
  

 

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ 

ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK 
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Základné informácie: a) Kysucké múzeum v Čadci 

    b) sledované obdobie – rok 2010 
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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií 

1.1. Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských, 

regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie, 

porovnanie kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti. 

Kysucké múzeum v Čadci napĺňalo svoje poslanie vo všetkých oddeleniach a vo všetkých 

expozíciách.  Najviac úsilia bolo vynaložené na vedecko-výskumnú a prezentačnú činnosť a 

na získavanie finančných prostriedkov z grantových systémov. V roku 2010 múzeum ďalej 

pokračovalo v transformácii na modernú a interaktívnu inštitúciu. Prioritou tohto úsilia bola 

a zostáva zmena predstavy o „kamennom múzeu“ v prospech otvorenej a živú históriu 

prezentujúcej inštitúcie, čo najviac priblíženej záujmom verejnosti a aktuálnym spoločenským 

požiadavkám. Dôkazom úspešnosti tohto snaženia je skutočnosť, že už počas sezóny v roku 

2010 navštívil expozície KM historicky najvyšší počet návštevníkov. Za najvýznamnejší počin 

v oblasti odbornej činnosti je potrebné považovať podpísanie Zmluvy o vzájomnej spolupráci 

medzi Kysuckým múzeom v Čadci a Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied za účelom 

podpory odbornej spolupráce, rozvoja vzájomných a kolegiálnych kontaktov pri dokumentácii 

kultúrneho dedičstva a s cieľom dynamizácie spolupráce v oblasti rozvoja historických vied. 

 

1.2. Plnenie prioritných úloh v roku 2010 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny 

a priorít určených v pláne činnosti na rok 2010, plnenie vedecko-výskumných úloh 

a pod.). 

Odbornú činnosť múzea v roku 2010 ako poradný orgán usmerňovala Vedecká rada, ktorá sa 

vyjadrila k ročným a perspektívnym plánom a zhodnoteniu činnosti vo vedeckom výskume, 

akvizičnej a dokumentačnej práci, výstavnej a expozičnej činnosti, ako aj pri obnove 

historických pamiatok. Kysucké múzeum tiež v novembri 2010  vykonalo nezávislý audit práce 

odborných zamestnancov pre zvýšenie kreditu vedecko-výskumnej činnosti, ktorý sa bude 

každoročne opakovať. V roku 2010 Kysucké múzeum naďalej pravidelne komunikovalo 

prostredníctvom tlačových správ, ako aj populárnymi článkami v dennej tlači. V priebehu 

roka 2010 Kysucké múzeum v Čadci vydalo Zborník Kysuckého múzea 13/2010, ako aj 

reprezentatívne knihy „Archeológia na Kysuciach“, „Historická topografia Kysúc“ a 

„Slovenská ikonografia“. V uplynulom roku tiež múzeum intenzívne spolupracovalo s 

partnerskými inštitúciami – Považským múzeom v Žiline, Oravským múzeom v Dolnom 



  

Kubíne a Muzeom Těšína v Českom Těšíne. V Krásne nad Kysucou bola otvorená 

spoločensko-vedná expozícia „Kysuce“.  Z problémov pri prevádzkovaní expozícií je potrebné 

menovať nedostatok parkovacích miest pri areáli Múzea kysuckej dediny a Historickej lesnej 

úvraťovej železnici. Pôvodné parkovisko už kapacitne nestačí, autá musia parkovať 

nekontrolovane pri úzkej komunikácii, kde často dochádza ku kolíziám. Na železnici pretrváva 

problém s kvalifikovanými silami, kde stále absentuje rušňovodič na parnú lokomotívu. 

Situácia bola preto aj v sezóne 2010 riešená externými pracovníkmi. Údržbárske práce sú 

z väčšej časti riešené pomocou brigádnikov z občianskych združení 5P a Krúžok. 

1.3. Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu (múzeá za múzeá, knižnice za 

knižnice, atď...) v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti  iných subjektov. 

V regióne sa nenachádza žiadne iné múzeum. 

 

1.4. Potenciálne používateľské zázemie: 

- počet obyvateľov mesta, okresov, 

- počet školopovinných detí (len knižnice), 

- základné, stredné a vysoké školy a pod. (len knižnice).   

V okrese Čadca žije 92 455, v okrese Kysucké Nové Mesto 34 042 obyvateľov, čo 

predstavuje potenciálne používateľské zázemie pre cca 126 497 používateľov, okrem 

návštevníkov z iných regiónov. 

2. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky, 

výstavba, rekonštrukcie 

2.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej 

organizácie (počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné 

číslo, číslo LV, vecné bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...)  

2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností   

Budova Kysuckého múzea v Čadci bola odovzdaná do užívania v roku 2000 a v súčasnej dobe 

je jej stavebno-technický stav čiastočne dobrý z dôvodu vlhnutia suterénu, následkom tohto 

vlhnutia dochádza k poškodeniu budovy – opadávanie omietky. Z dôvodu zatopenia suterénu 

boli poškodené vchodové dvere.  

Depozitár Kysuckého múzea sa nachádza v Krásne nad Kysucou v budove Domu kultúry, stav 

nehnuteľnosti je dobrý – opravou strešnej krytiny bol odstránený problém zatekania stropov.  

Objekty v Múzeu kysuckej dediny sa priebežne rekonštruujú a postupne dochádza k výmene 

šindľovej krytiny na strechách niektorých objektov.  
 

Kaštieľ v Radoli čakajú rekonštrukčné práce, nakoľko dochádza k  vlhnutiu muriva, je 

poškodená fasáda budovy, potrebné je utesnenie oblokov a výmena vchodových dverí, taktiež 

je nutná oprava murovaných častí komínov nad strechou. V poslednom kvartáli 2010 bola 

vybudovaná kanalizačná prípojka. 

 

2.3. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok  

Historická lesná úvraťová železnica, Nová Bystrica – Vychylovka  

Vozidlá železničné koľajové – súbor 17 ks (lokomotívy 7 ks, vozne 8 ks, podvozky 2 ks) – súčasť 

Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke 

Kaštieľ Radoľa – kaštieľ renesančný z pol. 17. stor.  – Kysucké Nové Mesto - Radoľa  



  

Colnica  – objekt pohraničnej finančnej stráže z roku 1926 – Nová Bystrica 

 

2.4. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť (plocha, prevádzkové 

náklady jednotlivo podľa objektov). 

Kysucké múzeum v Čadci  2 287 m² 

Kaštieľ Radoľa   2 303 m² 

Depozitár Krásno nad Kysucou 1 566 m² 

Múzeum kysuckej dediny a Historická lesná úvraťová železnica 176 126 m² 

 

2.5. Prevádzkované priestory prenajaté iným – názov subjektu, plocha a cena prenájmu 

(vyčísliť rozsah a sumu). 

                      EUR 

Dorf, s.r.o , Vychylovka 364, Nová Bystrica                         167  m2           1 503/rok 

Petra Sýkorová, Kysucké Nové Mesto                                   20,4 m2               400/rok 

Dorf, s.r.o , Vychylovka 364, Nová Bystrica                         22   m2               242/rok 

Peter   Nemec, Čadca         reklamná plocha                           3 m2               165,97/rok  

M Pharm Company, s.r.o      reklamná plocha                      4,5 m2      1 673,64/rok 

AUTO VM, s.r.o Čadca        reklamná plocha                        8 m2                240,00/rok      

Kysucké kultúrne           zmluva o výpožičke priestorov                               165,97/mesačne 

stredisko  

SKI Rača, a.s. Bratislava     reklamná plocha                                          119,00/6 mesiacov 

 

2.6. Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov - názov subjektu, plocha a cena 

nájmu (vyčísliť rozsah a sumu). 

              EUR 

Slovenský pozemkový fond   461 m2  61,21/rok 

Pavol Bačgoň         9 m2  66,39/rok 

Jozef Cech             9 m2  66,39/rok    

Obec Svrčinovec         9 m2  66,39/rok  

Anna Krutošíková         9 m2  66,39/rok 

Mária Trebulová       10 m2  66,39/rok 

Ján Dorociak       10 m2                  66,39/rok 

 

   

2.7. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) 

spolu, z toho za rok 2010. 

  



  

2.8. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce,   

objem finančných prostriedkov za rok 2010). 

      Celková suma:  25 600 EUR 

Z toho: 

- motorové vozidlá (opravy a údržba)                   854 EUR 

- objekty (opravy a údržba)              23 420 EUR 

z toho: oprava strechy objekt „Do Potoka“   10 077 EUR   

          oprava strechy Depozitár Krásno          9 000 EUR    

- stroje, zariadenia, prístroje (opravy)               840 EUR 

- údržba a oprava IT       486 EUR 

   

2.9  Vozový park (počet osobných a nákladných vozidiel, typ, rok výroby, počet 

najazdených kilometrov, technický stav vozidiel) – priložte tabuľkový prehľad 

Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(pozri Prílohu č. 1). 

2.10 Poistenie majetku – skutočnosť, požiadavka (objem finančných prostriedkov 

rozčlenených podľa jednotlivých objektov) – priložte tabuľkový prehľad Poistenie 

majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 2). 

2.11 Poistenie zbierkového fondu – skutočnosť, požiadavka. 

Zbierkový fond nie je poistený. Súčasné ceny poistenia nie sú známe. 

 

2.12 Plnenie úloh na úseku BOZP, PO (uveďte, či je plnenie úloh zabezpečené 

vlastnými pracovníkmi, príp. dodávateľsky). 

BOZP – vlastný pracovník 

PO – dodávateľsky 

 

3 Návštevnosť kultúrnej organizácie – priložte tabuľkový prehľad Návštevnosť kultúrnej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 3). 

4 Ročné dane z nehnuteľností – priložte tabuľkový prehľad Daň z nehnuteľností - kultúrne 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 4). 

5 Riadiaca a kontrolná činnosť.  

5.1 Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti. 

Vnútorná kontrolná činnosť prebiehala v súlade s internými predpismi Kysuckého múzea 

a neboli pri nej zistené žiadne závažné nedostatky. 

 

5.2  Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK, 

kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...). 



  

Dňa 3.11. 2010 bola vykonaná kontrola pracovníkmi Inšpektorátu práce v Žiline. Pri 

inšpekcii boli zistené drobné nedostatky v pracovno-právnej agende, nedostatočnej 

komunikácii vedenia a základnej odborovej organizácie,  ako aj  nevypracovaný plán 

dovoleniek. Inšpekciou zistené nedostatky boli odstránené opatreniami do 22.11.2010. 

Kontrola Sociálnej poisťovne od 17. – 20.8. 2010, bez zistených nedostatkov. 

6 Vzájomná koordinácia a kooperácia. 

6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Kysucké kultúrne stredisko Čadca – Výtvarné spektrum – výstava obrazov 

Kysucké kultúrne stredisko Čadca – Spomienky na kysucké drevenice – výstava obrazov 

Kysucké kultúrne stredisko Čadca – Kysucký trojlístok – výstava obrazov 

Kysucké kultúrne stredisko Čadca – Krása v čipke – výstava ručných prác 

Kysucké kultúrne stredisko Čadca – Výber z tvorby Jany Tomáškovej – výstava obrazov 

Kysucké kultúrne stredisko Čadca – Homolová, Hircek, Mlích -  z tvorby výstava obrazov 

Stredné odborné učilište Kysucké Nové Mesto - Oheň a kov – výstava prác študentov 

Považské múzeum Žilina – Prechádzka storočiami – Budatínsky zámok – výstava zbierok 

Oravské múzeum Dolný Kubín – Symbolika liturgických textílií – výstava zbierok 

SMOPAJ Liptovský Mikuláš – Jed v prírode –  panelová výstava 

SMOPAJ Liptovský Mikuláš – Chránené vtáčie územie – panelová výstava 

 

6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných   

subjektov 

Slovenské národné múzeum Martin – Ako liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť – 

výstava 

Národné osvetové centrum Bratislava – Prečo som na svete rád, rada – panelová výstava 

Slovenské národné múzeum hrad Modrý Kameň – Hračka tajomstvo, radosť – výstava zbierok 

Múzeum Tešínska Český Tešín ,Česká republika – Betlehem dom chleba – výstava zbierok 

Múzeum v prírode Rožňov pod Radhoštěm , Česká republika – Betlehem dom chleba –výstav 

zbierok 

Regionálny ośrodek kultúry Istebná,  Poľská republika – Betlehem dom chleba 

Gorolské turistické informačne centrum Mosty u Jablunkova , Česká republika – Betlehem 

dom chleba 

Múzeum Kežmarok – Historické zbrane – výstava zbierok 

Múzeum Čiernohorskej železnice Čierny Balog – Vlaky s vôňou dreva – panelová výstava 

 

6.3 Spolupráca s mestami a obcami, organizáciami 3. sektoru, s občianskymi 

združeniami, s organizáciami poskytujúcimi služby v oblasti kultúry – priložte komentár a 

tabuľkový prehľad Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s 

mestami, obcami a 3. sektorom (pozri Prílohu č. 5). 

6.4 Medzinárodná spolupráca – prehľad subjektov a aktivít – priložte tabuľkový prehľad 

Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri 

Prílohu č. 6). 

6.5 Najvýznamnejší partneri – domáci, zahraniční.  

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Biskupstvo Nitra, Slovenská muzeálna spoločnosť 

Martin, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Archeologický ústav SAV Nitra, Ústav etnológie SAV 



  

Bratislava, Národopisná spoločnosť Slovenska, Považské múzeum v Žiline, Liptovské múzeum 

v Ružomberku, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Múzeum Těšínska v Českom Těšíne (ČR),  

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenský filmový ústav Bratislava, 

Slovenské národné múzeum Bratislava, Slovenské národné múzeum Bratislava, Gotic, 

příspěvková organizace Mosty u Jablunkova (ČR), Gmina Strumień (Poľsko), Historický ústav 

SAV v Bratislave, Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky pri Historickom ústave SAV, Katedra 

histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

6.6 Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce.  

Kysucké múzeum sa snaží spolupracovať s mestami a obcami regiónu. Uspokojivo  sa rozvíja 

predovšetkým s obcami Stará Bystrica, Olešná a Radoľa, kontraproduktívna bola v roku 2010 

spolupráca s obcou Nová Bystrica, v ktorej katastri sa nachádza  Múzeum kysuckej dediny. 

KM sa snaží spolupracovať aj Mestskými úradmi v Turzovke, Kysuckom Novom Meste, ako aj 

v Krásne nad Kysucou, kde vznikla prírodovedná a etnografická expozícia. KM vzhľadom 

ku svojmu regionálnemu charakteru kooperuje so všetkými obcami, či už na ich požiadanie 

pri definovaní čiastkových výskumných úloh, pri tvorbe výstav alebo monografií. Naďalej 

bude vyzývať všetky obce na spoluprácu pri tvorbe programov v Múzeu kysuckej dediny, kde 

je vytvorený priestor na prezentácie s celodenným programom. 

 

7 Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2009. 

7.1  Otváracie hodiny centrálneho objektu. 

Kysucké múzeum v Čadci  Po – Pi: 8.00 – 16.00 hod. 

  Každý párny víkend So – Ne: 10.00 – 15.00 hod. 

