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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia/ďalej KCMaP/ so sídlom v Kráľovskom 

Chlmci je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja, založenou v roku 
2006. Ako rozpočtová multifunkčná inštitúcia sa venuje rozvoju kultúrneho života v 47 
obciach a 3 mestách regiónu Medzibodrožia a Použia. Vytvorila a prevádzkuje Regionálnu 
knižnicu a Regionálnu muzeálnu expozíciu Jozefa Mailátha. Svoju činnosť vyvíja v súlade so 
zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK 
č.2005/207.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentmi schválenými zastupiteľstvom 
KSK – Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v 
KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. Zriadením 
modelu Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia boli vytvorené podmienky a predpoklady 
pre zachovanie a rozvoj menšinovej kultúry. Vzhľadom k národnostnému zloženiu 
obyvateľstva regiónov sa dôraz činnosti kultúrneho centra kladie na podporu a rozvoj 
menšinovej kultúry. Počas 13 rokov svojho založenia systematicky napomáhala aktivizovať 
činnosť miestnej a národnostnej kultúry. Výrazne oživilo kultúrne dianie v regiónoch čo 
potvrdilo svoje nenahraditeľné miesto pri metodickom usmerňovaní kultúrno-spoločenského 
rozvoja. KCMaP pravidelne pripravuje a organizuje podujatia z rôznych odborov a žánrov 
profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti, participuje na medzinárodných projektoch, 
spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami, miestnymi  samosprávami, školskými zariadeniami, 
cirkvami na území celého regiónu, Slovenska i v zahraničí. 

V roku 2019 KCMaP aj v spolupráci s ostatnými aktérmi kultúry zorganizovalo všetky 
svoje naplánované činnosti a výrazne prekročilo počet podujatí uskutočnených mimo plánu - 
z celkového počtu 85 bolo 52 plánovaných a 33 nad rámec. 

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 
Ciele a aktivity na jednotlivých úsekoch inštitúcie boli zamerané na realizáciu 

početných tematických podujatí v regióne a ich prezentáciu doma a za hranicami. Najväčšie 
úspechy sa dosiahli pri realizovaní  ťažiskových podujatí a pri participovaní regionálnych 
kultúrno-spoločenských  programov. KCMaP bolo organizátorom a spoluorganizátorom 
popredných folklórnych festivalov a slávnosti, súťaží a vzdelávacích programov v rôznych 
odvetviach umenia. Do činnosti kultúrneho centra sa výrazne implementovali inovatívne 
formy prezentácie tradičnej ľudovej kultúry. 

Významnou mierou sa zapojilo do programu KSK vytvorením nových projektov 
TerraIncognita – ViaVinária a ViaGothica: TOP podujatie XI. Vôňa agátu – deň otvorených 
pivníc v Malom Horeši,  XVII. Tokajský festival  Borša  a IX. Svätomartinský festivala jarmok 
domácich produktov  Veľké Trakany. Okrem týchto úspešných multižánrových podujatí 
KCMaP považuje za prelomové už po štvrtý krát usporiadaný krajský rómsky festival 
„Mulatos Romale“so zainteresovaním aj osvetových stredísk a kultúrnych centier v 
pôsobnosti KSK, a zároveň výtvarnú súťaž „Farebný svet malých čiernych očí“ do ktorého 
tento rok sa zapojili žiaci 20 krajských škôl s rekordným počtom 140 výtvarných diel. 
Unikátnosťou podujatia bola aj účasť zahraničných renomovaných rómskych skupín a 
sólistov v rámci galakoncertu festivalu. 

Úspechy a významné ocenenie folklórnych speváckych skupín na celoštátnych 
súťažiach, popredné umiestnenia recitátorov a hlavne detských divadelných súborov z našich 
regiónov reflektujú kvalitatívne napredovanie a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru.  



 

 
Schválený rozpočet pre rok 2019 bol vo výške 185 505,00 EUR v rámci bežných 

výdavkov na prevádzku (mzdy, odvody, energie, tovary a služby) a na činnosť bol schválený  
vo výške 9 067,00 EUR.  

 
Na základe rozhodnutia OKaCR a odboru financií Košického samosprávneho kraja bol 

upravený rozpočet k 31.12.2019 nasledovne: 
   - kapitálové výdavky boli schválené v sume 9 411,73 EUR na realizáciu investície „Úprava 
dvora a nádvoria Regionálneho múzea Jozefa Mailátha – dofinancovanie“ 
   - bežné výdavky boli navýšené v sume 19 762,50 € na mzdy a odvody  a 9 270,00EUR 
(finančné dotácie od KSK v sume 2 500,00 EUR  na nákup kníh a iných nevyhnutne 
potrebných prostriedkov do Regionálnej knižnice pri KCMaP,  500,00 EUR  na tlač 
a spracovanie propagačných materiálov, 600,00 EUR na nákup tabletov na meranie 
návštevnosti kultúrno-spoločenských podujatí, 3000,00 EUR na múzejnú činnosť 
a nevyhnutné výdavky súvisiace s činnosťou múzea a 1 690,00 EUR na  spolufinancovanie 
úspešných projektov z KULT-MINOR, 980,00€ spolufinancovanie Svätomartinského festivalu).   
 

KCMaP získalo finančné prostriedky aj z mimorozpočtových zdrojov, podaných bolo 
10 žiadostí na Fond na podporu národnostných menšín, 6 na Fond na podporu umenia , 3 do 
Bethlen Gábor Alap /H/, 1 na Fond malých projektov Interreg V-A, 1 na KSK a 1 v programe 
Terra Incognita. Podporených bolo celkom 9 žiadostí vo výške 22 500,00 EUR od KULT 
MINOR, 23 529,42 EUR  z Fondu malých projektov Interreg SK-HU a 615,84 EUR od Behtlen 
Gábor Alap /H/.   
    V roku 2019 príjem KCMaP zo vstupného, predaja tovarov a služieb predstavovalo 
3 159,29 EUR (z toho vrátené od KSK 3 000,00 EUR) a od sponzorov na Tokajský festival 2019 
a činnosti KCMaP činilo 2 300,00 EUR. 

 
Organizačnou súčasťou KCMaP sú ďalšie dve špecializované regionálne zariadenia: 

- Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha, 
- Regionálna knižnica. 
Obidve zariadenia sú prevádzkované v prenajatých priestoroch v Kráľovskom Chlmci.  
Od začiatku ich pôsobenia potvrdili svoje rozhodujúce postavenie v rozšírení a metodickom 
usmerňovaní rozvoja kultúrneho života v našich regiónoch. 
 

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 Podpora a rozvoj národnostnej kultúry, zachovanie a zveľaďovanie kultúrnych 
hodnôt a ľudových tradícií patria medzi prioritné ativity KCMaP. V uplynulom roku sa 
organizovali regionálne a krajské podujatia a výstavy, ktoré sú postupovými súťažmi  na 
celoslovenské  prehliadky. Miestni umelci a regionálne folklórne súbory a skupiny, ale i sólisti 
sú pravidelnými účastníkmi festivalov a kultúrno – spoločenských podujatí doma 
i v zahraničí.  
 
Najlepšie výsledky dosiahnuté na celoštátnych súťažiach:  
- XI. ročníka Purpurová ruža“, Dunajská Streda 
Zlaté pásmo - folklórna spevácka skupina Imregi Hagyományőrzőcsoport 
- 44. Podunajská Jar, Dunajská Streda 



 

Zlaté pásmo: Detský divadelný súbor Varázskerék – Špeciálna ZŠ Kráľovský Chlmec 
- XXVIII. Tompa Mihály, Rimavská Sobota 
- Zlaté pásmo V. Kategória – Henrietta Dóczi, Malý Kamenec 
 

Okrem organizovania ťažiskových podujatí a tradičných festivalov inštitúcia ako 
partner organizácie Integrovanej knižnice a muzeálnej expozície Lajosa Hatvanyho  
(HU, mesto Hatvan) sa podieľala na realizáciu cezhraničného projektu ViaCarpatia s názvom 
„Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách z Fondu malých projektov v rámci Programu 
Interreg SK-HU 2014-2020. Projekt bol zameraný na spoločnú ochranu, rozvoj a využitie 
prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničných oblastiach v rámci kultúry a cestovného 
ruchu. V kooperácii týchto dvoch inštitúcii v sledovanom období sa uskutočnili workshopy 
zamerané na tematiky ako integrácia kultúrnych zariadení, organizovanie podujatí a kultúrny 
turizmus pod vedením odborníkov a kultúrnych aktérov. Na základe výskumov sa realizovala  
putovná výstava pod názvom „Perly Medzibodrožia a Použia“ prezentujúca kultúrno-
historické hodnoty Medzibdrožia a Použia a kultúrno-osvetové činnosti KCMaP vo forme 35 
mobilných banerov. Popri putovnej výstave v rámci finančných možnosti inštitúcia vydala 
publikáciu pod názvom „Hodnoty Medzibodrožia a Použia“ s cieľom nadchnutia čitateľov 
k návšteve a využívania kultúrnych služieb regiónov Medzibodrožia a Použia. Publikácia bola 
spracovaná v troch jazykových mutáciách  (SK, HU, ENG) v počte 500 kusov. Prioritné výstupy 
cezhraničného projektu prestavili dve organizované podujatia: Kráľovská Bakchiáda 
v Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha  v Kráľovskom Chlmci a 1. festival 
kultúrneho bzučania v muzeálnej expozície mesta Hatvan (HU).  

Ďalším významným úspechom KCMaP v sledovanom období pomocou finančnej 
dotácie Bethlen Gábor Alap Zrt. sa vybudovala viacúčelová pec na nádvorí Regionálneho 
múzea s cieľom rozšírenia ponuky múzejnej činnosti a vytvorenia oddychovej zóny turistom 
a finančnej dotácie od Košického samosprávneho kraja na dofinancovanie kapitálovej 
investície „Úprava dvora a nádvoria Regionálneho múzea Jozefa Mailátha – dofinancovanie“ 
s cieľom terénnej úpravy, modernizácie a  skrášľovania vonkajšieho areálu múzea.     

 
 
Významné aktivity KCMaP v sledovanom období:  
 

1. Stretnutie s autorom bestselleru The art of automation – Ing. Peter Muszka. Rodák  
      nášho mesta. Cieľ:  Podpora mladých talentov 
2. Realizácia úspešného cezhraničného projektu s hlavným partnerom Múzeálna zbierka  
      Lajosa Hatvanyho (Hatvan). Cieľ: posilnenie interkultúrnych vzťahov s cezhraničnými    
      kultúrnymi inštitúciami  
3. V interiéroch múzea si záujemcovia o robotiku mohli vyskúšať rôzne roboty, ktoré  
      prezentovali víťazi zo svetovej súťaže z Estónska Team Talentum, ktorí pochdádzajú z  
      Košíc. Cieľ: podpora mladých talentov 
4. Akceptovanie žiadosti o záštit predsedu KSK Ing. Rastislav Trnka nad kultúrno- 
       spoločenskými podujatiami: 
      XVII. Tokajský festival – Rákóczi v Európe 2019 - Stretnutie ôsmich národov a Rádov     
      rytierov vín 
      IV. MULATOS ROMALE 2019  
      IX. Svätomartinský festival  a jarmok domácich produktov. 



 

Problémové oblasti  
Ekonomicko-hospodárska oblasť 
V dôsledku nedostatku finančnej dotácie na realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí 
v priebehu roka svedčí o kvalitatívnej úrovni uskutočnených podujatí, nakoľko prostriedky na 
uskutočnenie jednotlivých podujatí sú nepostačujúce. Realizované podujatia sú vo väčšom 
pomere hradené z cezhraničných a mimorozpočtových finančných zdrojov, ktoré sú 
nevyhnutné na činnosti a pôsobenie KCMaP. Ďalší negatívny dopad na činnosť organizácie 
predstavuje neúspešnosť podaných žiadosti do grantových systémov. Z celkového počtu 22 
podaných žiadosti finančnú podporu získalo 9 projektov. Z grantového systému Fond na 
Podporu umenia počas uplynulých rokov z 15 podaných žiadosti KCMaP doposiaľ  nezískala  
žiadnu finančnú dotáciu. 
 
 

Silné stránky  organizácie 
 

 efektívne využívanie kultúrno-historických hodnôt územia 

 aktivity orientované na ochranu a udržiavanie TĽK 

 vhodné priestorové podmienky a kultivované prostredie 
knižnice a múzea na realizáciu podujatí a aktivít, ktoré 
súvisia s činnosťou kultúrneho centra 

 široká ponuka kultúrno – spoločenských programov regiónov 
MaP, multižánrovosť podujatí 

 aktivity sú prispôsobené požiadavkám verejnosti vo všetkých 
vekových kategóriách 
 

 existencia ponuky celoročných aktivít - zvýšený  záujem 
obyvateľstva o organizovanie kultúrnych a spoločenských 
podujatí a festivalov 

 komplexná ponuka podujatí pre všetky vekové kategórie 
a znevýhodnené skupiny  

 podpora mladých talentov a regionálnych tvorcov 

 vysoká kvalita folklórnych a umeleckých súborov 

 úzka a príkladná spolupráca s aktérmi, so samosprávami 
obce, občianskymi združeniami a školskými zariadeniami na 
miestnej, regionálnej a nadregionálnej úrovni 

 inovatívne formy propagácie organizovaných podujatí- 
v regionálnych denníkoch, inzerciách, na exteriérových 
reklamných a vylepených plochách, billboardoch, formou 
tlačených propagačných materiálov, na webovom sídle 
KCMaP, na sociálnych sieťach 

 úzka spolupráca s cezhraničnými partnerskými organizáciami 

 postupový rozvoj spolupráce  

 efektívne využívanie finančných prostriedkov získaných z 
darov a grantov 

 zabehnutý stabilizovaný kolektív, kreatívny pracovný tím, 
     tímová spolupráca 

 otvorenosť voči zmenám  

 záujem o zvýšenie vedomosti, efektívnejší manažment 

 bezbariérový prístup do priestorov múzea a knižnice 
 

Slabé stránky – Problémové oblasti 
 

 odliv mladých ľudí za prácou mimo regiónov Medzibodrožia 
a Použia 

 klesajúci záujem detí a mládeže o kultúrne a spoločenské 
aktivity 

 veľmi nízka finančná motivácia zamestnancov - mladí odborníci 
väčšinou uplatnia sa v iných oblastiach 

 nedostatok financií na činnosť od zriaďovateľa 

 v dôsledku nedostatočného rozpočtu inštitúcia  musí zavádzať 
aj úsporné opatrenia, ktoré majú výrazný vplyv na úroveň a 
obsahovú kvalitu usporiadaných podujatí 

 slabá znalosť cudzích jazykov 

 nepostačujúce  podmienky na elektronickú archiváciu 
a sprístupňovanie muzeálnych zbierok 

 nedostatok finančných prostriedkov na rozšírenie, ochranu a 
stabilizáciu historických artefaktov 

 nízky počet zamestnancov v inštitúcií 



 

 
 

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2018 2019  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné  ukazovatele 

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí 
KOČ spolu 76 85 

KULT – 1. Modul, riadok 1., 
stĺpec 1 

Počet účastníkov podujatí KOČ 39 509 
 

43 945 
KULT – 1. Modul, riadok 1., 
stĺpec 2 

Súťaže, prehliadky - počet 
18 

 
13 

KULT – 3. Modul, riadok 2, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach 
vrátane účinkujúcich 3767 3 605 

KULT – 3. Modul, riadok 2, 
stĺpec 7+ 9 

Festivaly- počet 18 14 
KULT – 3. Modul, riadok 15, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na festivaloch vrátane 
účinkujúcich 22 354 19 700 

KULT – 3. Modul, riadok 15, 
stĺpec 7+ 9 

Celkový počet aktivít 76 85 
vypĺňať ako v predchádzajúcich 
rokoch 

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich 3 414 5 998 
 vypĺňať ako v predchádzajúcich 
rokoch 

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich 21 836 37 947 
vypĺňať ako v predchádzajúcich 
rokoch 

Príležitosti  
 podpora uplatnenia sa mladých ľudí v kultúrnom sektore   

 postupne vybudovať knižnicu ako centrum vedomostí  

poznania, využívaním dostupných informačno - 

technických možnosti 

 možnosť dopĺňať knižnicu a múzeum o aktivity 

podporujúce rozvoj cestovného ruchu s dôrazom na 

kultúrno-historické hodnoty regiónov 

 dobudovať regionálne múzeum na turisticko – informačný 

bod  podporujúce rozvoj cestovného ruchu 

 rozšíriť podmienky pre využívanie digitálnych médií 

prostredníctvom digitálnej audiovízie 

     nárast ľudových remeselníkov, zvyšujúci záujem 
obyvateľstva o ochranu a udržanie  TĽK, posilnenie 
kultúrnej identity a lokálpatriotizmu obyvateľstva 

 možnosť cezhraničnej spolupráce – využiť blízkosť 
„trojhraničia“  
 

 vytvorenie databázy remeselníkov, umelcov, hudobných, 
tanečných, spevácky folklórnych skupín, spisovateľov 
regiónu MaP 

 

 postupné profesionálnej úrovne organizácie 
 

 nové spôsoby obnovy a využitia kultúrno-historických 
a prírodných pamiatok 

Ohrozenia  
 

 nepriaznivý demografický vývoj, pokles životnej úrovne 
v regióne 

 vysoká miera nezamestnanosti,  problémy s uplatňovaním 
absolventov škôl a rizikových skupín na trhu práce 

 absencia kvalifikovaných a skúsených odborníkov a pracovnej 
sily v oblasti kultúry 

 nízka hmotná zainteresovanosť ľudských zdrojov v oblasti 
kultúry 

 

 zníženie rozpočtu Kultúrneho centra a nedostatok verejných 
finančných prostriedkov pre samosprávy obce na regionálny 
rozvoj 

 postupný pokles záujmu kultúrnych aktérov a obcí pri 
organizovaní kultúrnych podujatí a festivalov 

 slabá spolupráca subjektov vo vnútri regiónu, pokračujúca 
absencia kooperácie medzi regiónmi 

 pretrvávajúca nízka podpora rozvoja kultúry a cestovného 
ruchu 

 nedostatočne zastúpenie ľudovej hudby a tanca, zánik 
folklórnych súborov 

 slabá infraštruktúra a informovanosť územia 



 

Finančná oblasť 2018 2019 
 

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu 218 840,16       296 796,98   

náklady spojené s KOČ    36 504,16 296 796,98 KULT – 5. Modul, r. 19 

Náklady na činnosť 36 504,16 82 117,75 KULT – 5. Modul, r. 20 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  135 793,66 151 726,50 
KULT – 5. Modul, r. 
22+r.24+r.25 

Prevádzkové náklady 46 542,34   56 601,50 KULT -  5. Modul, r. 27 

Kapitálové výdavky  30 003,29     9 411,73 KULT -  5. Modul, r. 32 

Bežné výdavky Bežné výdavky 

výdavky na prevádzku 46 542,34       214 679,83   k 31.12., účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 8 819,00   82 117,15  k 31.12. , účtovné výkazy 

  36 504,16činnosť 

182 336,00 – KSK      296 796,98   

 

 Príjmy spolu KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa  Transfer od zriaďovateľa  

na bežné výdavky  182 336,00       223 604.50    k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky  30 003,29  9 411,73  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu  212 339,00  233 016,23  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy  Ďalšie príjmy  

z prenájmu  0,00  0,00 KULT – 5.Modul, r. 18 

z vlastnej  činnosti 

 3 282,00 
Vrátené od KSK: 

2700,00 

 3 159,29 
Vrátené od KSK: 

3 000,00  
KULT – 5.Modul, r. 15+16 
+17vstupné, vložné, poplatky,  

dary a sponzorské 2 200,00  2 300,00   KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu 4 900,00   5 300,00   

Externé grantové a projektové zdroje 
Externé grantové a projektové 
zdroje 

kultúrne poukazy 0,00   0,00  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 8 525,85 11 835,49 KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu  13 000,00  22 500,00 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu  2 019,23 24 145,26  KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov 16  18 projekt: tuzemský aj zahraničný, 
FPU, MK SR, ÚV SR, zahraničné 
granty, granty zo súkromných 
nadácií,  projekty (transfery) z 
obcí- mimo kultúrnych 
poukazov 

počet schválených projektov  11     9  

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  15 019,23  46 645,26 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2018 2019   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK  6 8   

počet nových partnerstiev  1 1    

počet nových kľúčových aktivít  3 3 

možno popísať nižšie 
v komentároch alebo v ďalších 
kapitolách 

počet kľúčových mediálnych výstupov  9 11  

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad počtu 
kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2018 2019   



 

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja Áno   áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja     
definovať, iba ak bol nejaký 
špecificky stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2019 Prijaté prioritné ciele- splnené 

Dokončenie terénnej úpravy 
nádvoria múzea, vybudovanie 
viacúčelovej peci  

 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 

Kľúčovým poslaním kultúrnej inštitúcie je uchovávať, interpretovať a propagovať 
kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, rozvíjať záujmovo-umeleckú činnosť, ľudové 
remeslá v snahe prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, 
etnických skupín prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít. 

