


Správa o činnosti a hospodárení Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi za rok 2016, 
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.) (V roku 2016 je táto príloha nepovinná)

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 2016
(múzeá, galérie a divadlá)

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE         Múzeum Spiša      
……………………………………………….

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   

                30  / 29

                   20 
                     5
                     4  

5 Priemerná mzda zamestnancov 2014 2015 2016
605,17 610,13 660,64

6 Počet spravovaných objektov 9

7 Počet podaných projektov s ukončením
realizácie v roku 2016-  z toho 
úspešných: 
   Celková výška získaných dotácií (€):     

  11
   
  10
79 000,-€

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

2014 2015 2016
390 473,36 438 083,33   614 391,25
  33 202,51   52 049,51     20 586,-

∑634 977,25
9 Transfer od zriaďovateľa 

schválený zastupiteľstvom

- na bežné výdavky:
(v tom i príspevok na činnosť od OKaCR)

- na kapitálové výdavky:

 2014                    2015                2016   
314 217,- 315 511,- 410 450,-
341 340,- 365 639,- 437 712,-
 13 838,-  11 565,-  20 586,-
   5 194,51    2 917,50  14 046,50

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

  2014                    2015                 2016
    3 662,40     1 857,63    1 669,92
  40 609,62   51 660,64  52 084,01
  66 773,82 102 869,11  129 465,42

11 Výdavky 
- bežné:
-  kapitálové:

    2014                   2015                  2016
407 924,76    428 217,34  514 182,87
  15 751,11    61 915,50    29 268,34

∑543 451,21
12 Hospodárenie

-Náklady
-Výnosy
Hospodársky výsledok org.za rok 2016

582 886,91
577 473,61

-5 413,30
13 Návštevnosť 

 Platená:
 Neplatená:

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

      2014                  2015                  2016
    19 425    12 266    25 014
      5 449      4 906      7 871

                                                                 ∑ 32 885

14 Plnenie plánu vedecko-výskumnej 
činnosti v roku 2016

 Počet ukončených výskumných 
úloh

 Počet prebiehajúcich 
výskumných úloh

6

7



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

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 2016

Pre  činnosť  Múzea  Spiša  pokladáme  rok  2016  za  špecifický,  z  dôvodu  ukončenia  dvoch

veľkých  investičných  projektov  realizovaných  s finančnou  podporou Európskych  štrukturálnych

fondov,  Regionálneho  operačného  programu  ROP 3.1  Posilnenie  kultúrneho  potenciálu  regiónov,

štátneho  rozpočtu  SR  a z príspevku  Košického  samosprávneho  kraja.   Prvý  projekt  s názvom:

Rekonštrukcia  areálu  hudobného  múzea  –  letohrádok  Dardanely  v Markušovciach,  bol

investíciou vo výške: príspevok EU    874 940,57 EUR, Štátny rozpočet SR   102 934,19 EUR, výška

príspevku  KSK:  409  203,95  EUR.  Termín  realizácie:05/2014-11/2015.  Slávnostné  otvorenie

letohrádku Dardanely sa konalo pri príležitosti   65. výročia vzniku Múzea Spiša (7.5.1951), ako aj

Medzinárodného  dňa  múzeí,  13.mája  2016.  Druhý  projekt:  „Múzeum  Spiša  v SNV  -  Obnova

Provinčného  domu“,  bol  realizovaný  vo  výške  2 433 031,59  €,  EÚ  a ŠR  a z výdavkov   KSK

705 896,16 €. Obnova prebehla od 07/ 2015 – do 06/ 2016 a otvorenie sa konalo 21. septembra 2016.

Pre  múzeum  Spiša  táto  skutočnosť  predstavovala  zvýšené  a nepredvídateľné  náklady  tak  pri

dokončovaní a kolaudovaní objektov, následne pri ich slávnostnom otváraní pre verejnosť (výstavy,

koncerty  a  programy,  polygrafické  náklady,   vydanie  4  publikácií, výroba  dokumentárnych  filmov,

pohostenia, vernisáže.... ). Veľkú finančnú záťaž  však predstavujú i zvýšené prevádzkové náklady –

hlavne  náklady  na  el.  energiu  v Markušovciach.  Rok 2016 z uvedených  dôvodov   pokladáme za

mimoriadne  náročný   a to  vo  všetkých  oblastiach  činnosti  múzea,  tak  riadiacej,  ekonomickej,

prevádzkovej, ako aj  v odborných činnostiach. 

Na tomto mieste stručne uvedieme ekonomické východiská múzea  pre rok 2016. Múzeum Spiša malo

pre  rok  2016  schválený  rozpočet  bežných  výdavkov   389  864,-  €,  ktorý  sa  v priebehu  roka

rozpočtovými opatreniami upravoval na konečnú výšku 415 306,- €. Na činnosť organizácia obdržala

20 586,- € . Okrem bežného transferu a príspevku na činnosť organizácie refundovalo KSK  múzeu aj

finančné prostriedky na nákup elektrospotrebičov a lámp  z projektu Rekonštrukcia a modernizácia

Provinčného domu v Spišskej  Novej Vsi vo výške 1 820,- €. Okrem rozpočtu na bežné výdavky ( BV)

organizácia  dostala  aj  finančné  prostriedky  na  kapitálové  výdavky  (KV)  a to  na  autorské  dozory

v Provinčnom  dome  v Spišskej  Novej  Vsi  vo  výške  3 337,50  €,  na  kofinancovanie  kapitálových

projektov  z Fondu  na  podporu  umenia  vo  výške   709,-  €  a na  zakúpenie  vitrín  na  prezentáciu

exponátov vo výške 10 000,- €.

Múzeum bolo mimoriadne úspešné i v podaní až 10 projektov do Fondu na podporu umenia, z ktorých

7 projektov bolo z BV  s celkovou dotáciou 68 000,- € a 3 projekty z KV  s celkovou dotáciou 11 000,-

€. Kofinancovanie týchto  projektov múzeu poskytlo KSK a to BV vo výške 4 535 ,- € a KV vo výške



709,- €. V roku 2016 sme zabezpečovali vstupy do expozícií a na  výstavy cez kultúrne poukazy z MK

SR v celkovej výške 2 971,- €. Organizácii sa veľmi osvedčil tento spôsob získavania financií. 

   Prehľad rozpočtových opatrení v r. 2016 BV: 

   Rozpočet k 1. 1. 2016 BV                                                                     389 864,-  

  r. opatrenie B1 vybavenie kuchyne  Letohrádku                                         3 730,-      

  r. opatrenie B3 úprava mzdy                                                                       1 100,-

  r. opatrenie B4 obnova nástennej maľby                                                   12 980,-

  r. opatrenie B 7 za energie a plnenie príjmov (z dobrop. a ref.)                  6 000,-

  r. opatrenie B 10 úprava mzdy a odvodov do poisťovní                              1 632,-

    S p o l u :                                                                                               415 306,-

    Prehľad rozpočetu na činnosť (OKaCR)

    Rozpočet k 1. 1. 2016                                                                            11 648,- 

    r. opatrenie B 1   slávnostné otvorenie Letohrádku                                    300,-

    r. opatrenie B 2  konzervovanie historického nábytku                              2 000,- 

    r. opatrenie B 5  slávnostné otvorenie Provin. domu v SNV                       300,- 

    r. opatrenie B 6  spolufinancovanie projektov  z FPU                              5 611,-

    r. opatrenie B 8  zvýšenie kvality služieb                                                    727,-  

_________________________________________________________________________________

Celkový rozpočet                                                                                         20 586,-        

   

Tak, ako to však uvádza  údaj v identifikačnej karte, Múzeum Spiša v roku 2016 dosiahlo  konečný

rozpočet k 31.12. 2016 až vo výške 634 977,25 eur (poznámka – presné vyhodnotenie v ekonomickej

časti správy o činnosti).  Teda k transferu 389 864 a k horeuvedeným rozpočtovým opatreniam a k

rozpočtu na činnosť, čo spolu činí 435 892 eur, múzeum rozpočtovalo ešte ďalších  199 085,- eur.

Hlavným mimorozpočtovým zdrojom bola  dotácia 79 000 eur z FPU.  Organizácia  dosiahla  vlastné

príjmy 53 753,93 eur, ktoré boli pôvodne stanovené na 37 500,- €., ale k 31.12.2016 boli prekročené

o 16 253,93 eur.  Ďalšie príjmy múzeum získalo: z kultúrnych poukazov  vo výške 2 971,- eur,

príspevok od mesta SNV a od obce Markušovce vo výške 2 900,- €., príjem od sponzorov činil čiastku

vo výške 3 600,- €. Dotácia z  ÚPSVaR pre rok 2016 bola vo výške 11 954,73 €.

   Počiatočný stav k 1. 1. 2016 na bežnom účte bol vo výške 32 039,69 €.  Podrobné vyhodnotenie

obsahuje ekonomická časť tejto správy o činnosti. 



Mimorozpočtové príjmy Múzea Spiša 2016 - výber

Mimorozpočtový zdroj 
Počet získaných 
grantov, darov, 
príspevkov

Objem 
finančných
príspevkov spolu

Získal

1. Fond na podporu 
umenia

10 79 000 eur Múzeum

2. Mesto Spišská Nová Ves 1 900 eur Múzeum
3. Dúha s.r.o. 1   600 eur Múzeum
4. Movyrob s.r.o 1 1 500 eur Múzeum
5. IKM Reality stav.a.s. 1 1 500 eur Múzeum
4. Obec Markušovce 1 2 000 eur Múzeum
5. ÚPSVaR SNV 1 11 954,73 eur Refund. miezd

6. Vlastné príjmy 2016 1 53 753,93 eur Múzeum
7. Kultúrne poukazy 1                2 971 eur Múzeum

Spolu 154 179,66 eur
  

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

2016 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 z FPU a zo štátneho rozpočtu. Z účtovných údajov a účtovných

výkazov vyplýva, že Múzeum Spiša ukončilo účtovný rok 2016 so stratou - 5 413,30 € a tým sa

nám upravil nevysporiadaný výsledok minulých rokov na účte 428 na +27 962,76  €. 

Každý  rok  máme problémy s finančnými  prostriedkami  na  energie,  ktoré   po  rekonštrukcii  dvoch

objektov  vzrástli v roku 2016 o 41 573,38 € oproti roku 2015. Faktúry za el.  energiu, za mesiac

december vo výške 7 293,66  eur, prišli až 15.1.2017, ale  zaúčtované do nákladov boli do roku 2016,

čím sa podieľi na vykázanej strate. V roku 2016 sme zúčtovali do nákladov aj úhradu za projektovú

dokumentáciu  pre projekt Interreg z kapitálových výdavkov, ktoré sme museli presunúť z vlastných

príjmov čo činilo  3 600,- €  a na úhradu časti zbierkových predmetov vo výške 579,- €. Stratu  tvoria aj

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

odpisov vo výške  2 212,- €. 

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

2016   do  FPU.  V roku  2016  však  prvý  krát  vznikla  špecifická  situácia,  kedy  mohli  byť  projekty

realizované a vyúčtované najdlhšie do septembra 2017. To skresľuje stav FP na účte Múzea Spiša,

ktoré v roku 2016 preinvestovalo zo 79 000 eur k 31.12.2016 len  29444,60 eur.

Projekty: z FPU                                                                                    Dotácia           Kofinancovanie

16-621-052 69 – Reštaurovanie barokových hodín

 z kaštieľa v Markušovciach a historických lustrov zo 

zbierok Múzea Spiša v Sp. N. Vsi        13 000,-€ 773,-€

16-624-05175 – Reštaurovanie 6 obrazov funkcionárov

a richtárov XVI spišských miest        20 000,-€           1 494,-€

16-622-05263 – Slávne dejiny Provincie XVI spišských miest          6 500,-€ 415,-€

16-622-05249 – Prvá časť historickej expozície – 



Provincia XVI spišských miest       10 000,-€ 724,-€

16-622-05319 – „Spiš v kocke“       12 000,-€ 748,-€

16-630-052287 – Ochrana entomologických a botanických

zbierok, uloženie dokumentácie druhostupňových karát     5 500,-€ 306,-€

16-613-03565 – Nákup odbornej literatúry pre knižnicu

Múzea Spiša      1 000,-€   75,-€

16-623-05250 – Akvizícia – pre nové expozičné priestory

Zrekonštruovaného Provinčného domu – II. etapa    3 000,-€ 199,-€

16-623-05183 – Nákup historických pohľadníc Spiša    6 000,-€              373,-€

16-623-05285 – Recentné a fosílne ryby Spiša    2 000,-€   137,-€            

S p o l u :                                                                                       79 000,-€                  5 244,-€ (KSK)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  v roku 2016 vyvíjalo  bohaté a rôznorodé aktivity. Za úspech

pokladáme  návštevnosť  32 885  návštevníkov,  keďže  novorekonštruované  objekty  múzea  boli

sprístupnené až v 2. polroku roka 2016.

V ďalšej časti vyhodnotenia sú rozpísané všetky oblasti odbornej činnosti múzea, ako i zabezpečenie

poskytovania služieb  návštevníkom. 

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

Špecifické východiská pre rok 2016:

1. Ukončenie a skolaudovanie  rekonštruovaného areálu hudobného múzea v Markušovciach

a sprístupnenie letohrádku Dardanely verejnosti 13.5.2016.

2.  Ukončenie a skolaudovanie  rekonštruovaného objeku Provinčného domu – sídla  Múzea

Spiša v SNV a jeho slávnostné otvorenie 21. septembra 2016.

3. Príprava realizácie ďalšej etapy rekonštrukcie kanalizačnej a vodovodnej prípojky  v areáli

v Markušovciach v spolupráci s KSK.

4. Príprava projektu, vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie projektu  INTERREG

SR  –  PL   cezhraničná  spolupráca  s názvom:  Spiš  a Malopoľsko,  poznávajme  zabudnutú

históriu. (3 600 eur z FP Múzea Spiša)

5. Riešenie havarijného stavu  múzea v Smižanoch, účasť pracovníkov odboru investícií KSK,

Ing.  Ingrid  Banáry  a Ing.  Ján  Palko.  Vypracovanie  posudku  a následná  návšteva  PhDr.  J.

Kovácsovej, vedúcej odboru OKaCR ( návrhy riešení, riaditeľka Z. Krempaská – jednanie s Ev.

cirkvou)

6. Nerealizovaná oprava hlavného traktu strechy počas rekonštrukcie na objekte letohrádku

Dardanely v Markušovciach,  zlý  stav,  podanie projektu na MK SR – Obnovme si  svoj  dom

(december 2016, Ing. Chabada) 

7.  Pokus  o riešenie  havarijnej  situácie  zavĺhania   suterénu  v rekonštruovanom  objekte

letohrádku Dardanely,  písomné žiadosti  na riaditeľa Úradu KSK Ing.  Bernáta.  Múzeum dalo



vypracovať posudok Ing. M. Pichovej na vlastné náklady a sprostredkovalo pre KSK i kontakty

na ďalšieho nezávislého odborníka. Dnes  nie je možné suterén využívať! (Z.Krempaská)

Rok  2016  bol  z hore  uvedených  dôvodov    mimoriadne  náročný  na  manažovanie,  ako

i preberanie  zodpovednosti  pri  kolaudáciách  a odovzdávaniach  objektov  dodávateľom

a investorom  do  správy  Múzea  Spiša  v SNV.  Nasledovalo  spisovanie  závad,  ich následné

odstraňovanie.  V prvom  polroku  2016  ešte  prebiehali  i kontrolné  dni  v Provinčnom  dome

a v Letohrádku, kde prebehla zložitá korešpondencia a zabezpečovanie dodania technických

zariadení, ktoré neboli vysúťažené v rámci projektu EŠF ROP 3.1.

Staré i nové  problémy:

- Veľký počet spravovaných objektov (8),  zlý technický stav niektorých objektov  a zvyšujúca 

sa  energetická náročnosť – objekty v Markušovciach sú vykurované el. energiou i po 

rekonštrukcii, v kaštieli a hosp. budove sú tech. i morálne zastarané a málo účinné el. 

konvektory a akumulačné pece, Múzeum Spiša  v SNV  a Národopisné múzeum Smižany 

plynovým kúrením.

- Havarijný stav Hospodárskej  budovy a havarijný stav na objektoch múzea v Smižanoch 

(celkový hav. stav budovy NM a zatekajúce strechy na RD a garáži)

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

revízie, ktoré do počtu v súlade s vyšším počtom výhradených,  technických zariadení pribudli

i po rekonštrukcii ( EPS, KZS, evakuačný rozhlas, slaboprúdové systémy, výťahy, plošiny, 

klimatické jednotky, navýšenie počtu  plynových kotlov)

- Múzeum nemá finančné prostriedky na odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách 

bleskozvodov, 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 2016:

Rok 2016  bol z pohľadu MT zabezpečenia prevádzky v Múzeu Spiša v SNV náročný. Podrobne je

táto časť uvedená v kapitole č. III.

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

letohrádok  Dardanely  a  domček  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 2016 boli zabezpečené a vykonané drobné opravy,

údržbárske  práce  a odstraňovanie  vzniknutých  nedostatkov,  porúch  a havárií  prevádzkového

charakteru  na  všetkých  objektoch  múzea  ako  aj  na  na  údržbe  parku.  Vo  vysokej  kvalite  sme

svojpomocne realizovali  výmenu podlahy v HB Markušovce a renováciu parkiet v expozícii  histórie

Provinčného domu (materiál 1 045 eur a vlastné prac. sily) (podrobne kapitola III.). 

Múzeum  spravuje majetok KSK s najväčšou zodpovednosťou. Stará sa o 9 objektov:

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



francúzsky, Budova hospodárska sú NKP a domček, rozsiahly  areál Múzea v Smižanoch a jeho

3 budovy. 

A)-c) Personálne podmienky.  

V personálnej oblasti v  Múzeu Spiša v roku 2016 pracovalo 35  zamestnancov v sídle MS

a v jeho  pobočných  zariadeniach  v Markušovciach  a Smižanoch  (zoznam  v tabuľkovej  časti  IX.).

Schválený prepočítaný stav pracovníkov bol 32 pracovníkov. Skutočný prepočítaný stav pracovníkov

v roku 2016 bol  30 pracovníkov.  Finančné prostriedky  na  mzdy boli  čerpané účelne,  hospodárne

a v rámci  schváleného  rozpočtu.  Počas  letnej  turistickej  sezóny  sme zabezpečili  služby  aj  počas

soboty,  nedele  a aj  počas  niektorých  sviatkov.  Priemerná  mzda  v múzeu dosiahla  660,64 eur.

Počas celého roka sa podarilo udržať pohyblivú zložku platu pracovníkov, ako i vyplatenie odmien,

čím  bola  ohodnotená  aspoň  čiastočne  mimoriadna  aktivita   pracovníkov,  ktorí  boli  v roku  2016

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. 

Stupnice platových taríf sa v malej miere upravujú, ale platové stupne (roky praxe) ostávajú iba po 

12  platový  stupeň  (nad  32  rokov).  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 2016 v personálnej oblasti nastali niektoré zmeny.  

Do  starobného  dôchodku odchádzala  p.  Anna  Slebodníková,  ktorá  zastávala  funkciu

ekonómky  –  účtovníčky.  Na jej  miesto  bola  prijatá  p.  Lívia  Slebodníková,  ktorá  počas  zaúčania

pracovala na základe dohody o pracovnej činnosti a od 1.9.2016 je v pracovnom pomere na základe

pracovnej zmluvy.  Od 1.9.2016 do 31.1.2017 pracovala p.  Anna Slebodníková. Od 1.3.2016 sme

prijali  na  miesto  kultúrneho  manažéra  p.  Mgr.  Evu  Čarnogurskú  (záväzok  z projektu  ROP  3.1  –

letohrádok Markušovce). 

Počas roka 2016 sme prevzali  po rekonštrukcií  dva veľké objekty – Letohrádok Dardanely

v Markušovciach a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Rozšírenie priestorov si vyžaduje aj zvýšenú 

potrebu  obsadenia  pracovných  pozícií.  Od  1.6.2016  sme  prijali  pre  pracovisko  v Markušovciach

lektorku p. Mgr. Slimákovú Štefániu. Na základe žiadosti p. riaditeľky nám KSK pre rok 2016 schválilo

prijať troch pracovníkov. Od 1.9.2016 sme prijali do pracovného pomeru na funkciu archeológa p. Mgr.

Hudákovú  Máriu,  ktorá  má  aj  osobitnú  odbornú  spôsobilosť  na  vykonávanie  archeologického

výskumu. Na pracovnú pozíciu informatika, marketingového pracovníka sme od 1.9.2016 prijali p. Ing.

Krempaského  Vladimíra,  ktorý  bude  zabezpečovať  systémovú  administráciu  a údržbu  dát

v informačných systémoch a zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému. (v kapitole III.

a V.  sú uvedené všetky vyžiadané práce).



Po odchode p.  RNDr.  Spaleka  Ladislava  (2012)  bola  funkcia  zoológa  vykonávaná RNDr.

Chromým Pavlom, v kumulovanej funkcii, krajinný ekológ + zoológ. Od 1.9.2016 sme funkcie rozdelili

a na miesto zoológa prijali p. Mgr. Kuzla Denisa.  

V roku  2016  bolo  zákonom  stanovené  elektronické  spracovávanie  a sprístupňovanie

novodobých  archívnych  fondov  a zbierok,  preto  sme  do  funkcie  knihovníka,  archivára  prijali  od

1.9.2016 p.  Mgr.  Furmanika Martina,  PhD.,  ktorý  zároveň  vedie  činnosť  Infomúzejky –  študovňa,

knižnica, čitáreň a v prípade potreby lektoruje. 

