Banícke múzeum v Rožňave
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014

Rožňava, február 2015

IDENTIFIKAČNÁ KARTA ZA ROK 2014

1.
2.

NÁZOV ORGANIZÁCIE
Sídlo: (presná adresa)

3.

IČO organizácie:

4.

Forma hospodárenia:
Stručná charakteristika hlavnej
činnosti organizácie:

5.

Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31, 048 01, Rožňava
312 977 65
Rozpočtová organizácia
Košického samosprávneho kraja
Banícke múzeum v Rožňave plní funkciu
okresného vlastivedného múzea so špecializáciou
na baníctvo, hutníctvo a geológiu Spišskogemerského Rudohoria a na zber a prezentáciu
výtvarných diel z územia historického Gemera.
Buduje zbierkové fondy, rieši vlastné výskumné
úlohy, prezentuje výsledky svojej činnosti formou
expozícií, výstav, výchovno-vzdelávacích aktivít
a podujatí.

Celkový počet zamestnancov
v roku 2014:
- fyzický/prepočítaný
Z toho:
- odborní zamestnanci
- ostatní zamestnanci

18 / 15,3

Priemerná mzda zamestnancov:

574,48 €

Počet spravovaných objektov:
Rozpočet:
9. - schválený
- upravený
Transfer od zriaďovateľa:
- na bežné výdavky:
10.
- na kapitálové výdavky:
Príjmy
- z vlastnej činnosti:
11.
- iné mimorozpočtové (dary,
sponzorské, granty a pod.)
Výdavky
- bežné:
12.
- kapitálové:

6

6.

7.
8.

13. Náklady na činnosť organizácie:
14. Návštevnosť:

9
9

213 986,- €
263 153,28 €
220 896,- €
0,- €
7 371,- €
11 203,28 €
263 151,32 €
0,- €
324 625,21 €
10 899

I. Všeobecná charakteristika organizácie

Z hľadiska kultúrnej činnosti začal rok 2014 úspešne krstom publikácie Rožňavské cechy.
Nasledovali podujatia Múzeum v škole – škola v múzeu, kde sa učiteľom ZŠ prezentovali
aktivity Baníckeho múzea určené žiakom, obľúbené Nedeľné zábavky – tvorivé dielne pre
deti s rodičmi, Veľkonočné tvorivé dielne aj Vianočné tvorivé dielne. K národopisnej časti
historickej expozície pritiahlo pozornosť podujatie Gazdovstvo starých materí. Vďaka dotácii
sa opäť uskutočnilo letné podujatie Výtvarné stredy v Galérii, tento rok s názvom Krása
secesie, ktoré bolo ukončené špeciálnou prezentáciou detských prác spojenou s tematicky
zameraným koncertom v secesnej Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí.
Uskutočnilo sa 16 výstav v priestoroch Galérie baníckeho múzea v Rožňave a 5 sa múzeum
prezentovalo v Košiciach a Rimavskej Sobote.
Vďaka úspešným projektom MK SR sa mohla uskutočniť konzervácia banskej mechaniky,
renovácia Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, kde boli vymenené
priesvity a farebné fotografie. Vykonala sa dezinsekcia Expozície prírody Slovenského krasu
a priľahlých oblastí, Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára
a depozitných priestorov v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, uskutočnil sa druhý ročník
cyklu výstav a podujatí Rožňavské radiály 2 a tiež ďalší ročník Živého múzea, tentokrát na
tému Modrotlač. Pod záštitou Dni európskeho kultúrneho dedičstva prebehlo podujatie
Nedeľná zábavka II – secesná grafika.
Vlastným výskumom a prostredníctvom darov bolo získaných 60 kusov zbierkových
predmetov do zbierok Baníckeho múzea v Rožňave.
V rámci starostlivosti o objekty v správe Baníckeho múzea v Rožňave bola vykonaná oprava
strechy Andrássyho obrazárne po havárii spôsobenej silným vetrom a dažďom a tiež oprava
fasády budovy riaditeľstva vďaka účelovej dotácii z KSK.
Vo vlastnej réžii sa realizovalo maľovanie všetkých výstavných priestorov galérie, vrátane
vstupného vestibulu a schodiska a boli vykonané drobné opravy omietok.
Taktiež boli vo vlastnej réžii vykonané opravy svetlíka, maľovanie a drobné výspravky
v Andrássyho obrazárni. Na výskumnej základni Rakaťa sa realizovali len nutné opravy
strechy.

Z dôvodu úspešnosti projektu Zážitkové centrum SENTINEL sa od 1. novembra 2014
zatvorili Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Banské pracoviská a Expozícia prírody
Slovenského krasu a priľahlých oblastí a započalo sa s prípravnými prácami, revíziami
majetku aj zbierkových predmetov a následným sťahovaním.
Bežná prevádzka aj činnosť Baníckeho múzea v Rožňave bola zvládnutá bez väčších
problémov.

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

Akvizičná činnosť – budovanie zbierkového fondu
Komisia na tvorbu zbierok zasadala v tomto roku trikrát (a to 12.03.2014, 15.07.2014
a 12.11.2014).
Do zbierkového fondu múzea bolo zapísaných 60 kusov predmetov evidovaných pod 38
prírastkovými číslami.
Plán zberu pre jednotlivé fondy
Plán

Skutočnosť

počet kusov

počet kusov

počet čísel

História I

5 ks

5

5

Výtvarné umenie

6 ks

18

18

Baníctvo

8 ks

0

0

Speleológia

0 ks

0

0

Národopis

10 ks

14

13

História II.

10 ks

23

2

Geológia

2 ks

0

0

Archeológia

0 ks

0

0

Živá príroda

5 ks

0

0

Numizmatika

0 ks

0

0

Militária

0 ks

0

0

Spolu

46 ks

60 kusov

38 čísel

Predmety boli získané darom a vlastným výskumom.

