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VYHODNOTENIE ČINNOSTI VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
ZA ROK 2020

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 2020 pokračovala II. a 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.
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. (bez súpisného čísla), 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.
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2. MÚZEJNÁ SEZÓNA V ROKU 2020
2.1 NAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI:
NAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY V ROKU 2020
 Realizácia a ukončenie rekonštrukčných prác II. etapy obnovy kaštieľa - sídla
Vihorlatského múzea v Humennom.
 Začatie plánovaných prác III. etapy rekonštrukcie kaštieľa
 Bezpečná prevádzka a zachovanie múzejnej návštevnosti napriek obmedzujúcim
protipandemickým opatreniam a 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 (spolupartnerstvo pri vydaní
publikácie Hrady a zámky na Slovensku, vydanie monografie Vojtech Borecký,
vydanie reprezentačnej publikácie Kaštieľ v Humennom, vydanie limitovanej série
kalendárového diela Skvosty renesančného kaštieľa v Humennom a začatie príprav
na vydanie publikácie 60. rokov Vihorlatského múzea v Humennom.
PROBLÉMOVÉ OBLASTI
 Adekvátne uloženie zbierkových predmetov v zmysle platnej legislatívy.
(Hlavný dôvod problému je odobratie dvoch budov z užívania múzea, ktoré boli
súčasťou centrálneho depozitu).
 Kalamitný stav drevín lesoparku v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom ako
dôsledok klimatických zmien.
 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.
Zároveň prebiehala II. a začala sa III. etapa rekonštrukcie kaštieľa, s ktorou súviselo
sťahovanie a bezpečnosť zbierkových predmetov, a to pri zabezpečovaní komplexnej
múzejnej a osvetovej činnosti za plného chodu činnosti inštitúcie.
 Zabezpečovanie činnosti organizácie, prevádzkovanie objektu kaštieľa, ochrana
expozícií, múzejných zbierok, zamestnancov a prípadných návštevníkov počas II.
etapy rekonštrukcie kaštieľa.
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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
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3. VYHODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020
3.1 AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ,
ODBORNÁ EVIDENCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
V priebehu roka bola venovaná zvýšená pozornosť ochrane zbierkového fondu (revízia
zbierkového fondu múzea) pravidelnou kontrolou dodržiavania záväzných noriem a nariadení
pri ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, dodržiavaním všetkých protipožiarnych
opatrení. Boli vykonávané pravidelné previerky v zmysle zákona a nariadení.







-

Počet prírastkov za rok (prírastkových čísel/ks/hodnota):
11/ 4446/ 151,80
Celkový počet zbierkových predmetov (prírastkových čísel/ks):
8509/ 185106
Počet záznamov v centrálnej evidencii zbierkových predmetov za rok:
1 232
Celkový počet záznamov v centrálnej evidencii zb. predmetov:
15 704
Celkový počet zdigitalizovaných zb. predmetov:
4 132
Počet zasadaní komisie na tvorbu zbierok za rok:
4-krát
Spôsob nadobudnutia zbierkových predmetov:
vlastným zberom (zbierka ulít),
výskumom (archeologický materiál),
darom (etnografický materiál).



Do múzejnej knižnice Vihorlatského múzea v Humennom so zameraním na
regionálne dejiny pribudlo 15 kusov publikačného materiálu.

3.2 BEZPEČNOSŤ A ODBORNÁ OCHRANA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
Expozičné a výstavné priestory:
Depozitárne priestory:
Ostatné priestory:

12 070,00 m²
2 082,00 m²
13 627,00 m²

ODBORNE OŠETRENÉ ZBIERKOVÉ PREDMETY
(počet za rok/spôsob ošetrenia)
 V réžii múzea ošetrených spolu 83 ks zbierkových predmetov (z toho):
- konzervovanie (58 ks),
- reštaurovanie (25 ks).

-



Dodávateľsky ošetrených 16 kusov zbierkových predmetov:
reštaurovanie veľkých obrazov na plátne (2 ks), malých obrazov na plátne (7 ks)
drevených podložiek s textom (7 ks) nachádzajúcich sa v umelecko-historickej
expozícií − Izba uhorských, kráľov). Dodávateľsky reštaurované obrazy boli
financované z dotácie MK SR.
Svojpomocne konzervované zbierkové predmety:
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-

-

zbierkové predmety z etnografie (zvonce, súčasti konských postrojov, prírastky za rok
2019),
zbierkové predmety z archeológie (železné predmety objavené pri výskumoch na
hradoch Jasenov a Brekov, majoliková váza, z umeleckej zbierky a pôvodné rámy
obrazov V. Boreckého),
reštaurované boli umelecké diela nezapísané v zozname hnuteľných kultúrnych
pamiatok (ikony zo Smolníka a Runiny z 19. storočia).

3.3 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

NÁZOV ÚLOHY

RIEŠITEĽ

Archeologický výskum na nádvorí
kaštieľa v Humennom

PhDr. I. Strakošová

2.

Archeologický výskum oblastí horného
Zemplína

PhDr. I. Strakošová

3.

Živor a dielo Oľgy Buhajovej

Mgr. D. Kataniková

4.

Život a dielo Vojtecha Boreckého

Mgr. D. Kataniková

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
Výskum dejín obcí uličskej doliny (Príslop,
Topoľa, Runina, Kolbasov, Ruský Potok,
Ulič, Ulič Krivé, Zboj a Nová Sedlica)

RNDr. Z. Andrejčáková

Prvotný výskum vývoja národnostného
zloženia v odvetví školstva v okresoch
Humenné, Snina a Medzilaborce
Vznik a vývoj Vihorlatského múzea v
Humennom ako fondovej a kultúrnovzdelávacej inštitúcie

1.

5.

6.

7.

8.

9.

VÝSTUP
nálezová správa,
článok v odbornom
časopise
nálezová správa,
článok v odbornom
časopise
výstava
katalóg k výstave
výstava
publikácia Vojtech
Borecký
zbierka ulít,
sumár údajov pre
záverečnú správu

RNDr. Z. Andrejčáková

fotodokumentácia
správa po ukončení
výskumu.

Mgr. V. Fedič

rozšírenia základná
databáza
údajov
a spracované heslá
o histórii
týchto
obcí, pripravené na
publikovanie v online priestore.

Mgr. M. Ľoncová

rešerš

Mgr. V. Fedič

výskum,
spracovaná
databáza údajov,
pripravovaná
publikácia
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Mgr. J. Fundák

10.

Zmapovanie výskytu tradičnej drevenej
architektúry v zbernej oblasti Vihorlatského
múzea v Humennom a analýza jednotlivých
typov architektúry a ich rozšírenia

Výskum ľudových piesní v uličskej a
ublianskej doline v okrese Snina.

Mgr.. J. Fundák

11.

Výskum a dokumentácia pôsobenia
slovenských dychových hudieb na území
horného Zemplína v zbernej oblasti
Vihorlatského múzea v Humennom.

Mgr. M. Kerekanič

12.

prieskum v okrese
Medzilaborce,
spracovanie
databázy,
fotodokumentácia
z okresov Snina a
Humenné
zber materiálu

spracovanie
archívnych
dokumentov,
rešerš literatúry
a novinových správ

ŠTÚDIE A ČLÁNKY V ODBORNEJ TLAČI
(autor/téma/počet spolu)
 Strakošová, I.: Archeologický výskum na hrade Brekov v rokoch 2017-2019.In:
Archeologické a nálezy na Slovensku v roku 2019. Nitra.

