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Správa o  činnosti a hospodárení Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi za rok 2015,
 kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej 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 2015. Pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvnili výsledky činnosti organizácie 
v hodnotenom období.

II. Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov 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 hospodárenia 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 2015.

V. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej 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  dokumentov  a rozvojových  programov
kultúry  podľa  jednotlivých  špecifických  cieľov  (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 Úč ROPO SFOV 2-01
 Prehľad o príjmoch a výdajoch organizácie

IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2015
(múzeá, galérie a divadlá)

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE         Múzeum Spiša  v Spišskej Novej Vsi    
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……………………………………………….
2 Sídlo Letná 50, 052 01 Spišská Nová V es
3 Forma hospodárenia Príspevková organizácia
4 Celkový aktuálny počet 

zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav
z toho:- odborní zamestnanci,    
- ostatní zamestnanci
- pracujúci dôchodcovia   

                   28  / 27
                 
                   17 
                     8
                     2  

5 Priemerná mzda zamestnancov 2013 2014 2015
559,64 605,17 610,13

6 Počet spravovaných objektov     8
7 Počet podaných projektov 

s ukončením realizácie v roku 2015-
z toho úspešných: 
  Celková výška získaných dotácií (€):          

  14
    
     9
43 692 €.-

8 Rozpočet  (skutočnosť k 31.12.)
- na prevádzku:
- na činnosť:

2013 2014 2015
340 847,42 390 473,36 438 083,33
  71 717,-   33 202,51   52 049,51 

                                                                  ∑490 132,84

9 Transfer od zriaďovateľa
- schválený zastupiteľstvom 
- na bežné výdavky ( upravený počas roka):
(v tom i príspevok na činnosť od OKaCR))
- na kapitálové výdavky:

 2013                    2014                 2015
283 495 314 217 315 511
312 503,- 341 340,- 365 639,-

13 838.- 11 565.-
    1 718,-     5 194,51     2 917,50

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

  2013                    2014                 2015
    6 619,60     3 662,40     1 857,63
  46 432,94   40 609,62   51 660,64
  64 940,74   66 773,82 102 869,11  

11 Výdavky 
- bežné:
-  kapitálové:

    2013                   2014                  2015
386 297,42    407 924,76  428 217,34
  26 267,-    15 751,11    61 915,50

                          
∑490 132,84

12 Hospodárenie
-Náklady
-Výnosy
Hospodársky výsledok org./ 2015

466 187,50
463 645,71
-2 541,79

13 Návštevnosť 
- Platená:
- Neplatená:

(celkový počet návštevníkov, divákov, 
účastníkov na aktivitách organizácie)

      2013                  2014                  2015
    23 884    19 425    12 266
      9 503      5 449      4 906

                                                    ∑ 17 172

14 Plnenie plánu vedecko-výskumnej 
činnosti v roku 2015

- Počet ukončených výskumných úloh
- Počet prebiehajúcich výskum. úloh  

4
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Košického samosprávneho kraja

I. Všeobecná charakteristika organizácie
A)  a)Stručná  analýza  ekonomických,  b)materiálno-technických,  c) personálnych  podmienok
činnosti a prevádzky organizácie v hodnotenom období. 
B) Stručné zhodnotenie plnenia hlavných a ťažiskových úloh organizácie v roku 2015.
C) Pozitívne a negatívne faktory, ktoré ovplyvnili výsledky organizácie v sledovanom období.

A)-a) Ekonomické podmienky roku 2015.

Múzeum Spiša (MS) malo pre rok 2015 schválený rozpočet zastupiteľstvom  315 511 eur.  Príspevok na

činnosť, ktorý MS na rok 2015 pridelil  OK a CR KSK činil  11 565 eur,  teda múzeum na začiatku roku 2015

rozpísalo rozpočet 327 076 eur.  V priebehu roka 2015 sa v dôsledku mimoriadnych akcií rozpočet upravoval

rozpočtovými opatreniami   na konečnú výšku  365 639,-  € bežného transferu,  (v tom KSK poskytlo finančné

prostriedky  9 270 na  valorizáciu  miezd,  7100 eur  na  sťahovanie  expozícií,  zbierok  a pracovníkov  z objektu

Provinčného domu, ako aj  na  kazetovú podlahu v letohrádku Dardanely vo výške 19 860,– eur,  2333 iné) 

Tak, ako to však uvádza  údaj v identifikačnej karte, Múzeum Spiša v roku 2015 dosiahlo  konečný

rozpočet k 31.12. 2015 vo výške  490 132,84 eur (poznámka – presné vyhodnotenie v ekonomickej časti

správy o činnosti). 

Teda k transferu 365 639 boli získané vlastné  príjmy z činnosti 51 660,64 eur (z toho 31 041,87 poč.

stav) a z mimorozpočtových zdrojov 102 869,11 eur (v tom i  dotácie MK SR 41 450,  sponzorské príspevky

1 300, dotácia KSK z úverov na projektovú dokumentáciu HB Markušovce 19 200, architektonicko historický

a archeologický výskum Prov. domu 23 940 a iné, príjem z kultúrnych poukazov 2 242 eur...). Konečné náklady

na činnosť MS boli  466 187,50 eur a celkové výnosy 463 645,71,  takže múzeum skončilo rok 2015 so

záporným hospodárskym výsledkom  - 2 541,79. Výsledok  hospodárenia Múzea Spiša  v roku 2015 bol

ovplyvnený nasledovnými základnými faktormi:

- tvorba rezervy na odchod do dôchodku cca 4000 eur, odpisy vl. majetku 2000 eur

- v roku 2015 nebolo MS poskytnuté navýšenie prostriedkov na kofinancovanie  projektov MK SR

Uvediem aj ďalšie mimoriadne  faktory pre rok 2015:

- rekonštrukcia  dvoch  hlavných  objektov  Provinčného  domu a letohrádku  Dardanely,  ktoré  boli

uzavreté pre návštevníkov, v dôsledku čoho boli  znížené vlastné príjmy  organizácie

- zvýšené   náklady  na  prevádzku   v súvislosti  so  sťahovaním  objektov,  platením  nájmov  za

deponovanie zbierkových predmetov (Madaras – priemyselný park SNV) z expozícií a získaného

interiérového vybavenia  z projektov ROP

- zvýšené náklady za prenájom kancelárskych priestorov pre 13 pracovníkov v ubytovni  Limba

(SPŠ školské zariadenie KSK)

- zvýšené  náklady  v súvislosti  so  zabezpečovaním  parciálnych   služieb  pre  plynulú  realizáciu

projektov  ROP  (  digitálne  zamerania,  výroba  podhľadu  v letohrádku  Dardanely,  projekty  na

posúdenie zavĺhania suterénu v letohrádku Dardanely 

Realizovať základné a odborné činnosti pomohli Múzeu Spiša projekty, ktoré boli podané v roku 2015 na

Ministerstvo kultúry do Dotačného systému. Úspešných bolo 9 projektov z celkovo podaných 13 projektov,
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a to  vo  výške  41 450  (  zoznam v prílohe).  Povinné  kofinancovanie  žiadateľa  3 603  eur  v roku  2015

hradilo MS  z rozpočtu na činnosť.

V roku 2015 MS realizovalo náročné projekty  z pohľadu  prípravy VO, manažovania projektov, ako aj vlastnej

realizácie  ich  samotného  obsahu.  Zoznam  projektov  je  uvedený  v prílohe  č.  1  vyhodnotenia.  Za

najnáročnejšie  považujeme tie, ktoré súviseli s prípravou nových expozícií v rekonštruovaných  objektoch,

akvizíciou zbierkových predmetov pre expozície a reštaurovaním zbierok pre nové expozície. Významným

posunom sú realizované projekty, ktorých výstupom boli odovzdané projektové dokumentácie a výkazy výmer

pre: architektonicko  –  výtvarného  riešenia  expozície  História  Spiša  v rekonštruovanom  objekte

Provinčného domu a AV riešenia novej expozície v letohrádku Dardanely. 

Výber hlavných  mimorozpočtových zdrojov Múzea Spiša v roku 2015.

Múzeum z projektov realizovalo akvizičnú, edičnú činnosť, zabezpečilo ochranu a reštaurovanie zbierkových 

fondov, ochranu budov, pripravilo projektovú dokumentáciu pre nové expozície.  (Vecné vyhodnotenie 

projektov uvádzame v kapitole II.) Významnou finančnou  pomocou v roku 2015 boli i sponzorské dary 

a podporné príspevky Mesta Spišská Nová Ves, obce Markušovce a Smižany.

Mimorozpočtové príjmy Múzea Spiša 2015

Mimorozpočtový zdroj 
Počet získaných 
grantov, darov, 
príspevkov

Objem 
finančných
príspevkov spolu

Získal

1. MK SR, Dotačný program 9 43 692 eur Múzeum
2. Mesto Spišská Nová Ves 1 200 eur Múzeum
3. Obec Smižany 1   100 eur Múzeum
4. Obec Markušovce 1 1 000 Múzeum
5. ÚPSVaR SNV – 3 pracovníkov 1 10 045,02 eur Refund. miezd

6. KSK – PD –HB Markušovce 1 19 200 eur Úver KSK
7. KSK –AHV a AV Prov. dom počas 

rekonštrukcie
1 23 940 eur Úver KSK

8. Sociálny fond 1 4 692,09 Múzeum
Spolu 102 869,11

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  v roku 2015 muselo vyvíjať aktivitu v rôznorodých činnostiach. Z dôvodu

investičných akcií muselo byť vedenie i pracovníci veľmi flexibilné . Bol to ťažký rok , no napriek tomu múzeum

naplnilo  i vlastné  príjmy  na  22 476  eur. V ďalšej  časti  vyhodnotenia  sú  rozpísané  všetky  oblasti  odbornej

činnosti  múzea, ako i zabezpečenie poskytovania služieb  návštevníkom.  Návštevnosť Múzea Spiša v roku

2015 dosiahla  17 172  návštevníkov. 

Túto  skutočnosť  považujeme  za   úspech,  nakoľko  v roku  2015  boli  mimo  prevádzky  hlavné  budovy

a expozície múzea, z dôvodu realizácie 2 projektov ROP 3.1 z EŠF.

A)-b) Materiálno – technické podmienky prevádzky múzea a starostlivosť o objekty.

Špecifické východiská pre rok 2015:
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1. Pokračovanie v realizácii rekonštrukcie objektu letohrádku Dardanely a domčeka v Markušovciach ( od 

januára 2014 prebehla príprava na odovzdanie objektu dodávateľovi a 13.5.2014 začiatok rekonštrukcie, 

v decembri 2015 odovzdal dodávateľ letohrádok Dardanely investorovi KSK) (1 342 100 eur)

2. Realizácia rekonštrukcie  „Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, obnova Provinčného domu –stavba 

odovzdaná dodávateľovi 23.7.2015 (2 490 000 eur) 

3. Realizácia Ďalšej etapy rekonštrukcie kanalizácie splaškovej a dažďovej vody  v areáli v Markušovciach

pred Hosp. budovou. ( financoval a obstarával priamo  Úrad  KSK)

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

polyfunkčný kultúrny objekt“, ROP 3.1 z EŠF, ktorý bol podaný 18.2.2015 (1 950 000 eur)

5. Realizácia 8 projektov MK SR z Dotácie 2015 ( MS získalo 41 450 eur eur)

!!! V roku 2015 mimoriadne náročné manažovanie prebiehajúcich projektov, účasť na kontrolných dňoch 

(v priemere 30x na všetkých investičných akciách), komunikácia s dodávateľmi prác, ako aj interiérového 

vybavenia. Plnenie rôznych požiadaviek k zabezpečeniu hladkého priebehu rekonštrukcií, ako aj 

odstraňovania vzniknutých nedostatkov. Napríklad – dodatočné digitálne zamerania, doplnenie 

dokumentácie, komunikácia s úradmi, jednania so zástupcami  Obce Markušovce a Mesta Spišská Nová 

Ves, komunikácia s KPÚ KE.......

Každoročné problémy:

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

v Markušovciach sú vykurované el. energiou i po rekonštrukcii, 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 (  kaštieľ Markušovce, Hosp. budova, 

Smižany )

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

v rozsiahlom exteriéri objektov.

-

Zlepšenie materiálno technického stavu v roku 2015:

Rok 2015  bol z pohľadu MT zabezpečenia prevádzky v Múzeu Spiša v SNV mimoriadne náročný. Podrobne je 

táto časť uvedená v kapitole č. III.

1. predpokladom k zásadnému zlepšeniu MTS objektov bola ich  komplexná rekonštrukcia – letohrádok 

Dardanely v Markušovciach  a Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi (EŠF ROP.3.1), ako aj kanalizácia 

v Markušovciach ( Úrad KSK) 

2. z  vlastných finančných prostriedkov  v roku 2015 bola zabezpečená  drobná údržba v objektoch múzea:  

realizácia  maliarskych prác v kanceláriách, ako aj skladových priestoroch v Smižanoch, depozitároch a na 

údržbe parku. Vo vysokej kvalite sme svojpomocne realizovali renováciu parkiet v expozícii NM Smižany 1 000 

eur (vlastné prac. sily a prostriedky) ( podrobne kapitola III.). 

3. z projektu MK SR bola realizovaná  čiastočná rekonštrukcia EZS a KZS v Smižanoch (MK SR Dotácia 2.3)
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V roku 2015  Múzeum Spiša pokračovalo v zhodnocovaní úspechov vyplývajúcich z projektovej 

pripravenosti. Múzeum pokračovalo v predošlej systematickej a cieľavedomej projektovej práci 

podaním projektu na rekonštrukciu Hosp. budovy v Markušovciach ( február 2015, EŠF), ktorý však 

neprešiel.

Múzeum  spravuje majetok KSK s najväčšou zodpovednosťou. Stará sa o 8 objektov: Provinčný 

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

hospodárska sú NKP, rozsiahly  areál Múzea v Smižanoch a jeho budovy. 

A)-c) Personálne podmienky.

V personálnej oblasti v  Múzeu Spiša v roku 2015 pracovalo 28 (27 prepočítaných) zamestnancov

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

IX.). Priemerná mzda v múzeu dosiahla  610,13 eur. Počas celého roka sa podarilo udržať pohyblivú zložku

platu pracovníkov, čím bola ohodnotená aspoň čiastočne mimoriadna aktivita  pracovníkov, ktorí boli v roku 2015

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 roka 2015 v personálnej oblasti nastali niektoré zmeny. Do starobného dôchodku odišla p.

Anna Paločková, ktorá v múzeu pracovala  takmer 40 rokov, bola vedúcou oddelenia sprievodcovských

služieb a kultúrno výchovnej činnosti. Pracovný pomer ukončil aj pán Alfonz Dirga, ktorý bol strážcom areálu

v Markušovciach,  zároveň  sa  tak  ukončil  aj  jeho  prenájom  v služobného  bytu  v hospodárskej  budove

z Markušovciach. 

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

v Markušovciach  MS intenzívne využívalo ponuku ÚPSVaR na pracovníkov pre malé obecné služby v rámci

aktivačných prác ( 64 hod./mes). V múzeu v roku 2015 pracovalo 7 týchto pracovníkov, MS získalo nad rámec

svojich  mzdových  prostriedkov  10 045  eur  na  mzdy  týchto  pracovníkov.  Ich  zoznam  uvádza  tabuľka

v prílohe správy o činnosti. 

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. 

Riaditeľka MS Z. Krempaská k mzdovej inventúre za rok 2015, predložila aj žiadosť s odôvodnením prijatia 4 

nových zamestnancov. ( Schválené pre rok 2016: kultúrny manažér - Markušovce , archeológ – SNV, údržbár, 

záhradník – Markušovce, neschválené - historik umenia ). Nakoľko náročnosť práce v múzeu sa zvyšuje a vzniká 

i kumulovanie jednotlivých  činností – lektor + muzeálny pedagóg, lektor + kustód, v roku 2015 došlo u 2 

pracovníkov, ktorí spĺňajú vzdelanie a prax k úprave tried. Podobne aj u dvoch odborných pracovníkov etnograf 

a historik, bola upravená trieda na T10.

Starostlivosť o zamestnancov. 
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Vedenie múzea umožnilo 4 pracovníkom kurz anglického jazyka. Jeden krát v roku 2015 sme 

zorganizovali pre pracovníkov rekondičný deň. Pracovníci ( min. v počte 10 ľudí) sa zúčastnili na viacerých 

školeniach, odborných seminároch, ktoré boli organizované SNM, ZMS, KSK. 

B) Stručné zhodnotenie plnenia hlavných a ťažiskových úloh organizácie v roku 2015

1. Rok 2015 bol pre pracovníkov  špecifický a niesol sa v znamení realizácie rekonštrukcie dvoch

veľkých  projektov, ako  to  už  bolo  uvedené  vyššie  (letohrádok  Dardanely,  Provinčný  dom).  Ťažiskovými

úlohami  bolo  zabezpečiť  plynulý  priebeh  realizácie  rekonštrukcie,  teda  v termíne  ukončiť  veľké

sťahovanie expozícií, kancelárií, knižnice... Zabezpečiť priestory na deponovanie materiálu a zbierok, vybaviť

prenájom priestorov na kancelárie pre pracovníkov Sp.N.Vsi ( ubytovňa Limba objekt SPŠ v SNV, zariadenie

KSK), presťahovať ich, zabezpečiť internet a komunikáciu s verejnosťou.  Tak ako sme uviedli v časti materiálno

–  technické  podmienky,  rekonštrukcie  si  vyžiadali  zodpovedný  prístup  a  vysokú  náročnosť  na  všetkých

pracovníkov.

2. Náročným bolo i obdobie marec – jún 2015, kedy  Múzeum Spiša malo kontrolu z NKÚ. Výsledok

kontroly bol bez vážnych nedostatkov. Vznikli skôr problémy, vyvolané nedostatkami na strane  zriaďovateľa ako

spôsob komisionálneho predaja ( v súvislosti s doplnením do zriaď. Listín), možnosť poskytovať nulové vstupné

(  potrebné schválenie  Zastupiteľstva KSK)  ...  Nedostatky  zo strany múzea boli  odstránené.  Zápis  z  kontroly

a opatrenia  sú uložené v archíve múzea.

3. Múzeum Spiša v tomto náročnom období a provizóriu splnilo všetky úlohy, ktoré boli obsahom Plánu

hlavných a ťažiskových úloh na rok 2015. Ich splnenie  sa odvíjalo aj od  ich finančného zabezpečenia. Múzeum

Spiša v roku  2015 realizovalo  9  projektov z dotácie  MK SR vo výške 43  692  (tabuľka je  prílohou správy  o

činnosti), projekt č. 9 – kultúrne poukazy bol realizovaný vo výške 2 242 eur. 

4.  Veľkým pozitívom je,  že  múzeum v predstihu  (  rok  2014)  podalo  projekty,  ktoré  súvisia  s novými

expozíciami v zrekonštruovaných objektoch ( architektonicko – výtvarné riešenia, akvizícia zbierok, reštaurovanie

zbierok).  V roku 2015 sme tak získali projektové dokumentácie a výkaz výmer s rozpočtom pre novú expozíciu

časť História Spiša v Prov. dome a expozíciu kláv. hud. nástrojov v letohrádku Dardanely v Markušovciach.   

5. Z finančných prostriedkov KSK na činnosť boli realizované kultúrne podujatia, ktoré napriek vyradeniu

z prevádzky dvoch ťažiskových objektov s expozíciami v SNV a Markušovciach,  zabezpečili múzeu návštevnosť

v roku 2015 17 172 návštevníkov.  Realizovali sme 297 kultúrnych akcií (výstavy, prednášky, koncerty, terénne

exkurzie,  sprevádzania  mestom,  rozprávky  v múzeu,  remeselnícke  dni......)  Podrobné  zhodnotenie  je  v časti

správy II. Kultúrno – výchovná činnosť. 

