Banícke múzeum v Rožňave
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

Rožňava, február 2016

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

2
3
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Sídlo
Forma hospodárenia
Celkový aktuálny počet zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav

Z toho:

BANÍCKE MÚZEUM V ROŽŇAVE
Šafárikova 31, 048 01, Rožňava
rozpočtová organizácia
16 /16

- odborní zamestnanci,
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- ostatní zamestnanci
- pracujúci dôchodcovia
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Priemerná mzda zamestnancov

6
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Počet spravovaných objektov
Počet podaných projektov s ukončením
realizácie v roku 2015
- z toho úspešných:

2013
560,48€

2014
574,48€
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Celková výška získaných dotácií (€):

8

Rozpočet (skutočnosť k 31.12.)
- na prevádzku:

2013
206 150,02
7 840
2013
205 621
0
2013
0
8 434,29
1 200
21 902

- na činnosť:

9

Transfer od zriaďovateľa
- na bežné výdavky:
- na kapitálové výdavky:

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

11 Výdavky
- bežné:

2013
242 292,02
0

- kapitálové:

12 Hospodárenie
-Náklady
-Výnosy
Hospodársky výsledok org.za rok 2015
13 Návštevnosť
- Platená:
- Neplatená:

2015
576,83€

2014
211 512,04
9 382
2014
220 896
0
2014
0
7 371,70
2120
35 137,28
2014
263 153,28
0

5
1
1 500 €
2015
212 317,09
7 171
2015
221 083
0
2015
0
5 991,18
0
2 004
2015
226 492,09
0
285 291,86 €
288 402,40 €
3 110,54 €

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

2013
3 364
10 625

2014
9 083
3 222

2015
7 746
4 721

14 Plnenie plánu vedecko-výskumnej činnosti
v roku 2015
- Počet ukončených výskumných úloh
- Počet prebiehajúcich výskumných úloh
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I.
Všeobecná charakteristika organizácie

V rámci starostlivosti o objekty v správe Baníckeho múzea v Rožňave bola vykonaná oprava
..................................................
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Vo vlastnej réžii sa realizovalo maľovanie ďalších troch kancelárií v objekte riaditeľstva aj
s vysprávkou stien. Do kancelárií boli zakúpené nové koberce.
Z dôvodu úspešnosti projektu Zážitkové centrum SENTINEL boli v priebehu celého roka 2015
zatvorené Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Banské pracoviská a Expozícia prírody
Slovenského krasu a priľahlých oblastí. Objekt a nádvorie prešli stavebnými úpravami.
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 dvakrát (a to 09.04.2015 a 29.09.2015).
Do zbierkového fondu múzea bolo zapísaných 24 kusov predmetov evidovaných pod 24
prírastkovými číslami.
Plán zberu pre jednotlivé fondy
Plán

Skutočnosť

počet kusov

počet kusov

počet čísel

História I

5 ks

11

11

Výtvarné umenie

5 ks

1

1

Baníctvo

5 ks

5

5

Speleológia

0 ks

0

0

Národopis

10 ks

0

0

História II.

10 ks

7

7

Geológia

0 ks

0

0

Archeológia

0 ks

0

0

Živá príroda

5 ks

0

0

Numizmatika

5 ks

0

0

Militária

2 ks

0

0

Spolu

47 ks

24 kusov

24 čísel
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Predmety boli získané darom a vlastným výskumom.
Do registračnej knihy boli zapísané obradné rúcha v počte 37 ks od Kataríny Zsebíkovej
z Hrušova, ktoré budú ponúknuté iným múzeám. V knižnici bolo zaevidovaných 227 knižných
položiek získaných darom.

Do programu Excel bolo prepísaných 4 400 položiek (čísel fotoarchívu) z prírastkovej knihy
fotoarchívu. Celkový stav prepísaných položiek je k 31.12.2015 17 500. Do fotoarchívu múzea
bolo zaevidovaných 84 podujatí – 2 636 záberov (evidovaných na 4 DVD nosičoch).
Evidencia zbierkového fondu – spracovanie zbierok
V prvostupňovej evidencii v programe ESEZ4 bolo spracovaných 176 č./ 180 kusov zbierok
vrátane prírastkov za rok 2015.
V druhostupňovej evidencii bolo v programe ESEZ4 spracovaných 80 č./ 80 kusov zbierok (z
fondu história I.).
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 zbierkových predmetov z fondu baníctva (ukončená
čiastková odborná revízia zbierkových predmetov uložených v pivničných priestoroch na
Šafárikovej 41 konaná z dôvodu realizácie projektu Sentinel), z fondu histórie I., ktorá bola
ukončená a z fondu histórie II., ktorej termín ukončenia vzhľadom na množstvo zbierok a fakt, že
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fond je dlhodobo bez kurátora bol predĺžený do konca roka 2016. Zápisnice z revízií sú uložené na
dokumentačnom oddelení.
Na základe výsledkov revízie:
- revízna komisia vo fonde baníctva zistila, že zbierkový predmet nádoba hlinená s uškom B-161,
1396/56 je z dôvodu rozbitia navrhnutý na vyradenie, kelímok laboratórny B-222, 1452/56 je
poškodený, tehla magnezitová CC-LIIC B-473, 73/65 je zlomená, kelímok laboratórny B-490, 3/58
značne poškodený a kelímok laboratórny B-590, 1673/56 je odlomený
- revízna komisia vo fonde histórie I. navrhuje zbierkové predmety stuha na veniec H-177, 214/77,
postrekovač H-509, 800/78, gombík H-848, 171/80 a legitimácia – Obv. Úrad v Mehách H-1562,
379/86 vyradiť z evidencie rovnako ako aj 9 evidenčných čísel t. j. H-2012 až H-2110, pod ktorými
nie sú evidované žiadne zbierkové predmety.
- revízna komisia vo fonde histórie II. zatiaľ zistené nedostatky bude riešiť až po úplnom ukončení
revízie
Odborne ošetrených bolo 70 kusov zbierkových predmetov (história I.), zakonzervovaných bolo
57 kusov zbierkových predmetov (národopis). Správy o konzervovaní, reštaurovaní a odbornom
ošetrení zbierkových predmetov sú uložené na dokumentačnom oddelení.
Z dôvodu úspešnosti projektu Sentinel sa uskutočnili čiastkové revízie fondu baníctva
(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 aktuálne zoznamy
o novom umiestnení zbierok).

