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1. Všeobecná charakteristika organizácie  
 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od svojho vzniku  v roku 1951 prešlo viacerými 
legislatívnymi zmenami, vrátane zmeny subjektu zriaďovateľa i názvu organizácie. 
V súčasnosti je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi príspevkovou organizáciou, ktorej 
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov). Právnym dokladom je zriaďovacia 
listina vydaná zriaďovateľom s účinnosťou od 1. 4. 2009, s dodatkom z 11.7.2016. 
Postavenie, úlohu múzea, ako aj podmienky na výkon základných odborných činností 
v múzeu, ktorými sú   nadobúdanie, ochrana a prezentácia predmetov kultúrnej hodnoty ako 
súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska upravuje zákon č.  38/2014 z 31. januára 2014, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty.  

Múzeum Spiša  má regionálny rozsah a územne je jeho zbernou oblasťou región Spiš. 
Svojou špecializáciou na dejiny výroby klávesových nástrojov a vývoja nábytku na Slovensku, 
prírodovedný výskum a baníctvo na Spiši, ako aj na dokumentáciu histórie mesta a regiónu,  
patrí  medzi najväčšie a najkomplexnejšie múzeá nielen na Spiši, ale aj v rámci celého 
regiónu Východného Slovenska a Slovenska vôbec. Zbierkový fond múzea obsahuje takmer 
140 tisíc kusov zbierok z odborov: história, národopis, dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny 
techniky, numizmatika, archeológia, baníctvo, mineralógia, petrografia, paleontológia, 
botanika, zoológia. 

Múzeum Spiša sídli v meste Spišská Nová Ves, na území jeho pamiatkovej zóny, na  
Letnej ul. č. 50, v historickej budove – Provinčný dom, ktorá je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Od roku 2016 sa v rekonštruovanom múzeu  pripravujú nové expozície História 
a Príroda Spiša. Novovzniknutá výstavná plocha, viac ako  1000 m2, je v súčasnosti využívaná 
na dlhodobé i dočasné výstavy. 
Múzeum Spiša spravuje pobočné zariadenia s expozíciami: 

 Kaštieľ Markušovce      KP   Expozícia historického nábytku 

 Letohrádok Dardanely  KP  Expozícia klávesových hudobných nástrojov 
(po rekonštrukcii 2016                         prebieha postupná príprava novej expozície) 

 Národopisné múzeum Smižany Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša 

 Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch  
 
Uvedené informácie dokladujú široké zameranie múzea a jeho veľkú obsahovú rôznorodosť. 
Múzeum v súčasnosti poskytuje kultúrne služby, ktorých kvalitatívna i kvantitatívna úroveň 
sa priblížila k štandardom európskych múzeí. Medzi najdôležitejšie odborné činnosti múzea 
patrí akvizičná, vedeckovýskumná, publikačná a prezentačná činnosť. Múzeum zabezpečuje 
prevádzku 8 objektov, z ktorých 6 je zaradených do kategórie NKP, čo zvyšuje náročnosť 
starostlivosti a vyžaduje  nemalé úsilie na zabezpečenie ich trvalej udržateľnosti a ochrany. 

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  
 
Rok 2017 bol pre Múzeum Spiša v SNV (MS) rokom nových začiatkov, veď jeho 

východiskom boli výsledky dosiahnuté v roku 2016, ktorý pokladáme v zmysle existencie  MS 
od roku 1951 a jeho budúceho smerovania za historický medzník.   
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V roku 2016, symbolicky v roku 65. výročia MS boli ukončené dva veľké investičné projekty vo 
výške 4 mil. eur,  realizované s finančnou podporou Európskych štrukturálnych fondov, 
Regionálneho operačného programu ROP 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.  
Prvý s názvom: Rekonštrukcia areálu hudobného múzea – letohrádok Dardanely 
v Markušovciach, ktorého slávnostné otvorenie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí 13.mája 2016. Druhý projekt: „Múzeum Spiša v SNV - Obnova Provinčného 
domu“, bol realizovaný od júla 2015 – do júna 2016 a  slávnostné sprístupnenie sídla múzea 
sa konalo 21. septembra 2016.  

2.1. 2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti – „Rok Múzea Spiša v kocke“ 
Rok 2017 bol pre MS zaťažkávacím v zmysle uvedenia  nových objektov do prevádzky, nielen 
po  technickej stránke – odstraňovanie kolaudačných nedostatkov, nastavenie spotreby 
energií a zabezpečenie prevádzky.... Hlavnou úlohou pracovníkov  MS bolo navrhnúť, 
finančne zabezpečiť a realizovať aktivity do  rozsiahlych novovzniknutých expozičných 
a výstavných priestorov, aby sme vedeli naplniť  vlastné príjmy, ktoré nám zriaďovateľ pre 
rok 2017 určil na 40 500 eur. V roku 2017 sme  pre návštevníkov pripravili 18 výstav, z toho 
7 vlastných a 12 zapožičaných od iných kultúrnych inštitúcií (viď. kapitolu 3.1.4). Okrem 
výstav  sme realizovali kultúrne podujatia v počte 205. Vymenujeme kľúčové: koncerty, 
tvorivé dielne, nočné prehliadky, prednáškové formáty „O múzeu v pivničke“ a „Dvorné 
dialógy“ (viď. linky v kapitole 6). 
Spolu MS v roku 2017 dosiahlo návštevnosť 45 819 osôb a celkové príjmy 48 498,33eur, 
z toho príjmy za služby (vstupné) činia 33 573,80 eur. Formu kultúrnych poukazov využilo 
4042 školákov, čo pre MS predstavuje ďalší príjem.  
Tak ako po iné roky MS v roku 2017 veľkú časť svojich aktivít uskutočnilo vďaka finančnej 
podpore z projektov (FPU, Mesto SNV), ako aj interných projektov OKaCR, ktoré p. vedúca 
PhDr. J. Kovácsová vyhlásila formou súťaže, so zámerom pomôcť zrealizovať aspoň časť 
nových expozícií. (MS získalo 15 tis. eur na prvú časť expozície História Spiša – interaktívne 
prvky, maketa Provinčného domu  podľa Fr. Bartla 1786 a prvá časť expozície). 
Jednou z najvýznamnejších inovácií bola interaktívna aplikácia Spiš v kocke (FPU), ktorou sa 
MS v prezentačnej oblasti priblížilo k múzeu vo verzii 3.0. V roku 2017 Múzeum Spiša prvý 
krát  podalo samostatne medzinárodný projekt v rámci programu Interreg V-A Poľsko-
Slovensko: Slováci a Poliaci – Cezhraničné kultúrne migrácie (partnerom bolo múzeum 
v Gorliciach). 
Podrobný rozpis projektov uvádza tabuľka v kapitole 4.3 a na  tomto mieste poskytujeme 
výber číselných údajov: v roku 2017 bolo podporených 8 projektov z FPÚ v celkovej výške 
55 876 eur, čo nám umožnilo uskutočniť plánované aktivity v plnom rozsahu, v 
zodpovedajúcej kvalite a na požadovanej úrovni.  Ďalšími boli projekt na kultúrne poukazy 
(4042 eur), ako aj projekty podporené z miest a obcí Spiša (1 880 eur) a už spomenutá 
podpora OKaCR cez projekt (15 tis.eur).  
(pozn. k 1.1.2017 v zostatku na bežnom účte bolo ešte 51 056,96 eur na 4 projekty z roku 
2016, ktoré sme realizovali- ukončili až v roku  2017. Podobne   31.12.2017 prešlo do roku 
2018- 22 144,12 eur na 3 projekty, ktoré budú ukončené v roku 2018)  

Jednou zo základných činností MS je zbierkotvorná činnosť, ktorá bola v roku 2017 
veľmi bohatá. MS získalo 6911 kusov zbierok – zberom, darom a kúpou ( v hodnote 6500 
eur z FPU a 1100 eur z podpory  OKaCR).  
Významný posun nastal vo vedecko-výskumnej činnosti. Pracovníci riešili 8 úloh a MS prvý 
krát na VVČ  získalo finančnú podporu z OKaCR (2000 eur) na realizáciu úlohy: Levočské 
vrchy – kamienok v mozaike prírody. Na riešení úlohy sa podieľali pracovníci 
prírodovedného oddelenia múzea, ale i externí pracovníci. Vedúcim projektu bol RNDr.P. 
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Chromý. Mimoriadne bohatá bola publikačná činnosť (kap. 3.1.3), v prezentačnej oblasti 
(tlačové, el. siete, obrazové správy) a v marketingu (viď. kap. 6) došlo k výraznému posunu 
tak v kvalite, rozsahu, ale i vo forme a v inováciách.  

 V oblasti  prevádzky a starostlivosti o objekty (8 objektov z toho 6 NKP) za 
najvýznamnejšiu aktivitu považujeme rekonštrukciu kanalizácie v Markušovciach, ale i ďalšie 
práce ( viď, kap. 4.2). V roku 2017 sa podarilo obstarať z FP, ktoré poskytol KSK nové 
motorové vozidlo zn. Volskwagen Touran (7 miestne).  

Úspech Múzea Spiša v SNV bol v roku 2017 korunovaný ocenením v súťaži Múzeum 
roka, v ktorej  z 9. hodnotených  múzeí SR skončilo MS na čestnom 3. mieste.  

Múzeum Spiša v SNV bolo v roku 2017 úspešné aj z pohľadu ekonomiky. Rok 2017 
sme ukončili s kladným hosp. výsledkom 12 515,69 eur. Múzeum v roku 2017  začalo 
hospodáriť so schváleným rozpočtom 456 900 eur, ktorý po úpravách  bol k 31.12.2017 
čerpaný vo výške 496 960 bežných výdavkov a 21 425 kapitálových výdavkov čo je 518 385 
eur. Rozpočet vlastných príjmov po všetkých zmenách (príjem z projektov, darov, príspevku 
ÚPSVaR,  vlastných príjmov z návštevnosti a poskytnutých služieb .... spolu 92 828 eur) činil 
611 213,07 eur (viď. podrobne v kapitole 4.1).   

Za silné stránky považujeme: 
- Poloha múzea, Múzeum Spiša sídli vo vlastnom objekte, jedinečnej historickej,  

rekonštruovanej budove, lokalizovanej v centre pamiatkovej zóny – na námestí v Spišskej 
Novej Vsi. Je to výhodná poloha dostupnosti pre návštevníka a centrum diania hlavných 
podujatí v meste. Okrem vlastivedného charakteru a rozsiahleho zbierkového fondu múzea, 
majú silné a špecializované zastúpenie v múzeu umeleckohistorický a muzikologický odbor, 
ktoré sú prezentované v historických budovách a expozíciách v  kaštieli a letohrádku 
Dardanely v Markušovciach. Objekty sú situované v rozsiahlom Francúzskom parku, ktorý 
pre návštevníka predstavuje zónu oddychu, pokoja a relaxácie. Areál ešte stále predstavuje 
pre  MS nevyužitý potenciál z pohľadu rozvoja pre kultúrny turizmus (infraštruktúra). 

- Veľmi úspešná projektová činnosť tak veľkých investičných projektov, ako aj 
mäkkých krátkodobých projektov na zabezpečenie realizácie základných činností múzea ako 
sú  akvizícia, reštaurovanie, tvorba expozícií a výstav, starostlivosť o zbierky zahraničné 
služobné cesty. 

- Personálne obsadenie a nová organizačná štruktúra, ktorá obsiahla vyvážene 
všetky činnosti (odborné i servisné), postupné vytváranie kvalifikovaných  pozícií tak 
v odborných činnostiach, ako i v službách pre návštevníka a technickom servise. Vytvorenie 
pozícií ako muzeálny pedagóg, archeológ, informatik, pracovník pre marketing.  

- Zavádzanie nových technológií a propagačno komunikačných metód 
- Zahraničná mobilita odb. prac. (FPU /2000 eur): Konferencia ICOM NATHIST v 

USA Pittsburghu - Carnegie Museum of Natural History, s aktívnou účasťou 
a prezentáciou. 

 
Slabé stránky a problémové oblasti 

- Rozsiahly majetok, MS zabezpečuje prevádzku 8 objektov, z ktorých 6 je zaradených do 
kategórie NKP, čo zvyšuje náročnosť starostlivosti a vyžaduje  nemalé úsilie na zabezpečenie 
ich trvalej udržateľnosti a ochrany. Stavebno-technický stav budov a zariadení prevádzok 
múzea sa síce vylepšil rekonštruovaním objektov zo štrukturálnych fondov (Provinčný dom, 
letohrádok, domček), ale na ostatných objektoch je naďalej v zlom stave, nakoľko bolo do ich 
opráv a pravidelnej údržby málo investované (Hospodárska budova, Múzeum v Smižanoch...) 
- V roku 2017 sa MS  nepodarilo zrealizovať opravu strechy v letohrádku Dardanely  
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- Stále pretrváva riešenie odstraňovania nedostatkov v rekonštruovaných budovách (Prov.           
dom, Dardanely) 
- Pokračovanie riešenia havarijného stavu drevín v parku v Markušovciach 
- Havarijný stav  budovy Národopisného múzea v Smižanoch. Hľadanie systémového riešenia 
(návrhy riaditeľky MS Ing. Z. Krempaskej) alebo alternatívneho riešenia postupnými -
opravami (deponovaných je tu  80% zbierok MS - povinnosť ochrany zo zákona, ale aj 
národopisná expozícia). 
- Nevyhovujúce finančné ohodnotenie pracovníkov v kultúre, oproti  ohodnoteniu v štáte, 
v národnom hospodárstve (hrubá priemerná mzda/2017 v  MS je 667 eur) 
- Nevyhovujúca webovská stránka – je v rekonštrukcii 

 

2.2. 2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia    
 
Múzeá 
 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia 
na návštevníka  2016 2017  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné ukazovatele 

počet expozícií (stálych, dlhodobých) 
spolu  3  5 

KULT – 1. Modul, 
riadok 3 

Z toho nových  0 
 

2 
KULT – 1.Modul, 
riadok 4 

počet realizovaných výstav spolu 
 7 

 
18 

KULT – 1. Modul, 
riadok 18 

počet ukončených výskumných úloh 

5 3 

vypĺňať ako 
v predchádzajúcich 
rokoch 

počet prebiehajúcich výskumných úloh 

8 7 

vypĺňať ako 
v predchádzajúcich 
rokoch 

počet návštevníkov múzea spolu 25 014 45 819 
KULT –1. Modul, 
riadok 26  

Platená návštevnosť 

17 143 33 760 

vypĺňať ako 
v predchádzajúcich 
rokoch 

Neplatená návštevnosť 

7 871 12 059 

 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich 
rokoch KULT – 1. 
Modul, riadok 33 

počet výchovnovzdelávacích aktivít 
realizovaných múzeom 159 179 

KULT – 1. Modul, 
riadok 23 

počet kultúrno-spoločenských 
realizovaných múzeom 22 26 

KULT – 1. Modul, 
riadok 25 

prírastok zbierkových predmetov 3 756 6 911 
KULT – 1. Modul, 
riadok 8 
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Finančná oblasť 2016 2017  

cieľ:  
znižovať náklady a zvyšovať mieru 
samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť múzea spolu      553 618,00  846 531,00 
KULT – 2. Modul, r. 
19 

mzdové náklady celkom (vrátane 
odvodov)  337 496,00 381 881,00 

KULT – 2. Modul, r. 
22+r.26+r.27 

prevádzkové náklady 81 541,00 108 953,00 
KULT -  2. Modul, r. 
29 

kapitálové výdavky  29 267,00   37 630,00 KULT -  2. Modul, r. 
34 

nákup zbierkových predmetov 
z vlastných zdrojov 

100,00     1 425,00 KULT -  2. Modul, 
r.36 

nákup zbierkových predmetov z iných 
zdrojov 

12 126,00    6 175,00 KULT -  2. Modul, 
r.37 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 477 745,43 509 599,71 
k 31.12. , účtovné 
výkazy 

výdavky na činnosť  36 438,04 116 322,84  
 K 31.12., účtovné 
výkazy 

    

