID=140107-1 
7. 1. 2015 Monografia Andreja Reipricha 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=15&videoDIR=140107&videoID=140107-2 
31. 1. 2014 Život a dielo architekta Oelschlegera 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=15&videoDIR=140131&videoID=140131-3 
21. 2. 2015 Dvorné dialógy -  Profesor Andrej Reipr ich - osobnos ť školstva, vedy 
a múzejníctva 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=14&videoDIR=140221&videoID=140221-3 
26. 2. 2014 Objavov ňa v múzeu 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=14&videoDIR=140226&videoID=140226-2 
11.3.2014  Dvorné dialógy - František Kele 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=13&videoDIR=140311&videoID=140311-2 
19. 3. 2014 Kráľovstvo bábik 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=13&videoDIR=140319&videoID=140319-2 
31. 3. 2014 Rekonštrukcia Letohádku Dardanely 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=13&videoDIR=140331&videoID=140331-2 
9. 4. 2014 Agentky rovnosti 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=12&videoDIR=140409&videoID=140409-1 
19. 5. 2014 Medzinárodný de ň múzeí 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=11&videoDIR=140519&videoID=140519-1 
20. 5. 2014 Dvorné dialógy - Ivan Janovský 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=11&videoDIR=140520&videoID=140520-3 
22. 5. 2014 Fotograf telom i  dušou   
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=11&videoDIR=140522&videoID=140522-3 
11. 6. 2014 Rozprávková prehliadka v letohrádku  
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=10&videoDIR=140611&videoID=140611-2 
12. 6. 2014 Týždeň slovenskej ľudovej rozprávky 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=10&videoDIR=140612&videoID=140612-3 
15.7.2014 -  Nočná prehliadka v kaštieli v Markušovciach 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=6&videoDIR=140715&videoID=140715-3 
8. 8. 2014 - Po stopách kartuziánov a cisterciánov 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=5&videoDIR=140808&videoID=140808-2 
18. 9.2014 -  Pod provin čným domom 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=140918&videoID=140918-1 
23.9.2014 - Rekonštrukcia Provni čného domu 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=140923&videoID=140923-1 
16. 9. 2014 Spišský Jeruzalem 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=140916&videoID=140916-2 
6. 10.2014 - Vojna neber nám chlopoch 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141006&videoID=141006-1 
10. 10. 2014 Rekonštrukcia v letohrádku Dardanely 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141010&videoID=141010-1 
10.10.2014 - Remeselnícky týžde ň 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141010&videoID=141010-2 
14. 10. 2014 Miro Jilo- moje srdce 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=3&videoDIR=141014&videoID=141014-1 
3. 11.2014 - 240. výro čie vzniku Provincie 16. Spišských miest 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=141103&videoID=141103-3 
12.12.2014 - Dvorné dialógy Ján Li čko 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=141212&videoID=141212-3 
22.12.2014 Viano čné oblátky 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=4&videoDIR=141222&videoID=141222-1 
 
 
Relácie nahrávané a odvysielané v Rádiu REGINA  , (Miroslav Števík) 
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O východoslovenských slobodných kráľovských mestách 
O uhorskom kráľovi Žigmundovi Luxemburskom a vzniku poľského zálohu 
O Provinčných domoch 
O novej knihe Podolínec – história, pamiatky, spomienky 
O živote mníchov v reholiach na Spiši 
O histórii Spišske Novej Vsi 
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III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodáreni a 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. 

 
Východisko pre vyhodnotenie kapitoly III za rok 201 4: 

v termíne od 20.1. 2014 – 28.3.2014 vykonali zamest nanci Útvaru hlavného kontrolóra KSK Ing. Farkaša  

v Múzeu Spiša následnú finan čnú kontrolu č. 3/2014, výsledkom ktorej bola správa a následne r iadite ľka 

vypracovala návrh opatrení na odstránenie zistených  nedostatkov. 

 Nedostatky v správe neboli závažné, boli zistené najmä vo verejnom obstarávaní týkali sa  tak pracovno-

právnej problematiky, ako aj úprav a zmien v  organizačnej, riadiacej, koordinačnej a kontrolnej činnosti. 

Komplexný materiál z finančnej kontroly, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov sú archivované 

v agende ekonomického oddelenia MS v SNV. 

 V roku 2014 boli aktualizované a prepracované niektoré  interné smernice a predpisy múzea,  pracovný 

poriadok, platový poriadok, prevádzkový  poriadok dopravy,  bola uskutočnená náprava a odstránené nedostatky 

v pracovnoprávnej problematike ( kontrola pracovných zmlúv, doplnenie chýbajúcich dokladov ako výpis 

z registra trestov...). 

Boli zavedené interné kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovenia § 36 odst. 7 zákona č. 

283/2002 o cestovných náhradách.  

Za dôležitý posun považujeme vyriešenie zabezpečenia verejného obstarávania v MS, ktoré   od apríla 2014 

realizuje  MS prostredníctvom externej, odborne spôsobilej osoby  Ing. J. Reľovského, formou dohody o vykonaní 

práce. (Do roku 2014 zabezpečovala VO riaditeľka a správca budov Ing. Chabada, ktorý bol zodp. za kontrolu VO 

v MS. Malé zákazky obstarávali i jednotlivý pracovníci, hlavne pri realizácii projektov MK SR. Zložitosť 

problematiky VO si však vyžadovala riešenie, aby sme sa vyhli administratívnym a iným chybám, ktoré nám 

vytkla  finančná kontrola). 

 V roku 2014 sa múzeu nepodarilo vypracovať internú smernicu  o verejnom obstarávaní v nadväznosti 

na existujúce platné smernice  VO  KSK (4/2007, 2/2012) , ako aj v zmysle novely zákona č. 91/2012 Z.z., zákona 

č. 28/2013 Z.z. a zákona č. 95/2013 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  nakoľko táto chýba aj  Úradu KSK. MS 

sa riadi horeuvedenými predpismi a zákonmi.   

Múzeum prijalo i opatrenia: 

- dbať na dôsledné dodržiavanie zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení 

a Registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku organizácie. Dôsledne evidovať záznamy z činnosti 

organizácie v zmysle zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. 

- dbať na dôsledné dodržiavanie zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení 

a  vnútroorganizačnej smernice. 

- dbať na dôsledné dodržiavanie zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení, 

zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom 

znení, organizačného, pracovného a platového poriadku organizácie.  Dbať na dodržiavanie zákona č.. 311/2001. 



 29  

Pracovno-právna problematika.  

V personálnej oblasti  v  Múzeu Spiša v roku 2014 pracovalo 28 (26 prepo čítaných) zamestnancov 

v sídle MS a v jeho pobo čných zariadeniach v Markušovciach a Smižanoch (zozn am v tabu ľkovej časti 

IX.). Priemerná mzda v múzeu dosiahla 605,17 eur.  Počas celého roka sa podarilo udržať pohyblivú zložku 

platu pracovníkov, čím bola ohodnotená aspoň čiastočne mimoriadna aktivita  pracovníkov, ktorí boli v roku 2014 

maximálne vyťažení. Všeobecne však pracovníci nie sú spokojní s výškou tarifných miezd, hlavne v porovnaní 

s odmeňovaním v iných rezortoch. Katalógy činností nezohľadňujú zmeny, ktoré sa za posledných 20  rokov 

udiali v múzeách. Pri Múzeu Spiša  pracuje Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy 

a kultúry, ktorá má 7 členov a jej predsedom je RNDr. Pavol Chromý. Vedenie múzea zastúpené Ing. Z. 

Krempaskou v zmysle zákona č. 2/1991 Zb.z. o kolektívnom vyjednávaní uzatvára s odborármi kolektívnu zmluvu 

a podľa požiadaviek a potreby rokuje so zamestnancami. 

 Počas roku 2014 v personálnej oblasti nastali viaceré zmeny. Z organizácie odišli pracovníci:  údržbár 

Jozef Budz,  upratovačky - Martina Sedláková, Božena Svetkovská. Historička  Mgr. Larisa Tarovská, ktorá 

v múzeum pracovala od roku 2001 ukončila pracovný pomer dňa 18.3.2014. 

Na miesto historika bol na domu určitú od 5.5.2014 – do 5.5.2016 prijatý Mgr. Juraja Pavlisa, ktorý už 

v múzeu pracoval od 1.11.2013 do 30.4.2014 formou dobrovoľníckej práce z ÚPSVaR. Podobne bol koncom roka 

2013  z príspevku ÚPSVaR  na 9 mesiacov prijatý  údržbár Marek Sokolovský, ktorého sme po uplynutí  podpory 

v rámci §50j prijali od septembra roku 2014  na dobu určitú - do konca roka 2015. Koncom roka 2014 sa nám 

podarilo získať cez §50j  na 9 mesiacov údržbára z ÚPSVaR Ľuboša Bartoša. 

V náročnom roku, kedy prebiehalo sťahovanie expozícií a ich likvidácia, ale aj pri údržbe parku 

v Markušovciach sme intenzívne využívali ponuku ÚPSVaR na pracovníkov pre male obecné služby v rámci 

aktivačných prác ( 64 hod./mes). V múzeu v roku 2014 pracovalo 7 týchto pracovníko a prechádzajú i do roku 

2015. 

