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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 
       Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia so sídlom v Kráľovskom Chlmci  je kultúrno-
osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja. Je trojzložkovou rozpočtovou organizáciou 
/ osveta – knižnica – múzeum / a svoju činnosť vykonáva v 50 obciach dvoch regiónov okresov 
Trebišov a Michalovce. Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej 
činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK č.2005/207.  Riadi sa strategickými a koncepčnými 
dokumentmi schválenými Zastupiteľstvom KSK – Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou 
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a 
cestovného ruchu Úradu KSK. Zriadením nového modelu kultúrneho zariadenia Kultúrneho centra 
Medzibodrožia a Použia / ďalej KCMaP / boli vytvorené podmienky a predpoklady pre zachovanie 
a rozvoj menšinovej kultúry.  Za 12 rokov svojej existencie výrazne oživila kultúrne dianie 
v regiónoch a napomáhala aktivizovať činnosť miestnej a národnostnej kultúry a  potvrdilo svoje 
nezastupiteľné miesto pri rozšírení a metodickom usmerňovaní rozvoja. Profilácia KCMaP 
pokračovala na základe predchádzajúcich skúsenosti a potrieb regiónov, v spolupráci s odborom 
kultúry KSK a samosprávami obci. Stabilizovalo svoje poslanie vymedzené v predmete činnosti 
zriaďovacej listiny a vybudovala kultúrno – spoločenské  priority.   
      V roku 2018 KCMaP uskutočnilo všetky svoje naplánované činnosti a  mimo plánovanými  
podujatiami výrazne zvýšila sumárny výsledok – z celkové počtu 76 bolo 50 plánovaných a 26 
nadrámec. Pravidelne sa podieľame ako spoluorganizátori na podujatiach uskutočnených 
samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, školami, spoločenskými organizáciami a cirkvami a žánrovú 
ponuku neustále rozširujeme o medzinárodné aktivity. 
V priebehu roku 2018  sme usporiadali 76 podujatí aj v spolupráci s ostatnými aktérmi kultúry 
a vzdelávania našich regiónov, ktoré boli zamerané hlavne na oblasť tradičnej ľudovej kultúry, 
hovoreného slova, divadla, menšinovej kultúry, vzdelávacích programov – plenérov, workshopov, 
súťaží, výstav.  

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  
 
     Priority KCMaP na jednotlivých úsekoch činnosti boli zamerané na realizáciu podujatí 
v regiónoch a jeho prezentáciu doma a v  zahraničí. Najvýznamnejšie úspechy sme dosiahli pri 
zabezpečení  ťažiskových podujatí a pri participovaní miestnych osláv a slávnosti. Boli sme 
organizátormi a spoluorganizátormi významných folklórnych festivalov a slávnosti, školiteľských 
a vzdelávacích programov v rôznych  žánroch záujmovej umeleckej činnosti. Výrazne sme 
podporovali všetky formy novátorských iniciatív a aktivít. Významnou mierou sme zapájali do 
programu KSK vytvorením nových projektov Terra Incognita – Via vinária a Via gothica  : TOP 
podujatie IX. Vôňa agátu – deň otvorených pivníc v Malom Horeši,  XVI. Tokajský festival  Borša  
a IX. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov  Veľké Trakany. 
       Za najväčší úspech považujeme už po tretí krát usporiadaný krajský rómsky festival „Mulatos 
Romale“ a výtvarnú súťaž „Malé čierne oči“ do ktorého pravidelne angažujeme zapojiť všetky 
kultúrne inštitúcie i základne školy v pôsobnosti KSK, a zahraničných renomovaných rómskych 
skupín a sólistov v galakoncerte festivalu.   
     Mimoriadne významné úspechy folklórnych speváckych a hudobných skupín na celoštátnych 
súťažných podujatiach, ale i popredné umiestnenia recitátorov a hlavne detských divadelných 
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súborov z našich regiónov sú dôkazom kvalitatívneho napredovanie a starostlivosti o tradičnú 
ľudovú kultúru.  
     Schválený rozpočet pre rok 2018 bol vo výške 180 606,00 na prevádzku (mzdy, odvody, energie, 
tovary a služby), z toho na bežné výdavky 89 875,00.  Na činnosť bol schválený  8819,00. Na 
základe rozhodnutia OK a CR a odboru financií KSK bol upravený rozpočet k 31.12.2018 
nasledovne: 
 - bežné výdavky na sumu 94 620,48 na činnosť vo výške 8819,00.  Spolu s úpravami je rozpočet z 
podielových daní KSK na rok 2018 vo výške 182 336 na prevádzku (mzdy, odvody). 
     Finančné prostriedky sme získali aj z mimorozpočtových zdrojov. Zo 16 podaných projektov 12 
bolo na fond na podporu kultúru národnostných menšín -  KULTMINOR, Fond na podporu umenia 
1,  KSK 5 000 /Mulatos Romale/, Bethlen Gábor Alap 2 019,23  / H / 2. Z  podaných projektov bolo 
podporených celkom 7 žiadostí  vo výške 8000,00 € / Kultminor/.                            .   
Príjem zo vstupného v roku 2018 činí 3282,00 € z toho vrátene od KSK 2700,00 € a od sponzorov    
2 200,00, ktorú sme použili na usporiadanie  ďalších kultúrnych podujatí. 
     Organizačnou súčasťou KCMaP okrem osvetovej činnosti sú ďalšie dve špecializované 
regionálne zariadenia v prenajatých priestoroch v Kráľovskom Chlmci, ktoré taktiež  potvrdili svoje 
nezastupiteľné miesto pri rozšírení a metodickom usmerňovaní rozvoja kultúrneho diania v našich 
regiónoch: 
1./  Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha  
2./  Regionálna knižnica  
 
     Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha je špecializované zariadenie so zameraním na 
cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie 
hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a 
techniky, kultúry a umenia na území regiónov Medzibodrožia a Použia, od prvých stôp osídlenia až 
po súčasnosť. Úlohou múzea je prezentácia predmetov muzeálnej a galerijnej hodnoty 
prostredníctvom výstav a expozícií. Medzi jeho priority patrí: realizácia a propagácia výstav a 
kultúrno-výchovných podujatí, komplexná starostlivosť o zbierkový fond muzeálnej expozície, 
efektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov a získavanie materiálnej a finančnej 
pomoci na činnosť múzea. 
 
     Regionálnej knižnice v roku 2018 sa riadila Plánom činnosti a obsahovo vychádzala z metodik a 
základných dokumentov knižnice. Úlohou a prioritou knižnice naďalej zostalo rozvíjanie 
knihovníckych služieb, podpora a rozvoj čitateľskej, literárnej a informačnej gramotnosti. K 
prioritným úlohám patrilo tiež plnenie merateľných ukazovateľov činnosti a to počtu čitateľov - 
používateľov knižnice, počtu výpožičiek a knižničného fondu. Aj v sledovanom obdoby sa nám 
darilo napĺňať štandardy, zabezpečiť poskytovanie kvalitných, základných a špecializovaných 
knižnično-informačných služieb. Svoju činnosť zameral na uspokojovanie kultúrnych, informačných 
a vzdelávacích potrieb svojich používateľov, získavanie, spracovávanie  a uchovávanie  
univerzálneho knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižničných, informačných a 
bibliografických služieb, vrátane miestnych a regionálnych informácií.  
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2.1 NAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI 
 
  Medzi tradične najvýznamnejšie úspechy v rámci prezentácie činnosti KCMaP okrem vzdelávacej 
a výstavnej činnosti prioritné miesto vydobyli tradičné podujatia s najväčším diváckym záujmom – 
Tokajský festival – (Účasť folklórnych skupín a súborov z ôsmich štátov Európy: Slovensko-
Maďarsko-Česko-Rakúsko-Francúzko-Poľsko-Francúzko-Ukrajina kde sme vytvorili úzku spoluprácu 
s kultúrnymi aktérmi týchto štátov)  Mulatos Romale ( spolupráca s 7 kultúrnymi inštitúciami 
Košického samosprávneho kraja, spolupráca aj s zahraničnými rómskymi partnermi) Krajský 
festival rómskej kultúry – Svätomartinský festival & jarmok domácich produktov (výše 7000 tisíc 
záujemcov aj zo zahraničia / Praha – Česko). Ďalším najvýznamnejším momentom našej 
organizácie bolo získanie grantu na úpravu dvora múzea.  
Problémové oblasti – ekonomická oblasť.  
Nárast jednotlivých ukazovateľov v prezentačných  oblastiach potvrdzujú pozitívne smerovanie 
inštitúcie hlavne v organizovaní práce a manažovania, čo súvisí s dobre nastavenými cieľmi 
a parametrami činnosti organizácie. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silné stránky  organizácie 
 

 Kultivované priestory, vhodné podmienky na činnosť, 
vyhovujúce vybavenie na aktivity a realizáciu podujatí 

  Príkladná spolupráca so samosprávami   na miestnej 
a regionálnej úrovni 

 Jedinečnosť ponuky v regiónoch MaP, multižánrovosť 
podujatí 

 Rozšírené možnosti propagácie a informovania o 
festivaloch a podujatiach v regionálnych denníkoch, 
billboardoch, pomocou sociálnych sietí  

 Existencia celoročných aktivít - zvýšený  záujem 
obyvateľstva o organizovanie kultúrnych 
a spoločenských podujatí a festivalov. 

 Využitia cezhraničnej spolupráce s odbornými útvarmi 
a záujmovými skupinami 

 Komplexná ponuka pre všetky vekové kategórie 
a znevýhodnené skupiny  

 Vybudovaním cestných hraničných prechodov  zlepšuje 
možnosť zapojiť do kultúrneho diania väčší počet 
obyvateľov  

 Aktivity prispôsobené požiadavkám verejnosti, škôl 

 Kreativita, tímová spolupráca 

Slabé stránky – Problémové oblasti 
 

 Odchod mladých ľudí za prácou mimo regiónov 
Medzibodrožia a Použia 

 Nedostatok financií na činnosť od zriaďovateľa 

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

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

 Nedostatočná znalosť cudzích jazykov 

 Nevybudované podmienky na elektronickú archiváciu 
a sprístupňovanie muzeálnych zbierok 

 Málo  ľudových remeselníkov  

 Nedostatok finančných prostriedkov na stabilizáciu 
historických artefaktov 

Príležitosti  

 Podpora uplatnenia sa mladých ľudí v kultúrnom 

sektore   

 Postupne vybudovať knižnicu ako centra vedomostí, 

poznania, využívaním dostupných informačno - 

technických možnosti 

 Dobudovať Regionálnu knižnice a múzeom na 

turisticko – informačný bod  podporujúce rozvoj 

cestovného ruchu 

Ohrozenia  

 Absencia kvalifikovaných a skúsených odborníkov 
v oblasti kultúry 

 Zníženie rozpočtu Kultúrneho centra a nedostatok 
verejných financií  pre obce 

 Chýbajúci remeselníci TĽK  

 Nedostatočne zastúpenie ľudovej hudby 
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárení 
 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2017 2018  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné  ukazovatele 

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí 
KOČ spolu 77 76 

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

Počet účastníkov podujatí KOČ 34 039 
39 509 

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

Súťaže, prehliadky - počet 
16 

18 
KULT – 3. Modul, riadok 2, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach 
vrátane účinkujúcich 4507 3767 

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

Festivaly- počet 11 18 
KULT – 3. Modul, riadok 15, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na festivaloch vrátane 
účinkujúcich 16 223 22 354 

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

Celkový počet aktivít 77 76 
vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich 4516 3414 
 vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich 18 965 21 836 
vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Finančná oblasť 2017 2018 
 cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu 198 643,40 218 840,16   

náklady spojené s KOČ    41 696,40 36 504,16 KULT – 5. Modul, r. 19 

Náklady na činnosť 41 696,40 36 504,16 KULT – 5. Modul, r. 20 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  93 271,00 135 793,66 
KULT – 5. Modul, r. 
22+r.24+r.25 

Prevádzkové náklady 63 676,00 46 542,34 KULT -  5. Modul, r. 27 

Kapitálové výdavky  0,00 30 003,29 KULT -  5. Modul, r. 32 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku  63 676,00 46 542,34  k 31.12., účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 18 331,00 8 819,00  k 31.12. , účtovné výkazy 

 Príjmy spolu 175 278,00 
36 504,16 – činnosť 

182 336,00 –KSK KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky  175 278,00 182 336,00  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky  0,00 30 003,29  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 175 278,00 212 339,00  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

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

z vlastnej  činnosti 2743,00 

3282,00 
Vrátene od KSK:  

2 700,00 

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

dary a sponzorské 1950,00 2 200,00  KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu 4693,00 4 900,00  
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Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 0,00  0,00  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest       10 361,01 8 525,85  KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu 6400,00 13 000,00 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 2437,32 2 019,23  KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov 15  16 projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, ÚV 
SR, zahraničné granty, granty 
zo súkromných nadácií,  
projekty (transfery) z obcí- 
mimo kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov  10 8 + 3 /obce/ 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  19 198,33 15 019,23 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2017 2018   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

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

počet nových partnerstiev  3 1   

počet nových kľúčových aktivít 6  3 

možno popísať nižšie 
v komentároch alebo v ďalších 
kapitolách 

počet kľúčových mediálnych výstupov   6 9 

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

Strategický rozvoj 2017 2018   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja áno Áno  áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja 
Nový hudobný 

žáner   
definovať, iba ak bol nejaký 
špecificky stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2018 Prijaté prioritné ciele - splnene  
  

3.Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
     Hlavným poslaním činnosti inštitúcie je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať 
kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, rozvíjať záujmovo-umeleckú činnosť, ľudové 
remeslá , prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, 
vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. Tvorbou a sprístupňovaním nových hodnôt, podporou 
vzdelávania a  rozvojom lokálpatriotizmu vytvárame podmienky pre napredovanie kultúry, ale 
aj aktívneho využitia voľného času všetkých generácií. 
 