Podobne  vyhodnotenie  projektov  MK  SR  uvádzame  v kapitole  II.  v časti  akvizícia,  ochrana

a reštaurovanie, vedecko-výskumná činnosť, publikačná činnosť

Ťažiskové  úlohy v oblasti zabezpečenia prevádzky a realizácie investičných projektov uvádzame 

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

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

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

náročné akcie, hlavne tie, ktoré súvisia s prípravou nových expozícií do rekonštruovaných 

objektov (podrobne v ďalších kapitolách) 

- Realizácia dvoch  projektov z EŠF ROP 3.1. (letohrádok Dardanely, Provinčný dom)

- Príprava a podanie projektu do EŠF ROP 3.1 – Hospodárska budova

- 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 darí naplniť vlastné príjmy Múzea Spiša

- Úspešnosť v získavaní pracovníkov z ÚPSVaR  – v roku 2015 sme využili pomoc až 9 prac. síl z toho 

4 na aktivačné práce a 4 na ďalšie paragrafy s dobou trvania prac. pomeru 9 mesiacov (10 045 eur)

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

v Markušovciach – 3. etapa

- Zriaďovateľ pomohol MS financovať náklady na sťahovanie objektu Provinčného domu - sídla Múzea 

Spiša

- Odovzdanie objektu Provinčného domu na rekonštrukciu dodávateľovi v termíne, v júli 2015 a príspevok 

KSK na zabezpečenie architektonicko historického a archeologického výskumu počas stavby

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

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

- Vydanie 2 vlastných publikácií – skvalitnenie propagácie múzea  (Kaštieľ Markušovce, Markušovce – 

starobylé centrum veľkého domínia) 

- Prezentácia MS na konferenciách v zahraničí (Opole –Poľsko), vytvorenie kontaktov pre cezhraničnú 

spoluprácu (Poľsko)

Negatívne faktory:  

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

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

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

fondov, ale aj údržby a starostlivosti o objekty

- avízujeme poddimenzovaný rozpočet na platby za energie, čo sa vyhrotí  v roku 2016 ( v januári sme 

dostali na úhradu od VSE nedoplatky vo výške 9 tis. eur a faktúru za spotrebu december 2015 

v letohrádku vo výške 2 700 eur.)

- chýba aktualizovaná organizačná štruktúra Múzea Spiša, ktorá by zohľadňovala skutočnosť a  

zmeny vyplývajúce z rekonštrukcií, rozšírenia prevádzky, ale aj expozícií múzea

- chýbajúce, nezastúpené pozície odborného pracovníka pre umeleckú históriu, ale aj posilnenie 

sprievodcov v expozíciách, odborného pracovníka pre archív a knižnicu a technický personál 

(upratovačka, osoba prvého kontaktu)  

- rekonštrukcia a revitalizácia letohrádku Dardanely a Provinčného domu, zavretie prevádzky pripravila 

Múzeum Spiša o časť príjmov z návštevnosti

- pretrváva neefektívne a finančne náročné elektrické vykurovanie v objektoch Markušovce
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- finančná náročnosť pri realizácii  zo zákona povinných revízií a neschopnosť uskutočniť ich 

v požadovanom plnom  rozsahu

- zlý stavebnotechnický až havarijný stav pretrváva na objektoch Múzea Spiša (v roku 2015 hlavne 

Smižany fasáda, Markušovce – kanalizácia splaškovej a odpadovej vody – už  v riešení, kaštieľ a hosp.

budova – zamákanie, opravy striech, fasáda z Levočskej ulice )

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

v programe ESEZ 4G (on line)

-  v personálnej oblasti pretrváva nedostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov oproti priemeru 

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

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

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

- potrebná rekonštrukcia web stránky a skvalitnenie propagácie a prezentácie múzea smerom k 

verejnosti  

- zvýšené náklady na údržbu motorového vozidla Peugeot (rok výroby 2004), ktoré je už morálne 

a technicky opotrebované  (Potreba nového vozidla)

Záver kapitoly I. 

Nakoľko sú kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od roku 2013 povinné zverejňovať
„Správu o činnosti za rok ....“ na svojich webových stránkach, upozorňujeme na linky a príspevky, ktoré
boli  odvysielané  o akciách  Múzea  Spiša  2015,  v niektorých   médiách.  Uvedené  sú  v kapitole  II.
edičná, publikačná a prezentačná činnosť.  

Po 40 rokoch ku dňu 30. 6. 2015  odchod do dôchodku.

 Anna Paločková, vedúca KVČ, sprievodca v objektoch
           zamestnaná v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi od 9. 7. 1975 - 30. 6. 2015

                         

II.         Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
Stručná  analýza  dosiahnutých  výsledkov  na  jednotlivých  úsekoch  odbornej  činnosti
organizácie podľa jej typu a charakteru. Špecifiká pre múzeá: akvizícia, evidencia, ochrana
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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 – ekonomické a technické podmienky, 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 2015.

1. Akvizícia, evidencia, ochrana zbierkových fondov

Komisia pre tvorbu zbierok Spoločenskovedného a Prírodovedného oddelenia sa v roku 2015 zišla 2 krát

(3. septembra 2015, 6. novembra 2015),  celkový     počet získaných zbierok v Múzeu Spiša v     Spišskej Novej  

Vsi v     roku 2015 je 26 kusov  . ( Ukážka zbierok s ich popisom je súčasťou foto prílohy tejto správy)

Spoločenské vedy (SVO)

Tabuľka  č.  1  vyjadruje  počet  získaných  zbierok  spoločenskovedného  oddelenia,  po  jednotlivých

odboroch. V roku 2015 pracovníci SVO získali zbierkové predmety len  kúpou, v počte  19 ks. Z pohľadu

významu a dôležitosti mala však táto akvizícia pre múzeum veľký prínos, nakoľko obsahuje predmety

autentického zariadenia z prelomu 19. a 20. storočia z konkrétneho historického domu z 17. stor. (richtár

1665 Pavol  Sontag – richtárov dom na Letnej  ulici  v SNV). Nákup historického nábytku a historickej

fotografie bol realizovaný pre nové expozičné priestory zrekonštruovaného Provinčného domu  v celkovej

hodnote  3 158 € z čoho 2 558 € získalo múzeum z dotačného programu MK SR podprogram 2.  4.  a 600 €

z vlastných príjmov. Garanti akvizície a vyhodnotenie projektu zabezpečovali Mgr. M. Števík a T. Stašíková.

Tabuľka č. 1 a graf pre SVO (Spoločenskovedné oddelenie)

Odbor
Prírastky

Spôsob nadobudnutia

Zber Kúpa Dar
Prevod

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

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

História 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0

Národopis 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dejiny umenia 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0

Dejiny hudby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numizmatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejiny 
techniky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 19 19 0 0 19 19 0 0 0 0
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Prírodné vedy (PVO)

Tabuľka č. 2   Prírodovedné oddelenie v roku 2015 získalo akvizíciou 7 ks  zbierkových predmetov a to 

kúpou.  Akvizícia bola  významná svojim obsahom, ktorý tvorili dermoplastické preparáty (zubor, vlk, 

bobor, svišť, medveď, jazvec). Garantom projektu i akvizície bol RNDr. P. Chromý a zabezpečenie nákupu

dermoplastických preparátov bolo veľmi náročné ( hlavne zubra lesného). Nákup zbierkových predmetov 

súvisí s novou expozíciou prírody Spiša v rekonštruovanom Provinčnom dome. Celková hodnota akvizície 

bola 12 700 €, ktoré múzeum získalo z dotačného programu MK SR podprogram 2. 4.

Tabuľka č. 2 a graf pre PVO

Odbor
Prírastky Spôsob nadobudnutia

Zber Kúpa Dar Výmena
Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. Ks Prír.č. ks

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

Paleontológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Botanika 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zoológia 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0

PVO spolu 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0

13



EVIDENCIA - I. STUPŇOVÁ KATALOGIZÁCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
Zabezpečujú pracovníčky dokumentačného oddelenia: 
Monika Štefanovičová – spoločenské vedy a Linda Spaleková – prírodné vedy

  
   ESEZ 4 G
- I. stupňová  
  evidencia

Prírastková kniha  
Zápis klasickou 
formou 
(T. Stašiková)

Elektronická 
prírastková kniha

(M. Štefanovičová,
L. Spaleková)

II. stupňová evidencia 
(triedenie, zoraďovanie 
katalogizačných kariet, 
kontrola odpisov podľa 
knihy úbytkov, 
elektronický zápis zb. 
predmetu

     
     
     SVO

ESEZ 4G –
 S 2015 /1-  19
v počte 19 
záznamov 
S 2014/27-275  
(v počte  246 
záznamov)
S 2003/1-174/1-3
(v počte 229 
záznamov)
S200/1-140 
(v počte 140 
záznamov)
S 1979/101/1- 28
(v počte 28 
záznamov)
S 1991/1/72-94
(v počte 23 
záznamov)
S 1992/4/4-16
(v počte 13 
záznamov)
S 1993/11/1-4
S 1995/48/1-23
S1995/49/1-8
S 1995/50/1-8
S1995/52/1-5
(v počte 48 
záznamov)
S1997/34 – 52
(v počte 99 
záznamov)
Spolu – 845 
záznamov 

r. S 2015/ 1-19

Spolu: 19 zápisov

r. S 2015/1-19 
 v počte 19 
záznamov,
 
r. S 2014/ 27-275 
v počte 246 
záznamov ,

r. S 2003/1-174
v počte 229 
záznamov , 

SPOLU: 494 
záznamov

S 28/83/831 – 2111 
(1280 ks)

S 29/83/1 – 1260
( 1260 ks)

SPOLU: 2540 ks

    PVO P 2014/ 1-50-110-
180-250-326

Spolu – 325 
záznamov 

r. S 2015/ 1-7

SPOLU: 7 zápisov

1986 – 100 ks
1986 – 250 ks
1986 – 200 ks

1987 – 200 ks
1989 – 450 ks
1987 – 500 ks
1987 – 450 ks
Spolu: 2 150 ks
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Kniha výpožičiek

V roku 2015 bolo vyhotovených  12 ks Zmlúv o výpožičke zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej

Novej Vsi do iných múzeí a kultúrnych zariadení v SR. Staršie zmluvy boli riešené formou dodatkov a potvrdení

o predĺžení výpožičnej doby. V knihe výpožičiek je zápis klasickou formou  položiek 375 ks.

Knižnica múzea

Knižničné jednotky spolu
9849

Ročný prírastok knižničných jednotiek
92

v tom

kúpou 0

darom 86

                       výmena 6

Počet dochádzajúcich periodík
9

Elektronické spracovanie kniž.jednotiek v programe BACH
300

Elektronické dokumenty (CD,DVD)  11

EVIDENCIA
II. STUPŇOVÁ KATALOGIZÁCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

Tabuľka uvádza počet skatalogizovaných zbierkových predmetov v druhom stupni evidencie odbornými 
pracovníkmi v roku 2015

MENO PRACOVNÍKA
SVO - PVO

ODOVZDANÉ
KATALOG.

KARTY 2015

ESEZ 4G
2015

Mgr. Miroslav Števík
Numizmatika, Dobová pohľadnica 
a historická fotografia

79 211

Mgr. Juraj Pavlis
História 129

-

PhDr. Bernarda Kiczková
0

-

Margita Kočišová                      
0

-

Mgr. Mária Michalková - Staňová
0

-

RNDr. Pavol Chromý
0

-

RNDr. Marta Nižnanská
0

-

Mgr. Patrícia Mackovjaková
Paleontológia 182

-

SPOLU 390 211
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Komentár riaditeľky Z. Krempaskej ku katalogizácii zbierkových predmetov.

V tejto oblasti pretrvávajú v múzeu dlhoročné nedostatky, ktoré sa vlečú s pracovníkmi ešte od  čias 

predchádzajúceho vedenia RNDr. L. Spaleka (1991 – 2009). Problém sa vyhrotil povinnosťou spracovávať 

zbierkové fondy elektronicky v programe ESEZ 4G ( v roku 2008 boli pracovníci zaškolení), ktorý nezohľadňoval 

špecifiká hlavne prírodovedných zbierok (hromadné zbery, fotodokumentácia zbierok......).

 V roku 2016  bude musieť múzeum  riešiť oblasť spracovanosti fondov radikálnym spôsobom. 

Dôvody  nízkej spracovanosti  zbierkových fondov.

Táto bola  zapríčinená objektívnymi i subjektívnymi príčinami  - likvidácia stálych expozícií a deponovanie zbierok 

v depozitároch, sťahovanie kancelárií do náhradných priestorov v SNV, realizácia náročných projektov, príprava 

scenárov pre nové expozície, prebehli  revízie  náročné z pohľadu početnosti zbierok vo fonde – botanika, 

geológia, revízie vo fonde archiválie, archeológia, obrazový fond. Riešenie neplánovaných úloh – napríklad 

vyžiadaná spolupráca pre externé inštitúcie, ale aj prevádzkové problémy ako  sťahovanie depozitára etnografie 

a rekonštrukcia podlahy vo výstavnej miestnosti v Smižanoch – likvidácia a znovu inštalovanie vitrín 

a zbierkových predmetov a iné ( Viď. fotodokumentáciu v prílohe)

Objavuje sa i  nutnosť prijať odborného pracovníka pre fond umelecká história, ktorý nie je zastúpený 

a spravuje ho PhDr. B. Kiczková, ktorá v roku 2015  riešila dôležité úlohy: ako správca fondu hudobných 

nástrojov, vedúca pracoviska v Markušovciach. Počas roka 2015 spracovala podklady k libretu a scenáru novej 

expozície hudobných nástrojov a spolupracovala na architektonicko - výtvarnom riešení novej expozície podľa 

požiadaviek architektov. Aktívne sa zúčastňovala kontrolných dní a zabezpečovala programovú náplň akcií 

v Markušovciach ( účinkujúci koncertov, organizačná práca – vedenie pracoviska, zástupca riaditeľa, vedúca 

SVO). 

Kustódom obrazového fondu je Mgr. Martin Ráčay v kumulovanej funkcii, pracuje aj ako lektor, ktorý v roku 2016

absolvuje školenie Esez4G. Podieľa sa na tvorbe odborných programov a scenárov pre Nočné prehliadky v roku 

2015 prispel do katalógu Kaštieľ Markušovce.

Podobne  Mgr. M. Števík v roku 2015 vypracoval libreto i  scenár pre časť expozície História Spiša, ktoré sa stali 

podkladom pre vypracovanie AV návrhu novej expozície architektov Mgr. art. H. Vojtková – Ing. Alan Krajčír. Je 

garantom publikačnej činnosti múzea (Zborník Spiš, brožúry Markušovce), má účasť na projektoch cezhraničnej 

spolupráce Poľsko /SR, riešil dva projekty  MK SR, zabezpečuje odborno - prezentačnú formáciu múzea Dvorné 

dialógy.

RNDr. M. Nižnanská - realizovala revíziu rozsiahleho zbierkového  fondu. Determinovala  zbierky z akvizície 

vlastným zberom  v počte  130ks,  ktoré budú spracované v programe ESEZ 4G v roku 2016. Spolupracovala 

s Botanickým ústavom SAV pri spracovaní údajov do pripravovaného  zväzku Flóry Slovenska  zapožičaním 

herbárových položiek rodov Cirsium sp., Rumex sp. a Acetosa sp. v počte 71ks a poskytnutím údajov o výskyte    

druhov   Achillea ptarmica, Achillea  aspleniifolia a Pilosella aurantiaca. Podieľala sa na príprave expozície v obci 

Hnilčík – časť „Prírodné pomery obce Hnilčík“  vypracovaním  odborného scenára a inštaláciou  zbierkových 

predmetov.     

RNDr. Pavol Chromý riešil projekty MK SR – akvizíciu a plynovanie depozitárov pre celé múzeum.  Pracoval na  

scenári pre novú expozíciu Príroda Spiša, bol garantom pri sťahovaní PVO expozície a inštalovaní výstavy Malá 
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expozícia prírody Spiša v Smižanoch. Sťahoval zo stálej expozície náročný zbierkový fond a vytvoril nový 

depozitár v Smižanoch.

Mgr. Mária Staňová – pracovala na usporiadaní existujúceho  zbierkového fondu a na revitalizácii existujúcej 

národopisnej expozície v Smižanoch. Spolu s M. Kočišovou organizovali i cyklické podujatia (etnografia).

Mgr. Patrícia Mackovjaková - pracovala na usporiadaním a ukladaní existujúceho  zbierkového fondu, dokončila

jeho revíziu v Smižanoch. Aktívne sa podieľala na tvorbe a prezentácii kultúrnych programov. Realizovala výstavu

o baníctve v Krompachoch.

Povinné revízie 2015

Povinné  revízie  zb. predmetov plánovaných v rámci cyklu revízií na rok 2015, 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

Spoločenskovedné oddelenie:

1. Dejiny umenia:              Termín:  3. 3. 2015 – 15. 11. 2015  
                                            Predseda revíznej komisie: Mgr. Miroslav Števík
                                            Členovia revíznej komisie:  Mgr. Martin Račay, 
                                                                                        Bc. Lucia Goldbergerová,
                                                                                        Mgr. Miroslava Lazniová
                                     
                                            Kurátor: PhDr. Bernadeta Kiczková
                                      
2. Archeológia:                  Termín: 3. 3. 2015 – 15. 11. 2015 
                                            Predseda revíznej komisie: PhDr. Bernarda Kiczková
                                            Členovia revíznej komisie:  Monika Štefanovičová, Monika Došinská
                                                                                        Bc. Táňa Stašiková
                                  Kurátor: Mgr. Juraj Pavlis
3. História – archiválie      Termín: 3. 3. 2015 – 15. 11. 2015 
                                            Predseda revíznej komisie:  PhDr. Bernarda Kiczková
                                            Členovia revíznej komisie:   Monika Štefanovičová, Mgr.Zuzana Štrauchová
                                                                                        Bc. Táňa Stašiková                                                              
                                            Kurátor: Mgr. Juraj Pavlis

Prírodovedné oddelenie:
4. Botanika
                                          Termín: 3. 3. 2015 – 15. 11. 2015  
                                          Predseda revíznej komisie: RNDr. Pavol Chromý 
                                          Členovia revíznej komisie:   Linda Spaleková, Monika Dobšinská, 
                                                                                      Mgr. Zuzana Štrauchová
                                       
                                          
                                          Kurátor: RNDr. Marta Nižnanská

5. Geológia – mineralógia na 2015

                                         Termín: 3. 5. 2014 – 15. 11.  2015  
                                         Predseda revíznej komisie: RNDr. Pavol Chromý
                                         Členovia revíznej komisie: Linda Spaleková, Monika Dobšinská, 
                                                                               Bc.Táňa Stašiková

                                         Kurátor: Mgr. Patrícia Mackovjaková

Cieľom revízie  bolo  fyzické  odkontrolovanie  skutočného  stavu  zbierkových  predmetov  a jeho  porovnanie  so

stavom vedeným v odbornej evidencii. Pred realizáciou boli vypracované na dokumentačnom oddelení zoznamy
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zbierok v jednotlivých fondoch a ich umiestnenie.  Výsledkom revízií  sú správy o jej vykonaní,  ktoré  obsahujú

doklad o počte zbierok, návrhy na odpis, návrhy a dátum na odstránenie nedostatkov.

OCHRANA ZBIERKOVÝCH FONDOV 

RNDr, Pavol Chromý bol garantom projektu MK SR Dotácia 2015, z ktorého bolo realizované chemické ošetrenie 

zbierok v celkovej hodnote 1100 €  vo všetkých depozitároch a expozíciách v Smižanoch a Markušovciach. 

