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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Banícke múzeum v Rožňave bolo založené Boršodsko-gemerskou skupinou Krajinského
uhorského baníckeho a hutníckeho spolku v roku 1902. Od 1.4.2002 je múzeum na základe
Zriaďovacej listiny KSK č. 2027/2009-RU 18/8114 príspevkovou organizáciou v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Od 26.11.2012 sa zmenila forma
hospodárenia z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu.
Banícke múzeum v Rožňave je v súčasnosti kultúrnou organizáciou, ktorej poslaním je v
súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty v znení neskorších predpisov, cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a
odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokumentov so vzťahom ku
komplexnej dokumentácii vývoja prírody a spoločnosti v regióne Gemera. Múzeum plní
funkciu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na baníctvo, hutníctvo a geológiu
Spišsko-gemerského 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.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
Výška rozpočtu v roku 2019, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, pokryla bežnú
prevádzku. Rozpočet bol navýšený o kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli použité na
akvizíciu zbierkových predmetov do fondov múzea ako aj financovanie či dofinancovanie
investičných akcií (Mobilný závesný systém, Geologická bádateľňa, atď.).
Vďaka skutočnosti, že prezentačné jednotky v Zážitkovom centre boli počas roka pre
návštevníkov už plne k dispozícii, sa mohla organizácia zamerať na plán prezentačných aktivít
a implementáciu viacerých projektov, ktorými sa na jednej strane vylepšila ponuka a kvalita
aktivít smerom k verejnosti a na strane druhej čiastkovo vyriešila infraštruktúra.
Hlavnou témou roka 2019 bolo v Baníckom múzeu v Rožňave tzv. obdobie socializmu, na
podujatiach prezentovaná aj ako „RETRO“. V rámci tejto témy sa úspešne zrealizovalo
viacero zaujímavých aktivít s pozitívnou odozvou. V januári zverejnilo múzeum výzvu
verejnosti s cieľom zapojiť ju do prípravy neformálnej RETROvýstavy, ktorá bola inštalovaná
v mesiacoch máj-september. Na výzvu reagovalo viacero jednotlivcov, ktorí po dohode
prinášali rôzne predmety prezentujúce dané historické obdobie. Do prípravy výstavy sa
aktívne zapojila aj väčšina zamestnancov a výsledkom bola pozitívne vnímaná a
komentovaná výstava. V rámci nej múzeum zároveň vydalo s finančnou podporou Mesta
Rožňava pohľadnicové leporelo RETRORožňava. Téma socializmu sa objavila ako nosná aj na
kľúčových podujatiach k Noci múzeí a galérií. Múzejný RETROdeň, ktorý predchádzal
samotnej Noci múzeí a galérií, priniesol žiakom ZŠ rôzne zaujímavé témy, prednášky
a aktivity. Aj Letné múzejno-pedagogické dni formou denného tábora predstavili účastníkom
pútavou náučnou formou tematiku bývania, stravy, umenia a spôsobu života ich rodičov
a starých rodičov. Aktivity vyvrcholili na jeseň odbornou výstavou „Čo bolo pred 1989?“,
ktorá okrem poznatkov o živote v socializme prezentovala aj historické udalosti a ich význam
(február 1948, august 1968 a november 1989).
Počas roka inštitúcia naďalej budovala a propagovala vlastnú činnosť prostredníctvom
prevádzkovania novej webstránky, sociálnych sietí, nových propagačných materiálov ako aj
inovatívnych foriem propagácie.
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Dlhodobým problémom múzea je pretrvávajúci nevyhovujúci technický stav budov (Budova
riaditeľstva, Andrássyho obrazáreň a budova Expozície Slovenského krasu a priľahlých
oblastí), na ktorých vzhľadom na chýbajúce finančné prostriedky riešime len nevyhnutný
havarijný stav. Aj napriek schváleným finančným prostriedkov na investičné akcie sa počas
roka podarilo z rôznych príčin zrealizovať len niekoľko z nich, pričom v ďalších sa bude
plynulo pokračovať v roku 2020. Významnou udalosťou bola implementácia úspešného
projektu zo zdrojov KSK, v rámci ktorej sa vybudovala Geologická bádateľňa a rozšírila
bansko-hutnícka expozícia o jej exteriérovú časť. Dôležitým prvkom v infraštruktúre
depozitárov bola aj inštalácia mobilného závesného systému pre výtvarné diela a to vďaka
projektu podporenom FPÚ a KSK.
Na odbornom úseku boli aj v roku 2019 zrealizované úspešné akvizície na nákup zbierkových
predmetov z rozpočtu zriaďovateľa, ktoré významne rozšírili zbierkový fond múzea.
V oblasti propagácie v roku 2019 múzeum vydalo viacero prezentačných materiálov
o vlastných expozíciách, zvýšilo dôraz na exteriérovú reklamu (billboardy) a rozšírilo
pôsobnosť na nové sociálne siete. Na konci roka bol už tradične vydaný 32. ročník Múzejných