MS v roku 2016 využilo ponuku ÚPSVaR a zamestnalo až 5 pracovníkov, ktorí pracovali ako

kultúrni  agenti,  údržbári,  upratovačka  a záhradníčka.  MS  získalo  nad  rámec  svojich  mzdových

prostriedkov 7 774,93€ vo forme refunkácií ich miezd a odvodov poistného.  

Ich zoznam uvádza tabuľka v prílohe správy o činnosti.

Okrem týchto  pracovníkov  sme zamestnávali  cez ÚPSVaR pracovníkov na malé obecné

služby  v rámci  aktivačných  prác  (64  hod./mes  a 32  hod./mes).  V roku  2016  pracovalo  7  týchto

pracovníkov. 

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

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

Starostlivosť o zamestnancov. 

Vedenie  múzea  umožnilo  4  pracovníkom  kurz  anglického  jazyka.  V roku  2016  sme

nezorganizovali  pre  pracovníkov  rekondičný  deň.   Na  konci  roka  sme  zorganizovali  posedenie

v Múzeu  pre  všetkých  pracovníkov.   Organizácia  zabezpečila  pre  všetkých  zamestnancov,  ktorí

splňajú podmienky, stravné lístky. Umožnila pracovníkom účasť na  školeniach, rôzných seminároch,

výstavách a  výmene skúsenosti v kultúrnych zariadeniach. 

   Záverom treba povedať, že  najvyššiu položku rozpočtu tvoria osobné náklady, t.j. 

mzdy a odvody, čo v roku 2016 predstavuje   65 % zo všetkých  bežných výdavkov.  Mzdové 

náklady  boli  237 832,74  a rezerva na odchodné 2 025,43).

B) Stručné zhodnotenie plnenia hlavných a ťažiskových úloh organizácie v roku 2016

1. Ťažiskovou úlohou v roku 2016 pre Múzeum Spiša bolo ukončenie dvoch veľkých 

investičných projektov realizovaných s finančnou podporou Európskych štrukturálnych fondov, 

Regionálneho operačného programu ROP 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, štátneho 

rozpočtu SR a z príspevku Košického samosprávneho kraja.  Prvý projekt s názvom: Rekonštrukcia 

areálu hudobného múzea – letohrádok Dardanely v Markušovciach, bol investíciou vo výške: 

príspevok EU    874 940,57 EUR, Štátny rozpočet SR   102 934,19 EUR, Výška príspevku KSK: 409 

203,95 EUR. Termín realizácie: 05/2014-11/2015. Slávnostné otvorenie letohrádku Dardanely sa 

konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 13. mája 2016. 

Druhý projekt: „Múzeum Spiša v SNV - Obnova Provinčného domu“, bol realizovaný vo výške 

2 433 031,59 €, EÚ a ŠR a z výdavkov  KSK 705 896,16 €. Obnova prebehla od 07/ 2015 – do 06/ 

2016 a otvorenie sa konalo 21. septembra 2016.



S týmito  hlavnými  aktivitami  boli  spojené:  sťahovanie  17  pracovníkov,  z ubytovne  Limba,

sťahovanie  knižnice s počtom 10 000 titulov,  zariaďovanie nových kancelárií,  no hlavne príprava

slávnostných  vernisáží,  programov,  výstav,  koncertov  pri  otváraní  týchto  budov  pre  verejnosť.

Nepredvídateľné situácie, ale i náklady vznikli pri dokončovaní a kolaudovaní objektov, následne prišli

i náročné   prevádzkové  a technické  požiadavky  na  pracovníkov  z oddelenia  údržby  a prevádzky

(kotolňa, klimatizačné jednotky, výťahy......). Koncom roka vznikol veľký problém náklady s vysokými

nákladmi  na  el.  energiu  hlavne  v letohrádku  v Markušovciach.  Rok  2016  z uvedených  dôvodov

pokladáme  za  mimoriadne  náročný   a to  vo  všetkých  oblastiach  činnosti  múzea,  tak  riadiacej,

ekonomickej, prevádzkovej, ako aj  v odborných činnostiach. 

2.  Ťažiskovými  úlohami  boli   realizácie  vlastných  výstav  v novootvorených  objektoch,

symbolicky v roku 65. výročia vzniku Múzea Spiša, čo bolo mimoriadne náročné tak po finančnej

stránke, ale i stránke obsahovej, grafickej, inštalačne, prezentačnej, ale i technickej (inštalácia a IKT

zariadení, dotykových obrazoviek, programovanie ich naplnenia.....). Výstavy s názvom Letohrádok

Dardanely  v horizonte  času  (SJ  a AJ  mutácii),  ako  aj  výstava  Provinčný  dom  –  história,

architektúra,  múzeum  inštalovaná  v troch  častiach  na  ploche  150m2  a 300  m2,  posunuli

múzeum na vysokú úroveň.

3. Ťažiskovými úlohami bola i realizácia odborných činností, ktorých realizácia bola viazaná na

projekty podporené z FPU (uvedené vyššie):  zabezpečenie akvizície zb.  predmetov,  reštaurovania

zbierok,  tvorba filmov a do roku 2017 prešla  ešte  časť  projektov,  ako Spiš  v kocke (  interaktívny

program  –úvod  do  expozície  Príroda  Spiša),  inštalovanie  vitrín  v časti  expozície  História  Spiša

a ostáva ešte povinnosť vyúčtovania projektov, ktoré bude náročné.

4. Z finančných prostriedkov KSK na činnosť boli realizované nielen kultúrne podujatia, ale

i ošetrenie  zbierok,  ktoré  boli  následne  prezentované  na  Výstave  Provinčný  dom  –  história,

architektúra,  múzeum.  Realizované  kultúrne  akcie  ich  obsah,  návštevnosť  i počet  sú  podrobne

prezentované v časti správy II/3. Kultúrno – výchovná činnosť (výstavy, prednášky, koncerty, terénne

exkurzie, sprevádzania mestom, rozprávky v múzeu, remeselnícke dni......) 

5. Múzeum Spiša v tomto náročnom období splnilo všetky úlohy, ktoré boli obsahom Plánu

hlavných a ťažiskových úloh na rok 2016. Organizácia dosiahla vlastné príjmy  53 753,93 eur, ktoré

boli pôvodne stanovené na 37 500,- €., ale k 31.12.2016 boli prekročené o 16 253,93 eur. Za úspech

pokladáme i návštevnosť  32 885 návštevníkov,  keďže v plnom rozsahu múzeum fungovalo až od

júna 2016 a v SNV až od októbra 2016.

Podrobne 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: 

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

i organizačne náročné akcie (podrobne v ďalších kapitolách) 

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

- Príprava a podanie projektu Interrg PL-SR , Spis a Malopoľsko, objavujme zabudnutú

históriu (1 200 000 eur)

- 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 2016 sme využili  pomoc až 12

prac. síl z toho 7 na aktivačné práce a 5 na ďalšie paragrafy s dobou trvania prac. pomeru 9

mesiacov (11 954,73 eur)

- Prijatie 3 nových odborných pracovníkov – archeológ, knihovník- archivár, správca siete

- Zriaďovateľ pomohol MS financovať náklady na novotvary zistené pri  rekonštrukcii  Múzea

Spiša – Provinčného domu – reštaurovanie výmaľby a výroba vitrín a oblôžok v expozícii.

- Kolaudácia objektov letohrádok Dardanely a  Provinčného domu máj, jún 2016

- Veľký  posun  a  rozvoj  v edičnej  činnosti,  ako  i odborných  a  prezentačných  činnostiach,

zvýšenie návštevnosti a vlastných príjmov, zvyšovanie úrovne a kreditu organizácie v očiach

širokej i odbornej  verejnosti

- Vydanie  4  vlastných  publikácií –  skvalitnenie  propagácie  múzea   (Provinčný  dom

a Provincia XVI spišských miest, Provinčný dom – história, architektúra, múzeum, Vlastivedný

zborník Spiš 8) 

- Veľkým  pozitívom  bolo  prijatie  nových  pracovníkov,  ich  aktivita,  kreativita  a nový

prístup  priniesli  zaujímavé  výsledky  vo  veľmi  krátkom  čase.   Nakoľko  sa  o tom

zmieňujeme podrobnejšie v správe tu uvediem len stručnú informáciu: BC. Eva Čarnogurská

pozícia kultúrny manažér – marketing. Autor  niekoľkých zaujímavých filmových  dokumentov,

ktorými sa múzeum prezentovalo už na slávnostných otvoreniach svojich zrekonštruovaných

budov. Napísala i projekt do FPU s názvom: Slávne dejiny provincie XVI spišských miest,

ktorého obsahom bola  výroba troch filmov.   Bol  úspešný a múzeum získalo  FP vo

výške 6 500 eur. (viac v kapitole II.)

Mgr.  Mária  Hudáková  –  archeologička,  realizovala  mimoriadne  náročné  preberanie,  ošetrenie

a spracovanie rozsiahlych archeologických nálezov. ( viac. Kapitole II.)

Mgr. Denis Kuzl – zoológ , vznik nového prednáškového formátu „O prírode v pivničke“

Ing. Vladimír Krempaský –  správca siete a marketing,  zavedenia počítačovej  a internetovej siete,

ale i zapojenia prístrojovej  techniky, inštalovanie počítačov pre pracovníkov, ale i v expozíciách ( viac

v kapitole V.)



Mgr.   Martin  Furmaník  PhD.  –  archivár,  knihovník.  Uvedenie  infomuzejky  –  čitáreň,  knižnica,

študovňa, príprava aktivít pre verejnosť, odborné spracovanie knižnice múzea, ktorá má 10 tis. titulov.

- Prezentácia MS na konferenciách v zahraničí (Miláno – ICOM medzinárodná konferencia),

- 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  ukázalo  vo  faktúrach

v decembri 2016

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

posilnenie sprievodcov v expozíciách,  

- pretrváva neefektívne a finančne náročné elektrické vykurovanie v objektoch Markušovce

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

ich v požadovanom plnom  rozsahu

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

2016 hlavne Smižany fasáda budovy NM a zatekajúce strechy na RD a garáži, Markušovce

– dokončenie kanalizačnej  a celková výmena vodovodnej prípojky – už  v riešení, kaštieľ

a hosp.  budova  – zamákanie,  letohrádok -  oprava   strechy  a zavlhnutý  suterén,  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  a ich  výmena

s pracovníkmi, ktorí dosiahli dôchodkový vek

- potrebná  rekonštrukcia  web  stránky a skvalitnenie  propagácie  a prezentácie  múzea

smerom k verejnosti  

- potreba  nového  motorového  vozidla,  sú  zvýšené  náklady  na  údržbu  motorového

vozidla Peugeot (rok výroby 2004), ktoré je už morálne a technicky opotrebované  

Záver kapitoly I. 

Nakoľko  sú  kultúrne  organizácie  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KSK od  roku  2013  povinné

zverejňovať správy o činnosti organizácie na svojich webových stránkach, upozorňujeme na

zaujímavé  linky,  a   príspevky  v tejto  správe,  ktoré  boli  odvysielané  v rôznych  médiách

o akciách  Múzea  Spiša  v Spišskej  Novej  Vsi  v roku  2016.  Uvedené  sú  v kapitole  II.

edičná, publikačná a prezentačná činnosť. 



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  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.  

                                       

1. AKVIZÍCIA, EVIDENCIA, OCHRANA ZBIERKOVÝCH FONDOV

Ako  jedna  z hlavných  činností  múzea  sa  riadi  dlhodobým  plánom  akvizície  MS,  ktorý  je

zameraný na systematické dopĺňanie zbierkových fondov s potrebou ich obohatenia o zbierky,

ktoré budú prezentované v nových pripravovaných expozíciách Príroda Spiša a História Spiša,

ako  aj  expozícia  klávesových  hudobných  nástrojov:  archeológia,  história,  dejiny  umenia,

numizmatika, národopis, dejiny hudby a dejiny techniky. Zoológia, botanika, geológia a paleontológia.

Komisia pre tvorbu zbierok Spoločenskovedného a Prírodovedného oddelenia sa v roku 2016

zišla 3 krát    (26. júla 2016. 5. decembra 2016, 16. december 2016 ),  celkový počet získaných

zbierok v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 2016 je  3 756 kusov, čo je výnimočný počet.

Hlavným cieľom novej akvizície bolo získať pre  Múzeum Spiša v Spišskej Nove Vsi autentické

predmety  reprezentujúce  bytovú  meštiansku  kultúru  prelomu 19.  a  20.  storočia  v SNV,  technické

vybavenie fotoateléru a fotografie z povestného atelieru Matz. a spol.,  ktorý začiatkom 20. storočia

pôsobil v našom meste pre pripravovanú novú Expozíciu histórie a prírody Spiša v zrekonštruovanom

objekte Múzea Spiša v náväznosti na projekt EŠF ROP3.1. 

Spoločenské vedy (SVO)

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

odboroch: archeológia, história, národopis, dejiny umenia, numizmatika, dejiny techniky.  Akvizíciou

kúpou,  zberom  a  darom   SVO  získalo  1787  ks  zbierkových  predmetov.  Najvýznamnejšou

akvizíciou 2016 pre SVO bol nákup realizovaný z projektou:

1. Nákup historických pohľadníc Spiša v hodnote 6373,- €, 

2. Akvizícia – pre nové expozičné priestory zrekonštruovaného  Provinčného domu – II.

etapa v hodnote 3199,- € 

Prírodné vedy (PVO)

Tabuľka č. 2 Prírodovedné oddelenie v roku 2016 získalo akvizíciou, kúpou 1969 ks  zbierkových 
predmetov po jednotlivých odboroch: paleontológia, botanika, zoológia. Najvýznamnejšou 
akvizíciou 2016 pre PVO  bol nákup realizovaný z projektu:

1. Recentné a fosílne ryby Spiša v hodnote 2137 ,- €, z     podporou verejných zdrojov   
poskytnutých Fondom na podporu umenia 2016.

Hlavným cieľom novej akvizície PVO bolo získať pre Múzeum Spiša v Spišskej Nove Vsi zbierky 
zoológie pre pripravovanú novú Expozíciu histórie a prírody Spiša v zrekonštruovanom objekte Múzea
Spiša v náväznosti na projekt EŠF ROP3.1



Akvizície  realizované    z     podporou  verejných  zdrojov  poskytnutých  Fondom  na  podporu  

umenia 2016.

Tabuľka č. 1 a graf pre SVO

Odbor
Prírastky

Spôsob nadobudnutia

Zber Kúpa Dar
Prevod

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

Archeológia 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6

História 1742 1742 0 0 1715 1715 27 27 0 0

Národopis 9 9 0 0 1 1 8 8 0 0

Dejiny umenia 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0

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

Numizmatika 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0
Dejiny 
techniky 17 17 0 0 3 3 14 14 0 0

Spolu 1787 1787 0 0 1728 1728 53 53 6 6



Tabuľka č. 2 a graf pre PVO(Prírodovedné oddelenie)

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 1345 1345 0 0 25 25 1320 1320 0 0

Botanika 607 607 0 0 0 0 607 607 0 0

Zoológia 17 17 0 0 17 17 0 0 0 0

PVO spolu 1969 1969 0 0 42 42 1927 1927 0 0

 

EVIDENCIA
Oproti roku 2015 sa stav v tejto odbornej činnosti múzea zlepšil. Oproti 601 skatalogizovaným 

zbierkovým predmetom  v roku 2015, je to v roku 2016 už 2721 predmetov. Naďalej  však máme čo 

doháňať, aby sme dosiahli 100%  spracovanie všetkých fondov múzea.

I.STUPŇOVÁ KATALOGIZÁCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV



  
 ESEZ 4 G
- I. stupňová   
evidencia
(M. Štefanovičová,
L. Spaleková)

Prírastková kniha  
Zápis klasickou 
formou 
(M. Štefanovičová,
L. Spaleková)

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 –
- ESEZ 4G – 
S2002/1-129 
záznamov (v počte 
132 ks)
- ESEZ 4G – 
S2001/1-28 Pr.č., 
(v počte 49 
záznamov ks)
Spolu: 181 
záznamov 

- kontrola ESEZ 4G 
-(p. Majchrovičovej 
mail) – Duplicity- 
čistenie  v počte 
281 ks  
záznamov, 
vyhľadávanie podľa 
ID záznamového 
čísla každého 
záznamu

S2016/1-1787
zápisov
Spolu:1787 
zápisov

S2002/1-129 PR.Č.,
132 KS S2001/1-29 
PR.Č., 49 KS
S2016/1-1787
Spolu: 1968 
záznamov

S 29/83/71261-1667  
v počte 407 záznamov
S 30/83/1-158    v 
počte 158 záznamov    
S 31/83/1 – 1110, 
v počte 1110 
záznamov
Spolu :  1675 ks 
kariet

   

 PVO

ESEZG
P2014/327- 450
P2016/1- 25
Spolu: 148
záznamov 

P2016/1- 42
P2016/43-1969
Spolu: 46
zápisov

P2016/1-1969
Spolu: 1969
záznamov

P1987/1151-1950
v počte 800 ks
Spolu: 800 ks
Kariet

II. STUPŇOVÁ KATALOGIZÁCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

TABUĽKA UVÁDZA POČET SKATALOGIZOVANÝCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
V DRUHOM STUPNI EVIDENCIE ODBORNÝMI PRACOVNÍKMI V ROKU 2016



Kniha výpožičiek
V roku 2016 bolo vyhotovených 12 ks Zmlúv o výpožičke zo zbierkového fondu Múzea Spiša 
v Spišskej Novej Vsi do iný múzeí a kultúrnych zariadení v SR, staršie zmluvy boli riešené formou 
dodatkov a potvrdení o predĺžení výpožičnej doby. V knihe výpožičiek je zrealizovaný zápis klasickou 
formou  170 ks položiek.

Povinné revízie 2016

Povinné  revízie  zb. predmetov plánované v rámci cyklu revízií na rok 2016, 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. 2. 2016 – 15. 7. 2016  
                                     Predseda revíznej komisie: Mgr. Miroslav Števík
                                     Členovia revíznej komisie: Mgr. Martin Račay, 
                                                                                 Bc. Lucia Goldbergerová,
                                                                                 Mgr. Miroslava Lazniová
                                     
                                     Kustód: PhDr. Bernadeta Kiczková
Realizovaná čiastková inventarizácia, obrazového fondu v časti kaštieľ Markušovce, revízia plánovaná
na rok 2017                                      
3. História - archiválie: Termín: 3. 2. 2016 – 15. 7. 2016 
                                      Predseda revíznej komisie: PhDr. Bernarda Kiczková
                                      Členovia revíznej komisie: Monika Štefanovičová, Margita Kočišová
                                                                                  Bc. Táňa Stašiková
                                       Kustód: Mgr. Juraj Pavlis

Prírodovedné oddelenie:

5. Botanika:
                                    Termín: 3. 2. 2016 – 15. 7. 2016 
                                    Predseda revíznej komisie: RNDr. Pavol Chromý 
                                    Členovia revíznej komisie: Linda Spaleková, Monika Dobšinská, 
                                                                                Mgr. Zuzana Štrauchová
                                       
                                          
                                    Kustód: RNDr. Marta Nižnanská
6. Geológia – mineralógia 

MENO PRACOVNÍKA
SVO - PVO

ODOVZDANÉ
KATALOG.

KARTY 2016

ESEZ 4G
2016

Mgr. Miroslav Števík
Numizmatika, Dobová pohľadnica 
a historická fotografia 0

98

Mgr. Mária Michalková – Staňová
Etnografia 7 12
RNDr. Pavol Chromý, Mgr. Denis Kuzl
Zoológia 9 1 178
RNDr. Marta Nižnanská
Botanika

1 233 0
Mgr. Patrícia Mackovjaková
Paleontológia
Mineralógia 89

62
21

SPOLU 1 338 1 383



                                    Termín: 3. 2. 2016 – 15. 7.  2016  
                                    Predseda revíznej komisie: RNDr. Pavol Chromý
                                    Členovia revíznej komisie: Linda Spaleková, Monika Dobšinská, 
                                                                                Bc.Táňa Stašiková

                                    Kustod: Mgr. Patrícia Mackovjaková                                                                    
Cieľom  revízie  bolo  fyzické  porovnanie  skutočného  stavu  zb.  predmetov  so  stavom  vedeným
v odbornej evidencii.  O vykonaní revízie bola vypracovaná Správa z revízie, ktorá je evidovaná na
oddelení správy zbierok. Správa, okrem iného obsahuje i návrh na odstránenie nedostatkov, ako i
návrhy na odpis zbierkových predmetov, ktorý schvaľuje komisia pre tvorbu zbierok.

Starostlivosť o zbierkové fondy.
PVO
Pravidelná kontrola depozitárov botaniky, zoológie, geológie
Ošetrenie motýľov a chrobákov  dezinsekčným prostriedkom Cyper,
Kontrola mikroklimatických podmienok v depozitári pomocou datalogera  (zabezpečuje Dr. Chromý)
Ošetrovanie zbierkových predmetov formou zmrazovania botanika (všetky zbierky) 
Ošetrenie zbierkových predmetov, ktoré sú napadnuté plesňou (30 zbierkových predmetov) – alkohol,
prebalenie
Plynovanie zbierok - depozitár zoológie (aj entnografie)

SVO
- základné ošetrenie zb. predmetov v depozitároch / prac. SVO /
- presťahovanie depozitára etnografie na prízemie, uloženie zb. predmetov, ošetrenie, označenie/ 
   M.Staňová, M.Kočišová /
- výber zb. predmetov z fondu militárií na prevoz a prevzatie do depozitára v Markušovciach
/ J.Pavlis, M.Ráčay /
- uloženie zb. predmetov z archeológie v depozitári v Smižanoch / M.Hudáková, prac. SVO /

Knižnica a kižničný fond.