V sledovanom období spomedzi stanových prioritných cieľov boli splnené nasledovné 
úlohy:  
 

a) Systematicky vytvoriť a rozšíriť predpoklady pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry, 
ľudových zvyklostí  a ich uchovanie pre nasledujúce generácie – splnené. 

b) Podpora amatérskych súborov, umelcov, výtvarníkov, sochárov, miestnych 
remeselníkov - tkáčov, čipkárov, medovnikárov, drotárov, drevorezbárov, hrnčiarov, 
prútikárov, výrobcov predmetov z kože, z prírodných materiálov a ostatných ľudových   
majstrov a remeselníkov – splnené. 

c) Posilnenie cez hraničnej spolupráce s ďalšími aktérmi kultúry, výmena kultúrnych 
hodnôt, informácií a skúseností – splnené. 

d) Zvyšovanie historického a národného povedomia obyvateľov, zdravého 
lokálpatriotizmu a úcty  k  národnej, regionálnej a miestnej identite – systematicky 
splnená. 

e) Koordinovanie kultúrnych aktivít, ktoré prebiehajú v jednotlivých oblastiach územia – 
systematicky splnená. 

f) Zabezpečenie odborného rastu jedincov v oblasti ľudovej tvorivosti s dôrazom na 
zachovanie autentickej ľudovej kultúry – čiastočne splnená.  

g) Rozvíjanie materiálno-technického vybavenia knižnice a múzea, rozširovať knižničný a 
zbierkový fond – splnené. 

h) Využívanie informačno-komunikačných technológií pri evidencii a kategorizácii 
knižničného fondu a digitalizácia zbierkového fondu múzea – čiastočne splnená. 

i) Zabezpečenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom 
napĺňať  kultúrne práva ľudí ohrozených sociálnym vylúčením – splnené. 

j) Vydávanie informačných publikácií o kultúrno-historických pamätihodnostiach 
a prírodných danostiach MaP – splnená. 

 
 
 
 
 



 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019 

Aktivita Popis 

XI. VÔŇA AGÁTU Deň otvorených pivníc 

XVII.TOKAJSKÝ FESTIVAL 

 
 

Multikulturálny folklórny festival 

 
IV.MULATOS ROMALE 

 
 

Krajsky festival rómskej kultúry 

 
SIRÉN 

 
 

Folklórny festival národnosti 

XXIII.MEDZIBODROŽSKÝ FOLKLÓRNY  FESTIVAL 

 
 

Folklórny festival 

KRÁĽOVSKÁ BAKCHIÁDA 

 
 

Multikulturalné folklórne slávnosti 

 
IX. SVÄTOMARTINSKÝ FESTIVAL 

 
 

Festival tradície a zvykov 

VÝTVARNÁ PALETA Plenér výtvarníkovMaP 

XIII. POLATORICKÁ JAR 
 

Súťažná prehliadka detských 
divadelných súborov 

SVETLO – POHYB – PRIESTOR 
 

Odborný seminár pre vedúcich 
divadelných súborov 

NOC S ANDERSENOM Rozprávková noc v knižnici 

FOTOART 
Odborný kurz pre amatérskych 

fotografov  

 

3.1 Plnenie štandardov 
 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2019 

Počet zrealizovaných festivalov  12 Plnohodnotný festival  
- tematický festival 
regionálneho významu 
s dodržiavaním 
autenticity prvkov TĽK  

12+2 – prekročené 
- XI. Vôňa agátu 
- XVII. Tokajský festival 
- Festival Zemplínskych múzeí 
- IV.Mulatos Romale 
- Szirén-festival národnosti 
- Zemplínske kultúrne leto 
- Rodinný kultúrny festival 
- Kultúrne bzučanie 
- XXIII.Medzibodrožský folkfest 
- Medzibodrožský kultúrny festival 
- Zemiakový festival 
- Deň sliviek 
- Kráľovská Bakchiáda 
- IX. Svätomartinsky festival 
 
 



 

Počet zrealizovaných súťaží / 
prehliadok 

8 4 krajské + 9 
regionálne 

8 + 5 – prekročené  
- XIII. Polatorická jar 
- Farebný svet malých čiernych očí 
- Hviezdoslavov Kubín 
- Tompa Mihály 
-Výtvarná paleta 
- AMFO 
 -Purpurová ruža 
- Farebná jesenná kavalkáda 
- Môj hrdina 
- Rákóczi a jeho doba 
- Slávny Zemplín, slávny kraj 
- Recitačná súťaž z vlastnej tvorby 
- Recitačná súťaž In memoriam L.Gyüre 

Počet zrealizovaných výstav  14  14+7 – prekročené  
- Ulička pokladov 
- Vianočné sny 
- Lovy na streche sveta 
- Róbert Németi: Cez objektív-Veľké 
Kapušany 
- Veľkonočná nálada 
- Operné interpretácie 
- Relikvie zelených orlov 
- Môj najväčší hrdina 
- Krásy prírody 
- FotoArt - fotovýstava 
- Farebný svet malých čiernych očí 
- Nekonečná pestrosť 
- Perly Medzibodrožia a Použia 
-Obnovujúce sa architektonické 
dedičstvo 
-Team Talentum 
-Kvetinové kompozície 
-Od kultúry po zástancoch kultúry. 
Kapitoly z dedín Hatvanu 
-Štefan Tövis:Obrazy a Sochy 
- Zachráňme pred zabudnutím, Veľké 
Kapušany 
-Farebná jesenná kavalkáda 
-Remeselnícke Vianoce 

Počet samostatne (nie ako súčasť 
inej aktivity napr. festivalu) 
zrealizovaných aktivít zameraných 
na zlepšenie zručností a rozvoj 
vzdelávania  

2/odborného 
pracovníka 

Napr. : Tvorivé dielne / 
Tábory / Workshopy/ 
Kurzy / a pod. 
 
 

17 /odborného pracovníka–prekročené 
 
- Noc Andersenom 
- Veľkonočné tvorivé dielne  /2x/ 
- Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách 
/4x/ 
- Kultúrny turizmus v MaP 
- Tradičné vinárstvo v Medzibodroží 
- Foto Art 
- Detský letný tábor  
- Umenie v praxi 
- Svetlo-pohyb-priestor 
- Deň Lucie – tvorivá dielňa /2x/ 
- Vlastná tvorba – poézia a próza 
- Ticce Plenér 
 

Počet účastníkov na samostatne 
(nie ako súčasť inej aktivity napr. 
festivalu) zrealizovaných aktivitách 
zameraných na zlepšenie zručností 
a rozvoj vzdelávania  

2 % Z počtu obyvateľov 
v spádovej oblasti 

Splnené 2% 
2150 



 

Prezentácia  zariadenia a aktivít 
mimo územia svojej pôsobnosti  

Minimálne 2 Nielen v zahraniční, či 
v iných krajoch, ale aj 
v partnerských 
kultúrnych 
organizáciách KSK  

8 – Prekročené  
- Deň Maďarskej Kultúry– Széphalom /H/ 
- Róbert Németi: Cez objektív-Veľké 
Kapušany 
- AMFO – Spišská nová Ves 
- Výtvarne spektrum Trebišov 
- Perly Medzibodrožia a Použia 
- Festival Zemplínskych múzeí 
- Kultúrne bzučanie na integrovaných 
cestách -  workshop, Hatvan /H/ 
- Zachráňme pred zabudnutím, Veľké 
Kapušany 

Počet spoluprác s obcami Minimálne 
 s 30% obcí 

Z celkového počtu 50 
obci 

 58% obcí – Splnené  
Biel -Borša-Brehov- Čičarovce-Dobrá-
Kapušianske Kľačany-Kráľovský Chlmec- 
Leles-Malé Trakany-Malý Horeš-Malý 
Kamenec-Pribeník-Poľany-Rad-Somotor-
Streda nad Bodrogom-Svätuša-Svätá 
Mária-Veľké Trakany-Veľký Horeš-Veľký 
Kamenec-Viničky-Vojka-Zemplín-
Ptrukša-Ruská-Veľké Kapušany-Vojany-
Ižkovce  

Počet nových odborných 
a inovatívnych aktivít  

1  1 + 2 – Prekročené 
FotoArt 2019 – kurz pre amatérskych 
fotografov so zahraničnými lektormi 

Vlastná tvorba – súťaž v prednese 
prózy/poézie 

Workshopy v spolupráci s regionálnymi a 
zahraničnými kultúrnymi inštitúciami 

Počet novozavedených 
inovatívnych foriem propagácie  

1  1 – Splnené 
Informačný bulletin o činnosti KCMaP 

Aktualizácia databázy aktérov  1 x ročne   1 - Splnené 
Priebežná aktualizácia databázy 

remeselníkov  

Počet výstupov z terénnych 
výskumov nehmotného 
kultúrneho dedičstva  

2  2 – Splnené 
- Hodnoty Medzibodrožia a Použia - 

publikácia 
- Zachráňme pred zabudnutím - výstava 

Počet návštevníkov – celkový 
počet na všetkých aktivitách 

Minimálne 20%  Z počtu obyvateľov 
v spádovej oblasti /50/ 

75 % - Prekročené 
Spolu: 43 945 

Z celkové počtu obyvateľstva: 46 000 

 
 

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
I. Hlavná činnosť   

1. Kultúrno-výchovná činnosť 
2. Tradičná ľudová kultúra 

2.1. Folklór – hudba, spev, tanec 
2.2. Ľudové remeslá 

3. ZUČ, festivaly 
4. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
5. Foto, film 
6. Neprofesionálna výtvarná tvorba 
7. Menšinová kultúra 

II. Regionálna činnosť 
1. Metodická činnosť 



 

2. Spolupráca s inými  kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 
III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

1.   Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných  
                     aktivitách a podujatiach 
 

I. HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 

1. KULTURNO – VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 

Kultúrne centrum od svojho založenia organizuje záujmové aktivity a je významnou 
súčasťou kultúrno-výchovnej činnosti našich regiónov. Zárukou  je stabilné a ucelené 
rozvíjanie miestneho kultúrneho života, ako aj metodické usmerňovanie tvorivých aktivít s 
dôrazom na podporu a rozvoj národnostnej menšinovej kultúry. Práca na úseku ZUČ je 
orientovaná na metodickú prácu, odborné semináre, tvorivé dielne, organizovanie podujatí, 
súťažných prehliadok a koncertov a na celkový rozvoj neprofesionálneho umeleckého 
talentu, ktorý v  mnohých žánroch dosahuje vysokú úroveň. Amatérske záujmové združenia a 
spolky svojím pôsobením prispievajú k  zvyšovaniu kultúrnej tvorivosti a prosperity 
kultúrneho života v našich regiónoch. Zvyšujú všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň 
ľudí, poskytujú informácie a poznatky z odboru kultúry, vedy a techniky. Vychováva umením 
a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva 
a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. Kultúrne centrum je 
organizátorom okresných a krajských súťaži vo viacerých žánroch umeleckej tvorivosti. Do 
početných kultúrno-výchovných aktivít patria aj podujatia organizované v rámci Regionálnej 
muzeálnej expozície Jozefa Mailátha a Regionálnej knižnice, ktoré sú organizačnou súčasťou 
Kultúrneho centra. 
 
 
2. TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA   

Uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, v sprievode miestnych tradícií 
vedie k neustálemu doplneniu dedinských zvykov do súčasného diania v našom spoločenstve 
a zároveň vytvára podmienky pre inovatívne riešenia kultúrno-umeleckej úrovne podujatí. 
Medzi priority našich inštitúcií patrí podpora tradičnej ľudovej kultúry, vytváranie podmienok 
pre identifikáciu, ochranu a sprístupňovanie nášho kultúrneho dedičstva v kontexte celého 
Košického kraja a tiež rozvoj a zachovanie ľudovo-umeleckých zručností a tradícií so zreteľom 
na národnostné kultúry menšín žijúcich v našej pôsobnosti. Do realizácie koncepcie 
ťažiskových úloh KCMaP v sledovanom období bolo zaradených 10plánovaných podujatí TĽK 
a uskutočnilo sa 16 podujatí vrátane festivalov a miestnych slávnosti so spoluúčasťou 
miestnej samosprávy, miest a obcí, kde v prvom rade dominovali zložky folklóru a ožili 
tradície miestnej ľudovej kultúry. 
 
2.1 Folklór – hudba, spev, tanec 

Folklórne skupiny regiónu svojou činnosťou približujú a zachovávajú autentické 
zvykoslovia tradičnej ľudovej kultúry počas celého roka. Výsledkom našej spolupráce s 
miestnymi samosprávami sú tradičné usporiadané regionálne folklórne slávnosti, domáce 
a medzinárodné kultúrno-spoločenské podujatia a prezentácia miestnej tradície na  
súťažných  prehliadkach.   



 

 Folklór je dlhodobou prioritou pri zachovaní hodnôt ľudovej tvorivosti s prihliadnutím 
na národnostné zloženie regiónov. Ľudové súbory a skupiny mali možnosť prezentovať 
výsledky svojej tvorivosti na domácich, celoslovenských ale aj zahraničných súťažiach a  
prehliadkach. Veľmi významným  príkladom podpory a prezentácie je pravidelne 
usporiadaná nadregionálna súťaž  ľudových piesní, tancov, hudobných skupín a jednotlivcov 
„ XII. Purpurová ruža – XII. Bíborpiros széprózsa“, folklórny festival národnosti „Szirén“ 
v Ptrukši a z hľadiska tvorivej celistvosti  „ Medzibodrožský folklórny festival“ v malebnom 
prostredí pri vinných pivniciach v Malom Horeši, ktoré sú už pravidelne zaradené do 
celoštátneho kalendára podujatí ÚV Csemadoku a krajský folklórny festival rómskej kultúry 
s účasťou kultúrnych inštitúcií KSK  „ Mulatos Romale“.  Víťazi súťažných prehliadok tradične 
reprezentujú naše regióny na krajských a celoslovenských festivaloch. V Dunajskej Strede 
v rámci „XII. ročníka Purpurová ruža“ dosiahli najvyššie ocenenia: Zlaté pásmo - folklórna 
spevácka skupina Imregi Hagyományőrzőcsoport z Brehova, Strieborné pásmo – spevácka 
skupina Bazsarózsa zo Zatína, Beye Hagyományőrzőcsoport z obce Biel, spevokol 
Gyöngyvirág z obce Svätá Mária. S ocenením Bronzové pásmo skončili sólisti-Boczán Anna 
Fruzsina a Béres Jázmin z Veľkých Kapušian a Dóczi Boldizsár z Malého Kamenca a zároveň 
spevokol Rozmaring z obce Bačka.  40.ročné jubileum oslavoval tanečný folklórny súbor 
Komócsa z Veľkých Kapušian. Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako 400 nadšencov folklóru, 
ktorí do posledného miesta naplnili mestské kultúrne stredisko vo Veľkých Kapušanoch. Už 
tradične veľmi vysoko hodnotíme profesionálne napredovanie a mimoriadne úspešnú 
reprezentáciu DFS Vánok z Veľkých Kapušian na všetkých súťažných a nesúťažných 
vystúpeniach doma a v zahraničí. Poďakovanie patrí aj všetkým speváckym a komorným 
zborom za ich doterajšiu činnosť v šírení zborového umenia. Štandardnú a vysokú 
profesionálnu úroveň zborového spevu dosahujú spevácke zbory : Latoričan, miešaný 
spevácky zbor Jánosa Erdélyiho a komorný spevácky zbor Cantabile z Veľkých Kapušian. 
 
Medzi najväčšie folklórne festivaly patrili: 

a) „XXIII. Medzibodrožský kultúrny festival“ pri vinných pivniciach v Malom Horeši, 
b) „XVII. Tokajský festival“ v Borši ,  
c) „IX. Vôňa agátu“ Deň otvorených pivnícpri vinných pivniciach v Malom Horeši 
d) „Szirén“- festival národnosti v Ptrukši  
e) „XXVIII. Zemplínske kultúrne leto“ v Zemplíne  
f) IV.Mulatos Romale – krajský festival rómskej kultúry v Kráľovskom Chlmci 
g) „IX. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov“ vo Veľkých Trakanoch 

 
2.2. Ľudové remeslá 

Na naše najvýznamnejšie podujatia pravidelne pozývame ľudových tvorcov  a 
profesionálnych remeselníkov, ktorí svojím umením oslovia nielen vyrastajúcu generáciu, ale  
svojou zručnosťou nadchnú aj ostatné vekové kategórie. Výrobky ľudových remeselníkov, ich 
pravidelná účasť a výstavy ich produktov  sú na festivaloch veľmi populárne a dopyt po nich 
každým rokom rastie. Praktické ukážky v rámci rodinných tvorivých dielni, krúžky a  výtvarné 
kluby výraznou mierou prispievajú k oživeniu často už  zabudnutých ľudových remesiel.  
Záujemci  majú možnosť vyskúšať pracovné postupy umeleckého drevárstva Erika Trellu, 
kováčstva v podaní Tamása Leska, drotárstva Ing. Pavla Takáča, kamenné sochárske diela a 
drevorezby Györgya Ferenca, ale aj maľovanie veľkonočných kraslíc Júlií Czapovou z 
Maťovských Vojkoviec, jedinečné tvorby kožušníka Jozefa Tótha z Veľkých Kapušian, 



 

umelecké predmety z prírodných materiálov z diela PiroskyJurtinovej z Kráľovského Chlmca, 
detské bábiky Mgr. Márií Pirigyiovej. Veľký úspech patril aj remeselníkom zo zahraničia 
z ktorých sa predstavili spolky ľudových umelcov z Miskolca, Mezőkövesdu, Sárospataku, ale 
j z Rumunska a z Ukrajiny. 

 
3. FESTIVALY  
 

Tradičné festivaly organizované KCMaP sú magnetom na prilákanie návštevníkov do 
regiónu Medzibodrožia a Použia. Spomínané podujatia sú miestom stretávania kultúry, 
tradície, folklóru, remesiel a gastronómie doplnené s bohatým programom pre všetky 
generácie. 
Medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie podujatia patria: 
 
XVII. TOKAJSKÝ FESTIVAL 
       -   Termín:  15.6.2019, Borša 
       -   Návštevnosť: 2300 
       -   Účel: Multižánrový festival 
Tokajský festival je najväčším multižánrovým podujatím celého regiónu s medzinárodnou 
účasťou, ktoré sa nesie v duchu tradície a folklóru. Pestrý a kvalitný kultúrny program 
v oblasti folklóru, hudby, divadla i vizuálneho umenia, priláka stále viac záujemcov. 
K festivalu patrí jarmok a ukážka ľudových remesiel a ochutnávka svetoznámeho tokajského 
vína a tradičných gastronomických špecialít. Uskutočnením podujatia návštevníci už tradične 
majú možnosť nahliadnuť do rozmanitosti kultúry zúčastnených regiónov a popredných 
folklórnych súborov z domova a zo zahraničia. V rámci programu tohtoročného festivalu 
záujemcov čakali netradičné stretnutia s kultúrou, s rádom európskych vinných rytierov a 
folklórnymi vystúpeniami 6 národov pod názvom „ Rákóczi v Európe“:  z Ukrajiny, Maďarska, 
Rumunska, Poľska, Slovenska a z Turecka.      
Festival prostredníctvom programu TerraIncognita umožnilzviditeľnenie regiónu 
v medzinárodnom meradle, pričom upriamil pozornosť aj na tokajskú vinnú cestu Viavinária 
a  bohaté kultúrne dedičstvo našich predkov v kontexte celého Košického samosprávneho 
kraja. Zámerom festivalu bolo prispieť k zbližovaniu sa európskych národov a menšín 
prostredníctvom kultúry a umenia. Význam  festivalu je v rámci našich regiónov 
nezastupiteľný a postupne sa zaradil k popredným podujatiam na prezentovanie kultúrnej 
rozmanitosti Zemplína s dôrazom na kultúru menšiny. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou 
Ing. Rastislava TRNKU, predsedu Košického samosprávneho kraja. 
 