novín a boli vydané propagačné skladačky v 3 jazykoch k 4 prevádzkam. Múzeum má naďalej
v ponuke obľúbené tvorivé dielne, ako aj sprievodné podujatia k aktuálnym výstavám.
Dôležitým prvkom je naďalej organizácia odborno-popularizačných prednášok rôznych tém,
ktoré si nachádzajú stáleho i náhodného diváka.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
V roku 2019 bolo významným prvkom činnosti múzea komplexná ponuka služieb
Zážitkového centra Sentinel, ktorá priniesla ako zvýšenú návštevnosť tak aj skvalitnenie
samotnej ponuky. Aj vďaka zvýšenej miery propagácie bol areál cieľom mnohých výletov
návštevníkov najmä v letnom období.
Ako reakcia na dobré ohlasy z minulých rokov múzeum pokračovalo v rozšírenej ponuke
mnohých tematických popularizačných prednášok formou vlastných i externých
prednášajúcich.
Dobrý ohlas zaznamenali aj podujatia zamerané na tzv. obdobie socializmu, nakoľko sa nám
podarilo do nich zapojiť verejnosť. Medzi výstavy, na ktoré bol u verejností zvýšený záujem,
boli ako vlastné (RETROvýstava, Čo bolo pred 1989?) tak aj prevzaté výstavy (Znovuzrodenie
pamiatky II., Banské meračstvo, eNRA, Ľudovít Feld).
Na úseku personalistiky od 1.3.2019 došlo k zmene organizačnej štruktúry, ktorá zohľadnila
aktuálne nevyhnutné potreby organizácie pri správe majetku a personalistiky. Zároveň sa
podarilo obsadiť kvalitnými zamestnancami aj voľné pracovné miesta. Počas letnej sezóny
boli na brigádnickú činnosť prijatí traja študenti, prostredníctvom projektu cez ÚPSVAR
pracoval na báze dobrovoľníckej činnosti lektor v Andrássyho obrazárni, nakoľko múzeum
dlhodobo nedisponuje vlastným zamestnancom na vykonávanie tejto pracovnej činnosti.
Na odbornom úseku síce nebola ukončená žiadna vedecko-výskumná úloha, keďže sú všetky
rôznym spôsobom rozpracované. V nasledujúcom roku očakávame niektoré výstupy. V rámci
zavedenej internej štandardizácie odborných činnosti je najmä potrebné zlepšiť kvalitu a
kvantitu výstupov v oblasti počtu zdigitalizovaných zbierok v programe ESEZ 4G,
publikovanie odborných výstupov ako aj aktívnu účasť na odborných podujatiach. Aj tento
rok sme v decembri sme znovu zorganizovali odborno-pracovné podujatie, na ktorom
odborní pracovníci múzea formou prednášky, spojenej s prezentáciou a následnou diskusiou,
predstavili výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.
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Aj v roku 2019 došlo v oblasti propagácie k výraznému postupu, čo potvrdzuje
opodstatnenosť osobitnej pracovnej pozície manažéra kultúry. Múzeum rozšírilo svoju
propagačnú činnosť najmä v oblasti exteriérovej reklamy (billboardy), na internete (sociálne
siete). Pravidelne je zabezpečená distribúcia mesačných programov múzea, tlačových správ,
pozvánok a plagátov na všetky podujatia, ktoré organizuje Banícke múzeum v Rožňave. Pre
zvýšenie podpory propagácie a návštevnosti sú uverejňované početné články v tlači, na
internete, webstránke a facebookovej stránke múzea; múzeum zároveň zvýšilo intenzitu
komunikácie s médiami a svoju činnosť na sociálnych sieťach, ktoré postupne buduje a
rozširuje (Instagram, YouTube).
Vďaka obľúbenosti a priaznivej odozve na tvorivé dielne, ako aj sprievodné podujatia k
aktuálnym výstavám, naďalej udržiavame a rozvíjame spoluprácu so základnými a strednými
školami v Rožňave a okolí. Do programu, vďaka vytvorenej osobitnej pracovnej pozícii
múzejného pedagóga, významne zasiahla nová ponuka múzejno-pedagogických aktivít
v oblasti baníctva, hutníctva, geológie a prírody v ZC Sentinel, ktorá si nachádza prijímateľov.
Slabými stránkami je naďalej pretrvávajúci a zhoršujúci sa zlý technický stav niektorých
budov (Budova riaditeľstva, Andrássyho Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých
oblastí, ktorý zvyšuje náklady na prevádzku a ich údržbu. Vyšší počet budov a prevádzok ako
aj ich stav teda zvyšujú riziko technických problémov. V súvislosti s ich riešením boli
odsúhlasené finančné prostriedky na investičné akcie (PD – Budova riaditeľstva, bleskozvody
– Andrássyho obrazáreň a Expozícia prírody), ktoré bohužiaľ nemohli byť z viacerých príčin
realizované. Ich realizácia je naplánovaná na nasledujúci rok 2020.
Ďalšou slabou stránkou je dlhodobo nedostačujúce personálne zabezpečenie, vzhľadom
početnosť fondov a fakt, že v sezóne ponúkame návštevníkom služby až v 5 prevádzkach.
Niektoré pracovné pozície sú kumulované, čo prináša aj niektoré negatívne rizika pri plnení
pracovných úloh a adekvátne platové ohodnotenie.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Múzeá
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2018