Odborné činnosti, súvisiace so zabezpečením verejného obstarávania v Múzeu Spiša sme realizovali 

formou dohody o vykonaní práce s externým pracovníkom Ing. Jánom Reľovským (rozhodnutie vyplývajúce 

z opatrení odstránenia nedostatkov – Následná finančná kontrola, Útvar hl. kontrolóra  KSK január - apríl 2014) 

Múzeum Spiša v SNV spoluprácou s ÚPSVaR  v Sp.N.Vsi a využívaním  možností, ktoré poskytuje  ušetrilo na 

mzdových prostriedkoch v roku 2014 - 4 085,40 eur (Spolu - okrem stálych zamestnancov pracovalo fyzicky v MS 

10 ľudí ) 

Starostlivosť o zamestnancov.  

Vedenie múzea umožnilo 5 pracovníkom kurz anglického jazyka. Jeden krát v roku 2014 sme 

zorganizovali pre pracovníkov rekondičný deň. Poznávacieho zájazdu v Krakove (21.- 22.10.2014), ktorú 

organizoval ZMS sa zúčastnilo 8 pracovníkov. Pracovníci ( min. v počte 10 ľudí) sa zúčastnili na viacerých 

školeniach, odborných seminároch, ktoré boli organizované SNM, ZMS, KSK. Seminár  botanikov SR a ČR,  

Mediálna  sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí, Konzervovanie  zbierkových 

predmetov z kovu – chladné a palné zbrane, Originál alebo kópia v múzeu. 

 

Organiza čná, riadiaca, koordina čná a kontrolná činnos ť. 

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

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

v súlade s pracovným poriadkom, ktorý špecifikuje práva a povinnosti zamestnancov i vedenia organizácie. 
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Riaditeľka vedie gremiálne porady, na ktorých sú prítomní vedúci oddelení a vedúci pracovísk a podľa potreby sú 

prizývaní aj ďalší pracovníci. Z GP  je vedený zápis. V roku 2014 boli vedené i rýchle operatívne porady, 

z dôvodu množstva plnených úloh a hlavne realizovaných projektov ( sťahovanie letohrádku Dardanely, realizácia 

Štúdie pre ZŠ Kožuchova, príprava podkladov pre obsah nových expozícií, riešenie rekonštrukcie kanalizácie 

v Markušovciach, sťahovanie MS v SNV.....).  Na každej následnej  porade  sa prevádza  kontrola splnených úloh. 

Pracovné porady, za účasti všetkých zamestnancov sú realizované jeden krát za rok.   

Špecifickou kontrolnou činnos ťou v roku 2014 bola aktívna ú časť riadite ľky Z. Krempaskej  a 

kolegov správcu O. Chabadu a vedúcej pracoviska B. Kizczkovej na kontrolných dňoch( počet 15), ktoré sa od 

mája 2014 konali pravidelne každé dva týždne v súvislosti s realizáciou projektu EŠF ROP 3.1: Rekonštrukcia 

letohrádku Dardanely a revitalizácia múzea klávesových hudobných nástrojov.  

Príklad  – prítomní za investora KSK, dodávateľa RH Dúha, Hochtief, Uranpres, MS a projektant.... 
1. Marián Varadský - TDI 7. Ing. Ján Jacko - URAN PRES 
2. RNDr. Milan Husár – ORRPaIP KSK 8. Ing. Ján Palko – KSK 
3. Ing. Jaroslav Kokoška – RH DÚHA 9. Ing. Tomáš Frydrych – HOCHTIEF 
4. Ing. Zuzana Krempaská – Múzeum Spiša 10. Ing. Igor Geletka –URAN PRES 
5. Ing. Ondrej Chabada - Múzeum Spiša 11. Ing. Vít Svoboda - projektant 
6. Ing. Ján Jaško – URANPRES 12.  

 

Počas celého roka 2014 sme v Markušovciach  flexibilne museli riešiť mnoho problémov a preberali sme 

na seba aj úlohy mimo našich povinností, aby sme tak pomohli  zdarnému priebehu realizácie projektu. 

 Kontrolná činnos ť na úseku prevádzky v roku 2014 bola  zameraná na kontroly a prehliadky budov, 

zariadení a priestorov MS na prevádzkach  SNV, Smižany a Markušovce. Dôležitá je kontrola spotreby energií 

a jej pravidelné odpisy i vyhodnotenia.. 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 z firmy Livonec, dodávateľsky 60  eur/ mes..  Kontroly sú 

vykonávané v  zmysle platných vyhlášok a nariadení.   

  Prehľad kontrolnej činnosti na úseku prevádzky v roku 2014, realizovaný  z vlastných FP : 

- zabezpečenie odbornej prehliadky všetkých prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych 

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

vyhlášky a noriem (245,04 eur), 

- odborná skúška plynového odberného zariadenia(ročná kontrola), meracieho a regulačného zariadenia plynu 

(ročná kontrola) a odborná  prehliadka (ročná kontrola) plynových kotlov (417,47eur), 

- odborná prehliadka (ročná revízia) EPS v Markušovciach (284,40eur), 

- vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky na kaštieľ a hospodársku budovu v Markušovciach na 

základe  nedostatkov zistených pri  komplexnej protipožiarnej kontrole OR HaZZ, 

- vykonávanie pravidelných mesačných a štvrťročných kontrol  EPS v Markušovciach,   

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

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

požiarneho poplachu pre pracovníkov múzea, 

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

požiarmi,  

- kontrola dokumentácie BOZP a OPP a jej predloženie novému technikovi (Ing.Pravlík) a jeho zoznámenie 

s objektmi a priestormi Múzea Spiša, kontrola a pripomienkovanie spracovanej dokumentácie, 
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- upresnenie a doplnenie dokumentácie OPP na základe platnej vyhlášky a noriem technikom BOZP (Ing. Pravlík 

- v rámci zmluvnej činnosti firmy Livonec), 

- vykonanie kontroly a uzavretie dokumentácie BOZP a ochrane pred požiarmi za rok 2014 a vypracovanie 

previerky BOZP a prac. prostredia za rok 2014 v spolupráci s  technikom OPP a BOZP,  

- aktualizácia, doplnenie, kontrola a príprava dokumentácie a objektov na vykonanie následnej protipožiarnej 

kontroly Provinčného domu  a komplexnej protipožiarnej kontroly v Smižanoch a Markušovciach OR HaZZ v Sp. 

Novej Vsi, 

- vykonanie komplexnej protipožiarnej kontroly OR HaZZ na objektoch múzea v Smižanoch a Markušovciach 23.- 

24.  1. 2014 

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 služieb je zabezpečovaný prieskum trhu a  verejné obstarávanie)  

   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 strážnikom. Samotný kaštieľ je 

zabezpečený elektrickou požiarnou signalizáciou a kamerovým zabezpečovacím systémom. 

  Ekonomické opatrenia na zabezpe čenie efektívnosti prevádzky. 

Múzeum Spiša ako príspevková organizácia hospodári s niekoľkými zdrojmi  financovania. V roku 2014 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 aj sociálny fond organizácie. 

Z účtovných údajov a účtovných výkazov vyplýva, že Múzeum Spiša ukončilo účtovný rok 2014 so ziskom 

13 195,96 € a tým sa nám upravil nevysporiadaný výsledok minulých rokov na účte 428 na 16 949,09  €. 

Dosiahnuť zisk sa nám podarilo hlavne šetrením elektrickou energiou, plynom a dosiahnutím resp. prekročením 

vlastných príjmov. Významne nám pomohlo to, že múzeum získalo FP z projektov MK SR 2014, ktorými sme 

riešili aj úhradu nákladov na činnosť a starostlivosť o objekty. Taktiež sa nakúpený majetok z prostriedkov MK SR 

postupne zúčtovávame do nákladov organizácie vo forme odpisov.   

            Mzdová úspora vznikla maródkami pracovníkov, úsporou bolo i zahrnutie prác kuričov v SNV 

a Smižanoch 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  pracovníci, ktorých  

mzdy  vo výške 4 085,40 eur boli refundované ÚPSVaR v SNV ( 10 ľudí). 

V roku 2014 pokračoval príkaz riaditeľky hospodáriť efektívne a úsporne - organizácia spájala jednotlivé služobné 

cesty, pri rozposielaní pozvánok na jednotlivé akcie organizácia využíva internet vo všetkých zariadeniach MS.  

Organizácia si stanovila vlastné príjmy pre rok 2014 na 34 043,95€, plnenie k 31.12.2014 bolo 42 567,- €. Ako 

doplnkovú formu úhrady vstupného organizácia využíva kultúrne poukazy o ktoré KSK zvýši dotáciu. (Pri prijatí 

kultúrnych poukazov miesto úhrady vstupného organizácia o nich neúčtuje ako o svojich  príjmoch.) Táto forma 
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sa nám osvedčila a aj vďaka týmto financiám vo výške  2 768,- € sme mohli realizovať naplánované akcie. V roku 

2014 sme získali od sponzorov  1 080,- €.  

Finan čné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí. 
 

Zoznam projektov získaných Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi,  
 z grantového programu Ministerstva kultúry SR 2014  

 
 

Názov projektu 
Celkový  
rozpo čet 

Požadovaná  
dotácia 

Spolufinancovanie 
 

Podporené 

2.2. 