Pre dosiahnutie vytýčených cieľov boli stanovené nasledovné úlohy: 

a) Naďalej vytvoriť a udržiavať podmienky  pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry, ľudových 
zvyklostí  a ich zachovanie pre nasledujúce generácie – plní sa priebežne. 

b) Podporovať amatérskych umelcov, výtvarníkov, sochárov, tkáčky, čipkárky, medovnikárov, 
drotárov, prútikárov, výrobcov predmetov z kože, dreva, slamy a ostatných ľudových   
majstrov a remeselníkov – priebežne sa plní. 

c) Udržať a postupne rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, 
informácií a skúseností – priebežne sa plní. 
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d) Zvyšovať historické a národné povedomie obyvateľov, zdravého lokálpatriotizmu a úcty  k  
národnej, regionálnej a miestnej identite – priebežne sa plní.  

e) Koordinovať kultúrne aktivity, ktoré prebiehajú v jednotlivých lokalitách – plní sa. 
f) Vytvoriť odborné poradenstvo ľudovej tvorivosti s dôrazom na zachovanie autentickej 

ľudovej kultúry – plní sa. 
g) Dobudovať materiálno-technické vybavenie knižnice a rozširovať knižničný fond – 

priebežne sa plní. 
h) Využiť informačno-komunikačné technológie pri evidencii a kategorizácii knižničného fondu 

– plní sa.  
i) Uľahčiť prístup znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom napĺňať  kultúrne 

práva ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením – plní sa. 
j) Jednotlivými úsekmi záujmovej činnosti postupne spracovať a vydať odborné publikácie 

zameraných na ľudovú tvorivosť a ľudovú umeleckú kultúru – priebežne sa spracováva. 
 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018 
 

 Aktivita Popis 

XVI.TOKAJSKÝ FESTIVAL 

 
 

Multikultúrny folklórny festival 

MULATOS ROMALE 

 
 

Festival rómskej kultúry 

SZIRÉN 

 
 

Folklórny festival národnosti 

XXII.MEDZIBODROŽSKÝ FOLKLÓRNY  FESTIVAL 

 
 

Folklórny festival 

KRÁĽOVSKÁ BAKCHIÁDA 

 
 

Multikultúrne folklórne slávnosti 

VIII. SVÄTOMARTINSKÝ FESTIVAL 

 
 

Festival tradície a zvykov 

COPUS ART 
 

Plenér výtvarníkov 

XII. POLATORICKÁ JAR 
 

Súťažná prehliadka detských divadiel 

SVETLO – POHYB – PRIESTOR 
 

Odborný seminár pre vedúcich divadelných súborov 

NOC MÚZEI Interaktívne podujatie 

NOC S ANDERSENOM Rozprávková noc v knižnici 
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3.1 Plnenie štandardov 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2018 

Počet zrealizovaných festivalov  1 Plnohodnotný festival  - tematický 
festival regionálneho významu 
s dodržiavaním autenticity prvkov TĽK  

18- splnené  
Vôňa agátu  
XVI. Tokajský festival 
Dobófeszt 
Festival Zemplínskych múzeí  
Festival diviny  
Mulatos Romale 
Festival rodín - KE  
Deň maďarskej hud.  
Sirén festival národn. 
Festival Zemplínskych múzeí  
Zemplínske kult. Leto 
Rodinný folk. Festival  
Deň sliviek  
Spievajúce Použie  
Kráľovská Bakchiáda 
Zemiakový festival  
Svätomartinský festival 
Medzibodrožský kult. festival 

Počet zrealizovaných súťaží / 
prehliadok 

1 + 4  2 krajské + 16 regionálne 2 + 16 prekročené  
XVII. Polatoricka jar 
Hviezdoslavov Kubín 
Rákóczi kvíz  
Fényes Zemplín   
Malé čierne oči  
Tompa Mihály 
Vytvára paleta  
AMFO  
Jesenný vietor  
Tisíc farieb jesene  
Veľkonočne kraslice 
Mesiac Zeme  
Divadelná paleta 
Copus Art  
Plenér Ticce 
Zachráňme pred zabudnutím  
Advent  
Advent – Vianoce  

Počet zrealizovaných výstav  8 13  15 – prekročené  
Afrika moja láska  
Zachráňme pred zabudnutím  
Sochy a plastiky 
Mária Jakabová – výstava 
ručných prác 
Cesta do praveká  
Výstava amatérskych 
fotografov  
Veľkonočné tvorivé dielne  
Výstava šašov  
Výstava replík šiat cisárovnej 
Sissi  
Spoznajme naše historické 
kultúrne dedičstvo  
Drôtené sochy 
Vyrazené emócie  
Advent – vianočné ozdoby  
Ikony  
Žena oblečené v slnku 

Počet samostatne (nie ako súčasť inej 2/odborného Napr. : Tvorivé dielne / Tábory / 10/odborného pracovníka 
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aktivity napr. festivalu) 
zrealizovaných aktivít zameraných 
na zlepšenie zručností a rozvoj 
vzdelávania  

pracovníka  Workshopy/ Kurzy / a pod. 
 
 

splnené  
Maľovanie kraslíc 
Príprava a ozdoba 
medovníkov  
Vianočné ozdoby  
Stretnutie vinárov – 
workshop  
Spolok hubárov – workshop  
Noc Andersenom  
Workshop projekty  
Workshop granty 
FotoArt – fotografický kurz 
Vlastná tvorba – poézia 
a próza  

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

2 % Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti  Splnené 2%  

Prezentácia  zariadenia a aktivít 
mimo územia svojej pôsobnosti  

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

5 – Prekročené  
Deň maďarskej kultúry –
Széphalom (HU)  
Festival Zemplínskych múzeí 
(HU) 
Amfo – Košice  
Plenér Ticce – Tuzsér  
Copus Art  

Počet spoluprác s obcami Minimálne 
 s 30 % obcí  

Z celkového počtu 50 obci Minimálne 70% obcí - 
Splnené 

Počet nových odborných 
a inovatívnych aktivít  

1  3 – prekročené  
Deň maďarskej hudby  
Festival Zemplínskych múzeí  
Rodinný festival  

Počet novozavedených inovatívnych 
foriem propagácie  

1  1 – splnené  
Reklama na autobuse  

Aktualizácia databázy aktérov  1x ročne   Splnené 

Počet výstupov z terénnych 
výskumov nehmotného kultúrneho 
dedičstva  

1  2 – splnené  
Zachráňme pred zabudnutím  
Spoznajme naše historické 
kultúrne dedičstvo  

Počet návštevníkov – celkový počet 
na všetkých aktivitách 

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

75 % - Prekročené  
Spolu: 35 125  
Z celkového počtu 
obyvateľstva 46 000 

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

1. Kultúrno-výchovná činnosť 
2. Tradičná ľudová kultúra 

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

3. Festivaly 
4. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ) 

4.1. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
4.2. Foto, film 
4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba 

5. Menšinová kultúra 
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II. Regionálna činnosť 
1. Metodická činnosť 
2. Spolupráca s inými  kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

I. HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 

1. KULTURNO – VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
     Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia plní nezastupiteľnú funkciu tvorivých a záujmových 
aktivít kultúrneho diania a je významnou súčasťou kultúrno-výchovnej činnosti našich regiónov. Je 
zárukou stability a uceleného rozvoja v oblasti miestnej kultúry, ale aj prostriedkov a metodického 
usmerňovania tvorivých aktivít obyvateľov s dôrazom na podporu a rozvoj národnostnej 
kultúry.  Úsek ZUČ je orientovaná na metodickú činnosť, odborné semináre, tvorivé dielne, 
organizáciu vystúpení, súťažných prehliadok a koncertov a na celkový rozvoj neprofesionálnej 
umeleckej tvorby, ktorá má v našich regiónoch dlhoročnú tradíciu a v mnohých žánroch aj 
vynikajúcu úroveň. Amatérske záujmové združenia a spolky pôsobiace v našich regiónoch aktívne 
prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života. Vychovávajú  umením a 
k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, vyhľadávajú, ochraňujú, uchovávajú a 
sprístupňujú ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru. Kultúrne centrum  je 
organizátorom okresných a krajských  podujatí vo viacerých žánroch umeleckej tvorivosti. Do 
palety kultúrno-výchovných aktivít patrí aj veľká časť, ktorá je realizovaná v rámci Regionálnej 
muzeálnej expozície Jozefa Mailátha a Regionálnej knižnice, ktoré sú súčasťou Kultúrneho centra.  

2. TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

      Uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov v kontexte miestnych tradícií 
a k opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva, vytváranie podmienok a 
poskytovanie služieb orientovaných na zvyšovanie kultúrno-umeleckej úrovne podujatí patrí medzi 
základné úlohy našej inštitúcií. Prioritami v oblasti tradičnej ľudovej kultúry v našej činnosti je 
zabezpečovanie podmienok na identifikáciu, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva a 
tiež rozvoj a zachovanie ľudovo-umeleckých zručností a tradícií aj vzhľadom na národnostné 
zloženie regiónov. Do realizácie koncepcie ťažiskových úloh KCMaP v sledovanom období bolo 
zaradených 11 podujatí TĽK a približne 18 usporiadaných festivalov a miestnych slávnosti so 
spoluúčasťou miestnej samosprávy, kde dominovala folklór a ožili sa tradície miestnej ľudovej 
kultúry. 

   
2.1 Folklór – hudba, spev, tanec 
 
   Folklórne skupiny regiónu svojou činnosťou približujú a zachovávajú autentické zvykoslovia 
tradičnej ľudovej kultúry počas celého roka. Výsledkom našej spolupráce s miestnymi 
samosprávami sú tradičné usporiadané regionálne folklórne slávnosti, domáce a medzinárodné 
kultúrno-spoločenské podujatia a prezentácia miestnej tradície na  súťažných  prehliadkach.   
  Folklór je dlhodobou prioritou pri zachovaní hodnôt ľudovej tvorivosti s prihliadnutím na 
národnostné zloženie regiónov. Ľudové súbory a skupiny mali možnosť prezentovať výsledky svojej 
tvorivosti na domácich, celoslovenských ale aj zahraničných súťažiach a  prehliadkach. Veľmi 
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významným  príkladom podpory a prezentácie je pravidelne usporiadaná nadregionálna súťaž  
ľudových piesní, tancov, hudobných skupín a jednotlivcov  „ Purpurová ruža...Bíborpiros szép 
rózsa“, folklórny festival národnosti „Szirén“ v Ptrukši a z hľadiska tvorivej celistvosti  „ 
Medzibodrožský folklórny festival“ v malebnom prostredí pri vinných pivniciach v Malom Horeši 
už pravidelne zaradené do celoštátneho kalendára podujatí ÚV Csemadoku a krajský folklórny 
festival rómskej kultúry s účasťou kultúrnych inštitúcií KSK  „ Mulatos Romale“.  Víťazi súťažných 
prehliadok tradične reprezentujú naše regióny na krajských a celoslovenských festivaloch. 
V Dunajskej Strede dosiahli najvyššie ocenenia : Zlaté pásmo - folklórna spevácka skupina Imregi 
Hagyományőrző csoport z Brehova  a sólisti Boczán Anna Fruzsina z Veľkých Kapušian a Andrej 
Tóth z Čičaroviec. Veľmi cenné  ocenenia dosiahli na celoštátnych prehliadkach Maďarskej menšiny  
citarová skupina Fabotó a tanečný folklórny súbor Kamócsa z Veľkých Kapušian a zlaté pásmo 
v Maďarskom Egeri spevácka skupina Árvalányhaj z Kráľovského Chlmca. Už tradične veľmi vysoko 
hodnotíme profesionálne napredovanie a mimoriadne úspešnú reprezentáciu DFS Vánok 
z Veľkých Kapušian na všetkých súťažných a nesúťažných vystúpeniach doma a v zahraničí. 
Poďakovanie patrí aj všetkým speváckym a komorným zborom za ich doterajšiu činnosť v šírení 
zborového umenia. Štandardnú a vysokú profesionálnu úroveň zborového spevu dosahujú 
spevácke zbory : Latoričan, miešaný spevácky zbor Jánosa Erdélyiho a komorný spevácky zbor 
Cantabile z Veľkých Kapušian. 
 
    Medzi najväčšie folklórne festivaly patrili: 

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

 
2.2. Ľudové remeslá 

     Na naše najvýznamnejšie podujatia pravidelne pozývame ľudových tvorcov  a 
profesionálnych remeselníkov, ktorí svojím umením oslovia nielen vyrastajúcu generáciu, ale  
svojou zručnosťou nadchnú aj ostatné vekové kategórie. Výrobky ľudových remeselníkov, ich 
pravidelná účasť a výstavy ich produktov  sú na festivaloch veľmi populárne a dopyt po nich 
každým rokom rastie. Praktické ukážky v rámci rodinných tvorivých dielni, krúžky a  výtvarné 
kluby výraznou mierou prispievajú k oživeniu často už  zabudnutých ľudových remesiel.  
Záujemci  majú možnosť vyskúšať pracovné postupy umeleckého drevárstva, kováčstva 
a najnovšie aj drotárstva Ing. Pavla Takáča, košikárstva v podaní Štefana Raduza z Veľkých 
Trakán, sochárstva z kameňa a drevorezby Györgya Ferenca, ale aj maľovanie veľkonočných 
kraslíc Júlií Czapovou z Maťovských Vojkoviec, umelecké predmety z prírodných materiálov 
Jurtin Piroskou z Kráľovského Chlmca, detské bábiky Mgr. Pirigyi Mária ale i majstrovstva  
remeselníkov zo zahraničia:  spolok ľudových umelcov z Miskolca, Mezőkövesdu, Sárospataku, 
ale j z Rumunská a Ukrajiny 
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3. FESTIVALY  
Najvýznamnejšie podujatia  

   1. XII. POLATORICKÁ JAR 
       -   Termín:  3.5.2018, Kráľovský Chlmec 
       -   Návštevnosť: 300 
       -   Účel:  Krajská súťaž detských divadiel v maďarskom jazyku     
     XII. ročník tradičnej nadregionálnej súťažnej prehliadky detských a mládežníckych divadelných 
a bábkarských  súborov i detských ľudových pasiem v maďarskom jazyku „Polatorická jar – 
Latorca Menti Tavasz“  sa uskutočnila dňa 3.5.2018 a bol tradične najväčším podujatím tohto 
žánru  našich regiónov a aj v tomto roku vytvoril priestor na prezentáciu detskej a mládežníckej 
tvorivosti v oblasti divadelníctva a dramaturgie. Ako každý rok i teraz sa objavili nové talenty, a prihlásili 
sa i nové divadelné súbory. Festivalová atmosféra  umožnila mladým talentom -  deťom a pedagógom  
realizáciu nových kreatívnych nápadov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní zručnosti 
v javiskových žánroch. Novým aspektom a dôležitým  prínosom do ďalšej činnosti bolo prezentácie 
formujúcich sa kolektívov pred širokou verejnosťou,  nadviazanie nových kontaktov a možnosť  zúčastniť 
sa  na medzinárodných festivaloch a hlavne získavanie skúsenosti v javiskovom prejave a využitie vlastnej 
kreativity. Ďalším potvrdením pozitívnej tendencie sú výsledky dosiahnuté na celoslovenskom finále 
v Dunajskej Strede uskutočnené v dňoch  29. mája do 1. júna 2018, kde súbory našich regiónov 
dosiahli veľmi pekné úspechy  :  
Diamantové  pásmo  a zvláštna cena detskej poroty: 
Detský bábkový  súbor  Mustármag – ZŠ Malý Horeš 
Strieborné pásmo: 
Detský divadelný súbor Varázskerék - Špeciálna základná škola Kráľovský Chlmec 
Bronzové pásmo : 
Detský divadelný súbor Hajnalka – ZŠ Jánosa Erdélyiho Veľké Kapušany 
 
 2. XVI. TOKAJSKÝ FESTIVAL 
       -   Termín:  16.6.2018, Kráľovský Chlmec 
       -   Návštevnosť: 3500 
       -   Účel:  Multižánrový festival 
                      
     Tokajský Festival má ojedinelý charakter. Je najväčším  menšinovým multižánrovým podujatím 
celého regiónu s medzinárodnou účasťou ktorý každý rok ponúka nové inovatívne zážitky. Pestrý  
a kvalitný kultúrny program v oblasti folklóru, hudby, divadla a vizuálneho umenia priláka stále 
veľa záujemcov. Bohatá ponúka sprievodných podujatí, umeleckých workshopov, ale aj podujatí 
pre rodiny s deťmi sú stálym lákadlom. K festivalu patrí jarmok ľudových remesiel a ochutnávka 
svetoznámeho tokajského vína a tradičných jedál domácich gazdiniek. Uskutočnením podujatia 
návštevníci už tradične majú možnosť nahliadnuť sa do rozmanitosti kultúry zúčastnených 
regiónov a popredných folklórnych súborov z domova a zo zahraničia. Program pod názvom 
„Rákóczi v Európe“ a celá príprava sledovala naplnenie tejto línie.  Účasť folklórnych skupín a 
súborov z ôsmich štátov Európy: Slovensko-Maďarsko-Česko-Rakúsko-Francúzko-Poľsko-
Francúzko-Ukrajina vytvoril neopakovateľnú atmosféru celého festivalu. Podujatie bol oslavou 
ľudovej tradície, folklóru, zábavy, stretnutí generácií, festivalom svetoznámych tokajských vín, 
zemplínskej gastronómie obohatené aj s ochutnávkou špecialít zúčastnených štátov. Ďalej umožni 
prostredníctvom programu Terra Incognita zviditeľnenie regiónu v medzinárodnom meradle, 
pričom upriami pozornosť aj na tokajskú vinnú cestu Via vinária a  bohaté kultúrne dedičstvo 
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našich predkov v kontexte celého Košického samosprávneho kraja.  Každoročne láka návštevníkov 
nielen z Východného Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
Hlavným cieľom a zámerom bolo prispieť k zbližovaniu sa európskych národov a menšín 
prostredníctvom kultúry a umenia. Význam  festivalu je v rámci našich regiónov nezastupiteľný a 
úspešne sa zaradil k popredným podujatiam na prezentovanie kultúrnej rozmanitosti Zemplína s 
dôrazom na kultúru menšín. 
 