V roku 2016 vznikla nová situácia, keďže súčasťou rekonštruovaného objektu Provinčného 

domu je nielen knižnica s technickým zariadením na európskej úrovni - kovové , mobilné 

regále, kde je umiestnených okolo 10 tis. knižničných položiek múzea, ale jej  súčasťou  je 

i priestor 2 miestností tzv. Infomúzejky – študovňa,  čitáreň, knižnica.

Múzeum od 1.9.2016 prijalo  Mgr.  Martin Furmaník PhD., na pozíciu  archivár, knihovník, za 

účelom uvedenia infomuzejky – čitáreň, knižnica, študovňa, do života. Tiež príprava aktivít pre 

verejnosť, ale hlavne odborné spracovanie knižnice múzea.

  
Knižničný fond

Knižničné jednotky spolu
9 644

Ročný prírastok knižničných jednotiek
185

v tom

kúpou
53

darom 131

výmena
1

Počet dochádzajúcich periodík



7

Elektronické dokumenty (CD,DVD)
 

10

Elektronické spracovanie kniž.jednotiek v programe BACH
395

Odborné spracovanie knižničných jednotiek pre Online-
katalóg v programe Excel

411

Výpožičky

Výpožičky spolu 111

Prezenčné výpožičky 76

Absenčné výpožičky
 
35

Použivatelia služieb knižnice, návštevníci

Aktívni použivatelia služieb knižnice
(bádatelia)

18

Návštevníci knižnice  spolu 48

Akvizícia knižnice
V roku 2016 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi získalo z Fondu na podporu umenia grant na
nákup kníh v hodnote 1 000 €. Za získané prostriedky bolo nakúpených 53 knižných titulov.
Publikácie sú k dispozícii čitateľom v knižnici Múzea Spiša. 

2.  VEDECKOVÝSKUMNÁ  ČINNOSŤ   –    Podľa  štruktúry  vyhodnotenia  zadanej  OKaCR  vykazuje

múzeum túto  činnosť  odborných  pracovníkov  podľa  osobitného  usmernenia  v kapitole  VII.  tejto

Správy o činnosti. Odborní pracovníci Múzea Spiša v roku 2016  ukončili 6 správ a rozpracovaných

je 7 vedecko- výskumných úloh.  Okrem plnenia VVÚ pracovníci  realizovali  terénny prieskum, ako

i archívne bádania.

V roku 2016 došlo  k dôležitej  zmene,  kedy bol  po  takmer   50.  rokoch opäť  v Múzeu Spiša

zastúpený  odbor archeológia ( posledným archeológom p. František Javorský).  Od 1.9.2016 bola

prijatá do pracovného pomeru na funkciu archeológa p. Mgr. Hudáková Mária, ktorá má aj osobitnú

odbornú spôsobilosť na vykonávanie archeologického výskumu. Jej dovtedajšia činnosť v oblasti

výskumu bola  publikovaná článkami  v odborných  časopisoch.  Plánovaná VVČ s očíslovaním úloh

bude od roku 2017. M- Hudáková dokázala v   krátkom čase  urobiť veľa práce  - podieľala sa na



príprave výstavy k otvoreniu Provinčného domu, no hlavne podarilo sa jej  vo veľkej  miere ošetriť

a prvotne spracovať archeologický zbierkový fond, dokumentujúci viac ako 30 rokov prebiehajúci arch.

výskum lokality Kláštorisko. Nálezy získal doc. PhDr. Michal Slivka, ktorý sa ako výskumník rozhodol

odovzdať ich do regionálneho múzea  Múzea Spiša, ktorého zbernou oblasťou je i skúmaná lokalita.

Podobne bol od 1.9. 2016 do MS prijatý  zoológ Mgr. Denis Kuzl, ktorý v múzeu už pracoval  6

mesiacov na dobrovoľníckej práci cez ÚPSVaR.  V novembri  2016 kolega zaviedol v múzeu nový

prednáškový formát O múzeu v pivničke, ktorý sa teší veľkému záujmu širokej verejnosti.

Odborní pracovníci Múzea Spiša 

Spoločenskovedné oddelenie:

Mgr. Miroslav Števík – historik

Mgr. Mária Staňová Michalková - etnograf 

Mgr. Juraj Pavlis - historik

PhDr. Bernadeta Kiczková – muzikologička, vedúca oddelenia

Mgr. Mária Hudáková - archeologička

Prírodovedné oddelenie:

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

RNDr. Marta Nižňanská - botanička

Mgr. Patrícia Mackovjaková – kurátor zb. fondu geológie a mineralógie

Mgr. Denis Kuzl – zoológ

Ing. Zuzana Krempaská

3. VÝSTAVY, EXPOZÍCIE, KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ ( PREDNÁŠKY, TVORIVÉ DIELNE,
KONFERENCIE)  A     NÁVŠTEVNOSŤ V     ROKU 2016  

Výstavy 2016 realizované v Múzeu Spiša v SNV a v jeho pracoviskách v Smižanoch a 

Markušovciach

Spišská Nová Ves:

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

1 DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA 
A SPIŠ

2. 1. 2016 – 31.12. 2016 294 1 €
230 KP

2 MALÁ  EXPOZÍCIA  PRÍRODY
SPIŠA

2. 1. 2016 – 15. 8. 2016 1620 180,20 €

218 KP
3 LETOHRÁDOK DARDANELY V 

ČASE
13. 5. – 31. 12. 2016 1252 1030,50 €

200 KP
4 ŠTEFAN MÁRIÁSSY – 

FRAGMENTY
20. 5. – 31. 10. 2016 1252 1030,50€

230 KP

5 PROVINČNÝ  DOM  v SNV  –
história/architektúra/múzeum

20. 9. – 31. 12. 2016 1232 1005 €

460 KP
6 VÝROBA MODROTLAČE 

Z DIELNE ELEMÍRA MONTŠKA
29.9. - 31. 12.  2016 618 95,50 €

380 KP



V HRANOVNICI
7 LEVOČSKÁ BIELA PANI  20.10 - 31.12. 2016 425 412 €

120 KP
Výstavy navštívilo SPOLU 6 693 3 754,70 €

1608 KP
         
Celková návštevnosť v     roku 2016 bola 25     014 osôb z     toho 7871 neplatiacich návštevníkov.  

Múzeum usporiadalo 137 kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré navštívilo 4605 detí a študentov

a 22 kultúrnych podujatí pre dospelého návštevníka, ktoré navštívilo 1490 osôb, najväčší počet

tvorili  špecializované  akcie  organizované  hlavne  pre  školské  skupiny,  v  ponuke  bola

regionálna história, umenie, príroda a národopis. V prvom polroku z dôvodov rekonštrukcie

sídla Múzea Spiša -  Provinčného domu a Letohrádku Dardanely v Markušovaich boli podujatia

vo vyššej miere realizované v kaštieli Markušovce a Národopisnom múzeum v Smižanoch kde

vďaka cyklickým podujatiam (Ket fašengy ta fašengy, ta še fašengujeme, Veľkonočné dielne)

bola ponuka edukatívnych podujatí vysoko navštevovaná. Slávnostným otvorením letohrádku

Dardanely  a  sídla  múzea  Provinčného  domu  sme  nášmu  návštevníkovi  doplnili  ponuku

kvalitných  podujatí  a  výstav  (výstavou  Letohrádok  Dardanely  v  čase,  Štefan  Máriássy

Fragmenty,  Provinčný  dom  v  SNV:  história/architektúra/múzeum).  Pre  cieľovú  skupinu

dospelých návštevníkov sme v roku 2016 pokračovali s cyklickým podujatím Dvorné dialógy a

našou novinkou je cyklus vedecko populárnych prednášok, prezentácií pod názvom O prírode

v pivničke. 

Návštevnosť expozícií a výstav stúpla v II. polroku otvorením novozrekonštruovaného Provinčného 

domu sídla Múzea Spiša v SNV a letohrádku Dardanely v Markušovciach a je v porovnaní s rokom 

2015 vyššia.

Múzeum usporiadalo 7 výstav z toho 5 vlastné

Expozície
Počet osôb

celkom
zahraniční neplatiaci

do 18

rokov

Náklady 

V €
Výnos v €

Expozícia historického nábytku 8427 334 427 1552 580 13 564,15

Expozícia ľudovej kultúry stredného 
Spiša 3599 65 2107 1500 0 1323

Rodný dom kpt. J. Nálepku 299 0 0 190 0 200

Spolu expozície 12 226 399 2 534 3242 580 15 087,15

Výstavy spolu 6 693 590 3 008 3270 4994 3 754,70

Expozície a výstavy spolu 18 919 989 5 542 6512 5574 18 841,15



Viď. Podrobná tabuľka v     časti IX. prílohy  

Kultúrno – vzdelávacie aktivity

Názov Počet Účasť Neplatiaci Náklady v € Príjmy v €

Vzdelávacie programy 39 1490 310 307 1 556
Lektoráty 12 270 50 0 270

Prednášky a besedy 22 520 200 275 360,70
Špecializované akcie 17 900 400 497 687

Kultúrne podujatia 22 1490 909 1332 805
Iné 47 1425 460 400 1179

spolu 159 6 095 2 329 2811 4 857,70
                                                                                                             

Výstavy a expozície          18 919    osôb 

Kult. vzdelávacie aktivity    6095     osôb

Spolu návštevnosť           25 014        osôb

Vstupné  na výstavách,     expozíciách a podujatiach spolu: 23     698,85 ,- €  

Kultúrne poukazy:      2 971 KP      



Viď. Podrobná tabuľka v     časti IX. prílohy  

PROPAGÁCIA, MARKETING A     VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ    

- Spracovanie príspevkov do Informátora mesta SNV január – december 2016,
- spracovanie mesačných programu a tlačových správ pre komunikáciu s médiami ( regionálna

a celoslovenská pôsobnosť) pre všetky kultúrnospoločenské podujatia realizované múzeom
a pre výstavné projekty viď. tabuľka podujatí a     tabuľka výstav príloha časť IX  .

- aktualizácia  web stránky  muzeumspisa.com, stránky  múzea slovenska  sk.  a  aktualizácia
stránky terraincognita OK a CR KSK

- grafické spracovanie pozvánok, plagátov a výstavných banerov k výstavám, k podujatiam a
prednáškam, koncertom, kultúrno-výchovnej činnosti  viď.  tabuľka podujatí  a     tabuľka výstav  
príloha časť IX.

Výstavná činnosť - komentár 

Múzeum realizovalo 4 vlastné výstavy, čo bolo mimoriadne náročné. 

V náročnom roku 2016,  kedy prebiehalo sťahovanie pracovníkov múzea a  pracovísk z ubytovne

Limba do zrekonštruovaného Provinčného domu – sídla Múzea Spiša sa pracovníkom podarilo splniť

náročné  úlohy  v súvislosti  so  slávnostným  otvorení  objektu  a  rozsiahlou ťažiskovou  výstavou

PROVINČNÝ  DOM  V SPIŠSKEJ  NOVEJ  VSI:  HISTÓRIA/  ARCHITEKTÚRA/  MÚZEUM,  ktorá

pozostávala  z  troch  samostatných  častí.  Autorka  prvej  časti  Ing.  arch.  Magdaléna  Janovská,

prezentovala  zaujímavé,  nové  výsledky  stavebno-historických  a archeologických  výskumov,

uskutočnených  v Provinčnom dome v rokoch  2010,  2011,  2012  a 2015.  V druhej  časti  múzeum

vyzdvihlo  aj  svoje  65.  výročie  vzniku  múzea  a  dokumentovalo  obdobie  spoločnej  histórie

Provinčného domu a múzea od roku 1951,  keď sa stal  sídlom Múzea Spiša.  Tretia  časť výstavy

približila návštevníkom tri tematické okruhy. Prvý z nich bol zameraný na Provinčný dom ako sídlo

správy provincie. Druhý predstavuje vývin správy provincie a najvýznamnejšie historické medzníky je

existencie. Tretí okruh približil hospodársky a spoločenský vývin sídiel, ktoré boli súčasťou provincie

Technické a grafické riešenie výstavy bolo náročné.  Príprava fotomateriálov na spracovanie banerov,

úprava fotografií, archívnych materiálov (M. Janovská). Grafické spracovanie  11 ks banerov história 8

ks  archeológia  a 28  ks  architektúra  k výstave,  inštalácia  výstavy  vo  výstavnom  priestore  PD



a budúcom  expozičnom  priestore  (  výber  a inštalovanie  zbierkové  predmety  do  vitrín  k výstave

múzeum, história).

Výstavu  autorsky  pripravili:  Janovská  Magdaléna,  Krempaská  Zuzana,  Števík  Miroslav.  Výtvarné

riešenie Táňa Stašiková, grafická príprava banerov : T. Stašiková, V. Krempaský.

LETOHRÁDKOK DARDANELY V ČASE – Grafické spracovanie 10 ks banerov 

( výber fotografií, k jednotlivým celkom ich následná úprava, skladba textu),

- inštalácia výstavy do vitrín v počte 7 ks v zrekonštruovanom letohrádku Dardanely 

Autormi výstavy: Z.. Krempaská, B. Kiczková. Grafické riešenie – T. Stašiková

FRAGMENTY Š. MÁRIÁSSY - Grafické spracovanie 5 ks banerov 

( grafická úprava, skladba textu, tabuľky),

- výtvarné  a priestorové  riešenie  výstavy,  inštalácia  výstavy  do  vitrín  v počte  2  ks

v zrekonštruovanom objekte letohrádku v Markušovciach 

Autor výstavy: Mgr. M. Lázniová, výtvarné riešenie: T. Stašiková

VÝROBA MODROTLAČE Z DIELNE ELEMÍRA MONTŠKA V HRANOVNICI

Výstava  v priestore  Národopisného  múzea  v Smižanoch  –  inštalácia  výstavy  v spolupráci

s etnografkou z Popradského múzea

LEVOČSKÁ BIELA PANI v spolupráci so SNM – Spišským múzeom v Levoči
Príprava arealizácia výstavy, zabezpečenie vernisáže a programu otvorenia výstavy

Nové
Múzeum Spiša v roku 2016 prijalo pracovníčku Bc. Evu Čarnogurskú na pozíciu kultúrny manažér –

marketing.   Vďaka  zameraniu  a schopnostiam kolegyne  vzniklo   počas  roka  2016 (  od  marce  –

decembra)  niekoľko zaujímavých filmových  dokumentov,  ktorými  sa múzeum prezentovalo  už na

slávnostných otvoreniach svojich zrekonštruovaných budov. Prvý film vznikol v apríli – máji 2016, trvá

25  min.,  a  ktorý  formou  dialógov  so  zúčastnenými  aktérmi  rekonštrukcie  letohrádku:  zo  strany

investora,  architekta  i správcu  objektu,  prezentuje  postup,  obsah,  výsledok,  ale  i budúcnosť

hudobného múzea . 

Eva  Čarnogurská  napísala  i projekt  do  FPU s názvom:  Slávne  dejiny  provincie  XVI  spišských

miest, ktorého obsahom bola výroba troch filmov.  Bol úspešný a múzeum získalo FP vo výške

6 500 eur.

Slávne dejiny Provincie XVI spišských miest - dokumentárny film o dejinách Provincie  XVI 

spišských miest. Slávni panovníci, úradníci a remeselníci vyrozprávajú svoj príbeh priamo pred očami 

návštevníkov. Vytvorenie ilúzie živej hovoriacej postavy s technikou animácie je unikát na Slovensku a

nezabudnuteľný zážitok. Posúvame tak čas o 240 rokov späť a interaktívnou formou zapájame 

návštevníkov do deja.

Námet a scenár: Mgr. Miroslav Števík

Réžia: Bc. Eva Čarnogurská
Podľa knižnej predlohy: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a Provincia XVI spišských miest, vydalo 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2016



minutáž: fi1m č.1 – 15 minút 

               film č. 2 – 15 minút

Tretí film s názvom Strážcovia dedičstva v čase  (30 min.), autor scenára Fabián Zoltán, Krempaská

Zuzana, vyrobilo štúdio TV Reduta. Film dokumentuje históriu Provinčného domu, ale i históriu Múzea 

Spiša (7.5.1951) v tomto pamiatkovom  objekte. Zároveň dokumentuje pôvodné expozície 

s komentárom odborných  pracovníkov, ktoré boli v roku 2015 po 40 rokoch zrušené. Film prezentuje  

i priebeh rekonštrukcie múzea 2015/2016, s komentárom projektantky a riaditeľky  Múzea Spiša.  

Súčasťou výstavy v jednotlivých miestnostiach boli integrované obrazovky (nové tech. 

vybavenie, ako súčasť rekonštruovaného  objektu múzea), na ktorých  bola premietaná video slide 

show o rekonštrukcii múzea. V časti výstavy „Provinčný dom – Múzeum“ bolo prístupné interaktívne 

DVD s doplnkovým obsahom o 65 ročnej histórii Múzea Spiša,  ktoré mohli návštevníci ovládať na 

dotykovej obrazovke  a dostali sa tak k zaujímavým textovým, obrazovým i filmovým  záznamom o

 histórii Múzea Spiša. 

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 2016 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, Mgr. Hudáková

Prírodovedné odbory:

Metodické usmernenie a príprava žiakov a študentov ZŠ a SŠ na BIO olympiády, využitie mikroskopu
s mikrokamerou, zbierky minerálov a hornín, herbárové položky, metodická výpomoc pri organizovaní
bilogických olympiád na okresnej,  krajskej a celoslovenskej úrovni,  konzultácie s učiteľmi, centrom
veľného času.
PVO metodicky zastrešovalo akcie:
1) Biologické olympiády – aktívna účasť  v odbornej komisii krajské kolo BiO  kat.A, C, E, (MN),
okresné kolo BiO kat. C, D, E (PCH, PM, MN, DK)
Poznávanie prírodnín, prístup k položkám z depozitárov.
Príprava žiakov na olympiádu Bio E: žiaci zo ZŠ Lipová, Levočská ul., Mlynky, Smižany, Hutnícka,
Levoča, Markušovce, ZŠ Komenského.
Pozorovanie  PK  a spór  -  Lucia  Mrovčáková,  fotografovanie,  úprava  fotografií,  štúdium  odbornej
literatúry porovnávanie peľových zŕn a spór, príprava na BiO
Konzultácie pre študentov SŠ 
– konzultácie so študentami Cirkevného  gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi za účelom
návrhu riešenia terénnych úloh pre biologickú olympiádu

Odborný konzultant pri spracovávaní SOČ, bakalárskych a diplomových prác (MN)

2) Spišská Kapitula - Spišský Jeruzalem – prezentácia v teréne – travertínové kopy v okolí 
Spišského Podhradia a Spišskej Kapituly: 20.5. – 22.5. 2016 pre školy a pre verejnosť.
3) Tvorivé dielne – účasť pri realizácii
Veľká noc: 14.3. 2016 – 23.3. 2016  Keď fašengy, ta fašengy
Mesto deťom – poznávanie prírodnín -  súťažné úlohy pre deti – 3.6.2016
Remeselnícky týždeň – Smižany: 3. – 14.10.2016



Rozprávka v múzeu – „Prorok Rak“ – účinkovanie v rozprávke
„Štefan Máriassy a jeho doba“ – podujatie v Markušovciach 
Vianoce v Národopisnom múzeu – dramatizácia zimných zvykov 
Príprava  tvorivých  dielní-  texty,  obrázky,  tajničky,  osemsmerovky,   puzzle,  hlasy zvierat...  v rámci
prednášok o prírode v pivničke
4) Metodický deň – ( učitelia prírodovedných predmetov) – 27.10., 9.11.2016
5) Vyučovacie hodiny v múzeu – 8. ročník, ZŠ Kožuchova (PM)

Spoločenskovedné odbory: 

- odborná a metodická pomoc študentom ZŠ,SŠ,VŠ pri riešení projektov, seminárnych, 
ročníkových diplomových prác:
Odborné konzultácie so študentami a záujemcami o históriu a DU /M. Števík, B.Kiczková, J.Pavlis /
Odborná pomoc pri spracovaní diplomovej práce DH – 1 študent /B. Kiczková /
Odborná pomoc pri zasielaní údajov pri prácach z DU – 2 študenti / M.Ráčay /
Odborná pomoc pri seminárnej práci z DU – 1 študentka /B. Kiczková /
Odborné konzultácie so študentami z etnológie – 3 študenti /M.Staňová, M.Kočišová /
Metodická pomoc a usmernenie študentovSOŠD pri zadaní tém v kaštieli, práca s evid. lístkami 
k nábytku /M. Ráčay, M.Lazniová, L.Goldbergerová /

Členstvo v komisiách, porotách súťaží:

Komisia pre zbierky DT /J. Pavlis /
Práca v Spišskom dejepisnom spolku /M. Števík – tajomník/, členovia /B. Kiczková, J. Pavlis, M. 
Lazniová /
Členstvo v redakčnej rade Zborníka Spiš / B. Kiczková, M. Števík /



4. EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

EDIČNÁ ČINNOSŤ   4

Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a Provincia XVI spišských miest
  1

Provincial house in Spišská Nová Ves and the Province of XVI Spiš 
towns.

  1

Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. História, architektúra, múzeum.
 1

SPIŠ. Vlastivedný zborník, 8.
 1

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV 55

Štúdie 5

Články v odbornej tlači 18

Recenzie 0

Popularizačné články 31

Beletria 1

Príspevky v médiach (o nás) 70
    Noviny a časopisy 49
                   Novoveský korzár - sme (web) 18
                   Novoveský korzár - sme (print)                

1
                   IČKO 6
                   IČKO - prehľad kultúrnych programov 
                   v mesiacoch január 12
                   Smižianský hlásnik 6
                   Nový čas (web) 3
                   Nový čas (print)       1
                   VUCKE - KSK 1
                   Teraz.sk 1
  Rozhlas a televízia 21
                  TV Reduta 18
                  TV Markíza   1
                  Slovenský rozhlas Rádio Regina   1
                  Rádio Devín   1



EDIČNÁ ČINNOSŤ  a vydané tituly v roku 2016.