Reštaurovanie súboru klasicistického nábytku II. a 
súboru historických hodín z kaštieľa v 
Markušovciach 
Kód žiadosti: KHIDMSQRU7 
Odborný garant: PhDr. Bernarda Kiczková 

 
9380 

 
8911 

 
469 

 
    4300 

Obnovenie zbrojnice v kaštieli v Markušovciach 
Kód žiadosti: B5NFBVIPG4 
Odborný garant: Mgr. Martin Račay 

 
13485 

 
12810 

 
675 

 
   2000 

2.3  

Skvalitnenie kamerového zabezpečovacieho 
systému a doplnenie poplachového systému na 
hlásenie narušenia – II.. etapa 
Kód žiadosti:  7UD3VE7KFV 
Odborný garant: Ing. Ondrej Chabada 

 
1980 

 
1881 

 
99 

 
   1880 

2.4 
Akvizícia zo zbernej oblasti Múzea Spiša v 
Spišskej Novej Vsi - kúpa zbierky motýľov z 
oblasti Krompách 
Kód žiadosti: VC5742VCTN 
Odborný garant: RNDr. Pavol Chromý 

 
12658 

 
12025 

 

 
633 

 
   6000 

Akvizícia historických podlahových hodín 
Kód žiadosti: FMGNNQ3IUD 
Odborný garant: PhDr. Bernarda Kiczková 

 
1900 

 
1805 

 
95 

 
   1210 

1.1 
Múzeum Spiša  v Spišskej Novej Vsi – 
reštaurovanie fasády z Levočskej ulice (Provinčný 
dom) – I. etapa prác : severná fasáda. 
Kód žiadosti: 1RQVUEHM9I 
Odborný garant: Ing. Zuzana Krempaská 

 
32928 

 
31281 

 
1647 

 
  10000 

Oprava havarijného stavu zatekajúcich striech na 
kaštieli v Markušovciach 
Kód žiadosti: A5IT7M35T2 
Odborný garant: Ing. Ondrej Chabada 

 
27000 

 
25650 

 
1350 

 
  13000 

5.2     

EAVP - XII. medzinárodná konferencia európskej 
asociácie paleontológov 
Kód žiadosti: H7X48J78WT 
Odborný garant: Ing. Zuzana Krempaská 

 
910 

 
864 

 
46 

 
    800 

Spolu  
100241,- € 
 

 
95227,- € 

 

 
5014,- € 

 

 
 39190,- € 
 

 

Bez finan čných prostriedkov z projektov, ako aj príspevku OK a CR na činnos ť, by Múzeum Spiša v SNV 

nebolo schopné plnohodnotne realizova ť svoju činnos ť, ani naplni ť vlastné príjmy. 
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IV.   Vyhodnotenie ekonomickej činnosti 
              Hospodárenie organizácie v roku 2014 

 

 Správa o hospodárení za rok 2014  

 

   Múzeum Spiša malo pre rok 2014 schválený rozpo čet 314 217,-€, ktorý sa  

   v priebehu roka rozpo čtovými opatreniami upravoval na kone čnú výšku  

   341 340,- € bežného transferu, (v tom na  činnos ť organizácia obdržala 

   14 287,- € a prevádzku 327 053,- €.) Na kofinanc ovanie podporených 2  

   kapitálových projektov z MK SR poskytlo KSK 728, - €.   

   Organizácia  aj v r. 2014 pokra čovala v podávaní projektov na MK SR,  

   z ktorých bolo 6 projektov z BV úspešných s celk ovou dotáciou 31 980,- €. 

   Kofinancovanie týchto úspešných projektov zabezp ečilo KSK a organizácia  

   vo výške 4 284,-€. V roku 2014 sme zabezpe čovali vstupy do expozícií a na  

   výstavy cez kultúrne poukazy z MK SR v celkovej výške 2 768,-€. Organizácii  

   sa ve ľmi osved čil tento spôsob získavania financií.  

 

   Rozpis rozpo čtových opatrení v r. 2014 BV: (41) 

   Rozpo čet k 1.1.2014 BV                                 31 4 217,-  € 

   r.opatrenie B1 5.5.2014 revital.let.Markuš.              7 440,-  €     

   r.opatrenie B5 14.7.2014 úprava miezd)                   1 050,-  € 

   r.opatrenie B7 5.8.2014 rešt.fasády SNV spolufin .        1 646,-  € 

   r.opatrenie B7 5.8.2014 oprava strechy Mark.             1 350,-  € 

   r.opatrenie B10 13.12.2014 úprava miezd                  1 350,-  € 

   ________________________________________________ ___________________ 

   S p o l u                                              327 053,-  € 

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

 

   Rozpis rozpo čtových opatrení Projekty v r. 2014: MK SR(111) 

   r.opatrenie B2 2.6.2014 (rešt.nábytku a hist.hod ín)      4 300,-  € 

   r.opatrenie B2 2.6.2014 (obnovenie zbrojnice)            2 000,-  €   

   r.opatrenie B3 4.6.2014 (skvalitnenie kamer.s            1 880,-  € 

   r.opatrenie B4 1.7.2014 (EAVP)                             800,-  € 

   ________________________________________________ ___________________ 

   S p o l u                                                8 980,-  € 

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

    

   Rozpis rozpo čtových opatrení v r.2014: BV (41) 

   príspevok na činnos ť                                    13 838,-  € 

   r.opatrenie B6 15.7.2014 (rešt.súboru nábytku a            215,-  € 

               historických hodín kofinancovanie)   
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 obnovenie zbrojnice v kaštieli Mark.           100 ,-  € 

               skvalitnenie kamer.zabezp.systému               94,-  €                         

               EAVP Medzinárod.konferencia                     40,-  € 

   ________________________________________________ ___________________ 

   S p o l u :                                             14 287,-  € 

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

 

   Rozpis rozpo čtových opatrení v r.2014: BV: MK SR(111) 

       

   r.opatrenie B7 5.8.2014 –reštaurovanie fasády z         10 000,-  € 

               Levo čskej ulice a spolufinancovanie           

               oprava havarij.stavu strechy Mark.          13 000,-  €   

   r.opatrenie B8 6.9.2014 kultúrne poukazy                 1 615,-  € 

   r.opatrenie B9 1.12.2014 kultúrne poukazy                1 153,-  €  

   ________________________________________________ _____________________ 

     C e l k o m                                           25 768,-  € 

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

 

 

   Rozpis rozpo čtových opatrení v r.2014 KV:/52/ 

   r.opatrenie K1 PD Provin č.domu v SNV                     3 960,-  € 

   r.opatrenie K3 aktualizácia PD Letohr.Markuš.              507,-  € 

   ________________________________________________ _____________________ 

   S p o l u :                                              4 467,-  € 

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

 

    

   Rozpis rozpo čtových opatrení v r.2014 KV: MK SR (111) 

   r.opatrenie K2 akvizícia podlah.hodín                    1 210,-  ® 

                  akvizícia zbierky motý ľov z Krompách      6 000,-  € 

   ________________________________________________ _____________________ 

   S p o l u:                                               7 210,-  € 

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

 

   Rozpis rozpo čtových opatrení v r.2014KV(41) 

   r.opatrenie K4 spolufin.akvizícia podlah.hodín               95,-  € 

                  spolufin. akvizícia zb.motý ľov               633,-  € 

   ________________________________________________ _____________________ 

   S p o l u :                                                 728,-  € 

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

           

    



 35  

   Organizácia si stanovila vlastné príjmy na 34 04 3,95€, plnenie k 31.12.2014 

   bolo 42 567,- €. Ako doplnkovú formu úhrady vstu pného organizácia využíva  

   kultúrne poukazy o ktoré KSK navýši dotáciu. (Pr i prijatí kultúrnych  

   poukazov miesto úhrady vstupného organizácia o n ich neú čtuje ako o svojich  

   príjmoch.) Táto forma sa nám osved čila a aj v ďaka týmto financiám vo výške 

   2 768,- € sme mohli realizova ť naplánované akcie. V roku 2014 sme získali  

   od sponzorov  1 080,- €.  