   3. MULATOS ROMALE – Malé čierne oči 
       -   Termín:  9.6.2018, Kráľovský Chlmec 
       -   Návštevnosť: 1000 
       -   Účel:  Celokrajský festival rómskej kultúry a krajská súťaž  
                     výtvarných prác žiakov KSK „ Malé čierne oči“. 
     Najväčším úspechom podujatia bolo usporiadanie národnostného folklórneho festivalu pre 
rómsku menšinu s účasťou rómskych folklórnych súborov a skupín v pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja so zainteresovaním všetkých osvetových stredísk KSK  a podpora kultúry 
rómskej menšiny v Medzibodroží a umožnenie prezentáciu pôvodnej tvorby na úrovni 
samosprávneho kraja. Ďalším úspechom bolo zainteresovanie škôl do súťaže „  Malé čierne oči“  
a zviditeľnenie mnohotvárnosť a farebnosť rómskej kultúry a dialóg medzi rómskym a nerómskym 
etnikom rečou spevu, tanca, hudby a výtvarného prejavu, pomocou čoho vedia interpretovať svoj 
temperament a životný štýl. 
 

4. SVÄTOMARTINSKÝ FESTIVAL & JARMOK DOMÁCICH PRODUKTOV 
         -     Termín: 20.10.2018, Veľké Trakany 
         -     Návštevnosť: 7500  
         -     Účel:   Festival husaciny, Svätomartinských tradícií a jarmok domácich produktov 
      Svätomartinský Festival počas svojej osemročnej histórie vyrástol  medzi najväčšie multižánrové 
podujatie celého prihraničného regiónu. Každoročne láka stále viac  návštevníkov nielen z našich 
regiónov, ale aj z celého   východoslovenského kraja i zo zahraničia.  
     Je oslavou tradícií, folklóru, zábavy, stretnutím generácií, festivalom kvalitných vín a miestnych 
gastronomických špecialít. Význam  festivalu je v rámci našich regiónov nezastupiteľný a úspešne 
sa zaradil k popredným podujatiam na prezentovanie kultúrnej rozmanitosti Zemplína s dôrazom 
na kultúru regiónov Medzibodrožia a Použia. Návštevníci mali možnosť realizovať sa pri praktických 
ukážkach  plodov jesene (tekvicové lampy, husacie perá, jarmok živých zvierat, rodinné súťaže - 
driapačky, mrvenie kukurice ) a zapojiť sa do interaktívnych ukážok zvyklostí a zúčastniť sa prípravy  
a ochutnávky husacích dobrôt a mladého vína. Ohlasy verejnosti sú mimoriadne pozitívne hlavne  
vo vytvorení produktu aj menšinovej kultúry a posilnenie multisektorálneho partnerstva 
organizátorov v mikroregióne. Ďalej v oživení ľudových zvykov súvisiacich so sväto martinskou 
tradíciou a oslavou mladého vína, ako aj zapojením mladej generácie  do interaktívnych ukážok 
zvyklostí a do príprav husacích dobrôt. Zárukou je tiež spolupráca aktérov kultúrneho diania, 
civilných organizácií, krajských kultúrnych inštitúcií v regióne, stredných a základných škôl, malých 
a stredných podnikateľov. Za osem rokov  festival prerástol mikroregión a nadobudol nadregionálny  
a cezhraničný charakter. 
 
     Zachovanie, rozvoj, zveľaďovanie a podpora národnostnej kultúry, kultúrnych hodnôt  
a ľudových zvyklostí sú prioritnou činnosťou KCMaP . Aj v uplynulom roku sme organizovali 
regionálne a krajské prehliadky, ktoré sú postupovými podujatiami  na celoslovenské  festivaly. 
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Folklórne súbory a skupiny, ale i sólisti sú  pravidelnými účastníkmi festivalov a kultúrno – 
spoločenských podujatí doma i v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie festivaly v roku 2018 patrili 
podujatia:  
1. XVI. Tokajský festival -  16.6.2018 
2. XXII. Medzibodrožský folklórny festival v Malom Horeši  - 2.9.2018 
3. Szirén - festival národnosti v Ptrukši  - 8.7.2018  
4. Zemplínske kultúrne leto v Zemplíne  18 - 19.8.2018 
5. VIII. Svätomartinský festival vo Veľkých Trakanoch - 20.10.2018 
 6. MULATOS ROMALE – festival rómskej kultúry v Kráľovskom Chlmci 9.6.2018 
 
4. ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 
4.1 Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 
Divadlo 
 
    Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrneho centra nepochybne patrí národnostné 
neprofesionálne detské divadelníctvo. Cieľom KCMaP je pravidelne usporiadanie súťažných 
prehliadok, podpora mladých talentov a vytvorenie podmienok účasti na celoslovenských 
súťažných prehliadkach, regionálnych podujatí a zahraničných vystúpení. 
     Najvýznamnejším podujatím úseku divadelníctva  je každoročne usporiadaná krajská postupová 
prehliadka detských divadelných súborov „Polatorická jar – Latorca Menti Tavasz“. Na tohoročnej 
prehliadke sa zúčastnilo 8 súťažných kolektívov a uskutočnila sa na veľmi vysokej úrovni.  
     Postupujúce súbory reprezentovali náš región na celoštátnej súťaži detských divadelných 
a bábkarských súborov na „43. Podunajská jar – 43. Duna Menti Tavasz“ v Dunajskej Strede  
a dosiahli nasledovné umiestnenia: 
 
Diamantové  pásmo  a zvláštna cena detskej poroty: 
Detský bábkový  súbor  Mustármag – ZŠ Malý Horeš 
Strieborné pásmo: 
Detský divadelný súbor Varázskerék - Špeciálna základná škola Kráľovský Chlmec 
Bronzové pásmo : 
Detský divadelný súbor Hajnalka – ZŠ Jánosa Erdélyiho Veľké Kapušany 
Cena poroty za pedagogickú prácu:  
Pedagógovia z špeciálnej základnej školy Kráľovský Chlmec – Alica Szabó, Silvia Dakos, Mária Pirigyi 
  
     Významné poslanie divadelníctva v našich regiónoch tvoria aj ďalšie lokálne a medzinárodné 
stretnutia. „Divadelná kavalkáda“ s medzinárodnou účasťou v Kráľovskom Chlmci, „ Divadlo pre 
mladých“ vo Veľkých Slemenciach a „Stretnutie mladých talentov“ v Čičarovciach sú ďalšími už 
tradičnými podujatiami, kde záujem verejnosti každým rokom rastie a svojou úrovňou vyvoláva 
uznanie aj odbornej verejnosti.  
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Hovorené slovo 
 
Umelecký prednes má v našich regiónoch dlhú tradíciu, o ktorej svedčí veľký záujem našich 
recitátorov a ich výborné umiestnenia na krajských a celoštátnych súťažných prehliadkach. 
Podujatia usporiadané v rámci hovoreného slova výrazne prispievajú k vyhľadávaniu talentovaných 
a nadaných žiakov a študentov. Tradíciou sa stali každoročne usporiadané obvodné a regionálne 
kola Hviezdoslavov Kubín a okresné postupové súťaže v prednese prózy a poézie v maďarskom 
jazyku Tompa Mihály. Výsledky účastníkov z Medzibodrožia a Použia na celoštátnej súťaže  
v prednese poézie a prózy XXVI. Tompa Mihály v Rimavskej Sobote : 
 
POÉZIA 
Zlaté pásmo III. Kategória – Csongor Urbán, ZŠ Veľké Kapušany  
Strieborné pásmo I. Kategória – Rezež Sylvia, ZŠ Veľké Kapušany  
Strieborne pásmo VII. Kategória – Sycoraz, Gymnázium Veľké Kapušany  
PRÓZA 
Zlaté pásmo I. Kategória – Léna Köblös, ZŠ Kráľovský Chlmec  
Zlaté pásmo II. Kategória – Boldizsár Dóczi, ZŠ Streda nad Bodrogom  
Strieborne pásmo IV. Kategória – Frizsina Hajdók, Gymnázium Kráľovský Chlmec  
Strieborne pásmo V. Kategória – Henrietta Dóczi – ZŠ Veľký Kamenec 
Bronzové pásmo V. Kategória – Erika Jáger – ZŠ Ruska  
 
4.2  Foto -  Film  
 
     Po určitom stagnačnom období aj fotografická tvorba v amatérskom výtvarnom umení naberá 
nové dimenzie a aj v roku 2018 vydobyla svoje pevné miesto. Nová vyrastajúca mladá generácia 
svojou aktivitou prevzala iniciatívu s cieľom dokumentovania spoločenského a kultúrneho diania 
v našich regiónoch. Prezentovať svoje diely mali možnosť hlavne na celoslovenskej súťažnej 
prehliadke AMFO,kde mladí autori získali na krajskej prehliadke v Spišskej Novej Vsi čestné 
uznania: Nikoleta Illéšová z obce Boľ , Laura Pracuová z obce  Solnička. Svoje pevné miesto v 
regionálnej fotografickej tvorbe majú už tradične Július Terebesi a Imrich Fehér z Kráľovského 
Chlmca, Edmund Góga a Ladislav Dőri z Veľkých Kapušian, ale aj nastupujúca  generácia : Valéria 
Štefková, Veronika Czapová, Attila Rácz, Gábor Bartók, Ladislava Tóth, Attila Varga, Patrik Čoros, 
Melinda Lokšová a  Robert Némethi z obce Čierna. Výstavy na rôznych kultúrno-spoločenských 
podujatiach regiónov svedčia o veľkej popularite tohto žánru a tešia sa záujmu nielen odbornej ale 
aj laickej verejnosti. Medzi najvýznamnejšie podujatia patril už tretí ročník fotografickej výstavy 
pod názvom : „Zachráňme pred zabudnutím“, ale aj ďalšie prezentačné možnosti „Fotosúťaž 
Tóthpál Gyula“ a „Fotosúťaž nových talentov“.  Zánikom filmového festivalu amatérskych 
umelcov pod názvom „Pictura“ nahradil už VI. Veľkokapušanský festival fotografie, filmu a 
umenia. 
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4.3  Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 

 Nová vyrastajúca generácia neprofesionálnych výtvarníkov dáva nové dimenzie umeleckej 
tvorivosti a  očakávajú sa prvé výraznejšie úspechy. Po určitej stagnácie a generačnej výmene 
konštatujeme už aj kvalitatívne napredovanie, čoho dôkazom je úspechy mladých na domácich 
a zahraničných súťažiach a výstavách.  Zatiaľ nejde o systematickú tvorbu sú to len  náznaky. Veľmi 
významnú a osožnú činnosť vytvárajú aktivity amatérske kluby umelcov Medzibodrožia a Použia 
TICCE a COPUS ART. Naša inštitúcia pokračuje v úspešnej prezentácií s cieľom aktivizovať 
a  podporovať amatérske dianie v našich regiónoch v celej jej žánrovej  rozmanitosti. Podporujeme 
objavovanie mladých talentov, poskytneme priestor  pre prezentáciu a konfrontáciu výsledkov 
tejto tvorby na regionálnej,  krajskej, celoštátnej i zahraničnej  úrovni.   
    V spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove už niekoľko rokov 
úspešne organizujeme súťažnú prehliadku amatérskych výtvarníkov  s názvom Výtvarná paleta 
z ktorého najúspešnejší výtvarníci postúpia na krajskú súťažnú prehliadku s názvom Košická paleta 
a následne do celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum.  

     Tradičné plenéry výtvarníkov a sympózium sochárov Copus Art, usporiadaný v spolupráci 
s MsKS Veľké Kapušany a klubom amatérskych výtvarníkov TICCE z Kráľovského Chlmca sú 
neoddeliteľnou súčasťou amatérskeho výtvarného života našich regiónov.   Okrem prezentačnej 
činnosti každoročne priblížime výtvarný svet aj usporiadaním výstav pri najrozličnejších kultúrno - 
spoločenských podujatiach aj v obciach regiónov. Ich cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s týmto 
žánrom. Pravidelne poskytujeme priestor výmenným výstavám  zahraničných a domácich 
umelcom.  
 
 
5. Menšinová kultúra 
 

     Vzhľadom na národnostné zloženie obyvateľstva svoju činnosť vykonávame s dôrazom na 
podporu a rozvoj národnostnej kultúry. Hlavným zámerom činnosti na všetkých úsekoch 
kultúrneho centra je uchovanie a stabilizácia kultúrneho dedičstva v tejto časti regiónu. 
Odzrkadľuje to hlavne pri usporiadaní kultúrnych podujatí, zámerom ktorých sú aktivovanie 
a zveľaďovanie tradičných hodnôt národnosti žijúcich v našich regiónoch. Podporujeme všetky 
tvorivé aktivity smerujúce k zachovaniu kultúrnych tradícií menšín na všetkých úsekoch kultúrneho 
života. Sme nápomocný pri organizovaní kultúrno – spoločenských podujatiach formou 
metodického usmerňovania, poskytovaním  technickej a usporiadateľskej pomoci. Prevažná časť 
festivalov i obecných slávnosti   sú usporiadané v spolupráci s našou inštitúciou a sú príkladom 
starostlivosti a podpory menšinovej kultúry. Tradične festivaly, ktoré sa uskutočnili aj v tomto 
roku: Medzibodrožský folklórny festival – prehliadka folklórnych súborov, hudobných skupín 
a sólistov, Szirén – festival národnosti sú ukážkou propagácie a prezentácie hodnôt menšinovej 
kultúry.  Nový impulz  pre prezentáciu rómskej kultúry priniesol festival pod názvom Mulatos 
Romale v Kráľovskom Chlmci usporiadané v spolupráci s osvetovými strediskami v rámci KSK. 
Okrem kultúrno – spoločenských podujatí a festivalov významnú úlohu pri formovaní a národnej 
identity majú najrozličnejšie súťažné prehliadky aj na úseku hovorené slova a divadelníctva, ale aj 
výtvarnej prezentácie:  súťaž v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku Tompa Mihály, Mécs 
László, krajský festival detských divadelných súborov Polatorická jar – Latorca Menti Tavasz, 
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folklórne súťažné prehliadky  Purpurova ruža...Bíborpiros szép rózsa, amatérska prehliadka 
výtvarníkov MaP Copus Art, Ticce ale aj výstavy fotografov FotoArt.  
     Poslaním a cieľom festivalov a súťažných prehliadok je poukazovať na vzájomné prelínanie 
slovenskej, maďarskej a rómskej  kultúry v regióne a upevňovať tradičnú národnostnú  kultúru 
miestnej mnohonárodnostnej komunity. 
 

Najvýznamnejšie aktivity na úseku menšinovej kultúry: 

a/  XXVII. Tompa Mihály –  prednes poézie a prózy – 9.3.2018 
b/  XII. Polatorická jar – súťaž detských divadelných skupín – 2.5.2018 
c/  Szirén – folklórny festival národnosti –  8.7.2018 
d/  XX. Medzibodrožský folklórny festival – 2.9.2018 
e/  Purpurová ruža... – súťažná prehliadka folklórnych skupín – 7.10.2018 
f/   Mulatos Romale – festival rómskej kultúry – 9.6.2018 

 
II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ 

1.Metodická činnosť 

     Pri formovaní rozvoja kultúry predstavuje významnú úlohu metodická činnosť. Naďalej 
venujeme pozornosť aktivitám na podporu tvorivej činnosti v jednotlivých odboroch a žánroch 
záujmovej a umeleckej činnosti pri uchovávaní a ochraňovaní hodnôt najmä tradičnej ľudovej 
kultúry. Pravidelne poskytujeme a sprostredkujeme odborné poradenské služby samosprávam 
a kultúrnym inštitúciám a jednotlivcom. Aktívne spolupodieľame pri spracovaní, ale aj realizácii a 
propagácii spoločných projektov. Popularizujeme a využívame možnosť účasti vedúcich 
jednotlivých žánrov  na školiacich aktivitách, ktoré sa organizujú v rámci Košického kraja, ale aj 
v zahraničí / Maďarsko-Ukrajina-Rumunsko/. 
     Dlhoročná spolupráca s kultúrnymi inštitúciami a samosprávami počas celého roka 2018 bola 
naďalej príkladná a pravidelná vzájomná výmena informácií účinne napomáhala rozvoju 
kultúrneho diania našich regiónov. Uskutočnením vzdelávacích aktivít  sme zabezpečovali odborný 
rast kultúrnych aktivistov v obciach, čim sme výrazne prispeli k zvyšovaniu kvality a zručnosti ich 
práce odovzdávaním získaných skúsenosti.  Táto metodická činnosť sa uplatnila hlavne pri 
nadregionálnych a celoštátnych súťažných prehliadkach, pri usporiadaní obecných dní, tvorivých 
dielní a iných kultúrno-spoločenských podujatiach v regióne. 
 
