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VYHODNOTENIE ČINNOSTI VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
ZA ROK 2021
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov: Vihorlatské múzeum v Humennom
IČO: 37781391
Dátum vzniku: 1960
Dátum zriadenia (VÚC): 1. 4. 2002
Právna forma: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Telefón: +421 57 775 2240
E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk,
Webové sídlo: www.muzeumhumenne.sk
Sociálne siete: https://www.facebook.com/muzeumhumenne/
https://www.instagram.com/vihorlatskemuzeum/
Štatutár: Mgr. Vasil Fedič
1.1 POČET POBOČIEK
• Vihorlatské múzeum v Humennom nepôsobí v pobočkách.
1.2. POČET SPRAVOVANÝCH OBJEKTOV
• Vihorlatské múzeum v Humennom Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje štyri
objekty na území mesta Humenné:
Objekt renesančného kaštieľa − sídlo Vihorlatského múzea v Humennom
Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Plocha: 4257 m2
Účel využitia: Sídlo Vihorlatského múzea v Humennom s expozičnými, výstavnými
a spoločenskými priestormi
Stručný popis stavu: Historická budova renesančného kaštieľa, národná kultúrna pamiatka.
V roku 2021 bola ukončená III. etapa plánovanej rekonštrukcie.
Centrálny depozit Vihorlatského múzea v Humennom
Adresa: Námestie slobody 39 - 41, 066 01 Humenné
Plocha: 5238 m2
Účel využitia: centrálny depozit
Stručný popis stavu: objekt priestorovo a technicky nepostačujúci pre múzejné účely. Z troch
budov komplexu jedna dvojpodlažná budova odovzdaná na prenájom Slovenskému
červenému krížu v Humennom. Aktuálne nutná oprava strešnej krytiny.
Objekt garážového státia
Adresa: Mierová 33, 066 01 Humenné
Plocha: 24 m2
Účel využitia: garáž
Stručný popis stavu: vyhovujúci
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Objekt garážového státia
Adresa: Laborecká ul., č. súpis. 4128, 066 01 Humenné
Plocha: 18 m2
Účel využitia: garáž
Stručný popis stavu: vyhovujúci
Poznámka: Vihorlatské múzeum v Humennom je správcom areálu Expozície ľudovej
architektúry a bývania − skanzenu s priľahlým priestranstvom lesoparku. V areáli sa
nachádza 15 objektov historických objektov (múzejných zbierkových predmetov) sakrálnej,
bytovej a hospodárskej architektúry. Objekt drevenej cerkvi má štatút národnej kultúrnej
pamiatky.

2. MÚZEJNÁ SEZÓNA V ROKU 2021
2.1 NAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI:
NAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY V ROKU 2021
• Realizácia a ukončenie rekonštrukčných prác III. etapy obnovy kaštieľa - sídla
Vihorlatského múzea v Humennom.
• Bezpečná prevádzka a zachovanie múzejnej návštevnosti napriek obmedzujúcim
rekonštrukčným prácam na nádvorí kaštieľa.
• Strategické plánovanie a realizácia letných event-podujatí do bezpečnej a verejnosťou
vyhľadávanej lokácie areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzenu)
Vihorlatského múzea v Humennom. Nárast letnej návštevnosti v mesiacoch júl a august
prevýšil doterajšiu návštevnosť v tomto letnom období.
• Udržanie záujmu návštevníkov marketingovým výberom múzejného portfólia letnej
ponuky (event, tvorivé dielne, koncerty, festivaly).
• Udržanie kontaktu múzea so školami a ďalšími segmentami múzejného publika
prostredníctvom on-line múzejnej ponuky v rámci múzejného on-line projektu
Múzeum na doma (virtuálne výstavy, súťaže, školský portál, virtuálne prehliadky
expozícii).
• Zachovanie cyklických múzejných podujatí on-line formou.
• Prezentácia inštitúcie prostredníctvom edičnej činnosti (vydanie limitovanej série
kalendárového diela Z nádvoria ... a príprava vydania publikácie 60. rokov Vihorlatského
múzea v Humennom a 50 rokov folklórneho súboru Chemlon).
PROBLÉMOVÉ OBLASTI
• Adekvátne uloženie zbierkových predmetov v zmysle platnej legislatívy
(Hlavný dôvod problému je odobratie jednej budovy z užívania múzea, ktoré boli
súčasťou centrálneho depozitu).
• Nedostatočné personálne obsadenie zabezpečujúce rozsiahlu činnosť, správu a údržbu
majetku múzejnej inštitúcie, nakoľko v správe Vihorlatského múzea v Humennom je
rozsiahla historická budova renesančného kaštieľa, areál skanzenu s dobovými
expozičnými objektmi, lesopark v havarijnom stave a areál centrálneho depozitu.
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Zároveň prebiehala III. etapa rekonštrukcie kaštieľa, s ktorou súviselo aj sťahovanie a
bezpečnosť zbierkových predmetov, a to pri zabezpečovaní komplexnej múzejnej a osvetovej
činnosti za plného chodu činnosti inštitúcie.
2.2. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ORGANIZÁCIE:
SILNÉ STRÁNKY ORGANIZÁCIE
•
•
•
•
•
•
•

Strategické plánovanie
Controling
Jasná vízia činnosti
Segmentácia múzejného publika a personalizovaná múzejná ponuka
Kreatívny a vzdelávací potenciál múzea
Regionálny múzejný produkt
Cielená komunikačná stratégia múzea

SLABÉ STRÁNKY ORGANIZÁCIE
• Poddimenzovaný rozpočet organizácie
• Poddimenzovaný stav pracovníkov

3. VYHODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021
3.1 AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ,
ODBORNÁ EVIDENCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
•
•
•
•
•
•
•

Počet prírastkov za rok (prírastkových čísel/ks/hodnota): 79 / 455 / 24 820,00 €
Celkový počet zbierkových predmetov (prírastkových čísel/ks): 8588 / 185 561
Počet záznamov v centrálnej evidencii zbierkových predmetov za rok: 3 400
Celkový počet záznamov v centrálnej evidencii zb. predmetov: 19 104
Celkový počet zdigitalizovaných zb. predmetov: 5 284
Počet zasadaní komisie na tvorbu zbierok za rok: 3-krát
Spôsob nadobudnutia zbierkových predmetov:
- kúpou (umelecké diela, historický mobiliár a doplnky, dermoplastický preparát)
- vlastným zberom (zbierka ulít),
- výskumom (archeologický materiál),
- darom (etnografický materiál).
Pri získavaní zbierok sme postupovali podľa plánu akvizičnej činnosti na rok 2021.

•

Do múzejnej knižnice Vihorlatského múzea v Humennom pribudlo 50 publikácií,
z toho 12 kusov publikačného materiálu so zameraním na regionálne dejiny

•

Spracovali sme plán akvizičnej činnosti na rok 2022
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3.2 BEZPEČNOSŤ A ODBORNÁ OCHRANA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
Expozičné a výstavné priestory:
Depozitárne priestory:
Ostatné priestory:

12 070,00 m²
1 334,00 m²
13 627,00 m²

ODBORNE OŠETRENÉ ZBIERKOVÉ PREDMETY
(počet za rok/spôsob ošetrenia)
• V réžii múzea ošetrených spolu 62 ks zbierkových predmetov (z toho):
- konzervovanie (50 ks),
- reštaurovanie (12 ks).
• Dodávateľsky ošetrených 2 kusy zbierkových predmetov:
- reštaurovanie veľkého obrazu na plátne v nároží izby uhorských kráľov (1 ks),
a malého obrazu na plátne (1 ks) a inštalácia obrazov na východnej stene miestnosti
nachádzajúcej sa v umelecko-historickej expozícií. Dodávateľsky realizované reštaurovanie
bolo financované z dotácie MK SR.
• Svojpomocne konzervované zbierkové predmety:
- zbierkové predmety z etnografie (kožené predmety, prírastky za rok 2021),
- zbierkové predmety z archeológie (železné predmety objavené pri výskumoch na
hradoch Jasenov a Brekov), dve medené vázy s antickým motívom z fondu starších dejín,
- reštaurované boli umelecké diela nezapísané v zozname hnuteľných kultúrnych
pamiatok (ikony zo Smolníka a Runiny z 19. storočia).

3.3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

1.
2.
3.

4.

5.

NÁZOV ÚLOHY
Archeologický výskum na nádvorí
kaštieľa v Humennom
Život a dielo Andreja Gaja
Malakozoologický výskum (mäkkýše)
na Brekovskom hradnom vrchu (úz.
európ. významu) a na ďalších
lokalitách v zbernej
oblasti VM
Základný faunistický výskum a
fotodokumentácia nájdených druhov
obojživelníkov a plazov v Humennom
a okolí
Spracovanie biografií umelcov

RIEŠITEĽ
PhDr. I. Strakošová

VÝSTUP
Nálezová správa

Mgr. D. Hankovská
Prezentácia, katalóg
RNDr. Z. Andrejčáková Zbierka ulít,
sumár údajov pre
záverečnú správu
RNDr. Z. Andrejčáková Správa po ukončení
výskumu
Mgr. D. Hankovská

Kartotéka- súhrny
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6.
7.

8.

9.

horného Zemplína
Prvotný výskum erbov rusínskych
obcí v okrese Snina
Prvotný výskum klasicistického
kaštieľa v Snine
Analýza
erbov
jednotlivých
šľachtických rodov, ktorým patrilo
humenské panstvo
Výskum vývoja národnostného
zloženia v odvetví školstva v okresoch
Humenné, Snina a Medzilaborce
Výskume konfesionálnej rôznorodosti
regiónu

Mgr. D. Bandurčinová

katalóg
Prezentácia

Mgr. D. Bandurčinová

Prezentácia

Mgr. M. Ľoncová

Správa z výskumu

Mgr. M. Ľoncová

Správa z výskumu

10. Zmapovanie výskytu tradičnej
Mgr.. J. Fundák
drevenej architektúry v zbernej oblasti
Vihorlatského múzea v Humennom
a analýza jednotlivých typov
architektúry a ich rozšírenie
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Výskum ľudových piesní v uličskej a
ublianskej doline v okrese Snina.