 Výnosy spolu  577 841,00 859 047,00  
KULT – 2. Modul, 
r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 437 712,00  496 960,00  
 k 31.12., účtovné 
výkazy 

na kapitálové výdavky 20 586,00  216 963,00  
 k 31.12. , účtovné 
výkazy 

Spolu 458 298,00  713 923,00  
 KULT – 2.Modul, r. 
4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu  1 669,92 1 298,00  
KULT – 2.Modul, r. 
18 

z vlastnej  činnosti  52 084,01 40 340,00  

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

dary a sponzorské 600,00   1 590,00 
 KULT – 2.Modul, r. 
12 

spolu 54 353,93  43 228,00    

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy  2 971,00  4 042,00  získaná suma 

Transfery z rozpočtu obcí, miest 2 900,00 1 880,00 
KULT – 2.Modul, r. 
5 

domáce projekty: tuzemské granty 
spolu 79 954,73  97 018,00 

KULT – 2.Modul, r. 
3(ide čerpané  a 
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zúčtované dotácie 
FPU,ÚPSVaR,MK SR 
a kapit. výdavky 
FPU 

zahraničné projekty: zahraničné granty 
spolu  0,00  0,00 

 KULT – 2.Modul, r. 
10 

počet podaných projektov 
 

 14 10  
projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, 
MK SR, ÚV SR, 
zahraničné granty, 
granty zo 
súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- 
mimo kultúrnych 
poukazov 

počet schválených projektov   11    9  

výška získaných financií z externých 
grantov a projektov spolu  85 825,73  98 898,00 

 Vnútorné procesy, inovácie,  
marketing 2016 2017   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

Počet aktivít realizovaných v 
spolupráci s inými KZ v KSK  3  2 

SOS SNV  Sp. 
Jeruzalem, SOK –jej  
výročie vzniku , Noc 
múzeí a galérií 

počet nových partnerstiev 7   11 

 OOCR Slov. raj a 
Spiš , kultúrne 
zariadenia v PSK, 
BBSK, SNM v BA, 
SMOPaJ, TANAP  

počet nových kľúčových aktivít 3   12 

Možno popísať 
nižšie 
v komentároch 
alebo v ďalších 
kapitolách (č.3 
a 3.1.4.) 

počet kľúčových mediálnych výstupov   21  42  

články v tlači, TV, 
rozhlase, sociálne 
médiá (odhad počtu 
kľúč. výst.) kap.6 

Strategický rozvoj 2016 2017   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

Definovaná stratégia rozvoja 

Ukončenie 
rekonštrukcií, 
príprava 
nových 
projektov, 
pokračovanie 
v úprave 
infraštruktúry 

Identifikovať 
a vytvoriť 
prioritné 
expozície 
vhodné pre 
oživenie 
ponuky 
zariadení Áno 
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vlastný ukazovateľ rozvoja   

Pomer počtu 
návštevníkov 
k počtu vytvor. 
expozícií 

definovať, iba ak 
bol nejaký 
špecificky 
stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2017 

- Identifikovať priestory pre 
inovatívne expozície  
- Identifikovať nosné témy 
a scenáre nových expozícií  
- Technicky a finančne 
zabezpečiť podmienky pre 
postupné vytváranie expozícií 
a inovatívnej ponuky  
- podanie projektu 
cezhraničnej spolupráce 
Interreg  

  

Realizované boli 
projekty na arch.-
výtva. riešenia exp.  
Systemat. krokmi 
sme začali tvoriť 1. 
časť exp. História 
a interaktívnu 
prezentáciu k časti 
Príroda Spiša – Spiš 
v kocke. Inštaláciou 
klavírov v letohr. 
pripravujeme 
zbierky pre exp.  

 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017 

 Aktivita Popis 

Voda, duša Zeme – výstava   
vlastná 

25.4. 2017 – 15. 1. 2018, prírodovedná výstava odborných 
pracovníkov Múzea Spiša, 2 346 návštevníkov  

Keď drevo spieva – výstava 
vlastná  

20. 5. 2017 – 31. 12. 2017, realizovaná z projektu FPU 
v letohrádku Dardanely, vrátane sprievodných podujatí , 7 225 
návštevníkov 

Dvorné dialógy výber z 
uskutočnených č.40-č.49 
v roku 2017, Č. 42 – 
prednáška  
 

29. 3. 2017, slávnostná prezentácia Vlastivedného zborníka 
Spiš 8, hosť: doc. PhDr. Ivan Chalupecký, 48 návštevníkov 

Slávne dejiny Provincie XVI 
spišských miest 

18. 5. 2017 premiéra filmu, 90 návštevníkov 

Prvá časť historickej 
expozície – Provincia XVI 
spišských miest 

Od 11. 9. 2017, predstavenie obdobia existencie Provincie XVI 
spišských miest (stretnutie predsedov NKÚ krajín V4), 1 521 
návštevníkov 

Spiš v kocke 
Realizácia otvoreného systému interaktívnej, multimediálnej 
mapy, ktorá slúži ako základná informácia o regióne Spiš 

Koncerty – výber 
z uskutočnených koncertov 
Vianočný koncert 

21. – 22. 12. 2017, koncert známeho huslistu Dalibora 
Karvaya, letohrádok Dardanely v Markušovciach, 241 
návštevníkov 

 
Poznámka: podrobné  vyhodnotenie je uvedené v kapitolách č. 3.1.1 – 3.1.5 
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3.1. Plnenie štandardov 
 

Oblasť Cieľ Ukazovateľ navrhovaná 
hodnota  

Plnenie za 
rok 2017 

3.1.1 akvizícia Získavanie 
nových 
zbierkových 
predmetov 

Počet získaných 
zbierkových predmetov 
k celkovému počtu 
zbierok (počet zbierok v roku 

2017 – 6911 ks) 

0,05% 4 % 

  Počet získaných 
zbierkových predmetov 
na odborného 
zamestnanca  

10 ks 628 ks 

 Skatalogizované 
predmety 

Počet skatalogizovaných 
predmetov na 
odborného zamestnanca 

10 ks 
(okrem 
získaných 
nových) 

30 ks 

 Digitalizácia Počet využitých 
zdigitalizovaných 
predmetov  

5 ks 25 ks 

3.1.2 ošetrovanie Ošetrené 
zbierky 

Počet ošetrených 
predmetov k celkovému 
počtu zbierok 

0,08% 0,1 % 

3.1.3 výskum Odborný výstup Počet štúdií a článkov 
v odbornej tlači  na 
odborného zamestnanca 
(k počtu 11 osôb) 

1 ks 1, 8 ks 

 Odborný výstup Počet prednášok na 
odborných fórach na 
odborného zamestnanca  

1 ks 2,27 ks 

 Popularizácia 
odborného 
výstupu 

Počet popularizačných 
článkov a prednášok na 
odborného zamestnanca 

2 ks 2,5 ks 

3.1.4 prezentácia Prezentácia 
výsledkov 

Počet kultúrno-
vzdelávacích aktivít na 
zamestnanca (okrem 
THP)-(počet KVČ 205 k 
počtu 20 osôb) 

2 ks 19 ks 

  Počet návštevníkov 
kultúrno-vzdelávacích 
aktivít k celkovej 
návštevnosti (počet 
návštevníkov na KVČ 
8154 k celkovej 
návštevnosti 45 819 
osôb)  

15% 18 % 

 Návštevnosť Počet návštevníkov 
k počtu obyvateľov 
mesta (počet 

20% 124 % 
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návštevníkov 45 819 
osôb k počtu 37 000 
obyvateľov mesta SNV) 

 Atraktivitu 
webu 

Počet návštev na 
webe/Facebooku k počtu 
reálnych návštevníkov 

10% 9,51 % 

 Využitie fondu Počet vystavených 
predmetov (v počte 590 
ks) k zbierkovému fondu 
múzea  

0,1% 0,4% 

 Výstavná 
činnosť 

Počet vlastných výstav 
 (7 výstav) na odborného 
zamestnanca (vo svojej 
organizácii)  

0,2 ks 0,6 ks 

  Počet prevzatých výstav 
(11 výstav) na 
odborného zamestnanca 
(11 osôb)  

0,2 ks 1 ks 

  Počet stálych programov 
(v počte 98) viažucich sa 
k výstave na odborného 
zamestnanca 

0,6 ks 5 ks 

  Počet vlastných výstav 
mimo múzea / galérie na 
odborného zamestnanca 

0,2 ks 0 ks 

 Otváracie 
hodiny 

Počet hodín keď je 
múzeum / galéria 
verejnosti prístupné 
v týždni 

36 h 49 h 

 
Poznámka: 
KULT (MK SR)9-01 / ekonomické oddelenia Múzea Spiša v SNV vyhodnocuje v Module 3. 
osoby zabezpečujúce činnosť múzea v časti odborní zamestnanci počet 23 osôb, avšak pri 
prepočte v tabuľke štandardov (3.1.1 akvizícia) sme pracovali s počtom 11 osôb, nakoľko to je 
reálny počet zamestnancov , ktorí majú svoje fondy so zbierkami, spracúvajú odborne 
zbierkový fond, napĺňajú akvizičnú činnosť. Celkový počet 23 osôb zahŕňa múzejných 
pedagógov, pracovníkov sprievodcovských služieb, pracovníkov odd. správy zbierok a 
marketingu.  
Navrhované ukazovatele v tabuľke môžu viesť k skresleniu celkových údajov a výsledku 
plnenia štandardov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
 

3.1.1. Akvizícia 

Komisia pre tvorbu zbierok Spoločenskovedného a Prírodovedného oddelenia sa v roku 
2017 zišla 3 krát  ( 3. apríla 2017, 8. decembra 2017 a 11. 12. 2017 ), celkový počet 
získaných zbierok v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 2017 -  6 911 kusov. 

Spoločenské vedy (SVO). Počet získaných zbierok  spoločenskovedného  oddelenia, po 
jednotlivých odboroch: archeológia, história, národopis, dejiny umenia, numizmatika, dejiny 
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techniky.  Akvizíciou zberom a darom  SVO získalo 367 ks zbierkových predmetov. 
Najvýznamnejšou akvizíciou 2017 pre SVO bol dar od rodiny Hegenbartovej z pozostalosti 
Karola Hegenbarta – pozadie na fotenie plátno z fotoateliéru Matz a spol. 

 

Odbor 

Prírastky 

Spôsob nadobudnutia 

Zber Kúpa Dar Prevod 

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

Archeológia 204 204 0 0 0 0 0 0 204 204 

História 101 101 0 0 0 0 101 101 0 0 

Národopis 43 43 0 0 0 0 43 43 0 0 

Dejiny umenia 19 19 0 0 0 0 19 19 0 0 

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

Numizmatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Spolu 367 367 0 0 0 0 163 163 204 204 

 
Prírodné vedy (PVO) v roku 2017 získalo akvizíciou kúpou, darom, zberom 6 544  ks  
zbierkových predmetov po jednotlivých odborov: paleontológia, botanika, zoológia. 
Najvýznamnejšou akvizíciou 2017 pre PVO  bol nákup realizovaný z projektu: 

 1. Akvizícia zo zbernej oblasti Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi – kúpa motýľov z oblasti 
Krompách, druhá fáza v hodnote 6 500 ,- €, z podporou verejných zdrojov poskytnutých 
Fondom na podporu umenia 2017. 

 2. Akvizícia mineralógie a paleontológie – v hodnote 1100 ,- €. podporená z finančných 
zdrojov OK a CR v Košiciach. 

 

Odbor 

Prírastky 

Spôsob nadobudnutia 

Zber Kúpa Dar Výmena 

Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. ks Prír.č. Ks Prír.č. ks 
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Geológia, 
mineralógia 
petrografia 19 19 0 0 19 19 0 0 0 0 

Paleontológia 56 56 0 0 56 56 0 0 0 0 

Botanika 115 115 115 115 0 0 0 0 0 0 

Zoológia 6354 6354 0 0 6299 6299 55 55 0 0 

PVO spolu 6544 6544 115 115 6374 6374 55 55 0 0 

 
 
Stav spracovania zbierok v I. stupňovej evidencii ESEZ 4G v elektronickej podobe za odbor 
Spočenskovedný a Prírodovedný odbor je 1507 zbierkových predmetov. 
Stav spracovanie zbierok v I. stupni klasickou formou v Prírastkovej knihe múzea je 3756 ks . 
 
Stav spracovania zbierkových predmetov v II. stupňovej evidencii odbornými pracovníkmi 
múzea je: 
 
 

 
 

 
MENO PRACOVNÍKA 

SVO - PVO 
 

 
ODOVZDANÉ 

KATALOG. 
KARTY 2017 

 
ESEZ 4G 

2017  

 

Mgr. Miroslav Števík 
Numizmatika, Dobová pohľadnica 
a historická fotografia 

 
219 

 
219 

Mgr. Juraj Pavlis 
História 

 

0 
 

59 
 

Mgr. Mária Michalková – Staňová 
Etnografia 

 

6 
 

22 

Margita Kočišová 
Etnografia 

 

0 
 

22 
 

RNDr. Pavol Chromý 
Zoológia 

 

17 
 

36 
 

Mgr. Denis Kuzl 
Zoológia 

 

0 
 

322 
1 
 

RNDr. Marta Nižnanská 
Botanika 

 
135 

 
224 

 

Mgr. Patrícia Mackovjaková 
Paleontológia 
Mineralógia 

 
0 
 

 
2 

 
SPOLU 

 
272 

 

906 
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3.1.2. Ošetrovanie 

 
Ošetrovanie zbierok prírodovedné oddelenie (RNDr.P.Chromý) 
V priebehu roka 2017 boli ošetrované zbierky z odborov botanika, zoológia vertebrata 
a evertebrata, geológia, mineralógia a paleontológia. 
 
Botanika 
V roku 2017 sa v herbári vykonávali práce vyplývajúce z opatrení na odstránenie nedostatkov 
po ukončení revízie na úseku botaniky. Zároveň sa herbár pripravoval na odovzdanie. Práce 
v herbári vykonávala botanička a kustód zbierky RNDr. Marta Nižnanská. 
Materiálne zabezpečenie: nákup obalového materiálu - podkladový a obalový papier na 
podlepovanie a zakladanie herbárových položiek, vyrobenie pečiatky na odborné označenie 
a popis herbárových položiek. Z vlastných a projektových prostriedkov. 
Herbárové  položky vyšších rastlín. 
Na ošetrenie herbárových  položiek  boli použité viaceré metodiky a technologické postupy.  
Na základné ošetrenie od mechanických nečistôt boli použité jemné štetce. Ošetrené 
položky boli obalené do nových ochranných obalov a prekladané do nových herbárových 
škatúľ, ktoré boli zabezpečené z projektov z minulých rokov.  
Na položky napadnuté plesňou sme použili alkohol, ktorý pleseň zničil a zároveň vyprchal 
a nezanechal žiadne stopy na podkladovom papieri ani na položke. Metodika vyžadovala 
precízny prístup, nakoľko sa jedná o jemnú a časovo náročnú prácu. Ošetrených bolo 47 
položiek. Proti živočíšnym škodcom sme využili metódu kryoskopického ošetrenia 
herbárových položiek. Balíky s herbárovými  položkami boli ponechané minimálne 48  hodín 
v mraziacom boxe. Po postupnom rozmrazení boli položky uložené  do nových škatúľ. Cieľom 
bolo eliminovať vývojové štádiá hmyzu. 
Machy a lišajníky boli ukladané do nových obálok, ktoré si odborná pracovníčka pripravovala 
na mieru podľa veľkosti položky. Položky boli riadne označené a popísané.  
Na ukladanie týchto položiek sme použili kovové skrinky, zabezpečené  z projektu FPU  
č. 16-630-05287  v roku 2016. 
Celkovo boli ošetrených 19 942 zbierok. 
 
Zoológia 
Kustód zbierky RNDr. Pavol Chromý 
Z odboru zoológia I – vertebrata boli ošetrené základnou očistou zbierky, ktoré sa vrátili 
z výpožičiek na výstavách vlastných a mimo múzea – Srnčia a jelenia zver, Žijem na strome 
a je mi dobre, dva preparáty vlka na výstave vo Zvolene. Pravidelne sa robila očista 
depozitárnych priestorov v Smižanoch. Čistenie okien, očista podlahy a pod. 
V roku 2017 sme začali s revíziou zbierkových predmetov zoológia II – evertebrata. Súčasťou 
revízie je aj preklad motýľov z nevyhovujúcich škatúľ do nových, ktoré sme zakúpili 
z projektu č.  16-630-05287 FPU. Revízia ešte nie je ukončená, preložených bolo 500 kusov 
motýľov do 15 škatúľ. Všetky položky boli ošetrené prípravkom Cyper, ktorý bol umiestnený 
v každej škatuli do sklenených kalíškov zakúpených z projektu č.  16-630-05287 FPU v roku 
2016. Z vlastných prostriedkov bol zakúpený insekticídny prostriedok AtakFumigator na 
chemické ošetrenie zbierok pre rok 2018. 
Zbierky zakúpené v roku 2017 projekt č. 17-522-04372 boli riadne ošetrené. Použitý 
prostriedok Invet. Škatule  vzduchotesne uzavreté. 
 