Múzeum Spiša zameralo svoju edičnú činnosť 2016 na vydávanie publikácií, obsah ktorých 

korešpondoval s výskumom sídla múzea – Provinčného  domu, ktorý prešiel komplexnou 

rekonštrukciou, s prípravou výstavy Provinčný dom – architektúra, história, múzeum a s 

prípravou stálej expozície – História a príroda Spiša. Výstupy vedecko-výskumných úloh 

pracovníkov múzea, realizovaných v roku 2016, boli formou štúdií a článkov publikované 

najmä vo vlastivednom zborníku Spiš 8, ako aj v troch publikáciách o provinčnom dome.

Najvýznamnejším vydavateľským počinom Múzea Spiša v roku 2016 bolo vydanie ôsmeho 

čísla vlastivedného zborníka Spiš 8, ktorý obsahuje viac ako dvadsať štúdií a článkov 

prírodovedného a spoločenskovedného charakteru. Pod polovicu z nich sa autorsky podpísali 

odborní pracovníci Múzea Spiša.

Múzeum Spiša v roku 2016  vydalo:

JANOVSKÁ,  Magdaléna  –  KREMPASKÁ,  Zuzana:  Provinčný  dom  v  Spišskej  Novej  Vsi.

História, architektúra, múzeum. Spišská Nová Ves 2016, 72 s. ISBN 978-80-85173-26-0

Publikácia približuje čitateľom Provinčný dom ako sídlo správy Provincie XVI spišských miest (1775

–  1876)  a jeho  architektonicko-historický  vývoj  (M.  Janovská),  ako  aj  históriu  múzea  v objekte

Provinčného domu (Z. Krempaská).

ŠTEVÍK, Miroslav: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a Provincia XVI spišských miest. Spišská

Nová Ves 2016, 48 s. ISBN 978-80-85173-24-6

ŠTEVÍK, Miroslav: Provincial house in Spišská Nová Ves and the Province of XVI Spiš towns.

Spišská Nová Ves 2016, 48 s. 978-80-85173-25-3

Publikácia prostredníctvom odpovedí na šestnásť otázok približuje  čitateľom základné medzníky vo

vývoji  Provincie  XVI  spišských miest  v rokoch 1774 – 1876.  Zároveň približuje  vývin sociálnej,

národnostnej a náboženskej štruktúry obyvateľov šestnástich spišských miest v spomínanom období.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, 8. Spišská Nová

Ves 2016, 270 s. ISBN 978-80-85173-27-7

Vlastivedný zborník Spiš 8 podstatnú časť svojho obsahu v spoločenskovednej  časti  zameriava na

dejiny mesta Spišská Nová Ves.  K najrozsiahlejším príspevkom, ktoré napísali  odborní  pracovníci

múzea, patria: Majitelia domov historického centra Spišskej Novej Vsi v poslednej tretine 18. storočia

(M. Števík), Vývoj názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev mesta Spišská Nová Ves  (J. Pavlis),

Zmeny  vo verejnom priestore  spišských miest  a  obcí  po vzniku Československej  republiky.  Jazyk,

nápisy, pomenovania ulíc, pamätníky, slávnosti (M. Furmanik). Činnosť múzea za roky 2011 – 2016



približuje v rozsiahlom článku Z. Krempaská. Vlastivedný zborník Spiš 8 obsahuje na 270 stranách

viac  ako  dvadsať  príspevkov  spoločenskovednej  a prírodovednej  oblasti  a významným  spôsobom

obohacuje  poznanie  o prírode a  dejinách  Spiša.  Ide  o jediné odborné  periodikum tohto zamerania

v regióne,  ktorého vydávanie  bolo obnovené v roku 2012,  kedy po 28 rokoch trvajúcej  prestávke,

múzeum vydalo Vlastivedný zborník SPIŠ 6 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV MÚZEA

KREMPASKÁ ZUZANA

Zostavovateľská práca:
KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, č. 8, 2016, 270 s.

Odborné články:
KREMPASKÁ, Zuzana:  Provinčný dom - Múzeum. História múzea v objekte Provinčného domu, In:
JANOVSKÁ,  Magdaléna – KREMPASKÁ, Zuzana:  Provinčný dom v Spišskej  Novej  Vsi.  História,
architektúra, múzeum. Spišská Nová Ves 2016, 72 s. ISBN 978-80-85173-26-0
KICZKOVÁ, Bernadeta – KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Kaštieľ v Markušovciach. In:
Múzeum. Hrady, zámky, kaštiele a ich múzejná prezentácia, roč. LXII, č. 2, 2016, s. 14 – 18.
KREMPASKÁ, Zuzana:  Múzeum Spiša  bilancuje  (2011 -  2016) In:  Krempaská,  Zuzana – Števík,
Miroslav (eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, č. 8, 2016, s. 272

Popularizačné články:

KREMPASKÁ, Zuzana: Múzeum Spiša, In: Cafe news, roč. 3, č. 9, str. 15
KREMPASKÁ, Zuzana: Navšítvte Provinčný dom - sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - po jeho
komplexnej rekonštrukcii, In: Cafe news, roč. 3, č. 20, str. 15
KICZKOVÁ,  Bernadeta  –  KREMPASKÁ,  Zuzana  –  SEČKA,   Lukáš: Markušovce  –  letohrádok
Dardanely. Expozícia klávesových hudobných nástrojov. Spišská Nová Ves 2016, 16 s. 

CHROMÝ PAVOL:

 CHROMÝ, Pavol: Oman pravý, Inula helenium L. Nepôvodný, zdomácnený druh našej kveteny. Bude
jeho prítomnosť v Levočských vrchoch invázna? In:  Krempaská, Zuzana - Števík,  Miroslav (eds.):
SPIŠ. Vlastivedný zborník, 8. Spišská Nová Ves 2016, s. 272  ISBN 978-80-85173-27-7

NIŽNANSKÁ MARTA:

NIŽNANSKÁ, Marta:  Cesta mladých k vede,In: Krempaská, Zuzana - Števík, Miroslav (eds.): SPIŠ.
Vlastivedný zborník, 8. Spišská Nová Ves 2016, s. xy  ISBN 978-80-85173-27-7
NIŽNANSKÁ  Marta: Invázne druhy rastlín, III. časť, Krídlatka japonská, In: Obecný spravodaj obce
Hnilčík, Informačný občasník obce Hnilčík, VIII. ročník, apríl - júl 2016, 
str. 11 

KICZKOVÁ BERNARDA

Odborné články:
KICZKOVÁ, Bernadeta – KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Kaštieľ v Markušovciach. In:
Múzeum. Hrady, zámky, kaštiele a ich múzejná prezentácia, roč. LXII, č. 2, 2016, s. 14 – 18.

Popularizačné články:



KICZKOVÁ,  Bernadeta  –  KREMPASKÁ,  Zuzana  –  SEČKA,   Lukáš: Markušovce  –  letohrádok
Dardanely. Expozícia klávesových hudobných nástrojov. Spišská Nová Ves 2016, 16 s. 

ŠTEVÍK MIROSLAV:
Publikácie: 

ŠTEVÍK, Miroslav: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a Provincia XVI spišských miest. Spišská Nová
Ves 2016, 48 s.
ŠTEVÍK, Miroslav: Provincial house in Spišská Nová Ves and the Province of XVI Spiš towns. Spišská
Nová Ves 2016, 48 s.
ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám liehovarníctva na Spiši. Spišská borovička. Stará Ľubovňa 2016, 28 s.
MIKULÍK, Dalibor – PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa.
Stará Ľubovňa 2016, 120 s., 3. vydanie.

Štúdie:

ŠTEVÍK,  Miroslav: Majitelia  domov historického  centra  Spišskej  Novej  Vsi  v poslednej  tretine  18.
storočia. In: KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, č. 8, 2016,
s. 
ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám stredovekých farností na Spiši. In: Z minulosti Spiša, XXIV, 2016, s. 7 -
21 

Odborné články:

KICZKOVÁ, Bernadeta – KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Kaštieľ v Markušovciach. In:
Múzeum. Hrady, zámky, kaštiele a ich múzejná prezentácia, roč. LXII, č. 2, 2016, s. 14 – 18.

OGURČÁK, Milan – ŠTEVÍK, Miroslav: Chotárne hraničné kamene Spišskej Novej Vsi (in situ).  In:
Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, č. 8, 2016, s. 272

ŠTEVÍK,  Miroslav:  Najstaršia  zachovaná  podoba  mesta  Spišská  Nová  Ves,  vyhotovená  (vyrytá)
Johannom Baumerthom v Levoči v roku 1817. In: Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (eds.): SPIŠ.
Vlastivedný zborník, č. 8, 2016, s. 272

ŠTEVÍK, Miroslav: Kde na Spiši ležali sídla villa Mathey a Zalouk, spomínané v listine z roku 1275? In:
Krempaská, Zuzana – Števík, Miroslav (eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, č. 8, 2016, s. 272

Zostavovateľská práca:

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, č. 8, 2016, 270 s.

Popularizačné články (Noviny Spiša, roč. 2, 2016): 

ŠTEVÍK,  Miroslav:  Ľubovniansky  hrad  bol  známy  na  uhorskom i poľskom  kráľovskom  dvore.  In:
Noviny Spiša, roč. 2, č. 4, s. 16.
ŠTEVÍK, Miroslav: Radnica bola pol tisícročia palácom. In: Noviny Spiša, roč. 2, č. 6, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Horný kaštieľ v Markušovciach v skutočnosti nikdy nebol hradom. In: Noviny Spiša,
roč. 2, č. 9, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Zaniknuté stredoveké sídlo pripomína opustená kostolná veža uprostred poľa. In:
Noviny Spiša, roč. 2, č. 11, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Levoča je stáročia chránená hradbami postavenými za vysoké náklady. In: Noviny
Spiša, roč. 2, č. 13, s. 22.
ŠTEVÍK, Miroslav: Sans Souci – pompézne zábavné miesto v 18. storočí na Spiši. In: Noviny Spiša,
roč. 2, č. 15, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Kamienka oslavovala výročie zaniknutej dediny Petrova Ves. In: Noviny Spiša, roč.
2, č. 17, s. 19.



ŠTEVÍK, Miroslav: Majstrom Pavlom spišských kovolejárov bol majster Konrád. In: Noviny Spiša, roč.
2, č. 19, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Stavbu evanjelického kostola v Spišskej dokončili pred 220 rokmi. In: Noviny Spiša,
roč. 2, č. 21, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: V Slovenskom raji kedysi bývali mlčanliví mnísi. In: Noviny Spiša, roč. 2, č. 23, s.
18.
ŠTEVÍK,  Miroslav:  Je  kostol  v Chrasti  nad  Hornádom najstaršou  sakrálnou  pamiatkou  Spiša?  In:
Noviny Spiša, roč. 2, č. 27, s. 21.
ŠTEVÍK, Miroslav: Letohrádok Dardanely opäť uchvacuje svojou krásou. In:  Noviny Spiša, roč. 2, č.
29, s. 9.
ŠTEVÍK, Miroslav: Spišská Sobota bola kedysi významnejšia ako Poprad. In: Noviny Spiša, roč. 2, č.
31, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Levoča sa môže pochváliť viac ako tisícročnou históriou. In: Noviny Spiša, roč. 2, č.
33, s. 20.
ŠTEVÍK, Miroslav: Spišskému hradu v 12. storočí dominovala mohutná veža. In: Noviny Spiša, roč. 2,
č. 35, s. 20.
ŠTEVÍK, Miroslav: Spišskonovovešťania rozhodli o predaji radnice provincii. In: Noviny Spiša, roč. 2,
č. 37, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Názov potoka Holubnica nemá logiku. In: Noviny Spiša, roč. 2, č. 39, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Iglovskí mešťania vystúpili po stáročiach z anonymity. In:  Noviny Spiša, roč. 2, č.
41, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Z malého sídla vzniklo časom najväčšie mesto Spiša. In:  Noviny Spiša, roč. 2, č.
43, s. 19.  
ŠTEVÍK, Miroslav: Námestie v Spišskej Novej Vsi nemá na Slovensku obdobu. In: Noviny Spiša, roč.
2, č. 45, s. 19. 
ŠTEVÍK, Miroslav: Unikátna zbierka obrazov vzbudila opäť pozornosť. In: Noviny Spiša, roč. 2, č. 46,
s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Spišská Belá bola najväčším mestom regiónu severne od Kežmarku. In:  Noviny
Spiša, roč. 2, č. 47, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Vrbovčania v minulosti vo veľkom zbierali hľuzovky. In: Noviny Spiša, roč. 2, č. 48,
s. 20.
ŠTEVÍK, Miroslav: Pomenované sídla majú svoje vlastné príbehy z minulosti. In: Noviny Spiša, roč. 2,
č. 49, s. 19.
ŠTEVÍK, Miroslav: Minulé storočie zmenilo národnostné pomery na nepoznanie. In: Noviny Spiša, roč.
2, č. 50, s. 30.

HUDÁKOVÁ MÁRIA:

Odborné články:
HUDÁKOVÁ, Mária   — HUDÁK,  Matúš:  Paleolitické  nástroje  z  Gánoviec  zo  zbierky  Dr.  Michala
Greisigera  uložené  v  Podtatranskom  múzeu  v Poprade, In:  Krempaská,  Zuzana  -  Števík,
Miroslav(eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, 8. Spišská Nová Ves 2016, s. xy  ISBN 978-80-85173-27-7

PAVLIS JURAJ:

Odborné články:
PAVLIS, Juraj:  Vývoj názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev mesta Spišská Nová Ves,  In:
Krempaská, Zuzana - Števík, Miroslav(eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, 8. Spišská Nová Ves 2016, s.
xy  ISBN 978-80-85173-27-7
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: Šullová, Zuzana
(ed.): Zbierky dejín techniky II. Košice 2016, s. 126 - 133, ISBN 978-80-972513-0-7
http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/cinnost/edicna-cinnost-2/430-zbierky-dejin-techniky-ii

FURMANÍK MARTIN

ŠTÚDIE:
FURMANIK, Martin: Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky. In
Človek  a  spoločnosť.  Internetový  časopis  pre  pôvodné  teoretické  a  výskumné  štúdie  z  oblasti



spoločenských  vied,  šéfred.  Štefan  Šutaj,  výk.  red.  Mária  Ďurkovská.  [elektronický  zdroj].  Košice:
Spoločenskovedný ústav SAV, 2016, roč. 19, č. 1, s. 1-29. [cit. 2016-04-23]. Dostupné na internete:
< http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/1/studie-a-cl–anky/na–cionalisticke-aktivity-
obyvatelov-spisa-po-vzniku-ceskoslovenskej-republiky/>.ISSN1335-3608.
FURMANIK, Martin: Etablovanie československej moci v Spišskej župe v roku 1919. In Acta Historica
Neosoliensia,  šéfred.  Imrich  Nagy,  výk.  red.  Pavol  Maliniak.  Banská  Bystrica  :  Vydavateľstvo
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2016, roč. 19, č. 1, s. 34-62. ISSN 1336-9148.

ODBORNÉ ČLÁNKY:

FURMANIK, Martin: Správa z konferencie „Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?.“, 
Brno, 12. – 13. apríl 2016. In Človek a spoločnosť. Internetový časopis pre pôvodné teoretické a 
výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, šéfred. Štefan Šutaj, výk. red. Mária Ďurkovská. 
[elektronický zdroj]. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2016, roč. 19, č. 2, s. 93 - 94. [cit. 2016-
08-08]. Dostupné na internete: < http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-
2016/2/spravy/sprava-z-konferencie-promyslet-evropu-dvacateho-stoleti-hybatele-dejin-brno-12-13-
april-2016/>. ISSN 1335-3608.
FURMANIK, Martin: Zmeny vo verejnom priestore spišských miest a obcí po vzniku Československej 
republiky. Jazyk, nápisy, pomenovania ulíc, pamätníky, slávnosti.  In: Krempaská, Zuzana – Števík, 
Miroslav (eds.): SPIŠ. Vlastivedný zborník, č. 8, 2016, s. 272
MARUNIAK, Matej: Otvorenie knižnice Múzea Spiša, Spišská Nová Ves, Múzeum spiša, 5. 10.2016, 
Slovenská republika. In:Kultúrne dejiny, 2016, č. 2, roč. 7, str. 361 

POPULARIZAČNÉ  ČLÁNKY:

FURMANIK, Martin: História kostola sv. Márie Magdalény. In: JANEČKO, Matej: Kostol sv. Márie 
Magdalény v Danišovciach (papierový model). Danišovce : Rímskokatolícky farský úrad Odorín, 2016,
s. 1-2.
FURMANIK, Martin: Infomúzejka Múzea Spiša. In Informátor. Kultúrno-spoločenský mesačník mesta 
Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves : Mestský úrad Spišská Nová Ves, 2016, roč. 26, č. 12, s. 8. 
ISSN 1339-049X.
BELETRIA:
FURMANIK, Martin. Príliš horúci boršč. In: Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, šéfred. 
Boris Brendza. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2016, roč. 28, č. 3, s. 66-67. ISSN 1210-
2210.

POPULARIZAČNÉ ČLÁNKY:

NOVOVESKÝ  KORZÁR -   SME.sk   

Predstavia dve publikácie o Markušovciach - 22. 2. 2016
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8142032/predstavia-dve-publikacie-o-markusovciach.html
Spišiaci si zaspomínajú na hrdinov Malej vojny z marca 1939 - 17. 3. 2016
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8156135/spisiaci-si-zaspominaju-na-hrdinov-malej-vojny-z-
marca-1939.html
Horný kaštieľ v Markušovciach nebol nikdy hradom - 9. 3. 2016
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8149675/horny-kastiel-vmarkusovciach-nikdy-nebol-
hradom.html
Nočná prehliadka v kaštieli predstaví rod Máriássy - 20. 7. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/8222903/nocna-prehliadka-v-kastieli-predstavi-rod-mariassy.html
Letohrádok Dardanely opäť uchvacuje svojou krásou - 31. 7. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/8224165/letohradok-dardanely-opat-uchvacuje-svojou-krasou.html
V Markušovciach si zaspomínajú na Máriássyovcov - 30. 8. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20256611/v-markusovciach-si-zaspominaju-na-mariassyovcov.html
V Markušovciach si pripomenú 500. výročie úmrtia Štefana Máriássyho - 2. 9. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20260081/v-markusovciach-si-pripomenu-500-vyrocie-umrtia-stefana-
mariassyho.html
Po troch desaťročiach sprístupnili markušovský hrad. Na jeden deň. - 4. 9. 2016



http://spis.korzar.sme.sk/c/20261913/po-troch-desatrociach-spristupnili-markusovsky-hrad-na-jeden-
den.html
Provinčný dom zrekonštruovali - 10. 9. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20269201/provincny-dom-zrekonstruovali.html
Hudbou ožijú chrámy a historické pamiatky Gotickej cesty - 19. 9. 2016
http://gemer.korzar.sme.sk/c/20277390/hudbou-oziju-chramy-a-historicke-pamiatky-gotickej-cesty.html
Opravili spišský historický skvost.
Pozrite si Provičný dom - 21. 9. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20281650/opravili-spissky-historicky-skvost-pozrite-si-provincny-dom.html

Opravili Provinčný dom
Spišský historický skvost je krásny - 22. 9. 2016, str. 8

Históriu Provičného domu mapuje nová kniha - 25. 9. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20285600/historiu-provincneho-domu-mapuje-nova-kniha.html
Predstavia skutočnú levočskú bielu pani - 15.10.2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20356305/predstavia-skutocnu-levocsku-bielu-pani.html
Z depozitára vytiahli vzácne obrazy - 8.11.2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20378412/z-depozitara-vytiahli-vzacne-obrazy.html
Unikátna zbierka obrazov opäť vzbudila pozornosť - 27. 11. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20388559/unikatna-zbierka-obrazov-opat-vzbudila-pozornost.html
Roklinu Kyseľ si ľudia budú môcť pozrieť aj v novej publikácii - 29. 11. 2016
http://spis.korzar.sme.sk/c/20396258/roklinu-kysel-si-ludia-budu-moct-pozriet-aj-v-novej-publikacii.html
Provinčný dom ako celok približuje nová kniha - 21.12.2016 
http://spis.korzar.sme.sk/c/20415862/provincny-dom-ako-celok-priblizuje-nova-kniha.html

IČKO 
kultúrno-spoločenský mesačník mesta

Múzeum Spiša otvára Letohrádok Dardanely - 6/2016, str. 8
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_06
_2016_web.pdf
Múzeum Spiša opäť sprístupnené - 9/2016, str. 3 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_9_
2016_web.pdf
Z histórie Provinčného domu - 9/2016, str. 3
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_9_
2016_web.pdf
V Markušovciach si pripomenuli Štefana Máriássyho - 10/2016, str. 8
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_10
_2016_web.pdf
Unikátna zbierka Múzea Spiša - 12/2016, str. 6
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_12
_2016_web.pdf
Infomúzejka Múzea Spiša.- 12/2016, str. 8
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_12
_2016_web.pdf
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - prehľad kultúrnych programov v mesiacoch január - 
december 2016 (12 príspevkov)

SMIŽIANSKÝ HLÁSNIK 
mesačník pre obyvateľov a priateľov Smižian
Návšteva Národopisného múzea v Smižanoch - 1/2016, str. 10
http://www.smizany.sk/download_file_f.php?id=674415
Veľká noc v múzeu - 4/2016, str. 10
http://www.smizany.sk/download_file_f.php?id=705151
Deň múzeí a galérií - 6/2016, str. 6



http://www.smizany.sk/download_file_f.php?id=724753
Návšteva Národopisného múzea v Smižanoch   - 6/2016, str. 9  
http://www.smizany.sk/download_file_f.php?id=724753