2.Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 
     Pravidelnú spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami KSK, s miestnymi kultúrnymi strediskami, 
základnými a strednými školami, cirkvou a záujmovými združeniami  ale aj zahraničnými partnermi 
hodnotíme veľmi pozitívne a prospešne. Kvalitná osvetová činnosti bez úspešnej spolupráce by 
bola v mnohých prípadov nerealizovateľná. 
      Už tradične prezentujeme programu KSK Terra Incognita, podieľame sa na usporiadaní výstav 
a súťaži : v spolupráci s KC Údolia Bodvy a Rudohoria - Košická paleta, AMFO, Tanečné dom, v 
spolupráci s MaKCjZ Trebišov pri každoročnom usporiadaní regionálnej výstave neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarná paleta a súťažnej prehliadky v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov 
Kubín. Najvýraznejší efekt spolupráce rezonuje pri veľmi úspešnom folklórnom festival rómskej 
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kultúry v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami KSK „Mulatos Romale“ a  účasť žiakov základných 
a stredných škôl na „Kráľovskej Bakchiáde“ a „ Svätomartinskom festivale“. Spoluorganizovanie 
obecných slávnosti a kultúrno – spoločenských podujatí sú úzko spojené s aktívnou účasťou 
miestnych organizácií a OV Csemadoku, základných a stredných škôl, cirkvi a záujmových združení. 
Pravidelne kontakty so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami prinášajú partnerom ďalšie inšpirácie 
pri usporiadaní spoločných projektoch.     
 
 

KOCR KK 
 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Vôňa agátu 18-19.5.2018 Malý Horeš Gastronómia a víno 

 
KCUBaR Moldava nad Bodvou  

 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Košická paleta 2018 23.5.2018 Košice - Kultúrpark Krajská výtvarná súťaž  

Festival rodín 2018 26.5.2018 Košice - Kultúrpark Folkfest regiónov KSK 

Tanečný dom 22.11.2018 Veľké Kapušany Stretnutie folkloristov 

 
Účastníci krajskej súťaže Košická paleta: 

-  Kristián Fazekaš – Iveta Kiššová – Izabela Horňáková 
Festival rodín - Folklórny festival regiónov KSK: 

- Náš región reprezentovali: - spevácka skupina Borcsák – citarová skupina Szőlőfürt 
- Drevorezbár Erik Trella – paličková čipka Oľga Tóthová 

 
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov 

 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Výtvarná paleta 2018 27.3.2018 Trebišov Výtvarná súťaž 

Hviezdoslavov Kubín  6-7.3.2018 Trebišov Súťaž - v hovorené slovo 

 
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

AMFO 2018 12.6-15.7.2018 Kráľovský Chlmec Výstava 

 
Divadlo Thália Színház  Košice 

 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

VIII. Svätomartinský 
festival 

20.10.2018 Veľké Trakany 
Husací festival & jarmok 
domácich produktov 
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Kazinczy Múzeum, Széphalom (HU)  
 

Názov podujatia Dátum realizácie Miesto konania Charakteristika 

Festival Zemplínskych 
múzeí  

19.05.2018 Sátoraljaújhely  
Stretnutie všetkých 
múzeí v Zemplíne.  

 
III.CEZHRANIČNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
1.Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách a podujatiach 
 
     Cezhraničnú spoluprácu realizujeme najmä pri výmene kultúrnych podujatí a programov 
vzájomného spoznávania sa. Vďaka dlhoročným kontaktom obecné slávnosti sa prakticky už 
nezaobídu bez vystúpenia zahraničných  folklórnych  skupín a speváckych zborov. Medzi 
najúspešnejšie aktivity patria podujatia vzdelávacieho charakteru s mestom Sátoraljaújhely :  
každoročne usporiadané kvízy „Rákóczi a jeho doba“, a „Slávny Zemplín, slávny Újhely /Fényes 
Zemplén, fényes Újhely/“  určené pre žiakov základných a stredných škôl. Vysokú medzinárodnú 
hodnotu majú pozvania a následná účasť na rôznych kultúrno spoločenských podujatia 
s prezentáciou folklóru a gastronómie Medzibodrožia a Použia / Týždeň gastronómie, 
Sátorjaújhely – Festival diviny, Széphalom – Dni sv. Juraja, Satu Mare – Festival koláčov, Cigánd /. 
V rámci Dňa maďarskej kultúry za dlhodobú záslužnú prácu  na úseku folklóru bola vyznamenaná 
PhD. Ildikó Paholics. Pravidelná účasť na seminároch a sympóziách sú ďalšími inšpiráciami pri 
tvorbe a presadzovaní nových inovatívnych metód vzájomného porozumenia. Stretnutia so 
spisovateľmi, výstavy obrazov a artefaktov usporiadané Regionálnou knižnicou a múzeom sa tešia 
naďalej veľkej popularite a sú dôkazom potreby pokračovať v  usporiadaní podobných  podujatí. 
Dňa 12.5.2018 sme boli pri zrode najnovšej spolupráce pri predstavovaní Regionálneho múzea 
v Sátoraljaújhelyi „ Festival Zemplínskych múzeí“, kde okrem činnosti múzea s praktickými 
ukážkami prezentovali aj výsledky celého Kultúrneho centra.  
  
Cezhraničná a medzinárodná spolupráca: 
 
 PaOI Župy B-A-Z, Miskolc / H / 
 Mesto Sátoraljaújhely / H / 
 Városszépitő Egyesület Sátoraljaújhely   / H / 
 Múzeum Maďarského jazyka – Széphalom / H / 
 Celoštátna Széchényiho knižnica, Budapest  / H / 
 Obec Cigánd  / H / 
 Mesto Eger 
 Nyíregyháza /H/ - Múzeum vodohospodárstva 
 Nyíregyháza/H/ - Múzeum Andrása Jósu 
 Csenger /H/ - Miestopisné múzeum 
 Sátorlajaújhely/H/ - Múzeum Ferenca  Kazinczyho 
 Miskolc /H/ - Múzeum Otta Hermana 
 Múzeum „Matyó“ /H/, Mezőkövesd 
 Satu Mare /RO/ - Vlastivedné múzeum  
 Baraolt /RO/ - Miestopisné múzeum 
 Putnok /H/ - Gemerské Múzeum 
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 Cigánd / H/ -  Obecné  múzeum   
 Kisvárda / H / - Rétközi  múzeum  
 Szombathely /H/ - Savaria múzeum 
 Rákóczifalva/H/ - Kurucké múzeum  

 
 
 
NAJVÝZNAMNEJŠIE PREZENTÁCIE OKREM PLÁNU V ZAHRANIČÍ : 
 
  a/  Festival Zemplínskych múzeí – Sátoraljaújhely /H/ 12.5.2018 
 

   Cieľom festivalu s medzinárodnou účasťou bola prezentácia Zemplínskych múzeí pod 
záštitou múzea Ferenca Kazinczyho. I. ročník festivalu umožnil účastníkom predstaviť vlastnú 
výstavnú zbierku, vydávane periodicita, programové letáky a predávať vlastné výrobky. Regionálna 
expozícia Jozefa Mailátha okrem vystavovaných artefaktov a publikácií predstavil aj prácu 
drevorezbára Erika Trellu zo Somotora s praktickou ukážkou a rôzne náučne hry pre rodiny 
s deťmi. Významným prínosom bola aj prezentácia celej našej inštitúcie, kde záujem o KCMaP 
prevýšil aj naše očakávania. 
     Festival videlo vyše 1000 návštevníkov. 

 
    b/  Medzinárodný plenér TICCE – Tuzsér /H/ 16 – 20. júla 2018 
 
     Veľmi významny a tradičný   plenér Združenia tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia - 
TICCE, aj toho roku sa uskutočnilo v Maďarskom mestečku Tuzsér s medzinárodnou účasťou. 
Podujatia sa zúčastnilo rekordných 38 amatérskych umelcov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny 
a Rumunska s nevšedným záujmom mladých amatérskych adeptov aj miestnej komunity. 
Veľkolepá záverečná výstava stretla s mimoriadnym záujmom domáceho publika. Podľa verejnej 
mienky a ohlasu návštevníkov táto forma prezentácie je veľmi žiadaná a prospešná. Vernisáž 
výstavy navštívilo približne 150 záujemcov.  
 
       c/ Prezentácia  kultúry a gastronómie Medzibodrožia a Použia  
        
      Okrem mimoriadne úspešných domácich podujatí a festivalov naše kultúrne zložky: citarové 
skupiny Fabotó a Szőlőfürt, spevácke folklórne skupiny a súbory Borcsa,  Árvalányhaj, Rozmaring, 
Muskátli, folklórne súbory Vánok a Komócsa ďalej šírili tradičné hodnoty folklóru a  
gastronomického umenia našich regiónov aj v zahraničí /Széphalom, Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Cigánd, Satu Mare/. 
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3.3 VYHODNOTENIE REGIONÁLNEJ MUZEÁLNEJ EXPOZÍCIE JOZEFA MAILÁTHA  
 
 Rozbor činnosti 
 
      Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha, ako jedna zo zložiek Kultúrneho centra 
Medzibodrožia a Použia, je kultúrno-historické zariadenie, ktoré v rámci svojej špecializácie sa 
zameriava na národopisné dejiny obyvateľov Medzibodrožia a Použia vrátane dejín a ľudových 
tradícií, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť. Na základe prieskumov zbiera, zhromažďuje, 
uchováva, prezentuje a pomocou vedecko-výskumných metód spracováva zbierky z oblasti 
historických, prírodných a spoločensko-vedných disciplín, ktoré tvoria súčasť národného 
kultúrneho a prírodného dedičstva. 
     Najdôležitejšou úlohou múzea je získať záujem ľudí o muzeálne a galerijné hodnoty 
prostredníctvom zaujímavých výstav a expozícií. Prioritou múzea sú: realizácia a propagácia výstav 
a kultúrno-výchovných podujatí, komplexná starostlivosť o zbierkový fond muzeálnej expozície, 
efektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov a získavanie materiálnej a finančnej 
pomoci na činnosť múzea.  
 
     Celkový stav zbierkového fondu k 31.12.2018 v múzeu je spolu 3532 kusov zbierkových 
predmetov, z toho 1888 knižných titulov z darov, nakoľko múzeum spravuje aj knižné fondy  
a fondy fotografií. 
 
 Múzeum je priestorovo rozdelené na viac výstavných častí. Vo veľkej výstavnej sále 
a v galérií sa inštalujú dočasné tematické výstavy. V galerijnej časti sa konajú najmä výstavy 
regionálnych remeselníkov, zberateľov a výtvarného umenia. Vo východnej časti múzea  je 
umiestnená stála expozícia venovaná grófskej rodiny Mailáthovcov a Združeniu pre regulácie Tisy 
v Medzibodroží. Múzeum disponuje aj so študovňou, kde sa spravujú knižné fondy a fondy 
historických fotografií. Na podkroví sa vytvorili priestory pre múzejnú pedagogiku.  V suterénnych 
priestoroch je pre verejnosť sprístupnená expozícia vinárstva a vinohradníctva 
kráľovskochlmeckého vinohradníckeho rajónu, ako súčasti Východoslovenskej vinohradníckej 
oblasti pod názvom „Kráľovská vínna apotéka“. 

 
     Klasické prehliadky v dnešnej dobe sa stávajú neatraktívnými a preto sa snažíme zaujať našich 
návštevníkov s inovatívnymi formami prezentácie. Zameriavame sa najmä na interaktívne metódy, 
ktoré oslovujú nie len mládež ale aj ostatné segmenty. Pre tieto účely múzeum je dostatočne 
vybavené moderným interaktívnym systémom: troma dotykovými plochami (1 Holotouch 
presenterom a 2 dotykovými terminálmi), interaktívnou podlahou, dataprojektorom  
a premietacím plátnom, interaktívnym LED obrazom, unikátnou  technológiou „FogScreen“ - 
premietacím zriadením na hmlovú plochu. 
 
     V roku 2018 Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha vykonávala rozsiahlu expozičnú 
činnosť. Popri dvoch stálych expozíciách (pamätná izba rodiny Mailáthovcov  a Kráľovská vínna 
apotéka) sa v budove múzea počas roku uskutočnilo 10 krátkodobých a 3 vysunutých výstav 
v rámci festivalov a ďalších kultúrno-spoločenských podujatí. 
 
       Dňa 4. septembra 2017 sa vo veľkej sále Regionálnej muzeálnej expozícii Jozefa Mailátha 
uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy  „Afrika, moja láska“ – zo súkromnej africkej poľovníckej 
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zbierky známeho miestneho lekára, cestovateľa, poľovníka a spisovateľa MUDr. Györgya 
Gyimesiho. Samotná výstava zavedie návštevníkov do sveta čierneho kontinentu. Záujemcovia cez 
zbierku sa môžu zoznámiť s faunou africkej savany, kultúrou a umením kmeňov žujúcich na tomto 
svetadiely. Neopakovateľná a veľmi impozantná výstava svojou atmosférou v roku 2018 prilákal 
388 záujemcov.  
 Najpopulárnejšia výstava prebiehala v mesiacoch apríl, máj a prvý júnový týždeň (6. apríla 
2018– 8. júna 2018) pod názvom „Znovu vysnívané šaty cisárovnej Sissi“ v Regionálnej muzeálnej 
expozícii Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.   

Výstava sa niesla pod takým názvom, pretože tieto šaty sú repliky, ktoré pomocou 
mnohých výskumov Patrícii Palinkás vyhotovila módna návrhárka Mónika Czédly. Šaty ktoré ušila 
maďarská návrhárka v origináli už dnes neexistujú, pretože cisárovná Sissi ich darovala opátstvam 
alebo dvorným dámam. K nádherným štrnástim šatám ktoré zdobili veľkú halu regionálneho 
múzea patrila aj košeľa na česanie, replika korunovačných šperkov a rôzne klenoty a doplnky. Nad 
krásnymi róbami sa nachádzali obrazy kráľovnej Alžbety, ktoré pomáhali pri realizovaní replík šiat 
módnej návrhárky. Túto zaujímavú výstavu navštívili okrem obyvateľov Slovenska, Česka a 
Maďarska  mnohé školské a sociálne zariadenia nie len z nášho  regiónu, ale aj zo susedného 
Maďarska. Výstava sa tešla veľkému úspechu. Expozícia prilákala do múzeá 1424 návštevníkov. 

Od 20. júna 2018 návštevníci múzea mohli pozrieť expozíciu pod názvom „Cesta do 
praveku.“ Jedinečná interaktívna výstava prezentuje archeologické nálezy z východného Slovenska 
rozdelené podľa obdobia a miesta nálezu.  Výstavu pripravilo občianske združenie Haliganda 
z Košíc. Deti a dospelí sa tu dozvedeli ako to bolo v našej krajine pred našim letopočtom, v rôznych 
obdobiach. Návštevníci mohli skúmať vykopávky z okolia pod lupami, porovnať si dnešné izbové 
kvety s ich predchodcami, získať tipy na rodinný výlet v okolí a v neposlednom rade sa dozvedieť 
viac aj o histórií hudobných nástrojov.  