2019

Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
počet expozícií (stálych, dlhodobých) spolu

5

z toho nových
počet realizovaných výstav spolu

1

5
0

23

24

2

0

7

10

23 214

27 119

10 477

11 424

4 379

5 560 *

KULT –1. Modul, riadok 26
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
KULT – 1. Modul, riadok 33

207

192

KULT – 1. Modul, riadok 23

5

3

KULT – 1. Modul, riadok 25

počet ukončených výskumných úloh
počet prebiehajúcich výskumných úloh
počet návštevníkov múzea spolu
platená návštevnosť
neplatená návštevnosť

počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných
múzeom
počet kultúrno-spoločenských realizovaných
múzeom

KULT – 1. Modul, riadok 3
KULT – 1.Modul, riadok 4
KULT – 1. Modul, riadok 18
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch

5

prírastok zbierkových predmetov
Finančná oblasť

532

573

KULT – 1. Modul, riadok 8

2018

2019

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania
Náklady spolu
náklady na činnosť múzea spolu

454 561

513 369 KULT – 2. Modul, r. 19
KULT – 2. Modul, r.
258 704
22+r.26+r.27

204 317

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)
prevádzkové náklady
kapitálové výdavky

98 818
30 117

89 669 KULT - 2. Modul, r. 29
52 986 KULT - 2. Modul, r. 34

nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov

8 365

6 526 KULT - 2. Modul, r.36

nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov

-

- KULT - 2. Modul, r.37

Bežné výdavky
výdavky na prevádzku

278 944

342 513

k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť

7 821

12 551

K 31.12., účtovné výkazy

Príjmy spolu

409 029

499 457

KULT – 2. Modul, r.1,

na bežné výdavky

304 994

395 044

k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky

30 117

52 986

k 31.12. , účtovné výkazy

spolu

335 111

448 030

z prenájmu

3

Transfer od zriaďovateľa

KULT – 2.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy
3 KULT – 2.Modul, r. 18
KULT – 2.Modul, r. 15+16
19 250 +17, vstupné, vložné,
poplatky,
- KULT – 2.Modul, r. 12

14 851
z vlastnej činnosti
dary a sponzorské

-

spolu

14 854

19 253

kultúrne poukazy

2 510

1 767

transfery z rozpočtu obcí, miest

0

domáce projekty: tuzemské granty spolu

25 910

30 767

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

-

-

počet podaných projektov

11

počet schválených projektov

9

Externé grantové a projektové zdroje

Vnútorné procesy, inovácie, marketing

2018
cieľ:

KULT – 2.Modul, r. 8

KULT – 2.Modul, r. 10
7 projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK SR,
3
ÚV SR, zahraničné granty,
granty zo súkromných
31 067 nadácií, projekty
(transfery) z obcí- mimo
kultúrnych poukazov

25 910

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu

získaná suma

300 KULT – 2.Modul, r. 5

2019

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK

7

3

počet nových partnerstiev

3

7

počet nových kľúčových aktivít

3

3

počet kľúčových mediálnych výstupov

155

280

možno popísať nižšie
v komentároch alebo
v ďalších kapitolách
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad

6

počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj

2018

2019

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja

nie

nie

vlastný ukazovateľ rozvoja

áno, nie
definovať, iba ak bol
nejaký špecificky
stanovený

plnenie prioritných cieľov v roku 2018

popis

Komentár:
*údaj podľa KULT – 1. Modul, riadok 33 je neplatená návštevnosť 15 695; reálne však
v prevádzkach BM a priamych aktivitách múzea 5 560 (10 135 bolo na výstavách BM
v iných múzeách)

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019
Aktivita

Rok venovaný téme
„Socializmus“

Otvorenie Geologickej
bádateľne a exteriérovej časti
Expozície baníctva a hutníctva
Gemera
Podujatia k Noci múzeí a galérií
2020

RETROvýstava

Vlastná výstava „Čo bolo pred
1989?“
Zavedenie stálej ponuky
múzejno-pedagogických aktivít
v ZC Sentinel
Výstava a podujatia –
Andrássyho obrazáreň
Akvizície zbierkových
predmetov