Expozícia v Spišskej Novej Vsi bola v rekonštrukcii, zbierky boli parciálne ošetrené v Markušovciach 

a Smižanoch.

- ošetrenie vybraných zbierkových predmetov v kaštieli a depozitári v Markušovciach a Smižanoch – plynovaním 

- ošetrenie zb. predmetov pri revitalizácii tretej časti národopisnej expozície (Staňová, Kočišová, Štrauchová)

- ošetrenie zb. predmetov v hospodárskych budovách RD 

PhDr. Bernadeta Kiczková bola garantom projektu MK SR 2015, z ktorého boli reštaurované 2 ks sedačiek a 2 ks 

taburetiek z kaštieľa v Markušovciach, t.č. inštalované v Expozícii historického nábytku 

Mgr. Miroslav Števík bol garantom projektu MK SR, z ktorého  boli reštaurované 2 ks obrazov – hodnostári 

spišských miest pre budúcu expozíciu v Provinčnom dome, t.č. inštalované v Expozícii historického nábytku 

v Markušovciach

V rámci projektu ROP 3.1 rekonštrukcia  Provinčného domu, v rámci jeho stavebnej časti boli  – reštaurované 4 

ks lustrov z depozitára v Markušovciach do expozície v PD

Základné ošetrenie a očistenie zb. predmetov boli realizované priebežne správcami depozitárov.

2. Vedeckovýskumná činnosť

Podľa  štruktúry  vyhodnotenia  zadanej  OKaCR vykazuje  múzeum túto  činnosť  odborných  pracovníkov  podľa

osobitného usmernenia v kapitole VII. tejto Správy o činnosti.

3.  Výstavy,  expozície,  kultúrno-výchovná  činnosť  (  prednášky,  tvorivé  dielne,  konferencie)
a     návštevnosť v     roku 2015.  

Výstavy a kultúrno-výchovná činnosť 2015 

Komentár k návštevnosti expozícií a výstav:

Celková návštevnosť v roku 2015 bola 17 170 osôb, z toho expozície a výstavy navštívilo 

10 293 osôb a kultúrno – vzdelávacie akcie  6 877 osôb.

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

sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - Provinčného domu a letohrádku Dardanely v Markušovciach ( tieto 

objekty v minulosti ponúkali bohatú kultúrno – vzdelávaciu činnosť a prehliadky expozícií a výstav).

Expozíciu historického nábytku navštívilo celkom 7406 osôb, z toho 5518 osôb expozíciu a 1888 osôb 

podujatia (Rozprávka k MDD, nočné prehliadky, koncerty,...), ktoré sa konali priamo v expozícii historického 

nábytku.

Múzeum Spiša z dôvodu uzavretia vlastných výstavných priestorov v roku 2015 pristúpilo k výstavnej 

spolupráci s mestom Krompachy.  Výstavy pod názvom Vtáctvo hornádskej kotliny a jeho ochrana a 
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Baníctvo, spracovanie  a využívanie nerastného bohatstva  na Spiši sme prezentovali v priestoroch 

kultúrneho domu v Krompachoch, tieto výstavy mesto ponúkalo svojím občanom zdarma to nám zvýšilo  celkový 

počet neplatiacich návštevníkov.

Vlastné príjmy zo vstupného:  výstavy, expozície a kultúrne podujatia - spolu 12 798 €.-

Kultúrne poukazy  -  2 242 ks spolu   2 242 €.-

Múzeum usporiadalo 6 výstav, z     toho 4 vlastné, 1 v     spolupráci a     1 prevzatú.  

Por. 
Číslo

Názov výstavy Termín,
Miesto konania

Propagácia kurátor Foto -
dokumentácia

1.
MALÁ EXPOZÍCIA 
PRÍRODY SPIŠA
Vlastná

20. 2. – 31. 12. 
2015

SMIŽANY

Pozvánka, 
plagát, info. 
leták pre 
školy

RNDr. P. Chromý,
RNDr. M. 
Nižnanská, 
Mgr. P. 
Mackovjaková

Foto 
dokomumetácia

2. 
DRUHÁ SVETOVÁ 
VOJNA A SPIŠ
Vlastná

20. 5. – 31. 12. 
2015
SMIŽANY

Pozvánka, 
plagát, 

Mgr. J. Pavlis Video dok. 
vernisáž, foto 
dokomumetácia

3.
VTÁCTVO 
HORNÁDSKEJ 
KOTLINY A JEHO 
OCHRANA
Vlastná

6. 2. – 30. 4. 
2015

KROMPACHY

Leták pre 
školy
mesto 
Krompachy

RNDr. P. Chromý Foto 
dokomumetácia

4.
EXPOZÍCIA OBCE 
HNILČÍK
v spolupráci

SEPTEMBER 
2015
HNILČÍK

Pozvánka 
700. výročie
vzniku obce

RNDr. Marta 
Nižnanská

Foto
dokumentácia

5.
BANÍCTVO, 
SPRACOVANIE  A 
VYUŽÍVANIE 
NERASTNÉHO 
BOHATSTVA  NA 
SPIŠI
Vlastná

22. 9. – 30. 11. 
2015

KROMPACHY

Leták pre 
školy
mesto
Krompachy

Mgr. P. 
Mackovjaková

Foto 
dokomumetácia

6.
VTÁKY 
MEDZIBODROŽIA
Prevzatá

November 2015

SMIŽANY

info. leták 
pre školy

RNDr. P. Chromý,
S. Pačanovský

Foto
dokomumetácia

Komentár ku kultúrno – vzdelávacej činnosti.

V roku 2015  Múzeum usporiadalo 297 kultúrno – vzdelávacích podujatí.  Najväčší počet tvorili špecializované akcie

a lektoráty  pre  organizované  školské  skupiny,  v ponuke  bola  regionálna  história,  umenie,  príroda,  ekológia

a národopis.  Z dôvodov rekonštrukcie sídla  Múzea Spiša v Spišskej  Novej  Vsi  -  Provinčného domu a letohrádku

Dardanely v Markušovciach boli podujatia realizované v zvýšenej miere v kultúrnych zariadeniach kaštieľ Markušovce

a Národopisné múzeum v Smižanoch. Návštevnosť v Národopisnom múzeu mala v tomto roku stúpajúcu tendenciu

vďaka kvalite cyklických podujatí, kde cez Národopisnú expozíciu prestavujeme zaujímavým interaktívnym spôsobom

nášmu návštevníkovi hmotnú a duchovnú kultúru, ktorú žili naši predkovia v dňoch pracovných i sviatočných počas

celého  kalendárneho  roka  (napr.  Veľkonočné  dielne,  Remeselnícky  týždeň,  Vianoce  v múzeu).  Kaštieľ
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v Markušovciach v priestoroch Expozície historického nábytku pripravoval podujatia pre rôzne vekové skupiny detí

(  napr.  Rozprávka k MDD – Žabí princ,  Nedeľné popoludnie s Ezopom, Bývali  štýlovo,  Kto nám vládol),  v tomto

priestore sa konali aj  tradičné koncerty vážnej hudby a vianočný koncert, ale s obmedzeným počtom návštevníkov.

Pre cieľovú skupinu dospelých a seniorov múzeum realizovalo cyklické podujatie,  ktoré ponúkame od roku 2013

Dvorné dialógy  (11 x) so  zaujímavým hosťom, ktoré sa svojím spôsobom stáli neformálnou platformou poznávania

rôznych osobnosti spoločenského života. Novinkou v roku 2015 je sprevádzanie po pamiatkach mesta Spišská Nová

Ves pre študentov a dospelých pod názvom „Spoznaj, obdivuj a relaxuj“ s množstvom zaujímavých informácií o meste

a zmenách na architektúre najcennejších stavieb za posledných dvesto rokov.

Expozície: celkom: zahraniční neplatiaci
do 18 
rokov

Náklady Výnos

Expozícia historického nábytku -
kaštieľ v Markušovciach 5 518 1328   378 1617    100 9 425,30

Expozícia ľudovej kultúry stredného 
Spiša 2 065 15 1 399

 
  951

 
924,40 567,10

Rodný dom kpt. .J. Nálepku   195 15     60   120       50      36

Spolu expozície 7778 756 1 837 4285 1074,40 10 028.40

Výstavy spolu 2515 300 1 528 1400     405      987

Expozície a výstavy spolu 10 293 1 056 3 365 5 685 1 479,40 11 015,40

Návštevnosť na výstavách a     expozíciách hradená v     Kultúrnych poukazoch : 930 ks  

Kultúrno – vzdelávacie aktivity

Názov Počet Platiaci Neplatiaci Náklady Príjmy

Vzdelávacie programy 17 285 85 80 0 + 236 KP

Lektoráty 127 2375 480 0 483 + 722 KP

Prednášky a besedy 11 504 284 120 0+ 144 KP

Špecializované akcie 123 1987 547 679    1200 + 125 KP

Kultúrne podujatia 19 185 145 72 100 +85 KP

Spolu 297 5 336 1 541 951 1 783 € + 1 312KP
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Návštevnosť kultúrno – vzdelávacích akcií hradená v     Kultúrnych poukazoch: 1312 ks  
              

                                                                                       

Špecifickou činnosťou kultúrno výchovnej a vzdelávacej činnosti je:

Metodická ,odborná pomoc a konzultácie študentom stredných, vysokých škôl, ale i pedagógom pri ich 

zvyšovaní kvalifikácií.

V roku 2015 metodickú činnosť uskutočňovali pracovníci:

PVO- RNDr. Marta Nižnanská, RNDr. Pavol Chromý, Mgr. Paťa Mackovjaková, Ing. Zuzana Krempaská, 

SVO - PhDr. Bernadeta Kiczková, Mgr. Miroslav Števík, Mgr. Pavlis, Mgr. Račay, Mgr. Lazniová, Bc. 

Goldbergerová, Mgr. Staňová

Prírodovedné odbory:

Metodické usmernenie a príprava žiakov a študentov ZŠ a SŠ na BIO olympiádu, využitie mikroskopu s 
mikrokamerou, zbierky minerálov a hornín, herbárové položky, metodická výpomoc pri organizovaní biologických 
olympiád na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni, konzultácie s učiteľmi, centrom voľného času,
(/ Z. Krempaská,P. Chromý, M. Nižnanská,P.  Mackovjaková )
Odborné vedenie exkurzií do prírody - odborný doprovod botanikov z Nemecka  v Pieninskom národnom parku 
(Kače, Prielom Lesníckeho potoka, Prielom Dunajca, Lúky nad Veľkým Lipníkom) a na travertínových kopách  
Dreveník, Ostrá hora, Pažica, Sivá Brada (2 celodenné exkurzie) ( M. Nižnanská)
Dreveník – exkurzia pre žiakov ZŠ Levoča ( P. Chromý )
Terénne exkurzie Spišská Kapitula-Pažica  – odborný výklad o podklade,  rastlinstve a žívočíchoch na 
travertínových kopách okolia Spišského Podhradia pre školskú mládež v rámci akcie TI - Spišský Jeruzalem, 
( Z. Krempaská, M. Nižnanská, P. Chromý, P. Mackovjaková)
Interaktívne podujatia v rámci expozície prírody Spiša v Smižanoch – geológia a  paleontológia,  vyučovacia 
hodina v múzeu, príprava pracovných listov z geológie.( P. Mackovjaková, Z. Štrauchová )
Vyučovacie hodiny v múzeu – 8. ročník, ZŠ Kožuchova, 6. ročník, ZŠ Nejedlého, ( P. Mackovjaková)

Spoločenskovedné odbory: 
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Odborné konzultácie so študentami a záujemcami o históriu, DU- ZŠ,SŠ,VŠ  ( M.Števík, B.Kiczková)
Metodická pomoc pri výbere témy diplomovej práce z DH  – 1 študent ( B. Kiczková )
Odborná pomoc pri spracovaní diplomovej práce z DU – zaslanie podkladov - 1 študent (M.Ráčay)
Odborné konzultácie pri spracovaní tém bakalárskych prác z DH – 2 študentky ( B. Kiczková )
Odborná konzultácia pri spracovaní témy bakalárskej práce z etnológie – 1 študentka (M.Staňová)
Metodická pomoc a usmernenie študentov SOŠD pri zadaní tém v kašieli – vývoj nábytkových štýlov,  práca 
s evidenčnými kartami k nábytku  ( M. Ráčay, M. Lazniová, L. Goldbergerová) 

Členstvo v komisiách, porotách súťaží:

Komisia pre zbierky Dejiny techniky / J. Pavlis /
Práca v Spišskom dejepisnom spolku / M. Števík, pozícia tajomníka /
Členovia v Spišskom dejepisnom spolku / B. Kiczková, J. Pavlis, T.Stašiková /
Členstvo  redakčnej rade Zborníka Spiš / M.Števík, B.Kiczková /
Práca v Komisii pre kultúru a vzdelanie pri MsÚ Spišské Vlachy / B.Kiczková /
Členstvo v porote okresnej súťaže detského hudobného folklóru / B.Kiczková /  

4. EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

EDIČNÁ ČINNOSŤ 3
Markušovce - starobylé centrum veľkého 
domínia

1

Kaštieľ v Markušovciach 1
Druhá svetová vojna územie dnešného okresu 
Spišská Nová Ves

1

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
15

Štúdie a články v odbornej tlači 15
Recenzie 0
Popularizačné články 91
Novoveský korzár - sme (web) 9
IČKO 14
Naše novinky (print) 29
Naše novinky (web) 29
Spišský Patriot 1
Smižianský hlásnik 3
Čas. Sk 1
Pokoj a dobro 5
Príspevky v médiach 25
TV Reduta 21
TV Markíza 1
Slovenský rozhlas Rádio Regina 3

Vlastné publikácie:
ŠTEVÍK Miroslav: Markušovce - starobylé centrum veľkého domínia, Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, Spišská
Nová Ves: Múzeum Spiša, 2015, 32 s., ISBN 978-80-85173-21-5

Kolektív  autorov  (GOLDBERGEROVÁ Lucia,  KICZKOVÁ  Bernadeta,  KREMPASKÁ Zuzana,  LAZNIOVÁ
Miroslava, RÁČAY Martin), Kaštieľ v Markušovciach, Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2015, xy s. ISBN 978-
80-85173-22-2

PAVLIS Juraj: Druhá svetová vojna územie dnešného okresu Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Múzeum
Spiša, ISBN 978-80-85173-23-9 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV MÚZEA
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Mgr. ŠTEVÍK MIROSLAV
Publikácie:
ŠTEVÍK M.: Markušovce – starobylé centrum veľkého domínia. Spišská Nová Ves 2015, 
32 s., ISBN 978-80-85173-21-5

Vedecké štúdie a odborné články:

ŠTEVÍK Miroslav: Podstarostovia Spišského starostovstva v 15. – 17. storočí.
 In: Almanach Muszyny 2015, s. 43 – 47.

ŠTEVÍK Miroslav: Stručné dejiny Chmeľnice v rokoch 1315 – 1772. In: KRAFČÍKOVÁ, 
Marta: Utekali, aby zostali. Rozprávanie o minulosti pre súčasnosť. Chmeľnica 2015, 
s. 9 – 24, druhé vydanie.

ŠTEVÍK Miroslav: O pečatidlách Chmeľnice. In: KRAFČÍKOVÁ, Marta: Utekali, 
aby zostali. Rozprávanie o minulosti pre súčasnosť. Chmeľnica 2015, s. 24, 
druhé vydanie.

Mgr. LAZNIOVÁ MIROSLAVA
LAZNIOVA Miroslava: Stručne o dejinách Markušoviec, In: Kaštieľ v Markušovciach, 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2015, s. 6 - 16, ISBN 978-80-85173-22-2

Mgr. RÁČAY MARTIN
RÁČAY Martin: Kaštieľ, In: Kaštieľ v Markušovciach, Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2015, s. 17 - 23, ISBN 
978-80-85173-22-2

Bc. GOLDBERGEROVÁ LUCIA
GOLDBERGEROVÁ  Lucia: Expozície kaštieľa, In: Kaštieľ v Markušovciach, Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 
2015,  24 - 29 s., ISBN 978-80-85173-22-2
 
PhDr. KICZKOVÁ BERNADETA
KICZKOVÁ Bernadeta: Zbierkový fond dejín umenia v kaštieli v Markušovciach, 
In: Kaštieľ v Markušovciach, Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2015, s. 30 - 32, 
ISBN 978-80-85173-22-2

KICZKOVÁ Bernadeta : Aktivity v expozícii historického nábytku, In: Kaštieľ 
v Markušovciach, Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2015, s. 33 - 34, 
ISBN 978-80-85173-22-2

KICZKOVÁ Bernadeta: Stav prameňov k zvozom do kaštieľa v Markušovciach, 
In: Múzea v II. svetovej vojne, Banská Bystrica,  2015

Mgr. PAVLIS JURAJ
Publikácie:
PAVLIS Juraj: Druhá svetová vojna územie dnešného okresu Spišská Nová Ves, 
Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, ISBN 978-80-85173-23-9 

PAVLIS Juraj: Odborné uloženie a prezentácia zbierok dejín techniky v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi - 
členenie zbierkových fondov, ich vývoj a perspektívy do budúcnosti, 
In: Zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky Kremnici, Kremnica, 2015

Ing. KREMPASKÁ ZUZANA
KREMPASKÁ Zuzana: Prírodné pamiatky v okolí Markušoviec. Keď sochárom bez dláta a kladiva je čas, In: 
Kaštieľ v Markušovciach, Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2015,  
s. 35 - 39., ISBN 978-80-85173-22-2

KREMPASKÁ Zuzana, SABOL Martin: Early Pleistocene mammal assemblage from the Spiš Quarry near 
Spišská Nová Ves (Slovakia), In: Abstract, European association of vertebrate palaeontologists, XIII annual 
meeting, Opole, Poland, 8-12 july 2015, s. 160 

RNDr. NIŽNANSKÁ MARTA
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NIŽNANSKÁ Marta: Prírodné pomery obce Hnilčík, rastlinstvo, živočíšstvo, In: Sprievodca miestopisnými a 
ľudskými osudmi, Hnilčík, 2015

NIŽNANSKÁ Marta: Invázne druhy rastlín, I. časť, In: Obecný spravodaj, Informačný občasník obce Hnilčík, VIII. 
ročník, január - marec 2015, str. 11

NIŽNANSKÁ Marta: Invázne druhy rastlín, II. časť, Krídlatka japonská, In: Obecný spravodaj obce Hnilčík, 
Informačný občasník obce Hnilčík, VIII. ročník, apríl - júl 2015, 
str. 11 

Popularizačné články:

NOVOVESKÝ  KORZÁR - SME.sk 
Do Múzea Spiša sa návštevníci nedostanú – 31. 3. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7728315/do-muzea-spisa-sa-navstevnici-nedostanu.html

Pozrite si Noc múzeí a galérií v   markušovskom kaštieli - 17. 5. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7809036/pozrite-si-noc-muzei-a-galerii-v-markusovskom-kastieli.html

V markušovskom kaštieli znie tikot historických hodín - 19. 5. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7810930/v-markusovskom-kastieli-znel-tikot-historickych-hodin.html

V Nálepkovom rodnom dome pripomínajú vojnové udalosti - 21. 5. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7816851/v-nalepkovom-rodnom-dome-pripominaju-vojnove-udalosti.html

Muzejníčka: Naša kultúra je z pohľadu investovania na konci rebríčka - 18. 6. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7857558/muzejnicka-nasa-kultura-je-z-pohladu-investovania-na-
konci-rebricka.html#ixzz3ejlhM2cZ

Obdobie stredoveku na Spiši nebolo temné - 19.7.2015 
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7921740/obdobie-stredoveku-na-spisi-nebolo-temne.html