Do registračnej knihy múzea bola zapísaná dámska kabelka s etno vzorom od Kataríny
Kľučinskej evidovaná pod číslom 38/2014. Do knižnice bolo zaevidovaných 111 knižných
položiek.
Spracovaných bolo 10 videozáznamov.
Do programu Excel bolo prepísaných 4 050 položiek (čísel fotoarchívu) z prírastkovej
knihy fotoarchívu. Celkový stav prepísaných položiek je k 31.12.2014 13 100. Do
fotoarchívu múzea bolo zaevidovaných 78 podujatí – 1 947 záberov (evidovaných na 2 CD
nosičoch).
Evidencia zbierkového fondu – spracovanie zbierok
V prvostupňovej evidencii v programe ESEZ4 bolo spracovaných 681 č./ 738 kusov
zbierok vrátane prírastkov za rok 2014.
V druhostupňovej evidencii bolo v programe ESEZ4 spracovaných 249 č./ 819 kusov
zbierok (história I. 12/12, výtvarné umenie 165/709, národopis 72/98).
K predmetom spracovaným v druhostupňovej evidencii bol zabezpečený digitálny
obrazový dokument.
Pracovníci zariadenia spracovávajú zbierkové predmety v I. a II. stupni aj v programe
Excel (pre vlastnú potrebu).
Ochrana a bezpečnosť zbierkového fondu
Zabezpečená bola pravidelná kontrola depozitárov, ich vetranie a vedenie kníh vstupov do
depozitárov a kníh pohybu fondu.
V hodnotenom roku sa uskutočnili revízie pamätných izieb v obci Gočovo a Kobeliarovo,
revízia zbierkových predmetov fondu národopis vypožičaných občianskemu združeniu MAS
Leader Kras a revízia zbierkových predmetov z fondu baníctva a národopisu uložených v šope
na Šafárikovej 43 v Rožňave. Zápisnice z revízií sú uložené na dokumentačnom oddelení.
Na základe výsledkov revízie:
- v pamätnej izbe Jura Hronca v Gočove je vystavených 23 kusov zbierkových predmetov
z fondu národopis. Tanier hlinený N-4433 720/78 bol z dôvodu rozbitia navrhnutý na opravu.
- v pamätnej izbe Pavla Jozefa Šafárika v obci Kobeliarovo je vystavených 9 kusov
zbierkových predmetov z fondu národopis, 5 kusov z fondu baníctva, 1 zbierkový predmet
z fondu história I. a 6 kníh z knižnice Baníckeho múzea. Banícka uniforma B-657 1/74 ako aj

Modlitebná knižka H-399 750/77 boli navrhnuté na ošetrenie z dôvodu napadnutím plesňou
(ošetrené boli na mieste).
- občianskemu združeniu MAS Leader KRAS bolo vypožičaných 50 kusov zbierkových
predmetov z fondu národopis. Všetky zbierkové predmety boli navrhnuté na odborné
ošetrenie a konzervovanie.
Odborne ošetrených bolo 35 kusov zbierkových predmetov (história I., baníctvohutníctvo), zakonzervovaných bolo 34 kusov zbierkových predmetov (história I., umenie,
militária a národopis), reštaurovaných bolo 5 kusov predmetov (história I., národopis). Správy
o konzervovaní, reštaurovaní a odbornom ošetrení zbierkových predmetov sú uložené na
dokumentačnom oddelení. 38 kusov zbierkových predmetov z fondu výtvarné umenie bolo
prečistených a paspartovaných pre potreby výstavy Akadémia Rovas: Bratia Tichyovci.
Po realizácii projektu „Nedáme si spapať zbierky!“ sa uskutočnila dezinsekcia expozície
Prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí ako aj dezinsekcia Historickej expozície –
prezentačného múzejného depozitára. V rámci realizácie projektu Zub času sa uskutočnilo
konzervovanie 5 kusov techniky banskej mechanizácie (2 ks banskej dízlovej lokomotívy a 3
ks prepravníkového nakladača) na nádvorí múzea na Šafárikovej 43 v Rožňave.
Z dôvodu úspešnosti projektu Sentinel sa uskutočnilo sťahovanie zbierkových predmetov
zo šopy do garáží ako aj sťahovanie zbierkových predmetov z Expozície baníctva a hutníctva
Gemera do priestorov Prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, pričom sa všetkým
predmetom kontroloval ich fyzický stav a spísali sa zoznamy o novom umiestnení zbierok.
Budovanie expozícií
Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár bola v roku 2014 doplnená o 4
predmety cechového charakteru z fondu histórie (3 truhlice a 1 nádoba cechová) a o jednu
komodu z fondu národopisu. Predmety evidované vo fonde národopis, ktoré boli predmetom
výskumu kameninových výrobkov, boli uložené v expozícii podľa výrobcu – Rožňava, Muráň
a rôzne.
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25 prešla čiastočnou renováciou
vnútorných výstavných priestorov. Na vlastné náklady sa výstavné miestnosti vystierkovali
(oprava dier, ktoré ostali po závesnom systéme) a vymaľovali.
V expozícii Prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí boli vďaka úspešnosti projektu
„Nie sivé, farebné!“ vymenené fotografie, priesvity a mapy.

K Expozícii baníctva a hutníctva Gemera bol vyhotovený sprievodný text, ktorý bol
preložený do maďarského jazyka. Expozícia je z dôvodu prestavby pri realizácii projektu
Sentinel dočasne zatvorená.
Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí je dočasne zatvorená z dôvodu prevzatia
všetkých svojich zbierok vystavených v obrazárni SNM – Múzeom Betliar (z dôvodu
digitalizácie predmetov).
Publikačná činnosť pracovníkov múzea
Plán

Skutočnosť

Monografie

0

0

Náklad monografií

0

0

Štúdie

0

0

Články v odbornej tlači

5

1*

Recenzie

0

0

Popularizačné články

0

0

Spolu

5

0

* Príspevok Mgr. Holečkovej Ocenená publikácia Rožňavské cechy – významný prameň
poznania histórie remeselníctva a cechového života mesta Rožňava, ktorý bol spracovaný do
Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote bude pre obmedzený počet
strán publikovaný v roku 2015.
V decembri vydalo Banícke múzeum v Rožňave Múzejné noviny 2014.