Budovanie expozícií
Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár nebola v roku 2015 doplnená o žiadne
nové zbierkové predmety. Vypracovaný bol nový sprievodný text expozície, ktorý bol následne
preložený do maďarského a anglického jazyka.
Expozície Prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Banských pracovísk ako aj
expozícia Baníctva a hutníctva Gemera boli počas celého roka 2015 z dôvodu realizácie projektu
Zážitkové centrum Sentinel zatvorené.
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Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí je sezónne otvorená, vybudovanie novej
stálej/dočasnej expozície sa vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov nepodarilo v danom
roku realizovať.
Publikačná činnosť pracovníkov múzea
Plán

Skutočnosť

Monografie

0

0

Náklad monografií

0

0

Štúdie

0

0

Články v odbornej tlači

6

2

Recenzie

0

0

Popularizačné články

0

0

Spolu

6

2

Výstavná činnosť
Výstavy v Galérii Baníckeho múzea:
Názov výstavy

Termín výstavy

Návštevnosť

Otto Szabó – Jubilejná výstava

12.3. – 24.4.

1 056

Jarný vánok – Tavaszi szél

15.3. – 27.4.

1 050

Rožňavské radiály 2.06 – Zem nad hlavou – rožňavská
jaskyniarska fotografia

7.4. – 24.4.

425

Ján Kuchta – výber z tvorby

28.4. – 25.5.

358

Všetko o gobelíne

30.4. – 25.5.

329

Klimo Mitura – Jubilejná výstava

7.5. – 30.5.

316

Baska József – Výber z diela

28.5. – 7.7.

372

Výstava absolventov a žiakov ZUŠ v Rožňave

5.6. – 30.6.

398

Synagógy stredovýchodnej Európy 1782 - 1944

9.6. – 18.7.

397

Sex v tráve

13.7. – 1.8.

141

Kovačická dvojka

28.7. – 14.9.

261

Rožňavské radiály 3.03 – Zostane to v rodine

6.8. – 20.9.

924

Mojím národom – príbeh z veľkej vojny

9.9. – 3.11

935
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Medzinárodné maliarske sympózium MLYN 2015

10.9. – 22.9.

367

Poézia kameniny

17.9. – 23.10.

1 089

Živé múzeum VI. – tradície gemerských pastierov

29.9. – 9.10

742

Rožňavské radiály 3.04 – Posvätenie zázračného

14.10. – 15.11.

532

Lászlo Kelemen a jeho doba

15.10. – 4.11.

287

Po stopách Rákocziho a kuruckých vojsk

4.11. – 6.12.

991

Rožňavské radiály 3.05 – O kraj (a) ine

19.11. – 11.12.

686

eNRA 2015

24.11. – 15.1.

869

Vianočná výstava zo zbierok Baníckeho múzea v
Rožňave

27.11. – 17.12.

Spolu

772

13 297

* Návštevnosť jednotlivých výstav je uvedená vrátane účastníkov vernisáži. V položke spolu je
uvedený súčet návštevníkov jednotlivých výstav.
Výstavy mimo sídla múzea
Názov

Miesto

Jaskyne Unesco

Regionálne kultúrne

Rožňavské radiály 2.06 -

centrum Košice
Galéria Medium Bratislava

Termín

Návštevnosť

5.3. – 20.4.

572

31.3. – 24.4.

376

jaskyniarska fotografia
Roland Neupauer - Polovodič Andrássyho obrazáreň
Krásnohorské Podhradie

14.5. – 14.6.

177

Rožňavské cechy

Akadémia Rovás Košice

2.6. – 29.6.

180

Roland Neupauer – Pohľady
na hrad Krásna Hôrka

Andrássyho obrazáreň

4.7. – 27.7.

79

Krásnohorské Podhradie
Andrássyho obrazáreň

7.8. – 30.9.