 

   

Príjmy (rozpo čet) na bežné výdavky na rok 2014: 

 

1. Z dotácie KSK z podielových daní                   327 053,- 

2. z dotácie KSK na činnos ť                            13 838,- 

3. z KSK na kofinancovanie projektov                      449,-     

4. z vlastných príjmov + po č.stav na ú čte              62 216,94     

5. prísp.od mesta,sponz.prísp.                          1 080,-    

6. prísp. Z ÚPSVaR                                      4 085,40 

___________________________________________________ ______________                                                   

7. z dotácií MK SR projekty BV                         31 980,-  

8. z kultúrnych poukazov                                2 768,- 

9. z soc.fondu (nerozpo čtovaný) zdroj 52                4 466,51 

10.zo zdroja 72                                         1 705,50 

___________________________________________________ ______________ 

C e l k o m                                           449 642,35    

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

 

 

Príjmy (rozpo čet) na kapitálové výdavky na rok 2014: 

 

1. z dotácie MK SR – akvizícia hist.hodín                1 210,- 

2. z dotácie MK SR – akvizícia zb.motý ľov                6 000,- 

3. z KSK – kofinancovanie projektov                        728,- 

___________________________________________________ _____________ 

                           C e l k o m                   7 938,-  

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

Celkové príjmy                                        457 580,35  

 

 

 

Organizácia čerpala výdavky vo výške      

              

z dotácie MK SR  BV                                    34 748,- 
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z dotácie MK SR kap.výdavok                             7 210,-   

z rozpo čtu KSK bežný výdavok                          341 3 40,- 

z rozpo čtu KSK kof.kap. projektov                         7 28,- 

z vlastných príjmov                                    28 375,86        

z grantov a prísp.od iných sub.verej.správy             1 080,- 

zo zdroja 72                                            1 642,10 

zo zdroja 52                                            4 466,51 

zo zdroja 11T1 a T2                                     4 085,40 

___________________________________________________ _____________ 

                       C e l k o m                    423 675,87   

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

 

Konečný stav na ú čtoch MS                              24 896,04 

 

 Projekty: z MK SR  BV                              Dotácia  Kofinancovanie 

    

MK- 953/2014/2.3 modernizácia kamerového 

    zabezpe čovacieho systému a poplachového  

    systému v Provin čnom dome v SNV                    1 880,-     94,- KSK 

                                                                    5,- MS 

MK- 791/2014/2.2 reštaurovanie súboru  

    klasicistického nábytku II.a súboru  

    historických hodín z kaštie ľa Markušovce           4 300,-     215,- KSK 

                                                                   254,- MS 

 

MK- 793/2014/2.2 obnovenie zbrojnice v kaštieli 

    Markušovce, konzervovanie a o čistenie 

    zbierkových predmetov – zbraní                       2 000,-    100,- KSK 

                                                                    574,- MS 

                                                            

MK- 7769/2014/5.2 – EAVP-XII. Medzinárodná 

    konferencia európskej asociácie geológov              800,-      40,- KSK    

                                                                      6,- MS 

MK- 2556/2014/1.1 Reštaurovanie severnej fasády 

    SNV, nákup materiálu a realizácia reštaurá- 

    torských prác .                                     10 000,-  1 646,- KSK     

   

   

MK- 2596/2014/1.1 Oprava strechy kaštie ľa, nákup 

    materiálu a realizácia stavebných prác              13 000,-  1 350,- KSK 

       

___________________________________________________ ___________________________ 
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S p o l u :                                            31 980,-   3 445,-(KSK) 

                                                                    839,-  (MS)                                                             

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

Projekty z MK SR KV:                                                                                                             
Dotácia           Kofinancovanie 

 

MK- 942/2014/2.4 Akvizícia historických 

    podlahových hodín- Kaštie ľ Markušovce             1 210,-        95,- KSK  

MK- 944/2014/2.4 Kúpa zbierky motý ľov z oblasti 

    Krompách                                          6 000,-       633,- KSK 

                                                                       

 
          S p o l u :                                           7 210,-       728,- 
KSK     
                                                                     
=================================================== ===========================                    
     

             

Projekt:  

kultúrne poukazy                    2 768 ,-  €  

 

Granty + prísp.od iných subjektov 

Mesto SNV                            300,-  € 

Lesy mesta                           500,-  €   

Obec Smižany                         100,-  € 

Obec Hrabušice                       100,-  €     

Obec Iliašovce                        50,-  € 

Obec Spišský Štvrtok                  30 

________________________________________________ 

S p o l u :                        1 080,-  €                           

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

 

Čerpanie nákladov:                             Rok 2 013      Rok 2014 

 

1. Celkové náklady                            418 4 97,30     441 674,46             

 

 z toho :- materiálové                          18 446,-        6 718,99 

        - interierové vybavenie                   102,-          197,50 

        - výpo čtová technika                    3 560,-          1 86,01 

        - prev.str.prístr.zar.tech                  .               

          a náradie                             7 3 58,55           489,- 

        - nákup DHM                             1 6 54,45         391,01 

        - materiál APVV                         1 5 25,16           - 
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        - tonery do tla čiarní a kopirky           465,84         605,70     

        - knihy, časopisy,tla č.mapy,plagáty        409,13         418,24   

        - prac.odevy,obuv a prac.pomôcky            -            147,95  

        - nákup ob čerstvenia                        -             84,5 6 

        - knihy                                     -             15,80 

        - benzín                                1 2 70,68       1 586,69 

        - motorové oleje                            -             19,70 

        - kancelársky papier                       88,-          138,05    

        - kancelárske potreby                    16 1,59          555,56  

        - čistiace potreby                       297,47          417,95    

        - autodiely                                -              34,90 

        - materiál na opravu a údržbu            13 8,12          930,85 

        - propaga čný materiál                      -               - 

        - videokazety,pásky,karty                  4,-            38,71 

        - ostatný všeobecný materiál             25 1,58          162,97  

        - výtvarný materiál                      1O 7,53          293,40 

        - fotomateriál                             -               -  

        - krmivo pre psa                         11 2,-             -    

        - projekt Terra incognita spotreba mat.  93 9,90            - 

        - trojlístok vstupenky                     -               4,44 

                  

        - náklady a energie                     45 401,65     35 325,35 

        - elektrická energia                    25 504,-      17 865,31  

        - zemný plyn                            19 178,29     16 O45,37 

        - voda                                     719,36      1 414,67 

 

        - spotreba tovaru – predaj               3 450,17      4 734,70 

  

        - náklady na opravy a údržbu             4 799,06     32 870,96     

        - bežné OaÚ výpo čt.programov               406,46          - 

        - bežné OaÚ interiérov.vybavenia             -             - 

        - bežné OaÚ výpo čt.tech.                    52,20          -   

        - bežné OaÚ stroj.,prístr.               2 634,60      3 903,08 

        - bežné OaU špec.strojov a prístr.           - 

        - bežné OaU budov, objektov               1  148,96    27 298,33 

        - bežné OaÚ doprav.prostr.                   62,26       695,64 

        - bežné OaÚ ostané,zbierok                    -            - 

        - revízie                                   494,58       973,91 

    

        - náklady na cestovné                     2 435,69     3 990,34 

        - cestovné tuzemské                       1  229,20     1 587,73 

        - cestovné zahrani čné mimo ČR             2 435,69     2 402,61 
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        - cestovné zahrani čné ČR                     -             - 

   

        - náklady na reprezentáciu                   82,64       257,92     

     

        - náklady na služby                      46 319,40     37 305,39  

        - školenie,kurzy,semináre                   105,-         172,-   

        - propagácia,reklama,inzercia             4  010,10      1 603,62 

        - štúdie,expertízy,posudky                2  266,-         200,- 

        - nájomné ostatné,bezp.schránka             488,16        301,58 

        - nájomné budov, objektov                     -           535,13 

        - dopravné                                1  162,08      7 692,90    

        - telefón (pevné linky),fax               1  093,48      1 034,88 

        - mobilné telefóny                        2  242,71      1 965,21    

        - internet                                1  041,01      1 122,29 

        - poštovné                                  336,79        430,65 

        - iné náklady na spoje                       -              -       

        - členské poplatky Zväzu múzeí              100,-         100,- 

        - udržiavanie softweru pravid.              765,44        718,55 

        - udržiavanie softweru nepravid.             20,-           -  

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

        - provízie                                  109,32        91,80 

        - iné služby výpo čtovej tehniky               -            - 

        - drobná údržba budov a zar.                  -          145,20 

        - služby BOZP                                720,-       724,72 

        - znalecké posudky                         8 676,-         -    

        - sto čné                                  1 289,56     1 421,63 

        - likvidácia odpadu                         226,95       256,89 

        - uprat.prep.konz.zbierok,dezinsekcia     3  299,-      7 443,- 

        - stráženie a ochrana objektov              156,48       156,48 

        - RTVS koncesie                               -          222,96    

        - ostatné služby tla č.publ.               2 714,20     3 617,67 

        - služby projekt ZŠ Kožuchova                 -        4 390,50 

        - príkazné zmluvy, zmluvy o dielo             -          626,50 

        - ostatné služby šitie kostýmov               -          500,-            

        - nákl.pri poriad.koncertov               2  000,-        700,- 

        - výstavy celkom                          4  104,42       765,17 

        - poistky v pois ťovniach                      -           60,28       

        - náklady na KV Č, besedy expozície          300,-        305,78    

        - služby Terra incognita                  9  092,51         -                                                                                                        

                         

        - osobné náklady                        184 445,07    198 984,30  

        - mzdové  náklady                        181 323,15   195 353 ,91 
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        - OON                                     3  121,92     3 630,39 

   

        - zákonné  sociálne poistenie             63 530,92   69 262,0 6 

        

        - ost.soc.poist.odvody do DDP                 1,52        0,72 

 

        - zákonné soc.náklady                    10  114,30   11 008,60 

        - odchodné                                       

        - prídel do Sociál.fondu                  1  690,82    1 705,33 

        - náhrady pri PNS                           511,48      703,27 

        - príspevok na stravné zamest.            7  912,-     8 600,- 

          

        - da ň z nehnute ľnosti                       353,98      353,98 

 

        - ostatné dane a poplatky                     6,85       39,62 

        - spotreba kolkov, dialni čné známky           -           - 

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

        - ost.nákl.,popl.ovzd.konc.vratky             29,36        2,50 

        - ost.nákl.-nákup zbierok                 7  163,-     9 134,- 

         

        - odpisy majetku                         27 341,96   26 863,42  

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

        - odpisy strojov a zariadení              5  974,96    5 496,42 

    