Mineralógia a petrografia 
Kustód zbierky Mgr. Patricija Mackovjaková 
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Urobená bola základná očista vzoriek a ich uloženie do ochranných igelitových, 
prachotesných vrecúšok označených lokalitnými  štítkami a základnými popismi. Podobne 
bol ošetrený aj osteologický materiál z Medvedej jaskyne z odboru paleontológia.  
 
Odborné ošetrenie a reštaurovanie zbierkových predmetov (PhDr. B. Kiczková) 
 
Počas roka boli vykonané revízie vybraných zbierkových fondov spoločenskovedného 
oddelenia – militárie, dejiny umenia – fond obrazov, numizmatika, etnografia – I. časť 
Zároveň počas revízií boli vybrané zbierkové predmety očistené, ošetrené a uložené na 
pôvodné miesto. 
V rámci vysporiadania zb. fondu archeológia boli vyčistené, zlepené a odborne ošetrené 
kachlice v počte 15 ks. 
V novej expozícii histórie v PD bolo inštalované stredoveké brnenie s príslušenstvom, pred 
inštaláciou vyčistené, odborne ošetrené a konzervované. 
Do pripravovanej expozície klávesových hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely 
v Markušovciach bol zabezpečené prevoz 5 ks klávesových hudobných nástrojov – čembalo, 
klavír, harmóniá. Následne boli rozobrané kusy mechaniky očistené funkčné časti opravené 
a odborne ošetrené. Po zložení nástrojov do celkov bola odborne prevedená povrchová 
úprava.  
Z finančných prostriedkov FPU bolo zabezpečené reštaurovanie zbierkových predmetov: 
z projektov z roku 2016 prešlo do roku 2017 reštaurovanie 6 ks obrazov hodnostárov 
Provincie XVI. spišských miest a reštaurovanie historických lustrov / 3 ks / a barokových 
hodín s podstavcom / 2 ks / 
z projektov vypracovaných v roku 2017 / prechádza do roku 2018 / to bolo reštaurovanie 6 
ks hodnostárov Provincie XVI. spišských miest a reštaurovanie historických hodín / 3 ks / 
a historického nábytku / 5 ks stoličiek /. 
 

3.1.3. Výskum  

    V roku 2017 publikovali odborní pracovníci v odbornej tlači výsledky svojej výskumnej 
práce. Tieto vychádzali v regionálnej, celoslovenskej i zahraničnej odbornej tlači. Štúdie 
a články obsahovali najmä problematiku z oblasti dejín a prírody Spiša.  
    Popri publikačnej činnosti sa uskutočnili početné prednášky odborných pracovníkov na 
odborných fórach, medzi ktorými nechýbali vedecké konferencie.  
    Okrem toho publikovali odborní pracovníci popularizačné články a prednášky.  
 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV 
EVIDENCIA NA ODDELENÍ: 
 
Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka 

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Galéria predstaviteľov Provincie XVI spišských 
miest. In: Pamiatky a múzeá, 2, 2017, s. 10 – 14. 
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Mgr. Miroslav Števík, historik 

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Galéria predstaviteľov Provincie XVI spišských 
miest. In: Pamiatky a múzeá, 2, 2017, s. 10 – 14. 

ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám Starej Ľubovne v rokoch 1412 – 1556. In: Rocznik Sądecki, XLV, 
2017, 48 – 68. 

ŠTEVÍK, Miroslav: K stredovekým dejinám Rudnian (do roku 1526). In: BLIŠŤAN, Miroslav – 
KACVINSKÝ, Cyril – ŠARÍK, Anton (zost.): Banícka obec Rudňany. Rudňany 2017, s. 11 – 23. 

ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám Rudnian v rokoch 1526 – 1918. In: BLIŠŤAN, Miroslav – 
KACVINSKÝ, Cyril – ŠARÍK, Anton (zost.): Banícka obec Rudňany. Rudňany 2017, s. 24 – 49.  

Múzeum Spiša Podporil Fond na podporu umenia - 9/2017, str. 9 
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/
2017/Icko_09_2017_web.p 

 
Mgr. Matúš Hudák, archeológ 
 
HUDÁKOVÁ, M./KASENČÁKOVÁ, Z.: Záchranný archeologický výskum v pamiatkovej 
zóne obce Ľubica, In: AVANS 2016 – v tlači 
 
HUDÁK, M./ HUDÁKOVÁ, M.: Zaniknutá sklárska huta Richvald - archeologický výskum z 
roku  1963. / Richvald, the extinct glassworks - archaeological research in 1963, In: História 
skla 2010-2016 – v tlači 
 
HUDÁK, M./ HUDÁKOVÁ, M.: Štrba – Šoldov – Archeologické pramene z 1. etapy výskumu 
v rokoch 1951-1952, In: Musaica-Archaelogica 2/2017, s. 38-57. 
 
HUDÁK, M./ HUDÁKOVÁ, M.: Hozelec zaviaty v časoch dávno minulých, In: Hozelecké noviny, 
č.1, December 2017, ročník II., s.12-13. 
 
HUDÁKOVÁ, M./KASENČÁKOVÁ, Z./KUČEROVÁ M.: Svedectvá najstaršej histórie, In: 
Sandecko – Spišské zošity, Tom 10, 2017, s. 12-19. 
 

Mgr. Martin Furmanik, knihovník 

Vedecké štúdie: 

FURMANIK, Martin. Poprad v čase vzniku Československej republiky. In Z minulosti Spiša 
XXIV : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči / zost. Ivan Chalupecký. Levoča : Spišský 
dejepisný spolok, 2016. ISBN 978-80-971553-3-9, s. 109-121. 

FURMANIK, Martin. Rusíni na Spiši v rokoch 1918 - 1945. In GAJDOŠ, Marián, KONEČNÝ, 
Stanislav, LUKÁČ, Marián (eds.): K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov: teoretické a 
metodologické otázky. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2016. ISBN 978-80-553-
3040-2. s. 51-66. 

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2017/Icko_09_2017_web.p
http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2017/Icko_09_2017_web.p
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FURMANIK, Martin. Výbuchy sociálnej nespokojnosti ako dôsledky vojnovej kataklizmy. 
Rabovačky na Spiši tesne po skončení prvej svetovej vojny. In KARPÍŠEK, Jaromír, STURZ, 
Zbyněk, BLÁHOVÁ, Marie et al.: České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. 
Hradec Králové : Oftis; Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 347-356. ISBN 
978-80-7435-672-8. 

FURMANIK, Martin. Vývoj národnostnej a socioekonomickej štruktúry spišského regiónu v 
prvých dvoch decéniách 20. storočia v zrkadle sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 
1921. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, pred. výk. rady Terezie 
Štyglerová, výk. red. Marie Průšová. Praha : Český statistický útad, 2017, roč. 59, č. 2, s. 99-
117. ISSN 0011-8265. 

Články: 

FURMANIK, Martin. 500 rokov od rozdelenia. Koľko ešte ostáva do zjednotenia? In Cesta 
plus, šéfred. Zuzana Vandáková. Piešťany : BeneMedia, 11. 4. 2017. Dostupné na internete: < 
http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-04-11-500-rokov-od-rozdelenia-kolko-este-
ostava-do-zjednotenia>. ISSN 1339-7346. 

FURMANIK, Martin. Nové knihy v Infomúzejke Múzea Spiša. In Informátor. Kultúrno-
spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves : Mestský úrad Spišská 
Nová Ves, 2017, roč. 27, č. 3, s. 8. ISSN 1339-049X. 

FURMANIK, Martin. Výzva Múzea Spiša k občanom mesta Spišská Nová Ves. In Informátor. 
Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves : Mestský úrad 
Spišská Nová Ves, 2017, roč. 27, č. 7, s. 12. ISSN 1339-049X. 

FURMANIK, Martin. Poddaní museli vyznávať náboženstvo ako zemepán. In MY Noviny Spiša. 
Bratislava : Petit Press a.s., 7. 11. 2017, roč. 3, č. 44, s. 4. 

FURMANIK, Martin. Spišský región zohral v dejinách reformácie na Slovensku dôležitú úlohu. 
In MY Noviny Spiša. Bratislava : Petit Press a.s., 14. 11. 2017, roč. 3, č. 45, s. 4. 

FURMANIK, Martin. Položil život za zachovanie Česko-Slovenska. In MY Noviny Spiša. 
Bratislava : Petit Press a.s., 21. 11. 2017, roč. 3, č. 46, s. 10. 

RNDr. Pavol Chromý 
CHROMÝ,P., Gibalová, E. 2017: Výsledky práce botanickej sekcie na XLI. ročníku 
Východoslovenského tábora ochrancov prírody a krajiny v Kamienke pri Starej Ľubovni. 
(článok v tlači po autorskej korektúre, 10 strán). 
 
Tlačová správa k výstave Dravé vtáky v prírode (P.Chromý) 
Lektorský text k výstave Dravé vtáky v prírode (P.Chromý) 
Vypracovanie tlačovej správy k výstave Srnčia zver (P.Chromý) 

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-04-11-500-rokov-od-rozdelenia-kolko-este-ostava-do-zjednotenia
http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-04-11-500-rokov-od-rozdelenia-kolko-este-ostava-do-zjednotenia
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Mgr. Denis Kuzl 
KUZL, D., 2017: Správa o činnosti hydrobiologickej sekcie na XLI. ročníku 
Východoslovenského tábora ochrancov prírody a krajiny v Kamienke pri Starej Ľubovni. 
(článok v tlači, 6 strán) 
 
Tlačová správa a lektorský text k výstave Voda, duša Zeme (D.Kuzl) 

3.1.4.  Prezentácia 

 
Múzeum usporiadalo spolu 205 kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích podujatí, a to 179 pre 
deti a študentov a 26 podujatí pre dospelého návštevníka. 
V Provinčnom dome pokračovali cyklické podujatia - Dvorné dialógy a O prírode v pivničke, 
ktoré dospelému návštevníkovi ponúkli zaujímavé témy. 

Zrealizovalo sa 18 výstav, z toho 7 vlastných ( viď tabuľka prehľad výstav) z histórie  – 
Provinčný dom – história Provincie XVI spišských miest, z prírody -  Voda duša Zeme, kde 
bola pripravená aj súťažno-zábavná forma prehliadky výstavy a tradičnej ľudovej kultúry a 
hudby. 

Zvýšila sa ponuka edukatívnych  podujatí a tvorivých dielní pre organizované školské skupiny. 

V Národopisnom múzeu v Smižanoch sa osvedčili podujatia viažuce sa k jednotlivým 
obdobiam roka – Ket fašengy ta fašengy, ta še fašengujme, Veľkonočné tvorivé dielne, 
Remeselnícke týždne, Vianočné oblátky. 

V Letohrádku Dardanely sme ponúkli návštevníkom zaujímavú výstavu ľudových hudobných 
nástrojov od výrobcov zo Spiša s názvom Keď drevo spieva, ktorá bola podporená finančnou 
čiastkou 4000,- € z FPU. Pre organizované skupiny boli pripravené sprievodné aktivity, vďaka 
ktorým bola výstava vysoko navštevovaná.  

Boli realizované nové formáty podujatí – Staň sa malým múzejníkom, Zimné kreatívne večery 

 
Prehľad výstav Múzea Spiša v SNV v roku 2017 
 

P. č. Názov výstavy Dátum výstavy Počet osôb Príjmy v € + 
Kultúrne 
poukazy 

1 PROVINČNÝ DOM V SNV – 
história/architektúra/múzeum  

2. 1.– 28. 2. 2017 
248 263,50 

2 LEVOČSKÁ BIELA PANI   2. 1. - 31. 3. 2017 352 380,25 

3 VÝROBA MODROTLAČE 
Z DIELNE ELEMÍRA MONTŠKA 
V HRANOVNICI 

2. 1. – 31. 1. 2017 
30 7 

4 OD MAĽUČKEHO MALA 9. 2. – 31. 8. 2017 439 214,10 
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5 PROVINČNÝ DOM V SNV – 
história  

1. 3. – 31. 12. 2017 
1 521 

911,68,KP 
118 

6 VAJÍČKO MAĽOVANÉ 9. 3. – 17. 4. 2017 281 140,66 

7 DOBRÚ CHUŤ, CTIHODNÍ 
MEŠŤANIA 

5. 4. – 31. 12. 2017 
1 451 

773,85, KP 
133 

8 SRNČIA ZVER 25. 4. – 10. 6. 2017 
1 089 

   321,70,KP 
203 

9  VODA, DUŠA ZEME 25. 4. – 31. 12. 2017 
2 346 

971,42, KP 
382 

10  VEDECKÁ HRAČKA 6. 5. – 31. 8. 2017  940 600, KP 340 

11 KEĎ DREVO SPIEVA 20. 5. – 31. 12. 2017 7 225 0 

12 SLOVENSKÝ ORNAMENT 
OČAMI SPIŠIAKOV 

20. 6. – 31. 8. 2017 
58 14 

13 ŽIJEM NA STROME A JE MI 
DOBRE 

15. 7. – 31. 10. 2017 
877 

505,62, KP 
37 

14 OD KOLÍSKY PO HROB 
V ZNAMENÍ DREVA 

28. 9. – 31. 12. 2017 
744 195, KP 126 

15 HLAVOLAMY, LOGICKÉ HRY 5. 9. – 30. 9. 2017 134 134 

16 500 ROKOV REFORMÁCIE 5. 9. – 31. 12. 2017 80 44 

17 DIVADELNÝ SPIŠ 19. 10. – 31. 12. 2017 123 26 

18 DRAVÉ VTÁKY V PRÍRODE 15. 11. – 31. 12. 2017 363 120, KP 125 

SPOLU 
18 301 

5 622,78 

KP 1 464 

 
 

3.1.5. Vedecko- výsumná činnosť 
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Evidencia vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov Múzea Spiša v Spišskej Novej 
Vsi za rok 2017 
 
Mgr. Juraj Pavlis 
JP/03 - evid. č. 287/17 
Ochotnícke divadelníctvo na Spiši 
VVČ riešená v súvislosti s plánom výstav na rok 2017, výstava bola venovaná 85 výročiu DS 
Hviezdoslav zo SNV a ochotníckym súborom v našom regióne. 
Výstup: čiastková správa, výstava „Divadelný Spiš/ Ochotnícke súbory regiónu Spiš v 20. 
storočí.“ 
 
Mgr. Juraj Pavlis 
JP/02 - evid. č. 288/17 
Druhá svetová vojna a Spiš 
Pokračovanie v spracovávaní stálej  vedecko-výskumnej úlohy VVÚ JP 02. 
V roku 2017 sme pokračovali v spracovávaní našej stálej Toho roku sme sa zamerali na 
spracovanie situácie počas 2. sv. vojny v niektorých spišských obciach ( Žakarovce, 
Chmelnica, Výsoké Tatry, Veľká, Spišská Belá, Fridman, Smolník, Vrbov, Toporec, Výborná, 
Vojňany, Krížová Ves, Markušovce, Stará Ľubovňa, Dravce, Novoveská Huta, Margecany, 
Spišské Tomášovce) 
Výstup: čiastková správa 
 
Mgr. Martin Furmaník, PhD. 
MF/01 - evid. č. 289/17 
500 rokov reformácie a Spiš 
VVČ riešená v súvislosti s päťstým výročím začiatku reformácie, ktoré si v roku 2017 
pripomínala evanjelická cirkev. Táto udalosť bola v Múzeu Spiša prezentovaná aj výstavou s 
rovnomenným názvom. 
Výstup: výstava „500 rokov reformácie a Spiš“, cyklus prednášok k výročnej téme. 
 