Mgr. J. Fundák

Prieskum v okrese
Medzilaborce,
spracovanie
databázy,
fotodokumentácia
z okresov Snina a
Humenné
Zber materiálu

Revízia - časové porovnanie výskytu
rastlinných druhov v NPR Humenský
Sokol
13. Dokumentácia vývoja miest a obcí
v zbernej oblasti múzea

RNDr. Z. Andrejčáková Správa po ukončení
výskumu

14. Archeologický výskum v oblasti
horného Zemplína
15. Činnosti folklórnych speváckych
skupín v okrese Snina po roku 1945

PhDr. I. Strakošová
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Mgr. V. Fedič

Mgr. J. Fundák

Databáza
informácií
a fotografií pre
výskumné účely
Nálezová správa
Zber materiálu,
spracovanie
databázy

ŠTÚDIE A ČLÁNKY V ODBORNEJ TLAČI
(autor/téma/počet spolu)
Autor: Mgr. D. Kataniková (Hankovská).
Názov: Ozveny a premeny sakrálnych motívov v kresliarskom prejave Vojtecha Boreckého.
Uverejnené v: Notitiæ historiæ ecclesiasticæ (vedecký recenzovaný časopis Inštitútu
cirkevných dejín na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku)
Anotácia: Článok popisuje menšinovú tému (sakrálne motívy) výtvarného prejavu Vojtecha
Boreckého – jedného z najvýznamnejších rusínskych umelcov.
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PREDNÁŠKY NA ODBORNÝCH FÓRACH
- nerealizované
ODBORNÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE/AUTOR
Mgr. V. Fedič: 60 rokov Vihorlatského múzea v Humennom. Vydanie v r. 2022.
V rámci príprav publikácie k 60. výročiu vzniku Vihorlatského múzea v Humennom
bol ukončený a s autorským tímom priebežne konzultovaný návrh koncepcie tvorby a radenia
samostatných celkov. V nadväznosti na postup prác bol spracovaný návrh formátu
publikácie, vrátane dizajnu vnútorných strán s textovým a fotografickým obsahom. Po
konzultovanej úprave koncepcie tvorby a radenia samostatných celkov bol vyhotovený výber
a príprava súboru dobových fotografií a spracovanie návrhu fotografií na publikovanie
v pripravovanej publikácii. Spracovaný bol kompletný ideový návrh publikácie, kompletné
zrkadlo publikácie vo formáte A4 a zviazanej v tvrdej väzbe. Zalomených a do tlače bolo
pripravených približne 70 strán s použitím 70-tich fotografií. V rukopise sú spracované
kapitoly venované tvorbe zbierkových fondov, výskumnej činnosti a jej prezentácie,
medzinárodnej spolupráci. Vytvorená bola databáza viac ako 400 fotografií, výber z ktorých
bude súčasťou publikácie.

PaedDr. M. Kerekanič : 50 rokov folklórneho súboru Chemlon. Vydanie v r. 2022.
Prioritnou úlohou v sledovanom období bolo spracovanie histórie FS Chemlon a jeho
jednotlivých zložiek – hudobnej, speváckych a tanečných. V rámci tejto činnosti boli
spracované archívy FS Chemlon, SZUŠ Kudlovská, SCVČ Ptičie a VOS Humenné.
Jednotlivé súborové zložky sú už spracované, prebieha kompletizácia celej publikácie.
Publikácia bude vydaná do marca 2022 a zafinancovaná zo zdrojov FS Chemlon Humenné.

3.4 PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
POČET STÁLYCH MÚZEJNÝCH EXPOZÍCI
• Vihorlatské múzeum v Humennom v roku 2021 spravovalo štyri stále múzejné
expozície.
Názov: Umelecko-historická expozícia Vihorlatského múzea v Humennom
Umiestnenie: Vihorlatské múzeum v Humennom − objekt kaštieľa
Trvanie od roku: 1981 (pravidelne reinštalovaná a doplňovaná)
Anotácia: Expozíciu tvorí interiér a exteriér renesančného kaštieľa z roku 1449 s pôvodným
vybavením a nástennou výzdobou komnát európskeho formátu zo 17. − 19. storočia.
Súčasťou expozície sú umelecké predmety, obrazová zbierka a kolekcia hodinových strojov
a historických zbraní. Unikátnymi prvkami expozície sú štyri miestnosti s iluzívnymi
celostnými maľbami − Izba uhorských kráľov, Ornamentálna izba, Izba Márie Terézie
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a Čínska izba.
Názov: Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea v Humennom
Miesto konania: Vihorlatské múzeum v Humennom − objekt kaštieľa
Trvanie od roku: 2010 (reinštalovaná a aktualizovaná)
Anotácia: Expozícia ponúka na ploche viac než tristo metrov štvorcových dermoplastické
preparáty exponátov z oblasti hmyzu, vtáctva a cicavcov horného Zemplína. Rozšírenou
časťou expozície je výstava geologických vzoriek, minerálov, hornín a paleontológie.
Aktuálne je v expozícii inštalovaná nová prírodovedná časť venovaná inváznym druhom
fauny a flóry.
Názov: Sakrálna expozícia Vihorlatského múzea v Humennom
Umiestnenie: Vihorlatské múzeum v Humennom − objekt kaštieľa
Trvanie od roku: 2009
Anotácia: Sakrálna expozícia sídli v pôvodných priestoroch kaštieľskej kaplnky z roku 1641.
v súčasnosti je doplnená o sakrálne umenie, liturgický odev a predmety kultového charakteru.
Názov: Expozícia ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom
Umiestnenie: skanzen Vihorlatského múzea v Humennom
Trvanie od roku: 1984 (komplexne rekonštruované všetky objekty vrátanie infraštruktúry
v rokoch 2003 − 2019)
Anotácia: Expozícia ľudovej architektúry a bývania − skanzen tvorí pätnásť dobových
stavieb ľudovej dobovej architektúry východokarpatského regiónu. Dominantou skanzenu je
drevený kostolík z 18. storočia. Areál skanzenu je doplnený o diela európskeho insitného
umenia a príležitostné tematické výstavy a ponúka priestor na oddych v prostredí mestského
lesoparku.

POČET VÝSTAV V ROKU 2021
• Počas roka 2021 pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom 17 múzejných výstav.
Miesto prezentácie:
- Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom,
- Výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humennom,
- Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea v Humennom,
- Expozícia ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom,
- On-line výstavy na webovom profile múzea.
Názov: Vojtech Borecký – 110. výročie narodenia umelca
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom
a virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie: 12.11.2020 − 26. 5. 2021
Anotácia: Výstava diel prezentujúca život a tvorbu maliara jedného z najtalentovanejších
maliarov a kresliarov Zakarpatska Vojtecha Boreckého, rodáka z okresu Snina. Výstava
prebiehala pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia a 30. výročia úmrtia umelca v rámci
dlhodobého múzejného projektu Návraty rodákov.
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Názov: H/AMFO Roberta Spielmanna 2021
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom a
virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: nekonala sa
Trvanie: 4. 2. 2021 – 26. 2. 2021 Anotácia: Výstava diel regionálneho kola celoštátnej
postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO 2021.
Názov: Karpatská kraslica 2021
Miesto konania: virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: nekonala sa
Trvanie: 4. 3. 2021 – 18. 4. 2021
Anotácia: Digitálna prezentácia tradície zdobenia veľkonočných kraslíc ako jednej
z najrozšírenejších tradícii prvku tradičnej kultúry v regióne karpatskej kotliny.
Názov: Ivan Nestor Šafranko – nedožité 90. narodeniny umelca
Miesto konania: virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: nekonala sa
Trvanie: 13.5.2021 – 31.7.2021
Anotácia: prezentácia vybraných malieb zo slovenských galérií a múzeí prezentuje život
a tvorbu umelca, pedagóga, profesora, akademického maliara I. N. Šafranka, ako jedného
z prvých umelcov, ktorí na území východného Slovenska do svojej tvorby prevzali novátorské
postupy a aktuálne trendy výtvarného umenia. Prezentácia realizovaná pri príležitosti 90.
výročia jeho narodenia v rámci dlhodobého múzejného projektu Návraty rodákov.
Názov: Výtvarné spektrum 2021
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom, výstavné
priestory Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: 1. 7. 2021, Koncertná sieň Vihorlatského múzea v Humennom
Trvanie: 1. 7. − 25. 7. 2021
Anotácia: Výstava diel krajského kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021.
Názov: Neznáme farby osobností
Miesto konania: Výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie: 3. 8. 2021 – 31. 8. 2021
Anotácia: Putovná výstava z tvorby rómskeho umelca Jozefa Feča. Výstava je pripomienkou
dvadsiatich piatich rómskych osobností, ktoré prispeli k uchovaniu a rozvoju kultúrneho
dedičstva Rómov, zapísali sa aj do dejín a spoločenského života nielen na Slovensku.
Názov: Trojhlas
Miesto konania: Výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: 5. 8. 2021, Koncertná sieň Vihorlatského múzea v Humennom
Trvanie: 5. 8. 2021 – 5. 9. 2021
Anotácia: Výstava predstavila tvorbu troch žien pochádzajúcich alebo pôsobiacich v regióne
horného Zemplína . Viera Rosová (70. narodeniny) patrí medzi najaktívnejšie neprofesionálne
maliarky Humenného s tvorbou zahrňujúcou realistické i abstraktné diela. Ľudmila Lakomá
Krausová (80. narodeniny) nazývaná aj „maliarkou Zemplína“ sa dlhé roky venovala
výtvarnej pedagogickej činnosti a popritom vlastnej tvorbe zahŕňajúcej aj písanie ikon.
Zdenka Migaš Goriľová v súčasnosti pôsobí v Lipsku ako scénografka. Výstavná kolekcia jej
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prác zahŕňa ukážky scénografickej a kostýmovej tvorby projektov realizovaných v Nemecku a
maľby s témou materstvo a „pro life“ podtónom).
Názov: Výročná výstava členov fotoklubu Reflex
Miesto konania: virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Trvanie: 17. 9. 2021 – 17. 10. 2021
Anotácia: výstava fotografié členov klubu, ktorévznikli v poslednom roku.
Názov: Z tvorby zakladateľskej generácie fotoklubu Reflex
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: 17. 9. 2021, Koncertná sieň Vihorlatského múzea v Humennom
Trvanie: 17. 9. 2021 – 31. 12. 2021
Anotácia: Prierezová výstava tvorby staršej a zakladajúcej generácie fotografov regiónu
horného Zemplína, medzi nimi aj samotného nestora rozvoja amatérskej fotografie regiónu
Roberta Spielmana. Podnetom k realizácii výstavy je 40. výročie založenia Fotoklubu Reflex
v Humennom.
Názov: Masaryk a svätá zem
Miesto konania: Výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: 22. 8. 2021, Koncertná sieň Vihorlatského múzea v Humennom
Trvanie: 22. 8. – 20. 9. 2021
Anotácia: Výstava o vzťahu prezidenta Masaryka k Židom v Československu, o jeho
návšteve Izraela v roku 1927, jej dôvodoch, plánovaní, itinerári a dôsledkoch, Pôsobenie jeho
syna Jana Masaryka na medzinárodných fórach v súvislosti s Izraelom a Židmi na Slovensku.
Roll-up bannerová výstava vytvorená ŽNO Bratislava a Izraelskou ambasádou na Slovensku
Názov: Židovské cintoríny v okrese Snina
Miesto konania: Výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: 22. 8. 2021, Koncertná sieň Vihorlatského múzea v Humennom
Trvanie: 22. 8. – 20. 9. 2021
Anotácia: Autorská výstava Jozefa Nováka prostredníctvom fotografií približuje súčasný stav
židovských cintorínov v okrese Snina
Názov: Výstava z H/festivalu fotografie
Miesto konania: Galerijná sieň Vihorlatského múzea v Humennom a virtuálna výstava na
www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: 4. 11. 2021
Trvanie: 4. 11. 2021 – 7. 1. 2022
Anotácia: Výstava diel z medzinárodného fotografického plenéru v rámci Festivalu
Fotografie v Humennom. Festival sa konal pri príležitosti 40. výročia založenia Fotoklubu
Reflex v Humennom, pôsobiaceho pod záštitou Vihorlatského múzea v Humennom.
Názov: Okrídlení pútnici
Miesto konania: Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: sprístupnená
Trvanie: 13. 9. - 30. 11. 2021
Anotácia: Panelová výstava predstavujúca tajomný svet migrácie vtáctva pripravení
Východoslovenským múzeom v Košiciach.
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Názov: Keď sa rodí život
Miesto konania: Výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: sprístupnená
Trvanie: 27. 9. - 30. 11. 2021
Anotácia: Výstava detských výtvarných diel zo súťaže pripravenej regionálnou poľovníckou
komorou v Humennom.
Názov: M. Kuruc - AFRIKA
Miesto konania: virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: Trvanie: 15. 5. - 31. 7. 2021
Krátka anotácia: Virtuálna výstava fotografií Milana Kuruca z ciest po Afrike
Názov: Pestrofarebný svet hmyzu
Miesto konania: virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: Trvanie: 30. 7. - 12. 11. 2021
Krátka anotácia: Virtuálna výstava zo zbierok múzea zameraná na zbierkové predmety,
konkrétne hmyz.
Názov: Studená krása minerálov
Miesto konania: virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: Trvanie: 26. 11. 2021 − 15. 1. 2022
Krátka anotácia: Virtuálna výstava zo zbierok múzea zameraná na zbierkové predmety
prírodovedného charakteru z oblasti mineralógie.