Prorok Rak - 7/2016, str. 9
http://www.smizany.sk/download_file_f.php?id=733815
Žiaci na výstave modrotlače v Národopisnom múzeu - 11/2016, str. 8
http://www.smizany.sk/download_file_f.php?id=772618

ČAS.sk 

tivi.cas.sk 
Unikatné objavy na Spiši: Rekonštrukcia múzea odhalila historické skvosty -
9. 3. 2016
http://tivi.cas.sk/video/2501286/unikatne-objavy-na-spisi-rekonstrukcia-muzea-odhalila-historicke-
skvosty/
Nový čas (web)
Archeológovia len pozerali, čo odkryli tajomné chodby Múzea Spiša: Hitom historická latrína! - 
21. 4. 2016
http://www.cas.sk/clanok/390490/archeologovia-len-pozerali-co-odkryli-tajomne-chodby-muzea-spisa-
hitom-historicka-latrina/
Fotogaléria: Unikátne nálezy počas rekonštrukcie Múzea Spiša:
Kto sa na to pôjde pozrieť, neoľutuje! - 29.9.2016 
http://www.cas.sk/fotogaleria/350463/unikatne-nalezy-pocas-rekonstrukcie-muzea-spisa-kto-sa-na-to-
pojde-pozriet-neolutuje/1/
Nový čas (print), nezávislý denník
Takto vyzeralo historické WC! - 20. 4. 2016, str. 9 
VUCKE - KSK 
Po rozsiahlej rekonštrukcii sa otvára Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi - 21. 9. 2016
http://web.vucke.sk/sk/novinky/po-rozsiahlej-rekonstrukcii-otvara-provincny-dom-spisskej-novej-
vsi.html
TERAZ.sk
(TERAZ.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry TASR - TERAZ.sk)
Letohrádok Dardanely opäť sprístupnia verejnosti - 8. 5. 2016
http://www.teraz.sk/regiony/letohradok-dardanely-markusovce/195699-clanok.html
CAFE NEWS                  

Múzeum Spiša - 13. 5. 2016, str. 15
http://cafenews.sk/wp-content/uploads/2016/05/cafenews_0516.pdf

Navštívte Provinčný dom - sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - po jeho komplexnej 
rekonštrukcii - 28. 10. 2016 str. 15
http://cafenews.sk/wp-content/uploads/2016/12/cafenews_1116.pdf

TV REDUTA

Príspevky z televízie REDUTA z jednotlivých výstav a podujatí Múzea Spiša 
sú archivované na DVD nosiči  
Múzeum Spiša - 11. 1. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160111-3
Dvorné dialógy s jadrovým fyzikom - 21. 1. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160121-3
Dvorné dialógy, prezentácia publikácií o Markušovciach - 2. 3. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160302-3
Malá vojna - 21. 3. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160321-1
Dardanely po rekonštrukcii - 27. 4. 2016 

http://www.teraz.sk/


http://www.snv.sk/spravy/?video=160427-1
Rekonštrukcia letohrádku Dardanely - 16. 5. 2016
(Slávnostné otvorenie)
http://www.snv.sk/archiv/?video=160516-2
Kolaudácia Provinčného domu -  20. 5. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160520-1
Spišský Jeruzalem - 24. 5. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160524-1
Medzinárodný deň múzeí a galérií - 23. 5. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160523-1
Rozprávkové múzeum - 21. 6. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160621-3
Oživovanie Provinčného domu - 11. 7. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160711-2
Nočná prehliadka so šermiarmi - 9. 8. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160809-2
Otvorenie Provičného domu - 22. 9. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=160922-2
Nová knižnica - 6.10.2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=161006-1
O prírode v pivničke - 2. 11. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=161102-2
Kyseľ v Slovenskom  raji - 1.12.2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=161201-1
Vianočný koncert v Dardanelach - 21. 12. 2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=161221-2
Dvorné dialogy 39 - 22.12.2016
http://www.snv.sk/archiv/?video=161222-1

TV MARKÍZA
Opravili Provinčný dom (Televízne noviny) - 22.9.2016
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/52105_televizne-noviny

SLOVENSKÝ ROZHLAS     RÁDIO REGINA   
rozhlásová relácia
Z. Krempaská - riaditeľka Múzea Spiša, M. Števík - historik, kontaktová beseda, téma:   Obnova 
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi -  7. 10. 2016
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/534715
                                                                          
RÁDIO DEVÍN 
M. Števík, Z. Krempaská
Predstavenie kníh o Markušovciach - Ars rádio - 25. 2. 2016 o 14.20 hod  

RTVS 
Slovensko v obrazoch
6. 11. 2016 . 11. 00 hod.
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10064/109888

ÚČASŤ NA ŠKOLENIACH, SEMINÁROCH, PREZENTAČNÝCH PODUJATIACH 

Vedenie  múzea  umožnilo  svojim  pracovníkom (15  odborných  pracovníkom)  účasť  na   viacerých

odborných  seminároch,  ktoré  boli  organizované  SNM,  ZMS,  KSK,  napr.  semináre  Využitie

prírodovedných  expozícií  v procese  enviromentálneho  vzdelávania,   Autorský  zákon,  Workshop

spracovanie a ochrana negatívnych fotografických materiálov,  konferencie  Digitálne múzeum, XX.



ročník  konferencie  Etnológ  a múzeum,  Medzinárodné  tkáčske  sympózium  a školení  k zvýšeniu

odbornosti pracovníkov - školenie k evidencii zbierok v ESEZ 4G. Viď. prehľad v časti IX. Prílohy

V zahraničí Múzeum Spiša prezentovala riaditeľka  Zuzana Krempaská na generálnej konferencii

ICOMu (International Council of Museums). Pracovala v sekcii Natural History Museums in Cultural 

Landscapes, kde predstavila myšlienku plánovanej Novej expozície Príroda Spiša. Interactive new 

expositions in the renovated historical building of Museum of Spis in SNV (Slovakia).

Nové

V roku 2016  OK a CR pod vedením PhDr. Jany Kovácsovej  zorganizoval prezentáciu 

výsledkov vedeckovýskumných úloh, ktoré realizovali odborní pracovníci múzeí 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.



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.

Oproti roku 2015, kedy múzeum v správe o činnosti na str. 25,  uviedlo výsledky kontroly NKÚ 

a opatrenia na odstránenie nedostatkov z nej vyplývajúce, môžeme konštatovať, že v roku 2016 došlo 

k zmenám a náprave zo strany Múzea Spiša – nedostatky boli odstránené a podobne zo strany 

zriaďovateľa- bola upravená i zriaďovacia listina.

Múzeum Spiša dodržiava opatrenia.

-    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.

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

     a  vnútroorganizačnej smernice.

-    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.  

-    dodržiavanie zákona č. 311/2001.

Pracovno-právna problematika.

Personálne podmienky.

V personálnej oblasti v  Múzeu Spiša v roku 2016 pracovalo 35  zamestnancov v sídle MS

a v jeho  pobočných  zariadeniach  v Markušovciach  a Smižanoch  (zoznam  v tabuľkovej  časti  IX.).

Schválený prepočítaný stav pracovníkov bol 32 pracovníkov. Skutočný prepočítaný stav pracovníkov

v roku 2016 bol  30 pracovníkov.  Finančné prostriedky  na  mzdy boli  čerpané účelne,  hospodárne

a v rámci  schváleného  rozpočtu.  Počas  letnej  turistickej  sezóny  sme zabezpečili  služby  aj  počas

soboty,  nedele  a aj  počas  niektorých  sviatkov.  Priemerná  mzda  v múzeu dosiahla  660,64 eur.

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

čiastočne mimoriadna aktivita  pracovníkov, ktorí boli v roku 2016 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. 

Stupnice platových taríf sa v malej miere upravujú, ale platové stupne (roky praxe) ostávajú iba po 

12  platový  stupeň  (nad  32  rokov).  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 2016 v personálnej oblasti nastali niektoré zmeny.  

Keďže do starobného dôchodku odchádzala p. Anna Slebodníková, ktorá zastávala funkciu

ekonómky – účtovníčky bolo potrebné jej preobsadenie. Na miesto p. A.Slebodníkovej nastúpila  

p. Lívia Slebodníková, ktorá počas zaúčania pracovala na základe dohody o pracovnej činnosti a od

1.9.2016 je v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.   

Na uvoľnené miesto  pracovníčky oddelenia sprievodcovských služieb a kultúrno výchovnej

činnosti sme od 1.3.2016 prijali na miesto kultúrneho manažéra p. Mgr. Evu Čarnogurskú. 

Počas roka 2016 sme prevzali  po rekonštrukcií  dva veľké objekty – Letohrádok Dardanely

v Markušovciach a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Rozšírenie priestorov si vyžaduje aj zvýšenú 

potrebu  obsadenia  pracovných  pozícií.  Od  1.6.2016  sme  prijali  pre  pracovisko  v Markušovciach

lektorku p. Mgr. Slimákovú Štefániu. Na základe žiadosti p. riaditeľky nám KSK schválilo prijať troch

pracovníkov. Od 1.9.2016 sme prijali do pracovného pomeru na funkciu archeológa p. Mgr. Hudákovú

Máriu,  ktorá  má  aj  osobitnú  odbornú  spôsobilosť  na  vykonávanie  archeologického  výskumu.  Na

pracovnú  pozíciu  informatika,  marketingového  pracovníka  sme  od  1.9.2016  prijali  p.  Ing.

Krempaského  Vladimíra,  ktorý  bude  zabezpečovať  systémovú  administráciu  a údržbu  dát

v informačných systémoch a zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.   

Po odchode p. RNDr. Spaleka Ladislava bola funkcia zoológa vykonávaná RNDr. Chromým

Pavlom,  v kumulovanej  funkcií,  krajinný  ekológ  +  zoológ.  Od  1.9.2016 sme  funkcie  rozdelili  a na

miesto zoológa prijali p. Mgr. Kuzla Denisa.  

V roku  2016  bolo  zákonom  stanovené  elektronické  spracovávanie  a sprístupňovanie

novodobých  archívnych  fondov  a zbierok,  preto  sme  do  funkcie  knihovníka,  archivára  prijali  od

1.9.2016 p. Mgr. Furmanika Martina, PhD.

MS využilo ponuku ÚPSVaR a zamestnalo 5 pracovníkov, ktorí pracovali ako kultúrni agenti,

údržbári, upratovačka a záhradníčka. MS získalo nad rámec svojich mzdových prostriedkov 7 774,93€

vo forme refunkácií ich miezd a odvodov poistného.  

Ich zoznam uvádza tabuľka v prílohe správy o činnosti.

Okrem týchto  pracovníkov  sme zamestnávali  cez ÚPSVaR pracovníkov na malé obecné

služby  v rámci  aktivačných  prác  (64  hod./mes  a 32  hod./mes).  V roku  2016  pracovalo  7  týchto

pracovníkov.

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

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

            Platové triedy sme v roku 2016 neupravovali u nikoho. Upravili sme iba platový stupeň na

základe  dosiahnutia rokov praxe.

Starostlivosť o zamestnancov. 



Vedenie  múzea  umožnilo  4  pracovníkom  kurz  anglického  jazyka.  V roku  2016  sme

nezorganizovali  pre  pracovníkov  rekondičný  deň.   Na  konci  roka  sme  zorganizovali  posedenie

v Múzeu  pre  všetkých  pracovníkov.   Organizácia  zabezpečila  pre  všetkých  zamestnancov,  ktorí

splňajú podmienky, stravné lístky. Umožnila pracovníkom účasť na  školeniach, rôzných seminároch,

výstavách a  výmene skúsenosti v kultúrnych zariadeniach.    

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.

Vedúci oddelení riadia svojich pracovníkov. Riadenie prebieha 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 2016 okrem xxxx GP boli

vedené i rýchle operatívne porady, z ktorých zápisy sú evidované na sekretariáte múzea. Rok 2016

bol z pohľadu riadenia na všetkých stupňoch náročný o čom sme sa zmienili už v úvode (Ukončenie

projektov, veľké sťahovania a presuny pracovníkov, sprístupňovanie priestorov v nových objektoch pre

návštevníkov....)

Kontrola  splnených úloh  sa prevádza  na každej  následnej   porade.  Pracovná porada,  za  účasti

všetkých zamestnancov sa realizuje jeden krát za rok.  

Špecifickou  kontrolnou  činnosťou  v roku  2016  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  2016  konali    v súvislosti  s realizáciou  projektov  EŠF  ROP 3.1:

Rekonštrukcia  letohrádku  Dardanely  a revitalizácia  múzea  klávesových  hudobných  nástrojov

a rekonštrukcia Provinčného domu – sídla MS. Podobne prebehli  i kolaudácie objektov a následne

odstraňovanie zistených závad.

Kontrolná  činnosť  na  úseku  prevádzky  v roku  2016  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,  KZS,  výťahov,

vzduchotechniky  a plynových  kotolní.  Štvrťročne  sú  vykonané kontroly  PPO a BOZP v  spolupráci

s externým  pracovníkom  - technikom  PPO  a BOZP.  Kontroly  vyhradených  tech.  zariadení  sú

vykonávané v   zmysle  platných vyhlášok a  nariadení.  Dôležitou súčasťou  kontrolnej  činnosti  boli

zvýšené obhliadky a kontroly zamerané na zrekonštruované objekty múzea za účelom zisťovania a

odstraňovania  kolaudačných  a reklamačných  nedostatkov  a vzniknutých  porúch  a nedostatkov  pri

používaní budov a  ich tech. zariadení.  

Prehľad kontrolnej činnosti na úseku prevádzky v roku 2016, realizovaný z vlastných FP:

- zabezpečenie odbornej prehliadky všetkých prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych

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

platnej vyhlášky a noriem (108,84),



-  odborná  skúška  plynového  odberného  zariadenia  a meracieho  a  regulačného  zariadenia  plynu

(ročná kontrola) a odborná  prehliadka (ročná kontrola) plynových kotlov v NM Smižany (208,54),

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

- odborné prehliadky (ročná revízia a štvrťročná revízia) EPS v letohrádku Markušovce (402,-),

- vykonávanie pravidelných denných a mesačných kontrol  EPS v Markušovciach a SNV,  

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

- kontrola dokumentácie a objektov NM Smižany pred vykonaním následnej protipožiarnej kontroly OR

HaZZ,

- kontrola plnenia úloh jednotlivých pracovníkov prevádzkového oddelenia a pracovníkov zamestnaných
cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,

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



IV.   Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
        Hospodárenie organizácie v roku 2016

Správa o     hospodárení za rok 2016  

Múzeum Spiša  malo  pre  rok  2016  schválený  rozpočet  bežných  výdavkov   389  864,-€,  ktorý  sa

v priebehu roka   rozpočtovými opatreniami upravoval na konečnú výšku 415 306,- €.. Na činnosť

organizácia obdŕžala 20 586 € . Okrem bežného transferu a príspevku na činnosť organizácie poskytlo

KSK  aj  finančné  prostriedky  na  nákup  elektrospotrebičov  a  lámp   z projektu  Rekonštrukcia

a modernizácia  Provinčného domu v Spišskej   Novej  Vsi  vo výške 1 820,-  €.  Okrem rozpočtu na

bežné výdavky ( BV) organizácia obdržala aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky (KV) a to na

autorské dozory v Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi vo výške 3 337,50 €, na kofinancovanie

kapitálových  projektov  z Fondu  na  podporu  umenia  vo  výške   709,-  €  a na  zakúpenie  vitrín  na

prezentáciu exponátov vo výške 10 000,- €.

 Organizácia  pokračovala  v  podávaní  projektov  do Fondu na podporu umenia  ,  z ktorých  bolo  7

projektov z BV úspešných s celkovou dotáciou 68 000,- € a 3 projekty z KV  s celkovou dotáciou 11

000,- €. Kofinancovanie týchto úspešných projektov múzeu zabezpečilo KSK a to BV vo výške 4 535 ,-

€  a KV vo  výške  709,-€.  V roku  2016 sme zabezpečovali  vstupy  do expozícií  a na  výstavy  cez

kultúrne poukazy z MK SR v celkovej  výške 2 971,-€.  Organizácii  sa veľmi osvedčil  tento spôsob

získavania financií. 

   Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2016 BV:  (41001)

   Rozpočet k 1.1.2016 BV                                                                    389 864,,-  

  r..opatrenie B1 vybavenie kuchyne  Letohrádku                                      3 730,-      

  r. opatrenie B3 úprava mzdy                                                                    1 100,-

  r. opatrenie B4 obnova nástennej maľby                                               12 980,

  r. opatrenie B 7 za energie a plnenie príjmov (z dobrop. a ref.)               6 000,-

  r. opatrenie B 10 úprava mzdy a odvodov do poisťovní                            1 632,-

    S p o l u :                                                                                              415 306,-

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

    Rozpočet na činnosť 

    Rozpočet k 1.1.2016                                                                            11 648,- 

    r. opatrenie B 1   slávnostné otvorenie Letohrádku                                    300,-

    r. opatrenie B 2  konzervovanie historického nábytku                              2 000,- 

    r. opatrenie B 5  slávnostné otvorenie Provin. domu v SNV                       300,- 



    r. opatrenie B 6  spolufinancovanie projektov  z FPU                              5 611,-

    r. opatrenie B 8  zvýšenie kvality služieb                                                     727,-  

  ________________________________________________________________________________

_

    Celkový rozpočet                                                                                    20 586,,-        

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

  

 

 Rozpis Rozpočtových opatrení v r. 2016 (zdroj 41 001):

   r. opatrenie B 9 nákup elektrospotrebičov a stolových lámp z 

      projektu Prov. domu v SNV rekonštrukcia a modernizácia                    1 820,-

     S p o l u :                                                                                                1 820,-

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

    Rozpis rozpočtových opatrení v r. 2016 KV: (52)       

   r.opatrenie K1 – autorský dozor Prov. dom SNV                                      442,50  

      S p o l u :                                                                                                 442,50

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

   Rozpis rozpočtového opatrenia v r. 2016 KV (zdroj 4101)

   r. opatrenie K2 – autorský dozor Prov. domu SNV                                  2 895,-  

     S p o l u :                                                                                                2 895,-

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

    

   Rozpis rozpočtového opatrenia v r. 2016 KV (zdroj 41 001():  

   r. opatrenie K3 – zakúpenie vitrín na prezentáciu exponátov                  10 000,-

    S p o l u :                                                                                                 10 000,-

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

Rozpis rozpočtového opatrenia v r. 2016 KV (zdroj 41001):

r. opatrenie K4 – spolufinancovanie projektov z FPU                                    709,-

    S p o l u :                                                                                                    709,-

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

   Organizácia si stanovila vlastné príjmy na 37 500,- €, plnenie k 31.12.2016 bolo vo výške  53 753,93

€  takže  vlastné  príjmy  sme prekročili  oproti  plánu  o 16 253,93  €.   Počiatočný  stav  k 1.1.2016 na



bežnom účte bol vo výške 32 039,69 €.  Ako doplnkovú formu úhrady vstupného organizácia využíva

kultúrne  poukazy,  ktoré  nám  prepláca  MK  SR.  (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 2 971,- € sme mohli  realizovať naplánované akcie. 

   V roku 2016 sme získali príspevok od mesta SNV a od obce Markušovce vo výške 2 900,- €. Príjem

od sponzorov činil čiastku vo výške 600,-€. Dotácia z  ÚPSVaR pre rok 2016 bola vo výške 11 954,73

€.