PREDNÁŠKY NA ODBORNÝCH FÓRACH
(autor/téma/počet spolu)
 Bol spracovaný projekt a po konzultáciách s Prešovskou univerzitou v Prešove
a mestom Humenné pripravený program medzinárodnej konferencii k 75. výročiu
víťazstva nad fašizmom. Podujatie bolo zrušené z dôvodu pandémie. Počas roka sa
kvôli pandémickej situácii plánované odborné fóra nekonali.
ODBORNÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE/AUTOR
(autor, téma/počet spolu)
 Fedič, V.: Kaštieľ v Humennom, Vihorlatské múzeum v Humennom, str. 240, 2020,
ISBN 978-80-99938-06-0
Historicky prvá reprezentačná publikácia venovaná prezentácii histórie výstavby a vývoja
kultúrnej pamiatky − renesančného kaštieľa v Humennom, interiéru a umelecko-historických
zbierok Vihorlatského múzea v Humennom. Plnofarebnú veľkorozmernú publikáciu vydalo
Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti 60. výročia existencie múzea v Humennom.
 Kataniková, D.: Vojtech Borecký. Vihorlatské múzeum v Humennom, 2020.
Plnofarebná monografia približujúca život a tvorbu Vojtecha Boreckého. Vydanie publikácie
a príprava výstavného projektu boli súčasťou múzejného projektu Návraty rodákov.
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3.4 PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
POČET STÁLYCH MÚZEJNÝCH EXPOZÍCI


Vihorlatské múzeum v Humennom v roku 2020 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
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.
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POČET VÝSTAV V ROKU 2020

Počas roka 2020 pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom 23 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: Kontrasty a súzvuky
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: áno
Trvanie od – do: 19.1.2020
Anotácia: Výstava klasickej a digitálnej tvorby domácich autorov, Vladimíra Vajsa
a Vladimíry Vajsovej z Humenného.
Názov: Kaštieľ v zrkadle času
Miesto konania: Výstavné priestory Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: sprístupnenie výstavy
Trvanie od – do: stála výstava
Anotácia: Výstava veľkorozmerných fotografických záberov zachytávajúcich dobové
interiéry a exteriér renesančného kaštieľa z konca 19. a začiatku 20. storočia. Fotografické
zábery pochádzajú z dobového albumu potomkov rodu Andrássy, ktoré múzeum získalo
v rámci spolupráce so žijúcimi potomkami rodu.
Názov: Karpatská kraslica 2020
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: virtuálna výstava na www.muzeumhumenne.sk
Trvanie od – do: od 12. 3. 2020
Anotácia: 29. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc sa konal bez
súťažného vyhodnotenia a účasti súťažiacich, poroty a návštevníkov kvôli opatreniam v rámci
nástupu pandémie. Výstava bola inštalovaná v galerijných priestoroch múzea a prezentovaná
on-line na webovej stránke múzea.
Názov: H/AMFO Roberta Spielmana 2020
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom, koncertná
sieň Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: áno
Trvanie od – do: 30. 1. - 29. 2. 2020
Anotácia: Výstava diel účastníkov aktuálneho regionálneho kola celoslovenskej postupovej
súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby
Názov: Oľga Buhajová
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom, koncertná
sieň Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: Súčasťou vernisáže bola slávnostná prezentácia publikácie pod názvom Oľga
Buhajová (výstava prezentovaná aj v on-line priestore).
Trvanie od – do: 5. 3. - 29. 9. 2020
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Anotácia: Výber diel z tvorby autorky. Výstava pripravovaná pri príležitosti 65. výročia
nedožitých narodenín autorky pochádzajúcej z regiónu. Výstav sa konala v rámci dlhodobého
múzejného projektu Návraty rodákov. Súčasťou vernisáže bola slávnostná prezentácia
publikácie pod názvom Oľga Buhajová.
Názov: Portrét týchto dní
Miesto konania: on-line/F
Vernisáž: on-line výstava
Trvanie od – do: 1. apríl 2020
Anotácia: On-line výstava autorských prác amatérskych výtvarníkov - portrétistov účastníkov
on-line súťaže virtuálneho múzejného podujatia Príbeh umenia v rámci múzejného on-line
projektu Múzeum na doma. Podujatie nadväzovalo na prebiehajúcu prezentáciu tvorby
v rámci výstavy Oľga Buhajová - výber z tvorby.
Názov: Výtvarné spektrum 2020 - Prešovský kraj
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom, koncertná
sieň Vihorlatského múzea v Humennom/on-line
Vernisáž: Súčasťou vernisáže bolo verejné ocenenie účastníkov súťažnej prehliadky.
Trvanie od – do: 2. - 22. 7. 2020
Anotácia: Výstava diel v rámci krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže
neprofesionálnych výtvarníkov
Názov: Voda - prameň života a kolíska zdravia
Miesto konania: Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: sprístupnenie výstavy
Trvanie od – do: 10. 6. - 31. 8. 2020
Anotácia: Putovná panelová výstava sprístupňujúca v grafickej a textovej podobe vodný
ekosystém. Výstava doplnená o zbierkové predmety Vihorlatského múzea v Humennom
Názov: Podmaľba na sklo
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 26.7. - 26.7.2020
Anotácia: Výstava diel insitnej maliarky Jany Michalkovej v technike podmaľby na sklo bola
spojená s tvorivými umeleckými dielňami. Výstava sa konala v rámci múzejného letného
projektu Oživené remeslá - Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel pre verejnosť.
Názov: Umenie remenárstva
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 26. 7. - 26. 7. 2020
Anotácia: Výstava remenárskch výrobkov, surovín a nástrojov v podaní Jána Hatalu spojená
s tvorivými umeleckými dielňami. Výstava sa konala v rámci múzejného letného projektu
Oživené remeslá - Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel pre verejnosť.
Názov: Pastierske zvonce
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
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Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 26.7 - 30. 8. 2020
Anotácia: Výstava tradičných pastierskych zvoncov inštalovaná zo zbierkového fondu
etnografie Vihorlatského múzea v Humennom v rámci letného cyklu podujatí tvorivých dielní
pre verejnosť Oživené remeslá.
Názov: Slama a šindle - tradičná výroba strešných krytín
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 2. 8. - 2. 8. 2020
Anotácia: Výstava tradičných materiálov, nástrojov, postupov pri výrobe tradičných strešných
krytín zo slamy a dreva v rámci letného cyklu podujatí tvorivých dielní pre verejnosť Oživené
remeslá.
Názov: ...kým prídu dožinky
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 2. 8. - 30. 8. 2020
Anotácia: Výstava tradičných poľnohospodárskych nástrojov, strojov a výrobkov inštalovaná
zo zbierkového fondu etnografie Vihorlatského múzea v Humennom v rámci letného cyklu
podujatí tvorivých dielní pre verejnosť Oživené remeslá.
Názov: Rusínske tradičné ľudové umenie
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 16. 8. 2020 - 16. 8. 2020
Anotácia: Výstava tradičného rusínskeho ľudového umenia reprezentovaného umením
zdobenia kraslíc, výroby hrnčiarskych výrobkov a zhotovovaním výšiviek. Výstava sa konala
v rámci pokračovania múzejného projektu Multikultúrne múzeum - Stretnutie kultúr v múzeu
- Deň rusínskej kultúry vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Názov: Výstava tradičných tkaných materiálov a výšiviek horného Zemplína
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 23. 8. - 30. 8. 2020
Anotácia: Výstava tradičných domácich tkanín a výšiviek inštalovaná zo zbierkového fondu
etnografie Vihorlatského múzea v Humennom v rámci letného cyklu podujatí tvorivých dielní
pre verejnosť Oživené remeslá.
Názov: Plstenie
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 23. 8. - 23. 8. 2020
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Anotácia: Výstava tradičných nástrojov, technologických postupov a výrobkov spracovania
vlny procesom plstenia. Výstava sa konala v rámci letného cyklu podujatí tvorivých dielní pre
verejnosť Oživené remeslá.
Názov: Tokárstvo na Zemplíne
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 30. 8. - 30. 8. 2020
Anotácia: Výstava tradičných nástrojov, technologických postupov a výrobkov spracovania
dreva tradičnou technikou tokárstva. Výstava sa konala v rámci letného cyklu podujatí
tvorivých dielní pre verejnosť Oživené remeslá.
Názov: Z dejín Rómov na Slovensku
Miesto konania: Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen Vihorlatského múzea v
Humennom
Vernisáž: sprístupnenie
Trvanie od – do: 20.9. -20.9.2020
Anotácia: Panelová výstava doplnená a zbierkové predmety Vihorlatského múzea
v Humennom dokumentujúca históriu, umenie, remeslá, odievanie a tradície rómskeho
obyvateľstva. Výstava sa konala v rámci múzejného projektu Multikultúrne múzeum Stretnutie kultúr v múzeu - Deň rómskej kultúry vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Názov: Ochrana živočíchov
Miesto konania: Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: sprístupnenie výstavy
Trvanie od – do: 21. 9. - 24. 10. 2020
Anotácia: Putovná panelová výstava venovaná Svetovému dňu ochrany živočíchov. Výstava
doplnená o zbierkové predmety Vihorlatského múzea v Humennom
Názov: Fotoklub Reflex
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: on-line sprístupnenie
Trvanie od – do: 5. - 30. 11. 2020
Anotácia: On-line prehliadka fotografickej tvorby členov klubu fotografov Fotoklub Reflex,
ktorý pôsobí pod záštitou Vihorlatského múzea v
Názov: Vojtech Borecký
Miesto konania: Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom
Vernisáž: on-line sprístupnenie
Trvanie od – do: 12. 11. 2020 - 31. 3. 2021
Anotácia: Výber diel z tvorby autora. Výstava pripravovaná pri príležitosti 110. výročia
narodenia autora pochádzajúceho z regiónu. Výstava sa konala v rámci dlhodobého
múzejného projektu Návraty rodákov. Súčasťou on-line prezentácie výstavy bola prezentácia
publikácie a sprievodných videí venovaných životu a tvorbe autora Vojtecha Boreckého
v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom rusínskej kultúry v Prešove.
Názov: Šľachtické Vianoce
Miesto konania: www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: on-line sprístupnenie
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Trvanie od – do: od 20. 12. 2020
Anotácia: On-line video-prezentácia vianočne vyzdobených interiérov Umelecko-historickej
expozície Vihorlatského múzea v Humennom doplnená o textový komentár a historické
snímky tradičných šľachtických Vianoc.
Názov: Vianočné pohľadnice a novoročné pozdravy
Miesto konania: www.muzeumhumenne.sk
Vernisáž: on-line sprístupnenie
Trvanie od – do: od. 20. 12. 2020
Anotácia: On-line video-prezentácia vianočných a novoročných pohľadníc zo zbierkového
fondu Vihorlatského múzea v Humennom doplnená o textový komentár.
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
POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVO-UMELECKEJ ČINNOSTI
 Viď Príloha 2
DÁTUM