3.5 OSVETOVÁ ČINNOSŤ
ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ A NEPROFESIONÁLNA UMELECKÁ
TVORBA
(Viď Príloha 2, Príloha 6)
•
•
•
•
•
•
•

Dramatické umenie
Prednes
Hudba
Spev
Tanec
Fotografia
Výtvarné umenie
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POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVO-UMELECKEJ ČINNOSTI
TERMÍN

NÁZOV PODUJATIA A POPIS

4. - 26. 2.
2021

H/AMFO Roberta Spielmanna 2021
Regionálne postupové kolo celoslovenskej súťaže
neprofesionálnych fotografov - porota, vyhodnotenie,
výstava na web stránke múzea
Timravina studnička
Regionálne kolo XXIV. ročníka súťaže v umeleckom
prednese pôvodnej slovenskej prózy
Hviezdoslavov Kubín
Okresné kolo 67. ročníka celoštátnej postupovej súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže
a dospelých pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce
Vidiečanova Habovka (Zo struny na strunu)
Regionálna súťaž detského hudobného folklóru pre
okresy Humenné, Snina, Medzilaborce
Štúrov Zvolen
34. ročník regionálnej súťaže v rétorike
Výtvarné spektrum 2021 – Prešovský kraj
Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže
neprofesionálnych výtvarníkov - porota, rozborový
seminár, vyhodnotenie, výstava
Jazykom tanca
Festivalová súťažná prehliadka choreografií folklórnych
súborov
Zemplín špiva
Festivalová súťažná prehliadka detských spevákov
ľudových piesní

11. 5. 2021

2. 6. 2021

11. 6. 2021

11.10. 2021
1. - 25. 7.
2021

12. 9. 2021

12. 9. 2021

POČET
ÚČASTNÍKOV
11 súťažiacich

12 súťažiacich
52 súťažiacich

78 súťažiacich
10 súťažiacich
60 súťažiacich

4 súbory
35 súťažiacich

FESTIVALY
• Viď príloha 4

TVORIVÉ DIELNE
DÁTUM

NÁZOV TVORIVEJ DIELNE A POPIS

26. 5.
2021

MAĽOVANIE POKRĆENÝM PAPIEROM
Tvorivá dielňa prebiehala ako súčasť výstavy Vojtech
Borecký.
TVORIVÉ DIELNE PRE DETSKÝCH SPEVÁKOV,

6. 7. 2021

POČET
ÚČASTNÍKOV
11

24
12

8. 7. 2021
13. 7.
2021
15. 7.
2021
20. 7.
2021
22. 7.
2021
22. 7.
2021
3. 8. 2021

5. 8. 2021

10. 8.
12. 8.
17. 8.
19. 8. 2021
24. 8.
26. 8.

MUZIKANTOV A TANEČNÍKOV
TVORIVÉ DIELNE PRE DETSKÝCH
MUZIKANTOV A TANEČNÍKOV
TVORIVÉ DIELNE PRE DETSKÝCH
MUZIKANTOV A TANEČNÍKOV
TVORIVÉ DIELNE PRE DETSKÝCH
MUZIKANTOV A TANEČNÍKOV
FOLKÓR PRE VŠETKÝCH
Cyklus tanečno-hudobných tvorivých dielní pre mládež
aj dospelých
VÝTVARNĚ SPEKTRUM
Tvorivá dielňa inšpirovaná dielami amatérskych
výtvarníkov
FOLKÓR PRE VŠETKÝCH
Cyklus tanečno-hudobných tvorivých dielní pre mládež
aj dospelých
FOLKÓR PRE VŠETKÝCH
Cyklus tanečno-hudobných tvorivých dielní pre mládež
aj dospelých
FOLKÓR PRE VŠETKÝCH
Cyklus tanečno-hudobných tvorivých dielní pre mládež
aj dospelých
HUDOBNO-TANEĆNÁ TVORIVÁ DIELŇA
Cyklus folklórnych podujatí pre mládež a dospelých

35
29
24
74

10

77

68

60

195

VZDELÁVACIA A METODICKÁ ČINNOSŤ
• Dlhodobý múzejný vzdelávací projekt objektového učenia v múzeu pod názvom Ku
koreňom, tradíciám, hodnotám...
DÁTUM
26. 3.
2021
22. 4.
2021
8. 6. 2021

11. 6.
2021

NÁZOV VZDELÁVACIEHO PODUJATIA A
POPIS
SYMBOLIKA A POČIATKY ZDOBENIA VAJEC
Prezentácia na web stránke múzea
DEŇ ZEME
Prezentácia a pracovný list na web stránke múzea
ROZPRÁVKOVÉ SPREVÁDZANIE - ZAKLIATA
PANI ZO ZÁMKU
Kombinovaná prehliadka umelecko-historickej
expozície s edukačnými hrami pre MŠ a 1. stupeň ZŠ
ROZPRÁVKOVÉ SPREVÁDZANIE - ZAKLIATA
PANI ZO ZÁMKU
Kombinovaná prehliadka umelecko-historickej
expozície s edukačnými hrami pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

POČET
ÚČASTNÍKOV
Web stránka múzea
Web stránka múzea
29

21

13

PRÍRODA OKOLO NÁS
Kombinovaná prehliadka expozície s edukačnými hrami
a aktivitami
PRÍRODA OKOLO NÁS
Kombinovaná prehliadka expozície s edukačnými hrami
a aktivitami
PRÍRODA OKOLO NÁS
Kombinovaná prehliadka expozície s edukačnými hrami
a aktivitami
POMOCNÉ VEDY HISTORICKÉ
Hodina dejepisu venovaná pomocným vedám
historickým s prihliadnutím na genealógiu a heraldiku
HODINA BIOLÓGIE
Kombinovaná prehliadka prírodovednej expozície
s výstavou Okrídlení pútnici

25. 6.
2021
17. 8.
2021
18. 8.
2021
17. 9.
2021
20. 10.
2021
•
•
•
•

52

48

56

11

38

Metodické stretnutia pre učiteľov v oblasti umeleckého prednesu
Metodické stretnutia pre učiteľov v oblasti dramatického umenia
Metodická podpora pre hudobníkov a interpretov folklórneho umenia
Metodická podpora neprofesionálnym výtvarníkom a fotografom

DÁTUM

NÁZOV METODICKÉHO STRETNUTIA

1. 7. 2021

Rozborový seminár k súťaži Výtvarné spektum

Rusínska hudobno-tanečná tvorivá dielňa
Metodické stretnutie spojené s nácvikom folklórnych
hudobno-tanečných čísel.
18. 9.
Humenský raj (Street fotografia, pouličná fotografia,
2021
mestská krajina – hľadanie krás miesta/mesta)
Seminár J. Viazaničku v rámci podujatia Humenský
festival fotografie
18.9.Fotografia v meste, fotografia mesta. Idea, koncept,
19.9. 2021 fotografia. Seminár J. Ondzika v rámci podujatia
Humenský festival fotografie
18. 9.
Menej je viac
2021
Seminár D. Doroša v rámci podujatia Humenský festival
fotografie
20. 10.
Metodický seminár k umeleckému prednesu
2021
Pre pedagógov.
27. 10.
Metodický seminár - dramatické umenie (režijný
2021
koncept - scéna a kostýmy. Pre pedagógov
26. 7. 1. 8. 2021

POČET
ÚČASTNÍKOV
34
50

27

27

27

12
3

DOKUMENTAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
•

Dokumentácia výtvarných diel v rámci realizovaných výstav pre potreby galerijného
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•
•
•
•
•
•
•

oddelenia, archívu a prezentácie múzejnej činnosti.
Dokumentácia všetkých odborných činnosti múzea v rámci vedecko-výskumných úloh
pre potreby múzejného archívu a prezentácie múzejnej činnosti.
Dokumentácia vzdelávacích aktivít múzea v rámci projektu objektového učenia
v múzeu.
Dokumentácia osvetových a metodických podujatí pre potreby archívu a prezentácia
múzejnej činnosti.
Dokumentácia zbierkových predmetov pre potreby spracovania v systéme ESEZ4G,
archívu a prezentácie akvizičnej činnosti múzea.
Dokumentácia priebehu III. etapy rekonštrukcie kaštieľa pre potreby archívu
a prezentácie múzejnej činnosti.
Katalóg k výstavám Výtvarné spektrum 2021 a H/Festival fotografie 2021
V závere roka vydalo Vihorlatské múzeum v Humennom nové dielo svojej
kalendárovej tvorby na rok 2022 v podobe farebného veľkorozmerného nástenného
kalendára kaštieľ v Humennom - Z nádvoria. Kalendárová tvorba je prezentáciou
exteriérovej časti kaštieľskeho nádvoria, ktoré bolo súčasťou III. etapy rekonštrukcie
kaštieľa v Humennom- sídla Vihorlatského múzea v Humennom.