Výstavná činnosť
Výstavy v Galérii Baníckeho múzea:
Názov

Termín

Návštevnosť

Plenér Gemer 2013

18.12.2013 –17.03.2014

17

Pohľad cez objektív

06.03. - 27.03.

206

Na voz truhlice, vankúše na kopu - Eger

20.03. – 25.05.

353

Rudapithecus - Rudabánya

27.03. – 28.04.

215

AMFO 2014 a Výtvarné spektrum - GOS

02.04. – 24.04.

191

Vesmír očami detí - GOS

02.04. – 29.04.

215

Doba bronzová na území historického

13.05. – 30.06.

532

Novohradu a Gemera-Malohontu
Výstava absolventov ZUŠ

04.06. – 30.06.

363

Rožňavské radiály II. – Posledný zhasne!

18.06. – 07.08.

323

Jadro záznamov – Peter Mezei

03.07. – 31.07

109

Rožňavské radiály II. – Spolu a verejne

19.07. – 20.08

72

Rožňavské radiály II. – Medzi prvou

12.09. -30.10.

656

a druhou prírodou
Krása kachlíc

18.09. – 31.10.

1 011*

Výtvarné stredy v Galérii – secesia –

19.09. – 31.10.

661

výstava detských prác
Živé múzeum III. - modrotlač

22.09. – 17.10.

450

Enra – Rozumieme si – Akadémia Rovás

12.11. – 22.12.

38

Spolu

5 412**

*Výstavu Krása kachlíc navštívilo 450 účastníkov projektu Živé múzeum III. – modrotlač
a 561 účastníkov výstavy Krása kachlíc navštívilo výstavu Živého múzea III. – modrotlač
(výstavy prebiehali súbežne v Galérii Baníckeho múzea)
** Návštevnosť jednotlivých výstav je uvedená vrátane účastníkov vernisáži. V položke spolu
je uvedený súčet návštevníkov jednotlivých výstav.

Výstavy mimo sídla múzea
Názov

Miesto

Termín

Výstava – Krása secesie

Krásnohorské Podhradie

27.08. – 03.09.

115*

Rožňavské cechy

Rimavská Sobota

6.5. – 2.9.2014

1 740

Rožňavská Metercia

Košice

14.05. – 22.05.

156

Rožňavské leto v Košiciach 2 Košice
– Bratia Tichyovci

19.06. – 23.07.

118

Svetové dedičstvo v hĺbkach
zeme
Spolu

24.07. – 21.08.

150

Košice

Návštevnosť

2 279

* Celkový počet návštevníkov je zahrnutý v počte návštevníkov Výtvarné stredy v Galérii –
krása secesie
29 kusov zbierkových predmetov z fondu história I. (23 ks) a národopis (6 ks) bolo
zapožičaných pre účely výstavy Dámsky meštiansky odev do Hradného múzea vo Fiľakove
v čase od 14.03. do 31.05, Pohronského múzea v Novej Bani v čase od 12.05. do 19.09. a do
Tekovského múzea v Leviciach v čase od 12.09. do 30.11.2014.
42 kusov zbierkových predmetov z fondu výtvarné umenie (17 ks), história I. (4 ks),
militária (14 ks) a história II. (7 ks) bolo zapožičaných pre účely výstavy Mojím národom –
rodinné príbehy z prvej svetovej vojny do SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
v čase od 12.08. – 12.11.2014 a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v čase
od 03.012.2014 do06.03.2015.

Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Akcie a podujatia
Plán

Skutočnosť

Počet

Účasť

Počet

Účasť

Vzdelávacie programy (vrátane tvorivých

54

880

66

1 266

dielní) *
Lektoráty (odb. výklad v expozíciách)

15

225

15

133**

Prednášky a besedy

8

160

58

1 121

Kultúrne podujatia (Noc múzeí)

1

300

1

151

Špecializované akcie (Andrássyho deň)***

1

400

3

760

Iné podujatia ****

12

325

60

1 596

Exkurzie

1

20

2

13

Spolu

92

2 310

205

5 040

Vzdelávacie programy: Veľkonočná tvorivá dielňa 20/310, Výjazdové tvorivé dielne

*

8/157, Individuálne tvorivé dielne 6/129, Nedeľná zábavka 4/165, Vianočné tvorivé dielne
28/505
**

Počet účastníkov je zahrnutý v počte návštevníkov jednotlivých expozícií.

***

Špecializovaná akcia Andrássyho deň sa kvôli neúspešnosti projektu nekonala.

Nahradila ju akcia Gazdovstvo starých materí. Špecializované podujatia: Gazdovstvo starých
materí 1/682, Uvedenie publikácie Rožňavské cechy 1/53, Čarovná záhrada 1/25.
**** Iné podujatia: O dobe bronzovej – múzejno-pedagogická hodina 8/144, Krása kachlíc
múzejno-pedagogická hodina 17/259, Škola v múzeu – metodický deň učiteľov 1/24, Škôlka
v múzeu – múzeum v škôlke 1/10, Tvoríme s radosťou 2/48, Výtvarné stredy v Galérii – krása
secesie 6/661, Živé múzeum III. – modrotlač 25/450

V predmetnom roku vyhotovili pracovníci múzea za účelom prezentácie a kultúrnovzdelávacej činnosti prezentácie vo forme Power point:
Ex libris zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave (Potoczká)
Publikácia Rožňavské cechy (Holečková)
Historické pamiatky mesta Rožňava (Kolesárová)
Spoločenský život baníkov na fotografiách v zbierkach Baníckeho múzea (Kolesárová)
Runové písmo v Karpatskej kotline (Kováč)
Jarné zvyky (Kováč)
Tvorivé dielne na tému Chrliče (Badin)
Tvorivé dielne na tému Vitrážové okná (Badin)
Škola v múzeu – múzeum v škole (Badin)
Škôlka v múzeu - múzeum v škôlke (Badin)
O dobe bronzovej ... – v maďarskom jazyku (Badin)