POČET
ÚČASTNÍKOV

NÁZOV PODUJATIA A POPIS

23.1.2020

H/AMFO 2020
Regionálne postupové kolo celoslovenskej súťaže neprofesionálnych
fotografov

20

20.2.2020

DIVADELNÁ JAR
Regionálne kolo celoštátnej
dramatickej tvorivosti

neprofesionálnej

59

VÝTVARNÉ SPEKTRUM – PREŠOVSKÝ KRAJ 2020
Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych
výtvarníkov - porota, rozborový seminár, vyhodnotenie

49

4.6.2020

5.9.2020

9.9.2020

18.9.2020

postupovej

súťaže

HRAJ, SPIEVAJ, TANCUJ... /HUDOBNÝ FOLKLÓR DOSPELÝCH
2020
Festivalová súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých
interpretov z regiónu horného Zemplína

250

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020
Regionálne kolo celoslovenskej postupovej súťaže v prednese

13

HUDOBNÝ FOLKLÓR DETÍ
Festivalová súťažná prehliadka hudobného folklóru detských interpretov
z regiónu horného Zemplína

200
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FESTIVALY
 Viď príloha 4
TVORIVÉ DIELNE
(Viď príloha 5)
 Výtvarné tvorivé dielne (on-line projekt Múzeum na doma)
(Viď 3.7 a Príloha 5)
- Tvoríme portrét,
- Portrét týchto dní,
- Príbeh umenia I.,
- Príbeh umenia II.,
- Perly poznania z kaštieľa.

-

Remeselné tvorivé dielne (Cyklus tvorivých dielní pre verejnosť Oživené remeslá)
tradičné kováčstvo,
tradičné remenárstvo
výtvarná insitná tvorba,
hrnčiarstvo,
tkanie a plstenie,
krasličiarstvo,
výroba drevených šindľov,
spracovanie slamy,
tradičné výšivkárstvo,
tradičná tokárska výroba.

VZDELÁVACIA A METODICKÁ ČINNOSŤ


Dlhodobý múzejný vzdelávací projekt objektového učenia v múzeu pod názvom Ku
koreňom, tradíciám, hodnotám...

DÁTUM

NÁZOV VZDELÁVACIEHO PODUJATIA A POPIS
Múzejný projekt objektového učenia v múzeu pod názvom Ku
koreňom, tradíciám, hodnotám...

POČET
ÚČASTNÍKOV

PRÍRODOVEDA PRE MŠ
Interaktívny enviro-program spojený s prehliadkou expozície

10

DVAJA Z KAŠTIEĽA
Interaktívny program spojený s prehliadkou expozície a výkladom
reg. histórie

79

2.3.2020

PRÍRODA OKOLO NÁS
Interaktívny program pre ZŠ spojený s prehliadkou expozície

28

3.3.2020

DOMAĽUJ SI MA - ARCHITEKTÚRA A KAŠTIEĽ
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ a MŠ zameraný na prezentáciu
architektúry kaštieľa

44

6.3.2020

TVORIVÁ DIELŇA
Tvorivá dielňa ľudového tanca, hudby a spevu pre deti, mládež

75

29.1.2020

10.- 14.2.2020

15

a dospelých






8. 7. 2020

PRÍRODA OKOLO NÁS
Interaktívny enviro-program v rámci Letnej školy

20.7.2020

PRÍRODA OKOLO NÁS
Interaktívny enviro-program v rámci Letnej školy

19.8.2020

KAŠTIEĽSKE PERLY POZNANIA
Interaktívny program zameraný na reg. históriu spojený s prehliadkou
kaštieľa