3.6 KALENDÁR PODUJATÍ REALIZOVANÝCH V ROKU 2021
KALENDÁR PODUJATÍ REALIZOVANÝCH V ROKU 2021:
Viď Príloha 1-6
POČET KULTÚRNO-VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ SPOLU:
Viď Príloha 1-6
CELKOVÝ POČET NÁVŠTEVNÍKOV ZA ROK 2021:
17 255 návštevníkov
• Počet návštevníkov expozícií:
Umelecko-historická expozícia: 5 726
Sakrálna expozícia: 333
Prírodovedná expozícia: 1 562
Expozícia ľudovej architektúry a bývania: 5 294
Spolu: 12 915*
*Poznámka:
Do návštevnosti expozícii pre potreby uvedeného sumáru sú zarátané iba cielené návštevy
expozícií v rámci sprevádzania.
•

Počet návštevníkov v rámci cielenej návštevy výstav (fyzicky): 599*
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*Poznámka:
Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo v roku 2021 po zmene výstavného plánu v rámci
protipandemických opatrení 15 výstav. Z uvedeného počtu 5 výstav v obmedzenom režime
prebiehalo priamo vo galerijných priestoroch múzea, 3 výstavy prebiehali vo výstavných
priestoroch mimo galérie, 6 výstav prebiehalo formou virtuálnej prehliadky on-line, jedna
výstava prebiehali v prírodovednej expozícii v rámci prehliadky expozície. Preto nie je možné
nájsť zodpovedajúci údaj návštevnosti výstav.
•
•
•
•

Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí: 2 411
Počet návštevníkov vzdelávacích podujatí: 255
Počet návštevníkov kultúrno-osvetových/súťažných podujatí: 258
Počet návštevníkov osvetovo-metodických podujatí: 787

3.7 ON-LINE ČINNOSŤ
Viď príloha 6
PROJEKT MÚZEUM NA DOMA
Dňa 1. 4. 2020 spustilo Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci obmedzenej
činnosti múzea aktivity múzejnej on-line ponuky pod názvom Múzeum na doma. Projekt,
ktorý pokračoval aj v roku 2021 stavia na využití múzejnej webovej, facebookovej a
instagramovej stránky. Využíva dostupné činnosti v rámci PR-prostredia a mediálnej
prezentácie ako aj interakcie s návštevníkmi sociálnych sietí. Múzejná ponuka je určená
širokej verejnosti, deťom aj dospelým so zacielením na pomoc školopovinným deťom,
mládeži, učiteľom a rodičom.
V širšom meradle oslovuje jednotlivé segmenty múzejného publika v rôznych záujmových
sférach, vekových a sociálnych kategóriách.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých múzejných
expozícií a výstavných priestorov a sprostredkúva detailné a ojedinelé zábery, ktoré mnohí aj
počas návštevy nezbadajú alebo nevnímaju v komplexnosti kultúrnohistorickej
pamiatky počas priamej návštevy jednotlivých expozícií. Projekt obrazom i
textom približuje jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia,
história, umenie, etnografia, prírodoveda) s ukážkami najstarších archeologických predmetov,
ukážok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v
podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových
zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a
remeselných zariadení ako aj tradičných remeselných výrobkov.
V archívnom bloku sprostredkúva projekt záujemcom virtuálnu prehliadku
múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov z múzejných výstav, ako aj
kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež.
Projekt zároveň približuje odbornú múzejnú činnosť v oblasti zhromažďovania,
ochraňovania, odborného zhodnocovania a prezentácie zbierkových predmetov.
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Prostredníctvom listovania v doterajších ročníkoch Múzejných novín otvára pre verejnosť
vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Na webových a facebookových stránkach iniciuje projekt pre deti, študentov, ich rodičov a
učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na rozvoj tvorivého
myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém.
V roku 2021 sme pripravili napr.:
• virtuálnu výstavu H/AMFO 2021 (4. - 26. 2. 2021)
• digitálna prezentácia Symbolika a počiatky zdobenia kraslíc a ďalších 5 prezentácií
venovaných výstave Karpatská kraslica(1. 3. - 30. 4. 2021)
• virtuálna výstava Milan Kuruc AFRIKA (15. 5 . - 31. 7. 2021),
• virtuálna výstava Vojtech Borecký a prezentácia rovnomennej publikácie (do 26. 5.
2021)
• virtuálna výstava Ivan Nestor Šafranko (2. 5. - 30. 7. 2021)
• virtuálna výstava Michal Čabala - Z tvorby (1. 3. - 1. 5. 2021)
• video prezentáciu Vianočné obchôdzky (január 2021)
• digitálnu prezentáciu Od ohniska ku kachľovej peci (február 2021
• digitálnu prezentáciu Brokátové manželstvá (február 2021)
• prezentácie Deň Zeme (apríl 2021), Svetový deň vody( apríl 2021)
• prezentácia a pracovné listy na tému Zima v prírode (február 2021)

3.8 NÁRODNOSTNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Charakter spolupráce:
- príprava spoločensko-kultúrnych podujatí,
- príprava súťažno-kultúrnych podujatí,
- príprava spoločného CD nosiča s FS Nádeje Paríž,
- príprava výstav.
Partneri:
- Karpatsko-rusínske krajanské centrum Praha,
- FS Nádeje Paríž,
- Tojás múzeum Zengövárkony,
- Centrum kulturalne Przemysl,
- Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a bývania v Užhorode,
- Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya v Užhorode,
- Rusínska obroda na Slovensku.
Výstup:
- Prezentácia folklóru horného Zemplína na festivale v San Reme a Cannes a na
národnostných festivaloch na Slovensku,
- Medzinárodná výstava kraslíc Karpatská kraslica 2021 (on-line výstava)
- CD nosič s FS Nádej z Paríža
- Rusínsky folklórny festival a Rusíni Humenného
- podujatia v rámci projektu Odkaz A.I. Dobrianskeho pre súčasnosť
- spoluorganizátor 11. ročníka medzinárodnej výstavy Karpatské bienále grafiky detí
a mládeže, výstava prác bude realizovaná na Slovensku v roku 2022
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3.9 INÉ ODBORNÉ ČINNOSTI:
- realizácia III. etapy obnovy kaštieľa v Humennom,
- na základe inventarizácie drevín certifikovaným arboristom, následný výrub
nebezpečných a poškodených drevín, odpratanie zvyškov po výrube,
- oprava objektov v skanzene (podlahy, podstienky, omietky stien),
- údržba zbierok vystavených v skanzene,
- usporiadanie zbierok, inštalácia nového vybavenia na ochranu zbierok v depozite,
- konzervovanie národopisného a archeologického materiálu, reštaurovanie umeleckých
zbierok (nezapísaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu),.
- zabezpečenie realizácie schválených projektov.

4. MARKETING A PROPAGÁCIA V ROKU 2021
4.1 PRIAME MARKETINGOVÉ ČINNOSTI
•

Segmentácia múzejného publika
V rámci PR aktivít bol v sledovanom období zabezpečovaný nepretržitý informačný
servis o aktuálnej ponuke a činnosti múzea v prostredí W-stránky múzea, FB-stránky múzea,
Instagramu, outdorových informačných prostriedkov a reklamy a spolupráce s médiami)
a zabezpečovaný informačný servis pre printové a elektronické média a portály.
Informačný servis tvorili priority múzejnej komunikačnej stratégie v oblasti
propagácie múzejnej ponuky (on-line podujatia, event-podujatia, výstavné projekty),
prezentácie múzejných činností (výskumná a zbierkotvorná činnosť), ochrany kultúrneho
dedičstva a projektových aktivít múzea (pokračovanie a priebeh dokončenia III. etapy
rekonštrukcie renesančného kaštieľa v Humennom, národnej kultúrnej pamiatky a sídla
Vihorlatského múzea v Humennom, reštaurovanie múzejných zbierok zbierkového fondu
múzea), vzdelávacích aktivít múzea (múzejný projekt objektového učenia pre školy Ku
koreňom, tradíciám, hodnotám...), osvetových aktivít (postupové súťaže, metodická činnosť,
tvorivé dielne), v oblasti technických prekážok prevádzkovania expozícií v čase covidovej
pandémie a ochrany expozícií, múzejných zbierok, zamestnancov a návštevníkov počas III.
etapy rekonštrukcie kaštieľa.
V priebehu mesiaca marec bola vykonaná analýza účinnosti dosahu príspevkov na FBsídle múzea. Analýza predznamenáva v zmysle širšieho okruhu múzejnou ponukou
oslovených ľudí potrebu aspoň minimálnej platenej reklamy FB-platformy (analýza vychádza
zo sledovanosti on-line produktu Brokátové manželstvá: 5 517 oslovených sledovateľov a 408
interakcií so s webovým sídlom inštitúcie a jej produktovou ponukou)
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•

Aktualizácia a rozširovanie databázy
Súčasná poštová a elektronická databáza múzejného publika v priebehu roka
aktualizovaná a rozšírená v jednotlivých segmentoch. Primárne aktualizovaná databáza
školských zariadení. Rozšírená databáza spolupracujúcich partnerov v oblasti tretieho sektora,
cestovného ruchu, zábavného priemyslu a mediálnej sféry.
•