        - tvorba  rezerv                           4 430,52    4 719, -  

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

        - tvorba ost.rezerv (dovolenka)           1  141,-     4 719,- 

 

        - bankové poplatky                           94,87      101,74 

        - daň z príjmov                               0,08        0,27 

  

 

 

 

2. Výnosy: 

 

   Celkové výnosy                                41 9 193,22  454 870,42 

   - Tržby z predaja vstupné                      19 8 15,49   18 214,98 

   - Tržby z predaja služieb-fotopráce             1 082,-       685,- 

   - Tržby za predaný tovar                        6 080,83    7 818,79 

   - Ostatné výnosy dlhodobý a krátkodobý prenájom 6 188,82    3 642,40 

   - Ostatné výnosy z prev. činn.                     721,16    6 009,84 
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   - Zú čt.ost.rezerv.stará dovolenka               4 076,21     4 430,52 

   - kreditné úroky                                    5,95        5,27 

   - Výnosy z bežných transferov                 31 2 503,-    341 340,- 

   - výnosy z kapitál.transferov                  2 2 595,26    22 169,12 

   - výnosy samosprávy z bežných transf.          3 4 521,-     38 833,40 

   - výnosy z bežných transf.Terra incognita           -            - 

   - výnosy samosprávy z kapital.transf.          1 0 053,-     10 641,10  

   - výnosy z kapitálových transf.                     -            - 

   - výnosy samosprávy z bež.transf.               1 550,-      1 080,- 

   - výnosy od ÚPSVR                                   -            -    

         

     Výnosy celkom                              419 193, 22    454 870,42 

     Náklady celkom                           - 418  497,30  - 441 674,46      

___________________________________________________ _____________________ 

          

3. Hospodársky výsledok                          +  695,92   + 13 195,96  

 

Múzeum Spiša ako príspevková organizácia hospodári s nieko ľkými zdrojmi  

financovania. V roku 2014 sme použili zdroje VUC, v lastné 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 správ y 

i mimo nej a príjmy zo štátneho rozpo čtu aj sociálny fond organizácie. 

Z ú čtovných údajov a ú čtovných výkazov vyplýva, že Múzeum Spiša ukon čilo ú čtovný 

rok 2014 so ziskom 13 195,96 € a tým sa nám upravil  nevysporiadaný výsledok 

minulých rokov na ú čte 428 na 16 949,09  €. Dosiahnú ť zisk sa nám podarilo hlavne 

šetrením elektrickou energiou, plynom a dosiahnutím  resp. prekro čením vlastných 

príjmov. Významne nám pomohlo to, že múzeum získalo  FP z projektov MK SR 2014, 

ktorými sme riešili aj úhradu nákladov na činnos ť a starostlivos ť o objekty. 

Taktiež sa nakúpený majetok z prostriedkov MK SR po stupne zú čtovávame do nákladov 

organizácie vo forme odpisov.   

 

Múzeum Spiša obhospodaruje majetok zverený do správ y v celkovej zostatkovej hodnote 

789 653,74 €.                          

 

Ako vždy najvyššiu položku rozpo čtu tvoria osobné náklady, t.j. mzdy a odvody, čo 

v roku 2014 predstavuje  62,39 % zo všetkých výdavk ov.   

 

Mzdové náklady                     191 716,99    

priem.po čet prac.                       26 

priemerná mesa čná mzda                 605,17 

 

Druhú najvä čšiu položku tvoria energie: 
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    elektrická energia:             17 865,31 

    plyn                            16 045,37 

    vodné                            1 414,67 

     

Organizácia vykuruje objekt v Markušovciach el.ener giou, ktorá tvorí druhú 

najvä čšiu položku rozpo čtu, v roku 2014 bola spotreba el.energie nižšia (Le tohrádok 

Dardanely je v rekonštrukcií). V roku 2014 bola úsp ora 1 670,89 €. V roku 2014 

objekty v Smižanoch a Spišskej Novej Vsi sú vykurov ané plynom, kde šetrením vznikla 

úspora 2 282,63 €. Oproti roku 2013 stúpla spotreba  vody o  

695,31 €. 

   

V roku 2014 sme zrealizovali povinné revízie hydran tov a plynovej kotolne. Revízie 

činili spolu  973,91€.  

           

Celkové odpisy investi čného majetku predstavovali čiastku  26 863,42 €. 

Do zbierkového fondu pribudli nákupom zbierkové pre dmety z dotácie MK SR 

a kofinancovania KSK vo výške  9 134,60 €.     

 

Hospodárenie múzea v uplynulom roku bolo v zisku. V erejné obstarávanie tovarov, 

prác a služieb prebiehalo v zmysle schválenej smern ice KSK. Vlastné príjmy boli 

vyššie v ďaka vä čšieho po čtu atraktívnych podujatí, ve černých prehliadok, koncertov, 

výstav a sprievodných akcií k výstavám. Vlastné prí jmy tvoria aj príjmy grantov, 

z poistného plnenia, za prenájom priestorov a samoz rejme vstupné do expozícií, 

predaj propaga čného materiálu a doplnkového tovaru.   

 

V roku 2014 organizácia zakúpila z vlastných prostr iedkov záhradný traktor pre 

údržbu areálu Múzea v Markušovciach vo výške 2 150, - €. 

 

V roku 2014 sa nám podarilo z vlastných tržieb a od  sponzorov vyda ť publikáciu Spiš 

VII.v celkovej sume 3 359,60€.   

 

Pre nedostatok finan čných prostriedkov ešte zaostáva pravidelná revízia,  údržba 

budov a interiérov, ochrana zbierkového fondu,  nák up propaga čných materiálov 

a iných drobných výdavkov. 

 

Príjmy a výdavky rok 2013 a rok 2014: 

Výdavky                                                Rok 2013   Rok 2014  

                           __v €________v €____  

 

700       Kapitálové výdavky                26 267, -      15 751,21 

600       Bežné výdavky celkom                             386 297,42    407 924,66 
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610       Platy celkom                                     179 925,46    194 785,02 

611    -  Tarifné platy                                    153 497,02    162 465,72 

612    -  Príplatky                                         22 828,44     22 962,30 

614       Odmeny                                             3 600,-       9 357,-  

620    -  Poistné                                           64 256,65     69 567,22 

630       Tovary a služby                                  141 578,70    142 687,87  

631       Cestovné                                           3 119,66      4 340,-  

631001 –  tuzemské                                           1 074,37      1 500,- 

631002 –  zahrani čné                                         2 045,29       2 840,- 

632       Energie, voda a komunikácie                       57 863,48     46 386,75 

632001 –  Energie                                           51 361,33     38 798,77 

632002 –  Vodné a sto čné                                     2 370,66      2 940,12 

632003 –  Poštovné a telekom.služby                          3 375,54      3 500,- 

632004 -  Komunika čná infraštruktúra                           755,95      1 147,86 

633       Materiál                                          18 918,19      9 909,87 

633001 –  interiérové vybavenie                                102,-         499,72 

633002 –  výpo čtová technika                                 3 400 ,-           - 

633004 –  prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia           11 054,-       1 796,09 

633005 –  špecialne stroje a zar.                                -            - 

633006 –  všeobecný materiál                                 2 250,-       2 674,19 

633009 –  knihy, časopisy,noviny,u čebnice                     1 931,85      4 594,92 

633010 -  prac.pomôcky, odevy,obuv ost.prac.                     -            94,95   

633015 –  palivá ako zdroj energie                               -             - 

633016 –  reprezenta čné                                        180,34        250,- 

634       Dopravné                                           3 306,37     10 017,94   

634001 –  palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny            1 237,05      1 687,61 

634002 -  servis a údržba auta a vozíka                         50,-         448,83 

634004 -  prepravné a nájom dopr.prostriedkov                2 019,32      7 831,50 

634OO5 -                                                                      50,- 

635    -                                                     7 579,09     39 906,39 

635002 – výpo čtovej techniky                                   75 0,47        521,50 

635004 – prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení           2 808,22      3 319,77 

635006 – budov, objektov alebo ich častí                     4 020,40     36 065,22 

636      údržba prevádzk.strojov,prístrojov a zar.               -           733,13 

637      Služby                                             50 791,91     31 393,79 

637001 – školenia, kurzy, semináre                             105,-         172,- 

637002 – konkurzy a sú ťaže                                   5 461,18      1 287,50 

637003 – propag.reklama a inzercia                           4 150,66      2 638,- 

637004 – všeobecné služby                                   14 653,49      4 700,52          

637005 - špeciálne služby(ochrana objektov)                  8 682,48        636,75 

637011 - štúdie,expertízy,posudky                           2 051,51         200,- 

637012 – poplatky a odvody                                    454,57         332,31 
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637014 – stravovanie                                        9 152,58      10 265,52 

637015 -                                                        -             43,56  

637016 – prídel do sociálneho fondu                         1 921,57       1 844,63 

637O23 -                                                        -             30,-       

637027 – odmeny zam. v mimoprac.pomere                      3 665,86       8 740,50  

637031-  pokuty a penále                                       50,26           2,50 

637035 – dane                                                 442,75         500,- 

640      Bežné transféry                                      536,61         884,61  

642006 – na členské príspevky – odborom                       10 0,-          100,- 

642015 – na nemocenské dávky                                  436,61         784,61 