101

Zem nad hlavou – rožňavská

Návraty do dávnych čias

Krásnohorské Podhradie
Spolu

1 485

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 – príbehy z veľkej
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vojny do Múzea Jána Thaina Nové Zámky v čase od 5.3. – 25.6., Podunajského múzea v Komárne
v čase od 12.6. – 1.10. a Mestského múzea v Senci v čase od 5.11.2015 do 5.5.2016.
178 kusov negatívov a fotografií z fondu speleológie bolo zapožičaných pre účely výstavy
Rožňavských radiál 2.06 – Zem nad hlavou – rožňavská jaskyniarska fotografia v čase od 31.3. do
24.4.2015 v Galérii Medium v Bratislave.
Zbierkovými predmetmi z fondu múzea boli doplnené aj prebraté výstavy inštalované v Galérii
Baníckeho múzea a to putovné výstavy Synagógy stredovýchodnej Európy 1782-1944 a Po stopách
Rákocziho a kuruckých vojsk.
Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Akcie a podujatia
Plán

Skutočnosť

Počet

Účasť

Počet

Účasť

40

600

142

2 736

dielní)
Lektoráty (odb. výklad v expozíciách)

7

50

18

98**

Prednášky a besedy

15

300

52

1 555

Kultúrne podujatia (Noc múzeí a

1

150

1

415

Špecializované akcie (Andrássyho

1

350

5

73

deň)****
Iné podujatia *****

20

400

20

445

Exkurzie

1

20

1

8

Spolu

85

1 870

239

5 330

Vzdelávacie programy (vrátane tvorivých
*

galérií)***

*

Vzdelávacie programy: Fašiangové masky pre najmenších 5/72, Veľkonočné tvorivé dielne

36/620, Veľkonočná nedeľná zábavka 1/49, Individuálne tvorivé dielne 10/149, Zem nad hlavou –
komentovaná prehliadka výstavy spojená s prednáškou p. Stankoviča 4/160, Medzinárodný deň
Zeme – tvorivé dielne na ZŠ Jura akademika Hronca 2/79, Výstava Otta Szaba – voľné kópie 1/11,
Výstava Ján Kuchta – voľné kópie 3/28, Ročníkový projekt II. 3/50, Výstava József Baska – voľné
k 2/17, Gemerská keramika 1/7, Rožňava cez objektív BM 1/36, Živé múzeum – Gemerské zvyky
a obyčaje 1/38, Nedeľná zábavka 1/27, Nedeľná zábavka 1/43, Živé múzeum VI. – tradície
1

gemerských pastierov 26/582, Rožňava cez objektív BM – 1/34, Voľné kópie k výstave eNRA 1/13,
Vianočná tvorivá dielňa 41/699, Vianočná nedeľná zábavka 1/22
**

Počet účastníkov je zahrnutý v počte návštevníkov jednotlivých expozícií.

***

V rámci podujatia Noc múzeí a galérii sa konali dve akcie Tajomstvá expozície 1/334 a Po

stopách Metercie 1/81. Počet účastníkov je zahrnutý v počte návštevníkov jednotlivých expozícií.
**** Špecializovaná akcia Andrássyho deň sa kvôli neúspešnosti projektu nekonala.
Špecializované podujatia: Deň detí – prehliadka pamiatok v meste s výkladom 3/50, Zasadnutie
Okresnej predmetnej komisie učiteľov dejepisu ZŠ zamerané na cechový život v meste Rožňava
1/12, Zasadnutie Okresnej predmetnej komisie učiteľov dejepisu ZŠ zamerané na rožňavskú
kameninu 1/11.
**** Iné podujatia: Deň otvorených dverí pri príležitosti Dní mesta Rožňava 1/93, Múzejno –
pedagogická hodina k výstave László Kelemen a jeho doba 3/44, Múzejno – pedagogická hodina
k výstave Mojim národom – príbeh z veľkej vojny 7/143, Múzejno – pedagogická hodina k výstave
Kovačická dvojka 2/35, Múzejno – pedagogická hodina k výstave Synagógy stredovýchodnej
Európy 1782-1944 4/65, Könyvkuckó 3/65.
V predmetnom roku vyhotovili pracovníci múzea za účelom prezentácie a kultúrno-vzdelávacej
činnosti prezentácie vo forme Power point:
Petronela Bodnárová – Zaujímavosti z fondu história II.
Sylvia Holečková – Rožňavská kamenina
Gabriela Kolesárová – Rožňavská Metercia (slovensky, maďarsky)
- Spoločenský život baníkov (slovensky, maďarsky)
- História písaná na skle (slovensky, maďarsky)
- Historické pamiatky mesta Rožňava (slovensky, maďarsky)
Martin Kováč – Pastierstvo na Gemeri
- Rákoczi szabadságharc
- Néprajzi és helytörténeti gyüjtemények Rosznyó környékén
Janka Vaisová – Rekonštrukcia Bansko-hutníckej expozície
V spolupráci s inými organizáciami sa uskutočnili ďalšie podujatia:
Knižný kútik – 3x

(p. F. Ambrus)

Noc s Andersenom

(Gemerská knižnica P. Dobšinského)
1

Rožňavské radiály – verejné diskusie 2x

(Galéria Baníckeho múzea)

Rožňavské radiály – komentované
Prehliadky 2x

(Galéria Baníckeho múzea)