Príprava a distribúcia personalizovanej ponuky
V rámci priamych marketingových činností oslovilo múzeum k spolupráci pri
propagácii predovšetkým cyklických podujatí a letných event podujatí subjekty pôsobiace
v oblasti kultúrnej ponuky, turizmu a cestovného ruchu (kultúrne zariadenia, TIK, ubytovacie
zariadenia, letné turistické tábory a pod.) v regióne horného Zemplína. V rámci propagácie
múzejnej ponuky múzeum pravidelne informovalo tieto subjekty o múzejnej ponuke (priamej
a on-line), zámeroch rozšírenia portfólia múzejnej ponuky a podmienkach návštevnosti múzea
pravidelne informovať tieto subjekty o aktuálnej múzejnej ponuke. Počas roka nadviazalo
múzeum spoluprácu s OZ Cakumprask na príprave celoslovenského projektu propagácie
a prezentácie kultúrnych pamiatok pod názvom Za pokladmi Slovenska (Letný event program
sa kvôli pandemickej situácii neuskutočnil). Nadviazaná bola spolupráca a prebiehali
koordinačné aktivity k spoločnému postupu propagácie on-line podujatí s environmentálnou
tematikou v spolupráci s internetovým portálom EWOBOX.
O práci múzea, výsledkoch výskumnej činnosti a vzdelávacích a kultúrno-osvetových
aktivitách boli pravidelne informované všetky múzejné návštevnícke segmenty, pravidelne
bola informovaná široká verejnosť prostredníctvom tlače, masmédií regionálneho a
celoslovenského charakteru, informačných a odborných portálov, webovej stránky múzea, Fportálu múzea, I-stránky múzea. Múzeum aktívne spolupracovalo s regionálnymi printovými
a elektronickými médiami pri prezentácii múzejnej činnosti a možnostiach využívania on-line
múzejnej ponuky v rámci projektu Múzeum na doma.
V sledovanom období bola prostredníctvom PR článkov prezentovaná činnosť v oblasti
archeológie, histórie a fondu múzejných zbierok, umenia a výstavníctva, v oblasti regionálnej
histórie, etnografie, prírodovedy a environmentálnej politiky, v oblasti záujmovej osvetovej
činnosti a folklóru, v oblasti múzejného výskumu, múzejnej ponuky, aktuálnej situácie
dostupnosti múzejnej ponuky, priebehu rekonštrukčných prác v objekte kaštieľa a zámeroch
múzea. Nosnú skladbu tvorili udalosti obdobia hlavnej múzejnej sezóny (jún - september)
v oblasti múzejnej ponuky cyklických múzejných podujatí, priebeh rekonštrukčných prác na
nádvorí kaštieľa v rámci pokračujúcej III. etapy rekonštrukcie kaštieľa a reštaurátorské
aktivity v rámci projektovej činnosti múzea.

4.2 MARKETINGOVÁ PROPAGÁCIA A REKLAMA
REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ NOSIČE A FORMÁTY
• Múzejné expozície
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• Informačné nosiče v objekte a v areáli múzea
• Outdorové reklamné a informačné nosiče na území regiónu
- bilboard,
- pútače,
- mobilná reklama (Taxi, MHD),
- veľkoplošná svetelná reklama,
- médiá na cielených miestach (obchodné výklady, verejné budovy),
- médiá v uliciach (plagáty, plagátové plochy)
• Tlačené materiály (múzejné noviny, katalógy, pohľadnice, propagačné a upomienkové
predmety)
• Publikačná činnosť
• Médiá (printové, elektronické, internet a sociálne site)
GRAFICKÁ A TEXTOVÁ TVORBA PROPAGAČNO-PREZENTAČNÝCH VÝSTUPOV
V sledovanom období múzejná ponuka v oblasti prezentačnej, vzdelávacej a osvetovometodickej podporená tvorbou grafických návrhov pozvánok, plagátov a propagačnoprezentačných materiálov k múzejným výstavám a podujatiam, ktoré boli realizované vo
výstavných a expozičných priestoroch múzea a v on-line priestore múzea v rámci podujatí
múzejného projektu Múzeum na doma. Propagačná a prezentačná činnosť zabezpečená
v súlade s princípmi CI Vihorlatského múzea v Humennom a partnerov participujúcich na
príprave podujatí (Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín,
Národné osvetové centrum, Prešovský samosprávny kraj, Národné osvetové centrum,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Matica slovenská, Rusínska obroda, mesto
Humenné, mesto Snina a ďalších organizačných a mediálnych partnerov). Súčasťou
propagačnej stratégie naďalej ostáva personalizácia ponuky, príprava tlačových správ,
medializácia múzejnej ponuky a marketingový controling.
Direct-marketing:
• Zabezpečovanie, distribúcia a vyhodnocovanie spätnej väzby múzejných
propagačných a prezentačných materiálov
• Edičná tvorba (kalendárová a publikačná)
4.3 PRESS RELATIONSHIP A KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA
• Spolupráca pri tvorbe mimoškolských vyučovacích hodín v múzeu v rámci múzejného
projektu Objektové učenie v múzeu - Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...
• Príprava personalizovanej ponuky (pre všetky typy škôl, seniorské zariadenia,
záujmové a spoločenské zariadenia, združenia, kluby a pod.)
• Aktualizácia webovej a facebookovej stránky múzea
• Nepretržitý informačný servis prostredníctvom W/F stránky múzea
• Nepretržitý informačný servis personalizovanej informačnej služby pre jednotlivé
segmenty múzejného publika
• Nepretržitý informačný servis prostredníctvom tlačových správ a PR článkov pre
mediálny trh v rámci regiónu, na celoslovenskej úrovni a média v prihraničných
oblastiach.
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V rámci informovanosti prostredníctvom personalizovanej múzejnej ponuky
o aktuálnych aktivitách múzea, možnostiach virtuálnej návštevy múzea, poskytovania služieb
a vzdelávacích hodín v múzeu boli s on-line múzejnou ponukou oslovené predškolské
zariadenia, základné a stredné školy v regiónoch Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad
Topľou, Stropkov, Svidník, Michalovce, Prešov a Košice a príslušné inštitúcie školskej
agendy v dosahu múzea. Ponuka pre školy bola počas dištančného vyučovania na školách
pripravovaná a komunikovaná v on-line priestore (prezentácie, edukačné pracovné listy,
súťaže a výstavy v oblasti regionálnej histórie, etnografie, prírodovedy a výtvarnej výchovy) a
sprostredkúvaná aj prostredníctvom školského portálu Pre školy na webovom sídle múzea.
Počas prázdninového obdobia júl-august 2021 múzejná ponuka pre školy rozšírená o múzejný
projekt zábavného vzdelávania v múzeu Prázdniny v múzeu 2021.
V rámci dlhodobého múzejného projektu objektového učenia v múzeu Ku koreńom,
tradíciám, hodnotám... bola pravidelne aktualizovaná múzejná ponuka pre školy na obdobie
obnovenia školskej dochádzky a návštevnosti múzea. Zrealizovaná bola príprava a
spracovanie súhrnných informácií o postupových súťažiach organizovaných Vihorlatským
múzeom v Humennom (Web, príprava tlačovej správy, medializácia) a personalizovanej
informatívnej správy pre školy k novým úpravám organizovania postupových súťaží vo
Vihorlatskom múzeu v Humennom (úpravy NOC, prihlasovanie, kontakt).
V rámci propagácie múzejnej ponuky múzeum informovalo školy o možnosti
absolvovať prázdninové vyučovacie hodiny v múzeu. V sledovanom období múzeum
zabezpečovalo informovanie prostredníctvom personalizovanej múzejnej ponuky
o aktuálnych aktivitách múzea, možnostiach návštevy múzea, zapojenia sa do osvetových
podujatí, poskytovania služieb a vzdelávacích hodín v múzeu predškolské zariadenia,
základné a stredné školy v regiónoch Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou,
Stropkov, Svidník, Michalovce, Prešov a Košice a príslušné inštitúcie školskej agendy
v dosahu múzea.
V rámci prezentácie múzejnej ponuky Vihorlatského múzea pripravilo
a komunikovalo múzeum
aktualizovanú ponuku pre zástupcov médií a turistických
a informačných
kancelárií pôsobiacich v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Poľska,
Maďarska prostredníctvom mediálnych výstupov, edičnej činnosti a propagačných
materiálov. Pravidelná propagácia múzejnej ponuky múzejnej ponuky prostredníctvom
sociálnych sietí (W, FB, I) spravovaných múzeum a prostredníctvom personalizovanej
ponuky pre médiá, turistické a informačné kancelárie v rámci Slovenska. Vzhľadom na
etapovité uzatvorenia múzea kvôli pandémickej situácii a rekonštrukčným prácam v rámci III.
etapy rekonštrukcie kaštieľa bola múzejná ponuka prevažne situovaná do areálu Expozície
ľudovej architektúry a bývania a viazaná na on-line priestor.
V rámci PR činností a budovania múzejného publika boli prostredníctvom médií
a sociálnych sietí informované o múzejnej ponuke jednotlivé spoločenské subjekty verejnosti
v regióne horného Zemplína (tretí sektor, spolky, samospráva, záujmové združenia, seniorské
centrá, mládežnícke a kresťanské centrá a pod.). Personalizovaná múzejná ponuka k on-line
výstavám a prezentáciám zasielaná prostredníctvom existujúcej databázy partnerov.
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V rámci marketingovej podpory múzejnej ponuky bol v sledovanom období
zabezpečený komplexný charakter múzejného produktu prostredníctvom edičných a
propagačných materiálov múzea (priebežná revízia a doplnenie propagačných materiálov,
distribúcia edičných výstupov múzea). V závere roka boli v rámci Direct-marketingu
jednotlivé múzejné segmenty oslovené aktuálnou múzejnou kalendárovou edíciou Kaštieľ
v Humennom- Z nádvoria...