Popis

Rok 2019 bol v múzeu tematicky zameraný na tzv. obdobie
socializmu (30. výročie novembrových udalostí). V rámci tejto témy
sa uskutočnilo niekoľko aktivít: 1. Múzejný deň (pre žiakov ZŠ)
17.5.2019; 2. RETROvýstava (máj-september 2019); 3. vydanie
dobového pohľadnicového leporela (jún 2019); 4. Múzejnopedagogické dni (júl 2019); 5. výstava „Čo bolo pred rokom 1989?“
(október 2019 – február 2020)
28.11.2019 sa uskutočnilo Slávnostné otvorenie Geologickej
bádateľne a exteriérovej časti ako nové múzejno-prezentačné
prvky a lákadlá v ZC Sentinel. Realizované vďaka podporenému
projektu z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
1. (18.5.2019) - Múzejný deň pre žiakov ZŠ zameraný na tému
obdobia socializmu;
2. 2. (19.5.2019) Noc múzeí a galérií – sprístupnenie všetkých
prevádzok – výstava a expozícií širokej verejnosti vo večerných
a nočných hodinách
Menej formálna výstava predstavujúca bývanie a spôsob života
v období socializmu formou vytvorenej interaktívnej domácnosti
(obývačka, kuchyňa, detská izba a pracovňa). Predmety
nezbierkového charakteru pochádzali z múzea, od jeho
zamestnancov a predovšetkým širokej verejnosti, ako reakcia na
zverejnenú výzvu múzea.
Odborne spracovaná výstava približujúca obdobie 1948-1989
vrátane udalostí vo februári 1948, augusta 1968 a novembra 1989.
V rámci výstavy prebehlo viacero sprievodných podujatí.
Jarné prázdniny v BM, Deň Zeme, Deň baníkov, aktivity
v Geologickej bádateľni
Výstava „Ľudovít Feld“, prednášky „Životné podmienky väzňov v KT
Auschwitz“, premietanie filmov „Ľudovít Feld vo filme“
Nákup predmetov do zbierkového fondu múzea zo zdrojov KSK
v hodnote 6 526 EUR.
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3.1 Plnenie štandardov
Oblasť

cieľ

ukazovateľ

3.1.1 akvizícia

Získavanie nových
zbierkových
predmetov

Počet získaných zbierkových
predmetov k celkovému počtu
zbierok
Počet získaných zbierkových
predmetov na odborného
zamestnanca *
Počet skatalogizovaných
predmetov na odborného
zamestnanca *
Počet využitých zdigitalizovaných
predmetov
Počet ošetrených predmetov
k celkovému počtu zbierok
Počet štúdií a článkov v odbornej
tlači na odborného zamestnanca *
Počet prednášok na odborných
fórach na odborného zamestnanca
Počet popularizačných článkov a
prednášok na odborného
zamestnanca
Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít
na zamestnanca (okrem THP)
Počet návštevníkov kultúrnovzdelávacích aktivít k celkovej
návštevnosti **
Počet návštevníkov k počtu
obyvateľov mesta **
Počet návštev na webe/Facebooku
k počtu reálnych návštevníkov **
Počet vystavených predmetov
k zbierkovému fondu
Počet vlastných výstav na
odborného zamestnanca (vo svojej
organizácii) *
Počet prevzatých výstav na
odborného zamestnanca *
Počet stálych programov viažucich
sa k výstave na odborného
zamestnanca *
Počet vlastných výstav mimo
múzea / galérie na odborného
zamestnanca *
Počet hodín keď je múzeum /
galéria verejnosti prístupné v týždni