642013 – odchodné                                               -              - 

713      Nákup strojov,prístrojov,zariadení,technik y         2 729,-       2 150,- 

713004 - kap.prostr.z KSK                                        -             - 

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

713004 - kap.prostr.z MS                                         -         2 150,- 

716 -    Prípravná a projektová dokumentácia                16 375,-       4 466,51 

717 -    Rekonštrukcia a modernizácia                            -             - 

719      Nákup zbierk.predmetov                              7 163,-       9 134,60 

719002 – kap.prostr. zo ŠR                                   6 800,-       7 210,- 

719002 – kap.prostr.z vlastných prostr.(zb.predm.)               -         1 196,60 

719002 – kap.prostr.z VÚC (zb.predm.)                          363,-         728,- 

 

Celkom                                                     412 564,42     

423 675,87  

 

Príjmy:                                                        

212      Príjmy z vlastníctva                                6 619,60       

3 662,40 

212003 – prenájom objektov                                   6 549,60       

3 592,40 

212004 – prenájom strojov a zar.                                70,-           70,- 

220      Adminstr. a iné popl.a platby                      27 309,53      

31 329,99 

223001 – Príjmy za služby                                   27 309,53      

31 329,99 

243      Príjmy z účtov finan č.hospodár.                         5,58           

4,20 

292      Ostatné príjmy                                      4 590,69       

9 275,99 

       – 292006 z náhrad poi st.plnenia                         337,70         

556,04 
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       - 292012 z dobropisov                                 2 259,44       

6 748,74 

       - 292019 z refundácií                                   300,-           

265,71 

       - 292027 iné                                           1 693,55      

1 705,50 

311      Granty                                               1 150,-           - 

312      Transfery v rámci verejnej správy                   347 424,-    

381 253,40 

312001 – zo ŠR                                                34 521,-     

38 833,40  

312007 – z rozpo čtu obce                                         400 ,-      1 080,- 

312008 – z rozpo čtu VÚC                                      312 503 ,-    341 340,- 

312011 – od ostatných subjektov verej.správy                     -              - 

322      Transfery v rámci verejnej správy                    26 068,-     

12 404,51  

322001 – zo ŠR                                                24 350,-      7 210,-  

322006 – z rozpo čtu VÚC                                       1 718, -       

5 194,51  

453    - zostatok prostr.na ú čtoch PS k 1.1.                  16 221,03    

16 850,65 

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

2 799,21 

___________________________________________________ ________________________________

____ 

Príjmy spolu:                                                432 214,28   

457 580,35  

453    - zostatok prostr. Na ú čtoch KS k 31.12.                            

33 904,48 

                                                         

V Spišskej Novej Vsi, 12.2.2015 

Karabinová O ľga 
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V.   Vyhodnotenie aktivít v oblasti investi čnej činnosti. 
       Rekonštrukcia, oprava a údržba majetku, správa budov, starostlivosť  o objekty. Plnenie    
       plánu investičnej činnosti.  
       (Kapitálové výdavky a nákup zbierok). 
 
V investi čnej oblasti bol pre Múzeum Spiša  rok 2014 náro čný a k ľúčový.  Múzeum  za čalo ma ť úspech a 

zhodnocova ť  projektovú pripravenos ť . Bez predošlej systematickej a cie ľavedomej projektovej práce 

( od roku 2010), by nebolo možné v roku 2014 realiz ovať  projekty z EŠF ROP 3.1 – Rekonštrukcia 

Provin čného domu, či podanie projektu rekonštrukcie HB Markušovce, ale  aj  rekonštrukciu kanalizácie 

v Markušovciach. To by nebolo možné bez finan čnej pomoci zria ďovate ľa KSK , ktorý financoval 

projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a rea lizačné projekty. Múzeum Spiša zabezpe čilo od 

roku 2010  cca 7 projektov z FP  MK SR OSSD na rôzn e výskumy (archeologický, pamiatkovo-historický 3, 

projekt sanácie budov 2, digitálne zameranie objekt ov 2. Múzeum plnilo plán I Č v roku 2014 na 100%. 

 
REKONŠTRUKCIE 

1. Realizácia rekonštrukcie objektu letohrádku Dard anely a dom čeka v Markušovciach ( od januára 2014 

príprava na odovzdanie objektu dodávate ľovi a 13.5.2014 začiatok rekonštrukcie ) (1 342 100 eur)  

2. Príprava a podanie projektu „Múzeum Spiša v Spiš skej Novej Vsi, obnova Provin čného domu – 

dopracovanie a podanie projektu do programu ROP 3.1 ., ktorého uzávierka bola 8.4.2014 (2 490 000 eur)   

3. Príprava zámeru a PD na  projekt „ Rekonštrukcia  Hospodárskej budovy v Markušovciach na 

polyfunk čný kultúrny objekt“, ROP 3.1 z EŠF, ktorý bol podan ý 18.2.2015 (1 950 000 eur). (Od decembra 

2014 vypracovanie zámeru (Z. Krempaská), zadania Ar chitektonickej štúdie, vypracovania projektu pre 

stavebné povolenie a realiza čného projektu, vybavenie všetkých povolení pre inži niersku činnos ť (O. 

Chabada) a stavebného povolenia..... 

4. Realizácia dvoch etáp rekonštrukcie kanalizácie splaškovej a daž ďovej vody  - v roku 2014 obidva 

úseky mimo areálu kaštie ľa, I. prekopanie štátnej cesty  a II. napojenie sa na obecnú kanalizáciu ( 

financoval a obstarával priamo  Ú KSK) 

Dôležité: 

Vo februári  roku 2014 múzeum za čalo i s dlho o čakávanou  rekonštrukciou objektu letohrádku Dardane ly 

- s rozsiahlou expozíciou klávesových hudobných nástrojov z projektu EŠF – programu ROP 3.1. Náročnosť 

prípravy objektu Dardanel na odovzdanie dodávateľovi spočívala nielen v rozsahu, ale hlavne  špecifickým 

obsahom expozície. Organy, klavíre, harmóniá, klavichordy – vzácne zbierky , ktoré si vyžadovali špeciálny režim 

a odbornú manipuláciu certifikovaných organárov. Ďalším problémom bolo získanie FP od KSK na sťahovanie vo 

výške 7 468,50 eur   a múzeum realizovalo i  VO na túto akciu. Múzeum po dohode s Mestom SNV zabezpečilo 

i výhodný prenájom priestorov na deponovanie zbierkových predmetov.  

(13.5. 2014 sa preberacím konaním a odovzdaním staveniska  zahájila samotná rekonštrukcia objektu letohrádku 

Dardanely a domčeka v Markušovciach)  

Mimoriadne náro čná akcia z poh ľadu časového, organiza čného a finan čného zabezpe čenia bola realizácia  

dvoch etáp rekonštrukcie kanalizácie splaškovej a d ažďovej vody v Markušovciach  - v roku 2014 obidva 

úseky mimo areálu kaštie ľa, I. prekopanie štátnej cesty  a II. napojenie sa na obecnú kanalizáciu . 

(Poďakovanie patrí zriaďovateľovi ÚKSK a osobne riaditeľovi Ing. Bernátovi za jeho prístup a pomoc. Akcia sa 
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mohla realizovať vďaka projektovej pripravenosti Múzea Spiša z projektu MK SR, ale i z vlastných zdrojov (rok 

2013), čo si myslím zaslúži uznanie od zriaďovateľa i OK aCR).  

  V roku 2014 sme vybavili i územné rozhodnutie, ako aj stavebné povolenie na rekonštrukciu kanalizácie.  
 

Oprava, údržba, starostlivos ť o objekty v roku 2014: 

Z  vlastných finan čných prostriedkov  bola zabezpečená výmena radiátorových ventilov ÚK a montáž 

termostatických hlavíc v NM Smižany (1 504,69 eur), čo umožní významné šetrenie energiou.    

Z vlastných zdrojov múzeum realizovalo i drobnú údržbu v objektoch múzea:  realizácia  maliarskych prác 

v kanceláriách, ako aj skladových priestoroch, depozitároch a na údržbe parku. Vo vysokej kvalite sme 

svojpomocne realizovali renováciu parkiet v expozíc ii NM Smižany 495 eur (vlastné prac. sily 

a prostriedky) ( podrobne kapitola III.). 

Nákup technických zariadení – kapitálové výdavky: 

Významnou pomocou bolo zakúpenie technického zariad enia z vlastných prostriedkov – 

záhradného traktora pre údržbu areálu v Markušovcia ch ( 2300 eur). 