MEDIÁLNA SPOLUPRÁCA - CHARAKTER A FORMÁTY
• Charakter mediálnych nosičov:
- printové médiá,
- elektronické médiá (televízia, rozhlas, internetové portály, sociálne siete),
- outdorová reklama,
- turisticko-informačné centrá,
- múzejná databáza publika.
• Typové pokrytie mediálnych nosičov:
- tlačové agentúry,
- regionálne médiá (televízia, rozhlas, týždenníky, I-portály),
- celoslovenské médiá s rôznou periodicitou a zameraním (televízia, rozhlas,
denníky, týždenníky, mesačníky, I-portály/verejné, záujmové, národnostné),
- zahraničné médiá (televízia, rozhlas/ hlavné TV spravodajstvo maďarskej národnej
televízie MTV, maďarské kultúrno-spoločenské spravodajstvo MTV).
• Formáty mediálnych výstupov:
- tlačová správa
- PR popularizačné články,
- PR promo (súťaže, pozvánky)
- fotoreport,
- sponzorský (televízny, rozhlasový) prenos,
- súťaž (pre poslucháčov, televíznych divákov, sociálne siete),
- beseda,
- ripport,
- televízny/rozhlasový spot,
- TV product placement,
- reportáž,
- rozhovor,
- stála rubrika,
- inzercia,
- direct-mail,
- Facebook,
- Instagram,
- webový profil.
• Počet spravodajsko-publicistických výstupov (printové, elektronické média, internet
a sociálne site) o činnosti múzea za rok 2021: 215
• Počet PR prezentačných výstupov (printové, elektronické médiá, internet, sociálne
siete) za rok 2021: 37
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5. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2021
• V roku 2021 prebiehal napriek sťaženým podmienkam činnosti komplexný proces
prípravy a realizácie projektovej činnosti. Celkovo bolo spracovaných a podaných 12
projektov. Schválených a realizovaných bolo 7 projektov.
•

V zmysle platných zmlúv a rozpočtových opatrení prebiehala III. etapa rekonštrukcie.
kaštieľa.
• V kontrolnej činnosti sa postupovala organizácia podľa pokynov a nariadení
zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja a riadila sa všeobecne záväznými
právnymi nariadenia a normami, ako aj nariadeniami SNM (Muzeologický kabinet
v Bratislave).
Názov projektu: Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2.
Výstup:

 Oživené remeslá - päť nedeľných tvorivých dielní venovaných tradičným remeslám
v skanzene a to:
11.7.2021:
remenárstvo - Ján Ihnát + rohovinárstvo – Ľudovít Cehelský
Spojené s ukážkou plieskania bičom a hry na gajdách
25.7.2021:
kováčstvo a podkúvanie koní – Štefan Barančík + tkanie na krosienkach,
plstenie - Ľubica Talarovičová. Spojené s jazdením na koni
1.8.2021:
korytárstvo – Milan Karľa
8.8.2021:
hrnčiarstvo – Jaroslav Lechan
22.8.2021:
spracovanie slamy – Jaroslav Lechan + výroba šindľov – Miroslav Buraľ
(výroba tradičných strešných krytín)
 Folklór pre všetkých - cyklus štyroch tanečno-hudobných tvorivých dielní
v mesiacoch júl a august 2021
Mediálna propagácia prostredníctvom W/F-stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: FPU, výzva 2/2020, podprogram 4.5.2.
kultúrnoosvetové aktivity
Žiadaná suma: 9 710,00 €
Získaná suma: 6 000,00 €
Termín realizácie: 11. 7. - 22. 8. 2021
Názov projektu: Výtvarné spektrum 2021
Výstup: súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja, katalóg
ocenených prác, tvorivá dielňa. Repríza výstavy v Humennom.
Mediálna propagácia prostredníctvom W/F-stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: FPU, 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Žiadaná suma 2 155 €
Získaná suma 2 000 €
Termín realizácie: uzávierka súťaže: 4. 6. 2021, hodnotenie zaslaných prác porotou a výber
pre krajskú výstavu: 9. 6. 2021, vernisáž výstavy s verejným vyhlásením výsledkov,
23

kultúrnym programom a odborným seminárom (podľa vývoja pandemickej situácie): 1. 7.
2021.
Trvanie výstavy: 1. – 25. 7. 2021.
Názov projektu: Závesný systém pre galériu O. Dubaya
Výstup: nový závesný systém
Mediálna propagácia prostredníctvom W/F-stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: FPU, program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie,
podprogram 5.4.2 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových predmetov
Žiadaná suma: 4 320,- €
Získaná suma: 3 000,- €
Termín realizácie: december 2021-január 2022
Názov projektu Festival amatérskej fotografie (H/Festival fotografie)
Výstup: medzinárodný festival neprofesionálnej fotografickej tvorby pozostávajúci z
prednášok, tvorivých dielní, výstav. Výstupom projektu bol aj katalóg fotografií nafotených
počas festivalu.
Mediálna propagácia prostredníctvom W/F-stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: FPU, Program: 4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže
4.4.2 Neprofesionálne umenie
Žiadaná suma 4 015 €
Získaná suma 3 500 €
Termín realizácie 17. – 19. 9. 2021
Názov projektu Reštaurovanie izby uhorských kráľov - VII. etapa
Výstup: dokončenie reštaurátorských prác, konečná inštalácia zreštaurovaných diel na
východnej stene izby uhorských kráľov, obohatenie o unikátnu výzdobu interiéru kaštieľa
Mediálna propagácia: na web stránke múzea (článok), rozhovor pre HNTv, TASR a RTvS,
článok v Horný Zemplín - Korzár - Sme, webnoviny.sk,
Finančný zdroj, program, podprogram: MK SR, 1. Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1.
Obnova kultúrnych pamiatok
Žiadaná suma: 32 960,00 €
Získaná suma: 12.000,Termín realizácie: 15. 8. - 15. 12. 2021
Názov projektu: Multikultúrne múzeum 3 (poľská kultúra a židovská kultúra)
Výstup: výstava, hudobné produkcie
Mediálna propagácia prostredníctvom W/F-stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
(FPKNM)
Žiadaná suma: 6.500,- €
Získaná suma: 3000,- €
Termín realizácie: 22. 8. 2021. Realizované podujatie Deň židovskej kultúry. Súčasťou
podujatia bol kultúrny program s prezentáciou histórie židovskej menšiny v Humennom
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a okolí, vystúpením skupiny Mojše Band, prehliadkou výstav a čítaním z literatúry
židovských autorov.
Podujatie Deň poľskej kultúry nerealizované z dôvodu zákazu hromadných podujatí
v plánovanom termíne, príslušné finančné prostriedky boli vrátené FPKNM
Názov projektu: Kompenzácia nákladov na prípravu a realizáciu postupových súťaží
Výstup: postupové súťaže v oblasti fotografie, ľudovej kultúry a umeleckého prednesu
Mediálna propagácia prostredníctvom W/F-stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: Národné osvetové centrum Bratislava
Žiadaná suma: 3240,- €
Získaná suma: 3240,- €
Termín realizácie:
 4. - 26. 2. 2021 - H/AMFO Roberta Spielmana - regionálne kolo celoslovenskej
postupovej súťaže amatérskej fotografie,
 2. 6. 2021 - Hviezdoslavov Kubín - okresné kolá pre okresy Humenné, Medzilaborce
a Snina v umeleckom prednese,
 11. 6. 2021 - Vidiečanova Habovka - regionálna súťaž detského hudobného folklóru,
 12. 9. 2021 - Jazykom tanca - regionálna súťaž choreografií folklórnych súborov.
•
•
•
•

Celkový počet podaných projektov za rok: 12
Počet schválených projektov za rok: 7
Počet realizovaných projektov za rok: 7
Celková suma schválených projektov: 34 740,00 €
+ spolufinancovanie: 2 511,00 €

PROJEKT REALIZOVANÝ Z ROKU 2020
Názov projektu: Rekonštrukcia kaštieľa, III. etapa - nádvorie
Výstup: Stavebno-reštaurátorské práce na nádvorí humenského kaštieľa boli pokračovaním
II. etapy stavebnej úpravy renesančného kaštieľa ukončenej 10. decembra 2020, na ktorú
získalo múzeum finančné zdroje z Ministerstva kultúry SR v programe 1 Obnovme si svoj
dom, podprogram 1.6. Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou
ochrany a obnovy a na spolufinancovanie poskytol finančné prostriedky Prešovský
samosprávny kraj.
Zároveň s prebiehajúcou II. etapou začali práce aj na III. etape, pretože niektoré z prác bolo
nutné realizovať súbežne. V rámci III. etapy boli reštaurátorsky opravené dvorové fasády
prvého nadzemného podlažia a vymenené výplne okenných arkád na troch krídlach (21 ks,
pričom v jednom z nich bol vytvorený bezbariérový vstup do objektu), troch veľkých dverí
a dvoch malých dvierok. Bolo odstránené staré betónové dláždenie nádvoria a nestabilné
podložie, realizované výkopy pre uloženie novej odpadovej kanalizácie a kanalizácie na
odvod zrážkovej vody, rozvodov elektroinštalácie a audiovizuálnej techniky. Po navezení
materiálu na spevnenie podložia bola na celej ploche nádvoria a podchodu uložená nová
travertínová dlažba vrátane priestoru stredovekej studne na nádvorí. Vymenené bolo doštenie
na padacom moste pred vstupom do budovy a opravená dlažba poškodená pri stavebných
prácach. Nádvorie bolo moderne osvetlené a vybavené technikou umožňujúcou usporiadať
rôzne kultúrne podujatia. V rámci projektu bol zakúpený aj mobiliár (kreslá, stoličky, lavičky,
odpadkové koše a kvetináče) a mobilné pódium. Nezanedbateľnou súčasťou realizácie bola aj
výroba a sprevádzkovanie mobilnej aplikácie s informáciami pre návštevníkov.
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Mediálna prezentácia prostredníctvom W/F stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete. V priebehu roka v etapových intervaloch
podľa postupujúcich rekonštrukčných činností pravidelne zaznamenávaná dokumentácia
a propagácia priebehu III. etapy rekonštrukcie renesančného kaštieľa v Humennom - sídla
Vihorlatského múzea v Humennom. Získaný a spracovávaný materiál je podkladom pre
pripravovanú publikáciu k 60. výročiu založenia Vihorlatského múzea v Humennom,
obrazovo-dokumentačný prezentačno-propagačný materiál dokumentujúci priebeh
rekonštrukcie kaštieľa, prípadne poslúži ako podkladová báza pre prezentačný výstavný
projekt múzea v budúcnosti.
Finančný zdroj, program, podprogram: Prešovský samosprávny kraj
Získaná suma: 1 569 947,00 €
Termín realizácie: 19. 06. 2020 - 10. 12. 2021