Táto výstava počas letných mesiacov prilákala mnoho rodín s deťmi, ale aj detské tábory 
ktorých najviac lákali interaktívne hry, ako napríklad pieskovisko kde sa mohli zahrať na 
archeológov. Expozícia bola dostupná do 10. septembra 2018. Výstavu navštívilo 460 záujemcov. 

V termíne od 13. septembra do 31. november  2018 návštevníci si mohli pozrieť výstavu 
Ing. Pavla Takáča pod názvom „Spoznajme naše historické a kultúrne dedičstvo“. Na tejto 
výstave, sa návštevníci mohli preniesť do ďalekej histórie nášho subregiónu, až do obdobia doby 
bronzovej po stredovek. Mnoho ľudí ani netušilo že aj v našom okolí sa nachádza venuša 
z Oborína, že rod Arpádovcov má niečo spoločné s obcou Somotor a podobne. Študenti si radi 
čítali rôzne legendy, bájky a povesti z okolia Južného Zemplína. Za vznik tejto zaujímavej výstavy 
môžeme ďakovať hlavne tvorcovi týchto napodobnenín Ing. Pavlovi Takáčovi, ktorý je nadšenec do 
histórii svojho rodiska. Expozícia prilákala do múzeá 282 návštevníkov. 

Tento rok v poslednom mesiaci (06.12.2018) sme otvorili výstavu, ktorá sa niesla v znamení 
prichádzajúcich sa sviatkov s názvom „Vianočné sny.“ Návštevníci si môžu pozrieť mnoho 
vianočných dekorácií a ozdôb z rôznych techník od 38 žien a mužov zo Zemplína.  Do výstavy nám 
prispel aj drevorezbár Erik Trella so svojimi kresťanskými sochami, svetová zberateľka servítok 
Antónia Kozáková či výrobkyňa medovníkového Betlehemu Tünde Szürosová.  

 
V Regionálnej muzeálnej expozícii Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci sa jeden celý rok  

nachádzala unikátna výstava bývalého drevorezbára Istvána Binóa, ktorá sa niesla pod názvom 
„Sochy a plastiky.“ István Binó pochádzal z obce Leles. Už od malička ho zaujímalo kreslenie, ale 
neskôr začal vyrezávať aj do dreva. Prvý jeho výtvor bol maličký bocian, ktorý zdobil jeho triedu na 
základnej škole. Časom sa však zlepšoval a začal vytvárať väčšie zaujímavejšie kúsky, ako napr. 
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socha Ježiša, Toldi s býkom, Dávid a Goliáš a mnoho ďalších. István Binó nás v roku 2003 navždy 
opustil a dnes s jeho výtvormi sa môžu pýšiť jeho potomkovia. V múzeu si návštevníci mohli 
pozrieť vyše 30 drevených diel.  
 V galérií múzea v termíne od 12. marca do 15. apríla 2018 návštevníci si mohli pozrieť 
tematickú výstavu pod názvom „Medzibodrožské kraslice“. Vo výstavnej miestnosti sa nachádzali 
rôzne veľkonočné kraslice, každej veľkosti, druhu a hlavne vyrobené so zaujímavými technikami. 
Na týchto krásnych vajíčkach sa podieľali hlavne obyvateľky Medzibodrožského a Použského 
regiónu. Okrem maľovaných a vyšívaných vajíčok si návštevníci mohli pozrieť aj vajíčka pripravené 
z medovníkov, vajíčka zdobené servítkovou technikou, vyrobené s balónovou technikou, ale aj 
veľkonočné háčkované košíky.  

Od 1. mája 2018 návštevníci múzea mohli pozrieť zbierku porcelánových bábik a klaunov – 
Angely Fučkovej. Do jej zbierky postupne prichádzali aj klauni a unikátne bábiky, ako napr. bábika 
Charlieho Chaplina, exkluzívny klaun z Nemecka, či bábiky vo svetových krojoch. Dnes sa môže 
pýšiť vo svojej zbierke s viac ako 100 bábik a klaunov.   

Po úspešnom predchádzajúcim ročníku sme pripravili druhý ročník vzdelávacieho kurzu pod 
názvom FotoArt 2018. Po skončení kurzu sa uskutočnila výstava fotografií na tému „Krásy 
prírody“. Majiteľmi týchto fotografií sú účastníci vzdelávacieho kurzu. 
 V galérií sa môžeme pýšiť unikátnou výstavou ktorá pochádza zo Slovenských Opálových 
baní s názvom „Ulička Pokladov“. Jedinečná výstava nádherných opálov, baníckych náradí z 
najstaršej opálovej bani na svete a jedinej v Európe  
 
Externé výstavy Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha:   
 
 Dňa 16. júna 2018 v obci Borša v rámci XVI. Tokajského festivalu v Kaštieli Rákócziovcov 
návštevníci si mohli pozrieť aj prácu sochára Erika Trellu, ktoré svoje práce nie len prezentoval, ale 
aj vytváral priamo na mieste. Umelec pochádza z obce Somotor, kde sa venuje svojej práci 
a navzájom aj svojmu koníčku. Zameriava sa skôr na biblickú tematiku, ale rád vytvára aj sochy 
z inej oblasti. Najčastejšie používa pritom drevo z jelše, buku, z lipy, ale aj zo smreka a moruše. 
Dnes už je známy nie len v našom malom regióne, ale po celom Slovensku..  

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, kultúrne zariadenie 
Košického samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Veľké Trakany, dňa 20. októbra 2018 
usporiadali 8. Svätomartinský festival. Návštevníci festivalu si okrem ochutnávok gastronomických 
špecialít, kultúrneho programu či spoznania ľudových tradícií mohli pozrieť aj rôzne výstavy, ktoré 
naša inštitúcia pripravila. Po celom areáli sa nachádzali drôtené kompozície husacích hodov a sv. 
Martina od medzibodrožského rodáka Ing. Pavla Takáča a výtvory žiakov stredných a základných 
škôl z Medzibodrožia a Použia pod názvom Jesenné strašiaky. Treťou výstavou bola výstava 
obrazov, ktorá sa viaže k legendám sv. Martina. Návštevníci si mohli pozrieť 47 obrazov 
kačicovitých vtákov. Na obrazoch sa nachádzali husi od najprísnejšieho chránenia, až po najmenej 
ohrozené, napr. hus domácu. 
  Od dňa 20. mája 2018 v Turňy nad Bodvou je otvorená fotografická výstava fotografa 
Roberta Németiho, rodáka z nášho regiónu. Putovnú výstavu pod názvom „Cez objektív“ 
organizovalo Občianske združenie Pála Fecsóa. 
 
Ďalšie aktivity múzea:  

Dňa 18.05.2018 sa v Regionálnej muzeálnej expozícii Jozefa Mailátha uskutočnilo podujatie 
Noc múzeí a galérií 2018. Programy zaujali približne 500 ľudí zo všetkých vekových skupín.  
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Hlavnou témou podujatia bol život cisárovnej Alžbety „Sissi.“ Návštevníci sa mohli zúčastniť 
rôznych prednášok, kde sa dozvedeli viac o cisárovnej a jej rodine, a o korunovácií z 8. júna 1867. 
Zaujímavosťou bola aj herecká scénka s názvom Žiť, ľúbiť a zomrieť v podaní Melindy Vilman, ktorá 
si zahrala cisárovnú Alžbetu. Vrcholom večera sa stala dobová módna prehliadka šiat cisárovnej 
Sissi, jej dvorných dám a pánov. Modelky väčšinou boli slečny z Medzibodrožia a páni, zamestnanci 
našej inštitúcie. Neskôr večer si návštevníci vypočuli aj zaujímavý výklad výstavy „Znovu 
vysnívaných šiat cisárovnej Sissi“ ktorú sprevádzala módna návrhárka Monika Czédly. Návštevníci 
mohli vyskúšať aj rôzne tvorivé dielne, pod záštitou maďarských remeselníkov z obce Cigánd. Na 
nádvorí múzea miestni podnikatelia ponúkali rôzne gastronomické špeciality, vína a miešané 
nápoje. Záver večera sa končil premietaním filmu Sissi z roku 2009. Počas celého dňa nám 
spríjemňovali hudobná skupina Nosztalgia. 
 V období vinobrania Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v priestoroch múzea 
každoročne organizuje podujatie pod názvom “Kráľovská Bakchiáda“. Dňa  15. septembra 2018 
na nádvorí múzea návštevníkov vítala zaujímavá kompozícia z kvetinového festivalu z Debrecínu 
pod názvom „Žena odetá slnkom.“ V interiéroch múzea okrem stálej expozícií návštevníci mohli 
pozrieť tri zaujímavé výstavy. O zaujímavý program sa starala vinná pivnica Lingó, ktorá  
prezentovala pracovné fázy oberačky. Návštevníci si mohli vyskúšať aj výrobu hroznového muštu, 
a pravdaže nechýbala ani degustácia vín, ktorú si mohli vychutnať pri príjemnej hudbe so skupinou 
Nosztalgia. Na podujatí sa zúčastnilo približné 500 návštevníkov všetkých vekových kategórií. 
 V spolupráci so zakladateľom tanečného folklórneho súbor „Nyitnikék“ Miklós Kozsár 
a mestského kultúrneho strediska Kráľovský Chlmec sme realizovali 23. februára 2018 
v priestoroch múzea prezentáciu knihy „Nyitnikék Prága – príbehy spletené do tanca“ spojenej 
s premietaním filmu.  
 Dňa 8. marca 2018 sa v múzea sa konalo stretnutie a prezentácia knihy o poľovníckych 
zážitkoch MUDr. Györgya Gyimesiho. Autor prezentoval už svoju jubilejnú 20. knihu. Opisoval v nej 
zážitky z takzvaného „Nového sveta“, do ktorého patrí šesť ciest po Severnej Amerike. Tri jeho 
cesty sa konali v Kanade, jedna v Grónsku a dve v Spojených štátoch amerických. Návštevníci na 
konci podujatia si mohli zakúpiť aj knižku doktora Gyimesiho. 
 
 
Vzdelávacie programy: 

   Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v mesiaci marec 2018 pri príležitosti 
výstavy „Medzibodrožské kraslice“ usporiadala pre všetkých žiakov a učiteľov základných 
a stredných škôl udalosť pod názvom „Veľkonočné tvorivé dielne“. Odborní referenti múzea si 
pripravili dva druhy tvorivých prác.  Pri prvej práci návštevníci vytvárali kvetináče z vajíčka  
a v druhej práci si vyskúšali papierovú techniku. Celkový počet účastníkov na tvorivých dielňach v 
múzeu bolo 55 detí. 
 Múzeum dňa 11. júla 2018 pri príležitosti výstavy „Cesta do praveku“ usporiadala pre 
všetkých žiakov a učiteľov základných škôl, podujatie s názvom Tvorivé dielne – Cesta do praveku. 
Žiaci si najprv pozreli výstavu praveku na východnom Slovensku a potom využili svoju 
predstavivosť, kde z rôznych kamienkov stávali obydlie pre pračlovekov.  Celkový počet účastníkov 
na tvorivých dielňach v múzeu bolo 20 detí. 
  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, pri príležitosti Svetového 
dňa poézie vyhlásilo v troch súťažných kategóriách regionálnu súťaž výtvarnej  
tvorby pod názvom Čarovný prútik predstavivosti. Žiaci základných a stredných škôl mohli 
načrtnúť svoje obľúbené básne ľubovoľnými výtvarnými technikami. Cieľom súťaže bolo oživiť 
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známe básne prostredníctvom výtvarnej tvorby, ktorá napomáha rozvíjať talent a umelecké 
nadanie mladých ľudí. Do súťaže sa zapojili žiaci z ôsmich škôl z celého regiónu v celkovom počte 
62 výtvarnými tvorbami. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo dňa 18. apríla 2017 od 14:00 hod. 
v múzea.  
 V dňoch  od 29. do 31. augusta 2018  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 
v Kráľovskom Chlmci, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci 
s verejnoprávnou inštitúciou KULT MINOR, pripravil druhý ročník vzdelávacieho kurzu pod názvom 
FotoArt 2018. Cieľom vzdelávacieho kurzu je podporiť amatérskych fotografov Medzibodrožia  
a  Použia.  Školenia sa konali v priebehu troch dní v dvoch odborných skupinách, začiatočníci 
a pokročilí. Podmienkou zúčastnenia bolo, aby každý účastník vlastnil digitálny fotoaparát. 
Odborné semináre viedli skúsení fotografi Július Orechovský a Róbert Németi. Zúčastnení sa 
oboznámili s prácou v ateliéri, s používaním umelého osvetlenia a blesku, s pridaním farebných 
svetiel zariadení a podobne. Po skončení kurzu sa vytvorila výstava fotografií na tému krásy 
prírody. Záujem o fotografický kurz malo 27 účastníkov. 
 
ODBORNÁ ČASŤ 
 
Ostatná odborná činnosť 
 
1. Odborní referenti muzeálnej expozície v roku 2018 sa venovali nasledovnej ostatnej odbornej 
činnosti: 

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

b) Účasť na odborných seminároch, konferenciách.  
c)  

TERMÍN PROGRAM MIESTO ORGANIZÁTOR 

4.7.2018 Konferencia – 
marketing 
a propagácia 

Košice KSK 

14.11.2018 Seminár pre žiadateľ 
o granty 

Košice MK SR  
KULT MINOR 

 
Evidencia, ochrana a spracovanie zbierok, fotodokumentácia: 
 
     Zbierkový fond sa rozšíril darom o 3 kusy zbierkového predmetu. Zbierku vedeckej literatúry 
pre študovňu múzea sme rozšírili o 58 knižných titulov. 
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Publikačná a edičná činnosť 
 
Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v sledovanom období propagovala svoju činnosť 
prostredníctvom regionálnej a dennej tlače, rozhlasu, televízie a internetu. O činnosti múzea bolo 
uverejnených 18 článkov v regionálnej a dennej tlači, 2 príspevky v regionálnej a celoštátnej 
televízii, 57  záznamov na webových stránkach. V mestskom rozhlase bolo odvysielaných 7 správ, 
vylep plagátov o podujatiach múzea bol zabezpečený 16 krát. Súčasne bolo odoslaných 18 
hromadných mailov k podujatiam regionálneho múzea. Múzeum vydalo k svojim výstavám  
a kultúrno-výchovným podujatiam 16 plagátov v náklade  1200 ks. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediálna 
správa  

Tlačová správa 
    

Nyitnikék Prága 
  

www.felvidek.m
a     

Prezentácia 
knihy MUDr. 
Györgya 
Gyimesiho 

  
Tlač Régió Kassai Figyelő 

Bodrogközi 
és Ung-vidéki 
kalendárium 

  

Znovu 
vysnívané šaty 
cisárovnej Sissi 

www.hirek.s
k 

www.medi
aklikk.hu  

www.felvidek.m
a 

www.muzsa.sk 
www.althir.o
rg 

Tlač 
Régió 

Kassai 
Figyelő 

Festival 
zemplínskych 
múzeí 

  
www.felvidek.m
a     

Noc múzeí a 
galérií 2018   

www.muzsa. 
sk 

www.bumm.sk 
   

Cesta do 
praveku   

Kassai Figyelő 
www.muzsa. 
sk    

Kráľovská 
bakchiáda   

www.muzsa. 
sk     

Spoznajte naše 
historické 
a kultúrne 
dedičstvo 

  
www.muzsa. 
sk     

Mécs László – 
Prednes poézie   

www.muzsa. 
sk 

www.felvidek.m
a    

http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/
http://www.hirek.sk/
http://www.hirek.sk/
http://www.mediaklikk.hu/
http://www.mediaklikk.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/
http://www.muzsa/
http://www.muzsa/
http://www.muzsa/
http://www.muzsa/
http://www.muzsa/
http://www.felvidek.ma/
http://www.felvidek.ma/
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Vyhodnotenie  činnosti 
Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci  za rok 2018 
 