 

7.2  Otváracie hodiny pobočiek, expozícií. 

Kaštieľ Radoľa    Po – Pi: 8.00 – 16.00 hod. 

      So – Ne: 10.00 – 16.00 hod. 

Múzeum kysuckej dediny   Po – Pi: 9.00 – 17.00 hod. 

      So – Ne: 9.00 – 18.00 hod. 

Historická lesná úvraťová železnica Po – Pi: 9.00 – 17.00 hod. 

      So – Ne: 9.00 – 18.00 hod. 

Spoločná prírodovedná expozícia  Po – Pi: 8.00 – 16.00 hod. 

  Každý nepárny víkend So – Ne: 10.00 – 15.00 hod. 

 

7.3  Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice). 

7.4  Výška vstupného v jednotlivých objektoch.  

Kysucké múzeum v Čadci dospelí:  1 EUR deti, študenti, ZŤP, dôchodcovia: 0,50 EUR 

Kaštieľ Radoľa  dospelí:  1 EUR deti, študenti, ZŤP, dôchodcovia: 0,50 EUR 

Múzeum kysuckej dediny dospelí: 3 EUR deti, študenti, ZŤP, dôchodcovia: 1,50 EUR 



  

Historická lesná úvraťová železnica 

    dospelí: 3,20 EUR    deti, študenti, ZŤP, dôchodcovia: 1,60 EUR 

Spoločná prírodovedná expozícia dospelí: 1 EUR deti, študenti, ZŤP, dôchodcovia: 0,50 EUR 

 

7.5  Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... ). 

- dôchodcovia, ZŤP, deti – polovičné vstupné 

- množstevné zľavy poskytujeme len na mimoriadne zmluvne dohodnuté podujatia a vstupy 

(Rodinné pasy – zľava vo výške 23%) 

 

7.6  Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2010. 

V roku 2010 došlo k úprave ceny vstupeniek podľa nasledujúceho prehľadu:  

Do výstavných priestorov Kysuckého múzea v Čadci (vstupenka pre dospelých  1,00 EUR  

vstupenka pre deti, študentov, dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S  0,50 EUR ) 

Do areálu Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke (vstupenka pre dospelých  3,00 EUR 

vstupenka pre deti, študentov, dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S  1,50 EUR) 

Na Historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke (vstupenka pre dospelých  3,20 EUR 

vstupenka pre deti, študentov, dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S  1,60 EUR ) 

Do výstavných priestorov Kaštieľa v Radoli (vstupenka pre dospelých  1,00 EUR  

vstupenka pre deti, študentov, dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S  0,50 EUR) 

K zmene v otváracích hodinách nedošlo. 

8 Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika, 

elektronické médiá – priložte tabuľkový prehľad Elektronizácia - kultúrne organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 7). 

8.1 Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh).  

Perspektívy a vízie rozvoja sú predmetom Koncepcie strednodobého rozvoja Kysuckého 

múzea pre roky 2008-2011 vypracovanej a predloženej riaditeľom Kysuckého múzea v roku 

2008. Základným presvedčením súčasného vedenia Kysuckého múzea zostáva, že KM musí 

byť vlastivednou regionálnou inštitúciou otvorenou všetkým vrstvám spoločnosti, inštitúciou 

pestujúcou vedu na vysokej úrovni, ale zároveň inštitúciou, ktorá dokáže výsledky svojej práce 

zrozumiteľne prezentovať širokej verejnosti, šíriť osvetu, vzdelanie a kultúru na tej najlepšej 

úrovni. Fungovať ako prirodzená múzejná autorita Kysúc, či už v oblasti kontaktov 

s ostatnými inštitúciami na území Žilinského samosprávneho kraja, múzejníctva, metodiky 

a metodológie múzejnej práce, reštaurovaní, archeologickom výskume a podobne. Heslom 

tejto koncepcie a celej súčasnej činnosti Kysuckého múzea je prirodzená otvorenosť vo 

všetkých významoch tohto slova. Navrhovaná koncepcia KM má byť v tomto zmysle nástrojom 

rozvoja a zároveň verejnou deklaráciou cieľov a ciest k nim vedúcich. 



  

9 Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky, 

fundraising – priložte aktualizovaný tabuľkový prehľad Projekty kultúrnych organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  (pozri Prílohu č. 8). 

10 Personálna oblasť, personálne vybavenie - priložte tabuľkový prehľad Zamestnanci 

kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 9). 

10.1 Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov. 

Kvalifikačná štruktúra:  

VŠ: 17 

SŠ: 21 

SO: 9 

ZŠ :1  

 

Odborná prax zamestnancov: 

1. Baričák Jozef – 38 rokov a 8 mesiacov    

2. Berešová Janka -  16 rokov      

3. Cabúk Róbert –  19 rokov a 4 mesiace    

4. Čičalová Anna – 34 rokov  

5. Dubovická Ivana – 7 mesiacov     

6. Ficková Mária – 8 rokov a 9 mesiacov 

7. Gašperáková Veronika – 4 mesiace    

8. Griga Jozef – 31 rokov a 2 mesiace  

9. Hatala Jozef – 1 rok a 4 mesiace    

10. Hnidková Darina – 34 rokov a 5 mesiacov    

11. Holeštiak Pavol – 44 rokov a 6 mesiacov  

12. Chmúra Emil – 17 rokov a 2 mesiace 

13. Jahodjar Branislav – 5 rokov a 8 mesiacov     

14. Jancová Lenka, Bc. – 5 rokov a 4 mesiace   

15. Jarošíková Terezia – 36 rokov   

16. Jesenský Miloš, MVDr., PhD. – 15 rokov a 6 mesiacov 

17. Koleno Pavol – 27 rokov      

18. Kontrik Alojz, Mgr. – 15 rokov a 1 mesiac    

19. Koudelková Marianna – 5 rokov     

20. Koudelková Margita – 31 rokov a 6 mesiacov   

21. Kotvasová Helena, Mgr. – 24 rokov a 4 mesiace   

22. Krkošková Martina, Mgr. – 5 rokov a 3 mesiace  

23. Kubicová Monika, Bc. – 8 rokov 

24. Kulasová Monika, Ing. – 4 roky a 8 mesiacov  

25. Majerčíková Danka, Mgr. – 11 rokov a 2 mesiace   

26. Markech Pavol, Mgr. – 10 rokov a 9 mesiacov 

27. Markechová Zuzana, Mgr. – 15 rokov a 11 mesiacov   

28. Medvecký Ján – 33 rokov a 6 mesiacov 

29. Mičicová Zuzana – 15 rokov a 10 mesiacov     

30. Michalov Ivan, Ing. – 24 rokov a 9 mesiacov   

31. Mozolová Alena – 21 rokov a 5 mesiacov    

32. Mravcová Anna – 35 rokov a 1 mesiac    

33. Mravcová Marta – 35 rokov a 10 mesiacov    



  

34. Ozančinová Stanislava, Bc. – 6 rokov a 9 mesiacov   

35. Pavelek František – 27 rokov a 11 mesiacov 

36. Perďochová Michaela, Ing. - 10 rokov a 4 mesiace 

37. Svobodová Daniela – 23 rokov a 8 mesiacov   

38. Sobolová Katarína – 13 rokov a 5 mesiacov   

39. Sýkora Pavol – 30 rokov      

40. Šarlinová Veronika – 31 rokov a 10 mesiacov 

41. Šimunek Jozef, Mgr. – 3 roky a 8 mesiacov   

42. Švec Radoslav – 20 rokov a 10 mesiacov    

43. Švecová Marta – 20 rokov a 8 mesiacov    

44. Tomčalová Drahomíra – 18 rokov a 3 mesiace   

45. Turóci Martin, Mgr. – 2 roky a 2 mesiac     

46. Zbončák Alojz – 23 rokov a 9 mesiacov    

47. Zbončáková Veronika, Mgr. – 31 rokov a 4 mesiace   

48. Žilinčík Ivan, PhDr. – 37 rokov a 3 mesiace    

 

Veková štruktúra zamestnancov:  

priemerný vek - 41,33 rokov 

 

10.2 Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné miesta, 

aktivační zamestnanci. 

74  pracovníkov na Dohody o vykonaní práce 

7 sezónnych zamestnancov 

1 chránené pracovné miesto 

10.3 Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov + zdôvodnenie. 

11 Práca s dobrovoľníkmi.  

11.1 Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností. 

V súčasnosti sa v činnosti múzea aktivizuje približne 20 dobrovoľníkov predovšetkým na 

údržbe trate Historickej lesnej úvraťovej železnice a objektov Múzea kysuckej dediny. 

11.2 Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti). 

Pri Kysuckom múzeu pracujú občianske združenia 5 P a KRÚŽOK, ktorých členovia sa ako 

dobrovoľníci podieľajú na opravách trate a strojového vybavenia HLÚŽ. Pri múzeu pracuje 

tiež Klub priateľov pre záchranu historických pamiatok Kysúc. 

12 Účasť pracovníkov a riaditeľa na poradách, školeniach, seminároch, zahraničných 

služobných cestách. 

Služobné cesty  153 

 z toho tuzemských     58                zahraničných  95  

Porady           87                 

Školenia  4     

Semináre            10 

 

 



  

13. Public relations. 

13.1 Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného 

pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov. 

 

Štúdie: 12 

Články v odbornej tlači: 11 

Popularizačné články: 25 

Monografie: 2 

Periodiká: Múzeum, Pamiatky a múzeá 

 

  a.)štúdie 

 

 Mgr. Majerčíková: 

Lužické pohrebisko v Hornom Vadičove, In: Zborník Kysuckého múzea 13/2010 

 

Mgr. Kontrik:          

Odev drotárov z Kysúc (od polovice 19.storočia do 30.rokov 20.storočia), In: Zborník 

Kysuckého múzea 13/2010 

Výrobky drotárov z Kysúc (19.storočie – medzivojnové obdobie), In: Zborník Kysuckého 

múzea 13/2010 

 

Mgr. Turóci 

Komunistická strana Československa v okrese Čadca v rokoch 1923-1938, In: Zborník 

Kysuckého múzea 13/2010 

Eugene Andrew Cernan a jeho vesmírne misie, In: Zborník Kysuckého múzea 13/2010 

 

Mgr. Markech 

V tieni Rakovských mohykánov, In: Zborník Kysuckého múzea 13/2010 

 

PhDr. Žilinčík 

Lesná železnica Ilava – Zliechov – Gápel, In: Zborník Kysuckého múzea 13/2010 

Úzkorozchodná lesná železnica Lednické Rovne, In: Zborník Vlastivedného múzea 

v Považskej Bystrici 1/2010 

Poklad mincí z Čadce-Horelice, In: Pamiatky a múzeá 2/2010 

 

Mgr.Kotvasová 

Prezentácia ľudového nábytku v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke, In: Ľudový nábytok 

v múzeách na Slovensku, Zborník Tekovského múzea v Leviciach, 2010 

 

MVDr. Jesenský 

Wehrmacht a jednotky SS na Kysuciach, In: Zborník Kysuckého múzea 13/2010 

Alchymistické dielo Mikuláša Oláha, In: Zborník Kysuckého múzea 13/2010 

 

b./ Odborné a odborno-popularizačné články 

Mgr. Majerčíková  

Poklad z Horného Vadičova, In: Kysuce č. 11/2010 

Svedkovia dávnych čias, In. Kysuce č. 32/2010 

Mgr. Kontrik 

Z veľkonočných zvykov na Kysuciach 1.časť, In: Kysuce č. 13/2010 



  

Z veľkonočných zvykov na Kysuciach 2.časť, In: Kysuce č. 14/2010 

 

Mgr. Turóci 

Na Kysuckých Grapách, In: Kysuce č..15/2010 

Pracovníci Kysuckého múzea na návšteve u dolnozemských  Slovákov, In: Kysuce č.20/2010 

Veľkolepý začiatok a smutný koniec – príbeh Palárikovho domu, In: Kysuce č.36/2010 

 

PhDr. Žilinčík 

Lesná železnica pod Roháčmi, In: Tatry 2/2010 

Nález mincí v Horelici v roku 2000 (1.časť), In: Kysuce č.7/2010 

Nález mincí v Horelici v roku 2000 (2.časť), In: Kysuce č.8/2010 

Posledné dni vojny na Kysuciach, In: Kysuce č.18/2010 

Spojnica so svetom, In: Kysuce č. 20/2010 

Dopravné komunikácie na Kysuciach v minulosti, In: Kysuce č.31/2010 

 

Mgr. P. Markech 

Mlyny na Kysuciach, In: Kysuce 2010 

História ako príbeh, In: Kysuce 2010 

 

Mgr.Kotvasová 

Vianoce, čas na spomienky roka, In: Novobystrický hlásnik 2010 

Predveľkonočné obdobie, In: Novobystrický hlásnik 2010 

 

MVDr.Jesenský 

Hitlerovi renegáti na Kysuciach, In: Kysuce č. 15/2010 

Hitlerovi renegáti na Kysuciach, In: Kysuce č. 16/2010 

Hitlerovi renegáti na Kysuciach, In: Kysuce č. 17/2010 

Hitlerovi renegáti na Kysuciach, In: Kysuce č. 18/2010 

Hitlerovi renegáti na Kysuciach, In: Kysuce č. 19/2010 

Sprítomnené dejiny obce, In: Kysuce č.27/2010 

Kysuce Nelly Rasmussenovej, In: Kysuce č.38/2010 

Fakty proti fikciám o Kysuckom múzeu, In: Kysuce č.4/2010 

 

c./ Monografie 

 

Mgr.Majerčíková, MVDr.Jesenský 

Archeológia na Kysuciach 

 

Mgr. Kontrik 

Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve (spoluautor) 

 

PhDr.Žilinčík 

Zuberec, monografia obce, príspevok Lesná železnica  

 

Mgr.Kotvasová 

Nová Bystrica, monografia obce, príspevok Zvykoslovie v Novej Bystrici 

 

 13.2 Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii  a jej činnosti – počet titulov vlastných 

zamestnancov organizácie a počet titulov iných autorov o organizácii. 

Vlastní zamestnanci – 153 titulov, iní autori – 98 titulov. 



  

13.3 Počet vydaných tlačových správ. 

45 

 

13.4 Ostatná prezentačná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé 

dielne, kluby a krúžky a pod. 

 

Odborné konzultácie a návštevy:  

 

Mgr. Turóci 

Preklad katastrálnej listiny z maďarčiny, žiadateľ Mária Ščuryová 

 

Mgr.Kontrik 

Tradičný odev Makova – odborný posudok 

Konzultácie k diplomovým a seminárnym prácam – 11x 

 

Mgr. Markech 
Konzultácia a podklady pre vysokoškolskú prácu - bakalárska práca      

Konzultácia študentských prác do zborníka 

                                                        

Mgr. Majerčíková 

Konzultácie – rigorózna práca 

Konzultácie – seminárna práca 

 

Mgr.Kotvasová 

Vypracovanie návštevnosti pre Trnavskú univerzitu, žiadateľ Jaroslav Belko 

Konzultácia na stravovanie, žiadateľ Daniela Tarkovská 

Stravovanie a prezentácia v MKD, žiadateľ p. Tomášek 

 

Vzdelávacia činnosť  

a.) odborné podujatia org. múzeom 

Etnofilm 2010 

 

b.) Účasť na vedeckých a odborných podujatiach, konferenciách, seminároch 

organizovaných inou inštitúciou 

 

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. 