Výtvarné stredy v Galérii – krása secesie – v maďarskom jazyku (Badin)
Živé múzeum III. - modrotlač – v maďarskom jazyku (Badin)
O dobe bronzovej ... – v slovenskom jazyku (Lachová)
Výtvarné stredy v Galérii – krása secesie – v slovenskom jazyku (Lachová)
Živé múzeum III. – modrotlač – v slovenskom jazyku (Lachová)
V spolupráci s inými organizáciami sa uskutočnili ďalšie podujatia:
Knižný kútik – 2x

(p. F. Ambrus)

Noc s Andersenom

(Gemerská knižnica P. Dobšinského)

Škola v múzeu – múzeum v škole

(Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ v
Rožňave)

Škôlka v múzeu – múzeum v škôlke

(MŠ Štítnicka 337/9/A, Rožňava)

Remeselnícky tábor pre deti v

(Združenie gemerských remeselníkov)

Krásnohorskej Dlhej Lúke
Rok na Gemeri

(Gemerské osvetové stredisko)

Návštevnosť stálych expozícií:
Plán

Skutočnosť

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

1 500

2 353

Banské pracoviská

1 500

2 353

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

1 500

1 520

700

1 144

4 000

3 268

100

251

9 300

10 889

Historická expozícia
Galéria
Andrássyho obrazáreň
Spolu

Pozn.: Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí bola sprístupnená od 1.6.2014 do
30.8.2014 .

Metodická pomoc
Zo strany pracovníkov múzea bola poskytnutá metodická pomoc v týchto oblastiach:
- kamenné artefakty z doby kamennej v Slovenskom a Aggtelekskom krase (Kolesárová)
- Rožňavské Bystré (Kolesárová)
- staré elektrárne Rimamuránsko-šalgotárjánskej železiarskej spoločnosti v Rožňave
(Kolesárová)
- SOU banícke v Rožňave (Kolesárová)
- vysoká pec Etelka a elektráreň v Nižnej Slanej (Kolesárová)
- protifašistický odboj na Gemeri (Potoczká)
- Rožňavské núdzovky (Potoczká)
- Banícke múzeum v Rožňave (Potoczká)
- život a dielo Kolomana Tichyho (Lachová)
- činnosť a financovanie Galérie Baníckeho múzea v Rožňave (Lachová)
- vytvorenie autentického živého priestoru pre súťaž v prednese ľudových rozprávok
pomocou využitia múzejných zbierok /V. Ipolyi Arnold Szovákiai Magyar Népmesemondó
Verseny (Badin)
- tradičné vzory na Gemeri (Kováč)
- súseky na Gemeri (Kováč)
- Remeselná minulosť slovenských obcí a účasť obecných samospráv na jej prezentácii,
vybraná lokalita Gemer (Holečková)
Pre pedagógov ŠKD základných škôl okresu Rožňava bol zorganizovaný metodický deň
Škola v múzeu – múzeum v škole (25.03.2014).
Moderovanie súťaže V. Ipolyi Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny (Badin).

Zahraničné styky
Tak ako po iné roky aj v roku 2014 udržovalo Banícke múzeum najživšiu spoluprácu
s Maďarskom. Hoci sa neuskutočnila plánovaná výstava Kúzlo liatiny ani plánovaná výstava
diel Dezidera Czöldera múzeum naďalej udržiava živú spoluprácu s Maďarskom o čom
svedčí rozsiahla národopisná výstava Hradného múzea Istvána Dobóa v Egri s názvom „Na
voz truhlicu, vankúše na kopu“ obohatená o zbierky nášho múzea ako aj výstava praopice

z lokality Rudabánya pod názvom „Rudapithecus“ z Érc- és ásványbányaszati Múzeum či
jednania s Gemerským múzeom v Putnoku. Aktívna spolupráca s Aggtelekským národným
parkom a s významnou osobnosťou jaskyniarstva v Maďarsku, kartografkou a geografkou
pani Kingou Székely.
Z putovných výstav naplánovaných na rok 2014 Kúzlo liatiny, Rožňavská Metercia,
Rožňavské cechy a Súputníci v zahraničí nebola realizovaná ani jedna výstava.

Propagácia múzea
Plán

Skutočnosť

V tlači (mimo múzejných novín)

13

14

V rozhlase

7

11

V televízii

11

57

Na internete (okrem www.banmuz.sk)

22

263

Exteriérová reklama

3

1

Directing mailing

30

33

Spolu

86

379

Činnosť múzea sa pravidelne propaguje a aktualizuje na internetovej stránke múzea
www.banmuz.sk a tiež na Facebookovej stránke múzea.
Iné
Úspešné projekty 2014
Živé múzeum III. - modrotlač

MK SR

PD 2 420 €

SD 1 000 €

Zub času...

MK SR

PD 13 340 €

SD 13 340 €

Nie sivé, farebné !

MK SR

PD 4 161 €

SD 4 000 €

Nedáme si spapať zbierky!

MK SR

Výtvarné stredy v Galérii – krása secesie

STEFE SK, a. s.
Mesto Rožňava

PD 1 500 €

SD 350 €

Výtvarné stredy v Galérii – krása secesie

Nadácia Orange

PD 1 795 €

SD 1 770 €

Kultúrne poukazy

MK SR

PD – požadovaná dotácia

SD – schválená dotácia

854 €

Projekty podané v roku 2014 na rok 2015-02-16
Názov

Dotačný systém Program

Požadovaná

Digitalizácia starých banských máp

MK SR

2120
€
dotácia

Andrássyho deň II.