21

16.9.2020

KAMENNÁ PAMÄŤ
Interaktívny program pre SŠ spojený s prezentáciou architektúry
kaštieľa

20

11

34

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

DÁTUM
12.1.2020
9., 10. 1. 2020
15.-17.1.2020
3.,10.,17.,24.1.
2020
3.,10.,17.,24.1.
2020
5. 2. 2020

NÁZOV METODICKÉHO PODUJATIA A POPIS

POČET
ÚČASTNÍKOV

METODICKÉ STRETNUTIE – HUDBA, SPEV, TANEC

43

METODICKÉ STRETNUTIE – SPEV

22

METODICKÉ STRETNUTIE – HUDBA, SPEV

27

METODICKÉ STRETNUTIE – HUDBA/DOSPELÍ

52

METODICKÉ STRETNUTIE – SPEV/DETI

44

METODICKÝ
UMENIE

SEMINÁR–DIVADLO

A DRAMATICKÉ

19

7.,14.,21.,28.2.
2020
7.,14.,21.,28.2.
2020
5.3.2020

METODICKÉ STRETNUTIE – HUDBA/DOSPELÍ

52

METODICKÉ STRETNUTIE – SPEV/DETI

44

METODICKÉ STRETNUTIE UČITEĽOV HUDBY

5

6.,13.,20.,27.3.
2020
6.,13.,20.,27.3.
2020
15.,22.,29.5.
2020
15.,22.,29.5.
2020
8.7.2020

METODICKÉ STRETNUTIE – HUDBA/DOSPELÍ

52

METODICKÉ STRETNUTIE – SPEV/DETI

44

METODICKÉ STRETNUTIE – HUDBA/DOSPELÍ

39

METODICKÉ STRETNUTIE – SPEV/DETI

33

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

34
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9.7. 2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE TANEČNÍKOV ĽUDOVÉHO TANCA

15.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

5

16.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

23

17.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE TANEČNÍKOV ĽUDOVÉHO TANCA

66

21.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

5

22.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

37

23.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE TANEČNÍKOV ĽUDOVÉHO TANCA

62

29.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

34

30.7.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE TANEČNÍKOV ĽUDOVÉHO TANCA

44

43

5 8.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

6.8.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE TANEČNÍKOV ĽUDOVÉHO TANCA

31

12.8.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

34

13.8.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE TANEČNÍKOV ĽUDOVÉHO TANCA

61

28.8.2020

TVORIVÁ DIELŇA PRE SPEVÁKOV A HUDOBNÍKOV

28.9.2020

METODICKÝ SEMINÁR – DRAMATICKÉ UMENIE

37

5
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DOKUMENTAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
 Dokumentácia výtvarných diel v rámci realizovaných výstav pre potreby galerijného
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 archívu a prezentácie akvizičnej
činnosti múzea.
 Dokumentácia priebehu rekonštrukcie kaštieľa pre potreby archívu a prezentácie
múzejnej činnosti.
 Katalóg k výstave Oľga Buhajová - výber z tvorby.
 Publikácia Vojtech Borecký.
 Publikácia Kaštieľ v Humennom.
 Kalendárová edícia - Skvosty renesančného kaštieľa.
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3.6 KALENDÁR PODUJATÍ REALIZOVANÝCH V ROKU 2020
KALENDÁR PODUJATÍ REALIZOVANÝCH V ROKU 2020:
Viď Príloha 1-6
POČET KULTÚRNO-VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ SPOLU:
Viď Príloha 1-6
CELKOVÝ POČET NÁVŠTEVNÍKOV ZA ROK 2020:
16 917 návštevníkov
 Počet návštevníkov expozícií:
Umelecko-historická expozícia: 4 908
Sakrálna expozícia: 201
Prírodovedná expozícia: 1 257
Expozícia ľudovej architektúry a bývania: 4 553
Spolu: 10 919*
*Poznámka:
Do návštevnosti expozícii pre potreby uvedeného sumáru sú zarátané iba cielené návštevy
expozícií v rámci sprevádzania.
 Počet návštevníkov v rámci cielenej návštevy výstav: 2 221*
*Poznámka:
Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo v roku 2020 po zmene výstavného plánu v rámci
protipandemických opatrení 23 výstav. Z uvedeného počtu iba 5 výstav v obmedzenom režime
prebiehalo priamo vo výstavných galerijných priestoroch múzea, 6 výstav prebiehalo formou
virtuálnej prehliadky on-line, dve výstavy prebiehali v prírodovednej expozícii v rámci
prehliadky expozície, 10 výstav prebiehalo v expozícii ľudovej architektúry a bývania v rámci
podujatí a návštevy expozície. Preto nie je možné nájsť validity údaj návštevnosti výstavy,
ktorá sa konala v expozícii a v rámci ďalšieho podujatia.





Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí: 2 532
Počet návštevníkov vzdelávacích podujatí: 322
Počet návštevníkov kultúrno-osvetových/súťažných podujatí: 84
Počet návštevníkov osvetovo-metodických podujatí: 878

3.7 ON-LINE ČINNOSŤ
 Podujatia v rámci on-line činnosti (Viď Príloha 3, Príloha 5)
PROJEKT MÚZEUM NA DOMA
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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
staval na využití múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Využíval
dostupné činnosti v rámci PR-prostredia a mediálnej prezentácie ako aj interakcie
s návštevníkmi sociálnych sietí. Múzejná ponuka bola určená širokej verejnosti detí a
dospelých so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom.
V širšom meradle oslovila jednotlivé segmenty múzejného publika v rôznych záujmových
sférach, vekových a sociálnych kategóriách.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúkal projekt
netradičné pohľady do
všetkých múzejných expozícií a výstavných priestorov a sprostredkúval detailné a ojedinelé
zábery, ktoré mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrnohistorickej pamiatky počas priamej návštevy jednotlivých expozícií. Projekt obrazom i
textom približoval 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 sprostredkúval 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 priblížil odbornú múzejnú činnosť v oblasti zhromažďovania,
ochraňovania, odborného zhodnocovania a prezentácie zbierkových predmetov.
Prostredníctvom listovania v doterajších ročníkoch Múzejných otváral pre verejnosť
vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Na webových a facebookových stránkach inicioval 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.

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,
- príprava publikácie.
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,
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-

Spolok krajanov v Pensylványi (USA),
Rusínska obroda na Slovensku

Výstup:
- Prezentácia folklóru horného Zemplína počas slávnostného plesu v Prahe (vystúpenie
FS Chemlon Humenné),
- Hraj, spievaj, tancuj... regionálna súťaž folklóru horného Zemplína pre dospelých
- Regionálna súťaž folklóru horného Zemplína pre detskú časť súťažiacich
- CD nosič ľudových piesní horného Zemplína,
- Medzinárodná výstava kraslíc Karpatská kraslica 2020 (in-line výstava)
- Výstava Vojtech Borecký
- Publikácia Vojtech Borecký.