Mgr. Denis Kuzl 
DK/01 – evid. č. 290/17 
Kôrovce v pramennom biotope (Levočské vrchy) 
VVČ venovaná výskumu fauny pramenného biotopu so zameraním na skupinu Amphipoda 
(Crustacea) v pohorí Levočských vrchov. 
Výstup: využitie výskumu pri príprave expozície prírody Spiša, príspevok do zborníka 
 
RNDr. Pavol Chromý 
PCH/02, PCH/03 - evid. č. 291/17 
Mapovanie orchidei, Mapovanie chránených druhov 
VVČ terenne sledovanie výskytu druhov čeľade Orchidaceae a výskyt vzácnych a ohrozených 
druhov na území zbernej oblasti múzea – regiónu Spiš. 
Výstup: čiastková správa 
 
RNDr. Pavol Chromý 
PCH/ 07 správa z ukončenia projektu- evid. č. 292/17 
Levočské vrchy 2017 / projekt podporený OK a CR VÚC Košice 
VVČ  - Levočské vrchy – kamienok v mozaike prírody Spiša, mapovanie, zber predmetov z 
odboru geológia, botanika, zoológia, fotodokumentácia prírodnín a prírody. 
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Výstup: záverečná správa, interaktívne pexeso „Orchideí“ , skladačka pre detského 
návštevníka 
 
Mgr. Mária Staňová Michalková 
MSM/03 - evid. 293/17 
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 
 
Mgr. Mária Staňová Michalková 
MSM/01 
Neodovzdaná 
Zdôvodnenie riešiteľky úlohy: V roku 2017 bola vedecko-výskumná úloha MSM 01 
prerušená. Výstupom a cieľom úlohy bolo zakomponovať interaktívnou formou ľudové 
remeslá a pôvodné zamestnania do stálej národopisnej expozície. Vzhľadom na to, že 
expozícia je po rekonštrukcii a ostala v nezmenej podobe, je výstup a cieľ úlohy už 
neaktuálny a preto sme sa rozhodli úlohu prerušiť. 
V úlohe budeme pokračovať po splnení mimoriadnej VVČ- MSM 04, ktorú máme stanovenú 
na rok 2018. Zároveň však pokladáme za potrebné zmeniť cieľ a výstup úlohy, ktoré 
uvedieme v nasledujúcej správe k VVČ MSM 01. 
 
Mgr. Miroslav Števík 
MŠ/18 - evid. č. 294/17 
Spišská Nová Ves na vojenských mapách, VVČ riešená v súvislosti s plánom činnosti, analýza 
mapy SNV, 1769 
Výstup: čiastková správa a digitálne nafotené mapové listy 
 
Mgr. Miroslav Števík 
MŠ/19 - evid. č. 295/17 
VVČ zameraná na výskum funkcionárov  Provincie spišských miest v rokoch 1774-1785 
Výstup: čiastková správa 
 

3.1.6. Metodická činnosť odborných pracovníkov Múzea Spiša v SNV na 
prírodovednom    oddelení (PVO) a spoločenskovednom oddelení (SVO) 

 
SVO 
Odborná a metodická pomoc žiakom ZŠ pri riešení projektov, študentom seminárnych prác, 
bakalárskych prác, diplomových prác z oblasti histórie, etnológie (odborní pracovníci Mgr. J. 
Pavlis, PhDr. B. Kiczková, Mgr. M. Števík, Mgr. M. Staňová, Michalková, Mgr. M. Račay, Mgr. 
M. Lazniová a Bc. L. Goldbergerová). 
Vedenie a zhodnotenie praxe študentov histórie na spoločenskovednom oddelení.  
 
PVO 
Odborná a metodická pomoc žiakom ZŠ pri riešení biologických olympiád, konzultácie so 
študentmi za účelom riešenia terénnych úloh, odborné konzultácie pri spracovávaní SOČ, 
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bakalárskych prác, diplomových prác, prezentácie v teréne počas podujatia Spišský 
Jeruzalem 2017 (RNDr. M. Nižnanská, RNDr. P. Chromý, Mgr. D. Kuzl) 
 
 
Účasť na  školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, festivaloch: 
 
Školenia:  
 
- Školenie Esez 4 G – 2 zamestnanci 
- Determinačný kurz vodných mäkkýšov v Bratislave -1 zamestnanec 
- Školenie Marketingová komunikácia – 3 zamestnanci 
 
Vzdelávacie podujatia:  
Vzdelávacie podujatie Vyhradené pre umenie – 6 zamestnanci 
 
Konferencie a semináre: 
- Botanické dni, medzinárodné stretnutie botanikov múzeí Čiech, Moravy a Slovenska –     
  Svarín, jún 2017, organizovalo SMOPAJ – 3 zamestnanci 
- Konferencia a workshop Slovakiana a múzeá  - 5 zamestnancov 
- Seminár E- Goverment v podmienkach organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 2     
   zamestnanci 
- Workshop v Košiciach - inovácie pri prezentovaní kultúrneho dedičstva – 2 zamestnanci 
- Konferencia pri výročí 60. rokov od založenia Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici a 50.    
  výročia založenia PIENAPu v Červenom Kláštore – prednesenie prezentácií a odovzdanie  
  pamätných  zdravíc 
- určovací seminár v Brne – „Podzimní setkání múzejních botaniků“- 3 zamestnanci 
- účasť na konferencii Komisie pre zbierky dejín techniky k 70. výročiu STM v Košiciach – 
  s príspevkom a prezentáciou  „ Obraz dejín baníctva na Spiši sprostredkovaný zb.  
  predmetmi Múzea Spiša v Sp. Novej Vsi“ – 1 zamestnanec 
- konferencia - Vojenské historické múzeum Piešťany – 2 zamestnanci 
- odborná muzikologická konferencia Veľké osobnosti malých dejín, malé osobnosti veľkých  
  dejín -  SNM Hudobné múzeum Bratislava – 2 zamestnanci 
 
Festivaly:  
- Festival múzeí a galérií v Liptovskom Mikuláši – 5 zamestnancov 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 

4.1. Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
/čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 456 900,00  546 960,00  496 960,00  

Kapitálový transfer 0,00  21 425,00  21 425,00  

Spolu 456 900,00  568 385,00  518 385,00  
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     Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi malo pre rok 2017 na základe schváleného rozpočtu 
z 20. Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 5.12.2016 
schválený rozpočet bežných výdavkov  456 900,-€. Z tejto sumy bolo vyčlenených 441 590,-€ 
na prevádzku a 15 310,-€ na činnosť múzea.  Pri stanovení výšky rozpočtu boli rozpočtované 
vlastné príjmy organizácie vo výške 40 500,-€ a výdavky na mzdy, platy a osobné vyrovnania 
vo výške 265 752,- €. 
 
   V priebehu roka bol rozpočet múzea upravovaný o finančné prostriedky na základe 
rozpočtových opatrení: 
 

Rozpočtové 
opatrenia  bežné  

 Suma v € 

B1 Mzdy, platy a osobné vyrovnania 12 436,00 

B2 Spolufinancovanie projektu FPU      724,00 

B3 Projekt Levočské vrchy   2 000,00 

B4 Odmena   1 100,00 

B5 Zriadenie prvej časti novej expozície 
História Spiša 

15 000,00 

 Oprava havarijného stavu zatekajúcej 
strechy 

50 000,00 

B6 Spolufinancovanie projektov FPU   3 775,00 

B7 Odmena   1 215,00 

B8 Ošetrenie a orez drevín   3 810,00 

SPOLU:  90 060,00 

 
 

Rozpočtové 
opatrenia 
kapitálové  

 Suma v € 

K1 Nákup zbierkových predmetov   1 100,00 

K2 Akvizícia zbierkových predmetov-
spolufinancovanie FPU 

      325,00 

 Nákup motorového vozidla  20 000,00 

SPOLU:  21 425,00 

  
 
     Z uvedených finančných prostriedkov bolo 50 000,00 € určených na rekonštrukciu strechy 
vrátených na účet KSK z dôvodu neúspešného verejného obstarávania. Aj v roku 2017 sme 
boli úspešní v podávaní a následnom schválení projektov cez FPU. Výška spolufinancovania 
z bežných výdavkov činila čiastku 724,00 € a z kapitálových výdavkov čiastku 325,00 €. 
Kofinancovanie týchto projektov zabezpečilo KSK. 
 
     Nákup motorového vozidla prebiehal cez elektronické trhovisko.  Motorové vozidlo sme 
dofinancovali z vlastných príjmov organizácie vo výške 2 430,00€.  
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Rozpočet bežných príjmov po zmenách 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

Zdroj Projekt Suma v € 

312001 111 MK SR – kultúrne poukazy     4 042,00 

312007 11H  Mesto Spišská Nová Ves     1 880,00 

312001 1AC1 ÚPSVaR     9 808,65 

312001 1AC2 ÚPSVaR     1 731,09 

312001 1AL1 ÚPSVaR     1 003,00 

312002 45 FPU – projekty   45 700,00  

311 71 Dary     1 590,00 

312008 41 Z rozpočtu VÚC 456 341,00 

312008 41 Z rozpočtu VÚC   41 710,00 

212003 46 Vlastné príjmy- z prenájmu budov, 
priestorov a objektov 

    1 298,28 

223001 46 Vlastné príjmy- predaj výrobkov, 
tovarov a služieb 

  40 613,87 

243 46 Vlastné príjmy- z účtov finančného 
hospodárenia 

           8,45 

292012 46 Vlastné príjmy-z dobropisov     3 600,62 

292017 46 Vlastné príjmy- z vratiek     2 977,11 

SPOLU:   611 213,07 

 
     Aj v roku 2017 sa Múzeum Spiša v Sp. N. Vsi zapojilo do projektu Ministerstva kultúry SR ( 
kultúrne poukazy). Ako doplnkovú formu úhrady vstupného organizácia využíva kultúrne 
poukazy, ktoré následne  prepláca MK SR. (Pri prijatí kultúrnych poukazov miesto úhrady 
vstupného organizácia o nich neúčtuje ako o svojich príjmoch.) Táto forma je osvedčená a aj 
vďaka týmto poukazom navštevujú múzeum z veľkej časti aj žiaci základných a stredných škôl 
čo predstavuje výšku príjmu v sume 4 042,-€. Príjmy organizácie sa zvýšili aj vďaka vlastnej 
iniciatíve zamestnancov Múzea Spiša, ktorí získali sponzorské príspevky v celkovej výške 
1 590,-€. Ďalším príjmov boli  príspevky od mesta Spišská Nová Ves v sume 1 880,-€ 
 projektom z ÚPSVaR (refundácia mzdových prostriedkov) v sume 12 542,74 € 
a podporenými projektami  FPU vo výške 45 700,-€. 
 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

Bežné+ PS – 
703 172,71 

 Bežné – 625 922,55  

Kapitálové – 
27 600,00 

Kapitálové – 30 030,00 
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Príjmy 
celkom  

Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a 
transfery 

Príjmy z 
prenájmu 

Iné 
nedaňové 

príjmy 

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov 

Bežné 
703 172,71 

 

 
496 960,00 

 
65 754,74 

 
1 298,28 

 
47 200,05 

 
91 959,64 

Kapitálové  
27 600,00 

 
21 425,00 

 
6 175,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

Výdavky 
celkom 

Mzdy, platy a 
OOV Odvody 

Tovary a 
služby 

Bežné 
transfery 

Kurzové 
rozdiely 

Bežné 
625 922,55  275 396,52 92 770,56 256 946,84 808,63 0,00 

Kapitálové 
30 030,00 0,00 0,00 30 030,00 0,00 0,00 

 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

 
655 952,55 532 029,71 123 922,84 

 
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 
 

Ekonomická 
klasifikácia 

Zdroj Projekt Suma v € 

453 46 Zostatok vlastná činnosť    52 676,04 

453 45 FPU    22 144,12 

SPOLU:      74 820,16 

 
     Do 31.12.2017 organizácia nevyčerpala všetky finančné prostriedky z projektov FPU, ktoré 
boli úspešné v roku 2017. Ide o čiastku 22 144,12 €, nakoľko termíny čerpania neboli 
stanovené do 31.12.2017. Tieto finančné prostriedky sa preniesli v zostatku na bežnom účte 
do roku 2018. 
     Z finančných prostriedkov, ktoré boli poukázané na účet Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 
od zriaďovateľa, MK SR, ÚPSVaR, mesta Spišská Nová Ves a sponzorských príspevkov boli 
všetky prostriedky vyčerpané v termíne do 31.12.2017. 
 
Náklady a výnosy 
 

Hospodársky výsledok Suma v € 

Náklady 846 531,33 

Výnosy 859 047,02 

Hospodársky výsledok za rok 2017   12 515,69 
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Náklady 
 

Číslo účtu Náklady Suma v € 

501 Spotreba materiálu 44 634,49 

502 Spotreba elektrickej energie 41 260,13 

502 Spotreba plynu 17 712,74 

502 Spotreba vody(vodné)   1 117,40 

504 Predaný tovar   3 545,50 

511 Opravy a udržiavanie    9 549,22 

512 Cestovné     6 707,09 

513 Náklady na reprezentáciu        505,22 

518 Ostatné služby 106 467,96   

521 Mzdové náklady 272 328,26 

524 Zákonné sociálne poistenie   92 988,30 

525 Ostatné sociálne poistenie           3,96 

527 Zákonné sociálne poistenie  16 410,88 

538 Ostatné dane a poplatky       151,09 

548 Ostatné náklady na prevádzku    7 894,20 

551 Odpisy DNM a DHM 218 294,98 

553 Tvorba ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

    6 702,30 

568 Ostatné finančné náklady        257,61 

Náklady spolu:  846 531,33 

 
Výnosy 
 

Číslo účtu Výnosy Suma v € 

602 Tržby z predaja služieb   33 573,80 

604 Tržby za tovar     6 766,87 

648 Ostatný výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

    4 291,58 

662 Úroky            4,71  

691 Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce,VÚC 

496 960,00 

692 Výnosy z kapitálových 
transferov z rozpočtu obce, 
VÚC 

216 962,48 

693 Výnosy samosprávy z bežných 
transferov zo ŠR a od iných 
subjektov verejnej správy 

  90 629,48 

694 Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov zo ŠR 
a od iných subjektov verejnej 
správy 

    6 388,10 

697 Výnosy samosprávy z bežných 
transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej 
správy 

    3 470,00 



 

 28 

Výnosy spolu:  859 047,02 

 
        Múzeum Spiša ako príspevková organizácia hospodári niekoľkými zdrojmi 
financovania. V roku 2017 sme použili zdroje KSK, 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.  Múzeum Spiša splnilo plán príjmov k 31.12.2017, celkové príjmy predstavujú 
sumu 48 498,33 €. Vlastné príjmy tvoria okrem príjmov z tržieb aj príjmy grantov, 
z poistného plnenia a sponzorských príspevkov.    
       Z účtovných údajov a účtovných výkazov vyplýva, že Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
účtovný rok 2017 ukončilo so ziskom vo výške 12 515,69 €. Tento zisk bol preúčtovaný na 
rezervný fond v plnej výške.  
      

V čase od 21.3.2017 do 28.4.2017 bola v Múzeu Spiša v Sp. Novej Vsi vykonaná 
kontrola z útvaru hlavného kontrolóra KSK zameraná na rozpočet a hospodárenie 
s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, pracovnoprávne vzťahy, 
správu a nakladanie s majetkom KSK a na plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku za obdobie 1.1.2016-31.12.2016. 
Uvedenou kontrolou boli zistené nedostatky a bol stanovený termín 31.10.2017 na písomné 
predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku. Tento termín sme splnili. 