Terra Incognita

Živé múzeum IV. – tradície

MK SR

7.2

3 520 €

Regionálna
– zdroj poznania
gemerskýchhistória
pastierov

MK SR

2.5

1 350 €

Kultúrno-historické pamiatky na

MK SR

2.2

3 325 €

2.2

2 420 €

Spolu
historických pohľadniciach mesta
Rožňava
Múzeum aktívne spolupracuje s Gemerským baníckym spolkom Bratstvo, Združením
gemerských remeselníkov so sídlom v Krásnohorskej Dlhej Lúke, s organizáciou Lesy SR,
OZ Rožňava a Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave.
Tento materiál bol spracovaný na základe ročných hodnotení činnosti pracovníkov
zodpovedných za jednotlivé úseky k 31.12.2014. Za poskytnuté údaje zodpovedá každý
pracovník.

V Rožňave február 2015
Zostavila: Mgr. Petronela Potoczká

III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky

Personalistika
Banícke múzeum v Rožňave zamestnávalo v roku 2014 spolu 18 zamestnancov.
Z toho traja pracovali na skrátený úväzok (Arpád Berente pracoval na úseku
videodokumentácie na skrátený úväzok do 30.4.2014, od 1.5. 2014 – 31.10. 2014 bol na
skrátený pracovný úväzok na úsek baníctva prijatý Jaroslav Benko a od 1. 5. 2014 pracoval na
skrátený pracovný úväzok aj Mgr. Jozef Csobádi vo funkcii historika).
Na pozíciu lektora, technického pracovníka do Andrássyho obrazárne prijatý na dobu určitú
od 1. 6. 2014 do 30.8.2014 Ladislav Prékop.
Na dohodu o vykonaní práce pracovala v októbri 2014 ako lektorka Manková Mária, a od
23.11. 2014 do 31.12.2014 bol na dohodu o vykonaní práce na zabezpečenie
videodokumentácie aktivít BM, spracovanie videozáznamov, opravárenské a údržbárske
práce v obl. elektro. prijatý Arpád Berente.
Od 1. novembra 2014 bola prijatá na funkciu kurátor Mgr. Eva Lázarová na dobu neurčitú.
K 31.12.2014 ukončila pracovný pomer Anna Lachová, ktorá bola zamestnaná ako
konzervátorka.
Na základe Dohody č.17/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej
praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie pracoval
v organizácii Peter Lőrinc (spravádzanie v Expozícii baníctva a hutníctva Gemera a Expozícii
prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí).
Banícke múzeum v Rožňave uzavrelo s UPSVaR v Rožňave Dohodu č. 46/§50j/NS2014
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na základe
ktorej pracoval v organizácii jeden pracovník ako maliar od 1.4. do 31.10.2014 a ďalší
pracovník ako reštaurátor od 1.4. 2014 do 31.7. 2014.

Na základe Dohody č. 14/43/50j/20NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti, pracovala v organizácii lektorka od 1.6. 2014 do 30.11.2014.
Kvôli zabezpečeniu plynulého chodu zariadenia vykonávajú pracovníci okrem pracovných
činností, ktoré im vyplývajú z pracovných náplní aj činnosti nad rámec (napr. upratovanie,
revízie a.p.).
Ochrana objektov a bezpečnosť práce
Ochrana objektov je zabezpečená elektronickým zabezpečovacím systémom, ktorý je
napojený na políciu. V roku 2014 sa uskutočnili kontroly všetkých el. zabezpečovacích
systémov okrem systému v Andrássyho obrazárni.
BOZP aj PO zabezpečuje dodávateľským spôsobom pán Stanislav Lisák na základe
mandátnej zmluvy a všetci pracovníci sú s BOZP oboznámení pri nástupe do zamestnania.
V decembri 2014 bola dodávateľsky vykonaná pravidelná revízia hasiacich prístrojov
a hadicových zariadení, revízia plynového kotla a plynových zariadení a boli tiež vykonané
kominárske práce.
Správu budov zabezpečuje zamestnanec Ing. Gejza Hermélyi v rámci svojej pracovnej náplne.
Ekonomické opatrenia na zabezpečenie efektívnosti prevádzky
Kvôli zabezpečeniu efektívnosti prevádzky bola zabezpečená lektorská činnosť počas
sezóny prostredníctvom pracovníkov pracujúcich na absolventskú prax, dohodu s UPSVaR
a zmluvu na dobu určitú (len letné mesiace), vďaka čomu sa ušetrili mzdové prostriedky.
Prijatím pracovníkov prostredníctvom dohody s UPSVaR na pozíciu maliar a reštaurátor sa
okrem mzdových nákladov ušetrili aj náklady na bežné opravy a údržby objektov
a reštaurovanie zbierkových predmetov, ktoré by prostredníctvom dodávateľov boli značne
vyššie.
Počas roka 2014 boli uskutočňované len nákupy nutné pre zabezpečenie činnosti múzea
a realizáciu schválených projektov.

IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti za rok 2014
Na zabezpečenie prevádzky a kultúrnej činnosti Baníckeho múzea v Rožňave bol uznesením
č. 16/2014 z 3. Zasadnutia zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja schválený rozpočet
nasledovne:
Bežné výdavky – EK600 – zdroj 41-001- program 0040100 vo výške 200 864,- €
Bežné výdavky – EK600 – zdroj 41-001- program 0040200 vo výške

8 122,- €

Rozpočtovým opatrením B1 zo dňa 2. 6. 2014 na základe zmluvy č. MK-KI/2014/2.2
uzatvorenej s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu,
obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva bol rozpočet bežných výdavkov
EK 600-zdroj 111-005- program 0040200 vo výške 17 000,- € (Projekty: Nie sivé,
farebné! Repasáž stálej expozície „Príroda Slovenského krasu a priľahlých oblastí –
4000,-€, Zub času... Konzervovanie techniky banskej mechanizácie – 13 000,-€.)
Rozpočtovým opatrením B2 zo dňa 4. 6. 2014 na základe zmluvy č. MK-KI/2014/2.3
uzatvorenej s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu,
obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva bol rozpočet bežných výdavkov
EK 600-zdroj 111-005- program 0040200 vo výške 2 200,- € (Projekt: Nedáme si spapať
zbierky – dezinsekcia plynom v priestoroch Baníckeho múzea v Rožňave).
Rozpočtovým opatrením B3 zo dňa 12. 6. 2014 v súlade s rozpočtovým opatrením predsedu
Košického samosprávneho kraja zo dňa 9. 6. 2014 bol navýšený rozpočet o výdavky súvisiace
s odstránením havárie spôsobenej silným vetrom a prudkým dažďom na streche budovy
Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí a na opravu fasády budovy riaditeľstva,
Šafárikova 31, Rožňava.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 41-001 – program 0040100 – vo výške 9 500,- €.
Rozpočtovým opatrením B4 zo dňa 2. 7. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 1 252,32 €.