  

Príjmy (rozpočet) na bežné výdavky na rok 2016:

1. Z dotácie KSK z podielových daní                                        417 126,--

2. z dotácie KSK na činnosť                                                       20 586,-

3. z vlastných príjmov + poč.stav na účte                                  85 793,62

4. prísp.od mesta,sponz.prísp.                                                        600,-   

5. prísp. Z ÚPSVaR                                                                    11 954,73

6. Z rozpočtu obce a mesta              2 900,-

_______________________________________________________________

7. z dotácií FPU projekty BV                                                           68 000,- 

8. z kultúrnych poukazov                                                                  2 971,-

_______________________________________________________________

C e l k o m                                                                                    609 931,35   

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

Príjmy (rozpočet) na kapitálové výdavky na rok 2016:

 

1. z dotácií FPU projekty KV                                                          11 000,-

2. z KSK                                                                                         13 604,-

3. z KSK zo zdroja 52                                                         442,50

________________________________________________________________

                           C e l k o m                                                          25 046,50 

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

Celkové príjmy                                                                          634 977,85 

Organizácia čerpala výdavky vo výške     

             

z dotácie FPU  BV                                                                         16 943,04

z dotácie FPU kap.výdavok                                                          11 000,-  

z rozpočtu KSK bežný výdavok                                                  436 619,80

z rozpočtu KSK kap.výdavok                                                        13 604,- 



z vlastných príjmov BV                                                                 42 194,30

z vlastných príjmov KV  4 221,84

z rozpočtu obce a mesta                                                                2 900,-

z kultúrnych poukazov   2 971,-

zo zdroja 71 granty      600,-

zo zdroja 52 z KSK                                                                                442,50 

zo zdroja 1AC1, 1AC2  z ÚPSVaR                                                   11 954,73

________________________________________________________________

                       C e l k o m                                                                543 451,21

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

Konečný stav na účte MS     91 526,64

Projekty: z FPU                                                                                    Dotácia           Kofinancovanie

16-621-052 69 – Reštaurovanie barokových hodín

 z kaštieľa v Markušovciach a historických lustrov zo 

zbierok Múzea Spiša v Sp. N. Vsi         13 000,-€ 773,-€

16-624-05175 – Reštaurovanie 6 obrazov funkcionárov

a richtárov XVI spišských miest         20 000,-€           1 494,-€

16-622-05263 – Slávne dejiny Provincie XVI spišských miest           6 500,-€ 415,-€

16-622-05249 – Prvá časť historickej expozície – 

Provincia XVI spišských miest         10 000,-€ 724,-€

16-622-05319 – „Spiš v kocke“         12 000,-€ 748,-€

16-630-052287 – Ochrana entomologických a botanických

zbierok, uloženie dokumentácie druhostupňových karát           5 500,-€ 306,-€

16-613-03565 – Nákup odbornej literatúry pre knižnicu

Múzea Spiša            1 000,-€   75,-€

16-623-05250 – Akvizícia – pre nové expozičné priestory

Zrekonštruovaného Provinčného domu – II. etapa           3 000,-€  199,-€

16-623-05183 – Nákup historických pohľadníc Spiša           6 000,-€  373,-€

16-623-05285 – Recentné a fosílne ryby Spiša          2 000,-€    137,-€

                                                                                                                                         

          S p o l u :                                                                                  79 000,-€                5 244,-€ (KSK)
                                                                                                                                            
                                                                                                                      
============================================================================= 
               



Granty + prísp.od iných subjektov

Dúha s.r.o.                            600,-  €

__________________________________

S p o l u :                              600,-  €                       

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

Čerpanie nákladov:                                                             Rok 2014        Rok 2015             Rok 2016

1. Celkové náklady                                                            441 674,46       466 187,50          582 886,91

z toho:-

501  materiálové                                                                   6 718,99           8 733,42             26 408,28

5011001 interierové vybavenie                                                197,50              117,-                   1 928,62

5011002 výpočtová technika                                                   186,01             112,50                 2 279,00

5011004 prev.str.prístr.zar.tech  a náradie                              489,-               221,95                 5 649,36

5011007 špeciálne stroje, prístr.a zar.a materiál                                     619,20                 2 083,04

5011006 nákup DHM                                                               391,01         1 089,28                 2 755,35

           - materiál APVV                                                                  -                 144,-                            -

5011008  tonery do tlačiarní a kopirky                                     605,70            952,10                    350,89

5011009 knihy,časopisy,tlač.mapy,plagáty                             418,24            474,48                  1 319,45

5011010 prac.odevy,obuv a prac.pomôcky                             147,95            422,43                  1 003,21

5011011 nákup občerstvenia                                                    84,50         54,33                       48,62

 5011012  knihy                                                                          15,80              -                         1 156,05

 5011102  benzín                                                                  1 586,69          1 542,90                 1 559,75

 5011004  motorové oleje                                                          19,70               11,40                        8,60

 5011601  kancelársky papier                                                  138,05             120,50                    101,-

 5011602 kancelárske potreby                                                 555,56             868,46                   993,43

 5011603 čistiace potreby                                                        417,95              395,89                   825,75

5011605  autodiely                                                                     34,90           -                            36,80

5011606  materiál na opravu a údržbu                                    930,85              931,97                1 672,47

        - propagačný materiál                                                           -                         -                        -

5011608  videokazety,pásky,karty                                             38,71           3,60                        5,92

5011610 hygienické potreby                                                         -                         -                      199,63

5011690  ostatný všeobecný materiál                                      162,97              161,27               1 784,24

5011690  diaľničná známka                                                         -                       50,-                       50,-

5011690  výtvarný materiál                                                      293,40              440,16                   497,10

5011690  trojlístok vstupenky                                                      4,44                   -                        -



5011691 nákup zbierkových predmetov z vlast.                          -                         -                        100,-  

502  - náklady a energie                                                    35 325,35          31 858,50          73 431,88

5021801  elektrická energia                                                17 865,31          12 592,40          50 459,56

5021803  zemný plyn                                                           16 045,37          17 821,52         20 931,54

5021804  voda                                                                       1 414,67            1 444,58           2 040,78

504   spotreba tovaru – predaj                                           4 734,70             3 322,17            1 554,47

511 náklady na opravy a údržbu                                     32 870,96            23 513,49          17 102,97

5111001 bežné OaÚ interiérov.vybavenia                                  -                       848,30                144,-

5111002  bežné OaÚ výpočt.tech.                                         -                        150,-                    422,40

5111004  bežné OaÚ stroj.,prístr.                                         3 903,08        685,39                   442,35

5111004  bežné OaU špec.strojov a prístr.                                -           65,31                       -

5111005  bežné OaU budov, objektov                                27 298,33           20 535,97         13 868,84

5111021  bežné OaÚ doprav.prostr.                                        695,64                299,40              819,60

5111040  revízie                                                                       973,91                929,12           1 405,78

      

512  náklady na cestovné                                                   3 990,34            2 594,62           4 423,18

5121101  cestovné tuzemské                                               1 587,73             2 006,16           2 767,66

5121103  cestovné zahraničné mimo ČR                             2 402,61                588,46           1 655,52

5121102   cestovné zahraničné ČR                                             -                          -                        -

  

513   náklady na reprezentáciu                                               257,92                317,35          1 193,69

     

518  - náklady na služby                                                      37 305,39           56 854,85      ť61 497,08 

518 1  ostatné služby aj Limba                                                                                                   1 844,64

5181801  školenie ,kurzy, semináre                                            172,-                 100,-                270,-     

5181803  propagácia, reklama, inzercia                                  1 603,62           2 851,60           5 409,78

5181811 štúdie, expertízy, posudky                                            200,-             5 523,30              200,-

5181839  nájomné ostatné,bezp.schránka                                 301,58           198,-           232,80

5181834  nájomné dopravných prostr.                          -          237,98            3 724,96

5181831  nájomné budov, objektov                                           535,13           2 377,25           2 739,12

518        - parkovné, diaľničné známky                          -                         0,50                 -

518850   dopravné                                                                   7 692,90                  -                     20,-  

5181861  telefón (pevné linky),fax                                           1 034,88              981,09         1 099,79

5181862  mobilné telefóny                                                       1 965,21           1 896,28         2 006,70

5181863  internet                                                                     1 122,29            781,32         1 001,81

5181864  poštovné                                                                     430,65               358,99           471,08

5181871  členské poplatky Zväzu múzeí                                   100,-             150,-             177,-



5181872  udržiavanie softweru,  pravid.                                     718,55           1 220,76            448,80

5181874  software /prog.vybav./rozšír.                                          -                          -                868,56

5181877  provízie                                                                         91,80              104,38            100,-

5181880 drobná údržba budov a zar.                                         145,20          3 160,00            951,86 

5181878   výroba kľúčov             -                        13,60            198,08

5181882   služby BOZP                                                              724,72           420,-               420,-

5181883   znalecké posudky                                                          -                       -                  100,-  

5181891   stočné                                                                      1 421,63          1 773,-           2 662,99

5181892   likvidácia odpadu                                                        256,89             174,35           226,05

5181893   uprat.prep.konz.zbierok,dezinsekcia                       7 443,-           12 521,72      16 766,40

5181895   stráženie a ochrana objektov                                     156,48              52,16               -

5181894  RTVS koncesie                                                           222,96              222,96           311,88 

5181899   ostatné služby tlač.publ.                                         3 617,67            443,30       4 956,44  

5181899   služby projekt ZŠ Kožuchova                                 4 390,50                   -                    -

5181899  príkazné zmluvy, zmluvy o dielo                                 626,50            400,00          3 102,80

5181899   ostatné služby vstupné Trojlístok             -                        124,00                 -

5181899  ostatné služby ladenie hudob.nástrojov             -  57,00                 -

5181899   ostatné služby šitie kostýmov                                    500,-                  -                    605,-  

5181899  ostatné služby nové expozície architekti             -             14 150,-                   512,-

5181899  nákl.pri poriad.koncertov                                            700,-            480,48              2 252,98

5181899  výstavy celkom                                                            765,17       392,30             1 334,30

5181899  poistky v poisťovniach                                                   60,28           16,72                 263,08

5181899   náklady na KVČ, besedy expozície                            305,78          400,-                1 744,80  

5181899  služby Terra incognita                                                     -                    4,35                  29,88

5181899 ostatné služby nové expozície                                          -                     -                  1 612,-     

                        

521      osobné náklady                                                      198 984,30     212 653,73       242 212,43

5211    mzdové náklady                                                       195 353,91      209 300,99      239 858,17

5211900   OON                                                                        3 630,39         3 352,74           2 354,26

  

524    zákonné sociálne poistenie                                       69 262,06      71 833,02         82 639,52

       

525    ost.soc.poist.odvody do DDP                                            0,72               -              4,99

527    zákonné soc.náklady                                                  11 008,60     14 126,83         12 640,32

5271 zákonné soc.náklady                                                                                                        163,51

5271100   odchodné                                      -     1 772,60               -

5271130   prídel do Sociál.fondu                                               1 705,33        1 816,45         1 935,20

5271140   náhrady pri PNS                                                           703,27          733,78            393,31

5271150   príspevok na stravné zamest.                                   8 600,-          9 804,-           10148,-



         

532    daň z nehnuteľnosti                                                         353,98          353,98            369,78

538   ostatné dane a poplatky                                                     39,62        36,82            157,16

5381200   spotreba kolkov, dialničné známky                               37,12            33,82               52,50

5381100   ost.náklady z prev.činnosti                                             2,50            3,-               104,66

545  ostatné pokuty a penále a úrok                                                                                     192,35

548 ostatné náklady                                                                9 134,-           15 858,-         12 370,39

5481 001 ost.náklady, popl.zneč.ovzd.                                                                                       244,39   

5481 003 ost.nákl.-nákup zbierok                                              9 134,-           15 858,-         12 126,-

        

551         odpisy majetku                                                      26 863,42         19 594,63     46 480,20

55111     odpisy stavieb a budov                                            21 367,-            13 202,90    33 404,70

55111     odpisy strojov a zariadení                                         5 496,42            6 391,73      5 887,30

55111    Odpisy DHaN majetku zo  ŠR                                                                                7 188,20

   

        - tvorba rezerv                                                                  4 719,-        4 390,-             -

        - tvorba ost.rezrv z prev.                                                           -                        -                -

         - tvorba ost.rezerv                                                                   -         4 390,-           -

                 

568  - bankové poplatky                                                            101,74               90,75        -

591   - daň z príjmov                                                                      0,27                      0,04       -

 

2. Výnosy:

   Celkové výnosy                                                     454 870,42        463 645,71          577 473,61

   - Tržby z predaja vstupné                                         18 214,98           12 798,02            23 698,85

   - Tržby z predaja služieb-fotopráce                               685,-               546,-                   845,-

   - Tržby za predaný tovar                                             7 818,79            3 739,31              3 992,57

   - Ostatné výnosy dlhodobý a krátkodobý prenájom   3 642,40             1 857,63              1 659,92  

   - Ostatné výnosy z prev.činn.                                      6 009,84            2 903,34            15 102,90

   - Zúčt.ost.rezerv.stará dovolenka                                4 430,52            4 719,-                 4 390,-

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

   - Výnosy z bežných transferov                                 341 340,-           369 639,-           418 797,40

   - výnosy z kapitál.transferov                                      22 169,12          13 049,26           17 823,-

   - výnosy samosprávy z bežných transf.                     38 833,40          39 337,02           31 868,77

   - výnosy z bežných transf.Terra incognita                           -                        -                   -

   - výnosy samosprávy z kapital.transf.                       10 641,10           17 751,17          44 160,44   



   - výnosy z kapitálových transf.                                          -                      -                11 629,76

   - výnosy samosprávy z bež.transf.                              1 080,-          1 300,-                3 500,-  

   - výnosy od ÚPSVR                                                            -                         -                         -

     Výnosy celkom                                                   454 870,42         463 645,71        577 473,61

     Náklady celkom                                               - 441 674,46         -466 187,50       582 886,91 

______________________________________________________________________________

         

3. Hospodársky výsledok                                     + 13 195,96            -  2 541,79         -5 413,30 

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

2016 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 z FPU a zo štátneho rozpočtu. Z účtovných údajov a účtovných

výkazov vyplýva, že Múzeum Spiša ukončilo účtovný rok 2016 so stratou  5 413,30 € a tým sa nám

upravil nevysporiadaný výsledok minulých rokov na účte 428 na 27 962,76  €.

Každý  rok  máme problémy  s finančnými  prostriedkami  na  energie,  ktoré   po  rekonštrukcií  dvoch

objektov vzrástli v roku 2016 o 41 573,38 € oproti roku 2015. V roku 2016 sme zúčtovali do nákladov

aj  úhradu  za  projektovú  dokumentáciu  z kapitálových  výdavkov,  ktoré  sme  museli  presunúť

z vlastných príjmov čo činilo  3 600,- €  a na úhradu časti zbierkových predmetov vo výške 579,- €.

Stratu   tvoria  aj   odpisy  majetku  z vlastných  zdrojov,  ktorý  postupne  zúčtovávame  do  nákladov

organizácie vo forme odpisov vo výške  2 212,- €. 

Múzeum Spiša obhospodaruje majetok zverený do správy v celkovej zostatkovej hodnote 

4 542 274,88 €.                         

Ako vždy najvyššiu položku rozpočtu tvoria osobné náklady, t.j. mzdy a odvody, čo v roku 2016 
predstavuje   65 % zo všetkých  bežných výdavkov.  

Mzdové náklady                       237 832,74      (mzd.náklady 239 858,17 – rezerva odchodné 2 025,43)

priem.počet prac.                               30

priemerná mesačná mzda              660,64

Druhú najväčšiu položku tvoria energie

    elektrická energia:           50 459,56      

    plyn                                  20 931,54

    vodné                                2 040,78 

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 2016 sme zrealizovali povinné revízie hydrantov a plynovej kotolne. Revízie činili spolu  

719,38€. 

          

Celkové odpisy investičného majetku predstavovali čiastku  46 480,20 €.

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

organizácie  a z prostr.MS vo výške 12 226,- €.    

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

smernice Múzea Spiša. 

Vlastné príjmy sme si stanovili na 37 500,- € (bez počiatočného stavu), plnenie k 31.12.2016 bolo 

53 753,93 (bez počiatočného stavu) z čoho vyplýva, že sme ich  prekročili o 16 253,93 €. 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 2016 sa nám podarilo z vlastných tržieb a sponzorských príspevkov  vydať tri publikácie 

Provinčný dom I. a II. a II: svetová vojna.    

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 2014 ,2015 a 2016:

Výdavky                                                                  Rok 2014                Rok 2015           Rok 2016

                                                                                                       v €________       v €________________v €______  

700       Kapitálové výdavky        15 751,21                  61 915,50            29 268,34    

600       Bežné výdavky celkom                                      407 924,66                428 217,34          512 141,11

610       Platy celkom                                                       194 785,02                210 093,65          233 551,23

611    -  Tarifné platy                                                         162 465,72                173 811,47          191 295,72

612    -  Príplatky                                                                22 962,30                   26 472,58            29 365,51

614       Odmeny                                                                   9 357,-                       9 809,60             12 890,-

620    -  Poistné                                                                 69 567,22                   70 118,10            80 352,89  

630       Tovary a služby                                                 142 687,87                  144 873,12         196 463,05

631       Cestovné                                                                4 340,-                         3 472,65             5 084,81

631001 –  tuzemské                                                             1 500,-                         1 823,49             2 585,29 

631002 –  zahraničné                                                           2 840,-                         1 649,16             2 499,52

632       Energie, voda a komunikácie                             46 386,75                     37 443,51           75 015,06

632001 –  Energie                                                               38 798,77                    29 696,34           66 641,37

632002 –  Vodné a stočné                                                     2 940,12                      3 551,97             3 900,-

632003 –  Poštovné a telekom.služby                                    3 500,-                         3 341,26            3 694,10

632004 -  Komunikačná infraštruktúra                                    1 147,86                         853,94               779,59

633       Materiál                                                      9 909,87                      9 139,57          27 341,97

633001 –  interiérové vybavenie                                            499,72                         960,20              5 071,56



633002 –  výpočtová technika                                                 -                                     -                  3 545,56

633004 –  prevádzkové stroje,prístroje,zariadeni                  1 796,09                      1 966,25              6 007,54

633005 –  špecialne stroje a zar.                                   -                                   -                          -

633006 –  všeobecný materiál                                           2 674,19                      4 552,48              7 598,41

633009 –  knihy,časopisy,noviny,učebnice                             4 594,92                     1 035,06              2 864,14

633010 -  prac.pomôcky, odevy,obuv ost.prac.                           94,95                        308,29              1 043,81

633015 –  palivá ako zdroj energie                                                -                                  -                            -

633016 –  reprezentačné                                                           250,-                           317,29              1 210,95

634       Dopravné                                                                10 017,94                      2 669,98              3 650,85

634001 –  palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny                1 687,61                       2 000,-                1 510,89

634002 -  servis a údržba auta a vozíka                                   448,83                           300,-                   261,-

634004 -  prepravné a nájom dopr.prostriedkov                    7 831,50                           309,98             1 828,96

634005 -  karty, známky, poplatky                                                 -                                   60,-                     50,- 

635    -     opravy a údržba                                                 39 906,39                       37 335,32           36 208,53

635001 -  interiérového vybavenie                                                                                        5,10                -

635002 – výpočtovej techniky                                                   521,50                              900,-              1 000,-

635004 – prevádzkových strojov,prístrojov,zariní                  3 319,77                           2 095,32           2 020,53

635006 – budov, objektov alebo ich častí                            36 065,22                          34 334,90        33 188,-

636      údržba prevádzk.strojov,prístrojov a zar.                      733,13                 8 569,70             8 110,02   

637      Služby                                                                           31 393,79               44 912,05           42 991,90    

637001 – školenia, kurzy, semináre                                               172,-                       400,-                 345,-

637002 – konkurzy a súťaže                                                       1 287,50                1 721,18              3616,34

637003 – propag.reklama a inzercia                                           2 638,-                   2 723,70             7 294,09

637004 – všeobecné služby                                                        4 700, -                21 135,74             7 231,56

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

637010 – na úlohy rozvoja a výskumu                    30,-

637011 - štúdie,expertízy,posudky                                            200,-                   1 053,05             1 500,-

637012 – poplatky a odvody                                                          332,31                    600,-                1 428,96

637014 – stravovanie                                                                10 265,52              11 681,64            12 718,22

637015 -                                                                                           43,56                  497,69                      -

637016 – prídel do sociálneho fondu                                          1 844,63               1 900,-                  2 074,23

637023 -                                                                                           30,-                         -                           -

637027 – odmeny zam. v mimoprac.pomere                              8 740,50               3 026,05               6 061,15

637031-  pokuty a penále                                                                  2,50                       3,-                    192,35

637035 – dane                                                                 500,-                           -                      500,-

640      Bežné transféry                                                               884,61                3 122,97              1 873,94 

642006 – na členské príspevky – odborom                                  100,-                      150,-                     177,-

642015 – na nemocenské dávky                                                  784,61                1 200,37                   205,94

642013 – odchodné                                                                         -                      1 772,60                 1 491,-

713      Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky               2 150,-                         -                             -

713004 - kap.prostr.z KSK                                                                 -                           -                             -

713005 – kap.prostr.zo ŠR                                                                -                           -                             -

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

716 -    Prípravná a projektová dokumentácia                       4 466,51            46 057,50                 6 937,50

717 -    Rekonštrukcia a modernizácia                                          -                            -                    10 104,84



719      Nákup zbierk.predmetov                                             9 134,60            15 858,-                   12 226,-

719002 – kap.prostr. zo ŠR                                                       7 210,-               14 400,-                  12 226,--   

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

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

Celkom                                                                                 423 675,87          490 132,84         543 451,81      

Príjmy:                                                       

212      Príjmy z vlastníctva                                                     3 662,40               1 857,63               1 669,92

212003 – prenájom objektov                                                     3 592,40               1 707,63         1 619,92   

212004 – prenájom strojov a zar.                                                   70,-                     150,-                       50,-

220      Adminstr. a iné poplatky a platby                          31 329,99              17 183,69             33 084,20

243      Príjmy z účtov finanč.hospodár.                                       4,20                        5,96                    4,98

292      Ostatné príjmy                                                             9 275,99                3 435,08           18 994,83

       – 292006 z náhrad poistné plnenia                                        556,04                         -                   246,77

       - 292012 z dobropisov                                                         6 748,74               3 237,25             7 096,16 

       - 292019 z refundácií                                                              265,71                 197,83            10 388,49

       - 292027 iné                                                                        1 705,50                        -                  1 263,41

311      Granty                                                                                   -                             -                     600,-

312      Transfery v rámci verejnej správy                           381 253,40           406 276,02        523 537,13

312001 – zo ŠR                                                                       38 833,40              39 337,02           14 925,13

312002 – zo štátneho účelového fondu                                                                                            68 000,-

312007 – z rozpočtu obce                                                          1 080,-                   1 300,-                2 900,-

312008 – z rozpočtu VÚC                                                      341 340,-                365 639,-           437 712,-

312011 – od ostatných subjektov verej.správy                                 -                              -                        

322      Transfery v rámci verejnej správy                             12 404,51               60 457,50          25 046,50

322001 – zo ŠR                                                                          7 210,-                  14 400,-             11 000,-       

322002 – zo štátneho účelového fondu                                                                                             

322006 – z rozpočtu VÚC                                                           5 194,51               46 057,50          14 046,50

453    - zostatok prostr.na účtoch PS k 1.1.                          16 850,65               31 041,87          32 039,69

453    - zostatok prostr.(Soc.fond Múzea Spiša)                     2 799,21                4 686,13              

_______________________________________________________________________________________

Príjmy spolu:                                                                        457 580,35            524 943,88           634 977,25

453    - zostatok prostr. Na účtoch KS k 31.12.                     33 904,48             34 811,04            91 526,64

V Spišskej Novej Vsi, 11.2.2017

Karabinová Oľga      



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

V investičnej oblasti bol pre Múzeum Spiša  rok 2016 mimoriadne náročný. 