Korčuliarske slávnosti v Dobšinskej
ľadovej jaskyni – prednáška

(Galéria Baníckeho múzea)

Návštevnosť stálych expozícií:
Plán

Skutočnosť

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

0

0

Banské pracoviská

0

0

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

0

0

Historická expozícia

1 150

1 505

Galéria

3 700

5 273

150

357

5 000

7 135

Andrássyho obrazáreň
Spolu

Pozn.: Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí bola sprístupnená od 15.4.5015 do
30.9.2015.
Metodická pomoc
Zo strany pracovníkov múzea bola poskytnutá metodická pomoc v týchto oblastiach:
- Rožňava v medzivojnovom období (Bodnárová)
- Banícke múzeum v Rožňave (Bodnárová)
- Dejiny mesta Dobšiná – dobšinské cechové zvolávacie tabuľky (Holečková)
- informácie o zvoncoch v evanjelickom kostole v Hankovej (Holečková)
- História rožňavskej Immaculaty (Holečková)
- konzultácie pre Gemerské osvetové stredisko v oblasti hrnčiarstva (Kováč)
- Súseky na Gemeri (Kováč)
- História odbornej školy a školstva na Slovensku – prínos pre rozvoj regiónu Gemer (Kolesárová)
- Baníctvo Gemera a pamiatky po baníckej činnosti (Kolesárová)
- Baníctvo Gemera (Kolesárová)
1

- Rožňavské Bystré – publikácia o obci (Kolesárová)
Moderovanie súťaže V. Ipolyi Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny (Badin).
Zahraničné styky
Tak ako po iné roky aj v roku 2015 udržovalo Banícke múzeum najživšiu spoluprácu
s Maďarskom a to so Strednou umeleckou školou z Egru Evebtu, so samosprávou mesta
Kazinbarcika, so združením Barcika Art Kft a s Maďarským konzulátom v Košiciach, ktorej
výsledkom bola zaujímavá putovná výstava Synagógy stredovýchodnej Európy 1782-1944.
Výstava bola na Slovensku ako prvá inštalovaná práve v Rožňave. Plánované výstavy z Múzea F.
Móru Šperky v hlbinách morí ale aj výstavy Baníckeho múzea Rožňavské cechy a Odkaz
gemerských hrnčiarov, ktoré mali byť inštalované v Maďarsku neboli pre nedostatok financií
realizované. Múzeum naďalej udržiava aktívnu spoluprácu s Aggtelekským národným parkom
a s významnou osobnosťou jaskyniarstva v Maďarsku, kartografkou a geografkou pani Kingou
Székely.
Propagácia múzea
Plán

Skutočnosť

V tlači (mimo múzejných novín)

10

70

V rozhlase

7

25

V televízii

9

28

Na internete (okrem www.banmuz.sk)

25

22

Exteriérová reklama

3

21

Direct mailing

35

11 054

Spolu

89

11 220

Činnosť múzea sa pravidelne propaguje a aktualizuje na internetovej stránke múzea
www.banmuz.sk a tiež na Facebookovej stránke múzea.
Iné
Úspešné projekty 2015
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Živé múzeum IV. – tradície gemerských

MK SR

PD 3 520 €

SD 1 500 €

MK SR

-

504 €

3 520 €

2 004 €

pastierov
Kultúrne poukazy
Spolu
PD – požadovaná dotácia

SD – schválená dotácia

Projekty podané v roku 2015 na rok 2016
Názov

Dotačný systém Program

Požadovaná

Adrássyho deň II.

Nadácia SPP

dotácia
3 570 €

Zlepšime
SPPoločne
Slovensko

3 570 €

Spolu

Múzeum aktívne spolupracuje s Gemerským baníckym spolkom Bratstvo, Združením
gemerských remeselníkov so sídlom v Krásnohorskej Dlhej Lúke, s organizáciou Lesy SR, OZ
Rožňava, Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave, s Gemerskou knižnicou Pavla
Dobšinského a s Akadémiou Rovás so sídlom v Košiciach.
Tento materiál bol spracovaný na základe ročných hodnotení činnosti pracovníkov
zodpovedných za jednotlivé úseky k 31.12.2015. Za poskytnuté údaje zodpovedá každý pracovník.
V Rožňave, február 2016
Zostavila: Mgr. Petronela Bodnárová