 

Starostlivos ť o objekty v roku 2014 zabezpe čená  z troch projektov MK SR 2014, OSSD ( 24 880 eu r) 

- Reštaurovanie fasády Provin čného  domu z Levo čskej ulice  ( I. etapa prác na severnej fasáde), OSSD 

MK SR (11 647 eur) 

- Oprava zatekajúcej strechy na kaštieli v Markušov ciach  (výmena šindľovej strechy na predstavanom 

 vežovom rizalite), OSSD MK SR (14 350 eur) 

- Čiasto čná rekonštrukcia EZS a KZS v Sp. Novej Vsi a KZS  v kaštieli Markušovce, MK SR Dotácia 2.3 

  

Havárie  a drobné opravy 

- havarijný stav fasády Národopisného múzea v Smižanoch ( nemáme potrebné FP) 

Zrealizované v roku 2014:  

- renovácia parkiet v expozícii NM Smižany 495,- EUR (vlastné sily a prostriedky)  

- opravy omietok a vymaľovanie priestorov múzea NM Smižany (expozícia a depozitár národopisu) a opravy 

omietok a maľovanie v miestnosti lektorov v Markušovciach v čiastke 80,- EUR (vlastné sily a prostriedky)   

-  vyhľadávanie poruchy vody na vodovodnej prípojke v areáli kaštieľa v Markušovciach - 145,20 EUR (vlastné 

zdroje - dodávateľsky)  

-  oprava prasknutej vodovodnej prípojky v areáli kaštieľa v Markušovciach - 221,83 EUR (vlastné zdroje - 

dodávateľsky)  

- demontáž kachľových pecí v domčeku Markušovce (vlastné zdroje - dodávateľsky)- 700,- EUR 

- výmena radiátorových ventilov ÚK a montáž termostatických hlavíc v NM Smižany - 1504,69 EUR (vlastné 

zdroje - dodávateľsky)  

Záver: 

V dôsledku prípravy objektov na rekonštrukcie v rok u 2014 začalo rozsiahle a náro čné sťahovanie 

pracovníkov i expozícií (zbierok, zariadenia) zo sí dla MS- Provin čného domu do objektu Strednej odbornej 

školy v SNV, Markušovská cesta, Ubytov ňa Limba, ktoré bude ukon čené v marci roku 2015.  

OKaCR zabezpečil Múzeu  Spiša finan čné prostriedky na túto zložitú akciu.  
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VI.  Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov. 
       Všeobecný popis problémov a návrh prijatých opatrení na ich odstránenie. 
 
Múzeum Spiša spravuje majetok KSK s najvä čšou zodpovednos ťou. Stará sa o 8 objektov, z ktorých: 

Provin čný dom - sídlo MS, areál  v Markušovciach – Kaštie ľ, letohrádok Dardanely, Park francúzsky 

a Stavba hospodárska sú NKP.  Tento rozsah nie je z ohľadnený v rozpo čte ( povinné elektro revízie, PO, 

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

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

rekonštrukcií a modernizácie  budov a pravidelnej údržby 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 

nezlepšuje.  Napriek inflácii a zdražovaniu energií bol v roku 2014  počiatočný rozpočet  Múzea Spiša 314 217 

eur,  čo neodráža jeho reálne prevádzkové náklady. Až rozpočtovými úpravami bol múzeu upravený rozpočet na 

341 340 eur ( príspevok na činnosť a sťahovanie letohrádku Dardanely) 

- Náklady na energie sa v roku 2014 znížili, nakoľko sme v máji 2014 odovzdali objekt letohrádku 

dodávateľovi projektu EŠF ROP 3.1 Rekonštrukcia  LD – revitalizácia hudobného múzea. 

- neustále sa  zvyšujú poplatky za  siete, distribúciu, vodné – stočné.... 

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

len najnutnejšie opravy a odstraňovanie havarijných stavov.  

Aktuálne  problémy 2014 – negatíva: 

- múzeum v roku 2014 riešilo len časť revízií povinných zo zákona 

- pretrváva havarijný stav kanalizácie dažďovej a splaškovej v Markušovciach, ako i havarijný stav 

vodovodného potrubia, riešenie 3. etapy prechádza do roku 2015 . V roku 2014 bola dorobená proj. dokumentácia 

(J. Balco – hradil KSK), ako aj začaté VO na prvú časť projektu (projekt Ing. Fabián – hradilo MS) 

- nedostatky v dokumentácii projektu ROP 3.1 letohr ádku Dardanely spôsobujú ve ľké problémy pri 

realizácii a potrebu navýšenia finan čných prostriedkov zria ďovate ľa KSK (neoprávnené výdavky). 

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

 

Pozitíva: 

- vďaka dotácii od KSK bola vypracovaná dokumentácia  potrebná na podanie projektov : Provinčný dom 

a Hospodárska budova Markušovce.  

- začali sa realizovať projekty, ktoré z EŠF ROP 3.1 prešli v roku 2010: Revitalizácia letohrádku Dardanely  

- postupne sa začali  a budú pokračovať opravy fasád a zateplenie objektov (zateplenie plášťov budov, zateplenie 

striech, zníženie  stropov, výmena okien ...... 

- Múzeum v roku 2014 zakúpilo malotraktor do Markušoviec , čo je veľkým prínosom  pre údržbu rozsiahleho 

francúzskeho parku  

 

 

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. 
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VII. Vyhodnotenie plnenia úloh vedecko-výskumnej činnosti 
(vykazujú múzeá a galérie pod ľa osobitného usmernenia) 
 
Evidencia vedecko-výskumnej činnosti – na dokumenta čnom oddelení Múzea Spiša 
 
V zmysle zriaďovacej listiny,  zamerania múzea, obsahu jeho zbierkových fondov, ako aj organizačnej štruktúry 

v Múzeu Spiša, pracujú odborní pracovníci na dvoch oddeleniach: 

Spolo čenskovedné oddelenie : 

PhDr. Bernadeta Kiczková – vedúca oddelenia, muzikológ 

Mgr. Miroslav Števík – historik 

Mgr. Mária Staňová Michalková - etnograf  

Mgr. Juraj Pavlis - historik 

Prírodovedné oddelenie : 

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

RNDr. Marta Nižnanská – botanik 

Mgr. Patrícia Mackovjaková – kurátor zb. fondu geológia 

 
PhDr. Bernadeta Kiczková, Evid. č. 254/14 
BK/03 :Výroba a výrobcovia akordeónov,  riešenie úlohy v súvislosti s akvizíciami v rokoch 2008, 2010, 2013 
Termín: dlhodobá úloha 
Výstup – príprava scenára a inštalácia vybraných typov v reinštalovanej expozícii klávesových hudobných 
nástrojov po revitalizácii letohrádku 
 
Mgr. Miroslav Števík, Evid. č. 255/14 
MŠ /05 : K najstarším dejinám SNV a jej okolia 
Termín: január – december 2014 
Výstup – štúdia v Zborníku Spiš 7 (cca 60 normostrán ) 
 
Mgr. Miroslav Števík, Evid. č. 256/14 
MŠ/06: Malá encyklopédia stredovekých sídiel Spiša – spracovávanie hesiel jednotlivých sídiel 
Termín: dlhodobá úloha 
Výstup – predpokladané vydanie publikácie v roku 2015 
 
Mgr. Miroslav Števík, Evid. č. 257/14 
MŠ/07 
Geometrický plán mesta z roku 1783 – poloha významných objektov v SNV – Provinčný dom a jeho interiér 
z roku 1786,  Paltzmanove domy, Nádlerov dom , Radnica v 1. pol. 18. stor. atď. 
Termín: január – december 2014 
Výstup – scenár novej  expozície Múzea Spiša po rekonštrukcii Provinčného domu, 
publikovanie 
 
Mgr. Mária Sta ňová Michalková – etnograf, Evid. č. 258/14  
MSM/02: Zmapovanie fondu etnografie- časti ľudový odev za účelom vypracovnia návrhu na doplnenie 
a kompletizáciu ľudových odevov z jednotlivých obcí 
Termín: 2013-2015 
Výstup:  vypracovnie návrhu na doplnenie a kompletizáciu ľudových odevov z oblasti Spiša 
 
Mgr. Juraj Pavlis – historik, Evid. č. 259/14 
JP/01 : Spišiaci v 1. svetovej vojne 1914-2014 
Termín: máj - júl 2014 
Výstup: publikovaná štúdia v zborníku Spiš 7, správa o výstave Spišiaci v 1. svetovej vojne 1914-2014 
uverejnená v zborníku Spišského dejepisného spolku Z minulosti Spiša XXII. 
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RNDr. Pavol Chromý, Evid. č. 260/14 
PCH/06: Palynológia, prírodné vedy - paleobotanika 
Termín: dlhodobá úloha 
Výstup: Správa za rok 2014  scénar Príroda Spiša 2015 
 
RNDr. Pavol Chromý, Evid. č. 261/14 
PCH/04:Osobnosti prírodovedy na Spiši, prírodné vedy   
Termín: dlhodobá úloha 
Výstup: Správa za rok 2014  scénar Príroda Spiša 2015 
 
RNDr. Pavol Chromý, Evid. č. 262/14 
PCH 03:Mapovanie  orchideí, prírodné vedy - botanika 
Termín: dlhodobá úloha 
Výstup: Správa za rok 2014, článok v zborníku Spiš č. 7,  scénar Príroda Spiša 2015 
 
RNDr. Marta Nižnanská, Evid. č. 263/14 
MN/19: Invázne rastliny  v k. ú. mesta Spišská Nová Ves ,prírodné vedy – botanika 

Termín: január – december 2014 

Výstup: Správa za rok 2014 
 
RNDr. Marta Nižnanská, Evid. č. 264/14 
MN/ 20: Botanický výskum v PIENAP-e.  
prírodné vedy – botanika 
Termín: 2012-2014 
Výstup: Správa za rok 2014 
 
Mgr. Patrícia Mackovjaková, Evid. č. 265/14 
PM/01: Zbierkový fond mineralógie v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi 
prírodné vedy mineralógia 
Termín: dlhodobá úloha 
Výstup: Správa za rok 2014 
 
Poznámka: Odborní pracovníci v tom ktorom roku, odovzdávajú správu z roku predchádzajúceho. Teda v roku 

2014, odovzdali správu za rok 2013. Niektorí pracovníci stihli spracovať správu za rok 2014 do 31.12.2014, a tak 

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

príspevku v odbornej tlači. 