3.9 INÉ ODBORNÉ ČINNOSTI:
- realizácia a ukončenie II. etapy obnovy kaštieľa v Humennom,
- realizácia III. etapy obnovy kaštieľa v Humennom,
- realizácia 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,
- konzervovanie národopisného a archeologického materiálu, reštaurovanie umeleckých
zbierok (nezapísaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu),.
- zabezpečenie realizácie schválených projektov,
- kompletná inventarizácia zbierkových fondov múzea.
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4. MARKETING A PROPAGÁCIA V ROKU 2020
4.1 PRIAME MARKETINGOVÉ ČINNOSTI


Segmentácia múzejného publika
V rámci PR činností a budovania múzejného publika prebiehalo v sledovanom období
pravidelné informovanie o múzejnej ponuke prostredníctvom personalizovanej múzejnej
ponuky. Plánované spoločné aktivity s jednotlivými spoločenskými subjektmi verejnosti
v regióne horného Zemplína (školy, tretí sektor, spolky, samospráva, záujmové združenia,
seniorské centrá, mládežnícke a kresťanské centrá a pod.) boli pre pandemickú situáciu
obmedzené.


Aktualizácia a rozširovanie databázy
V sledovanom období bola poštová a elektronická databáza múzejného publika
v jednotlivých segmentoch aktualizovaná, udržiavaná a rozširovaná. Databáza bola
aktualizovaná o zoznam dostupných kontaktov folklórnych súborov v mestách a dedinách
okresu Humenné a Vranov nad Topľou, remeselníkov z regiónu horného Zemplína,
krasličiarov v rámci územia Slovenskej republiky, škôl a pedagógov základných a stredných
škôl a predškolských zariadení v jednotlivých predmetoch, neprofesionálnych výtvarníkov
a fotografov, ochotníckych divadiel a pod.


Príprava a distribúcia personalizovanej ponuky
Prostredníctvom priamych marketingových činností a personalizovanej múzejnej
ponuky oslovilo múzeum k spolupráci 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 období nástupu pandemickej situácie múzeum
poskytovalo školskému segmentu ponuku on-line vzdelávacích programov v rámci
múzejného projektu Múzeum na doma (Príbeh umenia I, II, III, Tvoríme portrét, Z rodovej
galérie I, II, virtuálna výstava Karpatská kraslica 2020, virtuálna výstava Oľga Buhajová)
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.


Prezentácia múzejnej činnosti prostredníctvom priamych činností a PR činností
V rámci múzejného projektu objektového učenia múzeum čiastočne realizovalo
spoločnú prípravu tém vyučovacích hodín so školskými zariadeniami v regióne horného
Zemplína. Pripravovaný harmonogram bol v čase pandemickej situácie modifikovaný do
podoby on-line projektu. Príprava nových tém objektového učenia v múzeu na školský rok
2020/2021 prebiehala priebežne počas roka v podobe metodických listov prostredníctvom online ponuky pre školy. V rámci marketingovej podpory múzejnej ponuky bol v sledovanom
období zabezpečený komplexný charakter múzejného produktu prostredníctvom edičných a
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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
múzejnou kalendárovou edíciou Skvosty renesančného kaštieľa.

4.2 MARKETINGOVÁ PROPAGÁCIA A REKLAMA
REKLAMNÉ A PROPAGAČNÉ NOSIČE A FORMÁTY




Múzejné expozície
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 bola múzejná ponuka podporená tvorbou grafických návrhov
pozvánok, plagátov a propagačno-prezentačných materiálov
k múzejným výstavám a
podujatiam, ktoré boli realizované vo výstavných a expozičných priestoroch múzea a v online priestore múzea v rámci podujatí múzejného projektu Múzeum na doma. Propagačná a
prezentačná činnosť bola realizovaná v súlade s princípmi CI Vihorlatského múzea
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).
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.)
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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.

V rámci PR aktivít bol v sledovanom období zabezpečovaný nepretržitý informačný
servis o aktuálnej ponuke a činnosti múzea v prostredí W-stránky múzea, stránky W-Insita,
FB-stránky múzea, Instagramu, outdorových informačných prostriedkov a reklamy
a spolupráce s médiami) a zabezpečovaný informačný servis pre printové a elektronické
média a portály. Informácie sa týkali múzejných podujatí, prijatých protiepidemiologických
opatrení v čase vzniku a priebehu pandemickej situácie ochorenia COVID-19, zmeny
múzejnej ponuky a režimu návštevnosti v čase izolácie a karanténnej situácie
prostredníctvom on-line múzejných aktivít a nepretržitého servisu týkajúceho sa meniacich sa
podmienok návštevnosti múzea a priebehu rekonštrukčných prác v múzeu.
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 priebehu roka vydalo múzeum 87
tlačových správ, 80 FB-statusov/60 I-statusov.
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.
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. Pandemická situácia pripravované podujatia s medzinárodnou účasťou
znemožnila.

MEDIÁLNA SPOLUPRÁCA - CHARAKTER A FORMÁTY


Charakter mediálnych nosičov:
- printové médiá,
- elektronické médiá (televízia, rozhlas, internetové portály, sociálne siete),
- outdorová reklama,
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-

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 2020: 227



Počet PR prezentačných výstupov (printové, elektronické médiá, internet, sociálne
siete) za rok 2020: 48
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5. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2020










V roku 2020 prebiehal napriek sťaženým podmienkam činnosti komplexný proces
prípravy a realizácie projektovej činnosti. Celkovo bolo spracovaných a podaných 15
projektov. Schválených a realizovaných bolo 7 projektov.
Z jednotlivých schém Úradu práce,
V zmysle schváleného projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k druhej
etape rekonštrukcie kaštieľa v Humennom (nádvorie kaštieľa) sa pokračovalo v III.
etape rekonštrukcie kaštieľa.
V zmysle platných zmlúv a rozpočtových opatrení bol zabezpečovaní proces III.
etapy 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).
V rámci riadenia inštitúcie bol v rámci zabezpečenia činnosti organizácie spracovaný
organizačný plán revitalizácie Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského
múzea v Humennom (skanzenu) pred letnou sezónou a počas letnej sezóny 2020
(opravy objektov, údržba areálu a zbierkových predmetov, lektorské texty, popisky
objektov...)
strategický plán rozvoja múzejnej činnosti na jednotlivých odborných úsekoch
Vihorlatského múzea v Humennom na roky 2021 −2025.

Názov projektu: Tvorivé a vzdelávacie podujatia − Cyklus tvorivých dielní tradičných
remesiel pre verejnosť Oživené remeslá.
Výstup: päť celodenných event-podujatí so sprievodným programom v prostredí skanzenu.
Prezentácia tradičných remesiel, remeselných výrobkov a remeselných nástrojov, tvorivé
dielne, tematické výstavy, kultúrny program, prehliadka areálu skanzenu.
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: júl - august 2020
Názov projektu: Výtvarné spektrum 2020 - Prešovský kraj
Výstup: výstava, odborný seminár, tvorivá dielňa, katalóg ocenených diel
Finančný zdroj, program, podprogram: FPU, výzva 3/2020, podprogram 4.5.1. postupové
súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.
Mediálna propagácia prostredníctvom W/F stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Žiadaná suma: 1 827,00 €
Získaná suma: 1 500,00 €
Termín realizácie: apríl - 22. 7. 2020
Názov projektu: Centrálny depozitár Vihorlatského múzea - optimalizácia klimatických
podmienok priestorov, uloženia a bezpečnosti zbierok
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Výstup: nákup 2 ks odvlhčovačov, 50 m2 okenných proti slnečných fólií, 50 m2 okenných
bezpečnostných fólií, 1000 ks ph neutrálneho papiera, 8 ks snímačov a meracieho prístroja
(Datalogger) pre depozitár.
Finančný zdroj, program, podprogram: FPU, výzva 7/2020 podprogram 4.5.2. ochrana
zbierkových fondov
Žiadaná suma: 7 920,00 €
Získaná suma: 7 000,00 €
Termín realizácie: 1. 7. - 31. 12. 2020
Názov projektu: Kultúrne poukazy 2020
Výstup: návštevnosť expozícií a výstav, podujatí usporiadaných múzeom
Finančný zdroj, program, podprogram: MK SR, program 3, podprogram 3.2. Poukážkový
systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym
hodnotám – kultúrne inštitúcie.
Prezentácia prostredníctvom W/F stránky múzea a personalizovanej ponuky pre školy
a školské zariadenia.
Žiadaná suma: /
Získaná suma: 3 150,00 €
Termín realizácie: 9. 6. - 12. 11. 2020