V Spišskej Novej Vsi začali s rekonštrukciou sídla Múzea Spiša - 1. 8. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7942496/v-spisskej-novej-vsi-zacali-s-rekonstrukciou-sidla-muzea-
spisa.html
História v Spišskej Novej Vsi ukrýva mnoho jedinečnosti - 12.12. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8094359/historia-spisskej-novej-vsi-ukryva-mnoho-jedinecnosti.html
Slávna  éra elektrifikácie SNV, (Števík Miroslav) - 19. 2. 2015
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/7647801/verejnym-osvetlenim-predbehla-metropola-spisa-aj-
bratislavu.html

IČKO 
kultúrno-spoločenský mesačník mesta
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - prehľad výstav a kultúrnych podujatí múzea a zariadení Smižany, kaštieľ 
v Markušovciach v mesiacoch január - december 2015 (celkom 12x)

Rekonštrukcia Provičného domu v plnom prúde - 9/2015, str. 5
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2015/Icko_09_2015.pdf

Fotoreportáž z rekonštrukcie Provičného domu - 12/2015, str. 7
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2015/Icko_12_2015_web.
pdf

NAŠE NOVINKY (PRINT)
(Miroslav Števík)
(Dvadsiate prvé dvorné diaĺogy - ročník II. č. 6/2015, 2.4.2015, s. 5 
Veľkonočné tvorivé dielne - ročník II. č. 6/2015, 2.4.2015, s.1
Brána múzea sa uzamkla - ročník II. č. 8/2015, 7.5.2015, s. 12
Študenti spoznávali pamiatky starého mesta - ročník II. č, 10/2015, 4.6.2015, s.5
Kde stál hrad Iglov? - ročník II. č. 10/2015, 4. 6. 2015,  s. 6
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Otvorenie výstavy o II. svetovej vojne - ročník II. č. 10/2015,  4.6.2015, s. 14
Mesto bolo plno detí - ročník II. č. 11/2015, 18.6.2015, s. 1-2
Cyril Andrew Hromník zaujal - ročník II. č. 11/2015, 18.6.2015 s. 5
V rozprávkových šatách - ročník II. č. 11/2015, 18.6.2015, s. 6
Sans Souci víta návštevníkov - ročník II. č. 11/2015, 18.6.2015, s. 17
Dravé popoludnie s Ezopom - ročník II. č. 12/2015, 2.7.2015, s. 14
Kláštorisko - ročník II. č. 13/2015, 16.7.2015, s. 18
Provinčný dom prejde obnovou - ročník II. č. 14/2015,  30.7.2015, s. 3
Zeleň v našom meste - ročník II. č. 14/2015, 30.7.2015, s. 4
Nočná prehliadka v renesančnom kaštieli - ročník II. č. 14/2015, 30.7.2015,  s. 5
Dvorné dialógy 25 - ročník II. č. 14/2015, 30.7.2015, s. 14, s. 3
Tradícia jarmokov už niekoľko rokov - ročník II. č. 15/2015, 13.8.2015
Patrónka nášho mesta - ročník II. č. 16/2015 , 27.8.2015, s. 4
História a súčasnosť stanice - ročník II. č. 17/2015, 10.9.2015, s. 4
Ako ďalej Markušovce? - ročník II. č. 18/2015, 24.9.2015, s. 5
Naši múzejníci v Krynici - ročník II. č. 19/2015, 8.10.2015, s. 3
Tajomstvo monogramov odhalené - ročník II. č. 19/2015, 8.10.2015, s. 5
Návšteva z Nemecka (prehliadka mesta) - ročník II. č. 20/2015, 22.10.2015, s.r 2
My sme malí remeselníci - ročník II. č. 20/2015, 22.10.2015, s. 3
Iglov, alebo Spišská Nová Ves - ročník II. č. 21/2015, 5.11.2015, s. 3
Dialógy sú za nami (Kazimír Štubňa)- ročník II. č. 21/2015, 5.11.2015, s. 4
Prezentovali knihy o Štefánikovi -  ročník II. č. 22/2015,  19.11.2015, s. 3 
Naši najstarší susedia - ročník II. č. 22/2015, 19.11.2015, s. 4
Kde úradovali Iglovskí richtári? - ročník II. č. 22/2015, 19.11.2015, s. 5

III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky

Pracovno-právna problematika, organizačná, riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť.

Systém vnútornej kontroly, systém ochrany objektov, bezpečnosť práce, správa budov, ekonomické 

opatrenia na  zabezpečenie efektívnosti prevádzky. Finančné vyhodnotenie  najvýznamnejších akcií 

a podujatí.

Východisko pre vyhodnotenie kapitoly III za rok 2015:

V termíne od 9.3.2015 – do 30.6.2015 vykonala kontrolná skupina  Najvyššieho kontrolného úradu SR  

v zastúpení pracovníkov: Ing. Tatiana Immerová vedúca kontrolnej skupiny a Ing. Vladimír Jurek riaditeľ 

v zmysle zákona NR SR č. 39/1993Z.z. o NKÚ SR v Múzeu Spiša v SNV finančnú kontrolu č. poverenia 

1253/01 zo dňa 5.2.2015. Výsledkom kontroly bola správa a následne bol vypracovaný návrh opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolou neboli zistené vážne nedostatky ( ani v pracovno-právnej 

problematike, organizačnej, riadiacej, koordinačnej a kontrolnej činnosti)

 Vznikli  skôr  problémy,  vyvolané  nedostatkami  na  strane   zriaďovateľa  ako  spôsob  komisionálneho

predaja ( v súvislosti  s doplnením do zriaď. listín),  možnosť poskytovať nulové vstupné ( potrebné schválenie

Zastupiteľstva KSK) ... Nedostatky zo strany múzea boli odstránené. Komplexný materiál z finančnej kontroly, ako

aj prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov sú archivované v agende ekonomického oddelenia MS v SNV.

V roku 2014/2015 boli aktualizované a prepracované niektoré  interné smernice a predpisy múzea,  

pracovný poriadok, platový poriadok, prevádzkový  poriadok dopravy,  bola uskutočnená náprava a odstránené 
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nedostatky v pracovnoprávnej problematike ( kontrola pracovných zmlúv, doplnenie chýbajúcich dokladov ako 

výpis z registra trestov...).

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

283/2002 o cestovných náhradách. 

Veľkou pomocou pre riaditeľku MS je vyriešenie zabezpečenia verejného obstarávania 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 )

 Od  roku 2015  má múzeu vypracovanú aj 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 Spiša dodržiava 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.

Opatrenie:  na túto činnosť v roku 2015 bola prijatá z UPSVaR pracovníčka L. Slebodníková

-  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.

Pracovno-právna problematika.

V personálnej  oblasti v   Múzeu  Spiša  v roku  2015  pracovalo  28/27  (27  prepočítaných)

zamestnancov  v sídle  MS  a v jeho  pobočných  zariadeniach  v Markušovciach  a Smižanoch  (zoznam

v tabuľkovej časti IX.). Priemerná mzda v múzeu dosiahla 610,13 eur.

Počas celého roka sa podarilo udržať pohyblivú zložku platu pracovníkov, čím bola ohodnotená aspoň

čiastočne  mimoriadna  aktivita   pracovníkov,  ktorí  boli  v roku  2015  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 roka 2015 v personálnej oblasti nastali niektoré zmeny. Do starobného dôchodku odišla p.

Anna Paločková, ktorá v múzeu pracovala  takmer 40 rokov, bola vedúcou oddelenia sprievodcovských

služieb a kultúrno výchovnej činnosti. Pracovný pomer ukončil aj pán Alfonz Dirga, ktorý bol strážcom areálu
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v Markušovciach,  zároveň  sa  tak  ukončil  aj  jeho  prenájom  v služobného  bytu  v hospodárskej  budove

z Markušovciach. 

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

v Markušovciach  MS intenzívne využívalo ponuku ÚPSVaR na pracovníkov pre malé obecné služby v rámci

aktivačných prác ( 64 hod./mes). V múzeu v roku 2015 pracovalo 7 týchto pracovníkov, MS získalo nad rámec

svojich  mzdových  prostriedkov  10 045  eur  na  mzdy  týchto  pracovníkov.  Ich  zoznam  uvádza  tabuľka

v prílohe správy o činnosti. 

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. 

Riaditeľka MS Z. Krempaská k mzdovej inventúre za rok 2015, predložila aj žiadosť s odôvodnením prijatia 4 

nových zamestnancov. ( Schválené pre rok 2016: kultúrny manažér - Markušovce , archeológ – SNV, údržbár, 

záhradník – Markušovce, neschválené - historik umenia ). Nakoľko náročnosť práce v múzeu sa zvyšuje a vzniká 

i kumulovanie jednotlivých  činností – lektor + muzeálny pedagóg, lektor + kustód, v roku 2015 došlo u 2 

pracovníkov, ktorí spĺňajú vzdelanie a prax k úprave tried. Podobne aj u dvoch odborných pracovníkov etnograf 

a historik, bola upravená trieda na T10.

Starostlivosť o zamestnancov. 

Vedenie múzea umožnilo 4 pracovníkom kurz anglického jazyka. Jeden krát v roku 2015 sme 

zorganizovali pre pracovníkov rekondičný deň. Pracovníci ( min. v počte 10 ľudí) sa zúčastnili na viacerých 

školeniach, odborných seminároch, ktoré boli organizované SNM, ZMS, KSK. 

Organizačná, riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť.

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

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

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

Riaditeľka vedie gremiálne porady, na ktorých sú prítomní vedúci oddelení a vedúci pracovísk a podľa potreby sú 

prizývaní aj ďalší pracovníci. Z GP  je vedený zápis. V roku 2015 okrem siedmych GP boli vedené i rýchle 

operatívne porady, z dôvodu množstva plnených úloh a hlavne realizovaných projektov (sťahovanie Provinčného 

domu, realizácia projektov, výber architektov na AV riešenie nových expozícií, riešenie rekonštrukcie kanalizácie, 

riešenie údržby  a opráv na pobočkách Smižany a  v Markušovciach, .....).  Na každej následnej  porade  sa 

prevádza  kontrola splnených úloh. Pracovná porada, za účasti všetkých zamestnancov sa realizuje jeden krát za 

rok.  

Špecifickou kontrolnou činnosťou v roku 2015 bola aktívna účasť riaditeľky Z. Krempaskej a 

kolegov správcu O. Chabadu a vedúcej pracoviska B. Kizczkovej na kontrolných dňoch (cca 30), ktoré sa  počas 

roku 2015 konali pravidelne  v súvislosti s realizáciou projektov EŠF ROP 3.1: Rekonštrukcia letohrádku 

Dardanely a revitalizácia múzea klávesových hudobných nástrojov a rekonštrukcia Provinčného domu – sídla MS.

Príklad (Markušovce)– 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
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5. Ing. Ondrej Chabada - Múzeum Spiša 11. Ing. Vít Svoboda - projektant
6. Ing. Ján Jaško – URANPRES 12. Ďalší podľa potreby

Provinčný dom ( z 11.12.2015)

1. Ivan Švec     - TDI 7. Ing. Marián Puškáš – IKM , B. Bystrica
2. Ing. Palko – ORRPaIP KSK 8. Ing. Remeta – ved. stavby , Movyrob
3. Ing. Goliášová – proj. man. ORRPaIP KSK 9. Ing. J. Rusnák – Realpo , 
4. Ing. Zuzana Krempaská – Múzeum Spiša 10. Ing. Arch,M. Janovská - projektant
5. Ing. Ondrej Chabada - Múzeum Spiša 11. Mgr. Zdravecký – KPÚ 
6. Ing. Mularčík – Movyrob ( dodávateľ stavby! 12. Mgr. Kukura - reštaurátor

13. Ďalší podľa potreby

Počas celého roka 2015 sme flexibilne museli riešiť mnoho problémov a preberali sme na seba aj úlohy 

mimo našich povinností, aby sme tak pomohli  zdarnému priebehu realizácie projektov.

 Kontrolná činnosť na úseku prevádzky v roku 2015 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 – počas rekonštrukcie 2 

objektov znížená suma na 30  eur/ mes..  Kontroly sú vykonávané v  zmysle platných vyhlášok a nariadení.  

  

Prehľad kontrolnej činnosti na úseku prevádzky v roku 2015, realizovaný z vlastných FP:

   (Ing. O . Chabada – správca budov)   

- kontroly a prehliadky budov, zariadení a priestorov MS na prevádzkach  SNV, Smižany, Markušovce,

- vykonávanie kontrol expozičných a výstavných priestorov v SNV a funkčnosti kamerového systému na pobočke 

v SNV a v Markušovciach,

- vykonávanie mesačných kontrol dodržiavania BOZP na jednotlivých objektoch a pracoviskách múzea,

- vykonanie štvrťročných kontrol PPO a BOZP v SNV a na pobočkách v Smižanoch a Markušovciach s technikom

PPO a BOZP,

- kontrola plnenia úloh jednotlivých pracovníkov prevádzkového oddelenia,

- kontrola dodávky materiálu, kvality a úplnosti služieb a stavebných prác od dodávateľov.

   Úlohy v oblasti PPO, zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení:

- 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 (306,16),

- odborná skúška plynového odberného zariadenia (prevádzková revízia), meracieho a regulačného zariadenia 

plynu (ročná kontrola) a odborná  prehliadka (ročná kontrola) plynových kotlov (338,56),

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

- vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky na objekty v Smižanoch a prepracovanie požiarno-

bezpečnostnej charakteristiky na Hospodársku budovu v Markušovciach na základe  nedostatkov zistených pri  

komplexnej protipožiarnej kontrole OR HaZZ (230,-), 

- vykonávanie pravidelných mesačných a štvrťročných kontrol  EPS v Markušovciach,  

- zabezpečenie odbornej prehliadky komínov na objektoch v SNV a Smižanoch (vlastná kontrola), 
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- zabezpečenie úloh v oblasti OPP, vykonanie školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi, odbornej 

prípravy protipožiarnych hliadok a cvičného požiarneho poplachu pre pracovníkov múzea,

- zabezpečenie úloh v oblasti BOZP, vykonanie školenia a overovanie vedomostí zamestnancov  z oblasti BOZP,

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

požiarmi, 

- 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 2015 a vypracovanie 

previerky BOZP a prac. prostredia za rok 2015 v spolupráci s  technikom OPP a BOZP, 

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

kontroly v Smižanoch a Markušovciach OR HaZZ v Sp. Novej Vsi,

- vykonanie následnej protipožiarnej kontroly OR HaZZ na objektoch múzea v Smižanoch a Markušovciach  14. 1.

2015,

- vykonanie následnej kontroly BOZP odborovým zväzom SLOVES 10.6. 2015,

- preberanie technických zariadení v Letohrádku a domčeku v Markušovciach pred ich odovzdaním do užívania.  

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 a letohrádok Dardanely boli v roku 2015 odovzdané 

dodávateľom prác a budú tu inštalované nové systémy. V rámci projektu MK SR bol nainštalovaný kamerový 

systém v múzeu v Smižanoch. Na ďalších objektoch múzea je  vyrozumenie  o prípadnom narušení objektu 

zabezpečené prostredníctvom telefónnych volačov určeným pracovníkom múzea. Objekt areálu kaštieľa 

v Markušovciach od mája 2015 už nie je  chránený strážnikom. Samotný kaštieľ je zabezpečený elektrickou 

požiarnou signalizáciou a kamerovým zabezpečovacím systémom.

  Ekonomické opatrenia na zabezpečenie efektívnosti prevádzky.

Múzeum Spiša ako príspevková organizácia hospodári s niekoľkými zdrojmi  financovania. V roku 2015 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 2015 so  stratou – 

2 541,79 eur. Významne nám pomohlo to, že múzeum získalo FP z projektov MK SR 2015, ktorými sme riešili aj 

úhradu nákladov na činnosť a starostlivosť o objekty (43 692 eur). Taktiež sa nakúpený majetok z prostriedkov 

MK SR postupne zúčtovávame do nákladov organizácie vo forme odpisov.  

            Mzdová úspora vznikla odchodom pracovníka na starobný dôchodok v 2. polroku 2015, 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 10 045 eur boli  refundované

ÚPSVaR v SNV ( 7 ľudí).
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V roku 2015 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 2015 na  25 406 €, plnenie k 31.12.2015 bolo 22 482,- €, čo

v situácii keď sú zavreté dve hlavné prevádzky múzea považujeme za veľký úspech. 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 sa nám osvedčila a aj

vďaka týmto financiám vo výške  2 242,- € sme mohli realizovať naplánované akcie. V roku 2015 sme získali od

sponzorov  1 300,- €. 

Dôležité!

Koncom roku  2015 v mesiaci november a december po napojení rekonštruovaného objektu letohrádku

Dardanely na el. sieť a so začatím elektrického vykurovania bolo avízované výrazné zvýšenie spotreby el.

energie v mesiaci december až 2 900 eur/ mesiac. 

V januári 2016 prišli faktúry  za nedoplatky v roku 2015 na spotrebe el. energie za kaštieľ Markušovce až

6 203,84 eur a za ostatné prevádzky MS  2 362,38 eur.

Od decembra 2015 VSE zmenila i systém odpočtu a fakturácie za el. energiu (zatiaľ kaštieľ a letohrádok)

a to  tak, že zálohové platby boli  zrušené a platíme za konkrétne spotrebovanú energiu v tom ktorom

mesiaci.  V mesiaci  február tak prišla faktúra za reálnu spotrebu el.  energie letohrádok 2 700 eur a za

kaštieľ Markušovce 1700 eur. 

Pri  rozpočte,  ktorý  bol  MS  schválený  na  rok  2016  nebude  ľahké  túto  situáciu  finančne  zvládať.

Bezpodmienečne bude potrebné upraviť výšky príspevku na jednotlivé mesiace, teda nie 1/12 rozpočtu,

ale v mesiacoch, keď sa kúri musí byť príspevok zvýšený.

Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí.
Grantové projekty r. 2015 z MK SR:

Bežné:                                   

Por.č
.

Účel Dotácia MK SR Spolufinancovanie Spolu

    1.
Plynovanie depozitárov
a expozícií

 
        1 100,-                 60,-   1 160,-

    2.
Deontáž a montáž 
poplachového systému         3 000,-

 
              160,-   3 160,-

    3.
Architektonicko-
výtvarné riešenie 
expozície Markušovce

    
        6 600,-               350,-   6 950,- 

    4. 
Vypracovanie 
architektonicko-
výtvarného riešenia 
exp.v Provinč.dome 
SNV

        6 600,-               600,-   7 200,- 

    5.
Reštaurovanie 
zbierkových predmetov 
– súbor nábytku 
a hist.hodín v 
Markušovciach

       5 000,-               479,-   5 479,-

    6.
Reštaurovanie obrazov 
v Provinč.dome SNV        4 750,-            1 131,-      5 881,-
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S p o l u :      27 050,-            2 780,- 29 830,-

Kapitálové: z MK SR

Por.č.
 

Účel Dotácia MK 
SR

Spolufinancovanie Spolu

    1.
Akvizícia historického 
nábytku a hist. fotografií
v Provinč.dome SNV

       2 400,-                158,-   2 558,-

    2.
Akvizícia zbierkových 
predmetov – 
dermoplastických 
preparátov do expozície
v Provinč.dome v SNV

     12 000,-                665,- 12 665,-

S p o l u :      14 400,-               823,- 15 223,-

Prehľad realizovaných projektov uvádzame aj vo fotoprílohe správy o činnosti.