III.
Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky

Personalistika
Banícke múzeum v Rožňave zamestnávalo v roku 2015 spolu 18 zamestnancov.
Z toho dvaja pracovali na skrátený úväzok. (Jeden na pozícii historika od 1.1. 2015 do 28. 2. 2015,
druhý na pozícii lektora od 12.5. 2015 do 31.12.2015).
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Dvaja pracovníci ukončili pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnanca. (historik – koniec
výpovednej lehoty 28.2. 2015, ekonómka – koniec výpovednej lehoty 31.3.2015).
Od 1. februára 2015 bola prijatá 1 pracovníčka na pozíciu dokumentátorky a od 1. mája 2015 1
pracovník na pozíciu lektora a marketingového pracovníka.
V decembri 2015 podal výpoveď pracovník vykonávajúci funkciu kurátora – historika baníctva,
hutníctva a geológie. Táto pozícia bude obsadená v priebehu roka 2016.
Štatutárnym orgánom do 30. júna 2015 bol poverený riaditeľ Mgr. Martin Kováč, od 1. júla 2015
bol na post riaditeľa vymenovaný Mgr. Pavol Lackanič.
Na základe dohôd o pracovnej činnosti nepracoval v roku 2015 Baníckom múzeu v Rožňave žiadny
pracovník.
Banícke múzeum v Rožňave uzavrelo s UPSVaR v Rožňave Dohodu č. 76/201/AC/10 o pomoci
v hmotnej núdzi, na základe ktorej pracovali v Baníckom múzeu v roku 2015, 5 pracovníci.
Vykonávali pomocné práce pri rozoberaní Expozície baníctva a hutníctva Gemera, pri
premiestňovaní zbierkových predmetov. Po dokončení prípravných prác pracovali prostredníctvom
tejto dohody už len dvaja pracovníci. Vykonávali rôzne pomocné práce pri údržbe a úprave zelene
či drobných opravách na objektoch.
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 2015 sa uskutočnili kontroly všetkých el. zabezpečovacích systémov, okrem
systému v budove Expozície baníctva a hutníctva Gemera, ktorá je v rekonštrukcii v rámci projektu
ROP – Zážitkové centrum Sentinel.
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PO zabezpečuje dodávateľským spôsobom pán Stanislav Lisák na základe mandátnej zmluvy,
BOZP, PZS a CO vykonáva dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy zo dňa 1.8.2015 Ing. Ján
Lach. Všetci pracovníci sú s BOZP oboznámení pri nástupe do zamestnania. Spoločné školenie pre
všetkých pracovníkov sa uskutoční v roku 2016.
V decembri 2015 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
Prijatím pracovníkov prostredníctvom dohody s UPSVaR sa okrem mzdových nákladov ušetrili aj
náklady na bežné opravy a údržby objektov, ktoré by prostredníctvom dodávateľov boli značne
vyššie.
Počas roka 2015 boli uskutočňované len nákupy nutné pre zabezpečenie činnosti múzea a realizáciu
schválených projektov.
Na nákup tonerov bolo v roku 2015 dva krát využité elektronické trhovisko, vďaka čomu sa
ušetrilo 467, 14€ z bežných výdavkov oproti plánu.

IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti za rok 2015
Na zabezpečenie prevádzky a kultúrnej činnosti Baníckeho múzea v Rožňave bol uznesením č.
164/2014 z 8. zasadnutia zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja schválený rozpočet
nasledovne:
Bežné výdavky – EK600 – zdroj 41-001- program 0040100 vo výške 202 169,- €
Bežné výdavky – EK600 – zdroj 41-001- program 0040200 vo výške

7 171,- €
1

Rozpočtovým opatrením B1 zo dňa 23. 2. 2015 na základe nariadenia vlády SR z decembra 2014
o zvýšení platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme od 1.1.2015 a uznesenia č.
189/2015, ktoré schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
16.2.2015 bol rozpočet navýšený nasledovne:
EK 600-zdroj 41-001- program 0040100 vo výške 5 713,- €
Rozpočtovým opatrením B2 zo dňa 23.4.2015 na základe uznesenia č. 204/2015 Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, schváleného dňa 20.4.2015 bol rozpočet navýšený o výdavky na
prevoz, uloženie zbierok a zabezpečenie priestorov pre zamestnancov pred začatím prác projektu
„Zážitkové centrum Sentinel v Rožňave, schváleného v rámci ROP.
EK 600 zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 5180,- €
Rozpočtovým opatrením B3 zo dňa 03. 07. 2015 na základe zmluvy č. MK-KI/2015/7.2
uzatvorenej s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú
kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program v kultúre bol rozpočet upravený nasledovne:
EK 600 zdroj 111-005 program 0040200 vo výške 1 500,-€.
(Projekt: Živé múzeum IV. – tradície gemerských pastierov)
Rozpočtovým opatrením B4 zo dňa 20. 07. 2015 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
rozpočet bežných výdavkov upravený nasledovne:
EK 600 zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 238,- €
Rozpočtovým opatrením B5 zo dňa 12. 8. 2015 na základe zmluvy č. MK-KI/2015/8.2 uzatvorenej
s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom
základných škôl, stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl
prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov bol rozpočet bežných výdavkov upravený
nasledovne:
EK 600 zdroj 111-005 program 0040100 vo výške 268,- €
Rozpočtovým opatrením B6 zo dňa 1. 12. 2015 na základe zmluvy č. MK-KI/2015/8.2 uzatvorenej
s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom
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základných škôl, stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl
prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov bol rozpočet bežných výdavkov upravený
nasledovne:
EK 600 zdroj 111-005 program 0040100 vo výške 236,- €
Rozpočtovým opatrením B7 zo dňa 11. 12. 2015 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
rozpočet bežných výdavkov upravený nasledovne:
EK 600 zdroj 41-001 program 0040100 vo výške 612,- €