4.2. Správa majetku 
 
     Múzeum Spiša obhospodaruje majetok zverený do správy v celkovej zostatkovej hodnote 
4 752 042,71€. V roku 2017 na základe dodatku č.3 k protokolu o zverení nehnuteľností do 
správy zo dňa 12.9.2016 nám bol zverený majetok a to technické zhodnotenie budovy 
Múzea Spiša v celkovej sume 24 059,26€. V decembri 2017 sme zakúpila zaradili do majetku 
služobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Touran vo výške 22 430,00€. Na základe 
schváleného návrhu o neupotrebiteľnosti hnuteľných vecí z KSK vyraďovacia a likvidačná 
komisia v júli 2017 vyradila majetok v celkovej hodnote 46 246,75€. Celkové odpisy majetku 
činili 224 997, 
 

4.2.1. Opravy a údržba  

 

Celkový objem financií  Poznámka 

12 647,81 z toho revízie 5 756,38€ 

 
Oprava havarijného stavu zatekajúcej strechy na letohrádku v Markušovciach nebola 

realizovaná z dôvodu neposkytnutia fin. prostriedkov na podporu projektov z dotačného 
systému MK SR v roku 2017. Hoci v septembri bola pridelená dotácia 50 tis. eur z rozpočtu 
KSK na jej opravu, vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky: “Oprava havarijného 
stavu zatekajúcej strechy na letohrádku Dardanely v Markušovciach“ bolo zrušené, pretože 
ani jeden uchádzač nepredložil všetky požadované doklady a dotácia bola vrátená späť. 
            V priebehu celého roka 2017 sa vykonávalo odstraňovanie a riešenie  reklamačných 
závad v letohtádku Dardanely, Správcovskom domčeku a Provinčnom dome a vzniknutých 
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porúch a nedostatkov pri používaní budov a ich tech. zariadení v zrekonštruovaných 
objektoch z projektu ROP s KSK a zhotoviteľom. 
         Na odborné skúšky, prehliadky a revízie  sa zvýšili náklady z dôvodu zabudovania 
nových vyhradených technických zariadení (osobný trakčný výťah, plošinový zvislý výťah, 
jedna zvislá a dve šikmé schodiskové plošiny, Elektrické požiarne signalizácie, pribudol jeden 
plynový kotol), meracej regulačnej sústavy v kotolni a vzduchotechniky, zvýšeniu počtu 
ručných hasiacich prístrojov, rozšíreniu elektrickej inštalácii. Celkovo sa vykonávajú odborné 
skúšky, prehliadky a revízie  na 8 objektoch. 
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 

finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
 

Poznámka 

Oprava plynového 
kotla 

Oprava plyn. kotla 
(výmena ventilátora) 
v NM Smižany 

383,28 vlastné prostriedky 
 

Vodovodná 
prípojka do hosp. 
budovy v 
Markušovciach  

Prepojenie 
novovybudova- nej 
prípojky so soc.-hyg. 
zar. 

306,41 vlastné prostriedky 

 

Doplnenie svietidiel  
Inštalácia svietidiel vo 
vitrí-nach histórie v 
Prov. dome   

131,11 vlastné prostriedky 
 

Systém 
generálneho kľúča 

Dodávka a montáž 
systému v Provinčnom 
dome 

  1.269,49 vlastné prostriedky 
 

Arboristické 
ošetrenie stromov 

Najnutnejší orez 
stromov ohrozujúcich 
bezpečnosť v parku v 
Markušovciach 

  3.000,- dotácia KSK 

 

Rekonštrukcia 
vykuro-vania hosp. 
budovy v 
Markušovciach 

Nákup vykurovacích 
infražiarivých panelov 

  3.050,- vlastné prostriedky 

 

Oprava zatekajúcej 
strechy na budove 
garáže v Smižanoch 

Nákup strešnej krytiny 
a plechu 

  1.985,20 vlastné prostriedky 
 

Oprava služobného 
motorového 
vozidla 

Výmena oleja  a 
 lambda sondy 

     223,60 vlastné prostriedky 
 

Oprava 
kopírovacieho 
stroja 

Výmena fotovalca  
štartéra  a stierky 

     160,80 vlastné prostriedky 
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  Ďalšie plánované úlohy a odstraňovanie havarijných stavov 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 
budovách NM v Smižanoch). Čiastočne bola splnená úloha výmeny starých nefunkčných 
a poruchových akumulačných pecí v HB Markušovciach nákupom nových vykurovacích 
infražiarivých panelov a opravy strechy na garáži v Smižanoch nákupom potrebného 
materiálu na vykonanie opravy, ktorá sa zrealizuje ihneď  ako to dovolí počasie. 
       Stavebno - technický stav budov a zariadení prevádzok múzea sa síce vylepšil 
zrekonštruovaním objektov zo štrukturálnych fondov (Provinčný dom, letohrádok, domček), 
ale na ostatných objektoch je naďalej v zlom stave, nakoľko bolo do ich opráv a pravidelnej 
údržby málo investované. 
       Z dôvodu poddimenzovaného rozpočtu a nedostatku pridelených finančných 
prostriedkov sa vykonávajú  len najnutnejšie opravy a odstraňovanie havarijných stavov. Do 
údržby a opráv budov a majetku sa neinvestuje.  Údržba a oprávy sú obmedzené iba na 
skutočne nevyhnutné minimum, v podstate len na odstraňovanie vzniknutých havárií. 
 

4.2.2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

Názov akcie 

Termín 
realizácie 

celej 
investičnej 

akcie 
(začiatok – 

koniec) 

Realizované 
práce v danom 

roku 

Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

 
Poznámka 

Letohrádok 
Dardanely 

v Markušovcia
ch - 

Rekonštrukcia 
vodovodnej 

a kanalizačnej 
prípojky 

 
 
 

máj – okt. 
2017 

Položenie nového 
vodovodného 

potrubia  a novej 
splaškovej 
kanalizácie 

23.000,- € KSK 

 
 

mimo 
účtovníctva 
Múzea Spiša 

      

 
Dodávka a osadenie vitrín v expozícii histórie Provinčného domu - 10.425,84€ (prostriedky 
z projektu FPU), termín jún - sept. 
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4.2.3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa 

Nájomník 
Trvanie nájomného 
vzťahu od - do 

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

Prenájom časti pozemku 
Smižany 

Erik Repaský 
1.3.2017 – neurčito 240,00 

Múzeum Krompachy 
OZ Ľudia 

a perspektíva 
15.3.2004 – 

neurčito 
0,00 

Garáž Smižany Margita Kočišová 1.3.2004 – neurčito 199,20 

Garáž Smižany 
PaedDr. Stanislav 

Prochotský 
1.3.2004 – neurčito 199,08 

Nájomné vzťahy, kde je  MS v podnájme 
 

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 
vlastník 

Trvanie 
nájomného vzťahu 
od – do 

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

Priemyselný park – sklad 
Mesto Sp.Nová 

Ves 
2.4.2014 – neurčito 1 928,00 

4.3. Projektová úspešnosť 
 

Názov 
projektu 

Cieľ projektu - 
stručne Finančný zdroj, 

program, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 

 
Získaná 
dotácia 

Zdroje z 
KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

Nákup 
odbornej 
literatúry 

pre 
knižnicu 
Múzea 
Spiša 

v Spišskej 
Novej Vsi  

Obohatenie 
knižničného fondu  
o najnovšiu 
odbornú 
spoločenskovednú 
a prírodovednú 
literatúru. 

Program: 5.2  
Podprogram: 5.1.3 

Akvizícia knižníc 
 1000,- € 100,- €  0,- € 0,-€   1 100,- € 

1.8.2017 
do 

31.3.2018  

Remeslo 
má zlaté 
dno 

  

Sprostredkovanie  
informácii z oblasti 
ľudovej kultúry 
Spiša 
prostredníctvom 
kreatívnych 
remeselných 
dielni, výstav 
a podujatí. 

Program: 5.2  
Podprogram: 4.4.2 
Kultúrno-osvetové 

aktivity 

1000,- €  125,- €  0,- €   0,- € 1 125,- €  
2. 5. 2017 

do   
31.12.2017 

Keď 
drevo 
spieva  

Vrátenie 
hudobných 
nástrojov  do 
zrekonštruovaných 
priestorov 
letohrádku 
Dardanely a 
zachovať tým 
status hudobného 

 
 
 

Program: 5.2  
Podprogram: 5.2.1 

Vedecko-
výskumná a 
prezentačná 

činnosť - múzeá  

 4000,- € 240,- €  0,- €   0,- € 4 240,- €  
1.3.2017 

do 
31.12.2017 
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múzea. 

Nová 
expozícia 
Príroda 
Spiša v 
zrekonštr
uovanom 
objekte – 
Provinčno
m dome – 
sídle 
Múzea 
Spiša v 
Spišskej 
Novej Vsi 
2017 

 

Vypracovanie 
scenára arch.–výt. 
riešenie (AVR) 
exp., podklady pre 
VO na výber 
dodávateľa pre 
novú exp. 
výtvarno-
priestorové a 
technické riešenie, 
návrh vitrín,... 

Program: 5.2  
Podprogram: 5.2.1 

Vedecko-
výskumná a 
prezentačná 

činnosť - múzeá  

13000,- € 1275,- € 0,- € 0,- € 14 275,- € 
1.3.2017 

do  
31.1.2018 

Reštaurov
anie 
historický
ch hodín 
a 
historické
ho 
nábytku z 
kaštieľa v 
Markušov
ciach  

 

Reštaurovanie 
zbierkových 
predmetov 
umiestnených v 
Expozícii 
historického 
nábytku v kaštieli v 
Markušovciach. 
Vybrané  3 ks 
historických hodín, 
5 ks historických 
stoličiek. 

Program: 5.2  
Podprogram: 5.4.1 

Odborné 
ošetrenie 

zbierkových 
fondov 

6700,- € 355,- € 0,- € 0,- € 7 055,- € 
31.7.2017 

do  
30.4.2018 

Reštaurov
anie 6 
obrazov 
funkcioná
rov a 
richtárov 
Provincie 
XVI 
spišských 
miest 

Pokračovanie 
reštaurovania 
obrazovej kolekcie 
šiestich obrazov v 
rámci novej 
historickej 
expozície v 
Provinčnom dome. 

Program: 5.2  
Podprogram: 5.4.1 

Odborné 
ošetrenie 

zbierkových 
fondov 

18000,- € 1473,- € 0,- € 0,- € 19 473,- € 
1.9.2017 

do  
15.5.2018 

ICOM 
NATHIST 
Conferen
ce: The 
Anthropo
cene 
Natural 
History 
Museums 
in the 
Age of 
Humanity 

 

Konferencia 
konaná 25. - 30. 
októbra 2017, 
Pittsburg, 
Pennsylvania USA, 
kde hlavná téma 
konferencie je: 
The Anthropocene 
Natural History 
Museums in the 
Age of Humanity.  

Program: 5.2  
Podprogram: 3.8 
Medzinárodné 
prezentácie a 

mobility - výskum 
a vzdelávacie 

aktivity 

2000,- € 108,- € 0,- € 0,- € 2108,- € 
21.10.2017 

do  
31.10.2017 

Akvizícia 
zo 
zbernej 
oblasti 
Múzea 
Spiša v 
Spišskej 
Novej Vsi 
– kúpa 
motýľov 
z oblasti  
Krompác
h, druhá 
fáza 

Kúpa zbierky 
motýľov od 
zberateľa 
entomológa 
Františka Kuraja z 
Krompách 

Program: 5.2  
Podprogram: 5.2.2 

Akvizícia múzeí 
6175,- € 325,- € 0,- € 0,- € 6 500,- € 

1.7.2017 
do 

31.12.2017 

SPOLU 8 KS ŽIADOSTÍ 51 875,- € 4001,- € 0,- € 0,-€ 55 876,- € 
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V správe o činnosti Múzea Spiša za rok 2017 uvádzame aj ďalšie projekty, ktoré boli náročné 
na prípravu a na rozhodnutie o výsledku a  o ich úspešnosti čakáme v roku 2018.  

1. Projekt cezhraničnej spolupráce Interreg V, Poľsko - Slovensko s názvom: Slováci 
a Poliaci – Cezhraničné kultúrne migrácie kultúry. Partnerom MS je múzeum 
v Gorliciach.  

2. Projekt cezhraničnej spolupráce Ukrajinsko-Maďarsko-Rumunsko –Slovenskej 
s názvom „Smart múzeum“.  Projekt manažuje OKaCR, PhDr.G. Viszlay. MS pripravilo 
podklady za časť realizovanú v areáli kaštieľa a Fr. Parku v Markušovciach (kaštieľ 
a letohrádok Dardanely)   

3. Projekt MK SR Obnovme si svoj dom: „Reštaurátorský výskum fresiek koncertnej sály 
letohrádku Dardanely v Markušovciach, Michalská ul.55, č.ÚZPF 671/2- Kaštieľ s 
areálom.  Projekt podaný v roku 2017, na rozhodnutie čakáme v roku 2018. 

4. Projekt MK SR Obnovme si svoj dom: Pamiatkový - archeologický výskum IV. etapa a 
dokumentácia vykonaného výskumu (na základe rozhodnutia KPÚ Košice –KE-
2017/4545-3/22462/HT,ZD), v suteréne a na nádvorí objektu NKP Provinčný dom – 
sídlo Múzea Spiša (číslo v ÚZPF SR 599, SNV, Letná ulica, o.č. 50, s.č. 57, 052 01 SNV, 
okres SNV, kraj Košický, číslo parcely 125,126, katastrálne územie  

5. Projekt formou partnerstva s Mestom SNV s názvom: Gotika na dotyk. (bol úspešný 
a už prebieha) 

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 2017 
(áno/nie)  

Pozn. 

Riaditeľka múzea 100 1 áno  

Krajinný ekológ – vedúci odd. 100 1 áno  

Botanik 100 1 áno  

Zoológ 100 1 áno  

Geológ 
100 1 áno ÚPSVaR 1.6.2017 – 

28.2.2018 

Muzikológ – vedúci odd. 100 1 áno  

Historik 100 2 áno  

Etnológ 100 1 áno  

Archeológ 
100 1 áno MD-24.5.2017, 

1.9.2017 – zástup  

Vedúci dokumentátor – vedúci odd. 100 1 áno  

Fotodokumentátor,asistent riaditeľky 100 1 áno  

Dokumentátor 100 2 áno  

Archivár, knihovník 100 1 áno  

Informatik, marketing 100 1 áno  

Ekonóm 100 2 áno  

Vedúca muzeálnej pedagogiky a sprievod.služieb 100 1 áno  

Sprievodca v objektoch 100 3 áno  

Sprievodca v objektoch 
60 1 áno ÚPSVaR do 

31.7.2017 od 
1.8.2017 zamest.MS  

Sprievodca v objektoch 
100 1 áno ÚPSVaR 1.3.2017-

31.3.2018 

Sprievodca v objektoch, kustód 100 2 áno  

Sprievodca v objektoch, muzeálny pedagóg 100 1 áno  

Správca budov, vedúci odd. 100 1 áno  

Údržbár, vodič 100 2 áno  
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Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 2017 
(áno/nie)  

Pozn. 

Údržbár, záhradník (Markušovce) 
100 1 áno ÚPSVaR do 

30.6.2017 od 
1.7.2017 zamest.MS 

Upratovačka 100 2 áno  

Upratovačka 60 2 áno  

Záhradník 
100 1 áno Počas letnej sezóny, 

k 31.12. v stave 
nebol 

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 34 Vo výkaze  Kult 2016 je 
prepočítaný stav   k 31.12.2016 29 
pracovníkov a fyzický stav 36.  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 34  

Počet novoprijatých  5 Hudák,Bulková,Gibalová,Šahinová, 
Centková 

Počet tých, čo odišli  5 Čarnogurská, Bulková, 
Adamčíková, Hudáková, Centková 

 
V Múzeu Spiša v roku 2017 pracovalo 36 zamestnancov v sídle MS a v jeho pobočných 
zariadenia (Markušovce, Smižany). Schválený prepočítaný stav pracovníkov bol 32. Skutočný 
prepočítaný stav pracovníkov v roku 2017 bol 34. V roku 2017 sme pokračovali v projektoch, 
ktoré sú podporené ÚPSVaR. Organizácia prijala 2 zamestnancov na tieto projekty, ktorí 
pracujú ako kultúrny agent (Mgr. Šahinová) a odborný pracovník PVO (Mgr. Gibalová). 
Múzeum Spiša získalo nad rámec svojich mzdových prostriedkov 12 542,74 € vo forme 
refundácií ich miezd a odvodov poistného.  Z miesta kultúrneho manažéra dala k 31.3.2017 
výpoveď Mgr. Eva Čarnogurská.  V máji 2017 odišla Mgr. Hudáková na materskú dovolenku 
a na zastupovanie počas jej neprítomnosti bol prijatý Mgr. Hudák. V júni bola na miesto 
ekonómky, ktorá mala prevziať mzdovú agendu a činnosti spojené so zabezpečením 
verejného obstarávania prijatá  Ing. Bulková. Táto rozviazala pracovný pomer dohodou 
v novembri 2017. Verejné obstarávania v Múzeu Spiša sme naďalej realizovali formou  
príkaznej zmluvy s externým pracovníkom Ing. Jánom Reľovským.  Po ukončení pracovných 
pomerov na základe zmlúv s ÚPSVaR boli prijatí do pracovného pomeru na dobu určitú 2 
zamestnanci (Viera Koperdáková a Iveta Nemergutová) na 4 ½ hod.  úväzok a 1 zamestnanec 
(Jozef Petruška) na plný úväzok t.j. 7 ½ hod. Cez ÚPSVaR sme zamestnávali na malé obecné 
služby 2 pracovníkov na pracovných pozíciách upratovačka (Smižany) a záhradník 
(Markušovce).  V roku 2017 neodišiel do starobného dôchodku žiadny pracovník múzea. 
 