1. Plánované a uskutočnené aktivity  

Plánované 14 

Uskutočnené 11 

Uskutočnené mimo plánu  12 

Spolu  23 

 

2. Zbierky predmetov   

Spolu k 31.12.2018 3471 + 3 predmet + 58 knihy = 
3532 

6874,28 €  

Z toho kúpou 1080 + 0 = 1080 6874,28 €  

Darom: - predmety 
              - knihy 

 463 + 3 = 466 
1830 + 58 = 1888 

0 € 
0 € 

Artefakty  rodiny Mailáthovcov 98 0 € 

 
V roku 2018 získala expozitúra do svojich zbierok darom 3 ks predmetov a 58 knihy/ Spolu 
prírastok 61 ks./ 
 

Kúpou / zo zbierkového fondu / 2006 - 2008  

Predmet 21 1 848,90 € 

Knihy 9 348,54 € 

Pohľadnice 7 79,66 € 

Fotky 6 36,51 € 

Tlačený materiál 1 000 9,96 € 

Spolu 1 043 2 323,57 € 

 

Kúpou / z rozpočtu  /2010 - 2017   

Predmet 10   1 011,00 € 

Knihy 5     60,81 € 

Pohľadnice 3 36,00 € 

Fotky 0 0 € 

Tlačený materiál 1 10,00 € 

Spolu 19 1 117,81  € 

2011    

Tlačený materiál 3 400,00 € 

Spolu 22 1 517,81 € 

2012   

Predmet 3 62,90 € 

Pohľadnice 2 100,00 € 

Tlačený materiál 3 170,00 € 

Spolu 30 1 850,71 € 

2016   
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Predmet 6 1200.00 €  

Spolu 36 3050.71 € 

2017   

Predmet 1 1500,00 € 

Spolu 37 4550,71 € 

 
 

3. Návšteva 4237 len v priestoroch múzea  

 

4. Informačné  technológie  

Počet osobných počítačov 2- kancelária 

Z toho pre verejnosť 0 

Digitálny fotoaparát 1 

čierno-biela tlačiareň 1 – kancelária  

farebná tlačiareň 1 – kancelária 

Počet PC pripojených na internet 1 

Digitálna Technika pre výstavné účely 8 

 

5. Hospodárenie  

Tržby spolu (zo vstupného) 1 282,30 € 

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

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwil3pTC4sjRAhXFCsAKHZlxDsAQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zemplinskemuzeum.sk%2F&usg=AFQjCNGUcuC2-G9xdBxiLq1FM4SV1m2EJQ&sig2=JF1pgab2-jV8rrMhza1tdg&bvm=bv.144224172,d.bGs
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Spolupráca s ostatnými aktérmi:  
Slovenské opálové bane 
Haliganda o.z. 
Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany  
Mesto Debrecen  
D'Elia Szalon Gödöllő – Mónika Czédly  
Občianske Združenie Mécs László v Kráľovskom Chlmci   
Krajský pamiatkový úrad Košice 
Ózd /HU/ - Kultúrna inštitúcia 
Ajak /HU/ - Obec 
Mesto Kráľovský Chlmec /projekt „Dialóg múzeí“ HUSK/ 
Mesto Cigánd projekt „Dialóg múzeí“ HUSK/, /HU/ 
Rytiersky rád vína Petra Perényiho, Kráľovský Chlmec  
Združenie vinárskych rytierskych rádov Maďarska, Budapest /HU/ 
Združenie vinárskych rytierskych rádov Srbska, Srbsko 
Vinársky rád Svätého Václava, Berehovo /UA/ 
Vinársky rád Küküllő /Tarnava/,Târgu Mure /RO 
Združenie vinohradníkov a vinárov Polyhos 
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3.4.  VYHODNOTENIE REGONÁLNEJ KNIŽNICI 

 

Rozbor činnosti 

 

Činnosť Regionálnej knižnice ako súčasť trojzložkovej inštitúcie Kultúrneho centra 

Medzibodrožia a Použia sa v roku 2018 riadila Plánom činnosti a obsahovo vychádzala zo 

základných dokumentov knižnice, metodik i zo zásadných regionálnych, národných aj 

medzinárodných dokumentov. 

Aj v roku 2018 bolo úlohou a prioritou knižnice rozvíjanie knihovníckych služieb, podpora a 

rozvoj čitateľskej, literárnej a informačnej gramotnosti. K prioritným úlohám patrilo tiež plnenie 

merateľných ukazovateľov činnosti a to počtu čitateľov - používateľov knižnice, počtu výpožičiek 

a knižničného fondu. Darilo sa nám napĺňať štandardy, zabezpečiť poskytovanie kvalitných, 

základných a špecializovaných knižnično-informačných služieb. Svoju činnosť sme zamerali na 

uspokojovanie kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov, získavanie, 

spracovávanie  a uchovávanie  univerzálneho knižničného fondu, poskytovanie komplexných 

knižničných, informačných a bibliografických služieb, vrátane miestnych a regionálnych informácií. 

Naďalej sme úzko spolupracovali s ostatnými knižnicami aj mimo regiónov, kultúrnymi, 

výchovnými a vzdelávacími inštitúciami. Úlohou našej knižnice je naďalej  plniť požiadavky 

čitateľov nášho regiónu. Sme koordinačným a vzdelávacím strediskom pre obyvateľov regiónov 

Medzibodrožia a Použia. 

 

1. HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE 

 
1.1 Poslanie 

Hlavným poslaním našej knižnice bolo aj v roku 2018 rozšíriť potencionál čitateľskej 

verejnosti a  posilnenie spolupráce so školskými zariadeniami  s použitím inovatívnych metód 

vzdelávania. Zvýšiť záujem čitateľov, budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu 

na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať 

občanom prístup k informáciám – boli to ďalšie priority našej činnosti. Regionálna knižnica zohráva 

dôležitú úlohu pri zhromažďovaní i uchovávaní prameňov z regionálnych dejín a osobností a 

pôvodného tradičného poznania. V roku 2018 knižnica organizovala niekoľko významných 

podujatí, z nich treba spomenúť Noc Andersenom, Maratón čítania, prezentáciu nových knižných 

publikácií a besedy so spisovateľmi. 
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1.2 Ťažiskové úlohy 

 

Knižnica: 

a) venovala permanentnú pozornosť kvalitnému dopĺňaniu knižničného fondu  

b) pre získavanie mimorozpočtové finančné zdroje pre rok 2018 vypracovala výzvu do  

programu „Márai“ a výzvu pre sponzorov na darovanie kníh    

c) v súlade so zmenou legislatívy prepracovala a doplnila interné dokumenty pre jej ďalší 

plynulý chod 

d) vyššiu informovanosť občanov a používateľov knižnično-informačných služieb napĺňala  

aktualizáciami svoje webové stránky 

e) v rámci našich kompetencií poskytovala informačnú a koordinačnú pomoc občanom, 

študentom regiónu KCMaP a spolupracovala s knižnicami iných typov 

f) svoje kultúrno-vzdelávacie aktivity prepojila s výchovno-vzdelávacím programom 

materských, základných a stredných škôl  

g) pri príprave a realizácií kultúrno-vzdelávacích podujatí spolupracovala aj s kultúrnymi 

a vzdelávacími inštitúciami v meste a miestnymi spoločenskými organizáciami, s UNICEFOM 

Bratislava a s Knihovnou v Uherskem Hradišti . 

 

V rámci knižnično-informačných služieb knižnica zabezpečovala donášku kníh do domu, a to 

znevýhodneným používateľom knižnice. 

 
1.3 Personálne zabezpečenie 

 

Stav zamestnancov k 31. 12. 2018 

 priemerný evidenčný počet zamestnancov:         3  

 zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti:      3 

 zamestnanci s VŠ knihovníckym vzdelaním:             1 

 zamestnanci so SŠ knihovníckym vzdelaním           0 

 zamestnanci s knihovníckym odborným minimom                  0    

 

2. ZÁKLADNÉ  ČINNOSTI   KNIŽNICE 

 
2.1 Knižničné fondy 

 
2.1.1 Doplňovanie, spracovanie a evidencia knižničných fondov 

 
Stav knižničného fondu  k 31.12.2018 

 

Knižničných jednotiek  /ďalej iba kn. j./                28 348  kn.j.                       47 687,77 € 

Prírastok knižničného fondu                               594  kn.j.               1 500,46 € 
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Úbytok knižničného fondu                                           0kn.j.       0,00 € 

Prírastok periodík          0 titulov 

 

KSK poskytlo na nákup literatúry 1500 €. Za tieto financie bolo zakúpených 166 zv. kníh.  

Formou darov od používateľov a čitateľov knižnice, rôznych organizácií a autorov publikácií 

a inou formou získala knižnica 428 zv. kníh. 

Rozšírenie ponuky periodík bolo realizované na základe požiadaviek používateľov a 

využitím odoberania bezplatnej ponuky niektorých titulov. 

Príbytky knižničnej jednotky sa  evidujú postupne elektronicky v programe KIS MaSK 

v module katalogizácia. Čitateľská verejnosť o nových zbierkach knižničného fondu je informovaná 

prostredníctvom letákov a facebookovej stránky knižnice. 

 

2.1.2 Ochrana fondov 

 

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

od čitateľov prevažne adekvátne náhrady, tiež sme požadovali finančné náhrady, ktoré určovala 

akvizičná komisia.  

 

Stav knižného fondu za roky 2014 - 2018 

Typ dokumentov Stav 
2014 

Stav 
2015 

Stav 
2016 

Stav 
2017 

Stav 
2018 

  Krásna lit. pre dospelých 16 126 16 327 11 553 11 809 11 992 
  Náučná lit. pre dospelých 8 431 8 655 8 724 8 809 9 017 

  Krásna lit. pre deti 5 816 5 872 5 464 5 519 5 690 

  Náučná lit. pre deti 1 379 1 394 1 497 1 501 1 530 

  Elektronické dokumenty 101 105 116 116 119 

  Spolu 31 853 32 353 27 354 27 754 28 348 
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Prírastky knižného fondu podľa nadobudnutia za roky 2014 - 2018 

Spôsob  nadobudnutia 2014 2015 2016 2017 2018 

  Kúpa 98 0 103 215 166 
  Dar 3 468 496 308 185 428 

  Nahradená - - - - - 

  Prevod a iné - - - - - 

  Spolu 3 566 496 411 400 594 
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3. SLUŽBY 

 
 
3.1 Používatelia – čitatelia 

 
V roku 2018 knižnica zaregistrovala 427 používateľov. Z toho 130 používateľov do 15 

rokov. Napriek súčasnému nepriaznivému demografickému vývoju sme v uplynulom roku 

nezaznamenali pokles čitateľov, ale naopak nárast. Deti navštevujú knižnicu s rodičmi, a svojimi 

učiteľmi počas vyučovacích hodín. Knižnica počas roka pripravila podujatia pre materské školy, 

základné školy a stredné školy, ktoré sú prijímané tak deťmi ako aj učiteľmi veľmi pozitívne. 

Z celkového počtu zaregistrovaných bolo 297 dospelých používateľov, vrátane stredoškolských 

a vysokoškolských študentov a dôchodcov.  

       Knižnicu navštívilo 2 290 návštevníkov, ktorým sme poskytli nielen absenčné a prezenčné 

výpožičné služby, ale aj špeciálne služby: internet, tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov, 

rešeršné služby a MVS. Návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí bolo 4 400 osôb, ktorý 

pripisujeme najmä významné udalosti, ktoré sme mali v knižnici a oni nám značne zvýšili 

návštevnosť. Spolu teda knižnicu navštívilo  6 690 návštevníkov. 

Používatelia za roky 2014 – 2018 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Používatelia celkom 453 269 293 354 427 

z toho 
 

dospelí 144 212 191 227 297 

deti do 15 
rokov 

309 57 102 127 130 

 

 

 

 
 

 

3.2 Výpožičky 

 
V roku 2018 knižnica zrealizovala celkovo 6 532 výpožičiek. Z toho absenčné výpožičky 4 

877 : odborná literatúra pre dospelých 395, krásna literatúra pre dospelých 3 628, odborná 

literatúra pre deti 83, krásna literatúra pre deti 771. Prezenčné výpožičky 1 655.   

       Knižnično-informačné služby z vonkajších informačných zdrojov, databáz a knižničných 

fondov mimo našej knižnice sme umožňovali všetkým vekovým skupinám návštevníkov podľa ich 

potrieb. 

 

 

Celkový prehľad výpožičiek za roky 2014 – 2018 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Výpožičky celkom 25 450 4 507 4 584 4 870 6 532 

z toho 
 

absenčné 19 350 3 364 3 379 3 271 4 877 

prezenčné 6 100 1 143 1 195 1 599 1 655 

MVS 0 0 10 14 19 
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3.3 Špeciálne knižnično-informačné služby 

 
Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytovala svojim používateľom 

tieto služby: kopírovacie služby, internetové služby, skenovanie, tlač elektronických dokumentov 

z internetu, USB kľúčov. V našej knižnici je možnosť bezdrôtového Wi-Fi pripojenia na internet. 

Okrem výpožičnej činnosti pracovníci služieb zabezpečovali aj ďalšie knižnično-informačné 

služby. Veľkú pozornosť venovali aj individuálnej práci s používateľom a uspokojovaniu ich 

čitateľských potrieb a požiadaviek.  

Služby verejných internetových staníc využívalo 607 používateľov. Registrovaní čitatelia mohli 

aj v tomto roku využívať prístup na internet 1/2 hodiny denne zdarma. Internet využívali najmä 

neregistrovaní používatelia. 

 
3.4 Medziknižničná výpožičná služba (MVS) 

 
Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim používateľom 

prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Túto službu využilo 10 používateľov a bolo 

zaslaných 19 žiadaniek. Išlo najmä o literatúru pre vysokoškolských študentov z oblasti 

pedagogiky, psychológie, sociológie, ekonomiky, medicíny, atď.  
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3. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA  

 

Knižnica pripravila a zrealizovala 8 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 4 400 návštevníkov. 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré zorganizovala a uskutočnila knižnica, boli 

zamerané na získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu a vytváraniu návyku mladých používateľov na 

pravidelné návštevy knižnice ako zdroja poznania a všestranných informácií. Podujatia boli určené 

pre všetky vekové kategórie so zameraním na aktivity podporujúce slovenskú a zahraničnú 

literatúru a kultúru.  Podujatia vyplývali z celospoločenských a čitateľských požiadaviek. 

Vo vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach boli pripravované pre deti školského 

i predškolského veku najmä tvorivé dielne, zážitkové čítania, súťaže, rozprávkové dopoludnia, 

informačné výchovy, putovné výstavy, prednášky. Tieto podujatia mali pozitívny ohlas a boli veľmi 

úspešné. 

 Zorganizovali sme niekoľko besied s regionálnymi autormi, aj inými súčasnými autormi a 

ilustrátormi. 

Veľmi úspešný bol aj Týždeň slovenských knižníc, ako aj tradičné podujatie Noc s 

Andersenom. Týždeň slovenských rozprávok - počas celého týždňa sme deťom materských škôl a 

žiakom 1. stupňa základných škôl v meste čítali slovenské ľudové rozprávky.  

 

 
 
5. REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 

 
5.1 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

 
5.1.1 Fond regionálnej literatúry 

 
Je využívaný pri poskytovaní informácií regionálneho charakteru a prezenčnému štúdiu 

používateľov. Bol priebežne doplnený a archivuje všetky typy regionalík, tlačenej produkcie (knihy, 

periodiká, drobné tlače). Počas roka sme vyradila opotrebované a zastarané knihy. 

 

5.1.2 Knižnično-informačný systém 

 
Naďalej prebiehalo spracovávanie regionálnej databázy, podľa aktuálnej verzie KIS MaSK. 