IV. MULATOS ROMALE – Celokrajský festival rómskej kultúry  
       -   Termín:  22.6.2019, Kráľovský Chlmec 
       -   Návštevnosť: 1200 
       -   Účel:  Celokrajský festival rómskej kultúry a krajská súťaž  
výtvarných prác žiakov KSK „ Farebný svet malých čiernych očí“. 
 

Zámerom podujatia je podpora rómskej kultúry v Košickom samosprávnom kraji, 
prezentácia rómskej národnostnej menšiny formou spevu, tanca, hudby, tradičných 
rómskych remesiel a výtvarného umenia mladých adeptov. Štvrtý ročník krajského rómskeho 
festivalu Mulatos Romale privítal tento rok hneď niekoľko tanečných a speváckych súborov, 



 

ktorí svojím štýlom a vystúpením vniesli originálny charakter a nenapodobiteľnú atmosféru 
medzi útroby festivalu. Cieľom podujatia bolo prezentovanie rómskej kultúry ako aj 
prehĺbenie medziľudských vzťahov aj s nerómskou, majoritnou časťou spoločnosti. Pestrosť 
programu a vystupujúcich, medzi ktorými sa nachádzali detské tanečné skupiny z celého 
kraja, rómsky hudobníci a speváci a to všetko v zastúpení populárnej 100 člennej cigánskej 
kapely, dôkladne dopĺňali rómsky remeselníci z viacerých kútov Slovenska a Maďarska, ktorí 
okrem svojich vlastnoručne vyhotovených umeleckých diel, produktov a gastronomických 
špecialít, priniesli aj kúsok nenapodobiteľnej rómskej tradície. Ďalším sprievodným 
podujatím festivalu bola súťažná výstava výtvarných diel žiakov z celého regiónu pod názvom 
„Farebný svet malých čiernych očí“, ktorá poukázala na nesporný talent rómskych detí. 
Umelecký podtón zveľaďovalo vyše 140 výtvarných prác z 20ich základných a stredných škôl, 
čo v značnej miere prispelo i k vzájomnej spolupráce kultúrno-osvetových zariadení v 
pôsobnosti KSK.  Súhra týchto aktivít a podujatí skvelo reflektovala a stvárnila siluetu 
rómskeho spolunažívania a tým dovolila záujemcom zazrieť do života Rómov, zažiť kúsok 
tradície a vychutnať si ich vášnivý spev a tanec.    

 
XXIII. ročník Medzibodrožsky folklórny festival 
       -   Termín:  1.9.2019, Kráľovský Chlmec 
       -   Návštevnosť: 700 
       -   Účel: vinárstvo – prezentácia folklórnych skupín MaP 
 
XXIII. ročník Medzibodrožského folklórneho festivalu bol usporiadaný tradične pri horešských 
pivniciach, ktoré sa nieslo v duchu zachovania a šírenia tradičnej ľudovej kultúry 
Medzibodrožia a Použia, gastronómie a dobrého vína. Folklórny festival aj tento rok bol 
zaradený do celoštátneho programu podujatí ÚV Csemadoku. V  pestrom folklórnom 
programe vystúpilo 16 speváckych súborov a sólistov z regiónu Medzibodrožia a Použia. 
Významným hosťom stretnutia bola ženská spevácka skupina ŐSZIRÓZSÁK z Košíc. Program 
festivalu bol obohatený remeselníckym jarmokom, rodinnou tvorivou dielňou, s prehliadkou 
jedinečných horešských pivníc v sprievode degustáciou vína a „géresibéles“. Tradične 
usporiadaný festival má z roka na rok viac nadšencov všetkých vekových kategórií. 
 
 
Kráľovská Bakchiáda 
       -   Termín:  14.9.2019, Kráľovský Chlmec 
       -   Návštevnosť: 700 
       -   Účel: vinárstvo – „Kráľovská vinná apotéka“ 
 
Ďalší ročník vinobraneckých slávností ponúkol návštevníkom niekoľko možností zábavy, 

spojené s oslavou vína a jeho tradícií. V pivničných priestoroch regionálnej muzeálnej 

expozície J. Mailátha prebiehala počas týchto slávností ochutnávka vín v zastúpení rodinnej 

vinárskej firmy Lingó, návštevníci mohli zažiť tradičnú zážitkovú oberačku a v priestoroch 

múzea obdivovať putovnú výstavu muzeálnej zbierky Lajosa Hatvanyho v spolupráci 

s mestom Hatvan, výstavu Nadácie Lászlóa Telekiho prezentujúce architektonické hodnoty 

a ich rekonštrukciu v Karpatskej kotline. Program pokračoval na nádvorí múzea, kde sa 

konala interaktívna výstava svetových víťazov v robotike v spolupráci zo združením mladých 



 

talentov - Team Talentum z Košíc. Najväčšiu atrakciu podujatia predstavovala kvetinová 

kompozícia stvárňujúca ľadové medvede, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s organizáciou 

AKSD Debrecín. Podvečer na pódiu múzea sa predstavili aktéri tradičnej ľudovej hudby 

a jazzu. Program podujatia prebiehala súčasne na viacerých miestach. V sobotu  

o 12.00 hod. na javisku Námestia Milénia vystúpili „Klenoty kraja“ - najlepší folkloristi 

Košického samosprávneho kraja. V spoluorganizovaní s Integrovanou knižnicou a Muzeálnou 

expozíciou Lajosa Hatvanyho sa uskutočnil spoločný koncert speváčky Eszter Biró a Falusi 

Mariann. 

 
IX.SVÄTOMARTINSKÝ FESTIVAL &JARMOK DOMÁCICH PRODUKTOV 

 -     Termín: 19.10.2019, Veľké Trakany 
 -     Návštevnosť: 6500 
-     Účel: Festival husaciny, Svätomartinských tradícií a jarmok domácich produktov 

IX. Svätomartinský festival – Husacie hody a jarmok domácich produktov aj tento rok prilákal 

nespočetné množstvo návštevníkov, ktorí mohli zažiť kavalkádu tradičnej ľudovej kultúry, 

folklóru, spevu a gastronomických špecialít. Nechýbali ani remeselníci, žijúci v regióne 

Medzibodrožia a Použia, ktorí s radosťou prezentovali svoje umenie a nadšenie pre svoje 

remeslo. Návštevníci mali možnosť spoznať tradičné ľudové remeslá ako napríklad 

kováčstvo, košikárstvo, drotárstvo ako aj obdivovať prácu drevorezbára Erika Trellu a jeho 

výstavy s názvom „Tancuj v drevenom objatí“. Ďalej bola počas festivalu prezentovaná 

výstava jesenných kompozícií žiakov základných a stredných škôl, drôtene sochy od Ing. 

Pavla Takáča, výstava a predstavenie rozličných druhov húb z Maďarska a veľký úspech zažili 

aj slamené kompozície s veselými motívmi v réžií zamestnancov KCMaP. Rodiny s deťmi mali 

možnosť vyskúšať dobovú lukostreľbu a drevené detské hry. Novinkou festivalu bol Tanečný 

dom v produkcií folklórneho súboru Borostyán z Rožňavy, kde si mohli nadšenci folklóru, 

v sprievode živej hudby osvojiť niekoľko tanečných krokov a vcítiť sa tak do role tanečníka 

folklórneho žánru. Na hlavnom pódiu vystúpilo viacero tanečných a speváckych skupín 

z Maďarska, zo Slovenska a z Ukrajiny, čím dodali festivalu požadovaný impulz 

a nenapodobniteľnú atmosféru.           

 
4. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 
Divadlo 

Už dlhé roky medzi najúspešnejšiu oblasť činnosti kultúrneho centra nepochybne 
patrí prehliadka neprofesionálnych detských súborov. Zámerom KCMaP je pravidelné 
organizovanie javiskových súťaží, podpora mladých divadelných talentov a vytvorenie 
podmienok účasti na celoslovenských súťažných prehliadkach, regionálnych podujatí 
a zahraničných vystúpení. 
     Najvýznamnejším podujatím vo sfére divadelníctva  je každoročne usporiadaná krajská 
postupová súťaž detských divadelných súborov „Polatorická jar – Latorcamenti Tavasz“.  
Na tohoročnej prehliadke sa zúčastnilo 10 súťažných kolektívov a tešilo sa vysokému 
diváckemu záujmu. 



 

     Postupujúce súbory reprezentovali náš región na celoštátnej súťaži detských divadelných 
a bábkarských súborov na „44. Podunajská jar – 44. Dunamenti Tavasz“ v Dunajskej Strede.  
 
XIII. POLATORICKÁ JAR 
       -   Termín:  3.5.2019, Malý Horeš 
       -   Návštevnosť: 260 
       -   Účel:  Krajská súťaž detských divadelných súborov v maďarskom jazyku 
Detský divadelný festival XIII. ročník krajskej súťaže „Polatorická jar – Latorcamenti Tavasz“ 
postupová súťažná prehliadka pre „44. Podunajskú jar 2019“ sa aj tento rok tešil vysokému 
záujmu. Festival patrí medzi popredné súťažne prehliadky v tvorbe detských divadelných a 
bábkarských súborov v maďarskom jazyku. Festivalová atmosféra  umožnila mladým talentom 
a pedagógom  realizáciu nových kreatívnych nápadov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní 
zručnosti v javiskových žánroch. Novým aspektom a dôležitým  prínosom do ďalšej činnosti bolo 
prezentácie formujúcich sa kolektívov pred širokou verejnosťou,  nadviazanie nových kontaktov 
a možnosť  zúčastniť sa  na medzinárodných festivaloch a hlavne získavanie skúsenosti 
v javiskovom prejave a využitie vlastnej kreativity. Prehliadky sa zúčastnilo 8 súťažných 
kolektívov.  
Ďalším potvrdením pozitívnej tendencie sú výsledky dosiahnuté na celoslovenskom finále 
v Dunajskej Strede uskutočnené v dňoch  30. mája do 2. júna 2017, kde súbory našich 
regiónov dosiahli pozoruhodné úspechy  :  
Zlaté pásmo:  
Detský divadelný súbor Varázskerék – Špeciálna ZŠ Kráľovský Chlmec 
Strieborné pásmo : 
Detský bábkový  súbor  Mustármag – ZŠ Malý Horeš 
Detský divadelný súbor „Gyöngyöcske“ – ZŠ Biel 
Bronzové pásmo : 
Detský divadelný súbor „HAJNALKA“ – ZŠ J. Erdélyiho, Veľké Kapušany 
 
Hovorené slovo 
 

Umelecký prednes má v našich regiónoch dlhú tradíciu, o ktorej svedčí veľký záujem 
našich recitátorov a ich výborné umiestnenia na krajských a celoštátnych súťažných 
prehliadkach. Podujatia usporiadané v rámci hovoreného slova výrazne prispievajú k 
vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov. Tradíciou sa stali každoročne 
usporiadané obvodné a regionálne kola Hviezdoslavov Kubín a okresné postupové súťaže v 
prednese prózy a poézie v maďarskom jazyku Tompa Mihály.  
 

Výsledky účastníkov z Medzibodrožia a Použia na celoštátnej súťaže  
v prednese poézie a prózy XXVIII. Tompa Mihály v Rimavskej Sobote : 
 
POÉZIA 
Bronzové pásmo II. Kategória – Dávid Antal, ZŠ Boľ 
Bronzové pásmo IV. Kategória – Tamara Laczkó, Gimnázium Kráľovský Chlmec 
 
PRÓZA 
Zlaté pásmo V. Kategória – Henrietta Dóczi, Malý Kamenec 
Strieborne pásmo II. Kategória – András Tóth, ZŠ Boľ 



 

Strieborne pásmo III. Kategória – Eszter Tóth, ZŠ Streda nad Bodrogom 
Bronzové pásmoI. Kategória – BoldizsárDóczi, ZŠ Streda nad Bodrogom  
Bronzové pásmo II. Kategória – BoldizsárDóczi, ZŠ Streda nad Bodrogom 
Bronzové pásmo III. Kategória – Ábel Blanár, Gimnázium Kráľovský Chlmec 
 
LYRICKÝ DIVADELNÍCI 
Bronzové pásmo VII. Kategória – skupina SYCORAX – divadelníci Gymnázia Kráľovský Chlmec 
 
5.  FOTO – FILM 
 
 Svoje pevné miesto v miestnom amatérskom umení dosiahla aj fotografická tvorba. 
Pre nadšencov tohto žánru vytvárame možnosť odborného rastu vo forme dvojdňového 
fotografického kurzu FotoART, ktorého výsledkom je foto-výstava účastníkov seminára zo 
zámerom zviditeľnenia tvorby miestnych fotografov. Naďalej aktivizujeme mladých 
fotografov s cieľom dokumentovania spoločenského a kultúrneho diania v našich regiónoch. 
Okrem spoločných autorských výstav fotografisti majú možnosť prezentovať svoje diela na 
celoslovenskej súťažnej prehliadke AMFO, ktorej vyhlasovateľom je Národne osvetové 
centrum Slovenska. 

Štandardné miesto regionálnej fotografickej tvorby stelesňujú naďalej práce Róberta 
Németiho, Imricha Fehéra, Viktora Krajnyika, Zoltána Töröka, Štefana Fülöpa z okolia 
Kráľovského Chlmca a Edmunda Gógu a Ladislava Dőryho z Veľkých Kapušian. Popri známych 
členov umeleckých fotografov každoročne pribúdajú nový nadšenci fotografickej tvorby a to 
najmä v okruhu mladej generácie, ako mená Patrik Čoros, Viktor Petőcz, Izabela Horňáková, 
László Záhorec, Laura Pracuová, Szilvia Szabová. Periodické výstavy v Kráľovskom Chlmci a vo 
Veľkých Kapušanoch a svedčia o veľkej popularite tohto žánru a tešia sa záujmu nielen 
odbornej ale aj laickej verejnosti. 

V oblasti audio-vizuálneho umenia v sledovanom období nastala určitá stagnácia, ale 
víziou Kultúrneho centra je venovať sa obnove filmového umenia podporením talentov 
v tejto sfére v rámci postupových súťaží, odborných seminárov a konzultácií. 
 
 
6.Neprofesionálna výtvarná tvorba 

 
Kultúrne centrum pokračuje v úspešnej prezentácií s cieľom mobilizovať a  

podporovať rozvoj amatérskeho diania v našich regiónoch v celej jej žánrovej  rozmanitosti. 
Kľúčovou úlohou je objavovanie mladých talentov a vytvorenie priestoru  pre prezentáciu a 
konfrontáciu výsledkov ich tvorby na regionálnej,  krajskej, celoštátnej i zahraničnej  úrovni.   
 V spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove už 
pravidelne organizujeme úspešnú súťažnú prehliadku amatérskych výtvarníkov s názvom 
Výtvarná paleta, z ktorého nadaní výtvarníci postúpia na krajskú súťažnú prehliadku 
s názvom Košická paleta a následne do celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum. Na 
tohtoročnom regionálnom kole  „Výtvarnej palete 2019“ z regiónov Medzibodrožia a Použia 
svoju tvorbu prezentovalo celkovo 9 autorov s viac ako 30 prác zo všetkých voľných 
výtvarných žánroch. Do krajského kola postúpilo 7 autorov a 9 dielami od autorov: Rita 
Dudásová, Izabela Horňáková, Viktória Binová, Klára Krátka, Iveta Kiššová, Sofia Demková 
a József Hornyák. 



 

Tradičné plenérivýtvarníkov a sympózium sochárov Copus Art, usporiadaný 
v spolupráci s MsKS Veľké Kapušany a klubom amatérskych výtvarníkov TICCE z Kráľovského 
Chlmca sú neoddeliteľnou súčasťou amatérskeho výtvarného života našich regiónov. Okrem 
prezentačnej činnosti každoročne sa približuje výtvarný svet usporiadaním výstav pri 
kultúrno - spoločenských podujatiach v obciach regiónov s cieľom oboznámenia širokej 
verejnosti s týmto žánrom.  

 
7.Menšinová kultúra 
 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia je inštitúciou , ktorá vzhľadom na 
národnostné zloženie obyvateľstva územia kladie dôraz na podporu a rozvoj národnostnej 
kultúry. Hlavným zámerom kultúrnoosvetovej činnosti je uchovanie, stabilizácia a šírenie 
kultúrneho dedičstva v tejto časti Karpatského euroregiónu. Odzrkadľuje to hlavne 
pri usporiadaní kultúrnych podujatí, ktorých cieľom je zveľaďovanie tradičných hodnôt 
národnosti žijúcich v našich regiónoch. Systematicky podporuje všetky aktivity smerujúce 
k zachovaniu kultúrnych hodnôt a tradícií našich predkov. Napomáha pri organizovaní 
kultúrno – spoločenských podujatí formou metodického usmerňovania, poskytovaním  
technickej a organizačnej pomoci. Mnoho z festivalov i obecných slávnosti sú uskutočnené 
v spolupráci s Kultúrnym centrom a sú príkladom efektívneho zachovania menšinovej 
kultúry.  
 

Medzi tradične festivaly zamerané na prezentáciu menšinovej kultúry sú zaradené 
prehliadky folklórnych súborov, hudobných skupín a sólistov ako Medzibodrožský folklórny 
festival, Szirén – festival národnosti. Pre KCMaP sa stáva tradíciou prezentácia rómskej 
kultúry v rámci veľkolepého festivalu  Mulatos Romale a výtvarnej súťaže „Farebný svet 
malých čiernych očí“, ktorý je jedinečný v rámci svojho charakteru v celom KSK. Do 
organizovania festivalu sa postupne zapájajú ostatné kultúrne centrá a osvetové strediska 
v pôsobnosti na území KSK. 