Personálne obsadenie v novej organizačnej štruktúre pokrylo vyvážene všetky činnosti ( 
odborné i servisné). Postupne sme  vytvorili kvalifikované pozície tak v odborných 
činnostiach, ako i v službách pre návštevníka a technickom servise (muzeálny pedagóg, 
archeológ, informatik, pracovník pre marketing).     
V januári 2017 boli upravené základné platy na základe nariadenia vlády SR podľa príloh 
a boli upravené aj osobné príplatky zamestnancov.  Od septembra 2017 plnila organizácia 
memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a zvýšila platy 
o 2% z priznaných funkčných platov formou odmeny.  Pravidelne za preradzujú pracovníci do 
vyššieho platového stupňa na základe dosiahnutých rokov praxe.  Priemerná mzda v múzeu 
dosiahla 667,00€.  
Pri Múzeu Spiša pracuje Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejne správy 
a kultúry, ktorá má 16 členov a jej predsedom je RNDr. Pavol Chromý. Vedenie múzea 
zastúpené Ing. Zuzanou Krempaskou v zmysle zákona č. 2/1991 Zb.z. o kolektívnom 
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vyjednávaní uzatvára s odborármi kolektívnu zmluvu a podľa požiadaviek a potrieb rokuje so 
zamestnancami.  
 
Starostlivosť o zamestnancov 
Múzeum Spiša zabezpečilo pre všetkých zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky stravné 
lístky kde bola v roku 2017 upravená výška hodnoty stravných lístkov z 3,40 € na 3,60 €. 
V priebehu roka boli zorganizované 2 rekondičné dni, ktoré boli určené na regeneráciu 
zamestnancov. Zo sociálneho fondu boli okrem príspevku na stravovanie hradené aj 
príspevky na DDS, úhrada stravy počas rekondičných dní. V roku 2017 neboli použité 
prostriedky zo sociálneho fondu na odmeny pri životnom jubileu (50 a 60 rokov).  
Organizácia umožnila pracovníkom účasť na školeniach, rôznych seminároch, výstavách 
a výmene skúsenosti v kultúrnych zariadeniach. 

6. Marketing a propagácia  
 
Propagačné aktivity 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

 
57 ks 
Propagačný materiál, pozvánky 
a plagáty k výstavám, nočným 
prehliadkam, prednáškovým 
cyklom, ponukové listy pre 
školy k činnosti Múzea Spiša a 
jeho pobočiek kaštieľ a 
letohrádok Dardanely 
Markušovce, Národopisné 
múzeum Smižany  
 

Sociálne médiá 
 
 

3 ks 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej 
Vsi spravovalo na sociálnych 
sieťach celkom 3 profily. Dva 
profily boli umiestnené na 
sociálnej sieti Facebook a 
jeden na video servery 
Youtube. Bližšie sa im budeme 
venovať v podkapitolách. 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
RTVS  
Kaštieľ a letorhádok Dardanely v Markušovciach - 
Teleregina - 7. 2. 2017 (17:45) 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11812/117697#87 
Fašiangy - symbol veselosti, zábavy a hodovania - 
Teleregina - 28. 2. 2017 (17:45) 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11812/119753 
Ahoj Slovensko: Keď drevo spieva v Markušovciach –  
27. 11. 2017 

42 výstupov 

Marketing a propagácia sa 
realizovali prostredníctvom 
aktivít určených na propagáciu 
organizácie. Patrili medzi ne aj 
výstupy v rozhlase a televízii 
(TV Reduta, RTVS, Rádio 
Regina, Rádio Devín)-  
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https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/142485#1014 
Pieninský národný park - 1. 8. 2017 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/132434#2890 
 
RÁDIO DEVÍN 
16. 10. 2017 - Divadelný Spiš, upútavka k výstave a 
prezentácia Múzea Spiša       
                     - rozhovor v Rádiu Devín (redaktorka p. 
Jáchymovská – Košice) k výstave Divadelný Spiš. (Bc. T. 
Stašiková, Mgr. J. Pavlis)  
                    - odvysielané 19.10. 2017 
 
 
RÁDIO REGINA 
4. 10. 2017 - rozhovor, Dvorné dialógy 47, Ulice, námestia 
a verejné priestranstva meta SNV  (Mgr. J. Pavlis) 
 
18. 10. 2017 - živý vstup, prezentácia Múzea Spiša (Mgr. 
D. Kuzl) 
 
23. 10. 2017 – rozhovor Divadelný Spiš ( Bc.T.Stašiková) 
 
TV Reduta  
 

Pracovníci kultúry - 11. 1. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170111-3 
O prírode v pivničke - 12. 1. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170112-2 
Rekapitulácia činnosti a plány múzeujníkov -  
16. 1. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170116-3 
Dvorné dialógy - 19. 1. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170119-3 
Nočná prehliadka a divadlo - 24. 1. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170124-2 
Dvorné dialógy - 9. 2. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170209-2 
Od maľučkého mála - 10. 2. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170210-2 
Fašiangové zvykoslovie - 15.2.2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170215-1 
Medzinárodný deň sprievodcov - 17. 2. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170217-3 
Vábenie lesa - 23. 2. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170223-2 
Vajíčko maľované - 23. 3. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170323-1 
Netopiere - 29. 3. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170329-3 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/132434#2890
http://www.snv.sk/archiv/?video=170111-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170112-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170116-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170119-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170124-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170209-
http://www.snv.sk/archiv/?video=170210-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170215-1
http://www.snv.sk/archiv/?video=170217-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170223-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170323-1
http://www.snv.sk/archiv/?video=170329-3


 

 37 

Vlastivedný zborník Spiš - 3. 4. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170403-2 
Parazity - 7. 4. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170407-3 
Dobrú chuť ctihodní mešťania - 14. 4. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170414-4 
Dve prírodovedné výstavy - 26. 4. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170426-3 
Hudobný seminár v Dardanelach - 5. 5. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170505-3 
Noc múzeí a galérií - 17. 5. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170517-2 
Medzinárodný deň múzeí - 19. 5. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170519-3 
Keď drevo spieva - 23. 5. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170523 
Rozprávka v kaštieli - 6.6.2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170606-2 
O prírode v pivničke - Medúzy - 6. 6. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170606-2 
Žijem na strome a je mi dobre - 20. 6. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170620-2 
Slovenský ornament očami spišiakov - 4. 7. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170704-2 
Petang v múzeu - 19. 7. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170719-1 
Múzeum v letnom režime - 18. 8. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170818-2 
500 rokov reformácie - 6. 9. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170906-2 
Hlavolamy a spoločenské hry - 7. 9. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170907-3 
Reštaurátor obrazov v múzeu - 13. 9. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170914-3 
Markušovský kaštieľ a Dardanely - 27. 9. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170927-2 
Od kolísky po hrob v znamení dreva - 4. 10. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171004-2 
Remeslo má zlaté dno - 13. 10. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171013-2 
Divadelný Spiš v múzeu - 20. 10. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171020-3 
Dravce a vtáky v prírode -  16. 11. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171116-3 
Oplátky - 20. 12. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171220-2 
Vianočný koncert Dardanely - 27. 12. 2017 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171227-2 
 

http://www.snv.sk/archiv/?video=170403-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170407-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170414-4
http://www.snv.sk/archiv/?video=170426-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170505-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170517-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170519-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170523
http://www.snv.sk/archiv/?video=170606-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170606-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170620-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170704-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170719-1
http://www.snv.sk/archiv/?video=170818-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170906-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=170907-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170914-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170927-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=171004-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=171013-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=171020-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=171116-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=171220-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=171227-2
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Iné 
 
 

CityLight – svetelná reklama v 
centre mesta. Táto forma 
propagácie bola použitá pri 
výstave Keď drevo spieva. 
Kampaň prebiehala 1 týždeň 
pred otvorením výstavy a 
jeden týždeň po jej otvorení. 
 
Múzeum Spiša – sa zapojilo do 
spolupráce s OOCR Slovenský 
Raj a Spiš. Výsledkom 
spolupráce bolo vytvorenie 
regionálnej turistickej karty. 
Múzeum takto získalo nové 
marketingové kanály u 
poskytovateľov ubytovania na 
Spiši, ako aj spoluprácu pri 
propagácii s OOCR Slovenský 
Raj a Spiš (propagácia na 
veľtrhoch o turistickom ruchu, 
na weboch OOCR ako aj na jej 
sociálnych profiloch). 
 
Spolupráca so spoločnosťou 
Mapy VKÚ Harmanec múzeu 
priniesla nový marketingový 
kanál a to vo forme lokalizácie 
múzea na turistických mapách 
venovaných Slovenskému Raju 
ako aj umiestnením reklamy 
na zadnej strane máp. 

 

6.1. Google my Business 
 
Služby Google my Business v svojej podstate umožňujú organizácii vytvoriť malú informačnú 
stránku, na ktorej sú zverejnené základné informácie, ako napríklad otváracie hodiny, 
fotografie organizácie, virtuálne prehliadky miesta, alebo zverejniť iné potrebné informácie 
ako sú napríklad: či má organizácia bezbariérový prístup, možnosť občerstvenia, či je dané 
miesto vhodné pre deti. Rovnako umožňuje zadať presnú lokalizáciu na mapách od 
spoločnosti Google Inc.. Všetky tieto informácie sú potom implementované priamo do 
vyhľadávača, čo umožňuje návštevníkovi rýchlo nájsť základné informácie o múzeu a jeho 
pobočných zariadeniach. Naša organizácia spravuje celkom 3 takéto profily. Jeden pre 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a dva pre pobočné zariadenia. V roku 2017 sme analýzou 
týchto profilov zistili, že vďaka vyhľadávaču nás našlo 18 436 ľudí a to na základe zadania buď 
názvu organizácie, alebo na základe niektorých kľúčových slov. Vďaka implementácii týchto 
firemných profilov aj do mobilných zariadení  sme umožnili 796 návštevníkom ,aby ich 
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smartfón navigoval priamo k nám a 36 aby uskutočnili hovor jedným kliknutím.  Ako najlepší 
marketingový kánál sa nám ukázalo vyhľadávanie prostredníctvom máp. V roku 2017 si nás 
našlo na Google mapách celkom 243 320 ľudí. Celkový počet vzhliadnutí našich profilov, či už 
na mapách, alebo priamo vo vyhľadávači bol 263 132. Na bezplatný marketingový kanál je to 
dobrý výsledok, ktorý sa dá zlepšiť napríklad platenou reklamou. 
 

 

6.2. Facebook 
 
Sociálnu sieť Facebook využíva Múzeum Spiša ako doplnkový marketingový kanál, ktorý slúži 
na podporu rozličných podujatí, propagáciu akcií a informovanie verejnosti. V roku 2017 nás 
prostredníctvom tejto sociálnej siete oslovilo niekoľko ľudí s konkrétnou otázkou. Náš 
štandardný čas odpovede od položenia otázky je od 4 do 8 hodín. V januári roku 2017 mala 
naša facebooková stránka cca 180 fanúšikov a ku koncu roka sme ich mali cca 320 čo je 
nárast o 80%. V súčastnosti máme na sociálnej sieti celkom 348 fanúšikov / odberateľov 
noviniek a informácií. V roku 2017 sme na tejto sociálnej sieti publikovali celkom 69 
príspevkov, ktoré boli zobrazené 57 446 krát. Forma príspevkov sa líšila. Na propagáciu 
podujatí sme použili 47 grafických, 12 textových, 6 url odkazov ako 4 video príspevky. Na 
základe štatistických nástrojov, ktoré nám Facebook Inc. poskytuje sme zistili, že dosah 
každého príspevku je v priemere 492 užívateľov. Najviac zobrazení dosiahla informácia o 
otvorení výstavy Od maľučkého mala a to 7520 videní. Každý deň navštívi našu stránku v 
prieme 5 z 320 fanúšikov a nami zverejnené príspevky boli celkovo zobrazené viac ako 140 
000 krát. V roku 2017 spoločnosť Facebook Inc. zaviedla takzvaného Prieskumníka, ktorý 
nám do značnej miery skomplikoval komunikáciu a šírenie príspevkov bez platenej 
propagácie. Tento prieskumník bol na začiatku roka 2018 zrušený. Táto skutočnosť by nám 
mala pomôcť pri šírení neplatenej propagácie a v získaní nových fanúšikov. Konkrétnejšie 
štatistické dáta ako aj url adresy jednotlivých príspevkov sú zobrazené v nasledujúcich 
tabuľkách. 
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6.2.1 Zoznam príspevkov 
 

Link na príspevok Obsah príspevku Typ  

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16114
79045547419:0 

Vedeli ste, že včera bol svetový deň vody? V Múzeu Spiša pre vás pripravujeme výstavu s 
názvom Voda, duša Zeme. Na výstave budú predstavené vlastnosti vody, znečistenie, 

minerálne pramene, ale aj pramenný biotop, podzemné vody, vodná vegetácia, vodné 
vtáctvo a rozdelenie fauny stojatých a tečúcich vôd. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16091
06159118041:0 

Príďte so svojou triedou do múzea na tvorivú dielňu. Deti najprv prevedieme zaujímavou 
výstavou a potom si vyskúšajú rôzne techniky zdobenia vajíčok. Objednajte sa na čísle 053 

44 23757 :) 
Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15924
93687445955:0 

Marec je mesiac knihy a preto sme pre vás pripravili prednášku s s našou archeologičkou 
o vývoj knižnej väzby. Prednáška je vhodná pre ZŠ, SŠ, školské kluby a skupiny. 

Objendatjte si ju na termín, ktorý vyhovuje vám na čísle 053 44 23 757. 
Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/14432
06579041334:0 

Skákavka čierna (Evarcha arcuata) dokáže preskočiť až 40 násobok svojho tela. Ak by mal 
človek takú schopnosť vedeli by sme z miesta doskočiť do vzdialenosti 68 metrov.  Pavúčik 

má prezývku aj gorilla spider, pretože svojim postojom pripomína gorilu :) 
Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15924
52837450040:0 

Príďte si k nám vybrať knihu :) V Infomúzejke sme pre vás počas marca pripravili výber zo 
zaujímavých publikácií. Knihy sú darčekom od nás a môžete si ich zobrať domov. 

Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/videos/1593
741457321178/ 

Súčasťou nočnej prehliadky 25.3. 2017 bude aj jedinečné divadelné predstavenie 
venované :historickej rekonštrukcii posledných dní Juliany Korponayovej pred jej 

popravou. Lístky si môžete rezervovať, alebo kúpiť v predpredaji od 20. 3. 2017 v pokladni 
Múzea Spiša na Letnej 50. Vstupy budú nasledovne 18:00, 18:15, 18:30, 19:30, 19:45, 

20:00 :) 

Video 

 

https://www.facebook.com
/events/589348327930261/ 

Pozývame vás na poslednú nočnú prehliadku venovanú výstave Levočská biela pani. V 
sobotu 25. 3. si ju môžete prísť pozrieť počas vstupov o 18:00, 18:15, 18:30, 19:30, 19:45 

a 20:00. Čakajú na vás lektori v historických kostýmoch a špeciálne divadelné 
predstavenie  Divadla teatrálnej skratky. Predstavenie bude venované rekonštrukcii 

skutočných historických udalostí a posledných dní Juliany Korponayovej - Levočskej bielej 
pani. Rezervácie a predpredaj vstupeniek spustíme 20. 3. 2017. Marec je posledný mesiac, 

kedy si môžete výstavu pozrieť, tá u nás definitívne skončí svoju púť 31. 3. 2017. 