 
5.1.3 Konzultačné a referenčné služby 

 
Boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, telefonicky aj elektronicky pri: 

 orientácii v knižnično-informačných zdrojoch, 

 vyhľadávaní dokumentov, kníh a článkov, 

 citáciách a súpisoch literatúry seminárnych a diplomových prác, 
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 pri zostavovaní rešerší  

5.1.4 Informatizácia knižnice 

 
Knižnica vlastní z výpočtovej techniky  7 osobných počítačov (PC). Z toho sú 4 PC 

prístupných pre verejnosť k internetu. Všetky PC sú pripojené na internet. Knižnica umožňuje 

svojim používateľom aj bezdrôtové (Wi-Fi) pripojenie na internet. Ďalej knižnica vlastní 1 tlačiareň 

k PC. 

 

6. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ  

 
V roku 2018 bol podaný a úspešne realizovaný 1 projekt z grantového systému Fondu na 

podporu národnostných menšín „ Kniha – kľúč k detskému srdiečku“ v sume 500,00 €. 

 

 

7. SPOLUPRÁCA 

 
7.1 Na území mesta 

 
Knižnica spolupracuje: 

 Mestským kultúrnym strediskom Kráľovský Chlmec, 

 Centrom voľného času Kráľovský Chlmec,   

 s klubmi dôchodcov v meste,  

 so Špeciálnou základnou školou Kráľovský Chlmec, 

 so všetkými materskými školami v meste Kráľovský Chlmec, 

 so všetkými základnými školami v meste Kráľovský Chlmec. 

 so strednými školami v meste Kráľovský Chlmec 

 

 

 

7.2 V regiónoch Medzibodrožia a Použia 

 

Knižnica spolupracuje: 

 Mestskými a obecnými kultúrnymi strediskami, 

 Obecnými a školskými knižnicami, 

 S klubmi dôchodcov 
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8. HOSPODÁRENIE  KNIŽNICE 

 

Regionálna knižnica ako súčasť Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia vo svojom 

hospodárení a rozpočtových pravidiel je nedeliteľnou súčasťou kultúrneho centra a riadi sa 

smernicami zriaďovateľa.  

 

Knižnica v roku 2018 mala príjem z hlavnej činnosti :  879,80 € 

Príjem z inej služby : burza kníh                       4,80 € 

Celkový príjem knižnice :                     884,60 € 

 

 

8.1 Štandardizácia knižníc 

 

Doplnenie knižného fondu kúpou: 

 Martinus.s. r. o.  11 kníh v hodnote 103,03 € 

 Knihy pre každého s. r. o. 94 kníh v hodnote 898,22 € 

 FADAFA BOOKS s. r. o. 61 kníh v hodnote 499,21 € 

 

Spolu: 1 500,46 € 

 
 

Doplnenie knižného fondu z grantov a z darov: 

 program „MÁRAI“ 326 kníh z toho 3 CD v hodnote  2 503, 82 €  (809 862  Ft) 

 Dar knižnice „Vydavateľstvo Absynt” 2 knihy v hodnote 0 € 

 Dar knižnice ,,Centrálna knižnica VKJB - Košice” 24 kníh v hodnote 0 € 

 Dar knižnice „od čitateľov” 68 kníh v hodnote  0 € 

 Dar knižnice od „Autora – György Cap” 2 knihy v hodnote 0 € 

 Dar knižnice od „Autora – János Takács” 1 kniha v hodnote 0 € 

 Dar knižnice od „Autora – György Gyimesi” 1 kniha v hodnote 15 € 

 Dar knižnice od „Autora – Gyula Popély” 4 knihy v hodnote 0 € 

 

Spolu:  2 518, 82 € 
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VYHODNOTENIE  ČINNOSTI REGIONÁLNEJ KNIŽNICE 
V KRÁĽOVSKOM CHLMCI ZA ROK 2018 

 
 
Hlavným cieľom v roku 2018 bolo zameranie sa na realizáciu nasledovných úloh : 

 

• Posilnenie spolupráce so školskými zariadeniami s použitím inovatívnych metód 

• Budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond 

 

1. Plánované a uskutočnené aktivity  

Plánované 13 

Uskutočnené 13 

 

2. Prehľad metodiky a inštruktáže  

Metodické návštevy 0 

Metodické konzultácie 0 

Odborné porady 0 

 

3. Knižný fond Počet kníh Hodnota 

Knižný fond k 31.12.2018 28 348 47 687,77 € 

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

KCMaP 8 162 10 298,24 € 

Z toho spolu knihy a viazané periodika 28 229 47 687,77 € 

Elektronický fond k 31.12.2018 119 0,00 € 

Z toho: Mesto Kráľ. Chlmec 79 0,00 € 

KCMaP 40 0,00 € 

 

4. Ročný prírastok knižných jednotiek   

Ročný prírastok knižných jednotiek 594 1 500,46 € 

Z toho: kúpou 166 1 500,46 € 

            darom 428 0,00 € 

Ročný prírastok elektronických jednotiek 0 0,00 € 

Z toho: kúpou 0 0,00 € 

darom 0 0,00 € 

 

5. Používatelia – počet zaregistrovaných 427 

Návštevníci knižnice spolu 6 690 

Z toho: súhrn  návštev  čitateľov  1 678 

            návštevníci podujatí 4 400 

            reprografické služby 5 

            aktívnych používateľov internetu 607 

 

6. Ďalšie činnosti  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre 
verejnosť 

8 

Z toho: výchovno-vzdelávacie 5 
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            kultúrno-spoločenské  3 

 

7. Informačné  technológie  

Počet osobných počítačov 7 

Z toho pre verejnosť 4 

Počet PC pripojených na internet 7 

Počet prístupov používateľov na internet  
607 

Počet návštev internetovej stránky knižnice 1175 

 

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

prístup na internet pre občanov.  

 

8. Hospodárenie  

Tržby spolu 884,60 € 

Z toho poplatky za knižničné činnosti 879,80 € 
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4.VYHODNOTENIE EKONOMICKO-HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 180 606,00 182 336,00 182 336,00 

Kapitálový transfer 30 200,00 30 003,29 30 003,29 

Spolu 210 806,00 212 339,29  212 339,29 

 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

212 339,29 212 339,29 

 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok prostriedkov 
z predch. rokov 

3 282,00 z toho 
vrátene od KSK 
2 700,00  

212 339,29 
8 000,00 – Kultmi. 
2 019,23 – BG 
2 200,00 –Sponzor  

0,00 0,00 0,00 

 

Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery Kurzové rozdiely 

182 336,00 87 715,52 € 48 078,14  46 542,34 182 336,00 0,00 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

182 336,00  94 620,48 8 819,00 

 

4.2 Správa majetku 
 

1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

0 - 

 
 

 Najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

KCMaP nemá v správe žiadne budovy ani priestory 
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2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 
 

Názov akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce v danom 
roku  

Objem finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

Remeselnícky 
dvor Jozefa 

Mailátha 
 
 
  

od 01.10.2018 
do 31.12.2018 

 
 

od 19.10.2018 
do 19.03.2019 

Kúpa pálených 
a šamotových tehál na 
výstavbu pece    
 
Úprava dvora múzea   

 
 

1 559,92   
 
 
 

30 003,29  

Projekt  od 
Bethlen Gábor 

 
 

Projekt od KSK 

Spolufinancovanie:   
1,23  
 
 
Spolufinancovanie:  
0,00  

 
Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

Objekt – stručná špecifikácia, 
adresa 

Nájomník 
Trvanie nájomného 
vzťahu od - do 

Výška získaných prostriedkov z nájmu 
(vrátane služieb spojených s nájmom)  
za rok 2017 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia nedisponuje žiadnymi priestormi.   

 

Objekt – stručná špecifikácia, 
adresa 

 Prenajímateľ - vlastník Trvanie nájomného 
vzťahu od - do 

Výška výdavkov na nájom (vrátane 
služieb spojených s nájmom) 
v roku  2017 

Knižnica  - Hlavná 72, 

 077 01 Kráľovský Chlmec  

Július Orehovský 10.10.2011 – 09.10.2021 

doba nájmu 10 rokov  

17 100,00 – nájomné  

 3 670,22 – režijné náklady  

Múzeum – J. Majlátha 2, 

 077 01 Kráľovský Chlmec  

Mesto Kráľovský Chlmec 01.07.2006 – 30.06.2036 

doba nájmu 30 rokov  

   6 160,00 – režijné náklady  

Sklad – Hlavná 716, 

077 01 Kráľovský Chlmec  

Mesto Kráľovský Chlmec 
01.07.2016 –doba 
neurčitú 

   3 351,30 – nájomné  

Garáž – Ibrányiho 1260/11 

077 01 Kráľovský Chlmec  

Zemepan – Štefan 
Murinčák 01.01.2007 – doba 

neurčitú  
 334,66 – nájomné  

Kancelária – Boľská 41 

077 01 Kráľovský Chlmec  

Mesto Kráľovský Chlmec 
04.06.2006 – doba 
neurčitú 

0,03 – nájomné  

Kancelária-Nemocničná 1267/9 
ROSS KC Kráľovský 

Chlmec 
1.9.2018 – 31.12.2019 

600,00 € / nájomne, 581,25 € / reži. 
náklady  
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4.3 Projektová  úspešnosť 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov 
projektu 

Cieľ projektu 
- stručne 

Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

 
Získaná 
dotácia 

Zdroje z 
KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

FotoArt  

Fotografický 
kurz pre deti 
ZŠ 
a dospelých  

0040100 1 500,00 110,00   0,00 0,00 1 610,00  31.12.2018   

Kniha – kľúč 
k detskému 

srdiečku 

Rozvíjanie 
kultúry 
čítania  

0040100 500,00 50,00 0,00 0,00 550,00  31.12.2018   

Svätomartinský 
festival  

Husacie hody 
a jarmok  

040100 2 000,00 211,00 0,00 0,00 2 211,00  20.10.2018 

Obec 
Veľké 
Trakany 
4 925,85   

Tokajský 
festival 

Multižánrový 
festival  0040100 2 000,00 213,00 0,00  0,00 2 213,00  

16.06.2018 
 

Obec 
Borša 
3 600,00 

Mulatos 
Romale  

Krajský 
rómsky 
festival  

0040100 2 000,00 216,00 0,00 0,00 2 216,00  09.06.2018 
 

Remeselnícky 
dvor  

Vybudovanie 
peci 

0040100 1 559,92 0,00 1,23  0,00 1 561,15  31.12.2018  

Noc múzea Festival  00040100 459,31 0,00 220,69  0,00 680,00  18.05.2018  

Mulatos 
Romale  

Krajský 
rómsky 
festival  

0040800 5 000,00  5 000,00 500,00 0,00 5 500,00  09.06.2018  

 

      V rámci dotačných systémov v roku 2018 sme úspešne realizovali 8 samostatných 
projektov, dve za spoluúčasti samospráv. Z  Kultminor 5, z grantu KSK za spoluúčasti samospráv 
a neziskovej organizácie 1 projekty a z Nadácia Bethlen Gábor dve projekt. Cieľom projektov ako 
v predchádzajúcich rokoch bolo skvalitniť  ponuku služieb prostredníctvom usporiadaných aktivít 
a rozšírenie cezhraničného cestovného ruchu.  
      Dotácia boli využité efektívne a účinne,  použité hospodárne v plnej výške na úhradu    
bežných výdavkov s účelovým určeným na prípravu a realizáciu podujatí v súlade so schváleným 
štruktúrovaným rozpočtom projektov. Finančné prostriedky boli využité výlučne na nákladové 
položky uvedené v žiadosti. Na spolufinancovaní projektov Kultúrne centrum sa podieľala 
v oblasti materiálneho zabezpečenia, stravy a občerstvenia.  
 
Projekty podporované z KULTMINOR : 
 
1. FotoArt  
2.  Kniha – kľúč k detskému srdiečku 
3.VIII. Svätomartinský festival a jarmok domácich produktov  
4.XVI. Tokajský festival 
5.Mulatos Romale  
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Podporný program Košického samosprávneho kraja : 
1. Rómsky festival – Mulatos Romale 
2. Úprava dvora múzea  
 
Projekty podporené Bethlen Gábor:      
1. Remeselný dvor Jozefa Mailátha  
2. Noc múzeí a galérií  

5.PERSONÁLNA OBLASŤ A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok 
(v %) 

Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená 
v roku 2017 
(áno/nie)  

Pozn. 

Riaditeľka 100 % 1 áno   

Ekonómka  100 % 1 áno  

Kultúrny manažéri  100 % 3 áno   

Knihovníci  100 % 3 áno   

Muzeológovia  100 % 3 áno   

 
 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 11  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný 
stav) 

11  

Počet novoprijatých   2  

Počet tých, čo odišli 2   
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Vzdelávanie zamestnancov 
 
Počet pracovných miest v roku 2018 v organizačnej štruktúre KCMaP bolo 11. Fyzický stav 
pracovníkov v skutočnosti vykazuje 11. Dôvod novoprijatých zamestnancov je že, kultúrny 
manažér odišiel na iné pracovné miesto mimo organizácie, čo sme v zapätí riešili prijatím nového 
zamestnanca.  
 
Vzdelávania a rozvoj zamestnancov: 
Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja zamestnancov našej inštitúcie a zároveň je pre ňu 
jeden z priorít. KCMaP podporuje svojich zamestnancov v rozvoji, ktorý je pre nás kľúčový. Všetci 
majú rovnaké možnosti rozvoja. Pravidelne sa zúčastnia kvalifikačných kurzoch a školeniach na 
rozšírenie pracovných zručností a získavania potrebných informácií. 
Lucia Harajdičová - odborný seminár verejného obstarávania, Košice 

      - rozpočtové účtovníctvo, Košice 
      – práca s elektronickou schránkou E-Government, Košice 

Hlavný cieľom vzdelávania pracovníkov je oboznámenie a aktualizovanie vedomostí na báze 
rôznorodých akreditovaných prednáškach zo strany Košického samosprávneho kraja a iných 
vzdelávacích inštitúcii. 
 
Účasť na školeniach 
Pracovníci každoročne absolvujú pravidelné školenia, ktoré sú prioritou pre ďalší rozvoj ich 
pracovných výkonov. V roku 2018 absolvovali nasledovné školenia: 

- Mgr. Patrik Brhlík - školenia Kultminor pre podávanie projektov, Košice - školenie 
marketingu a propagácie, Košice 

- Ing. Gergő Gulyas  - Vizuálna a online komunikácia   
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia nemá žiadne občianske združenia. 
 
Práca s dobrovoľníkmi 
KCMaP pravidelne spolupracuje s dobrovoľníkmi vďaka úradom práce sociálnych vecí a rodiny – 
obciam a mestám Medzibodrožia. Využívanie programov z úradov práce sociálnych vecí  
a rodinyKCMaP aj v roku 2018 využívalo programy ponúkane Úradom práce sociálnych vecí  
a rodiny pri dobrovoľníckej a absolventskej praxi. Ich činnosť bola zúročená pri pripravovaní  
festivalov a iných kultúrno – spoločenských akcií, muzeologickej a knižničnej činnosti ktoré naša 
organizácia vykonáva. 
 
Problémové oblasti 
Najväčším problémovým faktorom ostáva veľká nezamestnanosť – praktický žiadna investičná 
činnosť, nevyvinutá infraštruktúra, odliv vysokoškolskej mládeže do zahraničia, nízke finančné 
ohodnotenie a vyľudnenie dedín v regiónoch Medzibodrožia a Použia. 
 