Medzinárodná konferencia Těsín v 20.storočí, Český Těšín 

 

Mgr. Markech 

Medzinárodná konferencia Těsín v 20.storočí, Český Těšín 

Príprava konferencie AEOM, Martin, január a apríl 2010 

 

Mgr. Kontrik   

Konferencia Výrobné postupy a výzdobné techniky v umeleckom prejave pastierskej 

kultúry, vlastný príspevok, Liptovský Hrádok 18.11.2010 

Konferencia Ľudové odievanie, Žilina, 22.4.2010 

Konferencia Múzejné zbierky a digitalizácia, Bojnice, 22.-24.9.2010 

 



  

Mgr. Turóci 

Medzinárodná konferencia Těsín v 20.storočí, Český Těšín 

 

Mgr. Majerčíková 

Konferencia Výskum a obnova hradnej architektúry, vlastný príspevok, Bratislava 22.-

24.11.2010 

Seminár Otvorený priestor, Banská Bystrica, máj 2010 

 

Mgr.Kotvasová 

Konferencia Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku, Tekovské múzeum v Leviciach 

Školenie Regionet, ŽSK Žilina, 10.-30.9.2010 

Seminár Otvorený priestor, Banská Bystrica, máj 2010 

Príprava konferencie AEOM, Martin, január a apríl 2010 

 

Pedagogická činnosť 

 

Mgr. Kontrik 

Odborný výklad v stálej expozícii múzea – Etnografia, 1x 

Odborný výklad k výstave Veľkonočné inšpirácie, 2x 

Odborná prednáška Drotári z Kysúc 

 

PhDr. Žilinčík 

Prednáška Lesné železnice – významná etapa vo vývoji lesnej dopravy, 2x 

 

Mgr. Turóci 

Prednáška 

 

 

Ostatná odborná činnosť 

Práca v odborných spoločnostiach, komisiách, redakčných radách, poradných orgánoch 

 

MVDr.Jesenský 

Redakčná rada KM v Čadci – predseda 

Vedecká rada KM v Čadci 

 

Mgr. Markech 

Redakčná rada KM v Čadci - člen 

Komisia pre tvorbu zbierok KM v Čadci - člen 

Komisia pre tvorbu zbierok, vedu, výskum a edičnú činnosť v PM v  Žiline - člen 

Vedecká rada KM v Čadci 

Redakčná rada Považského múzea v Žiline – člen 

Komisia pre audit odborných pracovníkov PM v Žiline 

 

Mgr.Kotvasová 

Redakčná rada Novobystrický hlásnik 

 

Mgr. Kontrik 

Komisia pre tvorbu zbierok KM v Čadci 

Mgr. Turóci 

Komisia  pre tvorbu zbierok KMv Čadci  



  

Ostatná odborno-prezentačná činnosť- propagácia múzea 

 

Mgr. Kontrik 

Rozhlas: 

Súčasné umelecké výrobky Juraja Šeríka z Čadce, SR - rádio Regina 

Etnograf a jazykovedec Adam Pranda a obec Snežnica, SR - rádio Regina 

Básnik, prozaik, prekladateľ a kňaz Ján Haranta a obec Zákopčie, SR - rádio Regina 

 

Mgr. Majerčíková 

Rozhlas: 

Archeológia na Kysuciach, SR - rádio Regina 

 

Mgr.Turóci 

Rozhlas: 

História a osobnosti obce Vysoká nad Kysucou, SR – rádio Regina 

 

Iné podujatia 

Videoprojekcie k výstavám  

Amazónia verzus svet         18  

Jed v prírode          50 

Chránené vtáčie územie        37 

Rozprávky pre deti v KR                  31 

Spolu                                           136  

 

 

Vyučovacie hodiny a prezentácie Kysucké múzeum v Čadci 

Veľkonočné aranžovanie a zdobenie drôtovanou technikou kraslíc cez veľkonočné sviatky    6 

Vianočné zdobenie perníkov a drôtovania k výstave ,, Zvony, zvonky, zvončeky“                   8 

Spolu                                               14    

 

Vyučovacie hodiny – tvorivé dielne Kaštieľ Radoľa 

Výtvarná výchova pri výstave  Dolno-kysuckých výtvarníkov                                                 6       

Vyučovacie hodiny – občianska náuka a etika k výstave Liptovskí murári pomáhali stavať 

Budapešť                                                                                                                                 2  

Hodiny  náboženskej výchovy                                                                                                 1

                                                                                                                                         

Vyučovacie hodiny dejepisu – Vývoj Budatinského zámku                                                   7  

Tvorivé dielne – prevencia kriminality, drôtovanie a maľovanie na sklo                            6  

___________________________________________________________________________                      

    

Spolu                                                                                                                                  22            

                        

Ostatné podujatia Múzeum kysuckej dediny 

Podujatia podľa kalendária v KMD                                                                                 31                               

Prezentácia Katolíckych novín pečenie kapustniakov                                      

Infocesta 3.5.2010                                                        

Infocesta 5.9.2010   

Zabíjačka  13.11.2010                                                   
                

Spolu                                                                                                                                   35

       



  

Ostatné podujatia Kysucké múzeum v Čadci 

Fašiangový sprievod mestom Čadca      

Slávnostné otvorenie stálej expozície Kysuce  spojené                                                                                             

 s krstom knihy Archeológia na Kysuciach                                                       

 Etnofilm – filmový festival           

 Vyhodnotenie súťaže „ Zvony zvonky zvončeky  „                                                   
                                 

Spolu                                                                                                                        4 

 

Ostatné podujatia v Kaštieli Radoľa 

Stretnutie s Miroslavom Kupilom                                                          

Živý šach , Kováčsky deň         

Radoľský jarmok         

Presný zásah          

Stredoveká kuchyňa                                                                                                          2                                                     

Koncert stredovekej hudby  

Od Lucie do Troch kráľov                

                                                         
                                 

Spolu                                                                                                                                8 

         

 

13.5        Web stránka organizácie, jej aktualizácia. 

Kysucké múzeum má zriadenú samostatnú web stránku pre expozície Kysuckého múzea na 

adrese http://www.kysuckemuzeum.sk a samostatnú web stránku pre medzinárodný filmový 

festival dokumentárnych filmov Etnofilm na adrese http://www.etnofilm.sk. Web stránka 

Kysuckého múzea je rozdelená do piatich sekcií &#8211; podľa jednotlivých expozícií na 

Kysucké múzeu, Kaštieľ Radoľa, Múzeum kysuckej dediny a Historická lesná úvraťová 

železnica a najnovšie aj na Spoločnú prírodovednú expozíciu. Zverejnené sú informácie pre 

verejnosť nielen o základných činnostiach v múzeu, ale aj o všetkých pripravovaných, 

aktuálnych podujatiach a aktivitách odborných pracovníkov múzea. Prostredníctvom internetu 

na svojich stránkach múzeum informuje o svojej edičnej činnosti a vydaných publikáciách, 

ktoré sú zároveň sprístupnené na predaj. K nahliadnutiu sú aj fotografie z konaných podujatí, 

expozícií, aktivít, propagačného materiálu a publikácií. Návštevníci majú k dispozícií všetky 

telefónne a e-mailové kontakty na pracovníkov múzea, informácie o vstupnom v jednotlivých 

expozíciách múzea, o otváracích hodinách a sezónnej prevádzke. Prostredníctvom 

internetových stránkach sa verejnosť podrobne informuje aj o realizovaných projektoch v 

samostatne rozdelených sekciách. Webstránka Kysuckého múzea v Čadci je k dispozícii len v 

slovenskej jazykovej verzii. Web stránka Etnofilmu je zrkadlovo spracovávaná v dvoch 

jazykoch &#8211; slovensky a anglicky. Texty na zverejnenie pripravujú a spracovávajú 

členovia organizačného výboru Etnofilmu. Aktualizáciu obidvoch internetových stránok 

zabezpečuje interný pracovník múzea. Aktuálne informácie sú zverejňované na internete ešte 

pred konaním podujatia alebo výstavy a sú k dispozícií až do jeho skončenia. 
 

13.6 Edičná činnosť – počet a názvy edičných titulov. 

a, Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve, 2010,slovenčina, náklad 730 ks 

b, Zborník Kysuckého múzea  č.13/2010, slovenčina, náklad 500 ks 

c, Archeológia na Kysuciach, 2010, slovenčina, náklad 300ks 

 

http://www.kysuckemuzeum.sk/
http://www.etnofilm.sk/


  

13.7 Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie  v iných médiách (rozhlas, televízia) 

a vynaložené finančné prostriedky:  

- názov média (STV, JOJ, Frontinus....) a počet prezentácií, 

- infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách – počet a umiestnenie, 

- infotabule na parkoviskách a pri objektoch – počet a umiestnenie, 

- vývesné skrinky pre aktuálne podujatia a oznamy – počet a umiestnenie. 

Propagácia múzea 

V slovenskom rozhlase - rozhovory                     25 

Televízia STV BA, BB, Vaša televízia Čadca, KTV, Markíza               23 

V tlači           134 

Na internete         203 

 

Platená inzercia –  

- Zlaté stránky  55,93  EUR 

-SKI Rača                     119  EUR 

 

Infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách  

2 ks kataster obce Stará Bystrica (pre MKD ) 

2 ks kataster obce Nová Bystrica (pre MKD a HLÚŽ) 

2 ks kataster obce Radoľa (pre Kaštieľ Radoľa) 

-  infotabule na parkoviskách a pri objektoch – počet a umiestnenie, 

- 1 ks pred vstupom do MKD a HLÚŽ 

- 1 ks pri vstupe do KR 

- 1 ks v areáli MKD 

- vývesné skrinky pre aktuálne podujatia a oznamy – počet a umiestnenie. 

- 1 ks budova Kysuckého múzea 

- využívajú sa vývesné skrinky Informačnej kancelárie mesta Čadca 

- 1 ks objekt Oščadnický dom so stodolou v MKD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 Hospodárenie kultúrnej organizácie (tabuľka 641 Bežné transfery + slovný komentár). 

14.1 Rozpočet – bežný a kapitálový transfer. 

14.2 Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v tis. Sk (jednotlivo), 

upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie. 

14.3 Náklady, výnosy, sebestačnosť - priložte tabuľkový prehľad Náklady, výnosy, 

sebestačnosť organizácie (pozri Prílohu č. 10). 

14.4 Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné 

výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné). 

14.5 Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné, 

stočné, telekomunikačné služby, cestovné . 

14.6 Mzdové náklady. 

14.7 Tvorba odpisov a finančné krytie. 

14.8 Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok, 

pohľadávky. 

14.9 Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie). 

14.10 Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR (zdroj 111) 

a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné). 

14.11 Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných 

kultúrnych pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov, z mimorozpočtových 

zdrojov – priložte Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2009 

14.12 Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 Zmluvy – zoznam uzatvorených zmlúv, z toho: 

15.1 Dodávateľské, 

Názov zmluvy – Čiastková zmluva 07K114170 k rámcovej dohode 07K000042 

Uzatvorená medzi – DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. 

Predmet zmluvy – Zabezpečenie služieb ako nástroja zadávania zákazky verejným 

obstarávateľom, hromadného stravovania pre zamestnancov odberateľa formou zabezpečenia 

reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravných poukážok 

dodávateľa, ktoré sú určené na platbu v zmluvných zariadeniach dodávateľa.  

 

Názov zmluvy -  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 7212738-2  

Uzatvorená medzi –  Stredoslovenská energetika a.s. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy -  dodávka silovej elektriny pre depozitár v Krásne nad Kysucou 

 

Názov zmluvy -  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 7213009-1  

Uzatvorená medzi –  Stredoslovenská energetika a.s. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – dodávka silovej elektriny pre Múzeum kysuckej dediny a Historickú lesnú 

úvraťovú železnicu v Novej Bystrici - Vychylovke 

 

Názov zmluvy -  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 7210924-1  

Uzatvorená medzi –  Stredoslovenská energetika a.s. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – dodávka silovej elektriny pre Kysucké múzeum v Čadci 

 

Názov zmluvy -  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 7216059-1  

Uzatvorená medzi –  Stredoslovenská energetika a.s. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy - dodávka silovej elektriny pre Kaštieľ Radoľa 

 

Názov zmluvy -  Zmluva o dodávke zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber  

Uzatvorená medzi – Slovenský plynárenský priemysel š.p a Kysucké múzeum v Čadci  

Predmet zmluvy -  dodávka plynu, kt. ročný spotreba je nižšia, alebo sa rovná 60 000 m³ pre 

jedno odberné miesto 

 

Názov zmluvy -  Zmluva č. 200700835 

Uzatvorená medzi – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovej vody 

a jej čistenie, odvádzanie vôd z povrchového odtoku  

 

Názov zmluvy -  Zmluva o zriadení a prevádzkovaní internetovej subdomény č. 20021028 

Uzatvorená medzi – DECUS, s.r.o. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – zriadenie priamej internetovej adresy www.kysucke.muzeum.sk 

smerovanú na štandardnú podstránku KM v rámci projektu Muzeum.sk. 

 

Názov zmluvy -  Zmluva o poskytnutí služby webhosting 

Uzatvorená medzi – Bednárik Daniel C&B Soft a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – služba webhosting 

 

Názov zmluvy -   Zmluva č. 5135 

Uzatvorená medzi – Mesto Čadca a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – zber, preprava a zneškodňovanie odpadu  

 

Názov zmluvy -   Zmluva č. 1542 

http://www.kysucke.muzeum.sk/


  

Uzatvorená medzi – T + T, a.s. Žilina a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – zber, preprava a zneškodňovanie odpadu  

 

Názov zmluvy -  Zmluva č. 19/2004 

Uzatvorená medzi – Železnice Slovenskej republiky Bratislava a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – Odborná príprava a overovanie odbornej spôsobilosti v zmysle § 27 a § 46 

zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov 

 

Názov zmluvy – Zmluva o výkone technika požiarnej ochrany č. 5/7/2008 

Uzatvorená medzi –Jozef Čagala a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – zabezpečovanie úloh technika požiarnej ochrany, v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi 

 

Názov zmluvy – Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby  

Uzatvorená medzi –ŽILPO, s.r.o. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby.  

 

Názov zmluvy -  Zmluva o údržbe a servise č. 2007/134 XEROX 

Uzatvorená medzi –  XEROX LIMITED a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – servis a údržba zariadenia WorkCentre. 

 

Názov zmluvy – Zmluva o výkone bezpečnostno-technickej služby 

Uzatvorená medzi – František Sčensný, Jašíkova 2469, Čadca 

Predmet zmluvy – výkon funkcie autorizovaného bezpečnostného technika 

 

15.2 Odberateľské 

15.3 Iné  (okrem zmlúv o výpožičke – sú súčasťou odbornej časti). 

 

Názov zmluvy -  Zmluva č. 2017/99/11160   

Uzatvorená medzi –  Slovenské národné múzeum a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy -  Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii spolupráce 

na zabezpečenie centrálnej evidencie múzejných zbierok podľa ust. § 11 ods. 3 písm. c) zák. 

č. 115/1998 Z. z. v platnom znení.  