Rozpočtovým opatrením B5 zo dňa 11. 7. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o poskytnutý dar účelovo určený na realizáciu projektu „Výtvarné stredy
v Galérii“.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 71- program 0040200 vo výške 1 770,- €.
Rozpočtovým opatrením B6 zo dňa 14. 7. 2014 v súlade so zákonom č. 583/2014 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet bežných výdavkov nasledovne:
Bežné výdavky EK600 – zdroj 41-001 – program 0040100 vo výške 1150,- €.
Rozpočtovým opatrením B7 zo dňa 17.7. 2014 v súlade so zákonom č. 583/2014 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o výdavky na spolufinancovanie projektov podporených z dotačného
systému Ministerstva kultúry SR nasledovne:
Bežné výdavky EK600 – zdroj 41-001 – program 0040200 vo výške 960,- €.
(Spolufinancovanie projektov: Nie sivé, farebné! – 200,- €, Zub času... – 650,- €, Nedáme
si spapať zbierky – 110 €.)
Rozpočtovým opatrením B8 zo dňa 22. 7. 2014 na základe zmluvy č. MK-KI/2014/7.2
uzatvorenej s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie podporu realizácie projektu
Živé múzeum III. – modrotlač:
EK 600-zdroj 111-005- program 0040200 vo výške 1 000,- €
EK 600- zdroj 41-001 – program 0040200 vo výške

50,- € (spolufinancovanie)

Rozpočtovým opatrením B9 zo dňa 23. 7. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 1 252,32 €.
Rozpočtovým opatrením B10 zo dňa 12. 8. 2014 na základe zmluvy č. MK-KI/2014/4.3.2
uzatvorenej s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie podporu realizácie projektu
Rožňavské radiály 2:

EK 600-zdroj 111-005- program 0040200 vo výške 5 000,- €
EK 600- zdroj 41-001 – program 0040200 vo výške 250,- € (spolufinancovanie).
Rozpočtovým opatrením B11 zo dňa 5. 9. 2014 na základe zmluvy č. MK-KI/2014/8.2
uzatvorenej s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie na sprístupnenie kultúrnych
hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom
kultúrnych poukazov bol upravený rozpočet bežných výdavkov nasledovne:
EK 600 – zdroj 111-005 – program 0040100 vo výške 764,- €.
Rozpočtovým opatrením B12 zo dňa 17. 9. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 1 618,24 €.
Rozpočtovým opatrením B13 zo dňa 6. 10. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 1 618,24 €.
Rozpočtovým opatrením B14 zo dňa 4. 11. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 992,08 €.
Rozpočtovým opatrením č. B15 zo dňa 1. 12. 2014 na základe zmluvy č. MK-KI/2014/8.2
uzatvorenej s Ministerstvom kultúry SR bol upravený rozpočet o získané kultúrne poukazy
nasledovne:
Bežné výdavky EK600 – zdroj 111-005- program 0040100 vo výške 90,-€
Zároveň v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol rozpočet upravený aj o príspevok z Úradu

práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 992,08 €.
Rozpočtovým opatrením B16 zo dňa 12. 12. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 992,08 €.
Zároveň bol rozpočet upravený o dotáciu Mesta Rožňava na realizáciu projektu „Výtvarné
stredy v Galérii – krása secesie“
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 11H – program 0040200 vo výške 105,- €.
Rozpočtovým opatrením B17 zo dňa 19. 12. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok Mesta Rožňava na realizáciu projektu „Výtvarné stredy
v Galérii“.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 11H- program 0040200 vo výške 245,- €.
Rozpočtovým opatrením B18 zo dňa 29. 12. 2014 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
upravený rozpočet o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Bežné výdavky EK 600 – zdroj 111-007 – program 0040100 vo výške 365,92 €.
Zhrnutie:
Bežné výdavky

Schválený
rozpočet

Bežný transfer – 41 -001, 0040100

200 864,- €

10 650,- €

211 514,- €

8 122,- €

1 260,- €

9382,- €

41- 001, 0040200
Vlastné príjmy 46

5 000,- €
213 986,- €

Kultúrne poukazy 111-005, 0040100
Projekty 111-005, 0040200

Zvýšenie

0

Upravený
rozpočet

5000,- €

11 910,- €

225 896,- €

854,- €

854,- €

Nie sivé, farebné!

4 000,- €

4 000,- €

Zub času...

13 000,-€

13 000,-€

Nedáme si spapať zbierky

2 200,- €

2 200,- €

Živé múzeum pre deti III. - Modrotlač

1 000,- €

1 000,- €

Rožňavské radiály 2

5 000,- €

5 000,- €

26 054,- €

26 054,-€

1770,- €

1770,- €

350,- €

350,-€

9083,28 €

9083,28 €

49 167,28 €

263 153,28 €

Spolu prostriedky MKSR
Dar Nadácie Orange na projekt
Výtvarné stredy v Galérii 71, 0040200
Príspevok Mesta RV na projekt
Výtvarné stredy v Galérii 11H, 0040200
Príspevok z UPSVaR Rožňava
213 986,- €

Spolu

Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód
zdroja:
111 -007

Text
Príjmy zo ŠR – mzdy zamestnancov cez UP

9 083,28 €

111-005

Projekty MKSR

26 054,- €

11 H

Z rozpočtu VUC – grant od Mesta RV - Výtvarné stredy v Galérii

71

Dary a sponzorské príspevky – Nadácia Orange Výtvarné stredy v Galérii

41-001

Z rozpočtu VUC – príspevok na prevádzku a kult.č.