Status 

 

https://www.facebook.com
/events/1420306094677842
/ 

Príďte s nami spoznať jedinečný svet týchto nočných dravcov. Hosťom večera bude 
dlhoročná odborníčka Mgr. Andrea Hájková. Podujatie organizujeme v rámci cyklu O 

prírode v pivničke pod vedením zoológa Mgr. Denisa Kuzla. Každý mesiac vám prinášame 
aktuálne informácie zo sveta prírody. Prednáška je vhodná aj pre ZŠ, SŠ a školeské kluby. K 
podujatiu ponúkame aj tvorivé dielne. Objednajte sa na čas, ktorý vyhovuje vám. 053 44 

23 757 

Status 

 

https://www.facebook.com
/events/1312789108801568
/ 

Drahí milovníci histórie! Príďte s nami osláviť vydanie nového zborníka SPIŠ 8. V tomto 
roku si pripomíname 50. výročie od vydania prvého čísla. Hosťom večera bude Dr. h. c. 
doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Podujatie je súčasťou cyklu Dvorné dialógy pod vedením 

historika Mgr. Miroslava Števíka. Každý mesiac vám prinášame rozhovory so zaujímavými 
osobnosťami zo sveta kultúry, vedy a výskumu. 

Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15919
48604167130 

V mesiaci marec zároveň finišujeme prípravy dokumentárneho filmu o slávnych dejinách 
Provincie XVI spišských miest. Vďaka fondu na podporu umenia môžeme realizovať aj 

takéto nevšedné projekty :) Film bude súčasťou expozície v Provinčnom dome na Letnej 
50. O premiére vás budeme informovať :) Peter Cizmar Vladimír Olšavský Divadlo 

teatralnej skratky 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15860
80174753973:0 

Vajíčko maľované, z lásky darované :) Príďte sa pozrieť na nádhernú zbierku kraslíc 
zdobených unikátnymi technikami. Už v marci v Múzeu Spiša :) 

Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/14717
43986187593:0 

Vtáčkar kučeravý (Brachypelma albopilosum). Tento krásny pavúk sa dožíva 20 až 30 
rokov a pochádza z Hondurasu. Jeho jed nie je pre človeka smrteľný, ale ak sa bude pri vás 

cítiť ohrozený, ako varovanie začne vypúšťať dráždivé chĺpky. Na obrázku vidíte našu 
samičku menom Maritza :) 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15648
60310209293:0 

Už dnes pre vás otvárame nádhernú výstavu OD MAĽUČKÉHO MALA v Národopisnom 
múzeu v Smižanoch. Jedinečné historické fotografie a výskum Jána Lazoríka - jedného z 

najvýznamnejších etnografov našej doby. Tešíme sa na vás o 16:30 - vstup na podujatie je 
voľný. Nálepkova 87 v Smižanoch ( v budove za rodným domom Jána Nálepku ) 

Photo 

 

https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1611479045547419:0
https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1611479045547419:0
https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1611479045547419:0
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https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15648
34536878537:0 

Už dnes pre vás otvárame nádhernú výstavu OD MAĽUČKÉHO MALA v Národopisnom 
múzeu v Smižanoch. Jedinečné historické fotografie a výskum Jána Lazoríka - jedného z 

najvýznamnejších etnografov našej doby. Tešíme sa na vás o 16:30 - vstup na podujatie je 
voľný. Nálepkova 87 v Smižanoch ( v budove za rodným domom Jána Nálepku) 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15630
17233726934:0 

Už túto stredu budeme mať jedinečného hosťa Dvorných dialógov. Marína Čarnogurská - 
dlhoročná odborníčka a prekladateľka čínskej literatúry. Rozprávať bude o TAJOMSTVÁCH 

HROBIEK ČÍNSKYCH CISÁROV. V stredu o 16:00 na Letnej 50, v Múzeu Spiša :) Vstup je 
voľný. Tešíme sa na vás. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/events/1243252245760350
/ 

Praktické ukážky vábenia lesnej zveri, nielen na poľovnícke účely. Hosťom podujatia je 
František Stoličný. Cyklus o prírode v pivničke vám prináša aktuálne zaujímavosti zo sveta 

prírody, vstup na podujatie je voľný. 
Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15461
26528749338 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi's cover photo Photo 
 

https://www.facebook.com
/events/1808181189433708
/ 

Hosťom Dvorných dialógov bude Marína Čarnogurská, autorka viacerých vedeckých 
publikácií, štúdií a prekladov čínskej literatúry. Je prekladateľkou literárnych diel 

Konfuciove Rozhovory a výroky (2006) a 4-dielneho čínskeho klasického románu Sen o 
Červenom pavilóne.  Rozprávať bude o najnovších archeologických objavoch v hrobkách 

čínskych cisárov. Príďte si vypočuť zaujímavé rozprávanie, doplnené o prezentáciu a fotky 
z jej ciest po Číne.Dvorné dialógy sú úspešný cyklus rozhovorov s odborníkmi z oblasti 

histórie, umenia a vedy pod vedením historika Múzea Spiša Mgr. Miroslava Števíka.Vstup 
na podujatie je voľný. 

Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15247
92870882704:0 

Už dnes si môžete pozrieť jedinečnú nočnú prehliadku výstavy Levočská biela pani. 
Hosťom večera bude Divadlo teatralnej skratky, ktoré vám zahrá hru venovanú práve 

postave Juliane Korponayovej. Tešíme sa na vás v dvoch vstupoch o 18:00 a o 19:30 na 
Letnej 50 :) 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15409
99052595419 

Našu nočnú prehliadku vám v sobotu spríjemní aj ponuka čajovne Čajovňa Alchýmka. 
Pripravený bude čierny čaj z ruského samovaru, čaj pre deti, ale aj káva. Príďte si pozrieť 

výstavu Levočská biela pani v dvoch vstupoch o 18:00 a o 19:30. :) Tešíme sa na vás. 
Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15238
91110972880:0 

Hosťom zajtrajších Dvorných dialógov bude Ing. Ján Čarnogurský, ktorý bol 13 rokov 
vedúcim ľudovej hudby v skupine Bystrany. Bude rozprávať o tom, ako počas svojho 

účinkovania v skupine spoznal tri generácie vzácnych speváčok, tanečníkov a muzikantov. 
Príďte si vypočuť toto jedinečné rozprávanie o 16:00 do nášho múzea. Vstup na podujatie 

je voľný. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/events/1266485893440472
/ 

Pozývame vás na výnimočnú nočnú prehliadku venovanú výstave Levočská biela pani. V 
sobotu 21. 1. si ju môžete prísť pozrieť v dvoch vstupoch o 18:00 a o 19:30. Čakajú na vás 

lektori v historických kostýmoch a špeciálne divadelné predstavenie  Divadla teatrálnej 
skratky. Predstavenie je venované práve historickej osobnosti Juliane Korponayovej. 

Vstupné je 3 eurá a zľavnené 1,50. Nočnú prehliadku vám spríjemní aj ponuka čajovne 
Alchýmka. Pripravený bude čierny čaj z ruského samovaru, čaj pre deti, ale aj káva.Tešíme 

sa na vás. 

Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15247
90580882933:0 

Už túto sobotu 21. 1. budete mať jedinečnú možnosť zúčastniť sa  nočnej prehliadky 
výstavy Levočská biela pani. Čaká na vás sprievodné slovo lektorov v kostýmoch a 

divadelné predstavenie venované práve historickej osobnosti Juliane Korponayovej. 
Hosťom podujatia je Divadlo teatralnej skratky. Tešíme sa na vás v dvoch vstupoch o 

18:00 a o 19:30. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15324
24663452858 

Exkluzívna nočná prehliadka výstavy Levočská biela pani. 21. 1. v dvoch vstupoch 18:00 a 
19:30. Čaká vás jedinečné divadelné predstavenie Divadla teatrálnej skraty a lektorky v 

historických kostýmoch :) 
SharedVideo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15249
29294202395 

Poznáte výraz STRIDŽIE DNI? Sú to vybrané dni v decembri, ktoré majú podľa ľudových 
povestí čarovnú moc. V decembri sme pre deti pripravili podujatie, kde sme im rozprávali, 

čo všetko naši predkovia počas tých dní robili. Jedným z rituálov, ktoré si deti mohli 
vyskúšať bolo aj liatie olova na Ondreja. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15230
47844390540:0 

Čo sa v skutočnosti skrýva za mýtickými tvormi z celého sveta?  Už túto stredu 11. 1. 2017 
o 16:30 vám zoológ Mgr. Denis Kuzl porozpráva o najznámenších legendách a záhadných 
tvoroch zo sveta. Spoločne sa pokúsime objasniť tieto príbehy na základe vedy. Tešíme sa 

na vás v Múzeu Spiša. Vstup na podujatie je voľný. 

Photo 
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https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15238
90077639650:0 

Bystrany sú jednou z dolnospišských obci, ležiacou v blízkosti mesta Spišské Vlachy. 
Miestna folklórna skupina začala svoje účinkovanie v roku 1971. Roky v skupine hrávala 
ľudová hudba Gregovcov zo Spišských Vlách, čo umožnilo venovať sa nielen spevu ale aj 
tancom. Jedným z populárnych tancov tejto obce je tanec "Do šafľika z Bystrian". Viac o 

klenotoch z tejto obce sa dozviete na Dvorných dialógoch 18. 1. o 16:00. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15247
96030882388 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi's cover photo Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15247
86630883328 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi's cover photo Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/videos/1523
962800965711/ 

Pozývame vás na nočnú prehliadku výstavy Leočská biela pani v sobotu 21. 1. 2017 o 
18:00 a o 19:30. Komentovanú prehliadku doplní divadelné predstavenie Divadlo 

teatralnej skratky s názvom "... z lásky som zvädla". Príďte si vypočuť príbeh ženy, ktorú 
čas zmenil na legendu :) 

Video 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15230
47291057262:0 

Kryptozoológia je pseudoveda zaoberajúca sa živočíchmi, ktorých existencia nie je 
vedecky potvrdená. Nepracuje s číslami a faktami, ale s príbehmi, legendami a náhodnými 

pozorovaniami. Príďte si vypočuť prednášku, ktorá sa pokúsi objasniť tieto legendy na 
základe vedy. V stredu 11. 1. 2017 o 16:30 v Múzeu Spiša. Vstup na podujatie je voľný :) 

Tešíme sa na vás. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/events/103701693468863/ 

V rámci cyklu Dvorné dialógy vám náš hosť Ing. Ján Čarnogurský predstaví klenoty zo 
spišského folklóru - predovšetkým z obce Bystrany. Čaká na vás zaujímavá prezentácia 

doplnená o historické fotografie a hudobné ukážky. Večer povedie historik Mgr. Miroslav 
Števík. Vstup na podujatie je voľný. 

Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/15115
20658876592:0 

Ďakujeme za vašu priazeň v roku 2016 a prajeme veľa šťastia, lásky, pohody a pracovných 
úspechov do roku 2017! Vaše Múzeum Spiša :) 

Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/videos/1780
382308657091/ 

Chceš poznať prácu múzejníka ? Každú augustovú stredu vovedie odborný pracovník 
múzea detského návštevníka do tajov botaniky, zoológie, entomológie, geológie, či 

paleontológie. 
Deti si sami môžu vyskúšať ako sa zakladá herbár, spoznajú vodný život pod 

mikroskopom, naučia sa rozpoznať zvuky vtákov, nakuknú do minulosti a pozrú sa do 
sveta vyhynutých živočíchov a rastlín ... 

Každá augustová streda je zameraná na inú prácu prírodovedca. 
 

viac info. na našom webe 

Video 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17677
84259916896 

  Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17518
98974838758 

http://www.snv.sk/archiv?video=170719-1&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook Link 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17513
33371561985 

Už túto sobotu 22.7.2017 o 20:00 hod. sa môžete tešiť na vystúpenie skupiny Mojše Band 
v letohrádku Dardanely.Tešíme sa na Vašu návštevu.https://youtu.be/TUgLTva6XDg 

Link 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17512
15421573780 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi shared Turistické Informačné Centrum Spišská Nová 
Ves's post. 

Link 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/videos/1749
261458435843/ 

Takéto krátke propagačné video si pre nás pripravilo mesto Spišská Nová Ves. Príďte nás 
navštíviť a uvidíte omnoho viac ako je videu. Momentálne môžete vidieť v našom múzeu 
výstavy Žijem na strome a je mi dobre, Voda duša Zeme, MORE - vedecká hračka, ako aj 

historickú výstavu Dobrú chuť ctihodní mešťania. Novinkou je možnosť zahrať si Pétanque 
priamo na nádvorí. Tak neváhajte a príďte nás navštíviť. 

Video 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17492
57215102934:0 

Nočné prehliadky kaštieľa a letohrádku Dardanely majú dlhú tradíciu. Naši stáli 
návštevníci už vedia, že takéto prehliadky sú obohatené o zaujímavé prvky. Tento rok sme 
si pre Vás pripravili program, ktorý sa ponesie v duchu židovskej kultúry. Výstavu ľudových 

hudobných nástrojov od výrobcov zo Spiša Keď drevo spieva ozvláštni koncert skupiny 
Mojše band, ktorú môžete poznať z televíznej šou Zem spieva. Táto skupina interpretuje 
židovskú hudbu stredoeurópskeho regiónu. Na nočnej prehliadke budete mať jedinečnú 

možnosť uvidieť a vypočuť si ich nový program pod názvom ZIPSERIM - Piesne Židov Spiša. 
Koncert sa začne 22.7.2017 o 20.00 hod. v letohrádku Dardanely. 

Photo 
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https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17345
92133236109 

Tešíme sa na Vašu návštevu. Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17345
83676570288 

Dňa 5. júla 2017 je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Národopisné múzeum v 
Smižanoch ZATVORENÉ.Ponúkame Vám prehliadku nášho kaštieľa a letohrádku Dradanely 

v Markušovciach.Tešíme sa na Vás! 
Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17342
01766608479:0 

Už ste mali možnosť vidieť historický film priamo na nádvorí historickej budovy?Nie? Tak 
Vás srdečne pozývame na prvé premietanie filmu Slávne dejiny Provincie XVI spišských 

miest na nádvorí Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutoční 7.7.2017 (piatok) o 
21:00. Ak by nám neprialo počasie tak sa presunieme do pivničných priestorov.Vstup je 

podmienený kúpou pohľadnice za 1€.Tešíme sa na vašu návštevu. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/17091
15892450400:0 

Rómska kultúra je charakteristická spevom, tancom a muzikou. Múzeum Spiša v 
spolupráci s Mgr. Vlastou Fabianovou si pre Vás pripravilo zaujímavú prednášku zameranú 
na slávnych rómskych hudobníkov obohatenú o audio vizuálne ukážky. Tešíme sa na Vašu 

návštevu už túto stredu 14. júna o 16:00 hod v priestoroch Múzea Spiša. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16968
61333675856 

Aj my sme boli súčasťou podujatia Dni humoru na Spiši 2017. Pri našom stánku ste si 
mohli vyskúšať či dokážete rozpoznať rôzne druhy vtáctva podľa pre nich 

charakteristického zvuku. Tak neváhajte a príďte nás pozrieť aj zajtra a vyskúšajte si naše 
hádankovo na vlastnej koži. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16918
64917508831 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi shared Dendy Kuzl's post. Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
26475239342 

Pre tých, ktorí nestihli alebo sa nedostali na premiéru filmu Slávne dejiny XVI spišských 
miest sme si pripravili reprízu, ktorá sa bude premietať počas Noci múzeí a galérií. 

https://youtu.be/WpxDvTZHiXQ 
Link 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
20778573245:0 

Pre technicky zameraného návštevníka sprístupníme výstavu MORE – VEDECKÁ HRAČKA / 
SEA – SCIENTIFIC TOY.  

Interaktívna výstava približuje, alebo využíva fenomén súvisiaci s morom či vodou. Na 
výstave sú exponáty, s ktorými sa môžete hrať a zároveň precítiť a spoznávať vlastnosti 

mora. 
Aj táto výstava je súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať 20. 5. 2017 

od 17:00 do 22:00 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
18765240113 

Ďalšou historickou výstavou je Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi. Len pri príležitosti Noci 
múzeí a galérií sme pre vás doplnili "Odkryté tajomstvá skrytých obrazov". Predstavíme 
vám tvorbu obrazov hodnostárov XVI spišských miest, ktorá bude spojená s pútavými 

príbehmi vyobrazených osobností.Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi je súčasťou 
podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať 20. 5. 2017 od 17:00 do 22:00 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
15558573767:0 

Fanúšikovia histórie si prídu na svoje pri návšteve výstavy Dobrú chuť, ctihodní mešťania, 
ktorá bude obohatená o kreatívno-výtvarnú dielňu pre malých aj veľkých. Experimentujte 
a vyskúšajte si netradičné otláčanie a vytváranie zeleninových kompozícií na tanier. Dobrú 
chuť, ctihodní mešťania je súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať 20. 