Zhrnutie:
Bežné výdavky

Schválený
rozpočet

Zvýšenie

Upravený
rozpočet

Bežný transfer – 41 -001, 0040100

202 169,-

11 743,-

213 912,-

41- 001, 0040200

7 171,-

0

7 171,-

5000,-

0

5000,-

504,-

504,-

1500,-

1500,-

13 747,-

228 087,-

Vlastné príjmy 46

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


Živé múzeum IV. – tradície gemerských
pastierov

Spolu

214 340,-

Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
Kód
zdroja:

Text

111-005

Projekty MKSR

111-005

Kultúrne poukazy

41-001

Z rozpočtu VUC – príspevok na prevádzku a kultúrnu činnosť

46

Vlastné príjmy

46

Transfer z VUC
SPOLU

Suma v €
1 500,- €
504,- €
221 083,- €
5 990,44 €
0,74 €
229 078,18 €

1

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:

Text

Suma v €

41-001

Bežné výdavky z rozpočtu VUC

46

Bežné výdavky z vlastných príjmov

5 000,- €

111-005

Bežné výdavky na projekty MKSR

1 500,- €

111-005

Bežné výdavky KP

219 488,09 €

504,-€
226 492,09 €

Hospodársky výsledok: (výnosy – náklady)
Náklady:
Účet

Názov

Suma v €

501

Spotreba materiálu

12 244,03 €

502

Spotreba energie

20 573,02 €

511

Opravy a udržiavanie

3291,06 €

512

Cestovné

1 046,94 €

518

Ostatné služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociálne poistenie

39 197,28 €

527

Zákonné sociálne náklady

6 957,25 €

532

Daň z nehnuteľnosti

4 949,60 €

538

Ostatné dane a poplatky

477,36 €

545

Ostatné pokuty, penále

230,74 €

548

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

551

Odpisy

553

Tvorba ostatných rezerv

568

Ostatné finančné náklady

588

Náklady z odvodu príjmov

5 991,18 €

589

Náklady z budúceho odvodu príjmov

1 339,36 €

591

Daň z príjmov

20 450,10 €
114 332,94 €

214,- €
52 557,43 €
1 366,37 €
72,90 €

0,30 €

1

SPOLU

285 291,86 €

501 – spotreba materiálu zahŕňa inštalačný a pomocný materiál k výstavám a kult. podujatiam,
náklady na vernisáže, konzervačný materiál (na poľnú šachtovú pec – vzácny zbierkový predmet),
nákup publikácií, spotreba pohonných hmôt, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov,
materiálu na drobné opravy, propagačný materiál – Múzejné noviny 2014 a 2015, nákup DHM – 2
počítače, koberce, kancelárske a stohovateľné stoličky do zrekonštruovanej expozície, ostatný
materiál.
502 – spotreba energií – z toho elektrická energia 16 431,- €, plyn 3648,- €, vodné 493,76€.
511 – opravy a udržiavanie – oprava aku kachlí , opravy hasiacich prístrojov, realizácia
vodovodnej prípojky, servisná prehliadka motorového vozidla, revízia elektr. zariadení
a bleskozvodov, revízie el. zabezpečovacieho systému, revízie hasiacich a plynových zariadení
518 – ostatné služby – sťahovanie a preprava vybavenia bansko-hutníckej expozície a zbierkových
predmetov, preprava Škody Sentinel z BA do RV, prevoz poľnej šachtovej pece na konzerovanie,
umiestnenie nadrozmerných predmetov žeriavom do expozície, výrub drevín, preprava odvoz
nebezpečného materiálu, preprava výstav, ochrana objektov, telefónne služby, poštovné, internet,
výkon požiarneho technika, grafický návrh bansko – hutníckej expozície, služby účinkujúcich
v rámci Noci múzeí a Živého múzea, školenia, stočné, ostatné služby
538 – ostatné dane a poplatky- komunálny odpad, poplatok RTVS
545 – ostatné pokuty a penále – úrok z omeškania na dani z nehnuteľnosti za predchádzajúce
obdobia od r. 2010, penále sociálnej poisťovne za rok 2014
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – členské do Zväzu múzeí Slovenska a Združenia
Slovenská železná cesta, náhrady pri PN hradené zamestnávateľom (do 10 dní)

Výnosy:
Účet

Názov

602

Tržby z predaja vstupeniek, propagačného materiálu

648

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

653

Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti

662

Úroky

691

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

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozp. obce/VUC....

693

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

Suma v €
4 492,32 €
968,78 €
3 889,93 €
1,85 €
224 488, 09 €
52 557, 43 €
2 004 €

1

SPOLU

288 402,40 €

Dosiahnutý HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Výnosy spolu: 288 402,40 €
Náklady spolu: 285 291,86 €
Zisk : 3 110, 54 €

PRÍJMY
200 Nedaňové príjmy
Plánované príjmy organizácie boli vo výške 5 000,Plnenie príjmov na celkovej rozpočtovej položke 200 bolo na 5 991,18 €.

223001 platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – plán 5 000,- €
223001 platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- Tržba z predaja vstupného
- tržba za predaj propagačného materiálu
- tržba z tvorivých dielní
- tržba ostatné
243000 z účtov finančného hospodárenia, úroky
292012 príjmy z dobropisov

2550,90 €
223,45 €
1572,40 €
135,-€
1,55 €
1 507,14 €
5 990,44 €

Podrobný rozpis tržieb za rok 2015 tvorí súčasť prílohy tejto správy. Expozícia baníctva a hutníctva
Gemera bola počas celého roka zatvorená z dôvodu rekonštrukcie.