 

Názov zmluvy -   Mandátna zmluva 

Uzatvorená medzi –  Žilinský samosprávny kraj a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – zriadenie elektronickej komunikačnej služby spočívajúcej v prenose 

dátovej komunikácie 

 

Názov zmluvy -  Mandátna zmluva 

Uzatvorená medzi –  Žilinský samosprávny kraj a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – zriadenie „Hlasovej Virtuálnej Privátnej Siete“ 

 

Názov zmluvy -  Zmluva o podmienkach bezhotovostného platobného styku v nákladnej 

preprave 

Uzatvorená medzi – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – Realizácia platieb za prepravné výkony a ostatné služby uskutočnené 

dopravcom. 

 



  

Názov zmluvy -  Zmluva o dielo 

Uzatvorená medzi –  Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc a Kysucké 

múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – pomocné práce vykonané v lokalite Múzea kysuckej dediny a na HLÚŽ 

Vychylovka. 

 

Názov zmluvy -  Zmluva o partnerstve a spolupráci 

Uzatvorená medzi –  Rozvojová agentúra ŽSK, n.o. a Kysucké múzeum v Čadci 

Predmet zmluvy – spolupráca na realizácii projektu REGIONET – partnerstvo pre regionálny 

rozvoj. 

 

Názov zmluvy – Dohoda o spolupráci a vzájomnej pomoci 

Uzatvorená medzi – Klub priateľov kultúrnych a historických pamiatok Kysúc 

Predmet zmluvy – kultúrna spolupráca a vzájomná pomoc pri záchrane kultúrnych 

                              a historických pamiatok Kysúc 

 

Názov zmluvy – Zmluva o dielo 

Uzatvorená medzi – ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. Březuvky 220, okres Zlín 

Predmet zmluvy – výroba dreziny pre HLÚŽ 

 

Názov zmluvy – Zmluva o spolupráci 

Uzatvorená medzi –Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou 

Predmet zmluvy –  sprístupnenie expozície KM v čase výchovno-vyučovacieho procesu  

 

Názov zmluvy – Zmluva o  výpožičke 

Uzatvorená medzi – Obec Stará Bystrica 

Predmet zmluvy – kroje a hudobné nástroje z Bystrickej doliny 

 

Názov zmluvy – Zmluva o regionálnej spolupráci 

Uzatvorená medzi – Múzeum Těšínska, Český Těšín, ČR 

Predmet zmluvy – cezhraničná spolupráca 

 

Názov zmluvy – Zmluva o výpožičke 

Uzatvorená medzi – Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

Predmet zmluvy –  nebytové priestory 

 

16 Ocenenia organizácie a jej pracovníkov – regionálne, celoslovenské, medzinárodné.      

V roku 2010  Kysucké múzeum a jeho pracovníci ocenenia nezískali.  

17 Inovácie, kreativita činnosti kultúrnej organizácie, vízie, perspektívy rozvoja. 

Perspektívy a vízie rozvoja sú predmetom Koncepcie strednodobého rozvoja Kysuckého 

múzea pre roky 2008-2011 vypracovanej a predloženej riaditeľom Kysuckého múzea v roku 

2008. Základným presvedčením súčasného vedenia Kysuckého múzea zostáva, že KM musí 

byť vlastivednou regionálnou inštitúciou otvorenou všetkým vrstvám spoločnosti, inštitúciou 

pestujúcou vedu na vysokej úrovni, ale zároveň inštitúciou, ktorá dokáže výsledky svojej práce 

zrozumiteľne prezentovať širokej verejnosti, šíriť osvetu, vzdelanie a kultúru na tej najlepšej 

úrovni. Fungovať ako prirodzená múzejná autorita Kysúc, či už v oblasti kontaktov 

s ostatnými inštitúciami na území Žilinského samosprávneho kraja, múzejníctva, metodiky 



  

a metodológie múzejnej práce, reštaurovaní, archeologickom výskume a podobne. Heslom 

tejto koncepcie a celej súčasnej činnosti Kysuckého múzea je prirodzená otvorenosť vo 

všetkých významoch tohto slova. Navrhovaná koncepcia KM má byť v tomto zmysle nástrojom 

rozvoja a zároveň verejnou deklaráciou cieľov a ciest k nim vedúcich. 



  

Prílohy: 

Tabuľkový prehľad: Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 1). 

Tabuľkový prehľad: Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK (Príloha č. 2). 

Tabuľkový prehľad:  Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(Príloha č. 3). 

Tabuľkový prehľad: Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 4). 

Tabuľkový prehľad: Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s 

mestami, obcami a 3. sektorom (Príloha č. 5). 

Tabuľkový prehľad: Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 6). 

Tabuľkový prehľad: Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

(Príloha č. 7 - všetky 3 hárky) 

Tabuľkový prehľad: Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

(Príloha č. 8). 

Tabuľkový prehľad: Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK   

(Príloha č. 9). 

Tabuľkový prehľad:  Náklady, výnosy a sebestačnosť organizácie (Príloha č. 10) 

 

Tabuľka: 641 Bežné transfery  

Výkaz: Ročný výkaz  za rok 2009 KULT (MK SR) – za jednotlivé kultúrne 

organizácie  

Výkaz: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2009 - KULT MK 

SR + prílohová tabuľka (len organizácie spravujúce národné kultúrne 

pamiatky)  



  

II. ODBORNÁ  ČINNOSŤ  KULTÚRNEJ  ORGANIZÁCIE  (podľa jednotlivých typov 

kultúrnych organizácií: knižnice, kultúrne strediská, múzeá, galérie, hvezdárne, 

divadlá) 
 

 

ODBORNÁ  ČINNOSŤ  MÚZEÍ  A GALÉRIÍ – Kysucké múzeum v Čadci 

 

1. Expozície: 

 

1.1. počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch 

Kaštieľ Radoľa - St. expozícia Meštianske bývanie 2002, spoločensko – vedné   

Múzeu kysuckej dediny  Nová  Bystrica – Vychylovka 1974,expozícia v prírode 

Historická lesná úvraťová železnica  Nová Bystrica – Vychylovka 1995, expozícia v prírode 

Spoločná prírodovedná expozícia, Krásno nad Kysucou, 2009, prírodovedná 

St. expozícia najstaršie osídlenie Kysúc, 2008, spoločensko - vedná 

 

1.2. počet a názvy novovzniknutých expozícií (spolupodieľanie sa na tvorbe expozície 

vo vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií )  

Krásno nad Kysucou, Kysuce v minulosti  2010, spoločensko – vedné 

 

1.3. počet a názvy revitalizovaných expozícií 

 

2. Zbierky: 

 

2.1. akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1.) 

- počet získaných zbierkových predmetov (osobitne kúpou, darom, prevodom), 

- ich hodnota 

- výška investovaných finančných prostriedkov   

 

2.2. stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2) 

- program evidencie zbierok, v I. a II. stupni evidencie, 

- počet nespracovaných zbierok,  

- počet zb. predmetov v elektronickej. evidencii,  

- počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU)   

 

2.3. odborná ochrana zbierkových predmetov  
- počet reštaurovaných zbierkových predmetov – 0 ks, konzervované – 128 ks 

- reštaurátor (vlastný prac., dodávateľsky) – vlastný pracovník 

- vynaložené finančné prostriedky (z vlastných zdrojov, z rozpočtu ŽSK, 

z grantov, iné) 

- revízie zbierkových predmetov na jednotlivých oddeleniach – riadne, 

mimoriadne – revízia fondu Etnografia 

- množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok (ako boli vyradené, 

dôvody vyradenia) – 0 ks 

- komentár - ako sa realizuje odborná ochrana zbierkových predmetov, 

zhodnotenie stavu, uloženie zbierkových predmetov, podmienky, stav 

depozitárov (frekvencia kontrol depozitárov a dodržiavanie podmienok 

v depozitároch – teplota, vlhkosť, ...) Odborná ochrana zbierkových predmetov 

sa vykonáva raz do mesiaca. Očistené a nakonzervované zbierkové predmety sa 



  

ukladajú do regálov. Kontrola (teplota, vlhkosť a stav) sa kontroluje 1x do 

mesiaca. Čistenie základné: 140 ks, značenie ZP: 211 ks. 

 

 

2.4.  vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov (Tabuľka 

č. 3) 

- požičiavateľ / vypožičiavateľ, 

- doba výpožičky,  

- počet zbierkových predmetov,  

- účel (názov výstavy,...)   

 

3. Výstavná činnosť: 

 

3.1. Výstavy (druh) (Tabuľka č. 4) 

– vlastné, 

– prevzaté,  

– dovezené, vyvezené, 

– v repríze 

 

4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie 

priložte výkaz o činnosti múzea /galérie za rok 2010,  ktorý každoročne vyplňujete pre 

SNM a SNG  (zbierkové predmety v 1. a 2. stupni evidencie, počet prírastkov, počet 

nespracovaných zbierok, počet expozícií, nové  expozície, celkový počet výstav – vlastných, 

prevzatých, počet kultúrnych akcií, počet návštevníkov – z expozícií a výstav, z podujatí  a 

ostatnej prezentačnej činnosti, celkový  počet pracovníkov, kapitálové výdavky, príspevok na 

činnosť, nákup zb. predmetov, celkové príjmy – z toho vstupné) 

(nič iné v rámci tohto bodu vypisovať  nemusíte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbor hospodárenia Kysuckého múzea v Čadci za rok 2010 

    I. Záväzné výstupy rozpočtu VÚC v € 

                                          Pôvodný         Úprava               Upravený      Poskytnutý           Čerpanie  
U k a z o v a t e ľ               rozpis             +zvýšenie          rozpočet         transfer                 transferu 

                                            2010             - zníženie              2010           k 31.12.2010        k 31.12.2010   

      - bežný transfer 

          na činnosť  374 979     +  80 656          444 023          444 023             439 882   

-  11 612 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   z toho: príspevok na 

               prevádzku KM        374 979     +  14 167   

                                                                  - 11 612             377 534          377 534                   77 534 

 

      dotácie MK SR                                  +  15 565               15 565           15 565                    15 565 

      mikroprojekty PL-SR 

      „Múzeum deťom“        +  14 043  14 043            14 043                    13 806 

      „Škola v múzeu“         +  18 437              18 437            18 437                    14 960 

      mikroprojekty ČR-SR      

      „Spomienky na minulosť...“              +  15 154              15 154            15 154                   14 801 

      „Tradičné zvykoslovia...“                  +    3 290                3 290              3 290                      3 216 

 

- kapitálový transfer               1 875      + 497 000           498 875              8 494                     8 494 

        Z toho: zdroj 41                       0       +    3 000               3 000              2 619                     2 619 

                     zdroj 52                1 875       +    4 000               5 875              5 875                     5 875 

                     zdroj 1319                   0      + 490 000           490 000                     0                            0 

        ___________________________________________________________________________ 

      SPOLU:                          376 854     + 577 656           942 898           452 517                 448 376 

                                                            -  11 612 

  
Bežný transfer  na činnosť 

 

          Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu  ŽSK na rok 2010 bol pre Kysucké múzeum 

v Čadci rozpísaný bežný transfer vo výške 374 979 €.. V roku 2010 bol rozpočtovým opatrením 

rozpočet na BT celkom zvýšený o 80 656 €, zníženie predstavovalo 11 612 €. Rozpis jednotlivých 

rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1. 

 

K  31.12.2010 bol bežný transfer na činnosť  poskytnutý vo výške 444 023 € , z toho 15 565 € je 

dotácia MK SR a 50 924 € bol príspevok poskytnutý na financovanie mikroprojektov cezhraničnej 

spolupráce PL-SK a ČR-SK. Rozpis príspevkov na jednotlivé  cezhraničné projekty je uvedený na 

začiatku rozboru.  

 Financovaním nákladov organizácie bol príspevok zriaďovateľa vyčerpaný,  finančné 

prostriedky z dotácie MK SR  boli čerpané v zmysle účelu na tieto projekty: 

1. Rekonštrukcia strešných krytín maštaľ a stodola v MKD – usadlosť Do Potoka 7 400 € 

2. Modernizácia počítačového systému IKT      1 000 € 

3. Ľudový odev Kysúc         1 000 € 

4. Ospievané Beskydy            500 € 

5. Kultúrne poukazy         5 665 € 

 



Tabuľka č. 1 Rozpočtové opatrenia pre BT na rok 2010 

 

P.č. Číslo úpravy Účel Suma v € 

1. 2228/2010/OKaKV-

002 

Zo dňa 2. 3. 2010 

EUROFONDY-OP Cezhraničná spolupráca 

Poľsko – Slovensko na 1.štvrťrok 2010 

(Múzeum deťom – 7122 €, 

  Škola v múzeu – 11 462 €) 

 

18 584 

2. 2228/201/OkaKV-

004 

Zo dňa 17. 3. 2010 

Účelovo určené finančné prostriedky:                  

– 17 600 € 0 

3. 2228/2010/OKaKV 

– 009 

Zo dňa 21. 5. 2010 

EUROFONDY  - OP Cezhraničná spolupráca 

Poľsko – Slovensko na 2. štvrťrok 2010 

(Múzeum deťom – 4 700 € 

 Škola v múzeu – 4 655 € 

ČR – Slovensko na 2. štvrťrok 2010 

Spomienky na minulosť ... – 7697 € 

Etnofilm  - 4 000 € 

 

 

 

 

 

21 052 

4. 2228/2010POKAKV 

– 013 

Zo dňa 6. 7. 2010 

Dotácia MK SR (zdroj 111) 

- Projekt  „Rekonštrukcia strešných krytín 

– maštaľ a stodola – do Potoka“ - 7.400 € 

- Projekt „Modernizácia počítačového 

systému a IKT“ – 1.000 € 

- Projekt „Ľudový odev Kysúc“ – 1.000 € 

 

 

 

 

9.400 

5. 2228/2010/OKaKV 

– 014 

Zo dňa 6. 7. 2010 

Úprava rozpočtu (zdroj 41): 

BT 

- Mzdy, platy              - 8 589 € 

- Poistné                      - 3 023 € 

- Tovary a služby      – 11 801 € 

   Z toho: spolufinancovanie projektov – 985 € 

 

EUROFONDY – OP Cezhraničná spolupráca  

Poľsko – Slovensko na 3. štvrťrok 

Múzeum deťom – 2 221 € 

Škola v múzeu –   2 320 € 

ČR – Slovensko na 3. štvrťrok 

Spomienky na minulosť ...  – 6 275 € 

 

 

 

 

 

 

 

 189 

 

 

 

6. 2228/2010/OKaKV 

- 016 

Zo dňa 16. 9. 2010 

BT – zdroj 41 

- spolufinancovanie k projektu MK SR 

(Ospievané Beskydy) 

 

   182 

7. 2228/2010/OKaKV 

-017 

Zo dňa 16.9.2010 

BT – zdroj 111 

- kultúrne poukazy – 3.835,- EUR 

- Ospievané Beskydy – 500,- EUR 

 

4.335 

8. 2228/2010/OKaKV-

23 

Zo dňa 17.12.2010 

BT – zdroj 111 

       - kultúrne poukazy 1 084 

9. 2228/2010/OKaKV- 

025 

Zo dňa 28.12.2010 

BT – zdroj 41 

 - mzdy, platy                                     - 8 194 

- poistné a príspevok do poisťovní    - 2 932 

- tovary a služby                              + 11 126 

0 



Hodnotenie čerpania nákladov 
 

Náklady Kysuckého múzea v Čadci boli financované zo zdrojov zriaďovateľa – ŽSK, 

z vlastných zdrojov organizácie, z MK SR na základe projektov, ďalších transferov v rámci 

verejnej správy zo štátneho rozpočtu  a grantov od subjektov mimo verejnej správy. 