Názov projektu: Reštaurovanie Izby uhorských kráľov (Umelecko-historická expozícia
Vihorlatského múzea v Humennom) - VI. etapa.
Výstup: Reštaurovanie časti umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea
v Humennom.
Mediálna prezentácia prostredníctvom W/F stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: MK SR, program 1. Obnovme si svoj dom,
podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
Žiadaná suma: 32 718,00 €
Získaná suma: 20 000,00 €
Termín realizácie: 16. 7. - 15. 12. 2020
Názov projektu: Hraj, spievaj a tancuj...
Výstup: Kultúrne podujatie pozostávajúce z folklórneho festivalového programu a súťažnej
prehliadky detského hudobného folklóru regiónu horného Zemplína.
Mediálna prezentácia prostredníctvom W/F stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: MK SR, program 5. podpora miestnej a regionálnej
kultúry, podprogram 5.5.postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej
činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby
Žiadaná suma: 7 200,00 €
Získaná suma: 7 000,00 €
Termín realizácie: 5. 9. 2020
Názov projektu: Vydanie publikácie k 110. výročia narodenia V. Boreckého
Výstup: Umenovedná publikácia „Vojtech Borecký“ v celkovom náklade 500 ks.
Mediálna prezentácia prostredníctvom W/F stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
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Finančný zdroj, program, podprogram: FPKNM, program 2: Podpora literárnej,
nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, podprogram 2.3 neperiodická tlač
Žiadaná suma: 15 495,- €
Získaná suma: 7 000,- €
Termín realizácie: 1. 1. - 12. 11. 2020
Názov projektu: Multikultúrne múzeum - Stretnutie kultúr v múzeu - Rusínska kultúra
v múzeu/Rómska kultúra v múzeu
Výstup: Kultúrne event-podujatia so sprievodným program v areáli skanzenu. Prezentácia
rusínskej a rómskej kultúry. Mediálna propagácia na regionálnej a celoslovenskej úrovni média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: FPKNM, program 4. Podpora zabezpečenia
interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi
patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám, podprogram 4.1 projekty
zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a
menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a
spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií
Žiadaná suma: 6 490,00 €
Získaná suma: 3 000,00 €
Termín realizácie: 23. 8. a 20. 9. 2020






Celkový počet podaných projektov za rok: 15
Počet schválených projektov za rok: 8
Počet realizovaných projektov za rok: 7
Celková suma schválených projektov: 54 850,00 €
+ spolufinancovanie 10 359,34 €

PROJEKT REALIZOVANÝ Z ROKU 2019 - 2020
Názov projektu: Rekonštrukcia kaštieľa - nádvorie
Výstup: Stavebno-reštaurátorské práce na nádvorí humenského kaštieľa sú pokračovaním
rekonštrukcie historického objektu, ktorej prvá etapa bola ukončená v roku 2016. Napriek
tomu, že pôvodne bolo plánované dokončiť rekonštrukciu kaštieľa v dvoch etapách bolo
z úrovne Prešovského samosprávneho kraja koncom roku 2017 rozhodnuté, že druhá etapa
sa rozdelí na dve časti druhú a tretiu. Z múzejných subjektov bolo Vihorlatské múzeum
v Humennom, vďaka profesionálnemu prístupu a dobrej spolupráci s Krajským pamiatkovým
úradom v Prešove jediným slovenským múzeom, ktoré v tomto podprograme uspelo.
Stavebné úpravy v rámci II. etapy reštaurovania renesančného kaštieľa v Humennom
- sídla Vihorlatského múzea v Humennom sa začali 1. apríla 2019 a ukončené boli 10.
decembra 2020. Realizátorom prác bol Metrostav, a. s., Praha. Stavebno-reštaurátorské práce
zahŕňali rozsiahlu výmenu okien a výplní arkád, renováciu dvorových fasád, podchodu,
balkónových častí a príslušných architektonických prvkov. Počiatočné stavebné práce sa
sústredili na obnovu plochy balkóna na kaštieľskom nádvorí. V reštaurátorskom režime
pokračovala obnova fasád od prvého nadzemného podlažia, vrátane architektonických
prvkov. Okná boli zreštaurované podľa najstaršieho okna zachovaného z čias andrássyovskej
prestavby, ktoré bolo na základe výskumu objavené v prízemnej južnej časti nádvoria.
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Vymenilo sa 43 kusov výplní viac než tri metre vysokých arkád na obidvoch nadzemných
podlažiach. Zároveň prebiehala výmena štyroch vchodových dverí, z ktorých dve boli
prestavané na bezbariérové. Reštaurovalo sa päť dobových vstupov do interiérov kaštieľa
a takmer 42 metrov balkónového kamenného zábradlia. V rámci záverečnej renovácie južnej
dvorovej fasády pristúpilo múzeum aj k obnove vežových hodín, ktoré pôvodne dotvárali
vežovú časť vnútornej južnej steny,
V rámci rekonštrukcie boli objavené takzvané ozdobné prstence, ktoré boli kompletne
zrekonštruované. Pod každým oknom na II. nadzemnom podlaží sa našli „ozdobné zrkadlá“ ,
ktoré pri rekonštrukcií kaštieľa v druhej polovici 20. storočia boli kompletne zabudované.
V severozápadnej a severovýchodnej časti II. nadzemného podlažia sa uskutočnila kompletná
rekonštrukcia objavených veľkých nik, ktoré spomínaná rekonštrukcia taktiež zlikvidovala.
Komplikovanosť prebiehajúcej druhej etapy rekonštrukcie kaštieľa spočívala aj v tom, že jej
dokončenie nebolo možné bez začatia tretej etapy rekonštrukcie historickej budovy. Mnoho
prác bolo nutné realizovať súbežne.
Mediálna prezentácia prostredníctvom W/F stránky múzea, na regionálnej a celoslovenskej
úrovni - média printové, elektronické, sociálne siete.
Finančný zdroj, program, podprogram: MK SR, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v rámci programu Obnov si svoj dom, podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná
rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou obnovy a ochrany.
Získaná suma: 650 000,00 € (MK SR)
300 000,00 € (PSK)
Termín realizácie: 1. 4. 2019 - 10. 12. 2020
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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 22. 8. 2020 na dobu neurčitú
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelária, prezliekareň
Adresa: Námestie slobody 1, 066 01 Humenné
Prenajímateľ: Vihorlatské múzeum v Humennom
Nájomca: C - CAVE, 066 01 Brestov 129
Plocha: 414,60 m2
Výška ročného nájomného: 11 916,48 €
Doba nájmu: od 24. 6. 2016 do 31. 12. 2020 (ukončenie nájmu výpoveďou)
Účel: Zmluva o nájme nebytových priestorov - gastronomická prevádzka s bowlingom
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
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INÉ ČINNOSTI
- realizácia a ukončenie II. etapy obnovy kaštieľa v Humennom,
- realizácia 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 31.12.2020: 27
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2020: 27
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 27
Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 3
Odborní zamestnanci: 16
Administratívni zamestnanci: 3
Ostatní: 8
Pohyb zamestnancov (odišli/noví): 2/5
Príloha:
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8. PRIORITY ORGANIZÁCIE V NASLEDUJÚCOM ROKU 2021
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 2021 zvýšiť prestíž kultúrnej inštitúcie a národnej pamiatky
v správe kultúrnej inštitúcie.
Zámery na rok 2021 (vzhľadom k vývoju pandemickej situácie):