Z uvedených projektov najvýznamnejšie a na ich realizáciu najnáročnejšie boli:
( Ich výsledkom sú architektonicko  výtvarného riešenia nových expozícií, vypracovanie projektovej 
dokumentácie aj s vizualizáciami, výkazom výmer a s podrobnosťou realizačných projektov. PD bola 
odovzdaná Múzeum Spiša a naďalej prebiehajú konzultácie s architektmi na pokračovaní a príprave už 
realizácie expozícií)

1. Nová expozícia  v polyfunkčnom, revitalizovanom múzejnom objekte  Provinčnom dome – sídle Múzea  

Spiša v Spišskej Novej Vsi 2015 (Kód žiadosti:  MCPI83R7F7) – 7 200 eur

   Výsledkom projektu bolo vypracovanie  architektonicko-výtvarného riešenia expozície – časť História v   

   Provinč.dome SNV na základe preloženého libreta a scenára odborného pracovníka historika Mgr. m. Števíka. 

   Riaditeľka musela zabezpečiť VO projektu, ktorému predchádzala  aj stretnutie s architektami z rôznych miest   

   Slovenska a prebehla súťaž návrhov AV riešenia, z ktorého vyšli ako víťazi architekti Mgr. art.Helena 

Vojtková   a Ing. Arch. Alan Krajčír. Prílohou k projektovej dokumentácii bol i výkaz výmer a rozpočet pre túto 

časť expozície, ktorý činí 160 118,39 eur, avšak bez výroby dielenských remeselných prvkov ako – makety, 

figuríny....

2. Architektonicko – výtvarné riešenie  Expozície klávesových hudobných nástrojov v letohrádku 

Dardanely po ukončení projektu ROP I.  Revitalizácia areálu hudobného múzea v Markušovciach 

(Kód žiadosti:  VRHRI8C61W) – 6 600 eur

Autormi projektu sú: Ing. Arch. Lukáš Sečka, Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD, Mgr. art. Patrik Bujňák
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Libreto a scenár vypracovala PhDr. Bernadeta Kiczková  muzikológ, odborný pracovník a vedúci pobočného 

zariadenia v Markušovciach. Pravdepodobné sprístupnenie rekonštruovaného objektu letohrádku je 6.5.2016, 

avšak bez novej expozície, ktorá nebola zahrnutá do rozpočtu KSK. 

Finančné vyhodnotenie ďalších významných akcií:

Kapitálové z KSK  z úverov:

1. Architektonicko – historický výskum –Podmienka KPÚ počas  rekonštrukcie  a modernizácia – 

Provinčný dom v Sp.Novej Vsi,   – projekt ROP.3.1                6 000.-                 

2. Archeologický výskum v Provinčnom dome v Sp.Novej Vsi – Podmienka KPU počas rekonštrukcie  ,projekt 

ROP 3.1             17 940.-

3. Projektová dokumentácia ROP.3.1 – rekonštrukcia Hosp. budovy Markušovce                     19 200 eur  

Bežné z KSK – zvýšenie transferu:

Rekonštrukcia kazetovej podlahy v koncertnej sále – Letohrádku Dardanely -                           19 576,26 eur
Zrealizované VO a od 1.12. realizácia prác
                                                                                                                                      

Bežné z MS SNV:

- úprava expozície v Smižanoch – svojpomocne       cca  1 000,- €

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

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

Podobne bez navýšenia rozpočtu na realizované rekonštrukcie z EŠF ROP 3.1.

Finančné vyhodnotenie akcií – ako návštevnosť a vlastné príjmy  sú podrobne vyhodnotené 
v kapitole I. a IV. tejto správy . 

IV.   Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
            Hospodárenie organizácie v roku 2015

   Správa o     hospodárení za rok 2015  

Vypracovala: Oľga Karabinová

Múzeum Spiša malo pre rok 2015 schválený rozpočet 327 076,-€, ktorý sa v priebehu roka     

rozpočtovými  opatreniami  upravoval  na  konečnú  výšku  365  639,-  €  bežného  transferu,  (v tom na   činnosť

organizácia  obdŕžala 11 565,- € a prevádzku 354 074,- €.)  KSK poskytlo finančné prostriedky na projektovú

dokumentáciu  Rekonštrukcie  HB  Markušovce  vo  výške  19 200,-  a na  architektonicko-historický

a archeolog.výskum SNV vo výške 23 940,- €. Na autorský dozor v SNV zo zdroja 41 KSK poskytlo 2 917,50,- €.

Organizácia  aj v r. 2015 pokračovala v podávaní projektov na MK SR, z ktorých bolo 6 projektov z BV úspešných

s celkovou  dotáciou  27  050,-  €  a z KV  2  projekty  s celkovou  dotáciou  14 400,-  €.  Kofinancovanie  týchto

úspešných projektov zabezpečilo  KSK a organizácia   vo výške 2 781,72 €.  V roku 2015 sme zabezpečovali

vstupy do expozícií a na  výstavy cez kultúrne poukazy z MK SR v celkovej výške 2 242,-€. Organizácii sa veľmi

osvedčil tento spôsob získavania financií. 
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   Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2015 BV:  (41001)

   Rozpočet k 1.1.2015 BV                                                                    315 511,-  

   r.opatrenie B1 úprava miezd                                                                 9 270,-      

   r.opatrenie B2 prevoz zbierok                                                               7 100,-  

   r.opatrenie B6 úprava mzdy                                                                  1 190,-    

   r.opatrenie B10 úprava BV                                                                    1 143,- 

    ___________________________________________________________________

   S p o l u                                                                                             334 214,-     

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

    Rozpočet na činnosť                                                                          11 565,- 

   r. opatrenie B5 Letohrádok Dardanely-revitalizácia

                       hudobného múzea  Markušovce                                     19 860,- 

   ____________________________________________________________________

    Celkový rozpočet                                                                              365 639,-        

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

  Rozpis Rozpočtových opatrení v r. 2015 KV: (41001)       

   r.opatrenie K5 – autorský dozor Prov.dom SNV                                    3 360,-  

  

 Rozpis rozpočtových opatrení Projekty v r. 2015: BV MK SR(111)

   r.opatrenie B3 architektonicko-vývr.rieš. exp.Markuš.                           6 600,-        

   r.opatrenie B 3 Nová exp.v polyfunkčnom, 

                            revitalizovanom objekte Prov.dome                              6 600,- 

 

   r.opatrenie B3 reštaurovanie histor.nábytku a hodín 

                           z kaštiela  v Markuš.                                                         5 000,-

   r.opatrenie B 3 reštaurovanie obrazov fukcionárov v 

                           Provinč.dome SNV                                                           4 750,- 

   r.opatrenie B 3 demontáž a montáž poplach.systému 

                            kaštieľ Markuš.,NM Smižany,  

                            letohrádok Dardanely                                                       3 000,- 

   r.opatrenie B 3 Špecifická ochrana predmetov –

                           plynovanie obiektov a zbierok                                           1 100,-  

   r.opatrenie B4, B7 a B9 kultúrne poukazy                                                 2 242,-  

   ___________________________________________________________________

   S p o l u                                                                                                    29 292,- 

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

  

  Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2015:MK SR KV (111)

  r.opatrenie K2 akvizícia historického nábytku a histor.
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                          fotografie-exp.Prov.dom                                                      2 400,-

  r.opatrenie K2 akvizícia zb.predmetov súvisiacich 

                         s novou expozíciou SNV                                                    12 000,-

____________________________________________________________________

  S p o l u :                                                                                                   14 400,-

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

   Rozpis rozpočtových opatrení v r.2015 KV:/52/

   r.opatrenie K1 PD na rekonštrukciu HB v Markuš.                                   19 200,-

   r.opatrenie K3 architektonicko-historický a archeolog.a

                     výskum Provinčný dom SNV – rekonštr.

                     a modernizácia                                                                       23 940,-  

   ____________________________________________________________________

   S p o l u :                                                                                                  43 140,-  

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

   

           

   Organizácia si stanovila vlastné príjmy na 25 406,04 €, plnenie k 31.12.2016 bolo s 22 482,36 a PS   

   31 041,87 €, takže vlastné príjmy sme nesplnili o 2 923,68 €. Ako doplnkovú formu úhrady vstupného 

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

   miesto úhrady vstupného organizácia o nich neúčtuje ako o svojich príjmoch.) Táto forma sa nám 

   osvedčila a aj vďaka týmto financiám vo výške 2 242,- € sme mohli  realizovať naplánované akcie. 

   V roku 2015 sme získali príspevok od mesta SNV a od obce Markušovce a obce Smižany 1 300,- €. 

  

Príjmy (rozpočet) na bežné výdavky na rok 2015:

1. Z dotácie KSK z podielových daní                                        354 074,-

2. z dotácie KSK na činnosť                                                       11 565,-

3. z vlastných príjmov + poč.stav na účte                                   53 518,27    

4. prísp.od mesta,sponz.prísp.                                                     1 300,-   

5. prísp. Z ÚPSVaR                                                                   10 045,02

_______________________________________________________________                                                   

6. z dotácií MK SR projekty BV                                                  27 050,- 

7. z kultúrnych poukazov                                                             2 242,-

8. z KSK na PD zdroj 52 z úveru                                               43 140,-

9..zo SF /nerozpočtovaný/                                                           4 692,09     

_______________________________________________________________

C e l k o m                                                                                507 626,38   

=================================================================
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Príjmy (rozpočet) na kapitálové výdavky na rok 2015:

 

1. z dotácie MK SR – akvizícia histor.fotografie 

                                  a obrazov                                                     2 400,-

2. z dotácie MK SR – akvizícia dermoplast.  

                                   Preparátov                                                12 000,-

3. z KSK – autorský dozor  Prov.dom SNV                                   2 917,50

________________________________________________________________

                           C e l k o m                                                        17 317,50 

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

Celkové príjmy                                                                         524 943,88 

 

Organizácia čerpala výdavky vo výške     

             

z dotácie MK SR  BV                                                                     29 292 ,-

z dotácie MK SR kap.výdavok                                                      14 400,-  

z rozpočtu KSK bežný výdavok                                                   365 639,-

z rozpočtu KSK autorský dozor Prov.domu                                     2 917,50

z vlastných príjmov                                                                        21 484,54

z grantov a prísp.od iných sub.verej.správy                                    1 300,-

zo zdroja 72 /všeobec.služby,popl.a stravné)                                  1 914,78

zo zdroja 52 z KSK                                                                         43 140,-

zo zdroja 11T1 a T2 z ÚPSVaR                                                     10  045,02

________________________________________________________________

                       C e l k o m                                                              490 132,84  

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

Konečný stav na účtoch MS                                                           34 811,04

Projekty: z MK SR  BV                                                                       Dotácia    Kofinancovanie

   

MK-3405/2015/2.3 Demontáž a montáž poplachového

                             systému v Smiž. SNV a Markuš.                           3 000,-                 160,-     (KSK)

MK –4025/2015/2.3 – Plynovanie depozitov a expozícií                    1 100,-                  60,-     (KSK)

                                                                                                                                           1,72   (MS)

MK -4013/2015/2.2 – Arch.výtvarné riešenie expozície v Mark.         6 600,-                 350,-    (KSK)

MK -4014/2015/2.2 – Vypracovanie architekt.výtvarného riešenia

                                  v Prov.dome SNV                                              6 600,-                600,-     (KSK)

MK -4015/2015/2.2 – reštaurovanie zbierk.predmetov nábytku
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                                 a hodín v Markušovciach                                    5 000,-                479,-    (KSK)                       

MK- 4016/2015/2.2 – Reštaurovanie obrazov v SNV                          4 750,-             1 131,-    (KSK)     

 _______________________________________________________________________________

S p o l u :                                                                                            27 050,-             2 780,-   (KSK)

                                                                                                                                            1,72 (MS)                         

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

Projekty z MK SR KV:                                                                       Dotácia             Kofinancovanie

MK- 4245/2015/2.4 – Akvizícia historického nábytku

                                  a hiist.fotografií v SNV                                        2 400,-                158,- (KSK)

                                                                                                                                              

MK- 4246/2015/2.4 – Akvizícia zb.predmetov do novej exp.

                                 v SNV-dermoplastických a zoologických

                                preparátov                                                          12 000,-                665,- (KSK)

                                                                                                                                          35,-  (MS)

          S p o l u :                                                                                  14 400,-                 823,- (KSK)
                                                                                                                                           35,-  (MS)
                                                                                                                      
=================================================================================           
    

            

Granty + prísp.od iných subjektov

Mesto SNV                            200,-  €

Obec Markušovce              1 000,-  €

Obec Smižany                       100,-  €    

___________________________________

S p o l u :                            1 300,-  €                       

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

Čerpanie nákladov:                                                         Rok 2013       Rok 2014         Rok 2015

1. Celkové náklady                                                         418 497,30     441 674,46        466 187,50

 z toho:- materiálové                                                         18 446,-           6 718,99      8 733,42

        - interierové vybavenie                                                     102,-              197,50                 117,-

        - výpočtová technika                                                     3 560,-              186,01                 112,50

        - prev.str.prístr.zar.tech                  .                                    

          a náradie                                                    7 358,55              489,-                   221,95

        - špeciálne stroje, prístr.a zar.                                                              619,20
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        - nákup DHM                                                  1 654,45             391,01              1 089,28

        - materiál APVV                                                          1 525,16                  -                    144,-

        - tonery do tlačiarní a kopirky                                        465,84             605,70                 952,10

        - knihy,časopisy,tlač.mapy,plagáty                        409,13             418,24                 474,48

        - prac.odevy,obuv a prac.pomôcky                                     -                 147,95                 422,43

        - nákup občerstvenia                                                           -                  84,56         54,33

        - knihy                                                                                  -                 15,80             -

        - benzín                                                          1 270,68        1 586,69         1 542,90

        - motorové oleje                                                                  -                  19,70         11,40

        - kancelársky papier                                                         88,-              138,05                 120,50

        - kancelárske potreby                                                     161,59           555,56                 868,46

        - čistiace potreby                                                            297,47           417,95                  395,89

        - autodiely                                                                           -                  34,90             -

        - materiál na opravu a údržbu                                        138,12           930,85                   931,97

        - propagačný materiál                                                        -                     -                              -

        - videokazety,pásky,karty                                                   4,-               38,71           3,60

        - ostatný všeobecný materiál                                          251,58          162,97                   161,27

        - diaľničná známka                                                                  -         -         50,00

        - výtvarný materiál                                                107,53          293,40                  440,16

        - fotomateriál                                                                        -                      -                        -

        - krmivo pre psa                                                               112,-                   -                        -   

        - projekt Terra incognita spotreba mat.                            939,90                -                        -

        - trojlístok vstupenky                                                            -                   4,44                      -  

                 

        - náklady a energie                                                       45 401,65        35 325,35   31 858,50

        - elektrická energia                                                         25 504,-          17 865,31    12 592,40

        - zemný plyn                                                                   19 178,29       16 045,37     17 821,52

        - voda                                                                                   719,36        1 414,67       1 444,58

        - spotreba tovaru – predaj                                              3 450,17        4 734,70         3 322,17

 

        - náklady na opravy a údržbu                                         4 799,06      32 870,96       23 513,49

        - bežné OaÚ výpočt.programov                                            406,46               -                  -

        - bežné OaÚ interiérov.vybavenia                                             -                     -       848,30

        - bežné OaÚ výpočt.tech.                                               52,20              -                  150,-

        - bežné OaÚ stroj.,prístr.                                                    2 634,60        3 903,08       685,39

        - bežné OaU špec.strojov a prístr.                                              -           -          65,31

        - bežné OaU budov, objektov                                             1 148,96      27 298,33       20 535,97

        - bežné OaÚ doprav.prostr.                                                     62,26           695,64        299,40

        - bežné OaÚ ostané,zbierok                                                       -                   -                       -

        - revízie                                                                                   494,58          973,91        929,12
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        - náklady na cestovné                                                        2 435,69     3 990,34          2 594,62

        - cestovné tuzemské                                                            1 229,20     1 587,73          2 006,16

        - cestovné zahraničné mimo ČR                                          2 435,69     2 402,61        588,46

        - cestovné zahraničné ČR                                                            -                 -                  -

  

        - náklady na reprezentáciu                                                     82,64        257,92           317,35

    

        - náklady na služby                                                          46 319,40    37 305,39        56 854,85

        - školenie,kurzy,semináre                                                       105,-            172,-          100,-

        - propagácia,reklama,inzercia                                              4 010,10      1 603,62          2 851,60

        - štúdie,expertízy,posudky                                         2 266,-            200,-             5 523,30

        - nájomné ostatné,bezp.schránka                                           488,16         301,58         198,-

        - nájomné dopravných prostr.            -              -         237,98

        - nájomné budov, objektov                                                          -               535,13          2 377,25

        - parkovné, diaľničné známky              -              -                       0,50

        - dopravné                                                                             1 162,08      7 692,90             -   

        - telefón (pevné linky),fax                                                      1 093,48      1 034,88            981,09

        - mobilné telefóny                                                                  2 242,71      1 965,21         1 896,28

        - internet                                                                                1 041,01      1 122,29         781,32

        - poštovné                                                                                336,79         430,65            358,99

        - iné náklady na spoje                                                                  -                   -                       -      

        - členské poplatky Zväzu múzeí                                              100,-            100,-          150,-

        - udržiavanie softweru pravid.                                                  765,44         718,55          1 220,76

        - udržiavanie softweru nepravid.                                                20,-                -                      - 

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

        - provízie                                                                                  109,32           91,80             104,38

        - iné služby výpočtovej tehniky                                                     -                   -                    -

        - drobná údržba budov a zar.                                                       -              145,20           3 160,00

        - výroba kľúčov         -               -                     13,60

        - služby BOZP                                                                           720,-          724,72           420,-

        - znalecké posudky                                                                8 676,-                -                      -  

        - stočné                                                                                  1 289,56     1 421,63            1 773,-

        - likvidácia odpadu                                                                    226,95       256,89             174,35

        - uprat.prep.konz.zbierok,dezinsekcia                                   3 299,-       7 443,-              12 521,72

        - stráženie a ochrana objektov                                                156,48        156,48              52,16

        - RTVS koncesie                                                                          -             222,96                222,96

        - ostatné služby tlač.publ.                                                      2 714,20    3 617,67           443,30

        - služby projekt ZŠ Kožuchova                                                     -          4 390,50                   -

        - príkazné zmluvy, zmluvy o dielo                                                 -             626,50           400,00

       - ostatné služby vstupné Trojlístok                        124,00

38



       - ostatné služby ladenie hudob.nástrojov             57,-

        - ostatné služby šitie kostýmov                                                     -              500,-                     -           

        - ostatné služby nové expozície architekti         -            -      14 150,-

        - nákl.pri poriad.koncertov                                                    2 000,-            700,-    480,48

        - výstavy celkom                                                                   4 104,42         765,17    392,30

        - poistky v poisťovniach                                                               -                 60,28         16,72

        - náklady na KVČ, besedy expozície                                       300,-            305,78        400,0

        - služby Terra incognita                                                        9 092,51            -                    4,35                         

                         

        - osobné náklady                                                            184 445,07   198 984,30    212 653,73

        - mzdové náklady                                                             181 323,15   195 353,91    209 300,99

        - OON                                                                                  3 121,92       3 630,39         3 352,74

  

        - zákonné sociálne poistenie                                          63 530,92     69 262,06       71 833,02

       

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

        - zákonné soc.náklady                                                    10 114,30     11 008,60       14 126,83

        - odchodné                                          1 772,60

        - prídel do Sociál.fondu                                                       1 690,82       1 705,33       1 816,45

        - náhrady pri PNS                                                                  511,48          703,27          733,78

        - príspevok na stravné zamest.                                          7 912,-          8 600,-          9 804,-

         

        - daň z nehnuteľnosti                                                          353,98        353,98             353,98

        - ostatné dane a poplatky                                                       6,85          39,62        36,82