Pri formovaní národnej identity hlavne u mladej generácie okrem kultúrno – 
spoločenských podujatí a festivalov významnú úlohu zohrávajú aj súťažné prehliadky 
v oblasti hovoreného slova a divadelníctva:  súťaž v prednese poézie a prózy v maďarskom 
jazyku Tompa Mihály, Mécs László, In memoriam L. Gyüreho, krajský festival detských 
divadelných súborov Polatorická jar – Latorcamenti Tavasz, folklórne súťažné prehliadky 
 Purpurova ruža-Bíborpiros széprózsa. 
     Cieľom viac žánrových festivalov a súťažných prehliadok je poukazovať na vzájomné 
prelínanie slovenskej, maďarskej a rómskej  kultúry v regióne a upevňovať tradičnú 
národnostnú  kultúru miestnej mnohonárodnostnej komunity. 
Najvýznamnejšie aktivity na úseku menšinovej kultúry: 

 XXVIII. Tompa Mihály –  prednes poézie a prózy – 7.3.2019 

 XIII. Polatorická jar – súťaž detských divadelných skupín – 3.5.2019 

 XVII. Tokajsky festival – 15.6.2019 

 Szirén – folklórny festival národnosti –  14.7.2019 

 XXIII. Medzibodrožský folklórny festival – 1.9.2019 

 Purpurová ruža... – súťažná prehliadka folklórnych skupín – 1.9.2019 

 MulatosRomale – festival rómskej kultúry – 22.6.2019 



 

 
II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ 

1.Metodická činnosť 

Významnú úlohu pri trvalo udržateľnosti rozvoja kultúry predstavuje metodická činnosť. 
Postupy sú orientované na aktivity podporujúce tvorivú činnosť v jednotlivých žánroch 
záujmovej a umeleckej činnosti pri uchovávaní a ochraňovaní hodnôt najmä tradičnej 
ľudovej kultúry. Kultúrne centrum pravidelne poskytuje a sprostredkúva odborné a 
poradenské služby samosprávam, kultúrnym inštitúciám i jednotlivcom, aktívne sa 
spolupodieľa pri vypracovaní a koordinácií, ale aj realizácii a propagácii spoločných 
projektov. Organizuje odborné semináre a workshopy pre vedúcich i členov záujmových 
skupín, umožňuje účasť na školiacich aktivitách, ktoré sa organizujú v rámci Košického kraja. 
Uskutočnením pravidelných vzdelávacích aktivít  sa  zabezpečoval odborný rast kultúrnych 
aktivistov, čim sa výrazne zvýšila kvalita a komplexnosť organizovaných podujatí v regióne.  
Metodická podpora sa uplatnila hlavne pri nadregionálnych a celoštátnych súťažných 
prehliadkach, pri usporiadaní obecných dní, tvorivých dielní a iných kultúrno-spoločenských 
podujatiach v regióne. 
 
2.Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 
Kladná a efektívna spolupráca s kultúrnymi inštitúciami KSK, kultúrnymi zariadeniami 

našich regiónov, ako aj so zahraničnými partnermi viedla k úspechu a smerovala účastníkov  
k realizovaniu spoločných aktivít. Sieťovanie kultúrnych aktérov, vrátane samospráv obci, 
cirkvi a školských zariadení je základom kvalitnej osvetovej činnosti 

V sledovanom roku KCMaP zaznamenala spoluprácu s nasledujúcim inštitúciami:  
KC Údolia Bodvy a Rudohorí pri organizovaní Košickej palety, AMFO, Tanečné domy; 
sMaKCjZ Trebišov pri každoročnom usporiadaní regionálnej výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarná paleta a súťažnej prehliadky v prednese prózy a poézie 
Hviezdoslavov Kubín. 

Najvýraznejší efekt spolupráce rezonuje pri veľmi orfolklórnom festival rómskej 
kultúry v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami KSK „Mulatos Romale“ a účasť žiakov 
základných a stredných škôlna „Kráľovskej Bakchiáde“ a „ Svätomartinskom festivale“. 
Spoluorganizovanie obecných slávnosti a kultúrno – spoločenských podujatí sú úzko spojené 
s aktívnou účasťou miestnych organizácií a OV Csemadoku, základných a stredných škôl, 
cirkvi a záujmových združení. Pravidelne kontakty so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami 
prinášajú partnerom ďalšie inšpirácie pri usporiadaní spoločných projektoch.     
 
 

KOCR KK 
 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Vôňa agátu 17-18.5.2019 Malý Horeš Gastronómia a víno 

 
 
 
 



 

 
KCÚBaR Moldava nad Bodvou 

 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Košická paleta 2019 23.5.2019 Košice Krajská výtvarná súťaž  

AMFO 2019 6.5.2019 Spišská n. Ves Krajská fotografická  súťaž 

Medzibodrožský 
kultúrny festival 

14.9.2019 Kr. Chlmec Vystúpenie „Klenoty kraja“ 

Tanečný dom 19.20.2019 Veľké Trakany Stretnutie folkloristov 

 
Účastníci: 

 Košická paleta: Rita Dudásová, Izabela Horňáková, Viktória Binová, Klára Krátka, Iveta 
Kiššová, Sofia Demková a József Hornyák 

 AMFO : Viktor Krajnyik – Štefan Fülöp – Török Zoltán 
 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov 
 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Výtvarná paleta 2019 27.3.2019 Trebišov Múzeum Výtvarná súťaž 

65.Hviezdoslavov Kubín  26-27.3.2019 Trebišov Múzeum Súťaž - v hovorené slovo 

 
Divadlo Thália Színház  Košice 

 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Svätomartinský 
festival 

19.10.2019 Veľké Trakany 
Husací festival- jarmok 
domácich produktov 

 
 

II. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 
 
1.Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách a 
podujatiach 
 

Základy medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce tvoria výmena skúsenosti 
a odborných postupov kultúrnych aktérov. Sieťovanie kultúrnych inštitúcii, folklórnych 
skupín a záujmových združení sa umožnilo vzájomné spoznávanie kultúry a tradície iných 
národov. Vďaka spolupráci festivaly, obecné dni a slávnosti sa prakticky už nezaobídu bez 
vystúpenia zahraničných folklórnych  skupín a speváckych zborov. V sledovanom období sa 
zintenzívnila  kooperácia s osvetovými strediskami,  folklórnymi skupinami  a remeselníkmi 
z Maďarska,  Ukrajiny a Rumunska, ktoré s účinkovaním na festivaloch posilnia interkultúrny 
dialóg.  

Medzi najúspešnejšie aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce s mestom 
Sátoraljaújhely patria podujatia vzdelávacieho charakteru:  

„Rákóczi a jeho doba“ ,ktorej sa zúčastnila ZŠ s VJM Veľké Kapušany a ZŠ s VJM 
Kráľovský Chlmec s dvoma skupinami. Prvá skupina dosiahla 2.miesto a druhá skupina získala 
3.miesto.  



 

„Slávny Zemplín, slávny Újhely /Fényes Zemplén, Fényes Újhely/“  určené pre žiakov 
základných a stredných škôl v rámci, ktorého sa zúčastnili školy z nášho regiónu ZŠ s VJM 
Veľké Trakany (dosiahla 3. miesto v medzinárodnom kvíze „Fénye Zemplén, Fényes Újhely“). 

Úspešné prezentácie našich regiónoch za vytvárané hodnoty na úseku kultúry sú 
ohodnotené v rámci Dňa maďarskej kultúry, kde za rok 2019 bola vyznamenaná  
Mgr. Anna Szakszonová. Pravidelná účasť na seminároch a sympóziách sú inšpiratívnymi pri 
tvorbe a presadzovaní nových inovatívnych metód vzájomného porozumenia. 
 Stretnutia so zahraničnými spisovateľmi v Regionálnej knižnici, výstavy zbierok a 
artefaktov zberateľov, zahraničných umelcov  usporiadané v Regionálnom múzeu sa tešia 
naďalej veľkej popularite a sú dôkazom potreby pokračovania kooperácie a sieťovania.  
 
Cezhraničná a medzinárodná spolupráca: 
 
 PaOI Župy B-A-Z, Miskolc / H / 
 Mesto Sátoraljaújhely / H / 
 Városszépitő Egyesület Sátoraljaújhely   / H / 
 Celoštátna Széchényiho knižnica, Budapest  / H / 
 Obec Cigánd / H / 
 Múzeum Maďarskéhojazyka /H/ - Széphalom  
 Mesto Eger 
 Nyíregyháza /H/ - Múzeum vodohospodárstva 
 Nyíregyháza/H/ - Múzeum AndrásaJósu 
 Csenger /H/ - Miestopisné múzeum 
 Sátorlajaújhely/H/ - Múzeum F. Kazinczyho 
 Miskolc /H/ - Múzeum Otta Hermana 
 Múzeum „Matyó“ /H/, Mezőkövesd 
 Satu Mare /RO/ - Vlastivedné múzeum  
 Baraolt /RO/ - Miestopisné múzeum 
 Putnok /H/ - Gemerské Múzeum 
 Cigánd / H/ -  Obecné  múzeum   
 Kisvárda / H / - Rétközi  múzeum  
 Szombathely /H/ - Savaria múzeum 
 Rákóczifalva/H/ -Kurucké múzeum  
 Hatvan /H/ - Integrovaná knižnica a muzeálna expozícia Lajosa Hatvanyho 
 Hodász /H/ - HodásziRomaTájház – Tradičný dom Rómov Hodász 
 Tállya /H/ - HegyaljaiMesterekNépművészetiEgyesülete (združenie remeselníkov) 
 Mátészalka /H/ - Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület(združenie remeselníkov) 
 Centrul de Cultura si Artaaljud /RO/ -  Zalau 
 StowarzyszenieKulturalno-Rekreacyjne „Jednosc“ /PL/- LekiDukielski 
 Užhorod - ChildrenDanceAcademy/UA/  
 Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. /H/ Debrecín 
 Teleki László Alapítvány /H/ - Nadácia Lászlóa Telekiho 
 Európsky vinársky rytiersky stav /H/ 
 Rád rytierov vín z Tárnowa /PL/ 
 Rád rytierov vín István Nádor /H/ 
 Rád rytierov vín sv. Martina Dicsőszentmárton /RO/ 



 

 Rád rytierov vín sv. Vencela Berehovo /UA/ 
 Rád rytierov vín sv. Martina Bükkalja /H/ 

 
 
Najvýznamnejšie prezentácie okrem plánu v zahraničí: 
 
a/ Spolupráca Integrovanej knižnice a muzeálnej expozície Lajosa Hatvanyho a Kultúrneho 
centra Medzibodrožia a Použia, bola zamerané na spoločnú ochranu, rozvoj a využitie 
prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničných oblastiach v rámci kultúry a cestovného 
ruchu. Úlohu KCMaP v rámci projektu „Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách“ 
(Interreg SK-HU, Fond malých projektov), bolo predstavenie integračnej a inovačnej úlohy 
kultúrneho turizmu a roly osvetovej činnosti na poli rozvoja regionálnej identity a 
spolupráce. Uskutočnili sa analýzy v oblasti marketingu kultúry a v organizovaní kultúrnych 
aktivít a v prezentácií rozvojových nástrojov v regióne a prihraničnej oblasti. Cieľom 
cezhraničného projektu bolo vzájomné spoznanie sa, predstavenie oboch regiónov cez 
plánované kultúrno-spoločenské aktivity a uskutočnenie odborných  workshopov 
a tematických zájazdov. 
V rámci spolupráce boli uskutočnené 2 festivaly: 
- Kráľovská Bakchiáda v Kráľovskom Chlmci, zameraná na oživenie vinobraneckych tradícii, 
degustácia vína a prezentácia putovnej výstavy partnera projektu v Regionálnom múzeu. 
- 1. Festival Kultúrneho Bzučania v meste Hatvan v rámci ktorého popri maďarských 
účinkujúcich vystúpil uznávaný umelecký pár žijúci v regióne Medzibodrožia, operná 
speváčka Abaházy Nagy Lívia a umelecký maliar Nagy ENZOE Zoltán. Ich repertoár bol 
unikátnym momentom festivalu. Počas účinkovania speváčky na pódiu inšpirovali árie 
prítomného maliara na vznik 3 malieb. 
Výstupom cezhraničného projektu bola aj trojjazyčná publikácia o pamätihodnostiach 
regiónov Medzibodrožia a Použia a informačné bulletiny o činnostiach oboch inštitúcií. 
 
b/  Festival Zemplínskych múzeí – Sátoraljaújhely /H/ 13.7.2019 
 

- Festival usporiadaný pod záštitou Múzea Maďarského Jazyka v Széphalom je 
zameraný na prezentáciu Zemplínskych múzeí. Cieľom festivalu s medzinárodnou účasťou 
muzeálnych inštitúcií bolo predstaviť vlastnú výstavnú zbierku, vydávané periodika a 
publikácie, programové a propagačné letáky a predávať vlastné výrobky. Regionálna 
expozícia Jozefa Mailátha okrem informačných letákov a publikácií predstavila diela 
drevorezbára Istvána Binóa rôzne interaktívne a  náučne hry pre rodiny s deťmi. Prínosom 
účasti bolo zviditeľnenie našej inštitúcie, kde záujem o aktivity KCMaP prevýšil očakávania. 

-    
 
 c/ Medzinárodný plenér TICCE – Tuzsér /H/ 15. – 21. júla 2019 
 
Veľmi populárny plenér Spolku tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia - TICCE, aj toho 
roku sa uskutočnilo v Maďarskom mestečku Tuzsér s medzinárodnou účasťou. Podujatia sa 
zúčastnilo 25 amatérskych umelcov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska 
s nevšedným záujmom mladých amatérskych adeptov miestnej komunity. Záverečná výstava 
autorov plenéru je plánovaná na január 2020 v Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha. 



 

Podľa verejnej mienky a ohlasu návštevníkov táto forma prezentácie je veľmi žiadaná 
a prospešná. Spolku TICCE za oddanú činnosť a rozšírenie umeleckej výtvarnej tvorivosti 
mladých talentov a na 40. výročie založenia udelilo mesto cenu primátora Mesta Kráľovský 
Chlmec.  
 
d/ Prezentácia  kultúry a gastronómie Medzibodrožia a Použia 
  

Kultúrne hodnoty a ľudové zvyky sa aktívne udržiavajú a mimo hranice našej 
republiky šíria citarové skupiny Fabotó, Rozmaring a Szőlőfürt, tanečné súbory FS Vánok, 
TSKomócsa a FS Brehova, spevácke folklórne skupiny Borcsa, Árvalányhaj, Beyle, Bazsarózsa, 
Muskátli, Buzalakalász a Ptrukšiansky spevokol. Gastronomickou unikátnosťou územia sú 
„horešské koláče“ a vína z miestnych pivníc, ktoré vďaka vinárskeho spolku Polyhos môžu 
ochutnať na mnohých zahraničných gastrofestivalov v mestách ako Cigánd, Kisvárda, 
Sátoraljaújhely, Sárospatak a pod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Vyhodnotenie Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha 
 
 Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha, je jedna zo zložiek Kultúrneho centra 
Medzibodrožia a Použia. Patrí medzi kultúrno-historické zariadenie, ktoré v rámci svojej 
špecializácie sa zameriava na národopisné dejiny obyvateľov Medzibodrožia a Použia , od 
prvých stôp osídlenia až po súčasnosť vrátane dejín a ľudových tradícií. Na základe vedecko-
výskumných metód a pomocou rôznych prieskumov zbiera, zhromažďuje, uchováva, 
spracováva a v neposlednom rade propaguje zbierky z oblasti historických, prírodných 
a spoločensko-vedných disciplín, ktoré tvoria súčasť národného hmotného a nehmotného, 
kultúrneho a prírodného dedičstva. 
 

4.1          Hlavné úlohy a ciele 
 

 Prostredníctvom zaujímavých výstav a expozícií zvyšuje záujem ľudí o muzeálne 
a galerijné hodnoty. Hlavným cieľom múzea je organizovanie a realizovanie výstav, kultúrno-
výchovných podujatí, komplexná starostlivosť o zbierkový fond, efektívne čerpanie 
pridelených finančných prostriedkov a získavanie materiálnej a finančnej pomoci na činnosť 
múzea. 
 

V múzeu sa nachádza viac výstavných častí. Vo veľkej výstavnej hale a v galérií sa 
inštalujú dočasné tematické výstavy. Galéria je venovaná hlavne  regionálnym umelcom 
remeselníkom a zberateľom. Veľká hala je domov pre interaktívne výstavy z rôznych oblastí. 
Vo východnom krídle múzea je umiestnená stála expozícia venovaná grófskej rodine 
Mailáthovcov a Združeniu pre regulácie Tisy v Medzibodroží. Múzeum disponuje so 
študovňou, kde sa spravujú knižné fondy a historické fotografie. Služby múzejnej knižnice 
využívajú hlavne študenti školských inštitúcií pri písaní záverečných a seminárnych prác. 
Podkrovie  slúži najmä na konferenčné účely a múzejnú pedagogiku. Vzhľadom k veľkému 
počtu aktivít v tomto roku podkrovné miestnosti poskytli priestor na realizáciu  výstav 
a tvorových dielní. V suteréne je pre verejnosť sprístupnená druhá stála výstava pod názvom 
„Kráľovská vínna apotéka“, ktorá je zameraná na vinárstvo a vinohradníctvo 
kráľovskochlmeckého vinohradníckeho rajónu, ktorý je súčasťou Východoslovenskej 
vinohradníckej oblasti. 

 
Interaktivita v dnešnej dobe patrí medzi jednu z najdôležitejších činností,  ktorú 

návštevníci vyhľadávajú. Preto sa snažíme realizovať také výstavy, ktoré predstavujú rôzne 
inovatívne formy interaktivity. Múzeum je vybavené modernými interaktívnymi 
technológiami, ktoré využíva hlavne pri prezentácií dokumentov a informácií o regiónoch, 
o aktuálnych výstavách, pri tvorivých dielňach a podobne. K týmto činnostiam používa tri 
dotykové plochy, jeden holotouch presenter, interaktívnu podlahu, dataprojektor s 
premietacím plátnom, interaktívnu tabuľu a „FogScreen“ technológiu s premietacím 
zariadením na hmlovú plochu. 
 
 
 



 

4.2         Ťažiskové úlohy múzea 
 

a) zhromažďovať a spracovať zbierky regiónu, ktoré tvoria súčasť prírodného 
a kultúrneho dedičstva 

b) zdokumentovať a zdigitalizovať odborné publikácie a informácie o regióne   
c) plánovať a organizovať výstavy z rôznych oblastí pre všetky segmenty, ktoré zvýšia 

záujem o múzeum  
d) vytvárať interaktívne, kreatívne a náučné výchovno-vzdelávacie programy pre školské 

inštitúcie  
e) komunikácia s potenciálnymi  návštevníkmi o výstavách a podujatiach, o ktoré majú 

záujem  
f) vyššia informovanosť návštevníkov a propagácia výstav a podujatí, ktoré pripravuje 

múzeum  
g) v rámci našich kompetencií poskytovať informácie o pozoruhodnostiach regiónu  
h) užšia spolupráca s ostatnými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami 

 

4.3          Najvýznamnejšie úspechy 
 

a) nadobudnutie spolupráce s Integrovanou knižnicou a muzeálnou expozíciou Lajosa 
Hatvanyho v rámci cezhraničného projektu Via Carpatia, INTERREG 2014-2020 SK-HU 
– „Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách“ 

b) vznik spolupráce s rôznymi inštitúciami (ako napr. Múzeum Maďarského Jazyka - 
Széphalom, Múzeum F. Kazinczyho – Sátoraljaújhely, Štátny archív Prešov a pod.) 

c) Vydanie publikácie o hodnotách Medzibodrožia a Použia 
d) účasť na vzdelávacích aktivitách, workshopoch a školeniach doma i v zahraničí 
e) vyšší záujem o výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré pripravuje múzeum 
f) nárast návštevníkov na kultúrnom podujatí Kráľovská Bakchiáda, vysoký počet 

súťažiacich výtvarnej súťaže „Farebný svet malých čiernych očí“  
 

4.4          Personálne zabezpečenie 
 

      Stav zamestnancov k 31. 12. 2019 
 priemerný evidenčný počet zamestnancov:  3  
 zamestnanci vykonávajúci muzeálne činnosti: 3 
 zamestnanci s VŠ s muzeologickým vzdelaním:  1 
 zamestnanci so SŠ s muzeologickým vzdelaním: 0 

 

4.5          Základne činnosti múzea 
 

V roku 2019 Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha vykonávala rozsiahlu 
expozičnú a múzejno-pedagogickú činnosť. Popri dvoch stálych expozíciách (pamätná izba 
rodiny Mailáthovcov  a Kráľovská vínna apotéka) sa v budove múzea počas roku uskutočnilo 
15 interných, 6 externých výstav v rámci festivalov a ďalších kultúrno-spoločenských 
podujatí. Okrem toho sa organizovalo 8 ďalších aktivít. Z plánovaných podujatí sa 
neuskutočnilo 5 aktivít z dôvodu časovej vyťaženosti a nedostatku finančných prostriedkov.  