46

Vlastné príjmy z predaja vstupného, prop. mat. (223001)

46

Vlastné príjmy - z dobropisov (292012)

46

Vlastné príjmy – účty fin. hospodárenia - úroky
SPOLU

Suma v €

350,- €
1770,- €
220 896,- €
7 346,08 €
23,12 €
2,50 €
264 670,98 €

Príspevok na prevádzku a kultúrnu činnosť bol rozdelený a v priebehu roka upravovaný podľa
potrieb organizácie na zabezpečenie prevádzky a kultúrnej činnosti Baníckeho múzea
v Rožňave.
Výdavky rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód
zdroja:
41-001

Text

46

Bežné výdavky z vlastných príjmov

5 000,- €

71

Bežné výdavky z darov a sponz. prísp.

1770,- €

11H

Bežné výdavky z rozpočtu VUC – grantu od Mesta RV

Bežné výdavky z rozpočtu VUC

Suma v €
220 894,04 €

350,- €

111-005

Bežné výdavky na projekty MKSR

111-007

Bežné výdavky na mzdy a poistné pracovníkov UP
SPOLU

26 054,- €
9083,28
263 151,32

Hospodársky výsledok: (výnosy – náklady)
Náklady:
Účet

Názov

501

Spotreba materiálu

502

Spotreba energie

511

Opravy a udržiavanie

512

Cestovné

518

Ostatné služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociálne poistenie

40 852,50 €

527

Zákonné sociálne náklady

6 656,14 €

532

Daň z nehnuteľnosti

4 949,60 €

538

Ostatné dane a poplatky

1 003,56 €

544

Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania

548

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

551

Odpisy

553

Tvorba ostatných rezerv

568

Ostatné finančné náklady

588

Náklady z odvodu príjmov

591

Daň z príjmov

SPOLU

Suma v €
13 385,55 €
21 627,- €
13 204,02 €
1792,41 €
38 684,99 €
118 226,89 €

178,30 €
160,- €
52 557,12 €
3 889,93 €
85,50 €
7 371,70 €
0,52 €
324 625,73€

Rozpis vybraných nákladov
Spotreba materiálu
Materiál k výstavám

2668,96 €

Výpočtová technika

186,80 €

Konzervačný materiál

100,57 €

Knihy, časopisy, noviny

665,09 €

Pohonné hmoty
Mot. oleje a mazadlá

1584,76 €
17,65 €

Kancelárske potreby

2786,- €

Čistiace prostriedky

266,18 €

Materiál na opravu a údržbu

1185,90 €

Propagačný materiál

1086,12 €

Drobný hmotný majetok

1021,93 €

Foto, video materiál – (CD,DVD)
Ostatný materiál

33,16 €
1782,43 €

SPOLU

13 385,55 €

Spotreba energie
Elektrická energia

17 541,14 €

Plyn
Vodné
SPOLU

3 736,88 €
348,98 €
21 627,- €

V roku 2014 boli náklady na energie znížené o sumu dobropisu 23,12 €.
Opravy a udržiavanie
Bežné opravy a údržba výpočtovej techniky
Bežné opravy a údržba budov, objektov a ich častí
Bežné opravy a údržba dopravných prostriedkov
Revízie a skúšky strojov a zariadení
SPOLU
Cestovné
Cestovné tuzemské

271,20 €
11 034,44 €
670,12 €
1 228,26 €
13 204,02 €

1693,93 €

Cestovné zahraničné
SPOLU

98,48 €
1792,41€

Suma tuzemského cestovného zahŕňa aj cestovné z projektu Rožňavské radiály II. v sume
657,12 €.
Ostatné služby
Doprava, preprava
Poradenské, právne a iné služby

2993, 88 €
66,38 €

(vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA k projektu Sentinel)

Propagácia, reklama, inzercia

23,90 €

Školenia, kurzy

136,- €

Poplatok za účasť v súťaži (Najkrašia kniha Slovenska)

40,- €

Stočné

2 904,71 €

Upratovanie, čistenie, deratizácia...

2 859,73 €

Stráženie a ochrana objektov

611,52 €

Telefónne služby

2 111,34 €

Poplatky za mobilné telefóny

983,33 €
1 266,65 €

Internet
Poštovné, známky

161,82 €

Ostatné služby

24 525,73 €

SPOLU

38 684,99 €

Náklady na dopravu a prepravu zahŕňajú prepravné k projektu Rožňavské radiály II. v sume
2542,88 € a spolufinancovanie projektu Zub času – nakladanie a prevoz banskej mechanizácie
na konzervovanie v sume 450,- €.
Do nákladov na upratovanie, čistenie a deratizáciu bola zaúčtovaná dezinsekcia plynom
(projekt „Nedáme si spapať zbierky“) v sume 2 200 € a 124,- € spolufinancovanie projektu.
Suma nákladov Ostatné služby zahŕňa 1800 € (organizačné zabezpečenie, grafické práce a iné
služby v rámci projektu Rožňavské radiály 2), 4 170 € (fotografické práce a inštalácia
fotografii – projekt Nie sivé, farebné), 15 274,80 € (konzervovanie banskej techniky – projekt
Zub času....), demontáž EZS v Expozícii baníctva a hutníctva Gemera – 642,60 €, montáž
EZS v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí.- 961,15 €.

Výnosy:
Účet

Názov

602

Tržby z predaja vstupeniek, propagačného materiálu

7 560, 22 €

653

Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti (rezerva na dovolenku)

3 748, 63 €

662

Úroky

691
692

Výnosy z bežných transferov z rozp. obce VUC v RO, PO zr.
obcou/VUC
Výnosy z kapitálových transferov z rozp. obce/VUC....