Skatalogizované
predmety
Digitalizácia
3.1.2 ošetrovanie

Ošetrené zbierky

3.1.3 výskum

Odborný výstup
Odborný výstup

3.1.4 prezentácia

Popularizácia
odborného
výstupu
Prezentácia
výsledkov

Návštevnosť
Atraktivitu webu
Využitie fondu
Výstavná činnosť

Otváracie hodiny

navrhovaná
hodnota
0,05%

Plnenie za rok
2019
1,39%

10 ks

95,50 ks

10 ks (okrem
získaných
nových)
5 ks

20,67 ks

0,08%

0,09%

1 ks

0,50 ks

1 ks

0,67 ks

2 ks

4,56 ks

2 ks

21,33 ks

15%

31,66%

20%

92,55%

10%
0,1%

26,21% /
30,12 %
18,14%

0,2 ks

0,33 ks

0,2 ks

2,33 ks

0,6 ks

1 ks

0,2 ks

1,17 ks

36 h

35 h

2 ks

Komentár k štandardizácií :
*vzťahuje sa na počet odborných zamestnancov – kurátorov – 6 (nie múzejný pedagóg ani
konzervátor)
**vzťahuje sa na počet návštevníkov v sídle a prevádzkach múzea
3.1.1 Akvizícia
Výsledky akvizície vychádzajú predovšetkým z poskytnutých finančných prostriedkov na
nákup zbierkových predmetov v roku 2019, zo zdrojov zriaďovateľa.
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V roku 2019 bolo akvizíciou do zbierkového fondu získaných 559 zbierkových predmetov
(573 ks) (Kúpou v nadobúdacej cene 6 526,- € bolo získaných 453 ks: historické pohľadnice,
banské svietidlá, liatina, vojenská uniforma, nábytok; darom v nadobúdacej hodnote 1 130,€ bolo získaných 120 ks zbierkových predmetov, a to najmä cenných diapozitívov
jaskyniarskej fotografie autora Miroslava Hujdiča)
- v E4G bolo skatalogizovaných 124 zb. predmetov 2. st. evidencie
3.1.2 Ošetrenie
Ošetrenie zbierkových predmetov počas roka bolo zamerané predovšetkým na realizáciu
projektov- konkrétne projektu „A predsa sa točím“, v rámci ktorého bolo ošetrených 12 ks
kolovrátkov; v rámci prípravy inštalácie exteriérovej časti Expozície baníctva a hutníctva bolo
ošetrených a konzervovaných 20 ks exponátov, vo fonde výtvarného umenia bolo
zreštaurovaných 6 diel.
3.1.3 Výskum
Odborní zamestnanci BM v roku 2019 vystúpili aktívne na odborných fórach (odborné
konferencie a semináre – domáce (V. stretnutie Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS – v
BM v Rožňave), zahraničné (Seminár hornictví, NTM Praha), medzinárodná odborná
konferencia Múzeá a galérie bez bariér – Dubnický kaštieľ (2x); XXIII. Etnológ a múzeum,
publikovali a propagovali témy v tlači (MY GEMER, Múzejné noviny) a popularizačných
prednáškach.
Odborné výstupy:
- Počet štúdií a článkov v odbornej tlači: 3 ks.
- Počet prednášok na odborných fórach: 6 ks.
- Počet popularizačných článkov a prednášok: 41 ks.
- Edičná činnosť – vydanie periodických Múzejných novín (32.ročník, 23 článkov)

Kultúrno-vzdelávacie aktivity vo forme prezentácií, ukážok, tvorivých dielní sa uskutočňovali
počas celého roka predovšetkým v Galérii BM, vďaka samostatnej pozícii múzejného
pedagóga aj v ZC Sentinel, menej v ostatných prevádzkach, či mimo múzea (prednášky a
tvorivé dielne na ZŠ v okolí Rožňavy)
- Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít: 192
- Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta: 16 571 návštevníkov (len vo vlastných
prevádzkach) / 17 905 obyv. mesta
(https://egov.roznava.sk/Default.aspx?NavigationState=880:0: )
- Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov: web- 4 344/16 571
FB- 4 992/16 571 (Pozn. len vlastných prevádzok)
- Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu: 7 299 ks / 40 242 ks
- Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca * (vo svojej organizácii): 2 ks
(RETROvýstava, Čo bolo pred 1989?)
- Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca*: 14 výstav – 2,33 ks
- Počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného zamestnanca*: 1 ks
- Počet vlastných výstav mimo múzea galérie: 7 ks - Rozmanitý svet húb (2, Múzeum Spiša,
Hanušovce n/Topľou), Po baníckych stopách (Jelšava), 70. výročie SOŠ v Rožňave, Poézia
kameniny + Spomienka muránskej kameniny (Kobeliarovo), Kálmán Tichy (Rimavská Sobota)
- Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni: 35 h
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Ukazovateľ
Bežný transfer
Kapitálový transfer
Spolu

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

333 106,00

395 044,30

355 064,25

0

59 133,00

52 985,69

333 106,00

454 177,30

408 049,94

Zastupiteľstvo KSK schválilo dňa 17.12.2018 pre Banícke múzeum v Rožňave rozpočet na rok
2019 vo výške 333 106,00 €.
V rozpočte boli zahrnuté bežné výdavky na výmenu vchodových dverí na budove riaditeľstva
vo výške 12 000,00 € a na výmenu okien na galérii vo výške 7 000,00 €, tie sa však
neobstarali z dôvodu, že súhlas na začatie obstarania bol doručený až 30.12.2019, pričom
žiadosť bola zaslaná ešte 27.6.2019.
V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov upravovaný nasledovne:
Rozpočtové Účel úpravy rozpočtu:
opatrenie:
B1
Mzdy a odvody
B2
Dotácia z FPU nevyčerpaná v roku
2018
B3
Mzdy a odvody
B4
Mzdy a odvody
B5
Dotácia z mesta RV na vydanie
pohľadnicového leporela
Dotácie z FPU na projekty
B6
Výdavky spojené s realizáciou
projektu „Geologická bádateľňa...“
z výzvy Terra Incognita
B7
Spolufinancovanie projektov FPU
B8
Mzdy a odvody
B9
Dotácia MKSR na KP
B10
Nákup kníh a ďalšie výdavky
B11
Mzdy a odvody
B12
Na propagáciu a nákup tabletov
B13
Na virtuálnu prehliadku
B14
Mzdy a odvody
B15
Dotácia MKSR na KP

Zdroj 41

Zdroj
72c

Zdroj
111

Zdroj
11H

18 825,00
2000,00
1409,50
6082,50
300,00
4000,00
7466,80

793,00
5991,50
943,00
1000,00
8628,00
1200,00
1000,00
1475,00
53 871,30

6000,00

824,00
1767,00 300,00
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Úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:
Rozpočtové Účel úpravy rozpočtu:
opatrenie:
K1
Presun z roku 2018 – výmena
bleskozvodu na budove
riaditeľstva
K2
Nákup zbierkových predmetov
K3
Projekt Terra Incognita –
„Geologická bádateľňa“ - stavebné
úpravy
K4
Spolufinancovanie projektu FPU
Nákup zbierkových predmetov
Interaktívne tabule – projekt Terra
Incognita – „Geologická
bádateľňa“
Projekt FPU – dotácia z FPU