 

501  Materiálové náklady sú čerpané vo výške 44 249 €, z toho sú najväčšie náklady na 

pohonné hmoty pre lokomotívy HLÚŽ a služobné osobné automobily 12.549 €, dlhodobý hmotný 

majetok vo výške 21 840 € (z toho 13 773 v rámci mikroprojektov), materiál na expozície 

a výstavy 1 737 €, kancelárske potreby – 1 477 €, knihy, noviny časopisy – 756 €, čistiace 

prostriedky – 544 €, OOPP – 800 €, palivá, mazivá, oleje – 1 013 €. 

502 Náklady na energie činili 47 533 € z toho: 

- elektrická energia – 29 318 € 

- plyn – 17 868 € 

- voda – 347 € 

504 Náklady na predaný tovar dosiahli výšku  11 513 €. 

511 Náklady na údržbu budov a zariadení boli 25 600 €. Z MK SR bola v rámci schváleného 

projektu financovaná oprava striech Maštaľ a Stodola usadlosti „Do Potoka“ vo výške 7 400 € 

a prostredníctvom kultúrnych poukazov  boli  financované opravy a údržba vo výške 1 943 €.  

Z prostriedkov zriaďovateľa bola uskutočnená oprava strechy Depozitáru v Krásne nad 

Kysucou vo výške 9 000 € a spolufinancovanie opravy striech v MKD vo výške 823 €. 

Z mikroprojektov bolo v rámci opráv a údržby financované maľovanie učebne v Spoločnej 

prírodovednej expozícii v Krásne nad Kysucou vo výške 300 €. Z vlastných zdrojov bolo 

financované odvodnenie objektu WC Oščadnická chalupa vo výške 1 653 €, spolufinancovanie 

opráv striech vo výške 2 677 €, opravy a údržba objektov Krčma z Korne a Archív  v MKD vo 

výške 1 756 € a ďalšie drobné opravy a údržba. Celkom bolo na opravy a údržbu budov 

prefinancované 23 420 €.  

 Opravy a údržba motorových vozidiel a lokomotív činila 840 €, informačných technológií 486 € 

512 Cestovné náhrady v celkovej výške 3 805 € boli vyplatené na zahraničné cesty – 1 547 € 

(526 € v  rámci  implementácie mikroprojektov)  a  tuzemské  pracovné   cesty   vo  výške  2 258  €  

 (1 563 € účastníkom Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca). 

 513 Náklady na reprezentáciu boli vyplatené vo výške 292 €. 

518 Služby v roku 2010 boli hradené vo výške 75 903 €, z toho telekomunikačné poplatky 

a poštovné 6 135 €, školenia a semináre – 410 |€, nájomné – 460 €., propagácia a reklama – 14 739 

€ (12 438 € v rámci mikroprojektov), revízie elektrických zariadení a bleskozvodov 6 798 €, 

prepravné – 7 458 € (z toho 4 738 € v rámci mikroprojektov), odvoz TKO – 334 €, honoráre 

účinkujúcim – 9 081 € (z toho 2 700 € v rámci mikroprojektov), tlač – 9 303 € (z toho 4 000 € pre 

MFF Etnofilm), poplatky za stočné a zrážkovú vodu – 830 €, podanie stravy v rámci 

mikroprojektov a Etnofilmu – 3 102 € a ďalšie. 

     521 Mzdové náklady predstavovali výšku 242 755 € z toho z prostriedkov od zriaďovateľa 

činili mzdy bez OON 226 317 € (z toho 7 901 € boli odmeny) a OON 9 675 € (z toho 7 964 € 

v rámci financovania mikroprojektov).  Mzdové prostriedky vo výške 2 419 € boli vyplatené 

z prostriedkov NÚP pre zamestnanca chráneného pracoviska. Z vlastných zdrojov boli vyplatené 

mzdy vo výške 786 € (rozpustenie rezervy na preplatenie RD pracovníčke po návrate z RP),  OON 

z vlastných zdrojov činili celkom 2 837 € a tvorili ich hlavne vyplatené dohody účinkujúcim 

v aktivizačno-prezentačných podujatiach MKD a na ďalších podujatiach KM. Ďalšie zdroje na 

výplatu OON boli z grantov a prostriedky EÚ vo výške 721 €. 

Mzdy bez OON boli celkom zo všetkých zdrojov vyplatené vo výške 229 522 €, OON celkom 

činili 13 233 €.  

     524 Do fondov zdravotného a sociálneho poistenia bolo uhradené celkom 79 617 €, a to 

z prostriedkov zriaďovateľa. 



     527 Sociálne náklady boli hradené vo výške 20 817 €, z toho z prostriedkov zriaďovateľa 0 € . 

Z vlastných zdrojov boli financované sociálne náklady: 

              príspevok na stravovanie – 14.188 €  

              tvorba SF – 2 281 € 

              náhrada príjmu za dočasnú PN – 1 341 € 

              odstupné – 3.007 €             

532 Daň z nehnuteľnosti bola uhradená vo výške 2.710 €, z toho za nehnuteľnosti v MKD a  

HLÚŽ vo Vychylovke 2.239 €, za budovu KM v Čadci 256 € Sk a Depozitár v Krásne nad  

Kysucou 215 €. Obecný úrad v Radoli nám daň z nehnuteľnosti za Kaštieľ v Radoli nevyrúbil. 

Ostatné poplatky činili 762 €. 

548 Ostatné náklady  boli vo výške 4 098 € uhradené za STK, emisné kontroly, parkovné, 

údržba web stránky, poplatky za zapožičanie výstav, overovanie listín a ďalšie iné poplatky. 3 300 

€ bolo uhradené za kópiu gotickej plastiky Madony z Krásna nad Kysucou v rámci akvizície.  

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku boli účtované vo výške 61 081 €, 

z toho odpisy z majetku VÚC 41 234 €, odpisy z majetku cudzích zdrojov 18 585 €, a odpisy 

z vlastného majetku organizácie 1 262 €.  

568 Finančné náklady boli hradené vo výške 3 876 €, a to za poplatky banke, kurzové straty, 

ako aj zákonné a havarijné poistenie služobných osobných a nákladných automobilov a poistenie 

majetku. 

591 Daň z príjmov vo výške 21 € bola hradená banke z úrokov pripísaných na účet KM. 

          

 
Hodnotenie  príjmov 
  
        Okrem bežného transferu, ktorý bol organizácii poskytnutý zriaďovateľom, dosiahla  

organizácia za rok 2010 vlastné výnosy vo výške 124 639,  z  toho príjmy vo výške 123 844 € a  to 

v nasledovnej štruktúre:    

     - tržby zo vstupného                                                                107 921 € 

     - tržby z nájomného                                                                     4 663 €    

     - tržby za predaj tovaru                                            6 636 € 

     - úroky                                                                109 € 

     - výnos z komisionálneho predaja                           2 151 € 

     - výnos z poplatkov  

        za fotografovanie a kamerovanie                             908 €       

     - ostatné výnosy                                               1 456 € 

 

Kysuckému múzeu boli taktiež schválené granty a dotácie z Európskeho sociálneho fondu na 

úhradu nákladov spojených s prevádzkou chráneného pracoviska a z MK SR na schválené projekty 

v roku 2010. 

     - príspevok z ESF                                           2 419 € 

     - dotácia z MK SR                15 565 € 

     - Audiovizuálny fond      7 000 € 

     - Dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo ŠR  1 326 € 

     - Mesto Čadca       3 320 € 

      

 Finančné prostriedky poskytnuté na financovanie mikroprojektov EÚ boli použité v zmysle 

rozpočtu jednotlivých projektov. Nepoužité finančné prostriedky boli vrátené vo výške 562,63 €. 

Okrem toho boli zriaďovateľovi vrátené finančné prostriedky vo výške 3 578,27 €, ktoré boli na 

základe monitorovacích správ poskytnuté Kysuckému múzeu z ERDF. 

 

 



Kapitálový transfer  
 

Kapitálový transfer – rozpočtové opatrenia 

 
        V roku 2010 bol Kysuckému múzeu rozpísaný kapitálový transfer vo výške 1 875 €. Tento 

bol  rozpočtovými opatreniami zvýšený  zo zdroja  41 o 3 000 €, zo zdroja 52 o 4 000 € a zo zdroja 

1319 o 490 000 €. 

     

Čerpanie kapitálového transferu 

 

 Názov akcie                                                rozpočet         upravený                                čerpanie 

                                                                                             rozpočet                                                 . 

 

Kanalizačná prípojka v KR                             0               7 000    6 619,10 

Nákup zbierkových predmetov  1 875               1 875    1 875,00 

Rozšírenie prevádzky MKD          0           490 000                                                  0 

Spolu                                                             1 875          498 875    8 494,10 

 

Pohľadávky a záväzky 

 

Kysucké múzeum eviduje k 31.12.2010 pohľadávku vo výške 2 427,96 € EUR. Ide 

o pohľadávku v lehote splatnosti – preplatok za plyn. 

Záväzky predstavujú neuhradené dodávateľské faktúry v lehote splatnosti vo výške 4 261,79 

EUR a 0,83 € sú výnosy z prostriedkov ŠR, ktoré boli zaslané ŽSK.  

  

Hospodársky výsledok 

 

 Za rok 2010 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške 20 474 EUR. 

 

Podnikateľská činnosť 

 

  Kysucké múzeum v Čadci nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

Vyhotovila: Mgr. Zbončáková 

P.č. Číslo úpravy Účel Suma v € 

1. 2228/2010/OKaKV-

010 

Zo dňa 21. 5. 2010 

KT – zdroj 1319 

 – Rozšírenie prevádzky MKD  

 

490 000 

 

2. 2228/2010/OKaKV 

– 014 

Zo dňa 6. 7. 2010 

KT – zdroj 52 

- Kanalizačná prípojka ku KR – 3 000 €  

 

3 000 

3.  2228/2010/OKaKV-

020 

Zo dňa 30.11.2010 

KT – zdroj 52 

       - Kanalizačná prípojka pre kaštieľ v Radoli 

 

1 000 

4. 2228/2010/OKaKV- 

022 

Zo dňa 13.12.2010 

KT – zdroj 41 

       - Kanalizačná prípojka pre Kaštieľ v Radoli 3 000 



Kysucké múzeum v Čadci
ROZPIS ROZPOČTU ROK 2010
Príloha k položke 641 v EUR

Ukazovateľ riadok SCHVÁLENÝ ROZPOČET 
Celkom z VÚC

VÝNOSY Z HL. ČIN. PRÍSPEVKOVEJ ORG. CELKOM (6 = r. 134) 1. 499,635 419,614
z toho:
Tržby za vl. výkony a tovar (601+602+604 = r. 065) 2. 75,000 0
Zmena stavu vnútroorg. zásob (610+620+630 = r. 069,074,079) 3.
Ostatné výnosy z prevádz. činnosti (640 = r. 083) 4. 4,921 0
Zúčtovanie rezerv a opr. pol. z prev. a fin. činnosti a z časov. rozlíš. (650 = r. 090) 5.
Finančné a mimoriadne výnosy (660+670 = r. 100+109) 6. 100 0
Výnosy z transferov a z rozp.príjmov celkom (690 = r. 124) 7. 419,614 419,614
z toho:
(691 = r. 125) 8. 419,614 419,614
(692 = r. 126) 9.
(693 = r. 127) 10.
(694 = r. 128) 11.
(695 = r. 129) 12.
(696 = r. 130) 13.
(697 = r. 131) 14.
(698 = r. 132) 15.
NÁKLADY NA HLAVNÚ ČINNOSŤ PRÍSP. ORG.(5 = r. 06+136+137) 16. 499,635 419,614
z toho:
Spotrebované nákupy (50 = r. 001) 17. 61,249 30,768
z toho: 
Spotreba materiálu (501 = r. 002) 18. 17,249 3,849
Spotreba energie (502 = r. 003) 19. 44,000 26,919
predaný tovar (504 = r. 005) 20.
Služby (51 = r. 006) 21. 35,270 13,040
z toho:
opravy a údržiavanie (511 = r. 007) 22. 1,400 0
cestovné (512 = r. 008) 23. 1,200 0
náklady na reprezentáciu (513 = r. 009) 24. 300 0
ostatné služby (518 = r. 010) 25. 32,370 13,040
z toho:
výkony spojov 5,500 1,000
nájomné 450 0
Osobné náklady (52 = r. 011) 26. 351,671 330,671
z toho:
Mzdové náklady (521 = r. 012) 27. 248,100 245,100
z toho:
mzdové náklady 243,100 243,100
mimopracovného pomeru 5,000 2,000
sociálne poistenie (524+525 = r. 013+014) 28. 85,571 85,571
sociálne náklady (527+528 = r. 015+016) 29. 18,000 0
z toho
príspevok na stravovanie 15,000 0
Dane a poplatky (53 = r. 017) 30. 2,550 0
Ostatné náklady (54 = r. 021) 31. 2,725 2,375
Odpisy (55 = r. 029) 32. 42,760 42,760
z toho:
odpisy (551 = r. 030) 42,760 42,760
Finančné náklady (56 = r. 040) 33. 3,380 0
Ostatné mimoriadne náklady (57 = r. 049) 34. 0 0
Dane z príjmov (59 = r. 136+137) 35. 30 0
z toho
splatná daň z príjmov (591 = r. 136) 30 0
dodatočne platená daň z príjmov (595 = r. 137)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ = r. 138 (v tab. r.1- r. 16) 36. 0 0
Pozn.: r. = čísla riadkov vo výkaze ziskov a strát

Vypracoval: Mgr. Zbončáková Veronika Schválil: MVDr. Jesenský Miloš, PhD.
Miesto, dátum: Čadca, 18.2.2010