693

Výnosy samosprávy z bež. tr. zo ŠR a od iných subjektov mimo VS

697

Výnosy samosprávy z bež. tr. od ost. subjektov mimo VS

SPOLU

Suma v €

3, 02 €
225 894, 04 €
52 557, 12 €
35 137, 28 €
2 120,-

€

327 020, 31 €

Tržby 2014
Vstupné

Propagačný Ost.
materiál
služby
696, 50 €
1 299,- €

0 1 995,50 €

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

2 953,- €

251,20 €

0 3 204,20 €

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

363,30 €

227,80 €

30,- €

621,10 €

Andrássyho obrazáreň

352,40 €

20,70 €

195,- €

568,10 €

Tvorivé dielne 2014

1 168,- €

Historická expozícia – prezentačný
múzejný depozitár

1 168,- €

Ostatné – (prenájom plochy pod sochou)
SPOLU

5 533,20 €

1798,70 €

3,32 €

3,32 €

228,32 €

7560,22 €

Podrobný rozpis tržieb za rok 2014 tvorí súčasť prílohy tejto správy.
Dosiahnutý HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Výnosy spolu: 327 020, 31 €
Náklady spolu: 324 625,73 €
Zisk : 2 394,58 €
V roku 2014 vykázala organizácia z hlavnej činnosti hospodársky výsledok –
zisk vo výške 2 394,58 €.

Spolu

V. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti
V roku 2014 Banícke múzeum v Rožňave nedisponovalo kapitálovými prostriedkami.
Vďaka účelovej dotácii z KSK vo výške 9500,- € bola vykonaná oprava strechy Andrássyho
obrazárne po havárii spôsobenej silným vetrom a dažďom a tiež oprava fasády budovy
riaditeľstva.
V roku 2014 sa vo vlastnej réžii realizovalo maľovanie všetkých výstavných priestorov
galérie, vrátane vstupného vestibulu a schodiska. Boli vykonané drobné opravy omietok
a tiež boli vo vlastnej réžii vykonané opravy svetlíka, maľovanie a drobné výspravky
v Andrássyho obrazárni. Na výskumnej základni Rakaťa sa realizovali len nutné opravy
strechy.

VI. Príčiny pretrvávania nedostatkov
Pretrvávajúce problémy Baníckeho múzea v Rožňave vyplývajú z nedostatku kapitálových
investícii na rekonštrukciu budovy riaditeľstva a Andrássyho obrazárne. Pretrváva problém so
stavom elektroinštalácií v štyroch objektoch, ktoré nemajú kladné revízne správy.
Vzhľadom na vek jednotlivých budov v správe Baníckeho múzea v Rožňave dochádza čoraz
častejšie k havarijným stavom, kedy je možné vo vlastnej réžii robiť len najnutnejšie opravy.
Naďalej sa pre nedostatok financií nevykurujú expozičné a výstavné priestory s čím súvisí aj
vysoká vlhkosť v uvedených priestoroch.
Celkové rekonštrukcie objektov by pomohli nielen odstrániť nedostatky (poškodené strechy,
nevyhovujúce elektroinštalácie), ale bolo by možné ušetriť aj na energiách, zlepšiť pracovné
prostredie pre zamestnancov a najmä zvýšiť atraktivitu múzea pre návštevníkov.

VIII. PRÍLOHY

Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov
a rozvojových programov kultúry podľa jednotlivých špecifických cieľov
Stratégia rozvoja kultúry
Špecifický cieľ 1.
Zlepšiť technickú infraštruktúru, stavebno-technický stav budov a zariadení kultúry
Realizovalo sa maľovanie všetkých výstavných priestorov galérie, vrátane vstupného
vestibulu a schodiska a boli vykonané drobné opravy omietok.
Taktiež boli vo vlastnej réžii vykonané drobné opravy svetlíka, maľovanie a drobné
výspravky v Andrássyho obrazárni. Na výskumne základni Rakaťa boli vykonané len nutné
opravy strechy.
Strategický cieľ 4.
Vytvoriť systém podpory kultúrnych aktérov na miestnej a regionálnej úrovni
Banícke múzeum v Rožňave spolupracuje s Gemerským baníckym spolkom Bratstvo,
Združením slovenskej železnej cesty, Združením gemerských remeselníkov a OZ Otvor dvor.
Strategický cieľ 5.
Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých sférach pôsobenia v regióne
Košického kraja
V rámci strategického cieľa Banícke múzeum v Rožňave v roku 2014 spolupracovalo
s nasledujúcimi organizáciami:
- Kultúrne centrum KSK
- Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
- Klub dôchodcov Rožňava
- Občianske združenie Rovás, Košice
- Mesto Rožňava
- Turistická informačná kancelária Rožňava
- Banícky spolok Bratstvo
- Združenie Slovenská železná cesta
- Združenie gemerských remeselníkov
- OZ Otvor dvor
- OZ Mnémosyné
- Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Koncepcia ochrany tradičnej ľudovej kultúry
„Zámerom koncepcie je vytvoriť priestor a podmienky preto, aby sa ľudová kultúra zachovala
vo svojom prirodzenom prostredí a v kultúrnom vedomí obyvateľstva.“
Hoci je Banícke múzeum v Rožňave špecializované najmä na baníctvo a hutníctvo, spravuje
aj rozsiahly fond národopisu, prostredníctvom ktorého sa snaží priblížiť ľudovú kultúru
svojim návštevníkom. V roku 2014 sa vďaka dotácii MKSR uskutočnilo v poradí už tretie
podujatie pod názvom Živé múzeum – Modrotlač. Formou prezentácie, tvorivých dielní,
výstavy a náučných hier, ale tiež prostredníctvom zbierkových predmetov múzea sa

návštevníkom priblížil postup výroby aj história tejto nevšednej techniky farbenia textílií
typickej pre región Gemera. (V predchádzajúcich rokoch sa týmto spôsobom návštevníkom
prezentovali gemerské ľudové kroje, ľudové hry a obyčaje ako aj tradičná gemerská
keramika.)
Z hľadiska sprístupnenia ľudovej kultúry verejnosti bola v roku 2014 významná aj výstava Na
voz truhlicu, vankúše na kopu, kde boli prezentované súseky a maľované truhlice z nášho
regiónu.