-

Ukončenie III. etapy rekonštrukcie kaštieľa

-

Zabezpečenie stálych múzejných činností a cyklických podujatí múzea

-

Pokračovanie on-line múzejných podujatí

-

Publikačná činnosť (Publikácia k 60. výročiu založenia Vihorlatského múzea v



Humennom)

PROBLÉMOVÉ OBLASTI







Adekvátne uloženie zbierkových predmetov v zmysle platnej legislatívy.
(Hlavný dôvod problému je odobratie dvoch budov z užívania múzea, ktoré boli
súčasťou centrálneho depozitu).
Kalamitný stav drevín lesoparku v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom ako
dôsledok klimatických zmien.
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 z dobovými expozičnými objektmi, lesopark
v havarijnom stave, areál centrálneho depozitu s troma budovami. Naďalej prebieha
III. etapa rekonštrukcie kaštieľa, sťahovanie zbierkových predmetov, komplexná
múzejná a osvetová činnosť za plného chodu inštitúcie.
Zabezpečovanie činnosti organizácie, prevádzkovanie objektu kaštieľa, ochrana
expozícií, múzejných zbierok, zamestnancov a prípadných návštevníkov počas
III. etapy rekonštrukcie kaštieľa.
Vzhľadom na práce obmedzujúce hlavné komunikačné, prehliadkové a únikové
trasy v objekte kaštieľa je možné aj uzavretie celého objektu kaštieľa pre
návštevníkov v letnej sezóne 2021.
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PRÍLOHY (1 - 6)
PRÍLOHA 1
PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2020
PLÁN

UKAZOVATELE

SKUTOČNOSŤ

1.
2.

Počet súťaží ZUČ
Počet tradičných podujatí spolu
Výstavy
Event-podujatia
Kultúrno-osvetové podujatia

10
2

3.

Počet vzdelávacích podujatí, sociálna prevencia, dejiny
osobnosti, historické udalosti

70

6
0

PRÍLOHA 2
POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY 2020
TERMÍN

NÁZOV

MIESTO
KONANIA

CHARAKTER
SÚŤAŽE *

ORGANIZÁTOR

30.1.2020

H/AMFO R. Spielmana 2020

VM Humenné,
galéria

regionálna

VM Humenné

20.2.2020

Divadelná jar

VM Humenné,
koncertná sieň

regionálna

VM Humenné

2.7.2020

Výtvarné spektrum

VM Humenné,
galéria

krajská

VM Humenné

5.9.2020

Hudobný folklór dospelých
(speváci, inštrumentalisti, spevácke
skupiny a ľudové hudby)

VM Humenné,
skanzen

regionálna

VM Humenné

9.9.2020

Hviezdoslavov Kubín

VM Humenné,
koncertná sieň

okresná

VM Humenné

Hudobný folklór detí
(speváci, inštrumentalisti, spevácke
skupiny a ľudové hudby)

VM Humenné,
skanzen

regionálna

VM Humenné

18.9.2020

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná, regionálna...
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PRÍLOHA 3
VÝSTAVY 2020
TERMÍN
(DÁTUM)

NÁZOV
VÝSTAVY

MIESTO
KONANIA

ZDROJ
FINANCOVANIA

POZNÁMKA
stála výstava

Kaštieľ v zrkadle času

VM Humenné

VM Humenné

do 19. 1. 2020

Kontrasty a súzvuky

VM Humenné

VM Humenné

Od 12. 3. 2020

Karpatská kraslica

VM Humenné

VM Humenné

On-line

AMFO R. Spielmana 2020

VM Humenné

VM Humenné

Postupová
súťaž

Oľga Buhajová

VM Humenné

VM Humenné

od 6. 4. 2020

Portrét týchto dní

VM Humenné

VM Humenné

On-line

2.-22.7.2020

Výtvarné spektrum

VM Humenné

FPU
VM Humenné

postupová
súťaž

VM Humenné

VM Humenné

26.7.-26.7.2020

Voda - prameň života a kolíska
zdravia
Podmaľba na sklo

VM Humenné

26.7.- 26.7.2020

Umenie remenárstva

VM Humenné

FPU
VM Humenné
FPU
VM Humenné

Pastierske zvonce

VM Humenné

FPU
VM Humenné

Slama a šindle - tradičná výroba
strešných krytín

VM Humenné

FPU
VM Humenné

2.8. - 30.8.2020

...kým prídu dožinky

VM Humenné

FPU
VM Humenné

16.8.-16.8.2020

Rusínske tradičné ľudové umenie

VM Humenné

FNPKNM
VM Humenné

23.8.-30.8.2020

VM Humenné

FPU
VM Humenné

23.8.-23.8.2020

Výstava tradičných tkaných
materiálov a výšiviek horného
Zemplína
Plstenie

VM Humenné

FPU
VM Humenné

30.8.-30.8.2020

Tokárstvo na Zemplíne

VM Humenné

FPU
VM Humenné

20.9.-20.9.2020

Z dejín Rómov na Slovensku

VM Humenné

FPKNM
VM Humenné

Ochrana živočíchov

VM Humenné

VM Humenné

Fotoklub Reflex

VM Humenné

VM Humenné

-

30.1.-29.2.2020
5.3.-29.9.2020

10.6.-31.8.2020

26.7-30.8.2020

2.8.- 8.2020

21.9.-24.10.2020
5.-30.11.2020

On-line
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Vojtech Borecký

VM Humenné

FPKNM
VM Humenné

On-line

od 20. 12. 2020

Šľachtické Vianoce

VM Humenné

VM Humenné

On-line

od. 20. 12. 2020

Vianočné pohľadnice a novoročné
pozdravy

VM Humenné

VM Humenné

On-line

12.11/20-17.1/21

PRÍLOHA 4
FESTIVALY 2020
NÁZOV

TERMÍN

Piesne Márie Čokynovej z Uble

2.8.2020

VM Humenné
skanzen

Rusínsky folklórny festival

5.9.2020

VM Humenné
skanzen

Hraj, spievaj, tancuj...

5.9.2020

VM Humenné
skanzen

MIESTO

ROČNÍK

ORGANIZÁTORI
FPKNM
VM Humenné
Rusínska obroda S
mesto Humenné
SZUŠ Harmónia

VI.