Boli  ukončené  obidva  investičné  projekty  realizované  s finančnou  podporou Európskych

štrukturálnych fondov, Regionálneho operačného programu ROP 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu

regiónov,  štátneho  rozpočtu  SR  a z príspevku  Košického  samosprávneho  kraja.   Prvý  projekt

s názvom:  Rekonštrukcia areálu hudobného múzea – letohrádok Dardanely v Markušovciach,

bol investíciou vo výške: príspevok EU    874 940,57 EUR, Štátny rozpočet SR   102 934,19 EUR,

Výška príspevku KSK: 409 203,95 EUR. Termín realizácie:05/2014-11/2015. Slávnostné otvorenie

letohrádku Dardanely sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 13.mája 2016.

Druhý projekt:  „Múzeum Spiša v SNV - Obnova Provinčného domu“,  bol  realizovaný vo výške

2 433 031,59 €, EÚ a ŠR a z výdavkov  KSK 705 896,16 €. Obnova prebehla od 07/ 2015 – do 06/

2016 a otvorenie sa konalo 21. septembra 2016. 

Symbolicky v roku svojho 65. výročia vzniku, Múzeum Spiša dosiahlo najväčší úspech počas svojej

existencie. Tento úžasný výsledok sme dosiahli vďaka dlhodobej projektovej pripravenosti a to už od

roku  2010.  V šuplíku  ostal  ešte  pripravený  projekt   „  Rekonštrukcia  Hospodárskej  budovy

v Markušovciach  na  polyfunkčný  kultúrny  objekt“,  ROP  3.1  z EŠF,  ktorý  bol  podaný  ešte

18.2.2015 (1 950 000 eur), ale nebol úspešný. V roku 2016 nebola možnosť podania, tak otáva veriť,

že sa to podarí v roku 2017.

Podobne nebol úspešný ani projekt: Spiš – Malopolsko, objavme zabudnutú históriu, ktorý múzeum

pripravilo  do programu cezhraničnej  spolupráce INTERREG PL –SR spolupráca.  (1 200 000),  ako

partner Mesta SNV a múzea v Gorliciach (Polsko). Tento projekt by vyriešil  II.  etapu rekonštrukcie

Provinčného domu (cca 800 000 eur).

V roku  2016  prebiehala  i príprava  ďalšej  etapy  rekonštrukcie  vodovodnej  a  kanalizačnej

prípojky v areáli  múzea v Markušovciach ( zabezpečoval a obstarával priamo  Úrad  KSK)

Stručné vyhodnotenie realizácie projektov v roku 2016:

-  dokončenie  rekonštrukcie  objektu  letohrádku  Dardanely  a domčeka  v Markušovciach  z

projektu ROP (kolaudácia 16. 3. 2017),

       -  dokončenie rekonštrukcie objektu Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi z projektu ROP

(kolaudácia 18. 5. 2017),

- vybavenie kuchyne umývacími a prac. stolami a skriňkami v suteréne letohrádku - 3 180,86 EUR

(dodávateľsky, prostriedky KSK) Chabada, termín marec- máj,

-  reštaurovanie  nástených  malieb  v rokovacej  miestnosti  v  expozícii  histórie  PD -  12  990,-  EUR

(dodávateľsky, prostriedky KSK) Krempaská, Chabada termín júl - september,

-  doplnenie  recepcie  v PD novým nábytkom -  1  075,20  EUR (dodávateľsky,  vlastné  prostriedky)

Chabada, termín sept.,



- renovácia drevených parkiet v rokovacej miestnosti v expozícii histórie PD - 495,53,EUR (vlastné sily

a prostriedky) Sokolovský, termín sept.,

-  osadenie  drevených  oblôžkových  zárubní  a vitrín  v  expozícii  histórie PD  -  10 425,84  EUR

(dodávateľsky, prostriedky KSK) Krempaská, termín sept.,

          Ďalšie plánované úlohy a havarijné stavy neboli splnené a odstránené z dôvodu ich veľkej

finančnej  náročnosti  (oprava  bleskozvodov,  výmena  starých  nefunkčných  a poruchových

akumulačných  pecí  v Markušovciach,  oprava  havarijných  nedostatkov  na  budove  NM Smižany),

a nepripravenosti investičnej akcie zo strany KSK (rekonštrukcia havarijného vodovodu a realizácia

kanalizačnej  prípojky  v areáli  múzea  v Markušovciach).  Opravy  havarijného  stavu  zatekajúcich

striech  na  kaštieli  a  letohrádku  v  Markušovciach neboli  realizované  z dôvodu neposkytnutia  fin.

prostriedkov na podporu projektov z dotačného systému MK SR v roku 2016.

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.

Oprava, údržba, starostlivosť o objekty v roku 2016:

Z pohľadu  manažovania  prevádzky  bol  rok  2016  náročný,  čo  sa  týka  obsluhy  nových

zariadení,  zavedenia  počitačovej   a internetovej  siete,  ale  i  zapojenia  prístrojovej

techniky,  inštalovanie  počitačov  pre  pracovníkov,  ale  i v  expozíciách.  V  budove

Provinčného  domu  nič  nefungovalo. Nevyhnutné  bolo  prijatie  pracovníka  na  pozíciu

správca  siete.  Hneď  po  nástupe  riešil:  kontrola  dátových  zásuviek  RJ-45  v  kanceláriách  a

výstavných priestoroch,oprava nefunkčných zásuviek ( reklamácia závad ), kontrola správnosti

pripojenia  lokálnej  siete  v serverovni,  odstránenie  znečistenia  serverovne,  kontrola  switch-ov

umiestnených  v serverovni,  reklamácia  štruktúry  lokálnej  siete  so  žiadosťou  o  oddelenie

kamerového  systému   od  počítačovej  siete,  oprava  dochádzkového  systému,  inštalácia

veľkoplošných dotykových obrazoviek a ich súčastí,  úprava DVD prílohy publikácie “Múzeum

Spiša v Spišskej Novej Vsi 1951 - 2011”, inštalácia a nastavenie 4ks počítačov All in one pre

potreby pracovníkov,  inštalácia sieťovej tlačiarne Konica-Minolta,  inštalácia sieťovej tlačiarne

HP  LaserJet,  inštalácia  a  nastavenie  2ks  notebookov  na  prednáškové  účely,  inštalácia  4ks

počítačov  k  dotykovým obrazovkám,  reklamácia  dochádzkového  systému,  reklamácia  All-in-

one  pc  pre  nedostatočné  podsvietenie  displeja,  Reklamácia  hlavného  routra,  nastavenie

náhradného routra a celej podsiete, nastavenie bezdrôtovej siete v objekte Provinčného domu,

nastavenie  wifi  siete  pre  návštevníkov,  vytvorenie  internetového  pripojenia  v  priestoroch

infočitárne,  analýza  výpočtovej  techniky,  výber  novej,  ktorý  bol  spojený  s  prieskumom trhu,

správa a údržba lokálnej  siete,  obnova dát z disku správcu bodov a záchrana disku,  presun

dotykovej  obrazovky do suterénu a jej  príprava pre účely  tvorivých dieľní,  aktualizácia  webu

múzea  v daných  mesiacoch,  nastavovanie  dátového  servera,  príprava  nového  pc  pre

vedeckého pracovníka,  kúpa nove výpočtovej techniky pre vedeckých zamestnancov v počte



2ks,  odstraňovanie reklamačných závad na objekte stretnutie s  VUC, prieskum trhu v oblasti

telekomunikačných služieb, za účelom porovnania cien hovorov, konfigurácia novej výpočtovej

techniky pre vedeckého pracovníka z oboru 

archeológie  a histórie,  nastavenie  programu  ESEZ  4G  na  novej  výpočtovej  technike,

aktualizácia  Java,  SE  Runtime  Environment  potrebnej  pre  bezchybný  chod ,  nové

nastavenia  siete  -  zlepšenie  bezpečnosti  na  lokálnej  sieti ,nákup  nového  softvéru  pre

vedeckých  pracovníkov  (  CorelDraw  X8  )  úspora  pre   inštitúciu  s  použitím  edu  licencií ,

konfigurácia dátového servera / údržba.

Z vlastných finančných prostriedkov  v roku 2016 boli zabezpečené a vykonané drobné opravy, 

údržbárske práce a odstraňovanie vzniknutých nedostatkov, porúch a havárií prevádzkového 

charakteru na všetkých objektoch múzea ako aj na na údržbe parku.

          V tejto časti vyhodnotenia uvedieme časť z ročného vyhodnotenia vedúceho prevádzkového 

oddelenia ing. Ondreja Chabadu – správcu pamiatkových objektov

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

z dôvodu  posilnenia  miesta  o jedného  údržbára  a  navýšenia  počtu  pracovníkov  cez  programy

zamestnanosti  z  Úradu  práce  sociálnych  vecí  a rodiny.  Bez  týchto  pracovníkov  ako  aj  ostatných

kolegov  múzea  by  bolo  nemožné  splniť  úlohy  a práce  súvisiace  so  sťahovaním  a  upratovaním

priestorov na objektoch múzea po ich rekonštrukcii a súčasne zabezpečiť riadnu činnosť a nerušený

chod prevádzky na ostatných zariadeniach a objektoch múzea. V priebehu celého kalendárneho roka

nebol registrovaný žiaden pracovný úraz  a nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam. 

          Výber najdôležitejších plnených úloh:

-  zabezpečovanie  a plnenie  úloh spojených s realizovaním projektov ROP na revitalizáciu   areálu

hudobného múzea a letohtádku  Dardanely a rekonštrukciu Provinčného domu (PD),

- riešenie kolaudačných závad v letohtádku a PD a vzniknutých porúch a nedostatkov pri používaní

budov a ich tech. zariadení,

- riešenie poistnej udalosti po zásahu bleskom do strechy letohrádku v Markušovciach,

-  plnenie  úloh  spojených  s podaním žiadosti  o rekonštrukciu  Levočskej  ulice  a II.  etapy  PD a   s

vybavovaním stavebného povolenia na rekonštrukciu vodovodnej prípojky a realizáciu kanalizačnej

prípojky v areáli múzea v Markušovciach,

-  príprava parkových  plôch okolo kaštieľa a za letohrádkom na zatrávnenie a samotný výsev trávy

250,- EUR, pred sprístupnením objektu (vlastné sily a prostriedky) termín apríl,

- vyspravenie omietok a maľovanie  bývalej lektorne v HB Markušovce a pokládka novej podlahy v

bývalej  lektorni v HB  v čiastke   cca  620  EUR  (vlastné  sily  a prostriedky  OcÚ  Markušovce)

Sokolovský, Ktriňák, termín máj - jún, 

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

objekty letohrádku a Provinčného domu, preberanie technických zariadení v letohrádku, domčeku a

PD pred ich odovzdaním do užívania  



-  upratovanie  a  príprava  objektov  letohrádku,  domčeka  a  parkových  priestorov  v  Markušovciach

(včetne náterov lavičiek,  zábradlí,  oplotenia areálu a mreží  na HB) na otvorenie  letohrádku do

prevádzky,  

- sťahovanie  hudobných nástrojov a nábytku do letohrádku a nábytku do domčeka po vykonanej

rekonštrukcii objektov, 

- zabezpečenie prevozov a presťahovanie  nábytkov z Priemyselnom parku do Provinčného domu,

- sťahovanie  kancelárií   pracovníkov  múzea,  dokumentácie  a  knižnice  z   ubytovne  Limba  do

Provinčného domu,

- upratovanie a príprava objektu Provinčného domu na otvorenie do prevádzky, príprava  a inštalácia

výstav  pred slávnostným otvorením v PD,

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

porovnanie s predchádzajúcimi rokmi,

- zabezpečovanie napojenia EZS PD na pult centrálnej ochrany,

- oprava služobného motorového vozidla (2x) - 465,60 dodávateľsky /vlastné zdroje - Chabada, termín

máj a november ,

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

roku 2016 kosenie 9x) a Smižanoch (kosenie 5x),vývoz lístia a odpratávanie snehu,

- kontrola a obsluha plynových  kotolní 

.



VI. Príčiny pretrvávania nedostatkov
     Všeobecný popis problémov a náčrt prijatých opatrení na ich odstránenie.

Múzeum Spiša spravuje majetok  KSK s najväčšou zodpovednosťou.  Stará  sa o 9  objektov,
z ktorých: Provinčný dom - sídlo MS, areál  v Markušovciach – Kaštieľ, letohrádok Dardanely,
Park francúzsky a Budova hospodárska sú NKP.  Tento rozsah nie je zohľadnený v rozpočte
( energie, povinné elektro revízie, PO, POZP,  EZS a EPS, údržba  a opravy...).

Negatívne faktory:  

-    poddimenzovaný rozpočet,  ktorý nezohľadňuje prevádzkové náklady vzhľadom na

počet budov a rozsah prevádzky  ( 8 budov, 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

- potvrdilo  sa  avízované  upozornenie  múzea  smerom  k  zriaďovateľovi,  že  rozpočet  na

energie je  poddimenzovaný, čo sa ukázalo vo faktúrach v decembri 2016. Táto situácia je

pre múzeum neudržateľná. V januári 2017 muselo žiadať o úpravu mesačného transferu,

ktorý nepokryl náklady 

- pretrváva neefektívne a finančne náročné elektrické vykurovanie v objektoch Markušovce

- finančná náročnosť pri realizácii  zo zákona povinných  odborných prehliadok a revízií

a neschopnosť uskutočniť ich v požadovanom plnom  rozsahu

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

2016 hlavne Smižany fasáda budovy NM a zatekajúce strechy na RD a garáži, Markušovce

– dokončenie kanalizačnej  a celková výmena vodovodnej prípojky – už  v riešení, kaštieľ

a hosp.  budova  – zamákanie,  letohrádok -  oprava   strechy  a zavlhnutý  suterén,  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  a ich  výmena

s pracovníkmi, ktorí dosiahli dôchodkový vek

- potrebná  rekonštrukcia  web  stránky a skvalitnenie  propagácie  a prezentácie  múzea

smerom k verejnosti  

- potreba  nového  motorového  vozidla,  sú  zvýšené  náklady  na  údržbu  motorového

vozidla Peugeot (rok výroby 2004), ktoré je už morálne a technicky opotrebované  

- 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  



Pozitívne faktory:

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

i organizačne náročné akcie (podrobne v ďalších kapitolách) 

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

- Príprava a podanie projektu Interreg PL-SR , Spis a Malopoľsko, objavujme zabudnutú

históriu (1 200 000 eur)

- 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 2016 sme využili  pomoc až 12

prac. síl z toho 7 na aktivačné práce a 5 na ďalšie paragrafy s dobou trvania prac. pomeru 9

mesiacov (11 954,73 eur)

- V roku  2016 prijatie  3  odborných  pracovníkov  na  pozície  archeológ,  archivár  –  knihovník

a správca siete a marketing.

- Zriaďovateľ   v roku  2016  pomohol  MS  financovať  náklady  na  novotvary  zistené  pri

rekonštrukcii  Múzea  Spiša  –  Provinčného  domu  –  reštaurovanie  výmaľby  a výroba  vitrín

a oblôžok v expozícii. ( cca 24 000 eur)

- Kolaudácia objektov letohrádok Dardanely a  Provinčného domu  marec,máj 2016

- Veľký  posun  a  rozvoj  v edičnej  činnosti,  ako  i odborných  a  prezentačných  činnostiach,

zvýšenie návštevnosti a vlastných príjmov, zvyšovanie úrovne a kreditu organizácie v očiach

širokej i odbornej  verejnosti

- Vydanie  4  vlastných  publikácií –  skvalitnenie  propagácie  múzea   (  Provinčný  dom

a Provincia  XVI  spišských  miest  ,   Provinčný  dom  –  história,  architektúra,  múzeum,

Vlastivedný zborník Spiš 8) 

- Prezentácia MS na konferenciách v zahraničí (Miláno – ICOM medzinárodná konferencia),

- vytvorenie kontaktov pre cezhraničnú spoluprácu (Poľsko)

Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov:
- v roku  2017   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 2016

sme podali 1 projekt)

- 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, lektor – sprievodca, upratovačka   



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:

Mgr. Miroslav Števík – historik

Mgr. Mária Staňová Michalková - etnograf 

Mgr. Juraj Pavlis - historik

PhDr. Bernadeta Kiczková

Mgr. Mária Hudáková

Prírodovedné oddelenie:

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Miroslav Števík
MŠ/11 -  evid. č. 274/16     
K dejinám stredovekých farností na Spiši
Príspevok obsahuje súpis spišských farností v roku 1520, ktorý bol zostavený na základe archívneho 
výskumu. Ide o jediný dôveryhodný prameň o stave farskej siete na Spiši v období stredoveku pred 
nástupom reformácie.
Výstup: príspevok pre zborník SDS Z minulosti Spiša XXIV.

Mgr. Miroslav Števík
MŠ/12 - evid. č. 275/16
Kde na Spiši ležali sídla villa Mathey a Zalouk spomínané v listine z roku 1275
Príspevok objasňuje dôvody, prečo nemožno akceptovať novú lokalizáciu dvoch spišských sídiel 
spomínaných v listine v roku 1275, ktorú publikoval v nedávno vydanej knihe historik Peter Labanc.
Predmetný dokument sa týka Matejoviec pri Poprade a Veľkého Slavkova, nie Matejoviec nad 
Hornádom.
Výstup: príspevok pre Zborník Spiš 8

Mgr. Miroslav Števík
MŠ/13 - evid. č. 276/16
Výskum lokalizácie Palzmannovho múzea v Spišskej Novej Vsi
Výskum pokročil najmä v genealogickej oblasti, kde sa podarilo získať dôležité poznatky 
o príslušníkoch rodu Paltzmann v Spišskej Novej Vsi a na Spiši.
Výstup: ku scenáru expozície História Spiša 

Mgr. Juraj Pavlis
JP/02 -  evid. č. 277/16
Druhá svetová vojna a Spiš
V roku  2016  sme  pokračovali  v spracovávaní  našej  stálej  vedecko-výskumnej  úlohy  VVÚ JP  02.
V prvej časti našej VVÚ sme sa sústredili na problematiku života počas 2. svetovej vojny v  ďalších
obciach regiónu Spiš.  Konkrétne ide o obce: Richnava, Jaklovce, Henclová, Ihľany, Dedinky, Mníšek
nad Hnilcom, Prakovce, Gerlachov, Nová Ľubovňa, Veľká Lomnica a Hradisko. V druhej časti našej
VVÚ sme venovali pozornosť vytvoreniu zoznamu padlých, zomrelých a zabitých slovenských vojakov
v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), ktorí pochádzali zo Spiša.
Výstup: výsledky zhodnotené na výstave, v publikácii a prezentácii v rámci cyklu Dvorné dialógy



Mgr. Miroslav Števík
MŠ/14   -  evid. č. 278/16
Najstaršia zachovaná podoba mesta SNV, vyhotovená / vyrytá / Johannom Baumerthom 
v Levoči v roku 1817
Príspevok analyzuje najstaršiu zachovanú podobu mesta Spišská Nová Ves z roku 1817 ako aj 
základné údaje o jej tvorcovi.
Výstup: príspevok pre Zborník Spiš 8

Mgr. Miroslav Števík
MŠ/15 - evid. č. 279/16      
Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi a Provincia XVI. spišských miest
Publikácia približuje historické fakty o vývine Provincie XVI spišských miest v rokoch 1774 – 1876, ako
aj Provincného domu v Spišskej Novej Vsi.
Výstup: publikácia v slovenskej a anglickej verzii

Mgr. Miroslav Števík
MŠ/16 - evid. č. 280/16
Majitelia domov historického centra Spišskej Novej Vsi v poslednej tretine 18. storočia
Rozsiahla štúdia obsahuje základné údaje  o majiteľoch domov centra Spišskej Novej Vsi v rokoch 
1773 – 1800, ako aj ich profesiách. Zároveň analyzuje plošný rozsah domov v 18. storočí , ich 
prestavby, zachované nápisy etc.  
Výstup: príspevok pre Zborník Spiš 8, prezentácia na konferencii v Bratislave

Mgr. Miroslav Števík
MŠ/17 -  evid. č. 281/16    
M. Števík – M. Ogurčák: Chotárne hraničné kamene Spišskej Novej Vsi
Príspevok približuje okolnosti umiestnenia hraničných kameňov na chotárnej hranici medzi Spišskou 
Novou Vsou a Markušovcami, ako aj účel ich rozmiestnenia a spôsob ich vyhotovenia. 
Výstup: príspevok pre Zborník Spiš 8

Mgr. Mária Staňová Michalková
MSM/01 - evid. č. 282/16
Pôvodné ľudové remeslá vo vybraných lokalitách Spiša. Cieľom výskumu je zmapovanie 
pôvodných zamestnaní na vzorke vybraných lokalít stredného a dolného Spiša. Využitím získaných 
informácii bude prezentácia a zakomponovanie do stálej národopisnej expozície a po ukončení 
výskumu publikácia výsledkov.

Mgr. Mária Staňová Michalková
MSM/02 - evid. č. 283/16
Zmapovanie fondu etnografie – časti ľudový odev za účelom vypracovania návrhu na doplnenie, 
kompletizáciu a zhodnotenie zbierok- odovzdanie správy, postupné ošetrovanie zbierkových 
predmetov podľa návrhu v správe
Výstup:  vypracovanie návrhu na doplnenie, kompletizáciu a zhodnotenie zbierok

Mgr. Mária Staňová Michalková
MSM/03 - evid. 284/16
Ľudový odev na Spiši, jeho špecifiká a symbolika v ňom ukrytá- štúdium literatúry, príprava 
projektu k terennému výskumu- výstup VVČ: zbierkotvorná činnosť, doplnenie zbierok na základe 
MSM 02, výstavná činnosť, publikácia na základe výsledkov výskumu
Výstup: zbierkotvorná činnosť, výstava, publikovanie

RNDr. Pavol Chromý
PCH/06 - evid. č. 285/16
Palinológia, prírodné vedy - paleobotanika
Na úlohe PCH 06 – odbor palynológia som v roku 2016 pracoval v dvoch líniách.