 

4.6          Interné výstavy múzea 
 

Na začiatku roka si návštevníci múzea vo veľkej sále mohli pozrieť výstavu, ktorá bola 
sprístupnená od konca roka 2018. Tematická výstava sa niesla pod názvom „Vianočné sny“. 
Vo výstavnej miestnosti sa nachádzali dekorácie a výrobky miestnych remeselníkov 
a zberateľov. Zberatelia sa pýšili s dekoráciami z minulého storočia. Najväčšou kuriozitou boli 
vianočné servítky svetovej rekordérky Antónii Kozákovej. Medzi ručne robené výrobky patrili 
moderné adventné vence, vianočné ozdoby vyrobené z rôznymi technikami, drevené sochy, 
ale prezentovali sa aj miestne medovníčky. Návštevníkov najviac zaujalo medovníkový 
Betlehem, či medovníkové mestečko. Túto výstavu si len v roku 2019 pozrelo vyše200 
návštevníkov.    
 

  Kvôli veľkému záujmu o poľovnícku výstavu, sa Regionálna muzeálna expozícia 
J. Mailátha rozhodla vytvoriť ďalšiu výstavu zo zbierky rodiny Gyimesiovcoch, pod názvom 
„Lovy na streche sveta“. Na tejto výstave sa nachádzali expozície zvierat z vysokohorského 
prostredia, zo Sibíri, z Pyrenejského pohoria, Álp, ale hlavne z Himalájí. Okrem trofejí si 
návštevníci mohli pozrieť aj tradičné čiapky rôznych kultúr zo západnej Ázie a tiež nezvyčajné 
poľovnícke nože. Výstava bola sprístupnená Od 4. marca 2019 – do 20.8.2019. Za toto 
obdobie ju navštívilo necelých 2000 návštevníkov.  
 

Ďalšia výstava ktorá nadchla viacero návštevníkov prebiehala v mesiacoch od 
september do prvojanuárového týždňa pod názvom „Obnovujúce sa architektonické 
dedičstvo“. Návštevníci sa mohli vcítiť do práce archeológov, architektov, ale aj 
reštaurátorov. Na výstave sa nachádzali obnovené sakrálne a historické pamiatky 
z Karpatského oblúka. Výstava bola zaujímavá nie len pre školské skupiny, ale aj pre rodiny 
s deťmi. Pomocou interaktívnych hier, skladačiek, 3D obrazov sa dozvedeli viac 
o architektúre kultúrnohistorických budov. Expozícia bola sprístupnená vyše 4 mesiace a 
bola dostupná pre vyše 1 300 návštevníkov.      

 

V galerijnej časti múzea sa do  3. marca nachádzala jedinečná výstava zo Slovenských 
Opálových baní, s názvom „Ulička pokladov.“ Unikátne expozície pochádzajú z najstarších 
Opálových baní sveta a jedinečné svojho druhu v Eurázii. Vďaka spolupráci so 
zamestnancami z opálových baní, si návštevníci  múzea, mohli obhliadnuť výnimočné 
minerály a horniny,  nástroje a predmety, ktoré sa našli v baniach pod Slanskými vrchmi. Od 
začiatku roka túto výstavu navštívilo takmer 300 návštevníkov.   
 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku zamestnanci múzea pripravili spolu s miestnymi 
remeselníkmi výstavu kraslíc k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom pod názvom Veľkonočná 
nálada. Kraslice rôzneho druhu, s rôznymi technikami si návštevníci mohli pozrieť od 11. 
marca 2019 do 10. mája 2019. Unikátom výstavy bola vytesaná krížová cesta od zosnulého 
medzibodrožského drevorezbára, rodáka Istvána Binóa.  Jedinečné veľkonočné kraslice si 
pozrelo 600návštevníkov. 

 

Od 17. mája 2019, do 5. júla 2019 sa v Regionálnej muzeálnej expozícii prezentoval 
zberateľ z Použia, Lórant Gabri. Výstava „Relikvie zelených orlov“ sprístupnila návštevníkom 
exponáty atletického klubu Ferencváros. Medzinárodne známy klub je vychýrený hlavne 
kvôli svojim futbalistom. Na výstave sa nachádzali rôzne články, knihy o slávnom klube, dresy 
a osobné veci významných športovcov, ale aj unikátne suveníry. Ferencváros je partnerským 
mestom Kráľovského Chlmca a aj vďaka tomu výstavu navštívilo vyše 300 návštevníkov.  



 

 

V letných mesiacoch sa v galerijnej časti múzea nachádzali až 3 výstavy. Prvé dve sa 
konali od 15.07.2019 – 06.09.2019. Na stenách galérií viseli zaujímavé prírodné fotografie, 
ktorých autorkou je významná maďarská fotografka Helga Urbán. Výstava sa niesla pod 
názvom „Ukradnuté lúče“. Prírodnou tematikou sa niesla aj druhá expozícia pod názvom 
„Nekonečna pestrosť“. Pod týmto pomenovaním sa nachádzali jedinečné motýle svojho 
druhu z celého sveta, zo zbierky Pavla Budinského. Návštevníci si mohli pozrieť vyše 280 
motýľov z rôznych čeľadí. Súčasťou expozície boli vidlochvosty, unikátnosťou zbierky 
predstavila najväčšia moľa žijúca vo svete (Mramorovka obyčajná) a tropické babôčky 
s tyrkysovou farbou. Vzhľadom na to, že výstava bola sprístupnená počas letných prázdnin, 
pozrelo ju okolo 180  návštevníkov.  

 

O týždeň neskôr k výstavným exponátom pribudli fotografie regionálnych 
amatérskych fotografov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu FotoArt 2019. Záujemcovia 
na tejto aktivite sa naučili pracovať so svetlom, programovou automatikou, objektívom 
a pod. Po skončení kurzu sa vytvorila výstava fotografií pod názvom „Krásy prírody“. 
Vzhľadom na krátky čas výstavy, fotografie si videlo okolo 150 návštevníkov.     

 

Od 14.09.2019 – 7.10.2019 v rámci cezhraničnej spolupráci Interreg sa vytvoril 
projekt Kultúrne bzučanie, na ktorom sme sa spolupodieľali s múzeom Lajosa Hatvana 
z Hatvanu, sa usporiadala spoločná výstava „Od kultúry Hatvanu po zástancoch kultúry a 
Perly Medzibodrožia a Použia“. Výstava nám priblížila históriu, tradície a osobnosti z mesta 
Hatvan a z regiónov Medzibodrožie a Použie. Vzhľadom k tomu, že výstava bola sprístupnená 
aj počas podujatia Kráľovská Bakchiáda, ju navštívilo vyše 800 návštevníkov.  

 

V priebehu jesenných mesiacoch (október november) sa múzeum druhý krát v tomto 
roku stalo hostiteľom abstraktného umenia. Jeho predstaviteľom je regionálny umelec  
PhDr. Štefan Töviš s jeho dielami v rámci výstavy „Obrazy a sochy“. Umelec sa preslávil zo 
svojim umením, tzv. introrealizmom na medzinárodných výstavách v Taliansku. Expozíciu 
tvorili sochy a obrazy vyrobené z rôznych materiálov využitím rôznych techník. Medzi 
najzaujímavejšie tvorby patria jeho RTG snímky, ktoré ďalej dotvára. Za jeden mesiac prišlo 
navštíviť výstavu približne 150 návštevníkov.  

 

Pred prvou adventnou nedeľou sa galéria múzea stála domovom výstavy 
„Remeselnícke Vianoce“. Išlo o výstavu, kde sa nachádzali vianočné výrobky od miestnych 
remeselníkov. Dekorácie vyrobené z rôznych výrobkov, od prírodných až po tie moderné 
skrášľovali galerijnú miestnosť. Na stenách sa nachádzali zimné fotografie a maľby, či ručné 
práce. Počas tejto výstavy sa pripravili aj rôzne podujatia a vďaka tomu navštívilo múzeum 
do konca roka vyše  270  návštevníkov.  

 

Kvôli nárastu počtu výstav sa sprístupnila aj horná časť múzea, ktorá sa  stala v 
období od 14.03.2019 do 05.04.2019 domovom abstraktnej výstavy „Operné interpretácie“. 
Autorkou výstavy je „grófka“ Eva Nyáriová, ktorej šľachtická rodina pochádza práve 
z Kráľovského Chlmca. Výstava ponúkala 16 abstraktných obrazov, ktoré stvárňujú 
najznámejšie opery ako napr. Faust, Orpheus a Euridica, a pod. Počas tohto obdobia výstavu 
navštívilo takmer 150 účastníkov.   

 



 

4.7           Externé výstavy Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha 

 
 Od 11. marca 2019 do 18. apríla 2019 sa konala výstava fotografa Róberta Németiho, 
rodáka z nášho regiónu v mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkých Kapušanoch. 
Fotografické diela známeho fotografa na výstavu poskytlo regionálnemu múzeu J. Mailátha. 
Diela ktoré znázorňujú rôzne momenty po celom svete zaujalo vyše 200 návštevníkov.  
 
 Dňa 15. júna 2019 v obci Borša sa konal už XVII. ročník Tokajského festivalu. V rámci 
podujatia si návštevníci mohli pozrieť prácu známeho sochára z Medzibodrožia Erika Trellu, 
ktoré svoje práce prezentoval a vytváral priamo na mieste. Najväčšou atrakciou bol drevený 
drak chrliaci oheň. Ďalšou výstavou, ktorá sa nachádzala na festivale, bola visutá výstava 
Regionálnej muzeálnej expozícií pod názvom Krásy prírody. Výstava zobrazovala fotografie, 
amatérskych fotografov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu FotoArt 2019. Okrem týchto 
expozícií si návštevníci mohli pozrieť remeselnícke výrobky a ochutnať gastronomické 
pochúťky, ktoré pripravil spolok Csemadok. Záujemcovia sa dozvedeli viac o výrobe 
tokajského vína pomocou informačných panelov.   
  

 O týždeň neskôr dňa 22. júna 2019 v rámci IV. krajského festivalu rómskej kultúry 
Mulatos Romale sa konali 2 externé výstavy. Prvou bola expozícia rómskych remesiel 
tradičného domu z obce Hodász. Na výstave sa reprezentovala rómska národnostná menšina 
s rôznymi typickými remeslami, ktoré v minulosti táto etnika používala. Ďalšia výstava, ktorú 
si návštevníci festivalu mohli pozrieť bola výstava výtvarných prác detí pod názvom Farebný 
svet malých čiernych očí. Do súťaže sa zapojili školy z celého Košického kraja. Rôznorodé 
kresby znázorňovali tanec, zábavu, typické remeslá, ale aj portréty rodín.  
 

 V období od17.08.2019 do 06.09.2019 vrámci projektu Kultúrne bzučanie 
a cezhraničnej spolupráci Interreg sa konala výstava v muzeálnej expozícií Lajosa Hatvanyho 
v meste Hatvan, pod názvom Perly Medzibodrožia a Použia. Výstava prezentovala hodnoty 
Medzibodrožia a Použia prostredníctvom 35 informačných panelov, na ktorých sa nachádzali 
významné mestá a obce, ich kultúrne, prírodné a technické pamiatky, zaujímavosti z nášho 
regiónu a tiež sa mohli dočítať o práci kultúrneho centra a jeho zložiek.  
 

V jesenných mesiacoch od18.09.2019 do 31.12.2019 sa v priestoroch mestského 
kultúrneho strediska vo Veľkých Kapušanoch konala výstava pod názvom Zachráňme pred 
zabudnutím – Hudobné skupiny Medzibodrožia a Použia. Vlastníkom exponátov je 
Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha. Na desiatkach obrazových  panelov sú zobrazené 
hudobné skupiny Medzibodrožia a Použia, preslávených v rokoch od ʼ60-tych  po ʼ90. 
 

 Medzi jesenné podujatie, na ktorom každý rok sa aktívne zapája aj úsek múzea, je 
známy Svätomartinský festival – husacie hody, ktorý sa konal 19.10.2019 vo Veľkých 
Trakanoch. Zamestnanci múzea pripravili množstvo výstav. Tak ako každý rok aj tento sa 
predstavil drevorezbár Erik Trella so svojimi dielami, pod názvom „Tancuj v drevenom 
objatí“, kde záujemcovia mohli zatancovať s drevenými tanečnicami pri tónoch, ktoré 
vychádzali z pravej slovenskej fujary. Areál skrášľovali drôtene kompozície husí a sv. Martina 
na koni, od majstra  Ing. Pavla Takáča. Zamestnanci kultúrneho centra pripravili rôzne 
slamené figúry. V priestoroch obecného úradu Veľké Trakany sa konala výstava miest a obcí 
pomocou informatívnych panelov, ktorá niesla názov Perly Medzibodrožia a Použia. Cieľom 
putovnej výstavy je predstaviť a zvýšiť pozornosť na naše kultúrne dedičstvo a prírodné 



 

bohatstvo v regióne. V neposlednom rade sa tu nachádzala aj výstava húb, ktorej cieľom 
bolo prezentovať pre praktických hubárov a laickej verejnosti smrteľne jedovaté druhy a tiež 
zriedkavé druhy húb. Tohoročným lákadlom a úspechom Svätomartinského festivalu bola aj 
súťažná výstava jesenných kompozícií žiakov 16 základných škôl Medzibodrožia  a Použia pod 
názvom „ Jesenná kavalkáda“. Veľmi pozitívne ohlasy zo strany návštevníkov predurčili účasť 
žiakov základných škôl na tomto podujatí a inšpiratívne načrtli možnosti ďalšej účasti aj na 
iných kultúrnych podujatiach. Ďalším úspechom bolo aj účasť 4 miestnych škôl v súťaží  
vo varení husaciny. 
 

4.8          Ďalšie aktivity múzea  
 

Dňa 13. júla 2019 muzeálna expozícia prezentovala svoju činnosť a aktivity na  
2. ročníku Festivalu zemplínskych múzeí, ktorú každoročne pripravuje Múzeum Maďarského 
Jazyka v Széphalom. Tento rok prezentovala miestnych medzibodrožských umelcov v podobe 
fotografií a drevených sôch, ktoré patria známemu drevorezbárovi Istvánovi Binóvi. 
Návštevníci okrem expozícií sa o  regióne Medzibodrožia a Použia mohli dozvedieť viac 
pomocou informačných letákov a interaktívnych hier, ktoré boli pre nich pripravené. 

 

Koncom leta 19. augusta 2019 vo vinnej pivnici múzea sa konala „Ochutnávka vín“. 
Skupina zahraničných turistov si okrem prehliadky výstavy múzea mali možnosť degustácie 
vína.Po prehliadke vínnej apotéky, súdov a nástrojov vinárov, návštevníci si mohli ochutnať 
rôzne vína z Kráľovskochlmeckého rajónu a z Tokajskej oblasti. 

 

            V období vinobrania Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v priestoroch múzea 
každoročne organizuje podujatie pod názvom “Kráľovská Bakchiáda“, ktorá ani tento rok 
nechýbala. Dňa  14. septembra 2019 nádvorie múzea ponúkala návštevníkom celodenné 
aktivity zamerané na vinobranecké tradície. Okrem ochutnávky vína od pivnice Lingo si 
mladšia generácia návštevníkov mohla vyskúšať jednotlivé fázy oberačky a taktiež výrobu 
hroznového muštu. Okrem zážitkovej oberačky návštevníkov lákali aj mladé talenty zo sveta 
automatizácie a kybernetiky Team Talentum, kde prezentovali vlastnoručne vyrobené 
roboty, vďaka ktorým vyhrali aj svetovú súťaž. Lákadlom podujatia bola kvetinová 
kompozícia zo svetoznámeho kvetinového festivalu z Debrecína pod názvom „Ľadové 
medvede“. Kompozícia znázorňovala novodobé umenie, ale aj vyzývala ľudí na globálne 
otepľovanie a ochranu životného prostredia. Okrem výstav na nádvorí múzea sa v interiéri 
boli sprístupnené výstavy rôznych tematík. Jedna výstava bola zameraná na sakrálne 
pamiatky Karpatskej kotliny a ich rekonštrukciu, druhá zobrazovala putovnú výstavu z mesta 
Hatvan. 

 

  

4.9          Vzdelávacie programy 
 

Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v mesiaci apríl 2019 pri príležitosti 
výstavy „Veľkonočná nálada“usporiadala pre všetkých žiakov základných a stredných škôl 
vzdelávací program pod názvom „Veľkonočné tvorivé dielne“. Každý rok pre návštevníkov 
odborní referenti múzea pripravia aj rodinné tvorivé a kreatívne popoludnie. Pri prvom 
stretnutí návštevníci vytvárali sklenené veľkonočné dekorácie zo zaváraninových fliaš, 
v druhej fáze zdobili pomocou určitých techník cementové vajíčka. 



 

Regionálna muzeálna expozícia pripravila pre žiakov miestnych základných škôl 
výtvarnú súťaž, ktorá niesla názov „Môj najväčší hrdina“, s cieľom zistiť, že mládež koho 
považuje v dnešnej dobe svojím hrdinom. Do súťaže sa zapojilo 106 žiakov z ôsmich 
základných škôl a z dvoch základných umeleckých škôl.  
  

Vďaka úspešnému projektu podporeného z fondu KULTMINOR múzeum pripravil už 
tretí ročník vzdelávacieho kurzu pod názvom FotoArt 2019. Hlavným princípom 3. ročníka 
fotografického kurzu pre amatérskych fotografov z Medzibodrožia a  Použia je podpora ich 
činnosti, aktuálneho prehľadu zo sveta fotografovania. Odborné semináre viedli skúsení 
fotografi zo zahraničia, ktorí so svojimi dielami boli ocenení na niekoľkých medzinárodných 
súťažiach, napr. Sony World Photography. Účastníci kurzu sa oboznámili s nasledovnými 
témami, ako napr. svetlo vo fotografií, druhy objektívov, programová automatika, manuálny 
režim digitálnych fotoaparátov a podobne.   
 

 Dňa 23.07.2019 v spolupráci so Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským 
M. Helmeczyho, múzeum usporiadalo denný tábor. Pri tejto príležitosti sa pripravili 
zaujímavé programy pre deti, ktoré sa zúčastnili tábora. Najprv si pozreli všetky výstavné 
expozície, ktoré sa nachádzali v múzeu, dozvedeli sa viac o vysokohorských zvieratách, 
motýľoch a prírode, ale aj o miestnych grófoch, ktorí tu niekedy žili. Na hornom poschodí 
múzea ich čakal náučný krátkometrážny film o hodnotách Medzibodrožia a Použia. Boli 
oboznámení s náplňou práce muzeológa či historika, archeológa a reštaurátora. Po 
teoretickej časti hravou formou vyskúšali prácu archeológa a pomocou 3D kociek skladali 
obrázky, na ktorých boli zobrazené prírodné dedičstva územia. 
 

 V jesenných mesiacoch sa v galerijnej miestnosti regionálneho múzea konala 
abstraktná výstava Štefana Tövisa. Pri tejto príležitosti regionálne múzeum usporiadalo 
tvorivé dielne, na ktorom sa zúčastnili žiaci zo základnej umeleckej školy, z odboru Výtvarné 
umenie. Žiaci si najprv prezreli výstavné siene múzea. Hlavným cieľom tejto tvorivej dielne 
bolo, aby si žiaci z výtvarného krúžku vyskúšali pracovať aj priamo v exteriéri. Pre žiakov to 
bolo niečo nové a iné, získali nové teoretické poznatky o abstraktnom umení, ale aj praktické 
zručnosti a kreativitu.    
 

 V poslednom mesiaci v roku 2018, k blížiacim sa vianočným sviatkom, regionálna 
muzeálna expozícia organizovala podujatie s názvom Deň Lucie – interaktívne tvorivé 
dielne. V rámci podujatia sa deti naučili o zvykoch a tradíciách, ktoré vznikli nie len v našom 
regióne, ale na celom území Slovenska. Podujatie sa konalo počas troch dní, kde sa žiaci 
dozvedeli pomocou prednášky o tom, ako oslavovali Vianoce grófske rodiny z Medzibodrožia 
(Mailáthovci). Po zaujímavej prednáške prichádzali tvorivé dielne, kde mali možnosť vyskúšať 
zdobenie medovníčkov a vyrábanie rôznych vianočných dekorácií pod vedením miestnych 
remeselníkov. Popoludňajšie hodiny patrili príbehom o Sv. Ondrejovi, Barbore, Lucii 
a koledníkoch. Okrem týchto zaujímavých programov, si mohli pozrieť aj sprievodnú výstavu, 
na ktorej sa nachádzali typické tradičné vianočné ozdoby, vyrobené pomocou háčkovania 
alebo prírodných materiálov. Táto akcia prizvala do múzea približne 80 návštevníkov.  
 