Rok 2010



ROZPOČET
Príloha k položke 641 v EUR

Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010

Ukazovateľ riadok SCHV. ROZP. UPRAV. ROZP. 
z VÚC z VÚC z VÚC

VÝNOSY Z HL. ČIN. PRÍSPEVKOVEJ ORG. CELKOM (6 = r. 134) 1. 499,635 419,614 584,796 487,132 645,107 482,991
z toho:
Tržby za vl. výkony a tovar (601+602+604 = r. 065) 2. 75,000 0 75,000 114,557
Zmena stavu vnútroorg. zásob (610+620+630 = r. 069,074,079) 3.
Ostatné výnosy z prevádz. činnosti (640 = r. 083) 4. 4,921 0 4,921 9,178
Zúčtovanie rezerv a opr. pol. z prev. a fin. činnosti a z časov. rozlíš. 
(650 = r. 090) 5. 785
Finančné a mimoriadne výnosy (660+670 = r. 100+109) 6. 100 0 100 119
Výnosy z transferov a z rozp.príjmov celkom (690 = r. 124) 7. 419,614 419,614 504,775 487,132 520,468 482,991
z toho:
(691 = r. 125) 8. 419,614 419,614 428,458 428,458 424,317 424,317
(692 = r. 126) 9. 43,109 43,109 43,109 43,109
(693 = r. 127) 10. 33,208 15,565 33,208 15,565
(694 = r. 128) 11. 18,585
(695 = r. 129) 12.
(696 = r. 130) 13.
(697 = r. 131) 14. 1,249
(698 = r. 132) 15.
NÁKLADY NA HLAVNÚ ČINNOSŤ PRÍSP. ORG.(5 = r. 06+136+137) 16. 499,635 ###### 584,796 487,132 624,633 482,991
z toho:
Spotrebované nákupy (50 = r. 001) 17. 61,249 30,768 91,234 53,179 103,296 50,746
z toho: 
Spotreba materiálu (501 = r. 002) 18. 17,249 3,849 43,701 19,279 44,249 16,846
Spotreba energie (502 = r. 003) 19. 44,000 26,919 47,533 33,900 47,533 33,900
predaný tovar (504 = r. 005) 20. 11,514 0
Služby (51 = r. 006) 21. 35,270 13,040 105,594 73,478 105,600 72,976
z toho:
opravy a údržiavanie (511 = r. 007) 22. 1,400 0 25,600 19,750 25,600 19,750
cestovné (512 = r. 008) 23. 1,200 0 3,800 732 3,805 720
náklady na reprezentáciu (513 = r. 009) 24. 300 0 292 0 292 0
ostatné služby (518 = r. 010) 25. 32,370 13,040 75,902 52,996 75,903 52,506
z toho:
výkony spojov 5,500 1,000 5,293 1,000 6,135 1,000
nájomné 450 0 450 0 460 0
Osobné náklady (52 = r. 011) 26. 351,671 330,671 339,746 316,656 343,189 315,608
z toho:
Mzdové náklady (521 = r. 012) 27. 248,100 245,100 242,980 237,040 242,755 235,992
z toho:
mzdové náklady 243,100 243,100 228,736 226,317 229,522 226,317
mimopracovného pomeru 5,000 2,000 14,244 10,723 13,233 9,675
sociálne poistenie (524+525 = r. 013+014) 28. 85,571 85,571 79,616 79,616 79,617 79,616
sociálne náklady (527+528 = r. 015+016) 29. 18,000 0 17,150 0 20,817 0
z toho
príspevok na stravovanie 15,000 0 14,200 0 14,188 0
Dane a poplatky (53 = r. 017) 30. 2,550 0 2,550 0 3,472 0
Ostatné náklady (54 = r. 021) 31. 2,725 2,375 2,615 2,033 4,098 1,875
Odpisy (55 = r. 029) 32. 42,760 42,760 41,234 41,234 61,081 41,234
z toho:
odpisy (551 = r. 030) 42,760 42,760 41,234 41,234 61,081 41,234
Finančné náklady (56 = r. 040) 33. 3,380 0 1,823 552 3,876 552
Ostatné mimoriadne náklady (57 = r. 049) 34. 0 0 0 0 0
Dane z príjmov (59 = r. 136+137) 35. 30 0 0 0 21 0
z toho
splatná daň z príjmov (591 = r. 136) 30 0 21 0
dodatočne platená daň z príjmov (595 = r. 137)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ = r. 138 (v tab. r.1- r. 16) 36. 0 0 0 0 20,474 0

Pozn.: r. = čísla riadkov vo výkaze ziskov a strát

Vypracoval:Mgr. Zbončáková Veronika Schválil: MVDr. Jesenský Miloš, PhD.

ČERP. ROZP. K 
31.12.2010



Miesto, dátum: Čadca 25.1.2011



Zoznam nehnuteľnosti v správe Kysuckého múzea v Čadci
P.č. Inv.číslo Názov Datum zaradenia

do užívania 
1 59/96 Budova Kaštieľa Radoľa 1996
2 Zhodnotenie budovy Kaštieľa Radoľa-oprava strechy 2006

3
Zhodnotenie budovy Kaštieľa Radoľa-inštalácia 
ústredného vykurovania 2007
Budova Kaštieľa Radoľa 

4 97/00 Budova Kysuckého múzea v Čadci 2000

5 Budova Kysuckého múzea v Čadci-oprava odkapov 2007

Budova Kysuckého múzea v Čadci

6 114/01 Budova - Depozitár Krásno nad Kysucou 2001

7 148/09 Budova - Colnica 2009

8 149/09 Sanácia svahu - výstavba oporného múru HLÚŽ 2009
9 97/01 Čistička odpadových vôd  I. - MKD Vychylovka 2001

10 130/06 Čistička odpadových vôd II.  - MKD Vychylovka 2006
11 120/03 Sanácia zosuvu pôdy na trati HLÚŽ 2003
12 131/06 Železničné mosty HLÚŽ 2006
13 134/07 Rekonštrukcia HLÚŽ 2007
14 128/06 Prístupová komunikácia Bystričné - MKD Vychylovka 2006

15 129/06
Rekonštrukcia jazierka a oprava záchytu pre Raganov 
mlyn v MKD Vychylovka 2006

16 127/06 Centrálne sociálne zariadenie - Oščadnický dom 2006

17 135/07
Zabudovanie ústredného kúrenia v budove 
Raganovho mlyna v MKD Vychylovka 2007

18 139/08 Rekonštrukcia objektu "Krčma z Korne" 2008
19 148/08 Konzervátorska dielňa MKD 2008
20 145/08 Vlajkový stožiar v MKD 2008

SPOLU:



Obstarávacia cena 
z účtovnej evidencie (EUR)

184,684.62
47,467.34

35,051.76
267,203.72
802,557.18

11,949.81

814,506.99

800,197.23

21,783.04

148,732.73
29,874.53
37,109.85

245,635.00
26,458.83

264,223.25
53,725.52

58,884.25

27,268.58

6,705.17

28,589.25
2,379.61
2,164.64

2,835,442.19



Názov organizácie: Kysucké múzeum v Čadci
Sledované obdobie: 2010

Názov výstavy Autor koncepcie Miesto konania Trvanie Druh

Hračka Tajomstvo,radosť.. SNM hrad Modrý kameň
Kysucké múzeum v 
Čadci

27.11.2009 - 
28.2.2010 prevzatá

Veľkonočné inšpirácie KM Čadca
Kysucké múzeum v 
Čadci 8.3. - 5.4.2010  vlastná

Výtvarné spektrum KKS Čadca
Kysucké múzeum v 
Čadci 14.4. - 2.5.2010  prevzatá

Stavebnica Merkur
Jiří Mládek Roudnice nad 
Labem ČR

Kysucké múzeum v 
Čadci 10.5. - 19.9.2010 prevzatá

Spomienky na kysucké 
drevenice KKS Čadca

Kysucké múzeum v 
Čadci 23.7. - 23.8.2010 prevzatá

Amazónia verzus svet
Michal Zachar súkromný 
zberateľ Prievidza

Kysucké múzeum v 
Čadci 24.9. - 21.11.2010 prevzatá

Kysucký trojlístok KKS Čadca
Kysucké múzeum v 
Čadci 8.11. - 10.12.2010 prevzatá

Betlehem dom chleba KM Čadca
Kysucké múzeum v 
Čadci

26.11.2010 - 
10.1.2011 vlastná

Zvony ,zvonky zvončeky KM Čadca
Kysucké múzeum v 
Čadci

26.11.2010 - 
10.1.2011 vlastná

Krása v čipke KKS Čadca
Kysucké múzeum v 
Čadci 13.12.2010- 7.1.2011 prevzatá

Historické zbrane Zbierky Múzea Kežmarok Kaštieľ Radoľa
9.11. 2009 - 

31.1.2010 prevzatá

Oheň a kov SOU Kysucké Nové Mesto Kaštieľ Radoľa
6.11.2009 - 

31.1.2010 prevzatá

Výber z tvorby Jany 
Tomáškovej

autorská výstava Jany 
Tomáškovej Kaštieľ Radoľa 3.11.2009- 31.1.2010 prevzatá

Prechádzka storočiami - 
Budatínsky zámok Považské múzeum Žilina Kaštieľ Radoľa 5.2.-28.3.2010 prevzatá

Homolová,Hircek,Mlích - 
z tvorby KKS Čadca Kaštieľ Radoľa 1.4.- 10.5.2010 prevzatá

Kaligramy
Zo zbierky Miroslava 
Koupila Kaštieľ Radoľa 14.5.- 5.7.2010 prevzatá

Symbolika liturgických 
textílií

Zo zbierok Oravského 
múzea Kaštieľ Radoľa 12.7.-30.9.2010 prevzatá

Prečo čom na svete rád -
rada NOC Bratislava Kaštieľ Radoľa 1.10. - 31.10.2010 prevzatá

Ako liptovský murári 
pomáhali stavať Budapešť Zo zbierok SNM Martin Kaštieľ Radoľa 7.10. -31.11.2010 prevzatá

Betlehemy ako ich 
nepoznáme

Autorská výstava Jozefa 
Prázdnovkého Kaštieľ Radoľa

10.12. 2010 - 31.1. 
2011 prevzatá

Patierske hudobné 
nástroje

súkromné hudobné 
nástroje Bartolomeja 
Gernáta

MKD  Nová Bystrica - 
Vychylovka 23.7 - 25.7. 2010 prevzatá

Jed v prírode SMOPAJ Liptovký Mikuláš
SPE Krásno nad 
Kysucou 12.4.- 30.6.2010 prevzatá

Chráné vtáčie územie SMOPAJ Liptovký Mikuláš
SPE Krásno nad 
Kysucou 20.9. - 10.12..2010 prevzatá

Výstavná činnosť - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK



Amazónia verzus svet
Michal Zachar súkromný 
zberateľ Prievidza

SPE Krásno nad 
Kysucou

24.11.2010- 
28.2.2011 prevzatá

Vlaky s vôňou dreva Ivan Žilinčík Čierny Balog 1.5. -30.6.2010 vlastná, vyvezená



SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR 
č. Vk 668/10 z 13. 11. 2009

Spravodajská jednotka doručí
výkaz   do  15. februára

nasledujúceho roka 0 1 1 0 1 2 3 6 1 4 5 0 7 6
1 x Pamiatkovému úradu SR
      Cesta na Červený most 6 S
      814 06  Bratislava  1 0 3 9 1 0 2 1

0 4 S K

( vrátane mestskej časti )

Pečiatka a podpis štatutára:

E-mail:

Vážený respondent,

spoluprácu

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO – vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie. Ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch 
miestach nuly;

V riadku 03
Kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE – vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti danej 
organizácie (vypĺňajte zľava);SK NACE je vystavený na adrese www.culture.gov.sk pod odkazom Štatistika kultúry .
S - vyplní sa súhlas (1) alebo nesúhlas (0) organizácie so zverejnením dôverných údajov. 

V riadku 04
Kód štatistickej územnej jednotky - vypĺňajte zľava; zoznam kódov štatistických územných jednotiek je vystavený

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.     
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

MINISTERSTVO KULTÚRY

ROČNÝ VÝKAZ

KULT (MK SR)   1 - 01

O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU

za rok 2010

2/11/2011

Názov organizácie Kysucké múzeum v Čadci

Adresa sídla organizácie ul. Moyzesova č. 50, 022 01 Čadca

11.2.2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o ochrane 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní 
schváleného na roky 2009 - 2011. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a 
pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne 
organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom období 
nevykonávala žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte 
nevyplnený výkaz s písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne 
pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu .

Odoslané (dátum):
E-mailom:

Výkaz zostavil :
(Meno a priezvisko)

 kysmuzca@vuczilina.sk

Klapka: 11

Telefón (smerové  č.):

poštou:
041 4321386

Mgr. Zbončáková Veronika

I. r. SK NACE

I.  r.

SK NACE (vypísať názov prevažujúcej činnosti  organizácie)  činnosti múzeí

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Kód štatistickej územnej jednotky

I.  r. Rok Mesiac IČO



na adrese www.culture.gov.sk pod odkazom Štatistika kultúry .



KULT (MK SR)   1 - 01

PAMIATKOVÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1 2
x

x

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

x

x

0.00 0.00

0.00 0.00

1. 
MODUL

a

Počet krajských pamiatkových úradov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)

Počet pracovísk 1

2

3

zamestnancov v štátnej službe

12

6

7

8

9

10

11

z toho

Kontrolný súčet (r. 1 až 17) 99

15

Príjmy z hlavnej činnosti (v EUR) 13

Výdavky na hlavnú činnosť (v EUR) 14

17

16

z toho ženy

zamestnancov v štátnej službe

odborných zamestnancov 

reštaurátorov

v tom
zamestnancov v štátnej službe

zamestnancov vo verejnej službe

4

5

l.r Spolu

zamestnancov vo verejnej službe
v tom z r. 15

       z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania spolu

zamestnancov vo verejnej službe

zamestnancov v štátnej službe

zamestnancov vo verejnej službe

organizačno-správnych zamestnancov

v tom

v tom



KULT (MK SR)   1 - 01

OCHRANA PAMIATKOVÉHO FONDU

1

z toho archeologických nálezov a nálezísk

Počet pamiatkových  predmetov 
0

0

 z toho archeologických nálezov a nálezísk

Počet pamiatkových objektov

pamiatkových rezervácií 10

Počet lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva 11

3

Počet pamiatkových území spolu 8

z toho

6

7

5

4

 hnuteľných 2

 nehnuteľných

Kontrolný súčet (r. 1 až 11) 99

v tom
pamiatkových zón 9

Počet národných kultúrnych  pamiatok spolu 1

2. 
MODUL l.r Spolu

a



KULT (MK SR)   1 - 01

  FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z VEREJNÝCH ZDROJOV
  VYNALOŽENÉ NA OBNOVU NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH
  PAMIATOK ČLENENÉ PODĽA VLASTNÍCKEJ FORMY

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

1 VÚC - samosprávny kraj 2 napr. z fondov EÚ 3 registrované cirkvi a náboženské spoločnosti 4 okrem právnických osôb uvedených v riadkoch č. 2 až 5

3. 
MODUL Spolu

a

l.r

v tom finančné prostriedky

zo štátneho
rozpočtu

z rozpočtu
VÚC¹

z rozpočtu
obce

z iných
zdrojov²

Kontrolný súčet (r. 1 až 7) 99

v tom 
národné kultúrne 

pamiatky 
vo vlastníctve

štátu

6

samosprávnych krajov

2

právnických  osôb4

cirkví3

4

fyzických osôb

5

7

1

obcí

Náklady vynaložené na obnovu (v EUR)

3



1

2

Vyplnený čas musí byť väčší ako nula a počet minút nesmie byť väčší ako 59!

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na 
vyplnenie tohto štatistického formulára z 
podkladov štatistickej evidencie.

hodiny

minúty

4. 
MODUL



SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR 
č. Vk 676/10 z 13. 11. 2009

Spravodajská jednotka doručí
výkaz   do  1. marca

nasledujúceho roka 0 1 1 0 1 2 3 6 1 4 5 0 7 6
1 x Slovenskému národnému múzeu
      Vajanského nábrežie 2 S
      814 36  Bratislava  1 0 3 9 1 0 2 2 3 1

0 4 S K 0 3 1 2 5 0 9 1 3 2

( vrátane mestskej časti )

Pečiatka a podpis štatutára:

E-mail:

Vážený respondent,

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:
V riadku 01
IČO – vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie. Ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch 
miestach nuly;
V riadku 03

V riadku 04
Kód štatistickej územnej jednotky - vypĺňajte zľava. Zoznamy kódov štatistických územných jednotiek  a SK NACE 
sú vystavené na adrese www.culture.gov.sk pod odkazom Štatistika kultúry .