        - spotreba kolkov, dialničné známky                                          -                  -                        -

        - ost.náklady z prev.činnosti                                               50,26              -          52,30

        - ost.nákl.,popl.ovzd.konc.vratky                                            29,36             2,50          3,-

        - ost.nákl.-nákup zbierok                                                   7 163,-         9 134,-           15 858,-

        

        - odpisy majetku                                                            27 341,96    26 863,42        19 594,63

        - odpisy stavieb a budov                                                  21 367,-      21 367,-           13 202,90

        - odpisy strojov a zariadení                                               5 974,96     5 496,42           6 391,73

   

        - tvorba rezerv                                                                  4 430,52     4 719,-             4 390,-

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

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

        - tvorba ost.rezerv                                                                     -                 -                4 390,-

        - bankové poplatky                                                               94,87       101,74        90,75
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        - daň z príjmov                                                                        0,08           0,27               0,04

 

2. Výnosy:

   Celkové výnosy                                                                 419 193,22     454 870,42     463 645,71

   - Tržby z predaja vstupné                                                      19 815,49      18 214,98      12 798,02

   - Tržby z predaja služieb-fotopráce                                         1 082,-              685,-         546,-

   - Tržby za predaný tovar                                                         6 080,83         7 818,79        3 739,31

   - Ostatné výnosy dlhodobý a krátkodobý prenájom                6 188,82         3 642,40        1 857,63

   - Ostatné výnosy z prev.činn.                                                     721,16         6 009,84        2 903,34

   - Zúčt.ost.rezerv.stará dovolenka                                            4 076,21         4 430,52        4 719,-

   - kreditné úroky                                                                              5,95                 5,27            5,96

   - Výnosy z bežných transferov                                            312 503,-         341 340,-      369 639,-

   - výnosy z kapitál.transferov                                                 22 595,26        22 169,12     13 049,26

   - výnosy samosprávy z bežných transf.                               34 521,-           38 833,40     39 337,02

   - výnosy z bežných transf.Terra incognita                                      -                      -        -

   - výnosy samosprávy z kapital.transf.                                    10 053,-         10 641,10     17 751,17

   - výnosy z kapitálových transf.                                                        -                      -        -

   - výnosy samosprávy z bež.transf.                                          1 550,-            1 080,-    1 300,-

   - výnosy od ÚPSVR                                                                        -                      -         

     Výnosy celkom                                                                  419 193,22     454 870,42     463 645,71

     Náklady celkom                                                               - 418 497,30  -  441 674,46 -   466 187,50   

__________________________________________________________________________

         

3. Hospodársky výsledok                                                         +  695,92      + 13 195,96    -  2 541,79

Múzeum Spiša ako príspevková organizácia hospodári s niekoľkými zdrojmi  financovania. V roku 2015 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 2015 so stratou 

2 541,79 € a tým sa nám upravil nevysporiadaný výsledok minulých rokov na účte 428 na 30 145,05  €. Stratu 

tvoria odpisy majetku z vlastných zdrojov, ktorý postupne zúčtovávame do nákladov organizácie vo forme 

odpisov. Stratu tvorí aj tvorba rezervy na odchodné. 

Múzeum Spiša obhospodaruje majetok zverený do správy v celkovej zostatkovej hodnote 822 661,98 €.                

Ako vždy najvyššiu položku rozpočtu tvoria osobné náklady, t.j. mzdy a odvody, čo v roku 2015 predstavuje   65 

% zo všetkých  bežných výdavkov.  

Mzdové náklady                        205 003,68       (mzd.náklady 209 300,99 – rezerva -odchodné 4 297,31)
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priem.počet prac.                              28

priemerná mesačná mzda              610,13

Druhú najväčšiu položku tvoria energie

    elektrická energia:           12 592,40      

    plyn                                  17 821,52

    vodné                                1 444, 58 

    

Organizácia vykuruje objekt v Markušovciach el.energiou, ktorá tvorí druhú najväčšiu položku rozpočtu.  

Plynom vykurujeme dva objekty Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch.

      

V roku 2015 sme zrealizovali povinné revízie hydrantov a plynovej kotolne. Revízie činili spolu  929,12€. 

          

Celkové odpisy investičného majetku predstavovali čiastku  19 594,63 €.

Do zbierkového fondu pribudli nákupom zbierkové predmety z dotácie MK SR a prostiedkov na činnosť 

organizácie  a z prostr.MS vo výške 15 858,- €.    

Hospodárenie múzea v uplynulom roku bolo v strate, ktorá bola len účtovná a vznikla z odpisov vlastného 

majetku cca 2 000,- a z tvorby rezervy na odchodné (4297,31).

Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb prebiehalo v zmysle schválenej smernice KSK. 

Vlastné príjmy sme si stanovili na 25 406,04 (bez Poč.stavu), plnenie k 31.12.2015 bolo 22 367,36 (bez 

Poč.stavu) z čoho vyplýva, že sme ich  nesplnili o 2 923,68 aj keď sme mali  atraktívne podujatia, večerné 

prehliadky, koncerty, výstavy a sprievodné akcie k výstavám. Vlastné príjmy tvoria aj príjmy grantov, z poistného 

plnenia, za prenájom priestorov a samozrejme vstupné do expozícií, predaj propagačného materiálu 

a doplnkového tovaru.  

V roku 2015 sa nám podarilo z vlastných tržieb a od mesta Spišská Nová Ves a obce  Markušovce vydať dve 

publikácie Markušovce starobylé centrum veľkého domínia a Kaštieľ v Markušovciach v celkovej sume  1 810,40 

€.  

Pre nedostatok finančných prostriedkov ešte zaostáva pravidelná revízia, údržba budov a interiérov, ochrana 

zbierkového fondu,  nákup propagačných materiálov a iných drobných výdavkov.

Príjmy a výdavky rok 2013 ,2014 a 2015:

Výdavky                                                            Rok 2013              Rok 2014                Rok 2015

                                                                          v €________        v €________v €______  

700       Kapitálové výdavky       26 267,-               15 751,21                  61 915,50

600       Bežné výdavky celkom                                     386 297,42          407 924,66                 428 217,34
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610       Platy celkom                                                      179 925,46          194 785,02                 210 093,65       

611    -  Tarifné platy                                                        153 497,02          162 465,72                 173 811,47

612    -  Príplatky                                                               22 828,44            22 962,30                    26 472,58

614       Odmeny                                                                 3 600,-                  9 357,-                        9 809,60

620    -  Poistné                                                               64 256,65              69 567,22                   70 118,10

630       Tovary a služby                                               141 578,70            142 687,87                 144 873,12

631       Cestovné                                                              3 119,66               4 340,-                         3 472,65

631001 –  tuzemské                                                          1 074,37                1 500,-                         1 823,49

631002 –  zahraničné                                                        2 045,29                 2 840,-                        1 649,16

632       Energie, voda a komunikácie                          57 863,48                46 386,75                   37 443,51 

632001 –  Energie                                                           51 361,33                38 798,77                   29 696,34

632002 –  Vodné a stočné                                                 2 370,66                 2 940,12                      3 551,97

632003 –  Poštovné a telekom.služby                               3 375,54                 3 500,-                         3 341,26

632004 -  Komunikačná infraštruktúra                                  755,95                 1 147,86                         853,94

633       Materiál                                             18 918,19          9 909,87                       9 139,57

633001 –  interiérové vybavenie                                        102,-              499,72                          960,20

633002 –  výpočtová technika                                       3 400,-                         -                                     -

633004 –  prevádzkové stroje,prístroje,zariadeni             11 054,-                 1 796,09                        1 966,25

633005 –  špecialne stroje a zar.                                           -                         -                                       -

633006 –  všeobecný materiál                                        2 250,-            2 674,19                        4 552,48

633009 –  knihy,časopisy,noviny,učebnice                        1 931,85               4 594,92                        1 035,06

633010 -  prac.pomôcky, odevy,obuv ost.prac.                       -                           94,95                           308,29

633015 –  palivá ako zdroj energie                                          -                           -                                     -

633016 –  reprezentačné                                                      180,34                  250,-                              317,29

634       Dopravné                                                               3 306,37            10 017,94                       2 669,98

634001 –  palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny            1 237,05               1 687,61                        2 000,-

634002 -  servis a údržba auta a vozíka                                   50,-                   448,83                           300,-

634004 -  prepravné a nájom dopr.prostriedkov                  2 019,32            7 831,50                            309,98

634005 -                                                                                    50,-                     -                                    60,-

635    -                                                                                 7 579,09             39 906,39  37 335,32

635001 -                                                                                                                                                      5,10

635002 – výpočtovej techniky                                                750,47                  521,50                          900,-

635004 – prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení         2 808,22               3 319,77                       2 095,32

635006 – budov, objektov alebo ich častí                            4 020,40            36 065,22                     34 334,90

636      údržba prevádzk.strojov,prístrojov a zar.                   -                       733,13                       8 569,70    

637      Služby                                                                    50 791,91           31 393,79                      44 912,05

637001 – školenia, kurzy, semináre                                        105,-                   172,-                             400,-

637002 – konkurzy a súťaže                                                5 461,18              1 287,50                       1 721,18

637003 – propag.reklama a inzercia                                    4 150,66              2 638,-                          2 723,70

637004 – všeobecné služby                                               14 653,49              4 700, -                       21 135,74                          

637005 - špeciálne služby(ochrana objektov)                      8 682,48            636,75                           170,-

637011 - štúdie,expertízy,posudky                                  2 051,51                 200,-                         1 053,05

637012 – poplatky a odvody                                                    454,57                 332,31                         600,-

637014 – stravovanie                                                            9 152,58            10 265,52                   11 681,64

637015 -                                                                                       -                         43,56                        497,69

637016 – prídel do sociálneho fondu                                    1 921,57              1 844,63                     1 900,-
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637023 -                                                                                      -                         30,-                                  -

637027 – odmeny zam. v mimoprac.pomere                        3 665,86              8 740,50                     3 026,05

637031-  pokuty a penále                                                           50,26                     2,50                            3,-

637035 – dane                                                            442,75                500,-                                -

640      Bežné transféry                                                           536,61                 884,61                    3 122,97

642006 – na členské príspevky – odborom                              100,-                   100,-                           150,-

642015 – na nemocenské dávky                                              436,61                 784,61                    1 200,37       

642013 – odchodné                                                                       -                           -                         1 772,60

713      Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky           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                  46 057,50

717 -    Rekonštrukcia a modernizácia                                        -                         -                                 -

719      Nákup zbierk.predmetov                                           7 163,-                9 134,60                 15 858,-

719002 – kap.prostr. zo ŠR                                                      6 800,-               7 210,-                    14 400,-

719002 – kap.prostr.z vlastných prostr.(zb.predm.)                         -                 1 196,60                       635,-

719002 – kap.prostr.z VÚC (zb.predm.)                                     363,-                   728,-                          823,-

Celkom                                                                                412 564,42         423 675,87               490 132,84

Príjmy:                                                       

212      Príjmy z vlastníctva                                                      6 619,60           3 662,40                   1 857,63

212003 – prenájom objektov                                                      6 549,60           3 592,40                   1 707,63

212004 – prenájom strojov a zar.                                                   70,-                   70,-                          150,-

220      Adminstr. a iné popl.a platby                                     27 309,53         31 329,99                 17 183,69

223001 – Príjmy za služby                                                        27 309,53         31 329,99                 17 183,69

243      Príjmy z účtov finanč.hospodár.                                         5,58                   4,20                        5,96

292      Ostatné príjmy                                                               4 590,69            9 275,99                 3 435,08

       – 292006 z náhrad poist.plnenia                                             337,70               556,04                         -

       - 292012 z dobropisov                                                          2 259,44            6 748,74                 3 237,25

       - 292019 z refundácií                                                              300,-                   265,71                   197,83

       - 292027 iné                                                                         1 693,55             1 705,50                        -

311      Granty                                                                             1 150,-                       -                             -

312      Transfery v rámci verejnej správy                           347 424,-             381 253,40            406 276,02

312001 – zo ŠR                                                                        34 521,-               38 833,40              39 337,02

312007 – z rozpočtu obce                                                              400,-                 1 080,-                  1 300,-

312008 – z rozpočtu VÚC                                                       312 503,-              341 340,-             365 639,-

312011 – od ostatných subjektov verej.správy                                   -                            -             -

322      Transfery v rámci verejnej správy                               26 068,-              12 404,51             60 457,50

322001 – zo ŠR                                                                          24 350,-                7 210,-               14 400,-

322006 – z rozpočtu VÚC                                                             1 718,-                5 194,51            46 057,50

453    - zostatok prostr.na účtoch PS k 1.1.                            16 221,03           16 850,65             31 041,87
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453    - zostatok prostr.(Soc.fond Múzea Spiša)                       2 825,85             2 799,21              4 686,13

_______________________________________________________________________________________

Prríjmy spolu:                                                                          432 214,28           457 580,35         524 943,88

453    - zostatok prostr. Na účtoch KS k 31.12.                       19 649,85            33 904,48          34 811,04

                                                        

V Spišskej Novej Vsi, 24.2.2016

Karabinová Oľga

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

V investičnej oblasti bol pre Múzeum Spiša  rok 2015 mimoriadne náročný. Úspech múzea v tejto oblasti 

bol založený na dlhodobej projektovej pripravenosti a to už od roku 2010. Projekty z EŠF ROP 3.1: Rekonštrukcia

Provinčného domu, či podanie projektu rekonštrukcie HB Markušovce február 2015, ale aj  rekonštrukciu 

kanalizácie v Markušovciach (realizácia dvoch etáp v roku 2014), by nebolo možné bez finančnej pomoci 

zriaďovateľa KSK , ktorý financoval projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a realizačné projekty. 

Múzeum Spiša zabezpečilo od roku 2010  aj vlastné projekty  z FP  MK SR OSSD na rôzne výskumy 

(archeologický, pamiatkovo-historický 3, projekt sanácie budov 2, digitálne zameranie objektov 2). Múzeum plnilo 

plán IČ v roku 2015 na 100%.

Stručný prehľad investičných akcií v roku 2015:

1. Pokračovanie v realizácii rekonštrukcie objektu letohrádku Dardanely a domčeka v Markušovciach ( od 

januára 2014 prebehla príprava na odovzdanie objektu dodávateľovi a 13.5.2014 začiatok rekonštrukcie, 

v decembri 2015 odovzdal dodávateľ letohrádok Dardanely investorovi KSK) (1 342 100 eur, ROP 3.1 plán)

2. Realizácia rekonštrukcie  „Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, obnova Provinčného domu –stavba 

odovzdaná dodávateľovi 23.7.2015 (2 490 000 eur, ROP 3.1 plán) 

3. Realizácia Ďalšej etapy rekonštrukcie kanalizácie splaškovej a dažďovej vody  v areáli v Markušovciach

pred Hosp. budovou. ( financoval a obstarával priamo  Úrad  KSK)

44



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

polyfunkčný kultúrny objekt“, ROP 3.1 z EŠF, ktorý bol podaný 18.2.2015 (1 950 000 eur)

5. Realizácia 9 projektov MK SR z Dotácie 2015 ( MS získalo 41 450 eur eur) – z toho 2 projekty kapitálové 

výdavky na nákup zbierok 15 223 eur pre nové expozície.

!!! V roku 2015 mimoriadne náročné manažovanie prebiehajúcich projektov, účasť na kontrolných dňoch 

(v priemere 30x na všetkých investičných akciách), komunikácia s dodávateľmi prác, ako aj interiérového 

vybavenia. Plnenie rôznych požiadaviek k zabezpečeniu hladkého priebehu rekonštrukcií, ako aj 

odstraňovania vzniknutých nedostatkov. Napríklad – dodatočné digitálne zamerania, doplnenie 

dokumentácie, komunikácia s úradmi, jednania so zástupcami  Obce Markušovce a Mesta Spišská Nová 

Ves, komunikácia s KPÚ KE.......

Stručné zhodnotenie realizácie projektov v roku 2015:

1.) EŠF – ROP.3.1. rekonštrukcia letohrádku Dardanely.  Toho času prebieha odovzdávanie a kolaudácia 

objektu. Spojením viacerých negatívnych faktorov: projektant Ing. Svoboda ( projekt z roku 2008, pripravený pre 

žiadosť do Nórskeho mechanizmu, ktorý už bol neaktuálny a nespĺňal parametre realizačného projektu), neúčasť 

stavebného dozoru KSK počas realizácie stavby (p. Varadský – zdravotné dôvody), problém s VSD Košice 

(zastavenie stavby z dôvodu trasovania VN vedenia), problémové jednania s dodávateľom RH Dúha s.r.o., ktorý 

využíval chyby v projektovej dokumentácii  a zvyšoval náklady na projekt prácami naviac, ale aj  zmena 

projektového manažéra za KSK   RNDr. M. Husára, ktorý  bol odvolaný z nedoriešeného projektu pred jeho 

ukončením v júli 2015 a nedotiahol komunikáciu s riadiacim orgánom (schválenie zmien v projekte, žiadosti 

o zmenu termínu.....). Za investora ostala ťarcha projektu na pleciach Ing. Jána Palka a neskôr Ing. Gajdošovej 

z OIaIP KSK.  Tento projekt preto musíme označiť za problémový a ťažký....

Za pozitívum považujeme že sa  podarilo získať FP z rozpočtu KSK na kazetovú podlahu do koncertnej 

sály v letohrádku Dardanely, úspešne zrealizovať VO a do 31.12.2015 aj zrealizovať  práce.

Za neúspech považujeme, že napriek žiadostiam s vysvetlením (Ing. Bernát) a dokumentáciou sa 

nepodarilo získať z KSK doplatok na rekonštrukciu celej strechy letohrádku. Toto sme riešili podaním 

projektu na rok 2016 na MK SR OSSD.

Za neúspech považujeme aj to, že napriek našej veľkej iniciatíve, kedy sme dali vypracovať posúdenie 

a projekt na riešenie problému zavĺhania suterénu letohrádku Dardanely sa nám nepodarilo odstrániť túto

vadu počas realizácie stavby.

2.) EŠF, 3.1 projekt: Provinčný dom – rekonštrukcia a modernizácia. V mesiaci júl – 24.7.2015, bola 

odovzdaná stavba dodávateľovi prác :IKM Reality Staving a.s. BB, Ing. Mularčík- Movyrob s.r.o.  Za KSK projekt 

manažovali: Ing. Zuzana Goliášová a Ing. Ján Palko. Stavebný dozor za investora je Ing. Švec. Projektantkou 

a autorským dozorom projektu je Ing. Arch. Magdaléna Janovská. V roku 2015 pebehlo 11 kontrolných dní, na 

každom  bola učastná riaditeľka múzea  Ing. Krempaská a Ing. Chabada. Aktuálne sme pomáhali riešiť všetky 

problémy a vzniknuté situácie, ktorých bolo mnoho.  Za najdôležitejší prínos považujem: zabezpečenie 

výskumov AHV a arch. výskum, ktorých neriešenie by ohrozilo stavbu. Za pozitívum môžeme označiť, že 

nám zriaďovateľ KSK poskytol FP z úveru na realizáciu výskumov a tak nedošlo z tohto dôvodu 

k časovému posunu termínov na stavbe. Riaditeľka zabezpečila žiadosti a  podklady k poskytnutiu FP 

z KSK na výskumy (6000 + 17 940 eur) a realizovala agendu VO. Kľúčovou osobou, vďaka ktorej je projekt 
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realizovaný v termíne a kontrolovanej kvalite je Ing. M. Janovská. Projektant je kostrou projektu a mali sme 

šťastie aj v dodávateľovi Movyrob s.r.o, ktorý je serióznym partnerom.