Riadite ľka Ing. Zuzana Krempaská prezentovala výsledky výsk umu i akvizi čnej činnosti na dvoch 

medzinárodných konferenciách: Konferencia jún 2014, v Turíne (Taliansko):  EAVP, XII. medzinárodná 

konferencia európskej asociácie paleontológov, ktorej sa zúčastnilo 200 ľudí z Európy a sveta. Prezentácia 

formou posteru, abstrakt v tlačenej aj el. forme: Citácia: Krempaská Z., Holec P.: Shark fauna from the Tertia ry 

of Slovakia from the collection of the Museum Spisa  in Spišská Nová Ves 

Na medzinárodnej konferencii ICOM NATHIS v Zahrebe október 2014 (kostrový materiál z  Medvedej jaskyne 

v Slovenskom raji  – prezentácia zb. fondu – diskusia o prezentácii v novej expozícii v rekonštruovanom objekte 

Múzea Spiša – Provinčnom dome) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 51  

PRÍLOHY 

                 
 VIII. Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategick ých materiálov    
        a rozvojových programov kultúry pod ľa jednotlivých  špecific kých 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/ Optimalizova ť prevádzku ..... 

špecifické ciele 1:  1.1. – 1.4 

-  MS optimalizovalo  prevádzku od roku 2009, výmen ou plynových kotlov, zefektívnením a šetrením, ako 

aj  dôslednou kontrolou  odberu energií. Múzeum  uzatvorilo nové cenovo výhodnejších kontraktov 

s dodávateľmi ( v roku 2011), čo sa prejavilo úsporou za energie a preplatkami v roku  2013 i 2014 ( elektrina, 

plyn). 

Ďalšie aktivity pri optimalizovaní prevádzky (SC: 1. 2. 1.3. 1.4) 

Múzeum Spiša v SNV úspešne zhodnocuje projektovú pr ipravenos ť, v roku 2014  a za čiatkom roku 2015 

podalo dva projekty EŠF ROP 3.1 – Rekonštrukcia Pro vin čného domu a rekonštrukcia HB 

v Markušovciach na polyfunk čný kultúrny objekt. ( Podrobný popis v kapitole I.,  III. a V. Správy o činnosti)  

- realizácia I. a II. etapy projektu: Rekonštrukcia   dažďovej a splaškovej kanalizácie  v Markušovciach  (cca 

30 tis eur, obstarával a objednal zriaďovateľ KSK) 

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

drobné stavebné, opravárenské, údržbárske, záhradnícke a iné práce ( popis v Správe o činnosti 2014). 

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

Negatíva v SC1: 

          Projekt z ROP na revitalizáciu  areálu hudobného mú zea a letohrádku  Dardanely sa za čal 

realizova ť  neskoro – po 4 rokoch, KSK i múzeum bojuje s mnoh ými, vážnymi problémami, dochádza 

k navyšovaniu FP potrebných na realizáciu. 

V roku 2014 boli riešené havarijné stavy  z dôvodu ich ve ľkej finan čnej náro čnosti len čiastkovo – 

z projektov OSSD MK SR (oprava fasády múzea v SNV z  Levo čskej ulice, oprava strechy kaštie ľ 

Markušovce). Neboli riešené opravy bleskozvodov, op rava havarijných nedostatkov na budove 

Národopisného múzea.  ( podrobne v kapitole V.)  

SC 2: 2.1 – 2.2 

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

inštalovaný závesný systém na deponovanie historick ých obrazov (projekt MK SR 

-  pokra čovali sme v úpravách priestorov múzea v SNV a v  Sm ižanoch 

 
SC 3: 3.1 – 3.2, ale aj 6: 6.1 – 6.2 

V tejto oblasti boli podané a úspešne realizované p rojekty z dotácie MK SR – 9 projektov za  eur 

39 190 + 5 014 kof. 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, štúdie, 

prezentačné programy ( MK SR, MŠ SR, Mesto SNV, Obce: Smižany, Iliašovce, Hrabušice, Sp. Štvrtok, ZŠ 
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Kožuchova SNV, súkromný sektor). Výsledkom je naplnenie a prekro čenie plánovaných  vlastných príjmov 

v roku 2014) 

SC 4: 4.1 – 4.5 

- múzeum umožnilo pracovníkom  zvýšiť si kvalifikáciu  účasťou na školeniach, odborných konferenciách, 

ktoré organizovali rôzne inštitúcie: SNM, ZMS, zriaďovateľ KSK 

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

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

-    riešitelia projektu Štúdia pre zážitkové vzdelávanie  ZŠ Kožuchova, boli hmotne zainteresovaní formou 

licenčných zmlúv  

 
SC  5: 5.1 -5.2 

- v roku 2014 bolo Múzeum Spiša  mimoriadne úspešné po čtom, kvalitou i návštevnos ťou kultúrnych 

akcií.  Múzeum usporiadalo 165 kultúrnych podujatí , ktoré spolu s expozíciami  navštívilo 24 870 

návštevníkov. Nižšia návštevnos ť bola zaznamenaná z dôvodu zavretia jednej z hlavný ch 

expozícií – klávesových hud. nástrojov v Markušovci ach, od apríla roku 2014.  

- medzi hlavné úlohy múzea 2014 patrila realizácia 9 projektov z dotácie MK SR, kde boli podchytené   

všetky oblasti muzeálnej činnosti ako akvizícia, reštaurovanie zbierok, ochrana budov, zahraničná služobná 

cesta Turin –EAVP. 

- zvýšením interaktivity programov, ako aj zavedením inovatívnych podujatí (Dvorné dialógy, 

Rozprávka v múzeu, Noc výskumníka) sa podarilo múze u udrža ť návštevnos ť, ale aj záujem 

verejnosti o múzeum. 

SC 6: 6.1 – 6.2 

- Múzeum Spiša rozvíjalo spoluprácu na úseku odbornýc h činností, výskumno-vzdelávacích činností 

a kultúrnych činností a to formou partnerstva a spoluú časti na projektoch a zahrani čných 

konferenciách   

- EAVP konferencia v talianskom Turíne  a konferencia  ICOM NATHIST v Zahrebe ( popis v kapitole 

I./B/9,10) 

- Múzeu zvýšilo jazykové zručnosti personálu zabezpečením kurzu AJ v MS 

- V roku 2014 MS vydalo Vlastivedný zborník SPIŠ 7 ( rozsah 300 strán, 27 prispievajúcich autorov) 

 

   SC 7: 7.1 – 7.3 

- múzeum pravidelne využíva interaktívny portál pre kultúru KSK 

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

( v roku 2014 na TV Markíza až 26 záznamov a 6 na rádiu Regina) 

- zavedením internetu do pobočného zariadenia v Markušovciach a Smižanoch sa skvalitnila a rozšírila 

propagácia múzea 

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

- inováciou bolo zavedenie celoročných pravidelných cyklov prednášok – Dvorné dialógy 

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

- časovo upravené a rozšírené boli termíny akcií pre verejnosť 
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II.  Skvalitni ť 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  služby, ktoré múzeum ponúka školám: vyučovacie hodiny, 

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

konzultácie pre vysokoškolákov... 

- v roku 2014 bol realizovaný dopytový ( ZŠ Kožuchova) edukačný projekt :Zážitkové vyučovanie v regióne 

SPIš ( popis v kapitole I,B) 

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

prírodné vedy, ochrana prírody), s využitím kultúrnych poukazov 

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

príprava na súťaže 

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

učiteľom 

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

požiadavkám škôl 

 

SC 3/ - týka sa skôr osvetových stredísk 

SC 4/ - týka sa KSK (múzeum už v SC 1  špecifický c ieľ 7 ) 

 

SC 5/ Rozvinú ť 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 združeniami 

 

SC 6/ Rozvinú ť cestovný ruch....  

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

v dvoch svetových jazykoch 

- v roku 2013 sme využívali 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 Železnú cestu 

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

 

SC 7/ Zvýši ť mieru propagácie všetkých záujmových oblastí a sfé r kultúry  

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

ale aj web. stránok zriaďovateľa ( terraincognita, regionet…) 
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- využívanie 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, 28.2.2015    Ing. Zuzana Krempaská 
 
        Riaditeľka Múzea Spiša v SNV 
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IX. Tabuľková časť rozborov - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
 

Vyhodnotenie podujatí, aktivít a kultúrnych služieb  

(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 služieb     

Tabuľka č. 2. :  Zoznam projektov získaných  Múzeom Spiša z Grantového programu MK    

                         SR 2014 

         Fotopríloha č. 3:  Činnos ť Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi za rok 2014 
   

   Ekonomika: 

           Súvaha Ú č ROPO SFOV  1-01 

            Výkaz ziskov a strát  Ú č ROPO SFOV 2-01  

     Prehľad o príjmoch a výdajoch 

 
    Ostatné prílohy:  
  
             Ročný výkaz o múzeu – Kult (MK SR) 2014 
 
    

 
 

 

 

 
 
 
 