Kysucké múzeum v Čadci

I. r. SK NACE

SK NACE (vypísať názov prevažujúcej činnosti  organizácie)  

Názov organizácie 

Činnosto múzeí

Zriaďovateľ

Kód štatistickej územnej jednotkyI.  r.

MINISTERSTVO KULTÚRY

ROČNÝ VÝKAZ

KULT (MK SR)   9 - 01

O  MÚZEU

18.2 2011

Adresa sídla organizácie Moyzesova 50, 022 01 Čadca

kysuckemuzeum@vuczilina.sk

Kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE – vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti danej organizácie 
(vypĺňajte zľava a zvyšné prázdne miesta sa doplnia nulami).
Zriaďovateľ – vyplní sa číselný kód: 1 = štát, 2 = VÚC, 3 = obec, 4 = iná  právnická osoba, 5 = SNM. 
Profil  – vyplní sa číselný kód profilu múzea:1 = všeobecné, 2 = všeobecné užšie špecializované, 3 = špecializované. 
S - vyplní sa súhlas (1) alebo nesúhlas (0) organizácie so zverejnením dôverných údajov.

18.2 2011

Telefón (smerové  č.):

041/ 43 21 386

M. Kubicová
pošta:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií činnosti 
múzeí v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 
2009 - 2011. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie 
štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na 
tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť alebo 
nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte nevyplnený výkaz s písomným 
uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva kultúry 
SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Odoslané (dátum):
E-mailom:

Výkaz zostavil :
(Meno a priezvisko)

Klapka:

Profil

za rok 

IČO

2010

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum.

Mesiac

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.     
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

I.  r. Rok



KULT (MK SR)   9 - 01

SIEŤ, EXPOZÍCIE

1 2
1 0

3 0

36 2

8 0

1 0

49 2

4

99

5

Pobočky

Kontrolný súčet (r. 1 až 5)
Múzeá v prírode (skanzeny)

Počet expozícií

1. 
MODUL z toho mimo 

prevádzky

1

3

l.r

a

2

Spolu

Múzeá

Počet vlastných objektov



KULT (MK SR)   9 - 01

VÝKONY  MÚZEA

1
21,188
27,849

211

211
1

100
0

110
24
3

19
0
2
1

80,800
28,884

258
21,481

3
0

128
0
0

26
0
9

21
0
1

181,330

Spolu

a
Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel 1

Počet zbierkových predmetov  - kusov 2

2. 
MODUL l.r

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie  - počet prír. čísiel 3

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov 4

 v tom  
získaných

kúpou 5

darom 6

prevodom 7

výskumom 8

Počet realizovaných výstav 9

 v tom

vlastných, realizovaných v SR 10

prevzatých od iných inštitúcií v SR 11

vyvezených do zahraničia 12

dovezených zo zahraničia 13

Počet repríz vlastných výstav 14

Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu 15

           z toho neplatiacich 16

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom 17

Počet návštevníkov kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít 18

Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu 19

                                       z toho periodických titulov 20

Počet reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov 21

                                      z toho komplexne reštaurovaných 22

Počet serverov 23

Počet osobných PC 24

z toho
prístupných pre verejnosť 25

určených na spracovanie zbierkových predmetov 26

Kontrolný súčet (r. 1 až 29) 99

Počet PC s pripojením na internet 27

                 z toho prístupných pre verejnosť 28

Vlastná www-stránka   ( kódy: 1 = áno,  0 = nie)   29



KULT (MK SR)   9 - 01

ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE

1 2
36.00 20.20

21.40 12.70

645,107.00 x

520,468.00 x

0.00 x

467,426.00 x

0.00 x

53,042.00 x

0.00 x

122,279.00 x

107,921.00 x

4,663.00 x

624,633.00 x

229,522.00 138,322.89

0.00 x

25,600.00 x

1,425.00 x

8,494.00 x

1,875.00 x

2,812,512.40 138,355.79

z toho

mzdové náklady (bez OON)

na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov

Náklady na nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov
18

16na opravy a údržbu

15

17

3. 
MODUL

zo štátneho rozpočtu 

z rozpočtu samosprávneho kraja

z toho

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)

z toho
tržby z prenájmu

z rozpočtu obce

                       z toho odborných zamestnancov múzea

Výnosy (príjmy) spolu (v Eur)

99

13Náklady na hlavnú činnosť (v Eur)

10

12

Kontrolný súčet (r. 1 až 19)

14

                      z toho na nákup zbierkových predmetov 19
Kapitálové výdavky spolu (v Eur)

tržby zo vstupného

tržby spolu
11

7

8
granty

zo SR

5
príspevky na činnosť spolu

9

v tom

zo zahraničia

6

z toho ženy

3

4

1

2

l.r

a

Spolu



1

2 15

OK

4. 
MODUL

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na 
vyplnenie tohto štatistického formulára z 
podkladov štatistickej evidencie.

hodiny

minúty



Názov organizácie:
Sledované obdobie (príp. 
stav k dátumu):

Počet získaných zbierkových 
predmetov kúpou

Počet získaných 
zbierkových predmetov  

darom

Počet získaných 
zbierkových predmetov  

prevodom

Hodnota získaných 
zbierkových predmetov

Výška investovaných 
finančných prostriedkov

1 prír. č.,    1 ks 210 prír.č., 280 ks 0 kúpa: 3362, dar: 1659 3362

spolu: 5021
vlastný zber:
91 prír. č.,  3001 ks

Akvizičná činnosť - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Kysucké múzeum v Čadci

2010



Názov organizácie:

Sledované obdobie (príp. 
stav k dátumu): 2007 - 

2010

Počet zbierkových 
predmetov v I. stupni 

evidencie

Počet zbierkových 
predmetov v II. stupni 

evidencie

Počet 
nespracovaných 

zbierok

Počet zbierkových 
predmetov v 

elektronickej evidencii

Počet zbierkových 
predmetov 

evidovaných v 
CEMUZ/CEDVU

2007 22944 ks 21086 ks 1858 ks 22944 ks 22944 ks

2008 23915 ks 21894 ks 2021 ks 1327 ks 23915 ks

2009 27568 ks 22262 ks 5306 ks 1092 ks 27568 ks

2010 27849 ks 22280 ks 2332 ks 610 ks 27849 ks

Evidencia zbierok - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Kysucké múzeum v Čadci



Názov organizácie:
Sledované obdobie:

Názov zmluvnej organizácie Doba výpožičky Počet zb. 
predmetov Účel výpožičky

Považské múzeum v Žiline 1. 2. - 28. 3. 2010

panely 
70x100 cm - 
21 ks

Prechádzka storočiami - Budatínsky 
zámok

Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva Liptovský Mikuláš 12. 4. 30. 6. 2010

24 panelov 70 
cm x 90 cm Jed v prírode

Oravské múzeum 8. 7. - 1. 10. 2010 50 ks Symbolika liturgických textílií

Slovenské národné múzeum 4. 10. - 17. 12. 2010 86 ks
Liptovskí murári pomáhali stavať 
Budapešť

Muzeum Těšínska 5. 11. 2010 - 26. 1. 2011 5 ks Betlehem - dom chleba
Valašské muzeum v přírodě 12. 11. 2010  - 10. 1. 2011 27 ks Betlehem - dom chleba

Zmluvná organizácia ako 
vypožičiavateľ

Vývoz zb. predmetov

Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov- kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Kysucké múzeum v Čadci
2010

Zmluvná organizácia ako 
požičiavateľ



Príloha č. 1

P.č. Druh motorového vozidla 
(podľa tech.preukazu),                            

stroja

Továrenská značka Typ vozidla ŠPZ Ćíslo 
technického 

preukazu

Číslo karosérie Farba Rok 
výroby

Obsah 
(cm3)

Vykon 
(kW)

Celková 
hmotnosť (kg)

Počet 
miest na 
sedenie

Palivo Účel použitia * Územná platnosť Cena v EUR Počet 
najaz. km

Poznámka

1 osobný automobil M1 Fiat Brava 1.4 SX CA-593 AF
séria SC, čís. 
193004

ZFA 
1820000431713
2

zelená 
metalíza 1996 1370 59 1570 5

benzín 
bezolo
vnatý 
OČ 95

preprava 
osôb a 
tovaru Európa 16,099.02 146,507

2 osobný automobil M1 DACIA LOGAN AC KOMBI CA-923 BF SD 153633

UU 
1KSDOF5379
98735

strieborná 
metalíza 2007 1598 64 1810 7 BA 95 B

preprava 
osôb a 
tovaru Európa 15,289.12 68,970

3 skriňový automobil ÁVIA A 21.1.F Furgon CA-626 AX SB 369361
TNAA21FN00
1982

červená 
tmavá 1992 3596 60 4300 2 nafta

preprava 
zbierkových 
predmetov 0 11,302.40 62,958

4 nákladné vozidlo N1 RENAULT Master CA247BO SG 285344
VF1JDG2P641
802970 biela 2009 2464 74 3500 6 NM

preprava 
osôb a 
nákladov Európa 22,302.00 15,782

5
6
7
8
9

Názov organizácie:
12/31/2010
Kysucké múzeum v Čadci

Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Tu uveďte len vozidla, ktoré sú v 
súčastnosti havárijne poistenéSledované obdobie (prípadne stav k dátumu):



 * účel použitia
motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy
vozidlo autoškoly, taxislužby, autopožičovne
vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí

 ** cena
tu uveďte cenu vozidla, na ktorú je vozidlo havárijne poistené



Príloha č. 2

P.č. Inv.číslo Názov

1. 86/1999 Osobný automobil Fiat Brava - PZP delimit. KKC1.1.1999 58.44
2. Osobný automobil Fiat Brava - havarijné poistenie 16,099.02 169.04
3. 137/2007 Osobný automobil Dácia - PZP 9/13/2007 58.44
4. Osobný automobil Dácia - havarijné poistenie 15,289.12 160.32
5. 132/2006 Nákladný automobil Ávia - PZP bezodpl. prevod 242.96
6.                                      - havarijné poistenie 12/29/2006 11,302.40 0.00
7. 150/2010 Nákladné vozidlo Renault Master - PZP 2/1/2010 22,302.00 70.52
8. Nákladné vozidlo Renault Master - havarijné poistenie 279.38
9.
10. 67/1996 Osobný automobil Opel Astra - PZP delimit. KKC1.1.1999 7.31
11. Osobný automobil Opel Astra - havarijné poistenie 13,373.83 17.16

S ú č e t * 1,063.57

Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Ročné poistnéPoistná sumaDatum zaradenia do 

užívania



Názov organizácie:
Sledované obdobie:

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

KM v Čadci 8,897 6,803 6,691 5,928 5,190 2,916 2,969 1,613 3,775 58,690.00 Sk       1,193.94 €      1,588.19 €        
Kaštieľ Radoľa 10,367 7,474 11,589 5,161 5,285 3,605 5,206 2,189 7,984 53,950.00 Sk       1,807.74 €      2,264.31 €        
HLUŽ 29,479 31,910 30,259 26,009 26,908 25,321 3,470 5,002 4,938 1,583,600.00 Sk  67,222.40 €    62,327.28 €      
MKD 28,896 30,946 25,990 22,174 22,501 18,204 6,722 8,445 7,786 776,350.00 Sk     26,813.98 €    40,551.61 €      
SPE 0 1,021 6,271 0 629 1,870 0 392 4,401 -  Sk                  364.80 €         1,189.04 €        
Spolu 77,639 78,154 80,800 59,272 60,513 51,916 18,367 17,641 28,884    2,472,590.00 Sk      97,402.86 €      107,920.43 € 

Príloha č. 3

Kysucké múzeum v Čadci

Pobočky a expozície

Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Centrálny objekt
Počet platiacich

návštevníkov
Počet neplatiacich 

návštevníkov 
Výška vybratého

vstupného

2008 - 2010

Návštevnosť



Príloha č. 4

Objekt (názov, obec al. mesto) Vyrubená daň (ročná) Zníženie dane v % Oslobodenie od 
dane (ÁNO/NIE) Pozn.

Kysucké múzeum Čadca
Moyzesova č. 50 255.61 60% nie

Kysucké múzeum - Múzeum kysuckej dediny
a HLÚŽ v Novej Bystrici-Vychylovke 2,239.41 nie nie

Kysucké múzeum - Depozitár Krásno nad Kys. 215.44 nie nie

Kysucké múzeum - Kaštieľ Radoľa 0 nie áno

SPOLU 2,710.46 0.6 0

Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK



Príloha č. 5
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Radoľské slávnosti, vernisáž výstavy 
Svetom, moje svetom 8/22/2010 Kaštieľ Radoľa Kysucké múzeum v Čadci Obec Radoľa Obecný úrad Radoľa

podujatie bolo financované zo 
zdrojov hlavného organizátora a 
spoluorganizátora

Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom

Názov podujatia Termín Miesto

participácia KO

ná
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participácia obce,mesta

Poznámka



Príloha č. 6

Medzinárodné podujatia:
Krajina         Zahraničný   Forma spolupráce   
zahr. partnera partner + názov podujatia Miesto konania Termín Organizátor Poznámky

Česká republika Těšínske múzeum Rokovanie o medzinárodnej spolupráci Muzeum Tešínska, Český Tešín 2/3/2010 Kysucké múzeum v Čadci

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Múzeum deťom" Mestský úrad Strumień 2/3/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Česká republika Těšínske múzeum Rokovanie o medzinárodnej spolupráci Muzeum Tešínska, Český Tešín 2/17/2010 Kysucké múzeum v Čadci

Česká republika Těšínske múzeum
Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Spomienky na minulosť slovensko-
českého pohraničia" Muzeum Tešínska, Český Tešín 2/27/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Škola v múzeu" Mestský úrad Strumień 3/3/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Česká republika Těšínske múzeum
Rokovanie o medzinárodnej spolupráci, podpis žiadosti projektu "Tradičné 
zvykoslovia u nás a u susedov" Muzeum Tešínska, Český Tešín 3/22/2010 Kysucké múzeum v Čadci

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Múzeum deťom" Mestský úrad Strumień 3/26/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Česká republika Konferencia Čejkovice 8.4.-9.4.2010

Česká republika Těšínske múzeum
Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Spomienky na minulosť slovensko-
českého pohraničia" Muzeum Tešínska, Český Tešín 4/24/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika

Múzeum stavebnice 
Merkur Police nad 
Metují a Zabezpečenie výstavy Merkur Třinec 4/28/2010 Kysucké múzrum v Čadci

Česká republika Těšínske múzeum Rokovanie o medzinárodnej spolupráci Muzeum Tešínska, Český Tešín 4/30/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika

súkromný zberateľ Jiří 
Mládek z Roudnice 
nad Labem Zabezpečenie výstavy Merkur Roudnice nad Labem 5/5/2010 Kysucké múzrum v Čadci