Dôležité: V októbri sa našli pri odstraňovaní omietok historické  výmaľby. Na ich záchranu bol vypracovaný projekt

na OSSD- MK SR pre rok 2016. Riaditeľka zabezpečovala i medializáciu projektu.

3.) Rekonštrukcia kanalizácie  v Markušovciach (v mesiaci august – október). Aktívna účasť na 

jednaniach, kontrolných dňoch, ako aj riešenie problémov s majiteľmi susedných pozemkov. Komunikácia 

s realizátorom prác: Iglas s.r.o., dodávanie podkladov, príprava potrebných projektových podkladov pre Ing. Palka

(KSK) ( Riaditeľka Z. Krempaská, správca Ing. Chabada)

Oprava, údržba, starostlivosť o objekty v roku 2015:

Z  vlastných finančných prostriedkov boli zabezpečené opravy podrobne rozpísane v kapitole č. III 

(hospodárenie a prevádzka), ale súhrn je uvedený aj vo všeobecnej charakteristike  v kapitole I. 

Vo vysokej kvalite sme svojpomocne realizovali renováciu podlahy v expozícii NM Smižany 1000 eur 

(vlastné prac. sily a prostriedky) ( podrobne kapitola III.).

V tejto časti vyhodnotenia  uvedieme časť z ročného vyhodnotenia vedúceho oddelenia prevádzky Ing. 

Ondreja Chabadu – správcu múzea

Hlavné úlohy prevádzkového oddelenia boli splnené včas a na zodpovedajúcej úrovni hlavne z dôvodu 

posilnenia o jedného údržbára a navýšenia počtu pracovníkov cez programy zamestnanosti Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny.   Bez týchto pracovníkov v situácii, kedy dochádzalo k navýšeniu úloh a prác v súvislosti

so sťahovaním a vypratávaním priestorov z dôvodov rekonštrukcie objektov múzea by bolo nemožné plniť tieto 

úlohy a okrem toho navyše zabezpečiť riadnu činnosť a nerušený chod prevádzky na jednotlivých zariadeniach 

a objektoch múzea.  V priebehu celého kalendárneho roka nebol registrovaný žiaden pracovný úraz  a nedošlo k 

žiadnym mimoriadnym udalostiam

 

- vypratávanie priestorov  múzea, sťahovanie zbierok a kancelárií z dôvodu rekonštrukcie  Provinčného domu 

a príprava priestorov na odovzdanie zhotoviteľovi, 

- demontáž, triedenie, balenie a vykonanie prevozov zbierok z expozície  Provinčného domu do depozitárov 

v Smižanoch a Markušovciach,

- prevozy a inštalácie vitrín a samotnej expozície prírody v NM Smižany,

- upratovanie skladovacích priestorov a pivníc v SNV, vývoz nepotrebného materiálu do zberných surovín a na 

zberný dvor,  

- sťahovanie kancelárií  pracovníkov múzea z Provinčného domu do prenajatých priestorov v ubytovni Limba,

- presťahovanie a zab. prevozov nábytkov, inštalačného materiálu, rozobraných vitrín a drevených obkladov do 

náhradných priestorov  v Priemyselnom parku, 

- preberanie, uloženie a skladovanie interiérového vybavenia a vybavenia IKT pre rekonštruované objekty 

Letohrádku a Provinčného domu

- vypracovanie analýzy spotreby energií po jednotlivých pobočkách a objektoch múzea a ich porovnanie 

s predchádzajúcimi rokmi,

- ošetrenie a uloženie zbierok v hospodárskych priestoroch RD (september) a v časti expozície NM Smižany po 

jej úprave(november) - Sokolovský, Katriňák, Šmelko, Salitrík, 

- riešenie vzniknutých nedostatkov, porúch a havárií  prevádzkového charakteru,
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- zabezpečenie a vykonávanie drobných opráv a údržbárskych prác na objektoch múzea,

- zabezpečenie nákupov materiálu a služieb pre potreby činnosti jednotlivých pobočiek  a oddelení múzea a 

zabezpečovanie  vyhodnotenia  výberových konaní na nákupy  tovarov a služby, 

- príprava priestorov, prevoz inštalačného materiálu a zbierkových predmetov na jednotlivé   výstavy, pomoc pri 

ich inštalovaní a rozoberaní, 

- príprava a zabezpečenie prednášok, koncertov, vystúpení, nedeľných popoludní, nočných prehliadok, 

rozprávok, tvorivých dielní a remeselného týždňa,

- zabezpečenie poriadku, hygieny a čistoty v priestoroch Múzea  Spiša, 

- obsluha plynovej kotolne a odpratávanie snehu,

- celoročná starostlivosť o vonkajšie priestory Múzea Spiša a parkové priestory  v Markušovciach a Smižanoch,

- plnenie úloh koordinátora pracovníkov v hmotnej núdzi pridelených na vykonávanie prác  v múzeu

VI.  Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov.
       Všeobecný popis problémov a návrh prijatých opatrení na ich odstránenie.

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

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

a Stavba hospodárska sú NKP.  Tento rozsah nie je zohľadnený v rozpočte ( 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. Stav sa určite zlepší 

realizovanými rekonštrukciami Provinčného domu a letohrádku Dardanely v roku 2016, 

- 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.  Rozpočet schválený Múzeu Spiša v roku 2015 vo výške 315 511 eur , čo je  len o 1 294 eur viac, 

ako rozpočet v roku  2014 (314 217 eur), neodráža reálne prevádzkové náklady múzea, čo sa vyhrotí v roku 

2016, kedy múzeum nebude schopné uhradiť energie v rekonštruovaných objektoch. 

V roku 2015 až rozpočtovými úpravami bol múzeu upravený rozpočet na 365 639 eur ( príspevok na 

činnosť, valorizácia platov, kazetová podlaha v letohrádku, sťahovanie Provinčného domu)

- Náklady na energie sa v roku 2015 síce znížili, nakoľko sme odovzdali objekt letohrádku  

a Provinčného domu dodávateľovi stavby - projektu EŠF ROP 3.1, ale v mesiaci december 2015 faktúra za

energie v letohrádku Dardanely, ktorú už z časti hradilo múzeum bola 2 700 eur, čo v roku 2016 spôsobí 

problémy. 
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- Poddimenezovaný je počet pracovníkov vzhľadom na počet spravovaných objektov a zbierok, 

čoho dôkazom je že na plynulý chod prevádzky získavame dlhodobo pomoc pracovných síl z ÚPSVaR (7 – 10 

ľudí počas roka). Chýba aj zastúpenie odborných činností : odborný pracovník pre  odbor umelecká história, 

archivár – knihovník, lektor – sprievodca, upratovačka  

Aktuálne  problémy 2015 – negatíva

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

len najnutnejšie revízie, opravy a odstraňovanie havarijných stavov. 

-  múzeu sa v roku 2015 nepodarilo získať FP z MK SR  OSSD na dôležité akcie:  Reštaurovanie fasády 

Provinčného  domu z Levočskej ulice ( II. etapa prác na severnej fasáde), Oprava zatekajúcej strechy na kaštieli 

v Markušovciach II. etapa,výmena šindľovej strechy, výmena šindľovej strechy na letohrádku Dardanely 

- Z projektu MK SR Dotácie 201 5 sa podarila prekládka a inštalácia KZS v Smižanoch

 Havárie  a drobné opravy

- dlhodobo sa nám nedarí riešiť havarijný stav fasády Národopisného múzea v Smižanoch (nemáme potrebné 

FP)

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

potrubia, v roku 2015 bola realizovaná  3. etapa a bola dopracovaná proj. dokumentácia (J. Balco – hradil KSK), 

ako aj začaté VO na poslednú IV. etapu – prepojenie letohrádok k Hosp. budove.

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

Pozitíva:

- vďaka dotácii od KSK bola vypracovaná dokumentácia potrebná na podanie projektu : Hospodárska budova 

Markušovce do RP 3.1, čo je východiskom pre budúcnosť aj keď projekt ROP 3.1 v roku 2015 neprešiel  

- realizácia projektov EŠF, ROP 3.1 (letohrádok Dardanely, Provinčný dom)

- v roku 2015  bola vypracovaná projektová dokumentácia a návrhy rozpočtu na realizáciu nových 

expozícií v rekonštruovaných objektoch 

Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov:

- v roku 2016  je potrebné vykonať energetický audit v kaštieli Markušovce a Hospodárskej budove, 

s komplexným posúdením energeticky finančne náročného vykurovania starými, poruchovými a technicky 

i morálne zastaranými elek. pecami a ich nahradením novým spôsobom vykurovania.

- Pokračovať v podávaní projektov MK SR OSSD na získanie FP pre obnovu budov ( v roku 2015 sme podali 

3 projekty)

- požiadať zriaďovateľa o serióznu analýzu rozpočtu a nastaviť tento reálne, aby nedochádzalo 

k poškodzovaniu budov z dôvodu neudržateľného šetrenia na vykurovaní objektov,

- v roku 2016 začať intenzívne využívať rekonštruované objekty a tak zvýšiť vlastné príjmy

- personálne zabezpečiť údržbu veľkého areálu parku, kaštieľa a letohrádku v Markušovciach, aby tak 

prebiehala permanentná údržba a kontrola spotrieb energií a ich regulácia

- pokus o získanie FP pre nové expozície z cezhraničných projektov spolupráce Poľsko a Maďarsko 

a presvedčiť KSK o dôležitosti realizácie expozícii

- požiadať zriaďovateľa o vytvorenie nových pracovných miest: odborný pracovník pre  odbor umelecká 

história, archivár – knihovník, lektor – sprievodca, upratovačka, marketing kultúrnych služieb  
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VII. Vyhodnotenie plnenia úloh vedecko-výskumnej činnosti
(vykazujú múzeá a galérie podľa osobitného usmernenia)

Evidencia vedecko-výskumnej činnosti – na dokumentačnom 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:

Spoločenskovedné 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

Mgr. Miroslav Števík 
evid. č. 266 /15 – pokračuje v roku 2016
MŠ /08
Provincia 16 spišských miest
Termín: január – december 2015
Výstup – scenár novej expozície Múzea Spiša po rekonštrukcii Provinčného domu
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Mgr. Miroslav Števík
evid. č. 267 /15 - ukončená
MŠ/09
Obyvateľstvo Spišskej Novej Vsi na prelome 18. a 19 storočia
Termín: január – december 2015
Výstup – scenár novej expozície Múzea Spiša po rekonštrukcii Provinčného domu

Mgr. Miroslav Števík
evid. č. 268 /15 - ukončená
MŠ/10
Politicky a administratívny vývoj Spiša od stredoveku po súčasnosť
Termín: január – december 2015
Výstup – štúdia

Mgr. Mária Staňová Michalková - etnograf 
evid. č. 269 /15
MSM/02
Zmapovanie fondu etnografie- časti ľudový odev za účelom vypracovania návrhu na doplnenie a kompletizáciu 
ľudových odevov z jednotlivých obcí
Termín: dlhodobá úloha, 2013-2015
Výstup:  vypracovnie návrhu na doplnenie a kompletizáciu ľudových odevov z oblasti Spiša

Mgr. Juraj Pavlis - historik 
evid. č. 270 /15 - ukončená
JP/02
Druhá svetová vojna a Spiš
Termín: máj - december 2015 ( ukončená)
Výstup: scénar k výstave, sprievodné podujatia, autorské sprevádzanie, prednášky pre školy, príprava publikácie 
metodického materiálu pre školy Druhá svetová vojna v obciach súčasného okresu Spišská Nová Ves
 

RNDr. Pavol Chromý
evid. č. 271 /15
PCH/04
Osobnosti prírodovedy na Spiši  
Cieľ: Priblíženie profilov osobností v oblasti prírodných vied, ktoré sa podieľali na   
prírodovednom výskume a pochádzali zo Spiša. Scherffel Aladár, zomrel v Tihany v roku 1939.
Výstup : nová expozícia prírody Spiša – v kapitole osobnosti prírodných vied
V roku 2015 - pokračovanie vo výskume.
V úlohe som pokračoval vyhľadávaním a štúdiom archívnych materiálov so zameraním na obdobie rokov 1900 – 
1920. Výstupy v čiastkovej správe.

RNDr. Pavol Chromý
evid. č. 272 /15
PCH /03
Mapovanie  orchideí 
Cieľ: zmapovať výskyt druhov čeľade Orchidacea  ako chránených druhov a tiež druhov európskeho významu na
území Spiša.
Výstup: publikačná činnosť o rozšírení orchideí, pre ochranu prírody – európske významné druhy . 
V roku 2015 - pokračovanie vo výskume. Overené boli tri  lokality  - okolie Spišského Podhradia, aluvium rieky 
Hnilec a Čintky, pri Smižanoch.
Súčasťou terénnych prác bolo získavanie podkladov k novej  expozícii -  fotografovanie krajiny.
Výstupy v čiastkovej správe.

PhDr. Berandeta Kiczková
evid.č. 273/15
BK/01, BK/02, BK/03 – výber údajov zo správ z výskumu
Nová expozícia klávesových hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely v Markušovciach
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Výstup – spracovanie podkladov pre architektonicko – výtvarné riešenie a prípravu scenára expozície 
klávesových hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely, podľa požiadaviek architekta.

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

medzinárodných konferenciách: Konferencia jún 2015, v Poľskom Opole:  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 Zuzana, SABOL Martin: Early Pleistocene

mammal assemblage from the Spiš Quarry near Spišská Nová Ves (Slovakia), In: Abstract, European association

of vertebrate palaeontologists, XIII annual meeting, Opole, Poland, 8-12 july 2015, s. 160 

Na  medzinárodnej  konferencii  Middle  European  Union  of  technical  museums  v Liptovskom  Mikuláši

október 201ť (prezentácia rekonštrukcie Provinčného domu - sídla Múzea Spiša )

V roku 2016 na prvej porade  riaditeľov, ktorú zvolala pani vedúca PhDr. Jana Kovácsová OKaCR 

KSK dňa 13.1.2016 sa dohodlo, že bude  realizovaná prezentácia vedecko – výskumnej činnosti 

v múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorej termín  sa stanoví po 

ukončení rozborov činnosti za rok 2015. 

Odborní pracovníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi ponúkajú z realizovaných VVÚ, ktoré sú obsahom 

vyhodnotení za roky 2013 a 2015 po jednej úlohe, ktorú budú prezentovať na spoločnom stretnutí pracovníkov 

múzeí. (Niektorí pracovníci riešili aj  viac úloh).

Nakoľko výstupom niektorých úloh sú i vypracované scenáre pre nové expozície, múzeum  ponúka aj  

prezentáciu architektonicko  výtvarného riešenia nových expozícií, ktoré budú inštalované v rekonštruovaných 

objektoch v letohrádku Dardanely v Markušovciach a Provinčnom dome – sídle Múzea Spiša v Spišskej Novej 

Vsi.

Oddelenie spoločenských vied
(hudobné vedy, história, etnografia)

Riešiteľ úlohy: PhDr. Bernadeta Kiczková

Názov úlohy: Výroba a výrobcovia akordeónov

Úloha v súvislosti  s akvizíciami kolekcie akordeónov, získaných v rokoch 2008, 2010 a 2013,  riešenie  od r.
2011, úloha má dlhodobý charakter
Výstup: príprava scenára a výber podľa typológie do pripravovanej časti expozície klávesových hudobných 
nástrojov po revitalizácii letohrádku Dardanely.

Riešiteľ úlohy: Mgr. Miroslav Števík
Názov úlohy: Geometrický plán vnútorných pozemkových majetkov Spišskej Novej Vsi 
                       z roku  1783
Úloha rieši určenie polohy významných objektov v Spišskej Novej Vsi – Provinčný dom a jeho interiér z roku 
1786, Palzmanove domy, Nádlerov dom, Radnica v 1. polovici 18. storočia atď.
Výstup: príprava libreta a scenára novej expozície História Spiša v Múzeu Spiša v SNV po rekonštrukcii 
Provinčného domu, publikovanie v odbornej tlači (Števík,M.,2014: Príspevok k počiatkom Provincie XVI spišských
miest. In: Spiš 7,2014,s.73 – 101)

Riešiteľ úlohy: Mgr. Juraj Pavlis
Názov úlohy: Spišiaci v 1. svetovej vojne 1914 – 2014
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Úloha v súvislosti s realizáciou výstavy v múzeu Smižany, ako aj spoluúčasť na celoslovenskom projekte Slováci 
v 1. svetovej vojne.
Výstup: výstava Spišiaci v 1. svetovej vojne 1914 – 2014, sprievodné podujatia – autorské sprevádzanie, 
prednášky pre školy a dospelých, publikovanie v odbornej tlači (Pavlis, J., 2014: Spišiaci v Prvej svetovej vojne. 
In: Spiš 7,2014, s. 143 -153)

Riešiteľ úlohy: Mgr. Mária Staňová Michalková
Názov úlohy: Pôvodné ľudové remeslá vo vybraných lokalitách Spiša- 2011- 2013.
Úloha riešená v roku 2012 -2014.
Výstup:   správy  z výskumu v archíve  MS a výsledky využité   pri  reinštalácie  expozície  národopisu  v múzeu
v Smižanoch v roku 2013 a 2015.

Prírodovedné oddelenie
(paleontológia, botanika, zoológia)

Riešiteľ úlohy: Ing. Zuzana Krempaská
Názov úlohy: Dračie jaskyne na Spiši.
Úloha,  ktorá  vznikla  v roku  2004,  prezentuje  výsledky  spolupráce  na  medzinárodnom  výstavnom  projekte
Tajomný jednorožec – skameneliny v mýtoch a legendách (2004 -2006), ako aj výsledky vlastného regionálneho
výskumu (2004, 2005) na tému: Dračie jaskyne na Spiši, ale i prezentáciu výsledkov v zahraničí (Brusel 2009).
Výstup:  správy  z výskumu  v archíve  MS,  výstava,  prezentácia  v zahraničí,  akvizičná  činnosť,  publikovanie
v odbornej literatúre (Krempaská, Z.,  2014: Dračie jaskyne na Spiši.  Jaskyňa Aksamitka v Pieninách a Johan
Paterson Hain (1615 -1675). In: Spiš 7,2014, s.180 -191).

Riešiteľ úlohy: RNDr. Marta Nižnanská
Názov úlohy: Botanický výskum v PIENAP-e
Úloha realizovaná od roku 1987. Výskum v roku 2014 nadväzoval na:

- Floristický a  fytocenologický výskum, ktorý bol realizovaný v rámci Komplexného prírodovedného 
výskumu  PIENAP-u (1987-1990), do ktorého sa zapojili viaceré múzea na Slovensku 

- Navrhnutie metodiky monitoringu vegetácie v Pieninskom národnom parku v súvislosti s vybudovaním 
vodnej nádrže Czorstyn-Niedzica v Poľsku a jej obhajoby na medzinárodnej konferencii v Červenom 
Kláštore (7.- 8.10.1999) 

- Monitoring vegetácie v Pieninskom národnom parku v súvislosti s vybudovaním vodnej nádrže Czorstyn-
Niedzica v Poľsku (1999, 2000, čiastočne v r.  2012)

- Mapovanie inváznych druhov rastlín v PIENAP-e a jeho ochrannom pásme (2002)  
V r. 2013 realizovaný monitoring vegetácie na trvalovýskumných plochách stanovených v  r. 1999   sčítacou 
metódou druhov, dokumentácia monitorovacích plôch fytocenologickými zápismi. Porovnanie  zmien  vo 
vegetácii, ktoré nastali od r. 1999.
Výstup: Výsledky prezentované na medzinárodných konferenciách (slovensko-poľských) a publikované 
v odbornej tlači (Nižnanská,M., Chromý, P., 2014:Čiastočné výsledky vplyvu vodnej nádrže Czorstyn-Niedzica na 
vegetáciu v Pieninskom národnom parku.In: Spiš7, 2014,s.192-211).  Odborné prednášky pre širokú verejnosť 
v rámci múzea, popularizačno-náučné prednášky pre žiakov a študentov, pre potreby Štátnej ochrany prírody SR.