Zdroj 41

Zdroj 72c

4 107,00

3 666,00
8 000,00

8000,00
2860,00
4500,00

31 133,00

25000,00
25 000,00

Z kapitálových prostriedkov nebolo ku koncu roka 2019 vyčerpané 3 147,30€, ktoré neboli
vyčerpané z dôvodu, že boli zariadenia a stavby obstarané v nižšej cene, ako boli požadované
finančné prostriedky.
Príjmy celkom

Výdavky celkom

479 617,33
Druh príjmov

408 049,94

Príjmy
celkom

Transfer od
zriaďovateľa

Granty a
transfery

Bežné príjmy

423 484,33 395 044,30

6 067,00

Kapitálové príjmy

56133,00

25 000,00

Druh výdavku
Bežné
Kapitálové

Výdavky celkom

31 133,00

Výdavky celkom
355 064,25
52 985,69

Príjmy z
prenájmu

3,32

Iné nedaňové
príjmy

19 262,62

Ostatné
príjmy

Zostatok
prostriedkov
z predch.
(dobropisy)
rokov
1 107,09
2 000,00

Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

Bežné transfery

Kurzové rozdiely

183 344,66

63 627,03

107 505,06

587,50

0,00

-

-

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

Bežné – 355 064,25
Bežné - 334 446,25
Bežné – 20 618,00
Kapitálové – 52 985,69
Kapitálové – 0,00
Kapitálové - 52 985,69
SPOLU: 408 049,94
SPOLU: 334 446,25
SPOLU: 73 603,69

Náklady a výnosy
Hospodársky výsledok
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok za rok 2019

Suma v €
521 438,68
520 904,75
- 533,93
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Náklady
Účet
501
502
511
512
518
521
524
527
532
538
544
548
551
553
568
588
591

Náklad
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Oprava a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy majetku
Rezervy na nevyfakturované dodávky
Ostatné finančné náklady
Náklady z odvodu príjmu
Splatná daň z príjmov

Suma v €
35 290,24
25 457,48
3 714,70
1 007,12
25 206,86
184 544,66
63 627,03
10 532,97
5 383,95
364,86
9,00
6 910,44
138 795,28
144,04
76,35
20 373,03
0,67
521 438,68

Mzdové náklady obsahujú aj 1 200,00 € odmeny pre brigádnikov na základe Dohody
o brigádnickej práci študentov, ktorí boli zamestnaní na výpomoc v expozíciách počas letnej
sezóny.
Výnosy
Účet
Náklad
Suma v €
602
Tržby z predaja služieb
17 148,60
604
Tržby za tovar
1900,93
641
Tržby z predaja DINM a DIHM
9,90
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 310,41
653
Zúčtovanie ostatných rezerv
145,52
662
Úroky
3,86
691
Výnosy z bežných transferov
346 997,25
692
Výnosy z kapitálových transferov
143 929,34
693
Výnosy samosprávy z bež. transferov zo ŠR
8067,00
694
Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
1391,94
520 904,75
Banícke múzeum v Rožňave malo na rok 2019 stanovený rozpočet príjmov na 10 300,- €,
ktorý sa podarilo prekročiť o 11 840,03 €.
Tržby zo vstupného
Tržby z predaja prop. materiálu
Tržby z predaja služieb
Tržby spolu

16 603,10
1900,93
745,50
19 249,53
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4.2 Správa majetku
1.

Opravy a údržba

Celkový objem financií

Poznámka

3 714,70
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Objem
finančných
prostriedkov

Poznámka

Názov akcie

Realizované práce

Opravy služ.
automobilu Škoda
Octavia

Oprava výfuku, výmena
rozvodov a ďalšie nevyhnutné 1056,70
drobné opravy

Vlastné prostriedky

Revízia
Elektronického
zabezpečovacieho
systému

Revízia

Vlastné prostriedky

997,20

Zdroj financovania

Počas roka sa nezrealizovali žiadne väčšie opravy ani plánované revízie, nakoľko sa čakalo na
súhlas so začatím obstarania na výmenu a okien a dverí, ktoré bolo doručené až 20.12.2019.
Nerealizovali sa ani plánované revízie bleskozvodov, nakoľko sa mali v roku 2019 vymeniť,
ale pre neúspešné verejné obstarávanie sa výmena neuskutočnila.
2.

Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín realizácie
celej investičnej Realizované práce v danom
akcie (začiatok – roku
koniec)

Aktívny
bleskozvod
na budove
riaditeľstva
BM

07/2019

Geologická
bádateľňa –
spevnená
plocha

11/2019

3.

Poznámka
Objem finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

Montáž a dodávka

3897,54

Kap. prostriedky
zriaďovateľa
41.0040100

Zámková dlažba, terénne
úpravy

7705,75

Terra Incognita
41.0040800

Kapitálové
prostriedky boli
schválené ešte
v roku 2018.