5. 2017 od 17:00 do 22:00 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
10735240916:0 

Výstavu venovanú Srnčej zveri sme sa rozhodli doplniť o mikrosvet rastlín na príklade 
peľových zsn. Tu vám ukážeme, ako vyzerá malé peľové zrniečko niekoľko násobne 
zväčšené a mnoho ďalších zaujímavostí.Výstava venovaná Srnčej zveri je súčasťou 
podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať 20. 5. 2017 od 17:00 do 22:00 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
09701907686:0 

Po preskúmaní rôznych  vodných živočíchov vás zasvätíme do tajov exotických plodov 
rastlín a drevín. Možno ste ani netušili, ako v skutočnosti vyzerajú, kvitnú a aké majú 

vlastnosti jednotlivé druhy ako napríklad: ananás, mango, arašídy, para orechy a 
podobne. Výstava Voda, duša Zeme je súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa 

bude konať 20. 5. 2017 od 17:00 do 22:00 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
09178574405:0 

Pre nadšencov prírody sme si pripravili výstavu Voda, duša Zeme. K tejto téme si odborní 
pracovníci múzea pripravili prezentáciu živých druhov bezstavovcov, s ktorými sa môžete 

bežne stretnúť v našich tečúcich a stojatých vodách. K takým patria najmä kôrovce, 
mäkkýše, pijavice, chrobáky, atď. Tie menšie si budete môcť pozrieť pod mikroskopom a 
na chvíľu sa zmeniť na skutočného vedca.Výstava Voda, duša Zeme je súčasťou podujatia 

Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať 20. 5. 2017 od 17:00 do 22:00 

Photo 

 

https://youtu.be/WpxDvTZHiXQ
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https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
06291908027:0 

Voda je jedinečná, bez vody by na našej planéte neexistoval život. Tak ako je nevyhnutá 
pre život, aj jej vlastnosti sú unikátne. O niektorých vlastnostiach vody ako sú hustota, 
viskozita, povrchové napätie... sa môžete dozvedieť viac prostredníctvom pokusov pre 

malých aj veľkých v našej bádateľni, kde odhalíme Tajomstvá vody. Bádateľňa je súčasťou 
podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať 20. 5. 2017 od 17:00 do 22:00 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16812
60311902625:0 

Príďte nás navštíviť počas našej noci :) Photo 
 

https://www.facebook.com
/events/1126018927542025
/ 

Ako chutí história – prehliadka výstavy Dobrú chuť, ctihodní mešťania spojená s 
kreatívnou dielňouVedecká hračka – prehliadka interaktívnej výstavy pre rodičov s 

deťmiVoda, duša Zeme - Rastliny ako ich nepoznáme, Vodný život pod lupou, Mikrosvet 
rastlín na príklade peľových zsnPrezentácia filmu Slávne dejiny Provincie XVI Spišských 

miestKomentovaná prehliadka výstavy Provinčný dom v SNV 

Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16717
21436189846:0 

Všetky miesta na premiéru filmu "Slávne dejiny provincie XVI spišských miest" sú 
rezervované. Premiéra filmu je síce celá rezervovaná, ale film sa bude premietať počas 

noci múzeí a galérií v sobotu 20.mája 2017.Tešíme sa na Vašu návštevu. 
Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16587
77357484254:0 

Premiéra filmu Slávne dejiny Provincie XVI spišských miest.Pozor obmedzený počet miest, 
tak neváhaj a rezervuj si to svoje :) na telefónnom čísle  +421 53 4423 757, alebo osobne 

na pokladni múzea. 
Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16587
93527482637 

Niekto si už svoje dielko našiel ��️  Photo 
 

https://www.facebook.com
/events/1416772708417474
/ 

Srdečne vás pozývame na premiéru dvoch krátkych filmov o dejinách Provincie XVI 
spišských miest. Spoznajte slávne dejiny mesta Spišská Nová Ves a regiónu Spiš. Filmy boi 

vytvorené vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Večer povedie historik 
Múzea Spiša Mgr. Miroslav Števík. Vstup na podujatie je voľný. Pre obmedzený počet 
miest je potrebné rezervovať si miesta vopred na čísle 053 4423757, alebo osobne v 

pokladni Mmúzea na Letnej 50. 

Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/16521
22444816412:0 

Vedeli ste, že v ľadovcoch a snehu je zadržiavaných takmer 76% sladkej vody, ktorá sa 
nachádza na našej planéte?Nie? Tak sa príďte pozrieť na novú výstavu “Voda, duša Zeme” 

v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a dozviete sa viac o vode a vodných 
živočíchoch. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/19191
12958117358 

Pozor na zmenu otváracích hodín počas vianočných sviatkov Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/19048
79952873992 

Pár fotografií z výstavy Divadelný Spiš Photo 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/19048
54056209915 

Viete čo sú spišské klapancie ?Tak ako sa u nás hovorí  Popaterce. Klapancie (STV Košice, 
1992)https://youtu.be/47aankiwTyk 

Link 
 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/19048
53436209977 

Zdieľaj a vyhraj dve voľné vstupenky na Večernú prehliadku výstavy Divadelný Spiš. 
Pravidlá sú jednoduché stačí ak sa staneš naším fanúšikom, budeš zdieľať tento príspevok 

na svojom profile a do komentára napíšeš, prečo by si chcel vyhrať.Žrebovať sa bude 
15.12.2017 podvečer. 

Status 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/19049
54856199835 

Chcete sa naučiť, ako si vyrobiť vlastný prútený košík, alebo unikátnu metódu maľby na 
sklo? Toto všetko sme si pre Vás pripravili v rámci kreatívnych večerov v Národopisnom 

múzeu v Smižanoch.Využite túto jedinečnú a poslednú šancu už túto stredu 13.12.2017 o 
18:00 hod.Objednávky na tel. č. 0917 746 336Maximálny počet účastníkov: 15 Poplatok: 2 

€Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/19048
52126210108 

V tomto predvianočnom strese a nákupných horúčkach je dobré troška vypnúť a prísť sa 
zasmiať. Práve preto sme si pre Vás pripravili večernú prehliadku výstavy Divadelný Spiš 

spojenú s vystúpením Spišské klapancie v podaní divadelného súboru Hviezdoslav. 
Tešíme sa na Vašu návštevu už túto sobotu dňa 16.12.2017 od 18:00, divadlo sa začína o 

19:00 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/events/149137279070754/ 

Večerná prehliadka spojená s divadelným vystúpením.Spišské klapancie - úsmevné 
príbehy v nárečí východniarov v podaní DS Hviezdoslav, doplnené o menej známe, 

humorné ľudové pesničky.Vstupy: 18.00, 19.00 hod.Vstupné: 3 €, zľavnené 1,50 
€Vstupenky si môžete rezervovať na telefónnom čísle 053/44 23 757, alebo 

prostredníctvom mailu na lektorky@muzeumspisa.com 

Status 
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https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/18921
73070811347 

ZIMNÉ KREATÍVNE VEČERY V MÚZEU4. 12. 2017  a 13. 12. 2017 o 18.00 hodine v 
Národopisnom múzeu v SmižanochV tvorivej dielni a príjemnej atmosfére národopisnej 

expozície pri šálke horúceho čaju poodhalíme tajomstva stridžích dní.Objednávky na tel. č. 
0917 746 336Maximálny počet účastníkov: 15Poplatok: 2 €Národopisné múzeum 

v Smižanoch 

Photo 

 

https://www.facebook.com
/muzeumspisa/posts/18899
15071037147 

Tradícia výroby zlobcokov v Ždiari - Dokument mapujúci tradičnú výrobu korýtkových 
husličiek v Ždiari. Tvoria ho rozhovory s výrobcami zlobcokov rôznych 

generácií.https://youtu.be/As_1SW5QJXQ 
Link 

 

 
6.2.2 Základná analýza dosahu sociálnej siete 

 

6.3. YouTube 
Server YouTube je jedným z najznámejších serverov pre zdieľanie video obsahu. Múzeum 
Spiša v Spišskej Novej Vsi začalo tvoriť aj video obsah vo forme krátkych dokumentov a 
upútaviek na podujatia. Na tomto video servery má múzeum vlastný kanál na ktorom je 
umiestnených celkom 17 videí. V roku 2017 bolo na tento kanál doplnených celkom 8 videí. 
Niektoré vznikli za použitia vlastných technológií a personálnych zdrojov, iné boli vytvorené v 
spolupráci s externými dodávateľmi. Priemerný počet prehraní videa je 50 a maximálny sa 
pohybuje okolo 350 prehratí. Viac informácií o obsahu sa dozviete na našom video kanáli 
https://www.youtube.com/user/muzeumspisa 

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
Priority rozvoja Múzea Spiša v SNV sú definované v dvoch úrovniach. V krátkodobom 
horizonte, časový interval 3 - 5 rokov. Okrem rozpracovaných plánov základných činností 
múzea, ako sú plán akvizícií, reštaurovania, vedecko-výskumnej činnosti, plán výstav, 
tvorba expozícií, semináre, konferencie, služobné cesty atď., sa tento časový interval  
zhoduje i s prekladanými 3 ročnými plánmi kapitálového rozpočtu Múzea Spiša pre KSK, kde 
sú špecifikované prioritné investičné akcie, projektové aktivity, riešenie  havarijných situácií. 

Druhá úroveň rozvoja organizácie je definovaná v dlhodobom časovom horizonte, 
kde sa organizácia opiera o národné dokumenty MK SR – Stratégia rozvoja kultúry na 
obdobie 2014 -2020, ako aj na dokumenty zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj. 
Z dlhodobého hľadiska  ovplyvňuje rozvoj organizácie mnoho faktorov. Úzko však súvisí 
s možnosťou čerpania finančných prostriedkov tak z EŠF, Nórskeho mechanizmu, MK SR, 

https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1892173070811347
https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1892173070811347
https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1892173070811347
https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1889915071037147
https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1889915071037147
https://www.facebook.com/muzeumspisa/posts/1889915071037147
https://www.youtube.com/user/muzeumspisa
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KSK, ako aj cezhraničných a iných projektov. Múzeum Spiša je pripravené v prípade možnosti 
okamžite vstúpiť do procesu uchádzať sa o tieto projekty, nakoľko disponuje s projektovými 
dokumentáciami (realizačné projekty so stavebným povolením) napríklad na rekonštrukciu 
Hospodárskej budovy v Markušovciach  na polyfunkčný kultúrny objekt, alebo na realizáciu 
druhej, poslednej etapy rekonštrukcie Provinčného domu v SNV.  V roku 2018 MS musí 
začať systémovo riešiť neudržateľnú situáciu v Národopisnom múzeu v Smižanoch a prvým 
krokom je príprava projektovej dokumentácie. Podobne sú otvorené aktivity vo Francúzskom 
parku a v kaštieli v Markušovciach. 
 
Rok 2018 je pre Slovensko a tým aj pre región Spiš rokom „osmičkových výročí“ (1918, 
1948,1968), zároveň si Mesto SNV pripomenie 750. výročie prvej písomnej zmienky, teda to 
sú hlavné témy ktorými bude žiť Múzeum Spiša v roku 2018. Uvádzame aktivity, z ktorých 
časť je už i finančne zabezpečená novými projektmi FPU 2018. Nakoľko do apríla je KSK 
v rozpočtovom provizóriu a výsledky financovania niektorých  projektov tiež ešte nepoznáme 
nebude ľahké naše plánované aktivity realizovať.  
 
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018 Komentár 

Premeny mesta Spišská Nová Ves Výstava zo  Múzea Spiša v SNV 
Pri príležitosti  750. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste Spišská 
Nová Ves 
16. 5. 2018 

Spiš v dramatických udalostiach  20. 
storočia 
1. Spiš a vznik Československej republiky 
1918 
2. August 1968 v našom meste 

Výstava - vlastná 
Venovaná výročiam 1918 vznik ČSR, 
1968 
21. 8. 2018 
Výstava finančne podporená 
projektom z FPU 

NAJ Z PRÍRODY SPIŠA  Výstava 
Vlastná – zoológia a potrav. reťazec 
v prírode 
máj 2018 

Staň sa malým múzejníkom Interaktívny program, cyklický zo 
zameraním na odborné činnosti 
múzea 

VEĽKONOČNÝ KONCERT  
Podujatie k 35. výročiu otvorenia Expozície 
klávesových hudobných nástrojov v 
letohrádku Dardanely v Markušovciach 

Koncert v priestoroch letohrádku 
Dardanely v Markušovciach.  
2. 4. 2018 

Noc múzeí a galérií 2018 
 
 

Netradičné prehliadky so 
zaujímavým programom Vám 
múzejníci ponúkajú už tradične 
počas Noci múzeí v priestoroch 
Provinčného domu v SNV 
Večerná prehliadka kaštieľa 
približujúca jednotlivé zbierkové 
predmety zo zbierkového fondu 
múzea a koncert v letohrádku 
19. 5. 2018 
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Výstava od Nektáru po medovník 
Deň včelárov  
 

Celoslovenská konferencia včelárov 
so sprievodným programom 
Národopisné múzeum v Smižanoch 
17. 6. 2018 

Víkend otvorených parkov a záhrad 
Celoslovenské podujatie 

Prehliadka  
Francúzskeho parku 
v Markušovciach 
Jún 2018 

Koncert     Koncert k 35. výročiu otvorenia 
expozície klávesových  
hudobných nástrojov 
november 2018 

Vianočný koncert 2018 
 

Tradičný vianočný koncert 
v priestoroch letohrádku Dardanely 
v Markušovciach 
december 2018 

Zborník SPIŠ 9  
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky 
o meste 

vydanie zborníka Spiš 9 

Dotačný systém  MK SR  2018 
1.1 Obnovme si svoj dom 
 

Názov projektu: 
Pamiatkový - archeologický výskum 
IV. etapa a dokumentácia 
vykonaného výskumu (na základe 
rozhodnutia KPÚ Košice –KE-
2017/4545-3/22462/HT,ZD), v 
suteréne a na nádvorí objektu NKP 
Provinčný dom – sídlo Múzea Spiša 
(číslo v ÚZPF SR 599, SNV, Letná 
ulica, o.č. 50, s.č. 57, 052 01 SNV, 
okres SNV, kraj Košický, číslo parcely 
125,126, katastrálne územie 
Sp.N.Ves. 

Dotačný systém  MK SR  2018 
1.1 Obnovme si svoj dom 
 

Názov projektu: 
Reštaurátorský výskum fresiek 
koncertnej sály Letohrádku v 
Markušovciach, Michalská ul.55, 
č.ÚZPF 671/2 - Kaštieľ s areálom 

FOND NA PODPORU UMENIA 2018 
Program: 5.2.1 Vedecko-výskumná a 
prezentačná činnosť – múzeá 
 

Názov projektu: 
Výstava "Spiš v dramatických 
udalostiach 20. storočia" 
 

Program: 5.4.2 Ochrana zbierkových 
fondov 
 

Názov projektu: 
III. etapa revitalizácie depozitárnych 
priestorov Múzea Spiša v Spišskej 
Novej Vsi – fond archeológie 
a histórie v Smižanoch 

Program: 5.4.1 Odborné ošetrenie 
zbierkových predmetov 

Názov projektu:  
Reštaurovanie historických hodín a 
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 historického nábytku z kaštieľa 
v Markušovciach 

Webová stránka Reinštalácia- tvorba novej webovej 
stránky Múzea Spiša v SNV, ktorej 
grafika bude vychádzať z nového 
loga MS. 

8. Prílohy 
 
 Príloha č. 1:    Organizačná štruktúra 
 Príloha č. 2:  KULT – Ročný výkaz o múzeu 2017 
 Príloha č. 3:  Účasť na školeniach, seminároch, prezentačných podujatiach  
 Príloha č. 4:  Revízie v zbierkových fondoch  MS v  SNV 
 Príloha č. 5:    Detailnejší popis k projektom FPU 
 Príloha č. 6:    Fotopríloha 
 
 
 
 
 
 