Riešiteľ úlohy: RNDr. Pavol Chromý
Číslo úlohy: PCH 02, PCH 03
Názov úlohy: Mapovanie výskytu chránených a ohrozených druhov rastlín  
                       Mapovanie výskytu druhov čeľade Orchidaceae
Úlohy v roku  2014, 2015 sú zamerané na sledovanie výskytu druhu Ophrys insectifera – orchidea hmyzovník 
muchovitý a ostatných druhov tejto čeľade v k.ú Teplička nad Hornádom  doplňam údajmi za rok  2014, kedy som
tento druh systematicky vyhľadával. Doplnené údaje o šiestich ďalších druhoch orchideí. Úlohy PCH 02 a 03 
uvádzam vždy spolu, nakoľko sa jedná o totožné riešenia – takmer všetky druhy Orchidaceae sú aj chránené 
druhy. V prehľade uvádzam aj iné zistené chránené druhy, ktoré boli potvrdené na lokalitách. 
Výstup: Prezentácia formou prednášok a  odborných článkov (Chromý, P., 2014: Orchidaceae Ježovej hory. In: 
Spiš 7,2014, s.212 – 2015). 

Riešiteľ úlohy: RNDr. Pavol Chromý
Číslo úlohy: PCH/04
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Názov úlohy: Osobnosti prírodovedy na Spiši.
Úloha,  ktorá je stála, zameraná na priblíženie profilov osobností v oblasti prírodných vied, ktorí sa podieľali na
prírodovednom výskume a pochádzali zo Spiša.
V roku 2014  - doplnenie údajov k osobnosti Scherffel Aladár, algológ, hydrobiológ, rodák zo SNV, zomrel 
v Tihany, Maďarsko.
Výstup: prezentácia formou prednášok, podklady pre výstavné a expozičné využitie v Múzeu Spiša. 

PRÍLOHY

                
 VIII. Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických materiálov   
        a rozvojových programov kultúry ....   
        Nové východiská: Stratégia rozvoja  kultúry SR do roku 2018. 

Plnenie plánu aktivít v roku 2015   v zmysle „Stratégie rozvoja kúltúry SR do roku 2018“.       

Organizácia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi    

Forma financovania (príspevková, rozpočtová)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sa pri zostavovaní plánu činnosti na konkrétny rok -  2015, opieralo

o základné právne dokumenty, ktorými sú  Zriaďovacia listina Múzea Spiša v SNV  vydaná zriaďovateľom KSK 

s účinnosťou od 1. 4. 2009, ako aj o Koncepciu rozvoja múzea v rokoch 2009 -2020, ktorá špecifikuje priority 

aktivít MS v dvoch úrovniach – z dlhodobého a krátkodobého hľadiska.

Postavenie,  úlohu múzea,  ako aj  podmienky na výkon základných odborných  činností  v múzeu,  ktorými  sú

nadobúdanie, ochrana a prezentácia predmetov kultúrnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska

upravuje zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Štruktúra plánu

činnosti Múzea Spiša v SNV, kopíruje zákon a múzeum má rozpracovaný plán akvizičnej, vedecko-výskumnej

činnosti, zabezpečenie ochrany zbierkových fondov, prezentačnej činnosti a publikačnej činnosti. 
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V roku 2015 sme sa pri tvorbe  plánu opierali aj o Stratégiu rozvoja múzeí a galérií do roku 2018 aj

z dôvodu, že je tento dokument zakotvený v prioritách podprogramov dotačného systému MK SR pre rok

2015.  

Rok 2015 bol pre Múzeum Spiša kľúčový nakoľko sú pred ukončením stavebné rekonštrukcie dvoch

veľkých  projektov  realizovaných  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.  Na uvedené prestavby objektov  sú naviazané realizácie nových expozícií  – Histórie a prírody

Spiša v múzeu v Sp. N. Vsi a revitalizácia expozície klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach

(libretá, scénare, architektonicko-výtvarné návrhy, technické realizácie, reštaurovanie zbierok, príprava

digitálnych máp v rámci informačných systémov expozícií  s využitím dlhodobej vedecko – výskumnej

činnosti odborných pracovníkov MS).  

V zmysle toho MS v roku 2015 podalo a získalo projekty z dotácie MK SR 2015, kde sme splnili

požadované priority programu 2.2. Realizovali  sme spolu 5 projektov zameraných hlavne na tvorbu  dvoch

nových expozícií v rekonštruovaných objektoch  múzea, s využitím výsledkov vedecko-výskumnej i akvizičnej

činnosti múzea za posledných 30 rokov, so zámerom ich aplikovania do nového vedomostného systému múzea.

Prezentačné  aktivity  múzea  budú  zamerané  na   zvýšenie  interaktivity,  zavedenie  IK  technológií  a vďaka

debarierizácii múzejných objektov aj poskytnutia služieb pre znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Zároveň Múzeum Spiša získalo dva projekty  podané v podprograme 2.4  z dotácie MK SR 2015, ktoré

v plnom rozsahu spĺňali  požadované podmienky podprogramu 2.4 a boli  vypracované v súlade s krátkodobou

koncepciou nadobúdania zbierkových predmetov  Múzea Spiša v SNV  - hlavný cieľ: získanie zbierok pre

nové  expozície  (2015  -2016),  v súlade  so  zameraním  múzea  a charakterom  pripravovaných  nových

expozícií.  Využitie ponuky  - záchrana kultúrneho dedičstva.

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 2015

         Fotopríloha č.3:  Činnosť Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi za rok 2015

   Ekonomika:

            Súvaha Úč ROPO SFOV  1-01

            Výkaz ziskov a strát  Úč ROPO SFOV 2-01 

            Prehľad o príjmoch a výdajoch

                   Personálne obsadenie /stav a zmeny počas roka/: 2015
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Tabuľka  č. 1.:  Vyhodnotenie výstav, podujatí a kultúrnych služieb   

Por. 
Číslo

Názov výstavy Termín,
Miesto 
konania

Náklady € Príjmy € kurátor Počet
osôb

1. EXPOZÍCIA 
HISTORICKÉHO 
NÁBYTKU -
KAŠTIEĽ V 
MARKUŠOVCIACH

2. 1. – 31. 12. 
2015

Markušovce

100 9 425,30 Pracovníci MS 5 518

2. EXPOZÍCIA 
ĽUDOVEJ 
KULTÚRY 
STREDNÉHO 
SPIŠA

2. 1. – 31. 12. 
2015

Smižany

924,40 567,10 Pracovníci MS 2 065

3. RODNÝ DOM 
KPT. J. NÁLEPKU

2. 1. – 31. 12. 
2015

Smižany

50 36
KP

Pracovníci MS 195

4.
MALÁ EXPOZÍCIA 
PRÍRODY SPIŠA
vlastná

20. 2. – 31. 12.
2015

SMIŽANY

45 795
KP

RNDr. P. 
Chromý,
RNDr. M. 
Nižnanská, 
Mgr. P. 
Mackovjaková

708
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5. 
DRUHÁ SVETOVÁ 
VOJNA A SPIŠ
vlastná

20. 5. – 31. 12.
2015
SMIŽANY

260 192 Mgr. J. Pavlis 192

6.
VTÁCTVO 
HORNÁDSKEJ 
KOTLINY A JEHO 
OCHRANA
vlastná

6. 2. – 30. 4. 
2015

KROMPACHY

40 0 RNDr. P. 
Chromý

452

7.
EXPOZÍCIA OBCE 
HNILČÍK
v spolupráci

SEPTEMBER 
2015
HNILČÍK

0 0 RNDr. Marta 
Nižnanská

350

8.
BANÍCTVO, 
SPRACOVANIE  A 
VYUŽÍVANIE 
NERASTNÉHO 
BOHATSTVA  NA 
SPIŠI
vlastná

22. 9. – 30. 11.
2015

KROMPACHY

40 0 Mgr. P. 
Mackovjaková

522

9.
VTÁKY 
MEDZIBODROŽIA
prevzatá

November 
2015

SMIŽANY

0 0
KP

RNDr. P. 
Chromý,  S. 
Pačanovský

291

SPOLU: 1 459,40 € 11 015,40 € 10 293

      Návštevnosť na výstavách a expozíciach v KP : 930 ks

Por. 
Číslo

Názov podujatia Termín,
Miesto 
konania

Náklady Príjmy organizátor Počet
osôb

1. TROJKRÁĽOVÁ 
PREHLIADKA 
KAŠTIEĽA 
A LETOHRÁDKU 
DARDANELY     
V MARKUŠOVCIACH

4. 1. 2015

Markušovce

15 58 Bc.L.Goldbergerová,
Mgr. M. Lazniová,
Mgr. M. Ráčay

45

2.
DVORNÉ DIALÓGY 
(CYKLICKÉ 
PODUJATIE K 
AKTUÁLNYM 
VÝSTAVÁM 
A TÉMAM)

Január – 
december

MS, GUS

195 0 Mgr. M. Števík 530

3. VEĽKONOČNÁ 
DIELŇA

23. - 31. 3. 
2015
Smižany

20 85
KP

M. Kočišová, 
Mgr. M. M. Staňová

376

4. KTO NÁM VLÁDOL Marec – jún 
2015

85 25 Mgr. M. Lazniová 36

5. OBJAVOVŇA 
V MÚZEU - 
MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ MÚZEÍ A 

18. 5 .  -  22. 
5. 2015
Smižany

25 51
KP

Mgr.Z.Štrauchová, 
M. Kočišová

195
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GALÉRIÍ
6. DEŇ ZEME -

PREDNÁŠKA 
NETOPIERE

24. 4. 2015
SNV

0 KP RNDr. P.Chromý, 96

7. SPOZNAJ, OBDIVUJ
A RELAXUJ
sprevádzanie po 
pamiatkach mesta 
SNV pre študentov 
a dospelých

apríl – 
november 
2015
SNV

0 KP Mgr. M. Števík 325

8. CHRÁNENÉ ÚZEMIA
SPIŠA

Máj 2015 0 KP RNDr. M. Nižnaská 75

9. PRÍRODNÉ POMERY
OBCE HNILČÍK, 
INVÁZNE DRUHY 
RASTLINY

Máj 2015 0 KP RNDr. M. Nižnaská 125

10. PSOVITÉ ŠELMY,
VTÁČIE BUDKY, 
PRIKRMOVANIE 
VTÁKOV V ZIME

Jún, 
september 
2015
Markušovce

0 KP RNDr. P. Chromý 145

11. NOC MÚZEÍ A 
GALÉRIÍ 2015
„KEĎ ZBRANE 
UTÍCHNU, ZNIE 
TIKOT HODÍN“

16. 5. 2015

Markušovce

35 76
KP

Pracovníci MS 306

12.
BÝVALI ŠTÝLOVO

18. - 22. 5. 
2015
Markušovce

15 22
KP

Bc.L.Goldbergerová,
Mgr. M. Lazniová,
Mgr. M. Ráčay

52

13. SPIŠSKÝ 
JERUZALEM

22. – 24. 5. 
2015

Sp. Kapitula

0 0 Ing. Z. Krempaská,
RNDr. P.Chromý,
RNDr. M. Nižnaská,
Mgr. Mackovjaková

383

14. ROZPRÁVKA - 
KAŠTIEĽ  
V MARKUŠOVCIACH
ŽABÍ PRINC

2. – 6. 6. 
2015

Markušovce

95 401
KP

Bc.L.Goldbergerová,
Mgr. M. Lazniová,
Mgr. M. Ráčay

822

15. TÝŽDEŇ 
SLOVENSKEJ 
ĽUDOVEJ 
ROZPRÁVKY -
PAMODAJ ŠŤASTIA 
LAVIČKA

8. 6. – 
19. 6. 2015

Smižany

50 276
KP

M.Kočišová,
Mgr. M. M. Staňová,

678

16. NEDEĽNÉ 
POPOLUDNIE - 
DRAVÉ 
POPOLUDNIE S 
EZOPOM

21. 6. 2015

Markušovce

200 KP Bc.L.Goldbergerová
Mgr. M. Lazniová,
Mgr. M. Ráčay

120

17. NEPOZNANÉ 
ŽIVOTY: EDMUND 
MÁRIÁSSY A ALMA 
RODAKOWSKA

25. 7. 2015

Markušovce

35 144 Mgr. M. Lazniová 116

18. TAJOMSTVÁ 
OBRAZOV

22. 8. 2015

Markušovce

30 148 Mgr. M. Ráčay 92
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19. DEKD
KONCERT ARS 
ANTIQUA

20. 9. 2015

Markušovce

0 0 PhDr.B.Kiczková 157

20. AKO ĎALEJ 
MARKUŠOVCE

September 
2015
Markušovce 

0 0 Ing. Z. Krempaská 40

21. PREDNÁŠKA NKP 
V PAMIATKOVEJ 
ZÓNE 
MARKUŠOVCE

Október 2015
Markušovce

0
KP

Bc.L.Goldbergerová 18

22. REMESELNÍCKY 
TÝŽDEŇ

5. 10 -  16. 
10. 2015
Smižany

58 166
KP

M.Kočišová,
Mgr. M. M. Staňová,

532

23. KONCERT
LENART QUARTET

24. 10. 2015
Markušovce

0 0 PhDr.B.Kiczková 96

24. VIANOCE 
V NÁRODOPISNOM 
MÚZEU V 
SMIŽANOCH

14. – 18. 12. 
2015

Smižany

45 31
KP

M.Kočišová,
Mgr. M. M. Staňová,

148

25. VIANOČNÝ 
KONCERT 2015

13. 12. 2015
Markušovce

235 300 PhDr.B.Kiczková 143

26. VIANOČNÝ 
KONCERT 
OBEC 
MARKUŠOVCE

19. 12. 2015
Markušovce

0 0 PhDr.B.Kiczková 0

SPOLU: 1 138€ 1 783 € 6 877
      
       Návštevnosť kultúrno – vzdelávacích akcií v KP: 1312 ks

Tabuľka č. 2.:  Zoznam projektov získaných  Múzeom Spiša z Grantového programu 

MK SR 2015

          

Názov projektu
Celkový 
rozpočet

Požadovaná 
dotácia

Spolufinancovanie Podporené

2.2.

Reštaurovanie historického 
nábytku a historických 
hodín  z kaštieľa v 
Markušovciach
Kód žiadosti:  
G2385J1QXA

9582 9102 480    5000

Nová expozícia  v 
polyfunkčnom, 
revitalizovanom múzejnom 
objekte  
Provinčnom dome – sídle 
Múzea Spiša
v Spišskej Novej Vsi 2015
Kód žiadosti:  
MCPI83R7F7

12000 11400 600     6600

Architektonicko – výtvarné 
riešenie  Expozície 
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klávesových hudobných 
nástrojov v letohrádku 
Dardanely po ukončení 
projektu ROP I.  
Revitalizácia areálu 
hudobného múzea v 
Markušovciach.
Kód žiadosti:  
VRHRI8C61W

7000 6650 350      6600

Reštaurovanie obrazov 
funkcionárov Provincie XVI 
spišských miest z rokov 
1775 a 1778
Kód žiadosti: 
LK9G2Q67MR

22620 21489 1131      4750

2.3.

Špecifická ochrana 
predmetov – plynovanie 
objektov a  zbierok
Kód žiadosti:  
7NER9JB27R

1200 1140 60
  
    1100

Preložka PSN a KZS
Kód žiadosti:  
X1KWARKR7V

3200 3040 160     3000

2.4.

Akvizícia zbierkových 
predmetov súvisiacich 
s novou expozíciou prírody 
Spiša – kúpa zoologických 
dermoplastických                
preparátov
Kód žiadosti:  
ASCQBJWRJF

13300 12635 665     12000

Akvizícia historického 
nábytku a historickej 
fotografie – expozičné 
priestory 
zrekonštruovaného 
Provinčného domu 2015
Kód žiadosti:  
BLG4BJWPM5

3150 2992 158     2400

8.2

Múzeum Spiša v Spišskej 
Novej Vsi – kultúrne 
poukazy
Evid. číslo žiadosti: 
7514/2015/8.2
Číslo zmluvy: 
MK –KI/2015/8.2

    2242

Spolu 306092,- 290786,- 15306,- € 43 692,-€
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Personálne obsadenie /stav a zmeny počas roka/: 2015

 1. Ing. Krempaská Zuzana                     VŠ  riaditeľka 7,5 hod.  

 2. PhDr. Kiczková Bernarda                       VŠ  odb.prac.pre hud.vedu a ved.SVO 7,5 hod.

 3. RNDr.Nižnanská Marta            VŠ  botanik 7,5 hod.

 4. RNDr. Chromý Pavol                  VŠ  sam.odb.prac.ekolog.kraj. 7,5 hod.

 5. Karabinová Oľga                        ÚS  ved.ekonóm 7,5 hod.

 6. Slebodníková Anna                      ÚS  ekonóm 7,5 hod.

 7. Ing. Chabada Ondrej               VŠ  správca budov,ved.prev.odd.7,5 hod.

 8. Paločková Anna                                          ÚS  ved. KVČ, spr.v objektoch SNV 7,5 hod.do 30.6.2015

 9. Kočišová Margita                       ÚS  spr.v objektoch, pokladník Smiž.7,5 hod.

10. Bc.Goldbergerová Lucia                              ÚS  spr.v objektoch 7,5 hod.

11. Štefanovičová Monika                                 ÚS  dokumentátor 7,5 hod.

12. Filipová Iveta                                                Z  upratovačka Markuš.4hod.a záhradník 4hod

13. Mgr.Pavlis Juraj                                           VŠ  historik 7,5 hod. od 5.5.2014

14. Mgr.Štrauchová Zuzana                VŠ  spr.v objektoch 7,5 hod.

15. Dirga Alfonz                           SO  strážca Markuš. v priemere 3,5hod.do 31.5.2015

16. Katriňák Jozef                                              SO  vodič, údržbár 7,5 hod.
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17. Kertesová Emília                        SO  upratov.SNV, Smižany 7,5 hod.

18. Dobšinská Monika                       ÚS  knihovník 7,5 hod.

19. Spaleková Linda                                           ÚŠ  dokumentátor 7,5 hod.  

20. Bc.Táňa Stašiková                         VŠ  ved.dokumentátor 7,5 hod. 

21. Mgr.Mackovjaková Patrícia                           VŠ  geológ 7,5 hod.

22. Mgr.Staňová-Michalková Mária                     VŠ  etnológ 7,5 hod.

23. Katriňáková Darina                                        SO  upratovačka Markušovce 6 hod.  

24. Mgr.Števík Miroslav                                      VŠ  historik 7,5 hod.

25. Mgr.Lazniová Miroslava                                 VŠ  spriev.v obj. 7,5 hod 

26. Mgr.Ráčay Martin                                           VŠ  spriev.v obj. 7,5 hod  

27. Bartoš Ľuboš                                                  ÚS  údržbár, vodič 1.10.2014 z ÚPSVaR do 30.6.2015 

28. Sokolovský Marek                                          ÚS  údržbár,vodič 7,5 hod.

29. Slebodníková Lívia                                         ÚS  kultúrny agent 7,5 hod z ÚPSVaR od 1.5.2015

30. Šmelko Karol                                                    Z údržbár, vodič 7,5 hod z ÚPSVaR od 1.6.2015   

31. Tarbajová Viera                                               ÚS  kultúrny agent 7,5 hod. z ÚPSVaR 1.5. -30.9.2015

PS     29

Prišli    3   

Odišli   4   

KS     28
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