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Pozemok pod sochou L.
Kossutha

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Priestory na uloženie
nadrozmerných zbierkových
predmetov

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Mesto Rožňava

17.12.2003 – 17.12.
2102

Prenajímateľ - vlastník

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Výška získaných prostriedkov z nájmu
(vrátane služieb spojených s nájmom) za
rok 2019
3,32

Výška výdavkov na nájom(vrátane služieb
spojených s nájmom) v roku 2019

Vertikal-Solid, s.r.o.
01.01.2019-31.12.2019

999,90
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4.3 Projektová úspešnosť –
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov
projektu

Cieľ projektu stručne

Retro-svet v
múzeu –
letné
múzejnopedagogické
dni pre deti

Usporiadanie
letného denného
tábora pre deti počas
prázdnin so
zameraním na 60. 80. Roky 20. storočia
Pripomenutie 30.
Výročia víťatstva nad
Čo bolo pred
totalitou formou
rokom 1989
vlastnej výstavy,
?
prednášky
a Spomienkového
dňa
Obstaranie
mobilného závesného
systému do
Radšej visieť
depozitáru
než ležať !
výtvarného umenia
na uloženie
výtvarných diel a ich
ochranu
Vytvorenie
interaktívnej
Geologickej
Geologická
bádateľne na nádvorí
bádateľňa
BH expozície
a exteriérová
a doplnenie expozície
časť
o prezentáciu
Expozície
výrobkov gemerských
baníctva
železiarní a zlievarní.
a hutníctva
Cieľom je zlepšiť
Gemera
kvalitu služieb
a posilniť regionálny
turizmus.
Vydanie
nepredajného
leporela –
Rožňava v 2.
pohľadnicovej
Polovici 20.
skladačky v
Storočia na
„retroštýle“
fotografiách s fotografiami mesta
Rožňava. Cieľom je
priblížiť obraz mesta
v uvedenom období.

Finančný zdroj,
program, podprogram

Skutočné náklady projektu

Termín
realizácie

Poznámka

Získaná
dotácia

Zdroje z
KSK

Vlastné
zdroje

Ostatné

Spolu

5.2.1 Vedeckovýskumná
a prezentačná činnosť múzeá

2000,00

393,01

-

-

2 393,01

08.07. –
12.7.2019

5.2.1 Vedeckovýskumná
a prezentačná činnosť múzeá

2000,00

687,27

-

-

2 687,27

10/2019

-

5.4.2 Ochrana
zbierkových fondov

25 000,00

5356,40

-

-

30
356,40

12/2019

-

Terra Incognita –
Tradície inšpirujú
inovácie

19 672,55

19 672,55

-

-

19 672,55

11/2019

Dotácia z rozpočtu
mesta Rožňava

300,00

-

139,99

-

439,99

07/2019

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %) Počet ľudí – Obsadená
fyzický stav v roku 2019
(áno/nie)

Riaditeľ múzea

100

1

áno

Kurátor baníctvo, hutníctvo a geológia, vedúca
Odborno-muzeologického oddelenia

100

1

áno

Kurátor história I.

100

1

áno

Kurátor militárie, speleológia, Foto-video archív

100

1

áno

Pozn.
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Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %) Počet ľudí – Obsadená
fyzický stav v roku 2019
(áno/nie)

Pozn.

Kurátor etnografia

100

1

áno

Funkcia obsadená od 1.8.2019

Kurátor živá príroda, lektor

100

1

áno

Kurátor výtvarné umenie

100

1

áno

100

1

áno

Múzejný pedagóg, vedúca Oddelenia propagácie

100

1

áno

Múzejný pedagóg

100

1

áno

100

1

áno

100

1

áno

100

1

áno

Správca objektov a depozitárnych priestorov

100

1

áno

Výstavný technik, vodič

100

1

áno

Lektor, technický pracovník

100

1

áno

Galéria BM

Lektor

100

1

áno

Zážitkové centrum Sentinel

Lektor

100

1

áno

Historická expozícia

Technický pracovník

100

1

áno

Upratovačka ZCS

Dokumentátor

Manažér kultúry
Účtovníčka, vedúca Oddelenia hospodárenia a
správy
Personalista, majetkár