1.     Metodicko     –     vzdelávacia     línia  
Metodicky som viedol študentku Luciu Mrovčákovú zo ZŠ Markušvce, ktorá sa venovala zisťovaniu 
výskytu alergénov v obci Markušovce počas letnej sezóny  2015.



Úloha múzea spočívala:
- vypracovanie a vylepšenie metodických materiálov pre odber vzoriek
- spracovanie vzoriek a príprava preparátov – farbenie preparátov -metodické usmernenie
- vyhodnocovanie preparátov - výpomoc pri determinácii
- fotografovanie (dokumentácia ) peľových zŕn
Fotografie sú zdokumentované na PVO múzea.
Výstup:
Správa a poster, ktorú študentka obhajovala na krajskom a celoštátnom kole biologickej olympiády, 
kde skončila na druhom, resp. ôsmom mieste.
2.     Druhou     líniou     bolo   – spracovanie vzoriek medu
Cieľ: Kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie obsahu peľových  zŕn vo vzorkách medu.
Určenie druhu medu.

RNDr. Pavol Chromý
PCH/03 - evid. č. 286/16
Mapovanie orchidei, prírodné vedy - botanika
Cieľ úlohy : Pripraviť prehľad orchideí s poznámkami o ich výskyte, ktoré sme zistili alebo potvrdili na 
území Spiša v rokoch 1999-2016.

Výstup: 1. prednášky a prezentácia  – O prírode v pivničke december 2016
             2. použitie v expozícii Prírody Spiša v rôznych formách – kontaktné body – významné nálezy, 
                 PWP prezentácie, v jednotlivých orografických celkoch
             3. použitie v propagačných materiáloch – letáčiky, kalendáre, pexesá, pohľadnice. Po dohode 
s marketingovým oddelením.

Vo fotografickej prílohe používame vlastné fotografie. Zábery získané počas terénnych prác.

Mária Hudáková
Odborná pracovníčka pred odbor archeológia bola prijatá do múzea v septembri 2016.
Jej dovtedajšia činnosť v oblasti výskumu bola publikovaná článkami v odborných časopisoch. 
Plánovaná VVČ s očíslovaním úloh bude od roku 2017.
Publikovanie v Zborníku Spiš, Musaica Archeologica, článok o nálezoch v Ľubici, rozpracovaná štúdia 
o Zaniknutej sklárskej hute Richvald.

B. Kiczková
V roku 2016 práca na scenári expozície klávesových hudobných nástrojov, výber z doterajšieho 
výskumu, odborné konzultácie, štúdium prác z oblasti hud. nástrojov, prieskum a štúdium literatúry 
o akordeónoch.
Úloha pokračuje do roku 2017.

     





 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 
       Prehľad výstav za rok 2016
       Múzeum Spiša v SNV
       Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach 

 Národopisné múzeum v Smižanoch

Tabuľka č. 2
Pehľad podujatí za rok 2016
Múzeum Spiša - všetky pobočky

Tabuľka č. 3
Zoznam projektov podaných Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi 
v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie na rok 2016     

  
Tabuľka č. 4                      
 Personálne obsadenie /stav a zmeny počas roka/: 2016

Tabuľka č. 5
Spotreba energií - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

      Tabuľka č. 6
      Účasť na školeniach, seminároch, prezentačných podujatiach 



Tabuľka č. 1

PREHĽAD VÝSTAV ZA ROK 2016
Múzeum Spiša v SNV

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach 
Národopisné múzeum v Smižanoch

P.č. Názov Kurátor/
zodpovedný

odborný
pracovník

Lokalizácia/termín
Počet

Návštevníkov
platiaci neplatiaci

1. DRUHÁ SVETOVÁ 
VOJNA A SPIŠ

Mgr. Juraj Pavlis Rodný dom kpt. 
Jána Nálepku, 
Smižany
Január - december 
2016

2 292

2. MALÁ  EXPOZÍCIA
PRÍRODY SPIŠA

RNDr. Pavol 
Chromý

Národopisné 
múzeum v 
Smižanoch
Január - júl 2016

376 1244

3. LETOHRÁDOK 
DARDANELY 
V ČASE

PhDr. Bernadeta 
Kiczková, Ing. Z. 
Krempaská

Letohrádok v 
Markušovciach
Júl - október 2016

902 350

4. ŠTEFAN 
MÁRIÁSSY – 
FRAGMENTY

Mgr. Miroslava 
Lazniová

Letohrádok v 
Markušovciach
Júl - september 
2016

902 350

5. PROVINČNÝ  DOM
v SNV  –
história/architektúra/
múzeum

Mgr. M. Števík,
Ing. Z. 
Krempaská, Ing. 
arch. M. Jánovská

Provinčný dom v 
SNV
September - 
december 2016

1033 199

6. VÝROBA
MODROTLAČE
Z DIELNE
ELEMÍRA
MONTŠKA
V HRANOVNICI

Mgr. A. Bekešová,
Mgr. M.Staňová 
Michalková

Národopisné 
múzeum v 
Smižanoch
29.9. - 31.12. 2016

123 495

7. LEVOČSKÁ BIELA 
PANI  

PhDr. Dáša 
Uharčeková 
Pavúková,
Bc. Táňa 
Stašiková

Provinčný dom v 
SNV
20.10 - 31.12.2016

347 78

Výstavy spolu:  navštívilo 6 693 návštevníkov   

Všetky výstavy sú dokumnetované foto a videozáznam.    



Tabuľka č. 2                              
Pehľad podujatí za rok 2016

Múzeum Spiša - všetky pobočky

P.č. Názov
Zodpovedný

odborný pracovník Lokalizácia/termín

Počet
Návštevníkov

platiaci neplatiaci
1. DVORNÉ DIALÓGY Mgr. Miroslav

Števík, 
Bc. Táňa Stašiková

Galéria umelcov 
Spiša, Provinčný dom 
v SNV
Január - december 
2016

0 648

2. „KED FAŠENGY, 
TA FAŠENGY, TA 
ŠE FAŠENGUJME“.

Mgr. Mária Staňová 
- Michalková

Národopisné múzeum
v Smižanoch
25.1. – 5.2.2016

167 60

3. Spoznaj,  obdivuj
a relaxuj!

Mgr. Miroslav Števík Provinčný dom v SNV
Marec - november

42 0

4. VEĽKONOČNÁ 
DIELŇA

Margita Kočišová Národopisné múzeum
v Smižanoch
14.3. - 23.3.2016

215 25

5. PREDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS ŠTEFAN 
MÁRIÁSSY A JEHO
DOBA

Mgr. Miroslava 
Lazniová

Kaštieľ 
v Markušovciach
Marec - december 
2016

266 12

6. SPOMIENKOVÝ 
PODVEČER 
VENOVANÝ 
ŠTEFANOVI 
MÁRIÁSSYMU

Mgr. Miroslava 
Lazniová

Kaštieľ 
v Markušovciach
30.4.2016

19 13

7. DEŇ ZEME
TVORIVÉ DIELE A 
PREDNÁŠKY

RNDr. Pavol 
Chromý

Národopisné múzeum
v Smižanoch
25.4.2016
21.4.2016

123 15

8. NOC MUZEÍ 
A GALERIÍ 2016

Mgr. Martin Račay Kaštieľ 
v Markušovciach
21.5.2016 večer

108 29

9. SLÁVNOSTNÉ 
OTVORENIE 
ZREKONŠTRUOVA
NÉHO SÍDLA 
LETOHRÁDKU 
DARDANELY

Ing. Zuzana 
Krempaská, 
PhDr.
Bernadeta Kiczková

Letohrádok v 
Markušovciach
13.5. 2016

0 125

10. OTVÁRACÍ 
KONCERT  

PhDr. Bernadeta 
Kiczková

Letohrádk v 
Markušovciach
14.5. 2016 o 18:00

64 74

11. SPIŠSKÝ 
JERUZALEM

Ing. Zuzana 
Krempaská, odb. 
pracovníci PVO

Spišská Kapitula
20.5.2016

0 200

12. DEŇ MÚZEÍ 
A GALÉRIÍ 2016

RNDr. Pavol 
Chromý

Národopisné múzeum
v Smižanoch
18.5. 2016

0 160

13. Rozprávka Mgr. Lucia Kaštieľ 925 99



 „O UDATNOM 
RYTIEROVI“

Golbergerová v Markušovciach
30.5. – 3.6.2016

14. Rozprávka 
„PROROK RAK“

Margita Kočišová Národopisné múzeum
v Smižanoch
6.-17.6.2016

500 50

15. MDD v kaštieli Mgr. Miroslava 
Lazniová

Kaštieľ 
v Markušovciach
16.6.2016

21 17

16. NEDEĽNÉ 
RENESANČNÉ 
ČÍTANIE V PARKU

Mgr. Miroslava 
Lazniová

Park v Markušovciach
10.7.2016 -7.8.2016

36 10

17. MÁRIÁSSYOVCI V 
DEJINÁCH
(NOČNÁ 
PREHLIADKA)

Mgr. Martin Račay Kaštieľ a Letohrádok v
Markušovciach
23. 7 . 2016

115 36

18. NEPOZNANÉ 
ŽIVOTY: ŠTEFAN 
MÁRIÁSSY 
A LUCIA CSAHOLY

Mgr. Miroslava 
Lazniová

Kaštieľ a letohrádok v 
Markušovciach
20.8.2016 
Večer

16 26

19. SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE
PROVINČNÉHO
DOMU

Ing. Zuzana 
Krempaská, 
Bc. Táňa Stašiková

Provinčný dom v SNV
21.9.2016

0 140

20. KONCERT ARS 
ANTIQUA 
EUROPAE IN VIA 
GOTHICA

PhDr.
Bernadeta Kiczková

Letohrádok v 
Markušovciach

25.9.2016

0 61

21. ŠTEFAN
MÁRIÁSSY
A JEHO DOBA

Mgr. Miroslava 
Lazniová

Kaštieľ a letohrádok v 
Markušovciach
3.9. 2016

46 34

22. „O PRÍRODE V 
PIVNIČKE“
PAVÚKY - MÁME 
SA BÁŤ MY ICH, 
ALEBO ONY

Mgr. Denis Kuzl Provinčný dom v SNV
Október - december

0 203

23. REMESELNÍCKY 
TÝŽDEŇ

Mgr. Mária Staňová 
- Michalková

Národopisné múzeum
v Smižanoch
3. 10 – 14. 10 

436 54

24. PAVÚKY - 
TVORIVÉ DIELNE

Mgr. Zuzana
Štrauchová

PD v SNV
November 2016

202 0

25. ŠELMY - TVORIVÉ 
DIELNE

Mgr. Zuzana 
Štrauchová

Provinčný dom v SNV
December 2016

69 0

26. VIANOČNÉ 
OBLÁTKY

Margita Kočišová Národopisné múzeum
v Smižanoch
5. 12. - 20.12. 2016

281 29

27. VIANOČNÝ 
KONCERT 2016

PhDr. Bernadeta 
Kiczková

Letohrádok v 
Markušovciach
11. 12.2016

115 67

Počet návštevníkov kultúrno- vzdelávacích akcií  6095  osôb

Všetky podujatia sú dokumnetované foto a videozáznam.    



Tabuľka č. 3

Zoznam projektov podaných Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi
v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie na rok 2016 - PODPORENÉ

Názov projektu Celkový 
rozpočet

Požadovaná 
dotácia

Spolufinancov
anie

Schválená 
dotácia

6.2 - Múzeá a galérie

6.2.1 - Odborné ošetrenie zbierkových fondov

Reštaurovanie barokových hodín z kaštieľa
v Markušovciach a historických lustrov zo 
zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
16-621-05269  

15428,- € 14655,- € 773,- € 13000,- 

Reštaurovanie 6 obrazov funkcionárov 
a richtárov XVI spišských miest
16-624-05175  

29880,- € 28386,- € 1494,- € 20000,-

6.2.2 – Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť

Slávne dejiny Provincie XVI spišských 
miest
16-622-05263

8300,- € 7885,- € 415,- € 6500,-

Prvá časť historickej expozície – Provincia 
XVI spišských miest
16 -622-05249

14357,- € 13633,- € 724,- € 10000,-

„Spiš v kocke“
16-622-05319

14946,- € 14198,- € 748,- € 12000,-

6.2.3 – Akvizícia múzeí a galérií

Nákup historických pohľadníc Spiša
16-623-05183  

7425,- € 7052,- € 373,- € 6000,-

Akvizícia – pre nové expozičné priestory 
zrekonštruovaného  Provinčného domu – 
II. etapa
16-623-05250

3975,- € 3776,- € 199,- € 3000,-

Recentné a fosílne ryby Spiša
16-623-05285

2740,- € 2603,- € 137,- € 2000,-

6.3 - Ochrana zbierkových fondov
Ochrana entomologických a botanických 
zbierok, uloženie dokumentácie 
druhostupňových karát
16-630-052287

6116,- € 5810,- € 306,- € 5500,-

6.1.3 Akvizícia knižníc
Nákup odbornej literatúry pre knižnicu 
Múzea Spiša
16-613-03565

1500,- € 1425,- € 75,- € 1000,-

Spolu- 11 ks  žiadostí 104667,- € 99423,- € 5244,- € 79000,-



Tabuľka č. 4                      

 Personálne obsadenie /stav a zmeny počas roka/: 2016

 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. Ing. Chabada Ondrej                      VŠ  správca budov,ved.prev.odd., 7,5 hod.

 7. Mgr.Slimáková Štefánia                              VŠ sprievodca v objektoch od 1.6.2016, 7,5 hod. 

 8. Kočišová Margita                      ÚS  spr.v objektoch, pokladník Smiž.7,5 hod.

 9. Bc.Goldbergerová Lucia                             ÚS  spr.v objektoch 7,5 hod.

10. Štefanovičová Monika                                ÚS  dokumentátor 7,5 hod.

11. Filipová Iveta                                               SO  upratovačka Markuš.a Smiž.4hod.a záhradník 4hod 

12. Mgr.Pavlis Juraj                                          VŠ  historik 7,5 hod. 

13. Mgr.Štrauchová Zuzana                VŠ  spr.v objektoch 7,5 hod.

14. Katriňák Jozef                                             SO  vodič, údržbár 7,5 hod.

15. Kertesová Emília                       SO  upratov.SNV,  7,5 hod.

16. Dobšinská Monika                       ÚS  fotograf, knihovník 7,5 hod.

17. Spaleková Linda                                          ÚŠ  dokumentátor 7,5 hod.  

18. Bc.Táňa Stašiková                        VŠ  ved.dokumentátor 7,5 hod. 

19. Mgr.Mackovjaková Patrícia                          VŠ  geológ 7,5 hod.

20. Mgr.Staňová-Michalková Mária                    VŠ  etnológ 7,5 hod.

21. Katriňáková Darina                                       SO  upratovačka Markušovce 4 hod.  

22. Mgr.Števík Miroslav                                      VŠ  historik 7,5 hod.

23. Mgr.Lazniová Miroslava                                VŠ  spriev.v obj. 7,5 hod 

24. Mgr.Ráčay Martin                                          VŠ  spriev.v obj. 7,5 hod  

25. Petruška Jozef                                              SO údržbár, vodič 7,5 hod.od 1.4.2016 ÚPSVaR 

26. Sokolovský Marek                                         ÚS  údržbár,vodič 7,5 hod.

27. Slebodníková Lívia                                        ÚS  ekonóm 7,5 hod. od 1.9.2016

28. Mgr. Adamčíková Michaela                           VŠ kultúrny agent 7,5 hod.z ÚPSVaR od 1.8.2016

29. Ing. Krempaský Vladimír                               VŠ analytik, manager od 1.9.2016, 7,5 hod.

30. Mgr. Čarnogurská Eva                                  VŠ manager 7,5 hod. od 1.3.2016

31. Mgr. Kuzl Denis                                             VŠ zoológ od.1.9.2016 ,7,5 hod.

32. Mgr. Furmanik Martin                                   VŠ archivár, knihovník, 7,5 hod. od 1.9.2016

33. Mgr. Hudáková Mária                                   VŠ archeológ, 7,5 hod. od 1.9.2016

34. Koperdáková Viera                                       UŠ sprievodca v objektoc h  od 1.5.2016, ÚPSVaR, 4 hod.

35. Nemergutová Iveta                                       SO upratovačka 7,5 hod od 1.10.2016, ÚPSVaR

36. Centková Júlia                                           záhradníčka, 7,5 hod. od 1.4.2016 do 30.11.2016

37. Mgr. Hamráčková Mária                            VŠ kultúrny agent, 7,5 hod. 1.3.2016 do 31.7.2016    

38. Slebodníková Anna                                  ÚS ekonóm, 7,5 hod. do 31.12.2016

39. Šmelko Karol                                           SO údržbár, vodič 7,5 hod. z ÚPSVaR, do 28.2.2016

PS        28

Prišli     11   

Odišli     4   

KS        35



Tabuľka č. 6

ÚČASŤ NA ŠKOLENIACH, SEMINÁROCH, PREZENTAČNÝCH PODUJATIACH 

Monika Dobšinská
- Workshop spracovanie a ochrana negatívnych fotografických materiálov, Bratislava, október 2016

Eva Čarnogurská
- Dni humoru na Spiši: účasť v prezentačnom stánku, jún 2016
- Súhradnice 2016, účasť v prezentačnom stánku august 2016
- Prezentáci firmi PAZIRIK, virtuálna realita, september 2016
- Digitálne múzeum, október 2016

Pavol Chromý
- Školenie odborárskych funkcionárov – Košice – príprava KZ na rok 2017, nový zákon o štátnej 
  službe, nové tabuľky pri domeňovaní pracovníkov aj vo verejnej správe
- Hanušovce nad Topľou – pracovné stretnutie pri príležitosti 40 výročia múzea, odovzdanie zdravice, 
  ďakovného listu (PCH)
- Účasť na workshope Košice – Maďarsko – Slovenská spolupráca, vyhľadávanie tém a spoločných 
  partnerov na projektoch (PCH

Oľga Karabínová
- Mzdy, IVES, 2016, Košice 

Vladimír Krempaský
- Digitálne múzeum, október 2016

Patrícia Mackovjaková
- Seminár – „Využitie prírodovedných expozícií v procese enviromentálneho vzdelávania“
  v Liptovskom Mikuláši – 14.6.2016 (PM)

Mária Staňová Michalková
- Školenie k evidencii zbierok v ESEZ 4G- 5.-6. apríla 2016 Bratislava
- XX. ročník konferencie Etnológ a múzeum- 21.- 23. júna 2016 Banská Štiavnica
- Medzinárodné tkáčske sympózium- 30. júna 2016 Košice- aktívne zapojenie v diskusii

Marta Nižnanská
- Aktívna účasť na pracovnom stretnutí botanikov múzeí, VŠ, BZ a SAV v ŠOP SR v Prešove (MN)
- Aktívna účasť na pracovnom stretnutí členov stráže prírody (Novoveská Huta-Ferčekovce, Správa 
  NP Slov.raj) (MN)
- Spolupráca s odbornými pracovníkmi z iných inštitúcií (Botanický ústav SAV, ŠOP SR,   
   múzeá..) (MN)
- Účasť na  pracovnom stretnutí s vedúcou Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK k riešeniu 
   depozitárov a budovy v Smižanoch (MN)

Juraj Pavlis
- Účasť na podujatí Matice slovenskej Hrdinovia Malej vojny spojenej s prezentáciou vlastného 
  príspevku Ján Nálepka – slovenský vojak v bojoch Malej vojny a v poľskom ťažení – 18. marca 
  2016
- Absolvovanie školenia ku katalogizačnému modulu ESEZ 4G organizovaného na pôde SNM 
  v Bratislave. – 4.-6. apríla 2016
- Účasť na valnom zhromaždení Zväzu múzeí Slovenska v Banskej Bystrici. – 20. apríla 2016 
- Návšteva prednášok z cyklu Vyhradené pre umenie organizovaných SNM - Spišským múzeom 
   v Levoči – jar (marec – apríl) 2016

Lívia Slebodníková



- Mzdy, IVES, 2016, Košice 

Linda Spaleková
- Festival múzeí hrad Červený kameň –koordinácia podujatia za múzeum a účasť, jún 2016

Táňa Stašiková
- Autorský zákon – Bratislava, február 2016
- Prezentácia VVČ  - Košice Východoslovenské múzeum, apríl 2016
- Exkurzia Maďarsko -  Somogyvár, Ozora, apríl 2016
- Mesto deťom: príprava podujatia za múzeum a účasť, jún 2016
- Dni humoru na Spiši: príprava podujatia za múzeum a účasť 25. – 26. jún 2016
- Súhradnice 2016, účasť v prezentačnom stánku august 2016
- Digitálne múzeum, október 2016

Monika Štefanovičová
- Workshop spracovanie a ochrana negatívnych fotografických materiálov, Bratislava, október 2016

Miroslav Števík
- Nové poznatky z histórie mesta Poprad, 29. 10. 2016, Poprad
  Vystúpenie s referátom: Pozícia piatich hornospišských mestečiek v rámci Provincie XVI spišských 
   miest
- Pamiatky a genealógia, 11. - 12. 10. 2016, Bratislava
  Vystúpenie s referátom: Majitelia domov historického centra Spišskej Novej Vsi v poslednej tretine 
  18. storočia

Zuzana Štrauchová
- Mesto deťom: príprava podujatia za múzeum a účasť, jún 2016
- Dni humoru na Spiši: príprava podujatia za múzeum a účasť 25. – 26. jún 2016
- Festival múzeí hrad Červený kameň –koordinácia podujatia za múzeum a účasť, jún 2016
- Seminár – „Využitie prírodovedných expozícií v procese enviromentálneho vzdelávania“
  v Liptovskom Mikuláši – 14.6.2016
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