 
 
 



 

 4.10  Odborná časť 
 

Celkový stav zbierkového fondu k 31.12.2019 v múzeu je spolu 3 703 kusov zbierkových 
predmetov, z toho 2 056 knižných titulov a 567 predmetov z darov, nakoľko múzeum 
spravuje aj knižné fondy a fondy fotografií. 

4.11         Evidencia, ochrana a spracovanie zbierok, fotodokumentácia 
 
Zbierkový fond sa rozšíril darom o 3 kusy zbierkového predmetu. Zbierku vedeckej literatúry 
pre študovňu múzea sme rozšírili o 168 knižných titulov. 
 

4.12  Publikačná a edičná činnosť 
 

Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v sledovanom období propagovala 
svoju činnosť prostredníctvom regionálnej a dennej tlače, miestneho rozhlasu, televízie a 
internetu. O aktivitách a podujatiach  múzea bolo uverejnených 19 článkov v regionálnej a 
dennej tlači, 4 reportáže v regionálnej a celoštátnej televízii, 89 záznamov na webových 
stránkach inštitúcie. V mestskom rozhlase bolo odvysielaných 9 správ, vylep plagátov o 
podujatiach múzea bol zabezpečený 16 krát. Súčasne bolo odoslaných 11 hromadných 
mailov k podujatiam regionálneho múzea. Múzeum vydalo k svojim výstavám a kultúrno-
výchovným podujatiam 16 plagátov v náklade 1200 ks. 
 

 
 

Tabuľkový prehľad o mediálnej činnosti: 

 

 
Mediálna 

správa 

 

Tlačová správa 
  

 

Lovy na streche 
sveta  

 

Tlač Régió 
Kassai 
Figyelő 

 

www.ma7.sk 
 

 

Operné 
interpretácie – 
výstava malieb 
Evy Nyáriovej 

www.mediaklik
k.hu 

 

 

Tlač Régió 
Kassai 
Figyelő 

 

www.ma7.sk 
 

 
 

www.tasr.sk 

Ulička pokladov  
 www.opalovebane.

com 
  

 

Môj najväčší 
hrdina – výtvarná 

súťaž 
 

 
www.ma7.sk 

 
 

 

 

Fotoart 2019  
 

www.ma7.sk  
 

 

Festival 
zemplínskych 

múzeí 

www.hirek.sk 
 

 
www.felvidek.ma 

 
 

 

 

Perly 
Medzibodrožia a 

Použia 
 

 
publikácia  

 

 

http://www.mediaklikk.hu/
http://www.mediaklikk.hu/
http://www.hirek.sk/
http://www.felvidek.ma/


 

 

4.13  Ostatná odborná činnosť 
 
1. Odborní referenti muzeálnej expozície v roku 2019 sa venovali nasledovnej ostatnej 
odbornej činnosti: 

a) štúdium odbornej literatúry a zdrojov dostupných cez internet k plneniu vedecko - 
výskumných úloh a odbornej elektronickej korešpondencii. 

b) Účasť na odborných seminároch, konferenciách doma i v zahraničí.  
 

 

 
Tabuľka o odbornej činnosti zamestnancov múzea: 

 
TERMÍN PROGRAM MIESTO ORGANIZÁTOR 

Apríl - september Cult Dialogue Veľké Kapušany TIC Veľké Kapušany 

28.5.2019 – 20.11.209 
Školenie – Získanie 

digitálnych 
kompetencii 

Košice UPJŠ 

20.11.2019 

Informačný seminár 
pre žiadateľov  
o poskytnutie 

finančnej podpory 

Košice 
KULT MINOR – Fond na 

podporu kultúry 
národnostných menšín 

27.11.2019 
Školenie – ako napísať 

dobrý projekt 
Košice KSK 

 
 
Projektová činnosť 
 

V roku 2019 bol úspešne realizovaný 1 projekt z grantového systému Fond na 

podporu kultúry národnostných menšín:  

 FotoArt – výška pridelenej dotácie 1 800,00 € 

 

 

Obnovujúce sa 
architektonické 

dedičstvo 

www.hirek.sk 
 

www.medi
aklikk.hu 
 

www.felvidek.ma 
 

www.ma7.sk 
  

 

Od kultúry po 
zástancoch 

kultúry. Kapitoly z 
dejín Hatvanu 

 

 
www.muzsa.sk 

 
 

 

 

ŠtefánTöviš: 
Obrazy a sochy 

 
 www.muzsa.sk 

 
  

 

Remeselnícke 
Vianoce 

 
 

www.ma7.sk   
 

Deň Lúcie – 
Interaktívna 

tvorivá dielňa 
 

 
www.ma7.sk 

 
  

 

Jozef Mailáth V.  
 Tlač Slovenské 

Národné Noviny 
  

 

http://www.hirek.sk/
http://www.mediaklikk.hu/
http://www.mediaklikk.hu/
http://www.felvidek.ma/


 

 

4.14 Spolupráca 
 
Tento rok k našim spoluprácam pribudli 2 múzea a 11 iných spoločenských inštitúcií.  
 

4.15  Spolupráca s múzeami 
 

Hatvan/H/ - Múzeum Lajosa Hatvanyho 
Széphalom /H/ - Múzeum Maďarského Jazyka 
Sátorlajaújhely/H/ - Múzeum F. Kazinczyho 
SNM - Múzeum kultúry maďarov na Slovensku 
Zemplínske múzeum Michalovce 
Košice – Technické múzeum 
Košice – Východoslovenské múzeum 
Trebišov – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína 
Michalovská hvezdáreň 
Humenská hvezdáreň, observatórium v Kolonickom sedle   
Nyíregyháza /H/ - Múzeum vodohospodárstva 
Nyíregyháza/H/ - Múzeum AndrásaJósu 
Csenger /H/ - Miestopisné múzeum 
Miskolc /H/ - Múzeum Otta Hermana 
Múzeum „Matyó“ /H/, Mezőkövesd 
Satu Mare /RO/ - Vlastivedné múzeum  
Baraolt /RO/ - Miestopisné múzeum 
Putnok /H/ - Gemerské Múzeum 
Cigánd / H/ -  Obecné  múzeum   
Kisvárda / H / - Rétközi  múzeum  
Szombathely /H/ - Savaria múzeum 
Rákóczifalva/H/ - Kurucké múzeum  
 

4.16  Spolupráca s ostatnými aktérmi 
 

TICCE – Spolok tvorivých umelcov Medyibodrožia a Použia 
MANE- MagyarAlkotókNemzetköziEgyesülete /H/ 
MagyarságHáza – Maďarský dom /H/ - Budapešť 
Nadácia LászlaTelekiho /H/ 
Medzinárodný poľovnický klub  /H/ 
Fotografický klub – Miskolc/H/ 
Štátny archív – Prešov 
Turistickéinformačné centrum – VeľkéKapušany 
Medzibodrožskí fotografi 
Vináreň Lingó 
Maďarský spoločenský dom, Veľké Kapušany 
Slovenské opalové bane 
Haligandao.z. 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwil3pTC4sjRAhXFCsAKHZlxDsAQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zemplinskemuzeum.sk%2F&usg=AFQjCNGUcuC2-G9xdBxiLq1FM4SV1m2EJQ&sig2=JF1pgab2-jV8rrMhza1tdg&bvm=bv.144224172,d.bGs


 

Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany  
Mesto Debrecen 
D'EliaSzalonGödöllő – MónikaCzédly 
Občianské Združenie MécsLászló v Kráľovskom Chlmci  
Krajský pamiatkový úrad Košice 
Ózd /HU/ - Kultúrna inštitúcia 
Ajak /HU/ - Obec 
Mesto Kráľovský Chlmec /projekt „Dialóg múzeí“ HUSK/ 
Mesto Cigánd projekt „Dialóg múzeí“ HUSK/, /HU/ 
Rytiersky rád vína Petra Perényiho, Kráľovský Chlmec  
Združenie vinárskych rytierskych rádov Maďarska, Budapest /HU/ 
Združenie vinárskych rytierskych rádov Srbska, Srbsko 
Vinársky rád Svätého Václava, Berehovo /UA/ 
Vinársky rád Küküllő /Tarnava/Târgu Mure /RO 
Združenie vinohradníkov a vinárov Polyhos 
 
 

4.17 Vyhodnotenie  činnosti Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha 
v Kráľovskom Chlmci  za rok 2019 

 

1. Plánované a uskutočnené aktivity  

Plánované 13 

Uskutočnené 8 

Uskutočnené mimo plánu  22 

Spolu  30 

 

2. Zbierky predmetov     

Spolu k 31.12.2019 3703 6 874,28 € 

Z toho kúpou 1080 6 874,28 € 

Darom: - predmety 567 0 € 

              - knihy 2056 0 € 

 Z toho artefakty  rodiny Mailáthovcov: 167 

 
 
V roku 2019 získala expozitúra do svojich zbierok darom 3 ks predmetov a 168 knihy/ 
Spolu prírastok 171  ks./ 
 

Kúpou / zo zbierkového fondu / 2006 - 2008  

Predmet 21 1 848,90 € 

Knihy 9 348,54 € 

Pohľadnice 7 79,66 € 

Fotky 6 36,51 € 

Tlačený materiál 1 000 9,96 € 

Spolu 1 043 2 323,57 € 
 



 

Kúpou / z rozpočtu  /2010 - 2017   

Predmet 10   1 011,00 € 

Knihy 5     60,81 € 

Pohľadnice 3 36,00 € 

Fotky 0 0 € 

Tlačený materiál 1 10,00 € 

Spolu 19 1 117,81  € 

2011    

Tlačený materiál 3 400,00 € 

Spolu 22 1 517,81 € 

2012   

Predmet 3 62,90 € 

Pohľadnice 2 100,00 € 

Tlačený materiál 3 170,00 € 

Spolu 30 1 850,71 € 

2016   

Predmet 6 1200.00 €  

Spolu 36 3050.71 € 

2017   

Predmet 1 1500,00 € 

Spolu 37 4550,71 € 

2018   

Predmet 0 0 € 

Spolu  37 4550,71 € 

2019   

Predmet  0 0 € 

Spolu  37  4550,71 € 
 

 

3. Návštevnosť V priestoroch múzea -3737   
Externé – 11405  
Spolu  - 15 142 

 

 

4. Informačné  technológie  

Počet osobných počítačov 2- kancelária 

Z toho pre verejnosť 0 

Digitálny fotoaparát 1 

čierno-biela tlačiareň 1 – kancelária  

farebná tlačiareň 1 – kancelária 

Počet PC pripojených na internet 2 

Digitálna Technika pre výstavné účely 8 

 
 
 

5. Hospodárenie  

Tržby spolu (zo vstupného) 1007,20 € 



 

 

5. Vyhodnotenie Regionálnej knižnici 
 

Činnosť Regionálnej knižnice ako súčasť trojzložkovej inštitúcie Kultúrneho centra 
Medzibodrožia a Použia sa v roku 2019 riadila plánom činnosti a obsahovo vychádzala zo 
základných dokumentov knižnice, metodik i zo zásadných regionálnych, národných aj 
medzinárodných dokumentov. 

Aj v roku 2019 bolo úlohou a prioritou knižnice rozvíjanie knihovníckych služieb, 
podpora a rozvoj čitateľskej, literárnej a informačnej gramotnosti. K prioritným úlohám 
patrilo tiež plnenie merateľných ukazovateľov činnosti a to počtu čitateľov - používateľov 
knižnice, počtu výpožičiek a knižničného fondu. Podarilo sa naplniť predpokladané 
štandardy, zabezpečiť poskytovanie kvalitných, základných a špecializovaných knižnično-
informačných služieb. Svoju činnosť zamerala predovšetkým na uspokojovanie kultúrnych, 
informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov, získavanie, spracovávanie   
a uchovávanie  univerzálneho knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižničných, 
informačných a bibliografických služieb, vrátane miestnych a regionálnych informácií. 
Naďalej úzko spolupracovala s ostatnými knižnicami aj mimo regiónov, kultúrnymi, 
výchovnými a vzdelávacími inštitúciami. Úlohou knižnice je naďalej plniť požiadavky čitateľov 
nášho regiónu v podobe koordinačného a vzdelávacieho strediska pre obyvateľov regiónov 
Medzibodrožia a Použia. 

5.1      Hlavné úlohy a ciele 
 

Hlavným poslaním knižnice bolo aj v roku 2019 rozšíriť potenciál čitateľskej verejnosti a 
posilnenie spolupráce so školskými zariadeniami  s použitím inovatívnych metód vzdelávania. 
Zvýšiť záujem čitateľov, budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond, poskytovať 
používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať občanom prístup k informáciám – 
to všetko patrilo k nosným prioritám Regionálnej knižnice, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri 
zhromažďovaní i uchovávaní prameňových údajov z regionálnych dejín a zo života literárnych 
osobností. Zabezpečuje, aby tieto dokumenty boli dostupné nielen súčasnej, ale aj budúcim 
generáciám. 

V roku 2019 Regionálna knižnica usporiadala 19 podujatí, ktoré sa tešilo vysokému 
záujmu. Výchovno-vzdelávacie aktivity a kultúrno-spoločenské podujatia boli zamerané na 
spopularizovanie a posilnenie pozitívneho vzťahu k čítaniu nielen mladej, ale aj staršej 
generácie. V spolupráci s okolitými školskými zariadeniami sa uskutočnili literárne aktivity 
určené  pre detí a mládež. Knižnica každoročne sa zapája do medzinárodného programu  
„Týždeň slovenských knižníc“ v spolupráci s okolitými materskými a základnými školami, kde 
sú prezentované populárne slovenské ľudové rozprávky. Ďalším významným literárnym 
programom Regionálnej knižnice je „Noc s Andersenom“ – netradičné spoločné čítanie 
a interaktívne aktivity pre mladých čitateľov. Medzinárodný program „Maratón čítania“ sa 
realizovalo v znamení motivovania žiakov k čítaniu a rozvíjaniu tvorivosti a komunikačných 
zručností. V jesenných mesiacoch sa konali dve  recitačné súťaže, prvá na počesť zosnulého 
autora Lajos Gyüre pod názvom „IN MEMORIAM GYÜRE LAJOS“ z jeho diel, druhá z vlastných 
tvorieb žiakov ZŠ MaP, ktorá umožnila prezentovať fantáziu a kreativitu prostredníctvom 
poézie a prózy. Pomocou finančnej dotácie od KULT-MINOR sa realizovali literárne stretnutia 
s miestnymi a zahraničnými autormi (Ing. László Magyar, Csaba Máté, Gyula Bodnár, György 



 

Hogya, Katatin Mátyás Hudák, Ing. Peter Muszka – bestseller na portáli AMAZON, Mira Szabó 
– bestsellerka z Maďarska, Szomolai Tibor, Daruka Mihály z Múzea biblie Vizsoly /H/) s 
cieľom predstaviť a priblížiť čitateľom diela autorov.  

5.2           Ťažiskové úlohy 
 

Knižnica: 
a) venovala permanentnú pozornosť kvalitnému dopĺňaniu knižničného fondu  
b) pre získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov pre rok 2019, vypracovala 

výzvu do  programu „Márai“ a výzvu pre sponzorov za účelom darovania kníh    
c) v súlade so zmenou legislatívy prepracovala a doplnila interné dokumenty pre jej 

ďalší plynulý chod 
d) vyššiu informovanosť občanov a používateľov knižnično-informačných služieb 

napĺňala  aktualizáciami svojej webové stránky 
e) v rámci svojich kompetencií poskytovala informačnú a koordinačnú pomoc občanom, 

študentom regiónu KCMaP a spolupracovala s knižnicami z iných miest a obcí 
f) svoje kultúrno-vzdelávacie aktivity prepojila s výchovno-vzdelávacím programom 

materských, základných a stredných škôl  
g) pri príprave a realizácií kultúrno-vzdelávacích podujatí spolupracovala aj s kultúrnymi 

a vzdelávacími inštitúciami v meste a miestnymi spoločenskými organizáciami, ďalej 
s UNICEFOM Bratislava a s Knihovňou v Uherskem Hradišti. 

 

V rámci knižnično-informačných služieb zabezpečila knižnica donášku kníh a to 

prevažne pre zdravotne znevýhodnených používateľov knižnice. 

 

Personálne zabezpečenie 

Stav zamestnancov k 31. 12. 2019 
 priemerný evidenčný počet zamestnancov:  3                      
 zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti: 3 
 zamestnanci s VŠ knihovníckym vzdelaním: 1       
 zamestnanci so SŠ knihovníckym vzdelaním:  0    
 zamestnanci s knihovníckym odborným minimom: 0 

  

5.3       Základné  činnosti   knižnice 

 
Knižničné fondy 
 
Stav knižničného fondu  k 31.12.2019 
 

 Celkový počet Hodnota 

Knižničné jednotky 28 772 49 445,51 € 

Prírastok knižničného fondu 424 1 757,74 € 

Úbytok knižničného fondu 0 0,00 € 

Prírastok periodík 0 0,00 € 

 



 

Košický samosprávny kraj (KSK) poskytlo na nákup nových knižných fondov sumu 
v hodnote 1 757,74 € z čoho bolo zakúpených 190 zv. kníh. Formou darov od používateľov  
a čitateľov knižnice, rôznych organizácií a autorov publikácií získala knižnica 234 zv. kníh. 

Rozšírenie ponuky periodík bolo realizované na základe požiadaviek používateľov  
a využitím odoberania bezplatnej ponuky niektorých titulov. 

Prírastky knižničnej jednotky sa evidujú postupne elektronicky v programe KIS MaSK 
v module katalogizácia. Čitateľská verejnosť bola o nových zbierkach knižničného fondu 
informovaná prostredníctvom letákov a facebookovej stránky knižnice. 

 

5.4           Ochrana fondov 
 

Ochrane knižničného fondu sa venovala zvýšená pozornosť. Za stratené knihy sme 

žiadali od čitateľov prevažne adekvátne náhrady, tiež sme požadovali finančné náhrady, 

ktoré určovala akvizičná komisia.  