6. HOSPODÁRSKY ÚSEK
NÁJOMNÉ ZMLUVY (PRIESTORY):
Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Prenajímateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom
Nájomca: Lesy Schytra, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Plocha: 106 m2
Výška ročného nájomného:1 672,01 €
Doba nájmu: od 14. 4. 2014 na dobu neurčitú
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov kancelárske priestory
Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Prenajímateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom
Nájomca: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
Plocha: 351 m2
Výška ročného nájomného: 3 326,61 €
Doba nájmu: od 27. 1. 2015 na dobu neurčitú
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov - zasadacia a prípravná miestnosť, sobášna sieň
Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Prenajímateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom
Nájomca: Metrostav a. s., Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Plocha: 27,36 m2
Výška ročného nájomného: 752,40 €
Doba nájmu: od 1. 1. 2021 - 31. 10. 2021 do
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelária, prezliekareň
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Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Prenajímateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom
Nájomca: PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Plocha: 93 m2
Výška ročného nájomného: 0,00 €
Doba nájmu: od 30. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelárske priestory pre Informačné
a poradenské centrum v Humennom
Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Prenajímateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom
Nájomca: PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Plocha: 82 m2
Výška ročného nájomného: 0,00 €
Doba nájmu: od 25. 8. 2021 na dobu neurčitú
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelárske priestory pre poslanca PKS
Adresa: Námestie slobody 41, 066 01 Humenné
Prenajímateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom
Nájomca: Slovenský červený kríž Humenné, územný spolok Humenné, Kukorelliho 2315/60,
066 01 Humenné
Plocha: 1615 m2 (v tom budova parc. číslo KNC 4017 na ploche 249 m2 a pozemok KNC
4018 - 1366 m2)
Výška ročného nájomného: 1,00 € (+ refundácia prevádzkových nákladov)
Doba nájmu: od 5. 10. 2021 na 30 rokov
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov - na verejnoprávne účely (priestory pre činnosť
územného spolku SČK v Humennom)

INÉ ČINNOSTI
- realizácia a ukončenie III. etapy obnovy kaštieľa v Humennom,
- výrub nebezpečných a poškodených drevín, odpratanie zvyškov po výrube,
- oprava objektov v skanzene (podlahy, podstienky, omietky stien),
- údržba areálu skanzenu,
- úprava depozitára (odstránenie pôvodného školského inventáru, oprava stien,
vymaľovanie jednotlivých miestností),
- usporiadanie zbierok, inštalácia nového vybavenia na ochranu zbierok, prevoz
reštaurátorskej dielne,
- údržba areálu múzejného depozitára,
- vyčistenie pivničných priestorov po záplave dňa 18. augusta 2020,
- úprava kancelárie č. 75 na prenájom.
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7. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Celkový počet zamestnancov k 31.12.2021: 26
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2021: 22
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 26
Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 4
Odborní zamestnanci: 12
Administratívni zamestnanci: 2
Ostatní: 8
Pohyb zamestnancov (odišli/noví): 4/0
Príloha:

Zo schválenej organizačnej štruktúry bude potrebné v roku 2022 personálne obsadiť tieto
pozície:
- údržba a ochrana objektov,
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- múzejný pedagóg,
- konzervátor (drevo).
- správa majetku, investičná činnosť, projekty
- upratovačka
Po vykonaní podrobnej personálnej analýzy a rozsahu zabezpečovaných úloh organizácie je
predpoklad aktualizácie organizačnej štruktúry.

8. PRIORITY ORGANIZÁCIE V NASLEDUJÚCOM ROKU 2022
PRIORITY A VÍZIE NA ROK 2022
PRIORITY
• Vybudovanie komplexného systému pôsobenia Vihorlatského múzea v Humennom
v on-line priestore.
• Analýza využiteľnosti všetkých priestorov renesančného kaštieľa v Humennom
s cieľom ich efektívneho prevádzkovania. Využiteľnosť kaštieľa s dôrazom na
znižovanie energetickej náročnosti a možnosti alternatívnych spôsobov vykurovania
objektu.
• Budovanie komplexne vybaveného centrálneho depozitára Vihorlatského múzea
v Humennom vrátanie personálneho obsadenia a materiálno-technického zabezpečenia
pracovísk potrebných na adekvátnu ochranu zbierok.
• Spracovanie zámeru „Revitalizácia lesoparku v skanzene Vihorlatského múzea
v Humennom“ s cieľom jeho budúceho expozičného využitia.
• Odborné spracovanie múzejných zbierok v systéme ESEZ.
VÍZIE
• Budovanie kultúrno-podnikateľského priestoru CASTLE - CULTUR PARK, ktorý by
bol schopný generovania zisku.
• Umiestnením sa v súťaži Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod názvom
FENIX − Pamiatka roka zvýšiť prestíž kultúrnej inštitúcie a národnej pamiatky
v správe kultúrnej inštitúcie.
PROBLÉMOVÉ OBLASTI
• Adekvátne uloženie zbierkových predmetov v zmysle platnej legislatívy. (Primárnym
dôvodom problému je odobratie budovy z užívania múzea, ktorá bola súčasťou centrálneho
depozitu).
• Nedostatočné personálne obsadenie zabezpečujúce rozsiahlu činnosť, správu a údržbu
majetku múzejnej inštitúcie. V správe Vihorlatského múzea v Humennom je rozsiahla
historická budova renesančného kaštieľa, areál skanzenu s dobovými expozičnými objektmi,
lesopark v havarijnom stave, areál centrálneho depozitu s dvoma budovami.
• Predpokladaný nárast cien energií a služieb. Najväčším problémom je cena tepla, ktorá
je v Humennom neúmerne vysoká. V zimných mesiacoch sa cena za dodávané teplo
v rozľahlom kaštieli s expozičnými priestormi pohybuje na úrovni 7 000 eur, a to aj
napriek úsporným opatreniam a znižovaniu množstva odoberaného tepla. V prípade
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pretrvávania pandémickej situácie, v ktorej nemôžeme tvoriť vlastné príjmy, môže
dôjsť k úplnému odpojeniu kaštieľa od centrálneho zdroja tepla.
Vihorlatské múzeum v Humennom
V Humennom 1. 2. 2022

Spracovala: PhDr. Ivana Strakošová
Mgr. Jana Fedičová

Schválil: Mgr. Vasil Fedič,
riaditeľ múzea

PRÍLOHY
PRÍLOHA Č. 1

Programový rozpočet 2021

1.
2.
3.

Ukazovatele
Plánovaný počet súťaží ZUČ
Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v
OS
Plánovaný počet vzdelávacích podujatí, sociálna
prevencia, reg. dejiny, osobnosti, historické udalosti,
tradície, národnosti

Plán
10

Skutočnosť
8

2

2

50

48

Poznámky:
Počet súťaží - viď príloha 2
Tradičné podujatia: 2 = Deň tradičných remesiel, Odkaz A. I. Dobrianského pre súčasnosť
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PRÍLOHA Č. 2

SÚŤAŽE 2021
Termín

Názov
súťaže

Miesto
konania

Charakter
súťaže *

4. - 26. 2.
2021

H/AMFO Roberta
Spielmanna 2021

Vihorlatské
múzeum
v Humennom

regionálna

11. 5. 2021

Timravina studnička

regionálna

2. 6. 2021

Hviezdoslavov Kubín

Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom

11. 6. 2021

Vihorlatské
múzeum v
Humennom

regionálna

11.10. 2021

Vidiečanova Habovka
(Zo struny na strunu) súťaž detského
hudobného folklóru pre
okresy Humenné, Snina,
Medzilaborce
Štúrov Zvolen

regionálna

1. - 25. 7.
2021

Výtvarné spektrum 2021
– Prešovský kraj

Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom

12. 9. 2021

Jazykom tanca - súťaž
choreografií folklórnych
súborov

Vihorlatské
múzeum
v Humennom

regionálna

12. 9. 2021

Zemplín špiva – súťaž
detských spevákov
ľudových piesní

Vihorlatské
múzeum
v Humennom

regionálna

okresná

krajská

Organizátor/
Zdroj
financovania
VM
Humenné/
VM HE +
NOC
VM
Humenné/
VM HE
VM
Humenné
/VM HE +
NOC
VM
Humenné/
VM HE +
NOC

VM
Humenné/
VM HE
VM
Humenné/
FPU + VM
HE
VM
Humenné/
VM HE +
NOC
VM
Humenné/
FPKNM +
mesto
Humenné

VM HE = Vihorlatské múzeum v Humennom
NOC = Národné osvetové centrum
FPU = Fond na podporu umenia
FPKNM = Fond na podporu kultúry národnostných menšín
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PRÍLOHA Č. 3

VÝSTAVY 2021
Termín
(mesiac)
1.1. - 26. 5.
2021
4.2.-26.2.
2021

Názov
výstavy
Vojtech Borecký – 110.
výročie
narodenia
umelca
H/AMFO
Roberta
Spielmanna 2021

Miesto
konania
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom

Zdroj
financovania
FPKNM,
VM Humenné

Poznámka

VM Humenné,
NOC

On-line

VM Humenné

On-line

VM Humenné

On-line

Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Vihorlatské
múzeum
v Humennom

VM Humenné

Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Masaryk a svätá zem
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Židovská
cintoríny Vihorlatské
v okrese Snina
múzeum
v Humennom
Okrídlení pútnici
Vihorlatské

FPU,
VM Humenné

4.3.-18.4.
2021

Karpatská kraslica

13.5.-31.7.
2021
1.7.-25.7.
2021

Ivan Nestor Šafranko
–
nedožité
90.
narodeniny umelca
Výtvarné
spektrum
2021 – Prešovský kraj

3.8.-5.9.
2021

Neznáme
osobnosti

5.8.-5.9.
2021

farby

Trojhlas
(Viera
Rosová,
Ľudmila
Lakomá –Krausová,
Zdenka
Migaš
Goriľová
17.9.- 17.10. Výročná
výstava
2021
členov
fotoklubu
Reflex
17.9.-31.12 Z
tvorby
2021
zakladateľskej
generácie
fotoklubu
Reflex
4.11.2021Výstava z H/Festivalu
7.1.2022
fotografie
22.8.-20.9.
2021
22.8.-20.9.
2021
13.9.-30.11.

On-line

FPU,
VM Humenné
Štátna vedecká
knižnica Prešov
VM Humenné

On-line

VM Humenné

On-line

ŽNO Bratislava
VM Humenné
Východoslovenské
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2021
27.9.-30.11.
2021
15. 5.-31.7.
2021
30.7.-12.11.
2021
26.11.202115.1.2022
3. 9.-5.9.
2021

múzeum
v Humennom
Keď sa rodí život
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Milan Kuruc - Afrika
Vihorlatské
múzeum
v Humennom
Pestrofarebný
svet Vihorlatské
hmyzu
múzeum
v Humennom
Studená
krása Vihorlatské
minerálov
múzeum
v Humennom
VII.
Podvihorlatská Vihorlatské
chovateľská výstava
múzeum
v Humennom

múzeum Košice
Regionálna
On-line
poľovnícka komora
Humenné
VM Humenné
On-line
VM Humenné

On-line

VM Humenné

On-line

Slovenský
zväz Skanzen
chovateľov Vihorlat
Humenné
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PRÍLOHA Č. 4

FESTIVALY 2021
Názov
festivalu
Rusínsky folklórny
festival

Termín Miesto

Roč.