VÝDAVKY
600 Bežné výdavky

1

Z rozpočtu zriaďovateľa boli plánované výdavky na prevádzku a kultúrnu činnosť vo výške 209
340,- €, rozpočet bol v priebehu roka navýšený o nevyhnutné výdavky súvisiace s prevádzkou. (viď
vyššie).
Vlastné výdavky boli plánované v závislosti od plánovaných príjmov a to vo výške 5 000 €.
610 – Mzdy, platy – patria sem všetky plnenia voči fyzickým osobám v pracovnom pomere
uhrádzané podľa príslušných predpisov a to tarifné platy, príplatky za riadenie, príplatky za prácu v
sobotu a v nedeľu, príplatok za nočnú prácu, príplatok za prácu nadčas.
Bolo vyplatených 114 332,94 € mzdových výdavkov.
Priemerná mzda na pracovníka v roku 2015 bola 576,83 €.
620 – poistné a príspevky do poisťovní – odvody do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní
si organizácia plnila v súlade so zákonom za rok 2015 boli vo výške 39 197,28 €.
630 – Tovary a služby – Táto kategória zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním tovarov a služieb.
Z rozpočtu zriaďovateľa bolo na túto kategóriu plánovaných 59 884,- € úprava bola na 65 438,15 €.
Najväčšia časť týchto finančných prostriedkov bola použitá na energie – elektrická energia, voda,
plyn.
Organizácia obstarávala všeobecný materiál pre nevyhnutný výkon práce a plynulú prevádzku
spojenú s poskytovaním služieb hospodárne a efektívne, a to nákup kancelárskych potrieb,
kancelárskeho papiera, tonerov, inštalačného materiálu, čistiaceho a dezinfekčného materiálu,
materiálu na konzervovanie zbierok (predovšetkým na konzervovanie poľnej šachtovej pece),
prepravu a sťahovanie zbierok z dôvodu rekonštrukcie bansko-hutníckej expozície, likvidácia
a odvoz nebezpečného odpadu – azbest, výrub drevín, umiestnenie nadrozmerných zbierkových
predmetov žeriavom do novej expozície, dočasný prenájom priestorov na umiestnenie
nadrozmerných zb. predmetov.
Ďalej na údržbársky materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky pre údržbu, servis dopravných
prostriedkov, nákup 2 PC, výmena kobercov v troch kanc. priestoroch, nákup kanc. stoličiek
a stohovateľných stoličiek do novej expozície.
Boli zabezpečené všetky zákonom stanovené revízie, bola vykonaná revízia elektroinštalácií vo
všetkých objektoch. Zo schváleného rozpočtu bolo nutné vykryť aj prepojenie budovy bansko
hutníckej expozície s budovou expozície prírody štrukturovanou kabelážou.
Banícke múzeum v Rožňave v roku 2015 zabezpečilo aj pravidelnú servisnú prehliadku
služobného automobilu, výkon technika požiarnej ochrany a uzavrelo mandátnu zmluvu na
zabezpečovanie BOZP, ZPS, a CO.
Z týchto prostriedkov sa uhradila tiež daň z nehnuteľností a miestny poplatok za odpad.

640 Bežný transfer – z tejto položky organizácia uhrádzala členské do Zväzu múzeí a členské do
Združenia Slovenská železná cesta v celkovej hodnote 184- € a taktiež nemocenské dávky platené
zamestnávateľom t.j. prvých 10 dní PNS.
Prílohy
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01,
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01,
Čerpanie rozpočtu
1

V.
Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti
V roku 2015 Banícke múzeum v Rožňave nerealizovalo žiadne aktivity, rekonštrukcie a opravy,
ktoré by vyžadovali kapitálové, investičné prostriedky.
Započalo sa však s rekonštrukciou areálu Expozície baníctva a hutníctva Gemera, ktorá je
financovaná z prostriedkov ROP.
(Vo vlastnej réžii sa realizovalo maľovanie niektorých kancelárskych priestorov a nutné opravy
strechy na budove riaditeľstva, Andrássyho obrazárni a Výskumnej základni Rakatya.)

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.

1

VII.

1

Hodnotenie regionálnej výskumnej činnosti

1

1

1

Úloha riešená v rámci dlhodobého cyklu Reformovaná cirkev na Gemeri, úloha v roku 2015
neriešená kvôli výskumnej úlohe Ú - 13 D Pamätné izby v okolí Rožňavy.
2

Úloha ukončená – odborný príspevok a prezentácia prezentovaná prezentovaná na
medzinárodnej konferencii Tradície a hodnoty (24.9.2015) v Madáchovom kaštieli v Dolnej
Strehovej (organizátori Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, SNM – Múzeum kultúry
Maďarov na Slovensku v Bratislave, Národopisné múzeum v prírode v Szentendre a Zväz domov
ľudového bývania v Maďarsku – uložená na dokumentačnom oddelení.
3

Termín ukončenia predĺžený do 30. 6. 2016.