 

Stav knižného fondu za roky 2015 - 2019 

Typ dokumentov 
Stav 
2015 

Stav 
2016 

Stav 
2017 

Stav 
2018 

Stav 
2019 

  Krásna lit. pre dospelých 16 327 11 553 11 809 11 992 12 181 

  Náučná lit. pre dospelých 8 655 8 724 8 809 9 017 9 163 

  Krásna lit. pre deti 5 872 5 464 5 519 5 690 5 759 

  Náučná lit. pre deti 1 394 1 497 1 501 1 530 1 547 

  Elektronické dokumenty 105 116 116 119 122 

  Spolu 32 353 27 354 27 754 28 348 28 772 
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Prírastky knižného fondu podľa spôsobu nadobudnutia za roky 2015 - 2019 

Spôsob  nadobudnutia 2015 2016 2017 2018 2019 

  Kúpa 0 103 215 166 190 
  Dar 496 308 185 428 234 

  Nahradená - - - - - 

  Prevod a iné - - - - - 

  Spolu 496 411 400 594 424 

 

 
 
 

5.5           Služby 
 
Používatelia – čitatelia 
 

V roku 2019 zaregistrovala regionálna knižnica 430 čitateľov. Z toho 162 čitateľov do 
15 rokov. Napriek súčasnému nepriaznivému demografickému vývoju sme v uplynulom roku 
nezaznamenali pokles čitateľov ale naopak, dedukovali sme výrazný nárast. Deti navštevujú 
knižnicu s rodičmi a so svojimi učiteľmi počas vyučovacích hodín. Knižnica počas roka 
pripravila podujatia pre materské školy, základné školy a stredné školy, ktoré sú prijímané 
tak deťmi ako aj učiteľmi veľmi pozitívne. Z celkového počtu zaregistrovaných bolo 268 
dospelých používateľov, vrátane stredoškolských a vysokoškolských študentov a dôchodcov.  
 Knižnicu navštívilo 2 338 návštevníkov, ktorým boli poskytnuté nielen absenčné 
a prezenčné výpožičné služby, ale aj špeciálne služby: internet, tlač, kopírovanie a 
skenovanie dokumentov, rešeršné služby a MVS (medziknižničná výpožičná služba). Na 
kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatiach bolo 3 160 návštevníkov. 
Spolu teda knižnicu navštívilo 5 298 návštevníkov. 
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Používatelia za roky 2015 - 2019 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Používatelia celkom 269 293 354 427 430 

z toho 
 

dospelí 212 191 227 297 268 

deti do 15 
rokov 

57 102 127 130 162 

 

 

 
 
 

 
Výpožičky 

 
V roku 2019zrealizovala regionálna knižnica celkovo 6 684 výpožičiek. Z toho 

absenčné výpožičky 4 959, ktoré predstavovali: odbornú literatúru pre dospelých 413, 
krásnu literatúru pre dospelých 3 657, odbornú literatúru pre deti 100, krásnu literatúru pre 
deti 789. Prezenčné výpožičky 1 725. 
 Knižnično-informačné služby z vonkajších informačných zdrojov, databáz  
a knižničných fondov sme mimo našej knižnice poskytli všetkým skupinám návštevníkov 
podľa ich potrieb. 
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Celkový prehľad výpožičiek za roky 2015 – 2019 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Výpožičky celkom 4 507 4 574 4 870 6 532 6 684 

z toho 
 

absenčné 3 364 3 379 3 271 4 877 4 959 

prezenčné 1 143 1 195 1 599 1 655 1 725 

MVS 0 10 14 19 52 
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Špeciálne knižnično-informačné služby 
 

Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb poskytla Regionálna knižnica svojim 
používateľom tieto služby: kopírovacie služby, internetové služby, skenovanie, tlač 
elektronických dokumentov z internetu a z USB kľúčov. V našej knižnici je ďalej možnosť aj 
bezdrôtového Wi-Fi pripojenia na internet. 

Okrem výpožičnej činnosti zabezpečili pracovníci knižnice aj ďalšie knižnično-
informačné služby. Veľkú pozornosť venovali aj individuálnej práci s používateľom 
a uspokojovaniu ich čitateľských potrieb a požiadaviek.  

Služby verejných internetových staníc využilo 623 používateľov. Registrovaní čitatelia 
mohli aj v tomto roku využívať prístup na internet a to 1/2 hodiny denne zdarma. Internet 
využívali najmä neregistrovaní používatelia. 
 
 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

 
Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim 

používateľom prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Túto službu využilo 
14používateľov a bolo zaslaných52 žiadaniek. Išlo najmä o literatúru pre vysokoškolských 
študentov z oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie, ekonomiky a medicíny. 
 

5.6         Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
  

Knižnica pripravila a zrealizovala 19 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 783 
návštevníkov. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré zorganizovala 
a uskutočnila knižnica, boli zamerané na získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu a vytváraniu 
návyku mladých používateľov na pravidelné návštevy knižnice ako zdroja poznania 
a všestranných informácií. Podujatia boli určené pre všetky vekové kategórie so zameraním 
na aktivity podporujúce slovenskú a zahraničnú literatúru a kultúru.  Podujatia vyplývali 
z celospoločenských a čitateľských požiadaviek. 

Vo vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach boli pripravované pre deti 
školského i predškolského veku najmä tvorivé dielne, zážitkové čítania, súťaže, rozprávkové 
dopoludnia, informačné výchovy, putovné výstavy, prednášky. Tieto podujatia mali pozitívny 
ohlas a boli veľmi úspešné. 

 Zorganizovalo sa niekoľko besied s regionálnymi autormi, aj inými súčasnými 
predstaviteľmi a ilustrátormi, umožňujúc tak nahliadnuť do činnosti knižnice. 

Veľmi úspešný bol aj Týždeň slovenských knižníc, ako aj tradičné podujatie Noc s 
Andersenom. Rovnako veľký úspech zožal aj Týždeň slovenských rozprávok - počas ktorého 
sa v priebehu jedného celého týždňa čítali deťom materských škôl a žiakom 1. stupňa 
základných škôl v meste,slovenské ľudové rozprávky. 

 
 
 
 
 

 



 

5.7           Regionálna  činnosť 
 
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 
Fond regionálnej literatúry 
 

Fond regionálnej literatúry je využívaný pri poskytovaní informácií regionálneho 
charakteru a prezenčnému štúdiu používateľov. Bol priebežne doplnený a archivuje všetky 
typy regionálnej a tlačenej produkcie (knihy, periodiká, drobné tlače). Počas roka sme 
vyradili opotrebované a zastarané knihy. 
 
Knižnično-informačný systém 
 

Naďalej prebiehalo spracovávanie regionálnej databázy, podľa aktuálnej verzie KIS 
MaSK. 
 
Konzultačné a referenčné služby 
 

Boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, telefonicky aj elektronicky pri: 
 orientácii v knižnično-informačných zdrojoch 
 vyhľadávaní dokumentov, kníh a článkov 
 citáciách a súpisoch literatúry seminárnych a diplomových prác 
 pri zostavovaní rešerší. 

 

 

Informatizácia knižnice 
 

Knižnica vlastní v súpise výpočtovej techniky  7 osobných počítačov (PC) z ktorých sú 
4 počítače prístupné pre verejnosť k pripojeniu na internetu a 1 tablet, ktorý sa využíva pre 
zber a zhromažďovanie podnetov a názorov od svojich používateľov v podobe online 
dotazníka za účelom neustáleho zlepšovania svojich služieb. Knižnica umožňuje svojim 
používateľom aj bezdrôtové (Wi-Fi) pripojenie na internet. Ďalej knižnica vlastní 1 tlačiareň  
k PC. 

 

5.8           Projektová činnosť 
 

V roku 2019 boli podané a úspešne realizované dva projekty z grantového systému 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín:  

 „ Kniha – kľúč k detskému srdiečku“ v sume 500,00 € 
 „ Literárny navigátor“ v sume 1800,00 € 

 
 
 

5.9          Spolupráca 
 

Na území mesta 
Knižnica spolupracuje: 

 S Mestským kultúrnym strediskom Kráľovský Chlmec, 
 S Centrom voľného času Kráľovský Chlmec,   
 S klubmi dôchodcov v meste,  



 

 So všetkými materskými školami v meste Kráľovský Chlmec, 
 So všetkými základnými školami v meste Kráľovský Chlmec, 
 So Špeciálnou základnou školou Kráľovský Chlmec, 
 So strednými školami v meste Kráľovský Chlmec. 

 

 
V regiónoch Medzibodrožia a Použia 
 

Knižnica spolupracuje: 
 S miestnymi mestskými a obecnými kultúrnymi strediskami,  
 S miestnymi obecnými a školskými knižnicami, 
 S klubmi dôchodcov v regiónoch. 

 
Spolupráca s knižnicami 

 Slovenská národná knižnica – Martin 
 Slovenská pedagogická knižnica – Bratislava 
 Štátna vedecká knižnica – Košice 
 Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava – Prešov 
 Zemplínska knižnica – Trebišov 
 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – Michalovce 
 Štátna vedecká knižnica – Banská Bystrica 

 

5.10 Hospodárenie  knižnice 
 

Regionálna knižnica je ako súčasť Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia vo 
svojom hospodárení a rozpočtových pravidiel nedeliteľnou súčasťou kultúrneho centra 
a riadi sa smernicami zriaďovateľa.  
 
Knižnica v roku 2019 mala príjem z hlavnej činnosti :   606,80 € 
Príjem z inej služby (burza kníh):           48,50 € 
Celkový príjem knižnice :          655,30 € 
 

Štandardizácia knižníc 
 

Doplnenie knižného fondu kúpou: 
 KNIHY PRE KAŽDÉHO  s. r. o. 56 kníh v hodnote 301,78 € 
 Ing. Ivan Lazík 54 kníh v hodnote 726,59€ 
 FADAFA BOOKS s. r. o. 80 kníh v hodnote 729,37 € 

 
Spolu: 190 kníh v hodnote 1 757,74 € 
 
Doplnenie knižného fondu z grantov a z darov: 

 program „MÁRAI“ 106 kníh z toho 3 CD v hodnote  804,35 € (269 884 Ft) 
 Dar knižnice od „Autora – Peter Muszka”1 kniha v hodnote 10 € 
 Dar knižnice od „Autora – György Cap”1 kniha v hodnote 5 € 
 Dar knižnice od „Autora – Gyula Bodnár”1 kniha v hodnote 7 € 
 Dar knižnice od „Autora – Katalin Mátyás Hudák”1 kniha v hodnote 7 € 



 

 Dar knižnice od „Autora – Ing. Ladislav Magyar”1 kniha v hodnote 5 € 
 Dar knižnice od „Autora – GyörgyHogya”3 knihy v hodnote 27,69 € 
 Dar knižnice od „Autora – JuditFegykó”1 kniha v hodnote 10 € 
 Dar knižnice od „Autora – Peter Karpinsky”1 kniha v hodnote 10 € 
 Dar knižnice od „Autora – Magdaléna Lavrincová”1 kniha v hodnote 9,90 € 
 Dar knižnice od „Autora – Mira Sabo”1 kniha v hodnote 12,63 € 
 Dar knižnice od „Autora – Tibor Szomolai”2 knihy v hodnote 28 € 
 Dar knižnice od „Autora – Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský 

Chlmec”1 kniha v hodnote 0 € 
 Dar knižnice „od čitateľov” 113 kníh v hodnote  0 € 

 

Spolu: 234 kníh v hodnote 936,57 € 

5.11         Vyhodnotenie  činnosti regionálnej knižnice za rok 2019 
 

Hlavným cieľom v roku 2019 bolo zameranie sa na realizáciu nasledovných úloh : 
 posilnenie spolupráce so školskými zariadeniami s použitím inovatívnych metód 
 budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond 
 poskytovať používateľom knižnično-informačné služby. 

 

 

1. Plánované a uskutočnené aktivity  

Plánované 11 

Uskutočnené 17 
 

2. Prehľad metodiky a inštruktáže  

Metodické návštevy 0 

Metodické konzultácie 0 

Odborné porady 0 
 

3. Knižný fond Počet kníh Hodnota 

Knižný fond k 31.12.2019 28 772 49 445,51 € 

Z toho: Mesto Kráľovský Chlmec 20 067 37 389,53 € 

KCMaP - Kráľovský Chlmec 8 583 12 055,98 € 

Z toho spolu knihy a zviazané periodika 28 650 49 445,51 € 

Elektronický fond k 31.12.2019 122 0,00 € 

Z toho: Mesto Kráľovský Chlmec 79 0,00 € 

KCMaP - Kráľovský Chlmec 43 0,00 € 
 

4. Ročný prírastok knižných jednotiek   

Ročný prírastok knižných jednotiek 421 1 757,74 € 

Z toho: kúpou 190 1 757,74 € 

darom 231 0,00 € 

Ročný prírastok elektronických 
jednotiek 

3 0,00 € 

Z toho: kúpou 0 0,00 € 

darom 3 0,00 € 



 

 

5. Používatelia – počet zaregistrovaných 430 

Návštevníci knižnice spolu 5 298 

Z toho: súhrn  návštev  čitateľov 1 700 

návštevníci podujatí 2 960 

reprografické služby 15 

aktívny používatelia internetu 623 
 

6. Ďalšie činnosti  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 
podujatia pre verejnosť 

17 

Z toho: výchovno-vzdelávacie 8 

kultúrno-spoločenské  9 

 

7. Informačné  technológie  

Počet osobných počítačov 7 

Z toho pre verejnosť 4 

Počet PC pripojených na internet 7 

Počet prístupov používateľov na internet  
623 

Počet návštev internetovej stránky knižnice - 

 

Pre efektívny a rýchly prístup k informáciám sme zabezpečili v knižnici trvalý, neobmedzený 

prístup na internet pre všetkých občanov mesta.  

 

8. Hospodárenie  

Tržby spolu 655,30 € 

Z toho poplatky za knižničné činnosti 606,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 
Táto kapitola obsahuje tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov, 
ekonomickej udržateľnosti, správy majetku a mzdové náklady v sledovanom období 
k 12.31.2019. 
 

6.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 185 505,00         275 549,76 275 549,76 

Kapitálový transfer 0,00 9 411,73 9 411,73 

Spolu 185 505,00          284 961,49 284 961,49 

 

 

Príjmy celkom Výdavky celkom 

284 961,49 284 961,49 

 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov 

   284 961,49 205 267,50 prev. 
     9 411,73 kap. 
   15 337,00 činn. 
     2 500,00 knihy 
         500,00 broz. 

22 500,00 – KULT MINOR 
615,84 – BGA 

23 529,42 – Interreg V-A 
2 300,00 - sponzori 

0,00 

3 159,29 
z toho vrátené 

od KSK 
 3 000,00 

0,00 

284 961,49  233 016,23 48 945,26  3 000,00  

 
 
 

Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV Odvody Tovary a služby Kapitálové výdavky Činnosť 

284 961,49 107 348,93 41 317,07 56 601,50 9 411,73 70 282,26 

 
 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

284 961,49 214 679,23 70 282,26 

 
 
 
 
 
 



 

6.2 Správa majetku 
 

1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií Poznámka 

0 - 
 
 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 

finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania Poznámka 

- - - - - 

 
2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

Názov akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 

koniec) 

Realizované práce v danom 
roku 

Objem finančných 
prostriedkov          

Zdroj financovania Poznámka 

Úprava dvora 
a nádvoria 

Regionálneho
múzea J. 

Mailátha - 
dofinancovani

e 

 
14.10.2019 
25.11.2019 

Rekonštrukčné práce 
a dodávka materiálov na 
úpravu dvora a nádvoria 
Regionálneho múzea  J. 

Mailátha - dofinancovanie 

9 411,73 
Košický 

samosprávny kraj 
Spolufinancovanie  

0,00 EUR 

 

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
 

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa 

Nájomník 
Trvanie nájomného vzťahu 

od - do 

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

za rok 2019 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia nedisponuje žiadnymi priestormi. 

 
Tabuľkový prehľad prenajatých priestorov KCMaP 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa  Prenajímateľ - vlastník 
Trvanie nájomného vzťahu 
od - do 

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

Regionálna knižnica  
Ul. Hlavná 72 

Kráľovský Chlmec 

GNK – FOTOLAB 
Július Orehovský 

Leles 

10.10.2011 – 
09.10.2020 

doba nájmu  10 rokov 

17 100,00 EUR – nájom 
nebytových priestorov 

2 957,55 EUR - režijné náklady 

Regionálna muzeálna 
expozícia J. Mailátha 

a nádvorie múzea 
Ul. J. Mailátha 4 

Kráľovský Chlmec 

Mesto 
Kráľovský Chlmec 

01.07.2006 – 
30.06.2036 

doba nájmu  30 rokov 

  1,03 EUR – nájom 
nebytových priestorov múzea 

a nádvorie 
 6 253,91 EUR - režijné 

náklady 

Sklad 
Ul. Hlavná 716 

Kráľovský Chlmec 

Mesto 
Kráľovský Chlmec 

01.07.2016 – doba 
neurčitá 

1 000,00 EUR – nájom 
nebytových priestorov 
2 351 ,30 EUR - režijné 

náklady 

Kancelária 
Ul. Boľská 41 

Kráľovský Chlmec 

Mesto 
Kráľovský Chlmec 

04.06.2006 – doba 
neurčitá 

0,00 EUR – nájom nebytových 
priestorov 

0,00 EUR - režijné náklady 

Kancelária - prechodná 
Ul. Nemocničná 1267/9 

Kráľovský Chlmec 

ROSS KC, s.r.o. 
Kráľovský Chlmec 

01.09.2018 – doba 
neurčitá 

2 325,00 EUR – nájom 
nebytových priestorov 

3 040,00 EUR - režijné náklady 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

6.3 Projektová úspešnosť 
 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu 

Cieľ projektu 
- stručne 

Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

 
Získaná 
dotácia 

Zdroje z 
KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

FotoArt 

Fotografický 
kurz pre 
mládež 

a dospelých 

72c 
0040200 

1 800,00 140,00 0,00 0,00 1 940,00  31.12.2019 Kultminor  

Kniha – kľúč 
k detskému 

srdiečku 

Rozvíjanie 
kultúry 
čítania 

72c 
0040200 

500,00 103,00 0,00 0,00 603,00  31.12.2019  Kultminor  

Literárny 
navigátor 

Literárne 
aktivity pre 

mládež 
a dospelých 

72c 
0040200 

1800,00 150,00 0,00 0,00 1950,00 31.12.2019 

 
Kultminor  

Tokajský festival 
Multižánrový 

festival 
72c 

0040200 
4 000,00 422,00 0,00 0,00 4422,00  

 
15.06.2019 

 

Kultminor 
 

Mulatos Romale  
Krajský 
rómsky 
festival 

72c 
0040200 

11 900,00 650,00 0,00 0,00 12 550,00  22.06.2019 
Kultminor  

 

Svetlo-pohyb- 
priestor 

Odborný kurz 
pre vedúcich 
divadelných 

skupín 

72c 
0040200 

1000,00 75,00 0,00 0,00 1075,00 31.12.2019 Kultminor  

XIII. Polatorická 
jar 

Súťažná 
prehliadka 
detských 

divadelných 
súborov  

72c 
0040200 

1500,00 150,00 0,00 0,00 1650,00 31.12.2019 Kultminor  

XVII. 
TokajiFesztivál - 
RákócziEurópája 

Multižánrový 
festival 

72c 
0040200 

615,84 0,00 0,00 0,00 1535,56 31.12.2019 BGA Zrt. 

Kultúrne 
bzučanie na 

integrovaných 
cestách 

Spoločná 
ochrana, 
rozvoj a 
využitie 

prírodného a 
kultúrneho 
dedičstva v 

pohraničných 
oblastiach  

41-001 
0040300 

20 000,00 3 529,42 0,00 0,00 23 529,42 31.12.2019 

Fond 
Malých 

projektov  
Interreg 

V-A 
 

KSK 

Svätomartinský 
festival 

a jarmok 
domácich 
produktov 

Husacie hody 
a jarmok 
domácich 
produktov 

41-001 
0040200 

0,00 980,00 0,00 0,00 980,00 19.10.2019 
Bežné 

výdavky  
KSK 

 
 



 

V rámci dotačných systémov v roku 2019 sme úspešne realizovali 9 samostatných projektov 
a 3 v spoluorganizovaní samospráv a občianskeho združenia.  Z KULT-MINOR 7, z Fondu 
malých projektov – Interreg V-A a spolufinancovania Košického samosprávneho kraja 1, a 
1 z nadácie Bethlen Gábor Alap. Cieľom úspešných projektov bolo skvalitniť  a rozšíriť 
ponuku kultúrnych služieb prostredníctvom organizovaných podujatí, kultúrno-spoločenský 
a výchovno-vzdelávacích aktivít.  
      Finančné dotácie boli účelovo a efektívne využité v plnej výške na úhradu a realizovanie 
projektových aktivít v súlade so schváleným rozpočtom. Spolufinancovanie hradené 
z finančných prostriedkov KSK boli hradené honoráre účastníkom, strava a občerstvenie pre 
účinkujúcich a materiály nevyhnutné na zabezpečenie podujatí.  
 