Návrh riešenia do budúcna 
Z nášho pohľadu vidíme riešenie do budúcna v tom, aby boli odstránené vyššie uvedené 
problémové faktory 
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Organizačná štruktúra Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia 
v Kráľovskom Chlmci 2018 

 
 
 
 
 
 

 

Referent ekonomického 
úseku a hospodársko-
prevádzkovej činnosti 

01.08.02,04,05 – 
ekonómka, účtovníctvo, 

mzdy, sekretariát, 
vedenie pokladne, 

personalistika 

 
 

 Kultúrna činnosti Knižnica   Múzeum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zatriedenie zamestnancov Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci: 
Počet  zamestnancov:  11 

 1 - riaditeľka 
 3 - kultúrna činnosti 
 3 – knižnica       
 3 – múzeum  
 1-   referentka ekonomického úseku a hospodársko-prevádzkovej činnosti 

 
 
 

 
Štatutárny orgán  

Riaditeľka Kultúrneho centra M a P v Kráľovskom Chlmci 
Riaditeľka 

Samostatný odborný 
referent – knižničná 
činnosť 
10.08.4.6.01. 
knihovníčka 

Samostatný odborný 
referent– knižničná 
činnosť 
10.08.4.6.01. 

Samostatný odborný 
referent – knižničná 
činnosť 
10.08.4.6.01. 

Samostatný odborný 
referent-muzeálna 
činnosť 
10.09.8.1.05,06,10  
 muzeologička 

Samostatný odborný 
referent-muzeálna 
činnosť 
10.09.8.1.05,06,10  

Samostatný odborný 
referent- muzeálna 
činnosť 
10.09.8.1.05,06,10  

Referent kultúry  
10.09.8.1.02. 
kult. vých. aktivity tanec, 
divadlo, vzdelanie, 

Referent kultúry 
10.07.4.5.02. 
kult. vých. aktivity folklór, 
spev,  

Referent kultúry  
10.07.4.5.02. 
kult.vých.aktivity hudba, 
amat. foto. výtvarníctvo, 
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6. Propagácia a marketing  
 

Propagačné aktivity 
 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

Počet výstupov 7 : významné média 
/Korzár, Vasárnap, Új Szó, Kasssai Figyelő, 
Régió, Kalendárium,  Chlmecké názory 

Sociálne médiá 
 
 

Facebook, Instagram, Youtube 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

RTVS-Pátria rádió, Zemplín TV /H/,  
Hírek. Sk, Kárpát rádió,  

Iné 
 
 

Webová stránka KCMaP 
Plagáty, letáky, pozvánky pri všetkých nami 
usporiadaných podujatiach Reklama na 
autobuse 

 

7.PRIORITY ROZVOJA ORGANIZÁCIE NA NASLEDUJÚCI ROK: 
 
Pre dosiahnutie vytýčených cieľov rozvoja na nasledujúce roky  sú stanované nasledovné 
priority: 

STRATEGICKÉ CIELE KCMAP  
 

 Prepojiť podujatia s aktivitami subjektov v cestovnom  ruchu vytvorením ponuky 
komplexných služieb pre turistov v záujme zvýšenia atraktivity regiónu. 

 Vytvárať motivačné prvky pre podporu a investovanie podnikateľskej sféry do kultúry.  
 Napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením podporou ich 

prístupu ku kultúre zvýhodnenými zľavami a prezentáciou vlastnej činnosti.  
 Vytvoriť materiálno-technické a finančné podmienky pre dobudovanie informačno - 

turistického centrá v budove Regionálneho múzea. 
 
VÍZIA    
 
 Realizovaním širokého spektra produktov a služieb stať sa atraktívnym a jedinečným  

kultúrnym centrom.   
 Vybudovať centrum podpory tvorby a prezentácie kvalitných progresívnych umeleckých  

a kreatívnych produktov, dostupných pre všetky vekové a sociálne skupiny. 
 Vytvorením jedinečnej ponuky kultúrnych aktivít udržiavať záujem mladej generácie o aktívne 

využitie voľného času  
 Byť zárukou udržania vysokej umeleckej úrovni kolektívov a neustálym vplyvom šírenia 

kvalitnej kultúry i vzdelávania pre širokú verejnosť a prostredníctvom organizovania podujatí 
rôznych žánrov vytvoriť v regiónoch priaznivú kultúrno-spoločenskú klímu 
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POSLANIE 

 Zviditeľnenie  regiónov na medzinárodnej úrovni a posilniť medzinárodnú spoluprácu 
 Poskytovať priestor a vytvárať podmienky pre tvorbu, prípravu, realizáciu, prezentáciu  

a hodnotenie umeleckých produktov v oblastiach: hudba, divadlo, tanec, film, fotografia, 
literatúra, vizuálne umenie, nové médiá, dizajn, architektúra  

HLAVNÉ OBLASTI ROZVOJA – CIELE 

STANOVANÉ CIEĽE: 

a) Vytvoriť a udržiavať podmienky  pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry, ľudových zvyklostí   
a  ich zachovanie pre nasledujúce generácie. 

b) Podporovať  amatérskych umelcov, výtvarníkov, sochárov, tkáčky, čipkárky, medovnikárov, 
drotárov, prútikárov, výrobcov predmetov z kože, dreva, slamy a ostatných ľudových   
majstrov a remeselníkov. 

c) Zvyšovať historické a národné povedomie obyvateľov, zdravého lokálpatriotizmu a úcty   
k  národnej, regionálnej a miestnej identite. 

d) Vybudovať nové priestory regionálnej expozície J. Mailátha s cieľom jeho 
pretransformovania na Regionálne múzeum. 

 
KRÁTKODOBÉ CIELE, PRIORITY  
 
Rozšírenie možností kvalitného kultúrneho vyžitia obyvateľov  

 realizácia nových inovatívnych projektov na báze medzinárodnej 
spolupráce,  

 rozšírenie kultúrnej ponuky hlavne pre mladých ľudí  

 spoznávať staviteľských pamiatok v regióne 
Kvalitatívne posilnenie  
  
  Skvalitniť a rozšíriť vzťahy s mediálnymi partnermi, partnermi projektov a sponzormi  
  Rozšíriť formy komunikácie vo vzťahu k osobitostiam jednotlivých cieľových skupín: 

a/ Spoluprácu so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi  
b/ Marketing  

 Podpora tvorby a prezentácie výtvarných umelcov  
 Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana a ich šírenie, zachovanie kultúrneho 

dedičstva v dvoch oblastiach: „Živá kultúra“ a „Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti“  
 

 
PRÍSTUP K UMENIU A KÚLTÚRE ZNEVÝHODNENÝCH A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH SKUPÍN: 
 
     Prístup ku kultúre pre znevýhodnených skupín je od samého začiatku založenia KCMaP 
neoddeliteľnou súčasťou aktivít usporiadaných podujatí a sú špecifikovane a uspôsobené  
miestnym podmienkam a možnostiam. Samotné budovy a priestory v užívateľskej pôsobnosti 
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KCMaP – Regionálne múzeum Jozefa Mailátha  a Regionálna knižnica sú bezbariérové 
a sprístupnené aj zdravotne postihnutým osobám.  
 
 
VÍZIA A CIEĽE 
 
 Odbúravanie bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva 
 Podpora kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených 
     skupín obyvateľstva a sociálne vylúčených spoločenstiev – detí a mládeže 
 Vytváranie rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania v oblasti kultúry, na podporu ich 

integrácie do spoločnosti, na prevenciu a elimináciu  
 Usporiadať výstavy,  prehliadky, koncerty, kultúrne misie, tvorivé dielne, prednášky, odborné 

semináre, konferencie, sympóziá 
 

TĽK : 
 
     Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu  
a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú 
vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva.  
Naším cieľom je:  
 Posilniť  inovatívne spôsoby prezentácie tradičnej ľudovej kultúry / gastronomické aktivity, 

tanečné domy, tvorivé dielne remesiel, letné tábory / 

 využiť danosti regiónu, prezentovať majstrov ľudového umenia 

 spoznávať tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu 
 Pokračovať v zbieraní zachovalých artefaktov tradičnej ľudovej kultúry v regiónoch 

Medzibodrožia a Použia 
 

REGIONÁLNA MUZEÁLNA EXPOZÍCIA JOZEFA MAILÁTHA 
 

 Vízia múzea vychádza z poslania našej kultúrnej inštitúcie o zriadenie plnohodnotnej 
muzeálnej zbierky. Po stránke odbornej a metodickej sa činnosti múzea budú zameriavať na 
vytvorenie zbierkového fondu so zreteľom na kultúrno-spoločenský vývoj mikroregiónu v kontexte 
vodného hospodárstva a krajinného manažmentu. 
 
VÍZIA 
 
 Dosiahnuť vyššieho stupňa muzeálneho zaradenia Regionálnej expozície Jozefa Mailátha 
 Zriadenie muzeálnej zbierky v kontexte vodného hospodárstva a krajinného manažmentu  
 Zviditeľniť kráľovsko-chlmecky vinohradnický rajón ako súčasť vinárskej tematickej cesty   

a rozšíriť ponuku vínnej turistiky o oblasti Malý Horeš a Svätuše  
 V spolupráci s ďalšími aktérmi a inštitúciami cestovného ruchu vytvoriť základy produktov 

kultúrnej turistiky a tematických ciest v mikroregióne a vytvoriť regionálny turistický 
informačný bod 

 Participácia pri napĺňaní cieľov programu Terra Incognita. 
 Výstavba nového krídla na dvore múzea, zapustenej do terénu pre účely zriadenia 

zážitkových výstavných priestorov 
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 Výstavba prístrešku na javisko amfiteátra s mobilnou tieniacou a protivetrovou technikou, 
ktorá bude využitá ako edukačný rozprávkový dom 

 Zrealizovať výstavbu: vinnú studňu Bakchusa s kamennou sochou antického boha vína 
 Začatie prípravných prác k stavbe „hobitieho domu s nadstavbou“ 

 
REGIONÁLNA KNIŽNICA 

VÍZIA A CIEĽE 
 

 Pre získavanie nových knižných fondov naďalej spolupracovať s domácimi a zahraničnými 
bibliotékami a využiť výzvy do  vyhlásených  program 

 Zlepšiť materiálno-technické vybavenie a rozšíriť knižničný fond 
 Poskytnúť informačnú a koordinačnú pomoc občanom, študentom regiónu a spolupracovať 

s knižnicami iných typov 
 Kultúrno-vzdelávacie aktivity prepojiť s výchovno-vzdelávacím programom materských, 

základných a stredných škôl a spolupracovať so samosprávami, kultúrnymi a vzdelávacími 
inštitúciami v regiónoch  a spoločenskými organizáciami 

 Sprístupniť knižný fond na webovej stránke  
 

            Neustále vytvoriť a udržiavať podmienky  pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry, ľudových     
            zvyklostí  a ich zachovanie pre nasledujúce generácie. 

a) Podporovať amatérskych umelcov, výtvarníkov, sochárov, tkáčky, čipkárky, medovnikárov, 
drotárov, prútikárov, výrobcov predmetov z kože, dreva, slamy a ostatných ľudových   
majstrov a remeselníkov. 

b) Posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií 
a skúseností. 

c) Neustále zvyšovať historické a národné povedomie obyvateľov, zdravého lokálpatriotizmu 
a úcty  k  národnej, regionálnej a miestnej identite. 

d) Zladiť koordináciu kultúrnych aktivít, ktoré prebiehajú v jednotlivých lokalitách. 
e) Zabezpečiť odborné poradenstvo útvarov ľudovej tvorivosti s dôrazom na zachovanie 

autentickej ľudovej kultúry. 
f) Zlepšiť materiálno-technické vybavenie knižnice a rozširovať knižničný fond. 
g) Využiť informačno-komunikačné technológie pri evidencii a kategorizácii knižničného 

fondu.  
h) Vybudovať nové priestory a sklady regionálnej expozície J. Mailátha s cieľom jeho 

pretransformovania na Regionálne múzeum. 
i) Umožniť a zjednodušiť prístup pre znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom 

napĺňať  kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. 
j) Vydávať odborné publikácie o útvaroch záujmovej činnosti zameraných na ľudovú tvorivosť 

a ľudovú umeleckú kultúru.  
k) Posilniť sociálnu súdržnosť a medzi kultúrny dialóg obyvateľstva a inštitúcií v regióne 

 
 
 
 
 

 



 
 

52 
 
 

 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 
2019 

Komentár 

 
XIII. Polatorická jar 

Krajský festival detských divadelných 
súborov 

Vôňa agátu Festival folklóru, gastronómie a vín 

Noc múzeí Interaktívna noc prekvapení 

Mulatos Romale Krajský festival rómskej kultúry 

XVII. Tokajský festival Multižánrový festival 

Szirén Festival národnosti 

Deň maďarskej hudby  Hudobný festival národnostných menšín  

XXIIII. Medzibodrožský folklórny festival Festival folkloristov 

Kráľovská Bakchiáda Folklórny festival tradícií 

IX. Svätomartinský festival Folklórny festival tradícií 

 
     
 
 Strategické materiály KSK „Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK“ a „Stratégia 
rozvoja kultúry KSK, Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru“ rozpracovaných na 
podmienok našich regiónov sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti KCMaP najmä so zreteľom na 
národnostné zloženie obyvateľstva aj na obdobie  ďalších 3 rokov. V zmysle dokumentov sú 
vytvorené  predpoklady  na zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja, zabezpečujúcu kontinuitu 
rozvoja a sú užitočným nástrojom na koordináciu prioritných zámerov a slúžia na získavanie 
prostriedkov potrebných na ich realizáciu. 
 
 
 

Strategický cieľ 1: Optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov 

Opatrenie Partneri Výstup 

1.5.1. 
Zvýšiť návštevnosť 
a úroveň podujatí 

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

Bohaté a netradičné zážitkové aktivity aj 
toho roku prispeli k zvýšeniu záujmu divákov 
najmä v ťažiskových podujatiach : 
Polatorická jar :  stály záujem, tradícia, 
pravidelne úspechy  na celoslovenskom 
festivale Tokajský festival:  tradične a nové 
formy podujatia – rozšírené spôsoby  
propagácie /periodiká, billboardy, 
spoločenské siete/ , návšteva  tokajských 
vinných pivníc, pamiatok okolitých dedín, 
rodinné tvorivé dielne,  tematické výstavy ,  
Medzibodrožský folklórny festival : 
príležitosť pre folklórne skupiny  MaP 
Svätomartinský festival :  mimoriadny 
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záujem návštevníkov – pestrý program – 
ľudové tradície 

1.6.1 
Rozvíjať svoj partnerský potenciál 
Partneri : Zariadenia KSK 
Obce, domáci a zahraniční kultúrny aktéri, školy 
regiónov 
 

Rozšírenie partnerských vzťahov : 
Partnerské zmluvy o spolupráci 2018 
Zariadenia KSK :  
Spoločné  súťaže - kvízy 
Výstavy - Vystúpenia 

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

opatrenie Partneri Výstup 

2.1.1 Zaviesť zážitkové 
aktivity do vyučovania 
predmetov 

Základné a stredné 
školy regiónov MaP 
ZUŠ, CVČ 

Tvorivé dielne  
Divadelné predstavenia 
Súťaže v prednes v próze a poézie 
Súťaže a kvízy, výstavy, semináre, výtvarne 
aktivity Dramatická  pedagogika            

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

Základné a stredné 
školy regiónov MaP 

Návštevy škôl 
Zážitkové vyučovacie  hodiny v oblasti 
literatúry a vlastivedy – návšteva knižníc 
Prednášky - súťaže  : Spoznávaj svoj región,  

Strategický cieľ 3. Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 

Opatrenie Partneri Výstup 

3.3. Identifikovať a 
rozvíjať talenty, dať 
priestor na 
sebarealizácie 

Kultúrne telesá 
a jednotlivci 
v regiónoch MaP 
a kultúrne inštitúcie 

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

Strategický cieľ 5.Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov v regióne KSK 

opatrenie Partneri Výstup 

5.1.4 Akčný plán 
spolupráce 

Spoluorganizátori 
podujatí  

KCUBaR – Košická paleta, AMFO – SOS Sp.N. Ves 
MaKCjZ Trebišov – Výtvarná paleta, Hviezdoslavov 
Kubín  
Divadlo Thália- IX. LibaGaliba 
Zemplínske múzeum Michalovce - Výstavy 
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Prílohy: 
Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti (ku kapitole 
3.2.) 
Fotodokumentácia  
KULT 
 