4

Čiastková výskumná úloha ukončená – úloha prezentovaná v podobe výstavy Poézia kameniny
v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave v termíne od 17.9. do 23.10.2015 – uložená na
dokumentačnom oddelení.
5

Čiastková výskumná úloha ukončená - úloha riešená v rámci dlhodobého cyklu Baníctvo v
historických dokumentoch a na fotografiách v zbierkach BM – uložená na dokumentačnom
oddelení.
6

Čiastková výskumná úloha ukončená – názov konkretizovaný na Vojenské vyznamenania a rády
v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave – uložená na dokumentačnom oddelení (úloha bude
prezentovaná v podobe výstavy Faleristika pre každého v termíne od 3.3. do 23.4.2016)
7
8

Na úlohe sa nepracovalo.
Na úlohe sa nepracovalo z dôvodu realizácie projektu Zážitkové centrum Sentinel.
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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
V roku 2015 sa začalo s rekonštrukciou areálu Expozície baníctva a hutníctva Gemera – projekt
Zážitkové centrum Sentinel, financovaný z prostriedkov ROP.

1

Zámerom projektu je zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér
kultúrneho a spoločenského života. Cieľom je lepšie využiť kultúrno-spoločenský potenciál
Baníckeho múzea v Rožňave v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Rožňava,
zlepšiť poskytované služby ako aj kultúrne povedomie občanov a návštevníkov mesta.
Prístavba a rekonštrukcia objektu zahrnula úpravy prvého a druhého nadzemného podlažia bansko–
hutníckej expozície, opravu fasády, vstupného schodiska, repasovanie okien a vstupných dverí,
zateplenie podláh a strechy, výmenu poškodených prvkov krovu, latovania a krytiny, dispozičné
úpravy, rozvody elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, inštaláciu dvoch solárnych
kolektorov na ohrev vody. Na nádvorí sa zabezpečil bezbariérový prístup k exponátom a upravil sa
spád nádvoria a výstavných plôch, vysadila zeleň, zrekonštruovalo oplotenie a vznikla nová krytá
výstavná plocha pre exteriérové exponáty.Vďaka rekonštrukcii objektu sa zlepšil technický stav a
architektonický výraz národnej kultúrnej pamiatky, vytvorili sa nové priestory pre najvýznamnejšie
a najcennejšie exponáty múzea – parné vozidlá (parný valec z roku 1883 – tretí najstarší na svete (1.
Oslo, 2. Nový Zéland, 3. Rožňava), a parný nákladný automobil Škoda Sentinel – jediný na
Slovensku, ktorý prepožičal svoje meno pre celý projekt), podkladové plochy a krytá plocha pre
exteriérové exponáty. V areáli má naďalej svoje významné miesto na Slovensku jedinečná zbierka
banských lokomotív a nakladačov. Vo vynovených priestoroch bude k dispozícii nová interaktívna
miestnosť, možnosť ponúknuť prezentácie kultúrno-výchovnej činnosti a tvorivé dielne na nádvorí,
predviesť vŕtaciu techniku, skvosty zlievarenských produktov, apod. Pribudol bezbariérový prístup
do objektu múzea, vrátane vstupu na poschodia (schodolez, zdvíhacia plošina) a znížila sa
energetická náročnosť prevádzky.
Stav ostatných objektov Baníckeho múzea v Rožňave sa aspoň udržiaval bežnými drobnými
úpravami vo vlastnej réžii napr. maľovanie niektorých priestorov a drobné vysprávky omietok,
drobné opravy striech.

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.
1

Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých sférach pôsobenia v regióne Košického
kraja
DOPLNIŤ!
V rámci strategického cieľa Banícke múzeum v Rožňave v roku 2015 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.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2015 sa vďaka dotácii MK SR mohlo uskutočniť
ďalšie podujatie z cyklu Živé múzeum. Tento krát na tému „Tradície gemerských pastierov.“
Prevažne detským návštevníkom boli tradície gemerských pastierov priblížené prostredníctvom
prehliadky výstavy fotografií zo stretnutia pastierov v Krásnohorskej Dlhej Lúke a prezentáciou
o spôsobe života pastierov. S výrobou pastierskych palíc sa zoznámili prostredníctvom filmu ale aj
prostredníctvom živej ukážky.
Naživo sa návštevníci oboznámili aj s výrobou odlievaných pastierskych zvoncov.
Na záver si prezreli interaktívnu výstavu pastierskych predmetov a v tvorivých dielňach si vytvorili
predmety na pamiatku samozrejme s pastierskou tematikou.
1

Tradičná ľudová kultúra bola návštevníkom Baníckeho múzea v Rožňave prezentovaná aj v rámci
Noci múzeí 2015, kedy sa formou ukážok ľudových remesiel ako hrnčiarstvo či košíkárstvo
objasnila výroba tradičných ľudových predmetov, tvoriacich veľkú časť zbierkového fondu
Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitára.
Banícke múzeum v Rožňave pravidelne organizuje aj veľkonočné a vianočné tvorivé dielne,
v rámci ktorých sa konajú prednášky o ľudových tradíciach počas konania týchto sviatkov.
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