 
Projektová úspešnosť aktivít v spoluorganizovaní 
 

Názov projektu Spoluorganizátor 
Cieľ projektu - 

stručne 
Získaná dotácia Finančný zdroj 

Termín 
realizácie 

Tokajský 
festival 

Obec Borša 
Multižánrový 

festival 
3 600,00 EUR 

Košický 
samosprávny 
kraj 

15.06.2019 

Stretnutie 
európskych 
tradičných  
rómskych 
remeselníkov – 
jarmok 
rómskych 
remesiel 

Združenie mesta 
Kráľovský 
Chlmec 

Medzinárodný 
festival rómskej 
kultúry a jarmok 

rómskych 
remesiel 

3 350,00 EUR 
Košický 
samosprávny 
kraj 

22.06.2019 

Svätomartinský 
festival 
a jarmok 
domácich 
produktov 

Obec Veľké 
Trakany 

Husacie hody 
a jarmok 
domácich 
produktov 

3 350,00 EUR 
 

Košický 
samosprávny 
kraj 19.10.2019 

1 535,49 EUR 
Bethlen Gábor 
Alap 

 
 
Projekty podporované z KULTMINOR : 
 

1. FotoArt 
2. Kniha – kľúč k detskému srdiečku 
3. XVII. Tokajský festival 
4. Mulatos Romale 
5. Svetlo-pohyb- priestor 
6. Literárny navigátor 
7. XIII Polatorická jar 

 
Projekty podporené Bethlen Gábor:      

1. XVII. Tokaji Fesztivál - RákócziEurópája 
 

Fond Malých projektov Interreg V-A: 
1. Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách 

 



 

7. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov 
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 
2019 (áno/nie) 

Pozn. 

Riaditeľka 100 % 1 áno  

Ekonómka 100 % 1 áno  

Kultúrny manažéri 100 % 3 áno  

Knihovníci 100 % 3 áno  

Muzeológovia 100 % 3 áno  

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 11  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 11  
Počet novoprijatých 2  
Počet tých, čo odišli 2  

 

7.1 Vzdelávanie zamestnancov 
 

Počet obsadených pracovných miest k 31.12.2019 v organizačnej štruktúre KCMaP 
bolo 11. Fyzický stav pracovníkov k 31.12.2019 KCMaP vykazuje 11. Personálna organizačná 
zmena v KCMaP v priebehu roka v počte dvoch zamestnancov sa realizovalo z dôvodu 
nástupu zamestnanca na dôchodok a na základe žiadosti zamestnanca o ukončenie 
pracovného pomeru.    
 
Vzdelávania a rozvoj zamestnancov: 
 Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného rastu a kvalifikácie 
zamestnancov. Jeden z prioritných aktivít KCMaP je vzdelávanie zamestnancov. Pravidelne 
zabezpečuje a umožňuje ich účasť na odborných seminároch a školeniach v oblasti kultúry, 
knihovníctva, muzeológie, manažmentu, marketingu i účtovníctva zo zámerom rozšírenia a 
skvalitnenia pracovných zručností a získavania potrebných informácií. 
 Hlavný cieľom vzdelávania pracovníkov je oboznámenie a aktualizovanie vedomostí 
na báze rôznorodých akreditovaných prednáškach zo strany Košického samosprávneho kraja 
a iných vzdelávacích inštitúcii. 
 
 
Účasť na školeniach: 
V sledovanom období zamestnanci KCMaP absolvovali nasledovné vzdelávacie aktivity: 
 
Alexandra Jabriková, ekonómka: 

 Excel pre ekonómov, UPJŠ Košice 

 Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so soc. poisťovňou a ako im 
predchádzať, Trebišov 

 Mzdová účtovníčka a II Q roku 2019, Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o, 



 

 Mzdová účtovníčka a IV Q roku 2019, Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o, 
 
Ing. Gergő Gulyas, referent kultúry a marketingu: 

 Informačný seminár Kultminor pre podávanie projektov, Košice 

 Informačný seminár FPU pre podávanie projektov, Košice 

 Počítačové zručnosti pre život ECDL, UPJŠ, Košice 
 
Mgr. Patrik Brhlík, referent, muzeálna činnosť:  

 Informačný seminár Kultminor pre podávanie projektov, Košice 

 Informačný seminár FPU pre podávanie projektov, Košice 

 Tradície inšpirujú inovácie, KSK Košice  

 Počítačové zručnosti pre život ECDL, UPJŠ, Košice  

 Ako písať  úspešný projekt“, KSK 
 
Ing. Zsanett Szidor Lukács, Ing. Diana Vernerová, referentky kultúry 

 „ Ako písať  úspešný projekt“, KSK 
 
Edita Biacsková, Bc. Diana Gerdová – referentky knižnice 

 odborný seminár pre knihovníkov, Trebišov (2x) 
 
Edita Biacsková 

 odborný seminár pre knihovníkov, Veľké Kapušany  
 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia nemá žiadne občianske združenia. 
 
Práca s dobrovoľníkmi 
KCMaP aj  roku 2019 pravidelne spolupracuje s dobrovoľníkmi vďaka Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny vo forme dobrovoľníckej a absolventskej praxi. Ich činnosť bola 
zúročená pri pripravovaní  festivalov a iných kultúrno – spoločenských akcií, muzeologickej a 
knižničnej činnosti ktorá organizácia vykonávala. 
 
Problémové oblasti 
Najväčším problémovým faktorom ostáva vysoká miera nezamestnanosti regióne – praktický 
žiadna investičná činnosť, nevyvinutá infraštruktúra, odliv absolventov univerzít 
a kvalifikovaných odborníkov do zahraničia, nízke finančné ohodnotenie a vyľudnenie dedín 
v regiónoch Medzibodrožia a Použia. 
 
Návrh riešenia do budúcna 
Z nášho pohľadu vidíme riešenie do budúcna v tom, aby boli odstránené vyššie uvedené 
problémové faktory. 
 
 
 



 

8. Marketing a propagácia 
 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v roku 2019 zaznamenalo 11 kľúčových 
propagačných aktivít z ktorých najvýznamnejšie boli videoreportáže o cezhraničnej 
spolupráci s Integrovanou knižnicou a muzeálnou expozíciou Lajosa Hatvanyho, kultúrno-
spoločenských aktivitách – Tokajský festival 2019, MULATOS ROMALE, Svätomartinský 
festival a jarmok domácich produktov, Polatorická jar, výstavách a výchovno-vzdelávacích 
aktivitách v múzeu – Obnovujúce sa architektonické dedičstvo Karpatskej kotliny, 
Veľkonočné tvorivé dielne a expozície, Operné interpretácie, Festival Zemplínskych múzeí 
a pod. 
   

Tabuľkový prehľad propagačných aktivív KCMaP v roku 2019 
 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

dvojmesačník Régió, kalendárium Régio 2019, denník 
Újszó, Kassai Figyelő, Chlmecké názory, mesačník Best, 
knižná publikácia „Hodnoty Medzibodrožia a Použia“, 
tlačená informačná brožúra KCMaP 

Sociálne médiá 
 
 

Webové sídlo inštitúcie, facebook, instagram, bumm.sk, 
ma7.sk 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

maďarský magazín RTVS 2, rádio Patriot, TV Duna -
videoreportáže 

Iné 
 
 

bilboardy, plagáty, pozvánky, letáky, video zostrih 
podujatí 

 

8.1 Stratégia marketingu KCMaP 
 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia má za cieľ zvýšiť povedomie obyvateľov regiónu 
o svojej činnosti, plánovaných a realizovaných aktivitách a inováciách nasledovne: 

- Vytvorenie a spustenie online dotazníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pri plánovaní 
budúcoročných aktivít 

- Oslovenie mladej generácie obyvateľstva – na tento účel bol okrem novej FB stránky 
inštitúcie vytvorený aj Instagramový profil, kde chceme pomocou fotografií a videí 
priamo z našich podujatí vytvoriť silnú a rozrastajúcu komunitu mladých ľudí 
a prispieť k zveľaďovaniu kultúrneho života kraja 

-  Osadenie reklamno-navigačných tabúľ pri vstupných bodoch mesta Kráľovský 
Chlmec a blízkeho okolia, v snahe usmerniť návštevníka kraja do jedných z našich 
inštitúcií (Regionálna knižnica, Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha)  

- „Vyčnievať z davu“ – zakúpenie statickej svetelnej LED reklamy pre chodcov 
a motoristov v centre mesta Kráľovský Chlmec.  

 
 



 

9. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 

9.1 Rozvojové ciele 
 
Medzi prioritné rozvojové ciele KCMaP patria: 
 

- Aktualizovať obsah činnosti, produktov a služieb, určiť, nastaviť a kvantifikovať 
porovnateľné merateľné ukazovatele činnosti úsekoch KCMaP. Nastaviť kritéria a definovať 
základné obsahy činností a výstupy pre ich hodnotenie a porovnanie.  
 
- Zvýšiť obsah a kvalitu ponuky kultúrnych služieb s dôrazom na odborné poslanie, 
personálne zabezpečenie, efektivitu, kreativitu, inovácie a na zabezpečenie kultúrnych a 
vzdelávacích potrieb obyvateľov regiónu vzhľadom k regionálnym kultúrnym, 
demografickým i sociálnym špecifikám.  
 
- Profilovať úsekov KCMaP ako odborné, programové, poradenské a vzdelávacie centrá pre 
rozvoj miestnej kultúry, záujmovú umeleckú činnosť, neprofesionálnu umeleckú tvorbu a 
neformálne vzdelávanie v zmysle zákona o Kultúrno-osvetovej činnosti aj v oblastiach 
kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu v regióne s dôrazom na hospodárnosť a 
finančnú udržateľnosť pôsobenia a na obsah a kvalitu ponuky kultúrnych príležitostí a 
služieb. 

9.2 Kultúra 
 
Úsek kultúry 
 

 podpora mladých talentov v záujmovej oblasti „MaP“ – tvorba databázy talentovaných 
umelcov a následná spolupráca na kultúrno-spoločenských podujatiach 

 ochraňovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo a tradície, ako aj kultúrne a duchovné potreby 
mladých ľudí – tvorba ankety, kde majú mladý ľudia možnosť vyjadriť svoje názory 
ohľadom kultúrneho života v „MaP“ 

 vydanie publikácie „Naše hodnoty“ skupiny MaP 
 zvyšovať uvedomenie si vlastnej kultúrnej identity formou medzinárodných festivalov zo 

zámerom na tvorbu a udržanie nových vzťahov a zdieľania jednotných kultúrnych 
hodnôt 

 vytvoriť podmienky pre zvyšovanie úrovne kultúry – organizovať informačné stretnutia 
s vedúcimi folklórnych skupín, tanečných skupín, divadelných súborov z „MaP“ so 
zreteľom na riešenie problematiky nezainteresovanosti mladých ľudí - tvorba tanečných 
táborov, divadelných krúžkov a iných voľnočasových aktivít za účelom zvýšenia 
povedomia kultúrneho a umeleckého života v „MaP“ 

 
 
 
 
 



 

Vízie 
 
Vybudovať kreatívne centrum - EUROTALENT -  vytvoriť podmienky na vznik kultúrnych 
inkubátorov – vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu s dôrazom na: 
vizuálne umenie, hudbu a scénické umenie, dizajn, reklamu a marketing.  
Interaktívne prostredie: 

 kreatívna zóna 

 konzultačné priestory 

 kancelárie 

 umelecké produkčné štúdiá 

 dielne, ateliéry 

 seminárne a konferenčné priestory 

 scénické vybavenie 

 multimediálne, zvukové vybavenie 

 vybavenie pre prácu s papierom, textilom 
 

 monitoring talentovaných mladých ľudí vo veku od 15 – do 25 rokov, v spolupráci so 
základnými a strednými školami a umeleckými školami v regióne Medzibodrožia 
a Použia (ďalej len „MaP“) a to v každej oblasti umenia (tanec, spev, divadlo, výtvarné 
umenie a pod.)   

 podporiť rozvoj mladých talentov formou festivalov, regionálnych a krajských súťaží, 
divadelných prehliadok a odborných seminárov 

 organizovať podujatia s víziou upútať pozornosť mládeže, hlavne pomocou 
interaktívnych vložiek s cieľom zachovania a posilnenia ich národnostnej identity 

 záležať na kultúrnom rozvoji prítomných národnostných menšín, organizovaním 
festivalov, literárnych stretnutí, besied a tvorivých dielní 

 neustále inovovať umelecké postupové súťaže a výstavy v spolupráci so základnými 
školami  
a prispieť tak k ich rozvoju kreativity 

 vzbudiť záujem mládeže o tradície našich predkov a formovať ich kultúrne 
povedomie a ďalší rozvoj 

 udržať úzke vzťahy s folklórnymi a tanečnými súbormi z „MaP“ a zabezpečenie ich 
účasti na kultúrno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí, organizovanou pod 
záštitou KCMaP 

 podporiť remeselníkov tvoriacich a žijúcich v záujmovej oblasti „MaP“  
 
 

9.3 Múzeum 
 
Vízie 

Vzhľadom na medziročný rast návštevníkov v regióne vytvoriť „Centrum prvého kontaktu“ 
pre turistov, v ktorom sa poskytne viac informácií o historických, prírodných a technických 
pamiatok, a o blížiacich sa podujatiach v regióne 



 

 väčší dôraz klásť na terénne výskumy, za cieľom získania, spracovania  a uchovávania 
informácií o histórií, zvykoch a tradícií nášho regiónu v kooperácií s národnými 
múzeami, samosprávami obcí a školskými inštitúciami. Na základe prieskumov 
nadobudnúť rôzne artefakty (historické fotografie, ručné práce, remeselnícke 
nástroje a pod.) 

 obnoviť obsah interaktívnych tabúľ s rôznymi modernými vedomostnými 
a interaktívnymi hrami 

 užšia spolupráca s mladou generáciou, zvýšiť ich záujem a nadšenie o históriu 
a múzeum, prostredníctvom podujatí ich priamo zapojiť do kultúrneho diania.  

9.4 Knižnica 

Vízie 
Vytvárať –Literárno - informačné centrum –knižný trh 
Vybudovať z knižnice moderné multifunkčné  kultúrno- vzdelávacie a literárno- informačné  
centrum. Poskytovať autorom možnosť prezentovať svoju tvorbu a zúčastniť sa na 
literárnych podujatiach. 

 intenzívnejšia propagácia miestnej slovenskej a maďarskej knižnej kultúry a literatúry  
 vydanie publikácie „Slovník Mezibodrožských a Použských spisovateľov, literárnych 

tvorcov“ 
 služby knižnice, knižný fond a aktivity musia byť nasmerované tak, aby v plnej miere 

zodpovedali záujmu  používateľov  
 systematickérozvíjanie knižného fondu 
 priebežná digitalizácia všetkých dokumentov (z fondu regionálnej knižnice)  
 zvýšenie počtu registrovaných používateľov, zamerať sa hlavne na mladšiu generáciu 

 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 Komentár 
 
XIV. Polatorická jar 

Krajský festival detských divadelných 
súborov 

Vôňa agátu Festival folklóru, gastronómie a vín 

V. Mulatos Romale Krajský festival rómskej kultúry 

XVIII. Tokajský festival Multižánrový festival 

Szirén Festival národnosti 

Deň maďarskej hudby  Hudobný festival národnostných menšín  

XIX. Medzibodrožský folklórny festival Festival folkloristov 
Kráľovská Bakchiáda Folklórny festival tradícií 
X. Svätomartinský festival Folklórny festival tradícií 

 
 
 
 
 
 
 



 

Strategické ciele KCMaP 
 

Strategický cieľ 1: Optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov 
 

Opatrenie Partneri Výstup 

1.5.1. 
Zvýšiť návštevnosť 
a úroveň podujatí 

Samosprávy 
Školy – ZŠ -  SŠ 
Spol. organizácie 
Csemadok 
Spoluorganizátori  
Cirkev 
Kult. inštitúcie 

Bohaté a netradičné zážitkové aktivity aj 
toho roku prispeli k zvýšeniu záujmu divákov 
najmä v ťažiskových podujatiach: 
Polatorická jar: stály záujem, tradícia, 
pravidelne úspechy  na celoslovenskej 
súťaže Podunajská jar.Tokajský 
festival:napomáha návštevníkom nazrieť do 
rozmanitosti kultúry zúčastnených regiónov 
a popredných folklórnych  a umeleckých 
súborov z domova a zo zahraničia. Tradične 
a nové formy podujatia – rozšírené spôsoby  
propagácie /periodiká,billboardy, sociálne 
siete/, návšteva  tokajských vinných pivníc, 
pamiatok okolitých dedín, rodinné tvorivé 
dielne,  tematické výstavy. 
Medzibodrožský folklórny festival : 
príležitosť pre folklórne skupiny z oblasti 
Medzibodrožia a Použia, prezentovať 
tradičnú ľudovú kultúru vo forme spevu 
a tanca a to všetko v prostredí 
Malohorešských vinných pivníc. 
Svätomartinský festival :  Ústredným 
motívom festivalu sú husi, ktorý je 
nadviazaný na celoplošný kultúrny program 
rozšírený o kulinárske zážitky, rodinné 
jesenné radovánky, imaginárne výstavné 
kompozície amatérskych umelcov, širokej 
škály domácich produktov, tradičnej ľudovej 
hudby spojenej s modernými 
improvizačnými hrami na javisku, 
prezentáciou tradičných ľudových tancov, 
ako aj výnimočných kultúrnych hodnôt 
Hornozemplínského regiónu. 
 

 
1.6.1 
Rozvíjať svoj partnerský potenciál 
Partneri : Zariadenia KSK 
Obce, domáci a zahraniční kultúrny aktéri, 
vzdelávacie inštitúcie KSK. 
 

 
Rozšírenie partnerských vzťahov : 
Partnerské zmluvy o spolupráci 2019 
Kultúrne zariadenia KSK  
Spoločné  súťaže – kvízy 
Výstavy - Vystúpenia 



 

Strategický cieľ 2. Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti a mládež 

opatrenie Partneri Výstup 

2.1.1 Zaviesť 
zážitkové aktivity 
do vyučovania 
predmetov 

Základné a stredné školy 
regiónov MaP 
ZUŠ, CVČ 

 
Tvorivé dielne  
Divadelné predstavenia 
Súťaže v prednese prózi a poézie 
Súťaže a kvízy, výstavy, odborné semináre 
v odbore dramatickej pedagogiky, výtvarne 
aktivity. 
 

2.3.1 Vytvoriť 
schémy a modely 
spolupráce tried s 
knižnicami, 
galériami a 
múzeami 

Základné a stredné školy 
regiónov MaP 

Návštevy škôl 
Zážitkové vyučovacie  hodiny v oblasti 
literatúry  – návšteva knižníc 
Prednášky - súťaže  : Spoznávaj svoj región, 
Obnovujúce architektonické dedičstvo, 
Team Talentum 

Strategický cieľ 3. Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 

Opatrenie Partneri Výstup 

3.3. Identifikovať a 
rozvíjať talenty, 
vytvoriť priestor na 
sebarealizáciu 

Kultúrne telesá 
a jednotlivci 
v regiónoch MaP 
a kultúrne inštitúcie 

- rozšíriť  sprievodné podujatia folklórnych 
festivalov 
-  rozšíriť lektorský zbor o nových remeselníkov, 
- pokračovať v organizovaní tvorivých dielní, 
 - pokračovať v cyklickom vzdelávaní respondentov 
TĽK 
- zvýšiť finančné prostriedky investované do 
vzdelávania  
-  podporovať existujúce folklórne a spevácke 
skupiny a iniciovať vznik nových. 
-  Aktualizácia databázy aktérov  podľa oblasti 
pôsobenia /TĽK, divadlo, výtvarníctvo/ 
– naďalej podporovať súťaže detských divadiel 

Strategický cieľ 5.Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov v regióne KSK 

opatrenie Partneri Výstup 

5.1.4 Akčný plán 
spolupráce 

Spoluorganizátori 
podujatí  

KCUBaR – Košická paleta, AMFO – SOS Sp.N. Ves 
MaKCjZ Trebišov – Výtvarná paleta, Hviezdoslavov 
Kubín  
Divadlo Thália- X. LibaGaliba 
Zemplínske múzeum Michalovce - Výstavy 

 
 

 
 
 
 
 



 

Prílohy: 
Organizačná štruktúra KCMaP 
Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti  
(ku kapitole 3.2.) 
Fotodokumentácia  
KULT 
 