Organizátori

8. 8.
2021

VM HE skanzen

VII.

Chemlonfest

12.9.
2021
12.9.
2021

Humenné amfiteáter
Humenné amfiteáter

Rusínska obroda, VM
Humenné, mesto Humenné,
Matica slovenská, SZUŠ
Kudlovská Humenné
FPKNM, VM Humenné,
Mesto Humenné
FPKNM, VM Humenné,
Mesto Humenné

17.-19.
9. 2021

VM HE

Festival ľudových
spevákov „Zempľin
špiva“
Humenský festival
fotografie

XXVI.

I.

FPU, VM Humenné
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PRÍLOHA Č. 5
KALENDÁR PODUJATÍ 2021
Termín
(dátum)
12. 11.
2020 26. 5.
2021

Názov
podujatia
Vojtech Borecký

Charakter
podujatia *
Medzinárodné
TOP

Zdroj
financovania
FPKNM
VM Humenné

Fyzicky a
On-line

Výstava,
prezentácia
publikácie, online
prehliadka
výstavy, sprievod
v slovenskom
a rusínskom
jazyku
Prezentácia podľa
portrétov rodiny
Andrássy
Súťaž a výstava

Regionálny
Cyklický
On-line
4.2.-26.2.
H/AMFO
Roberta Regionálny
2021
Spielmanna 2021
Celoslovenský
On-line
Január
- Múzeum na doma
Regionálny
december
On-line
2021

VM Humenné

11.
5. Timravina studnička
2021
6. 7. 2021 Tvorivé dielne pre
mladých detských
spevákov,
muzikantov
a tanečníkov
8. 7. 2021 Tvorivé dielne pre
detských muzikantov
a tanečníkov
13. 7.
Tvorivé dielne pre
2021
detských muzikantov
a tanečníkov
15. 7.
Tvorivé dielne pre
2021
detských muzikantov
a tanečníkov
15. 5. Milan Kuruc - Afrika
31.
7.
2021
26. 5.
Maľovanie
2021
pokrčeným papierom

Regionálne

VM Humenné

Regionálne

SZUŠ Kudlovská
Humenné,
VM Humenné

Tvorivá dielňa

Regionálne

SZUŠ Kudlovská
Humenné,
VM Humenné
SZUŠ Kudlovská
Humenné,
VM Humenné
SZUŠ Kudlovská
Humenné,
VM Humenné
VM Humenné

Tvorivá dielňa

VM Humenné

Tvorivá dielňa
prebiehala ako

8. - 12. 2.
2021

Brokátové
manželstvá

Stručný popis

Regionálne
Regionálne
Regionálny
On-line
Regionálne

VM Humenné
NOC
VM Humenné

On-line
prezentácie,
prehliadky
výstav, pracovné
listy, hry pre
najmenších,
súťaže
Súťaž

Tvorivá dielňa
Tvorivá dielňa
Výstava fotografií
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2. 6. 2021

Hviezdoslavov
Kubín

11. 6.
2021

Vidiečanova
Habovka (Zo struny
na strunu)

28.
2021
1. 7. 30.
2021

1. 7. 25.
2021
11.
2021

6. Hráme
hviezdami

Okresný
(Humenné,
Snina,
Medzilaborce)
Regionálny

pod Regionálny

Prázdniny v múzeu

Regionálny

VM Humenné
NOC
VM Humenné
NOC

SZUŠ Múza
Humenné,
VM Humenné
VM Humenné

8.

Výtvarné
7. 2021

spektrum Krajský

7. Oživené remeslá - Regionálny
remenárstvo
a
rohovinárstvo

20. 7.
Folklór pre všetkých
22. 7.
2021
3. 8
5. 8.
22. 7.
Výtvarné spektrum
2021
pre deti

VM Humenné
FPU
VM Humenné
FPU

Regionálny

VM Humenné
FPU

Regionálny

VM Humenné
FPU

7. Oživené remeslá - Regionálny
kováčstvo,
podkúvanie
koní,
tkanie
na
krosienkach, plstenie
1. 8. 2021 Oživené remeslá - Regionálny
korytárstvo

VM Humenné
FPU

25.
2021

3. 8. 31.
8.
2021
5. 8. 5. 9. 2021

Neznáme
osobností

farby Celoslovenský

Trojhlas
Celoslovenský
Z. Migaš-Goriľová,

VM Humenné
FPU
Štátna vedecká
knižnica Prešov
VM Humenné

súčasť výstavy
Vojtech Borecký.
Súťaž

Súťaž detského
hudobného
folklóru pre
okresy Humenné,
Snina,
Medzilaborce
Koncert
v
skanzene
Prehliadky
expozícií, tvorivé
dielne a zábavne
pracovné aktivity
pre deti
Súťaž, výstava
Ukážka
tradičných
remesiel, tvorivá
dielňa
Cyklus tanečnohudobných
tvorivých dielní
Tvorivá dielňa
inšpirovaná
dielami
amatérskych
výtvarníkov
Ukážka
tradičných
remesiel, tvorivá
dielňa
Ukážka
tradičných
remesiel, tvorivá
dielňa
Výstava
Výstava
troch
žien výtavrníčok
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8. 8. 2021

8. 8. 2021

V.
Rosová,
Ľ.
Lakomá-Krausová
VII rusínky folklórny Celoslovenský
festival
Oživené remeslá - Regionálny
hrnčiarstvo
I. Celoslovenský
pre

12.
2021

8. Odkaz
A.
Dobrianskeho
súčasnosť

15.
2021

8. Koncert
ľudovej Regionálny
hudby Sokolej a jej
hostí

FPKNM,
Mesto Humenné,
VM Humenné
FPKNM,
Mesto Humenné,
VM Humebnné

Národnostný
festival
Ukážka
tradičných
remesiel, tvorivá
dielňa
Odborný seminár
a kultúrnospoločenský
program
Koncert
pri
príležitosti
30.
výročia
vzniku
ĽH Sokolej
Multižánrová
prezentácia
jednotlivých
kultúr v regióne
horného
Zemplína
Ukážka
tradičných
remesiel, tvorivá
dielňa
Výstava

22. 8.
2021

Multikultúrne
múzeum
- Deň židovskej
kultúry

22.8.2021

Oživené remeslá - Regionálny
spracovanie slamy,
výroba
drevených
šindľov
Masaryk a svätá zem Medzinárodný

VM Humenné
FPU

Židovské cintoríny Regionálny
v okrese Snina

FPKNM, VM
Humenné

Výstava

Výročný koncert
folklórneho súboru
Chemlon

Regionálny

Úrad PSK, VM
Humenné,
NOC

3. 9. - 5. 9.
2021

Podvihorlatská
chovateľská výstava

Regionálny,
Cyklický

12. 9.
2021

Chemlonfest

Regionálny

12. 9.
2021

Festival ľudových
spevákov „Zempľin
špiva“
Okrídlení pútnici.
Tajomstvo vtáčej

Regionálny

Slov. zväz
chovateľov
Vihorlat
Humenné, VM
Humenné
FPKNM, VM
Humenné,
Mesto Humenné
FPKNM, VM
Humenné,
Mesto Humenné
Východoslovenské
múzeum Košice,

Výročný koncert
pri príležitosti 50teho výročia
založenia
VII. ročník
výstavy
drobnochovateľov

22. 8. 20. 9.
2021
22. 8. 20. 9.
2021
1. 9. 2021

13. 9. 30. 11.

Medzinárodné
Cyklické
TOP

FPKNM,
Mesto Humenné,
VM Humenné
VM Humenné
FPU

Celoslovenský

Fond na podporu
kultúry
národnostných
menšín,
VM Humenné

FPKNM, VM
Humenné

Folklórne
podujatie
XXVI. ročník
súťaže
Výstava, tvorivé
dielne,
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2021

migrácie.

16. 9.
2021

Deň tradičných
remesiel

Regionálny
TOP

FPU, VM
Humenné

17. - 19. 9.
2021

Humenský festival
fotografie

Medzinárodný
TOP

FPU, VM
Humenné

17. 9. 31. 12.
2021

Z tvorby
zakladateľskej
generácie fotoklubu
Reflex
Noc literatúry

Regionálny

FPU, VM
Humenné

Regionálny

VK Humenné
VM Humenné

Keď sa rodí život

Regionálny

Štúrov Zvolen

Regionálny

Obvod. poľov.
komora Humenné,
VM Humenné
VM Humenné

Čítam, počúvaj

Regionálny

22. 9.
2021
27. 9. 30. 11.
2021
11. 10.
2021
14. 10.
2021

VM Humenné

PSK, Vihorlatská
knižnica, VM
Humenné
FPU,
VM Humenné

vyučovacie
hodiny
Ukážky ľudových
remesiel a tvorivé
dielne pre deti a
mládež
Festival
neprofesionálnej
fotografickej
tvorby
Výstava fotografií

Stretnutie
s literatúrou v
skanzene
Výstava detských
prác z výtvarnej
súťaže
34. ročník súťaže
v rétorike
Autorské čítanie
Mariána Milčáka

Umelecký prednes
Regionálny
Metodický
a divadlo v kaštieli seminár pre
Výrazové prostriedky
pedagógov
prednesu
27. 10.
Umelecký prednes
Regionálny
FPU,
Metodický
2021
a divadlo v kaštieli VM Humenné
seminár pre
Režijný koncept pedagógov
scéna a kostýmy
4. 11. Výstava
Medzinárodný FPU,
Výstava prác
31. 12.
z H/Festivalu
Fyzicky a on- VM Humenné
účastníkov
2021
Fotografie
line
plenéru
* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie
organizácie, cyklické podujatie a iné
20. 10.
2021

38

PRÍLOHA Č. 6

Podujatia pod záštitou predsedu PSK na rok 2021
Termín Názov
(dátum) podujatia

Miesto
konania

Zdroj
Stručný popis
financovania

12. 9.
2021

Humenné

FPKNM,
PSK, mesto
Humenné

Chemlonfest

Folklórne podujatie pri
príležitosti 50. výročia
vzniku FS Chemlon
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