Funkciu pokladníka vykonávala do
30.4.2019

Od 1.2.2019 funkcia obsadená
pracovníkom na obdobie zastupovania
počas MD

Funkcia obsadená od 1.5.2019, vykonáva
aj práce spojené s pokladničnou agendou

Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli

18
21
3
0

z toho 1 na MD

Dokumentátorka do 30.04.2019 mala na starosti aj pokladničnú agendu a registratúru. Po
prijatí Personalistky, majetkárky (od 01.05.2019) prešli tieto úkony do jej kompetencie.
Dôvodom bolo hlavne to, aby sa všetky ekonomické činnosti vykonávali len v rámci
Oddelenia hospodárenia a správy.
Počas letnej sezónny boli v Baníckom múzeu v Rožňave prijatí pomocní lektori na Dohodu
o brigádnickej práci študenta.
Prostredníctvom aktivačnej činnosti úradu práce pracovali na základe Dohody o pomoci
v hmotnej núdzi pre múzeum 3 pracovníci, ktorí vykonávali pomocné činnosti v rámci údržby
objektov a areálov, údržbu zelene, drobné opravy.
Lektorská služba v Andrássyho obrazárni počas sezóny tzn. od mája do októbra 2019 bola
zabezpečená taktiež prostredníctvom úradu práce jedným pracovníkom formou
dobrovoľníckej služby v rámci aktivačnej činnosti.
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5.1 Vzdelávanie pracovníkov, účasť na školeniach –
Funkcia
Múzejný pedagóg II.

Múzejný pedagóg.
Vedúca OP
Etnograf

Názov školy, kurzu, školenia
a pod.

Termín

TUKE – Katedra
2019/2020,
inžinierskej pedagogiky
2020/2021
doplňujúce pedagogické
štúdium - externe
Kurz múzejnej pedagogiky mesačne/2019

Miesto

Košice

Bratislava

Ako písať projekt
11/2019
Košice
Kurz interpretačného
9/2019
Svätý Jur
písania
Účtovníčka, vedúca OHaS Seminár VO
6/2019
Košice
Seminár Správa
6/2019
Rožňava
registratúry
Personalista, majetkár
Seminár Správa
6/2019
Rožňava
registratúry
Manažér kultúry
Seminár o marketingu
5/2019
Rožňava
Okrem toho sa všetci lektori zúčastnili v roku 2019 kurzu prvej pomoci a školenia pre
lektorov. Všetci noví pracovníci absolvovali BOZP. Všetci pracovníci absolvovali on-line
školenie o ochrane osobných údajov.

6. Marketing a propagácia
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity
Tlačené výstupy

Sociálne médiá

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

Iné

(počet a stručný popis)
23
– Korzár Gemer, Pravda, Nový čas, My Gemer, Új szó
320
Facebook - 195 príspevkov, zvýšenie počtu „páči sa mi to“ z 676
na 949
Instagram - 123 príspevkov, zvýšenie počtu sledovateľov zo 75
na 300
YouTube – založenie kanála, pridané prvé 2 videá
9,
M5 – reportáž o Expozícii baníctva a hutníctva Gemera, dňa
22.04.2019
RTVS 1 – Reportáž o Baníckom múzeu v Rožňave, dňa 2.6.2019
Markíza – Reportáž na tému „ropíky“ s prac. BM, N.
Mogyorósim, dňa 4.5.2019
RVTV – reportáže o BM a výstavách – 14 krát
RTVS – reportáž o výstave „Čo bolo pred 1989“, dňa 21.10.2019
RTVS 2 – reportáž, spomenutá výstava „Ľudovít Feld“, dňa
23.9.2019
RTVS – reportáž o Andrássyovcoch, časť reportáže z Andrássyho
obrazárne, reportáž s prac. BM, Evou Lázárovou, dňa 25.8.2019
RTVS 2 - reportáž o výstave „Čo bolo pred 1989“, dňa
20.11.2019
M5 - reportáž, spomenutá výstava „Ľudovít Feld“
Billboardy – 2 ks, Zážitkové centrum SENTINEL
Bannery 2x1 m – 5 ks, na výstavu Ľudovít Feld a Noc múzeí
Ostatný propagačný materiál: 1200 tlačených propagačných
materiálov, napr. plagátov, pozvánok, ...
Direct mailing: 11 362 oslovení
Tlačové správy: 38
Online články: 347
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020
V súvislosti s plnením Koncepcie rozvoja kultúry v KSK 20202025 (2030)
Pamiatky UNESCO

Banská doprava

Realizácia investičných akcií

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 - iné
Implementácia schválených projektov
Noc múzeí a galérií 2020
Rok modrotlače - Modrotlač na Gemeri

Komentár

Séria viacerých tematických podujatí (Deň Zeme, Múzejný deň, Letný
tábor, výstava) s cieľom prezentácie prírodného dedičstva regiónu
Gemer
Budovanie novej tematickej prehliadkovej trasy v ZC Sentinel za
využitia nových výstavných prvkov (dioráma lanovky, tunel pre banský
vláčik, Prepravníkový nakladač, typ PN 1700)
Nezrealizované IA z roku 2019 a nové pre rok 2020 (PD – Budova
riaditeľstva, nová kancelárska budova, bleskozvody – Andrássyho
obrazáreň a Expozície Prírody...)
Komentár
Na základe schválenie / pridelenia finančných prostriedkov
Realizácia Múzejného dňa a Noci múzeí a galérií v prevádzkach múzea
Riešenie etnologického výskumu (príspevok na konferencii), tvorivé
dielne (Mesiac modrotlače – jún 2020), a pod. v spolupráci s KZ KSK
a OKaCR v rámci „Remeslo má modré dno“
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Prílohy:
Fotodokumentácia
KULT