VM Humenné
Ministerstvo kultúry SR
Rusínska obroda Slovenska
Matica Slovenská
Mesto Humenné
VM Humenné
Ministerstvo kultúry SR
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PRÍLOHA 5
KALENDÁR PODUJATÍ 2020
TERMÍN
(DÁTUM)

do 19. 1. 2020
30.1.2020
30.1.-29.2.2020

NÁZOV
PODUJATIA

ZDROJ
FINANCOVANIA

STRUČNÝ POPIS

Súčasné výtvarné
umenie
Súťaž, výstava

Kontrasty a súzvuky

Regionálny

VM Humenné

H/AMFO R. Spielmana 2020

Rgionálny
Celoslovenský
Regionálny

VM Humenné

Metodický seminár -prednes

8.2.2020
8.-12.2.2020

Druhý štedrý večer
Dvaja z kaštieľa

8.-15.2.2020

Národný týždeň manželstva
vo Vihorlatskom múzeu v
Humennom
Divadelná jar

20.2.2020

CHARAKTER
PODUJATIA●

VM Humenné
FPU
/
VM Humenné

Tvorivé dielne

VM Humenné

Prehliadka
s výkladom

Regionálny
Cyklický
Celoslovenský

VM Humenné

Súťaž

VM Humenné

Výstava

VM Humenné

Výstava

VM Humenné
VM Humenné

On-line projekt
Súťaž, tvorivé
dielne
Súťaž, výstava

Regionálny
Regionálny
Cyklický
Regionálny
Cyklický

Event
Objektové učenie

5.3.-29.9.2020

Oľga Buhajová

Od 12. 3. 2020

Karpatská kraslica

1.4.2020 3.-17.4.2020

Múzeum na doma
Tvoríme portrét

Medzinárodný
Cyklický
TOP
Celoslovenský
Regionálny

6.- 30.4. 2020

Portrét týchto dní

Celoslovenský

VM Humenné

Príbeh umenia I.
Umenie učiť sa...
Príbeh umenia II.
Z rodovej galérie...
Voda - prameň života
a kolíska zdravia
Deň otcov v múzeu S Jurajom Drugethom de
Homonnay
Výtvarné spektrum

Regionálny

VM Humenné

Regionálny

VM Humenné

Celoslovenský

VM Humenné

Regionálny

VM Humenné

Súťaž, prehliadka
s výkladom

Krajský
Celoslovenský
Cyklický
Regionálny

FPU
VM Humenné

Súťaž, výstava

VM Humenné

15.4. - 21.4.2020
19.-30.5.2020
10.6.-31.8.2020
20.-21.6.2020

2.-22.7.2020

19.7.-30.8.2020

Oživené remeslá

Celoslovenský
TOP

FPU
VM Humenné

26.7.-26.7.2020

Podmaľba na sklo

Celoslovenský

26.7.- 26.7.2020

Umenie remenárstva

Celoslovenský

FPU
VM Humenné
FPU
VM Humenné

Súťaž,
prezentácia
Event, tvorivé
dielne, výstavy,
prehliadka
s výkladom,
koncert
Výstava, tvorivé
dielne
Výstava, tvorivé
dielne

Pastierske zvonce

Celoslovenský

FPU
VM Humenné

Výstava, tvorivé
dielne

16.7.2020

26.7-30.8.2020

Zbierkový predmet z múzea...

Súťaž, tvorivé
dielne
Súťaž, tvorivé
dielne
Výstava
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Piesne Márie Čokynovej z
Uble

Regionálny
Národnostný

FPKNM
VM Humenné

Festival, koncert

Slama a šindle - tradičná
výroba strešných krytín

Celoslovenský

FPU
VM Humenné

Výstava, tvorivé
dielne

Najnovšia akvizícia múzea

Regionálny

VM Humenné

2.8. - 30.8.2020

...kým prídu dožinky

Celoslovenský

FPU
VM Humenné

Súťaž,
prezentácia
Výstava

16.8.-16.8.2020

Deň rusínskej kultúry v múzeu

FNPKNM
VM Humenné

Event, výstava,
tvorivé dielne,
koncert

20.8.2020

VM Humenné

Objektové učenie

VM Humenné
FPU
VM Humenné

Súťaž, výklad
Výstava, tvorivé
dielne

23.8.-23.8.2020

Perly poznania z kaštieľa
Projekt Letná škola
Fragmenty histórie
Výstava tradičných tkaných
materiálov a výšiviek horného
Zemplína
Plstenie

Regionálny
Národnostný
Cyklický
TOP
Regionálny
Cyklický
Regionálny
Regionálny
Regionálny

FPU
VM Humenné

Výstava, tvorivé
dielne

30.8.-30.8.2020

Tokárstvo na Zemplíne

Regionálny

FPU
VM Humenné

Výstava, tvorivé
dielne

5.9.2020

Rusínsky folklórny festival

VM Humenné
MK SR

Festival, koncert

5.9.2020

Hraj, spievaj,
tancuj...Hudobný folklór
dospelých (inštrumentalisti,
speváci, spevácke skupiny
a ľudové hudby)

Celoslovenský
Cyklický
Národnostný
Regionálny
Národnostný
Cyklický

VM Humenné
MK SR

Súťaž, koncert

9.9.2020

Hviezdoslavov Kubín

VM Humenné

súťaž

VM Humenné

Objektové učenie

2.8.2020

2.8.- 8.2020

6.8.2020

21.8.2020
23.8.-30.8.2020

16.9.2020

Kamenná pamäť

Regionálny
Cyklický
Regionálny

18.9.2020

Hudobný folklór detí
(speváci, inštrumentalisti,
spevácke skupiny a ľudové
hudby)

Regionálny
Národnostný
Cyklický
TOP

VM Humenné

Festival, súťaž,
koncert

Deň rómskej kultúry v múzeu

FPKNM
VM Humenné

Ochrana živočíchov

Celoslovenský
Národnostný
Cyklický
TOP
Celoslovenský

VM Humenné

Event, výstava,
prehliadka,
koncert, tvorivé
dielne
Výstava

5.-30.11.2020

Fotoklub Reflex

Regionálny

VM Humenné

Výstava

12.11/20-17.1/21

Vojtech Borecký

Medzinárodný
TOP

FPKNM
VM Humenné

14.11.2020

Noc múzeí a galérií 2020

VM Humenné

21.12.2020

Madona v tvorbe Boreckého

Celoslovenský
Cyklický
Celoslovenský

Výstava
Prezentácia
publikácie
Prezentácia

VM Humenné

Výstava,

20.9.-20.9.2020

21.9.-31.10.2020
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20.12.2020

Šľachtické Vianoce

20.12.2020

Vianočné pohľadnice
a novoročné pozdravy

TOP
Celoslovenský

VM Humenné

prezentácia
Prezentácia

Celoslovenský

VM Humenné

Prezentácia

podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie organizácie,
cyklické podujatie a pod.

PRÍLOHA 6
PODUJATIA POD ZÁŠTITOU PREDSEDU PSK 2020
TERMÍN
(DÁTUM)

NÁZOV
PODUJATIA

MIESTO
KONANIA

ZDROJ
FINANCOVANIA

STRUČNÝ POPIS

8.-12.2.2020

Dvaja z kaštieľa

VM Humenné

8.-15.2.2020

Národný týždeň
manželstva vo
Vihorlatskom múzeu
v Humennom

VM Humenné
UHE
VM Humenné
UHE

Interaktívna prehliadka UHE pre
školy
Tematická prehliadka UHE pre
dospelých

VM Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom
V Humennom 30. 1. 2021

Spracovala: Mgr. Jana Fedičová

Schválil: Mgr. Vasil Fedič,
riaditeľ múzea
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