Chorvátsko Riešenie múzea Ľipovľajani, Chorvásko 5.5.-9.5.2010

Česká republika

Múzeum stavebnice 
Merkur Police nad 
Metují a súkromný 
zberateľ Jiří Mládek z 
Roudnice nad Labem Výstava stavebnice Merkur Kysucké múzeum v Čadci

10.5.2010-
19.9.2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Muzeum stavebnice Merkur 
Police nad Metují a Jiří 
Mládek 

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Škola v múzeu" Mestský úrad Strumień 5/12/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Realizácia medzinárodného podujatia - "Drôtovaná a medová krása"
Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 5/14/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Česká republika Těšínske múzeum Realizácia medzinárodného podujatia - "Po stopách gastronómie"
Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 5/16/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika Vedecká konferencia Český Tešín 5/20/2010

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Múzeum deťom" Mestský úrad Strumień 5/24/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień
Realizácia medzinárodného podujatia - "Kuchyňa starých materí" a "Detská 
olympiáda"

Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 5/31/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Realizácia medzinárodného podujatia - "Deň detí"
Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 6/1/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

M E D Z I N Á R O D N Á     S P O L U P R Á C A     
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti   Ž S K 



Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Škola v múzeu" Mestský úrad Strumień 6/9/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Realizácia medzinárodného podujatia - "Živý šach" Kaštieľ Radoľa 6/11/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Realizácia medzinárodného podujatia - "Maškariáda"
Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 6/18/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Česká republika Těšínske múzeum
Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Spomienky na minulosť slovensko-
českého pohraničia" Muzeum Tešínska, Český Tešín 6/19/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika Pracovná porada Přerov 6/23/2010

Česká republika Těšínske múzeum Realizácia medzinárodného podujatia - Pozdrav od susedov
Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 7/11/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika Těšínske múzeum
Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Spomienky na minulosť slovensko-
českého pohraničia", príprava projektu "História spája" Muzeum Tešínska, Český Tešín 7/22/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika Těšínske múzeum Podpis projektu "História spája" Muzeum Tešínska, Český Tešín 8/9/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika
Gotic, prispevková 
organizácia Prezentácia tradičnej ľudovej kuchyne Kysúc Mosty u Jablunkova 8/28/2010

Gotic,prispevková 
organizácia, Mosty u 
jablunkova

Česká republika Těšínske múzeum
Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Spomienky na minulosť slovensko-
českého pohraničia" Muzeum Tešínska, Český Tešín 9/4/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Rusko Tour operátori z Ruska Prezentácia tradičných remesiel
Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 9/5/2010 ŽSK

Česká republika Těšínske múzeum
Realizácia medzinárodného podujatia - Návrat k remeslám starých otcov a 
materí

Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 9/5/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Škola v múzeu" Mestský úrad Strumień 9/9/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Realizácia medzinárodného podujatia - "Presný zásah" Kaštieľ Radoľa 9/10/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Múzeum deťom" Mestský úrad Strumień 9/23/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Realizácia medzinárodného podujatia - "Stredoveká kuchyňa" Kaštieľ Radoľa 9/24/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Rôzna Rôzny Realizácia medzinárodného podujatia - "16. Etnofilm Čadca 2010" Čadca 29.9.-2.10.2010

Žilinský samosprávny kraj, 
Kysucké múzeum v Čadci, 
Slovenský filmový ústav, 
Mesto Čadca, Kultúrne a 
informačné centrum mesta 
Čadca

Poľská republika Gmina Strumień Realizácia medzinárodného podujatia - "Šarkaniáda"
Múzeum kysuckej dediny, Nová 
Bystrica - Vychylovka 9/30/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Škola v múzeu" Mestský úrad Strumień 10/7/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień
Príprava projektových zámerov, podpis partnerskej dohôdy k projektu "Bližšie k 
sebe" Mestský úrad Strumień 10/13/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Poľská republika Gmina Strumień
Realizácia medzinárodného podujatia - "Workhop" - k ukončeniu projektu 
"Škola v múzeu"

Spoločná prírodovedná expozícia 
v Krásne nad Kysucou, Múzeum 
kysuckej dediny, Nová Bystrica - 
Vychylovka 10/15/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Česká republika Vedecká konferencia Český Tešín 10/21/2010

Poľská republika Gmina Strumień Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Múzeum deťom" - ukončenie projektu Mestský úrad Strumień 10/28/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Gmina Strumień

Česká republika Těšínske múzeum
Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Spomienky na minulosť slovensko-
českého pohraničia", zabezpečenie výstavy "Betlehem - dom chleba" Muzeum Tešínska, Český Tešín 11/6/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika
Valašské múzeum v 
prírode

Pracovné stretnutie k zabezpečeniu medzinárodnej výstavy "Betlehem - dom 
chleba" Rožnov pod Radhoštěm 11/12/2010 Kysucké múzeum v Čadci



Poľská republika
Osrodek kultúry 
Istebne

Pracovné stretnutie k zabezpečeniu medzinárodnej výstavy "Betlehem - dom 
chleba" Istebne 11/15/2010 Kysucké múzeum v Čadci

Česká republika, 
Poľská republika

Osrodek kultúry 
Istebne, Gmina 
Strumień, Valašské 
múzeum v prírode, 
Těšínske múzeum, 
Gotic, prispevková 
organizácia Medzinárodná výstava "Betlehem - dom chleba" Kysucké múzeum v Čadci

26.11.2010-
6.1.2011 Kysucké múzeum v Čadci

Česká republika, 
Poľská republika

Těšínske múzeum, 
Gmina Strumień Medzinárodná výstava "Zvony, zvonky, zvončeky" Kysucké múzeum v Čadci

26.11.2010-
31.12.2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika Těšínske múzeum
Pracovné stretnutie k realizácii projektu "Spomienky na minulosť slovensko-
českého pohraničia" Muzeum Tešínska, Český Tešín 12/7/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika Těšínske múzeum
Realizácia medzinárodného podujatia - vyhodnotenie súťaže "Zvony, zvonky, 
zvončeky" Kysucké múzeum v Čadci 12/10/2010

Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Česká republika Těšínske múzeum Realizácia medzinárodného podujatia "Od Lucie do Troch kráľov" Kaštieľ Radoľa 10/12/2010
Kysucké múzeum v Čadci, 
Múzeum Těšínska

Poľská republika Gmina Strumień Podpis partnerskej dohody projektu "Po stopách živej prírody" Mestský úrad Strumień 12/17/2010 Kysucké múzeum v Čadci



Príloha č. 8

 Celkom  Požadovaná 
dotácia 

 Získaná 
dotácia 

 Zdroje zo 
ŽSK 

 Vlastné 
zdroje  

 Ostatné  

Monografia Archeológia na 
Kysuciach

Oboznámiť verejnosť s málo známymi faktami o najstaršej 
minulosti regiónu  populárnou a atraktívnou formou.  
Popularizácia poznatkov o dejinách Kysúc patrí k 
základným prioritám a funkciám Kysuckého múzea v 
zmysle jeho vlastivedného poslania. GS ŽSK 2010 odboru kultúry 3180 2650

neschválené, 
realizované z 
rozpočtu múzea

Deti v prírode

 Vyvolať záujem u detí a mládeže o aktívne a 
plnohodnotné trávenie voľného času a zlepšenia ich 
postoja a duchovného rozvoja voči kultúrnym inštitúciám 
a službám, ktoré poskytujú verejnosti.

Rada vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu 
kriminality - dotácie zo 
štátneho rozpočtu 
na financovanie projektu v 
oblasti prevencie kriminality

2500 2000

neschválené

Spoznaj ľudovú tvorbu

Vyvolať záujem u detí a mládeže o aktívne a 
plnohodnotné trávenie voľného času a zvýšenie ich 
duchovného rozvoja sebavzdelávaním v oblasti ľudovej 
tvorby.

Rada vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu 
kriminality - dotácie zo 
štátneho rozpočtu 
na financovanie projektu v 
oblasti prevencie kriminality

1800 1440 1326.07 -  €             331.64 €        -  €            
6/2010-
11/2010

Sprievodca Spoločnou 
prírodovednou expozíciou - 
nepredajný propagačný 
materiál

Zvýšenie informovanosti a záujmu verejnosti o prvú 
Spoločnú prírodovednú expozíciu - výsledku spoločného 
projektu štyroch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja. 

GS MK SR 2010 2. Kultúrne 
aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií 2.2 múzeá a galérie 2,000 €          1,900 €            

neschválené

Modernizácia stálej expozície 
Kysuckého múzea v Čadci

Priblížiť pútavou formou kysucké drotárstvo, archeológiu a 
osobnosť E.A.Cernana. 

GS MK SR 2010 2. Kultúrne 
aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií 2.2 múzeá a galérie 20,000 €        19,000 €          

neschválené

Modernizácia počítačového 
systému a informačno-
komunikačných technológii 
Kysuckého múzea v Čadci

Zvýšenie štandardnej európskej úrovne v oblasti 
implementácie informačných technológií do základných 
činností múzea.  

GS MK SR 2010 2. Kultúrne 
aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií 2.2 múzeá a galérie

1,240 €          1,178 €            1,000.00 €        62.00 €          -  €             -  €            6/2010

Oplotenie usadlosti u 
Hruškuliaka - vytvorenie 
Agroexpozície

Modernizácia a oživenie expozície Múzeum kysuckej 
dediny v Novej Bystrici – Vychylovke o novú expozíciu 
prezentujúcu spôsob života našich predkov, spôsob 
chovania drobných domácich zvierat, vytvorenie 
detailnejšieho znázornenia typickej kysuckej usadlosti. 

GS MK SR 2010 2. Kultúrne 
aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií 2.2 múzeá a galérie

23,335 €        22,168 €          

neschválené

Stredoveká kuchyňa - 
vybudovanie a vybavenie 
dobovej stredovekej kuchyne

Rozšírenie a zatraktívnenie kultúrno-prezentačných 
činnosti a prezentácii múzea o nové a netradičné 
podujatia, ktoré sú vhodné v danom objekte Kaštieľa v 
Radoli pochádzajúceho zo 16. storočia. 

GS MK SR 2010 2. Kultúrne 
aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií 2.2 múzeá a galérie

1,300 €          1,235 €            

neschválené

Pozn.
Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podané v roku 2010

Názov projektu Cieľ projektu,
stručný opis

 Finančný zdroj, 
program, podprogram 

Termín 
realizácie

Skutočné náklady                                                               
projektu

Očakávané náklady projektu



Výstava "Lesné železnice na 
Slovensku"

Prezentovať  verejnosti bohatú históriu bývalých lesných 
železníc a súčasnosť ich zachovaných častí ako 
významných technických kultúrnych pamiatok .

GS MK SR 2010 2. Kultúrne 
aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií 2.2 múzeá a galérie 4,520 €          4,294 €            

neschválené, 
realizované z 
rozpočtu múzea

Rekonštrukcia strešných 
krytín - maštaľ a stodola 
usadlosti do Potoka

Zlepšenie stavu objektov tradičného ľudového staviteľstva 
Múzea kysuckej dediny pre dôstojnú prezentáciu spôsobu 
života a kultúry kysuckého ľudu. 

GS MK SR 2010 2. Kultúrne 
aktivity v oblasti pamäťových 
inštitúcií 2.2 múzeá a galérie 16,455 €        15,632 €          7,400.00 €        823.00 €        1,853.00 €     -  €            

5/2010-
6/2010

Na kysuckých lúkach - 
II.ročník celoslovenskej 
súťaže v kosení trávy

Prezentácia tradičného kosenia trávy ručnými kosami, 
utužovanie tradičných vzťahov pri priateľských 
stretnutiach koscov z celého Slovenska, prezentácia ich 
zručnosti, šikovnosti a rýchlosti pri kosení za 
povzbudzovania návštevníkmi.  

GS MK SR 2010 8. 
Nehmotné kultúrne 

dedičstvo a kultúrno-
osvetová činnosť 8.1 

Prehliadky, festivaly, súťaže 1,000 €          950 €               

neschválené, 
realizované z 
rozpočtu múzea

Ospievané Beskydy - 
prezentácia tradičných 
ľudových jedál pri zvykosloví

Uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry - 
hudobnej a jazykovej, tradičných ľudových jedál ako aj 
obradov a zvykov v podaní folklórnych kolektívov, ktoré 
zastupujú región Kysuce.  

GS MK SR 2010 8. 
Nehmotné kultúrne 

dedičstvo a kultúrno-
osvetová činnosť 8.1 

Prehliadky, festivaly, súťaže 3,645 €          3,462 €            500.00 €           182.00 €        59.61 €          -  €            
6/2010-
8/2010

Ľudový odev Kysúc

Uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry 
prostredníctvom prezentácie tradičného ľudového odevu 
Kysúc využívaného pri zvykoch a tradíciách. 

GS MK SR 2010 8. 
Nehmotné kultúrne 

dedičstvo a kultúrno-
osvetová činnosť 8.3 Vznik a 

prezentácia tvorby 2,000.00 €     1,900.00 €       1,000.00 €        100.00 €        56.00 €          -  €            
5/2010-
6/2010

Podpora zamestnanosti 
občanov so zdravotným 
postihnutím

Poskytnutie príspevku na úhradu 
prevádzkových nákladov  chránenej dielne 
alebo chráneného  pracoviska podľa § 60 
zákona  č. 5 /2004 Z.z.  Cieľom je podpora 
tvorby pracovných miest pre občanov so 
zdravotným postihnutím v chránených dielňach 
a chránených pracoviskách a podpora 
samozamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím.

ESF NP II - 2, Schéma 
pomoci de minimis DM-
1/2007 na podporu 
zamestanosti občanov so 
zdravotným postihnutím 2,419.00 €     2,419.00 €       2,419.00 €        -  €             -  €             -  €            

január - 
december 

2010

Múzeum deťom

Vytvoriť nové cezhraničné kontakty, upevniť vzájomné 
cezhraničné slovensko-poľské „people to people“ vzťahy 
a prehĺbiť spoluprácu medzi inštitúciami prostredníctvom 
realizácie kultúrno-športových podujatí pre deti v 
expozíciách KM. V rámci mikroprojektu sa vybuduje 
minipark zábavy a oddychu pre deti.

Program cezhraničnej 
spolupráce PL-SK 2007-

2013 - Fond 
mikroprojektov

14,292.90 €   13,673.35 €     13,351.74 €      702.74 €        -  €             -  €            
1/2010-
10/2010

podaný a schválený 
v roku 2009, 
realizáizácia projektu 
až v roku 2010

Škola v múzeu

Zmodernizovať prístup múzea k edukačným procesom v 
prírodovednej oblasti - netradičným spôsobom sa lepšie 
priblížiť k vyučovanej problematike prostredníctvom 
vybudovania špecializovanej učebne priamo v 
prírodovednej expozícií a tak prispieť k vytvoreniu čo 
najlepších podmienok pre školy v poskytovaní vzdelania.

Program cezhraničnej 
spolupráce PL-SK 2007-

2013 - Fond 
mikroprojektov

19,302.00 €   18,336.90 €     17,637.35 €      928.28 €        -  €             -  €            
1/2010-
10/2010

podaný a schválený 
v roku 2009, 
realizácia projektu až 
v roku 2010



Bližšie k sebe

Podpora rozvoja cestovného ruchu a kultúrneho 
potenciálu cezhraničného regiónu vydaním spoločných 
propagačných materiálov o expozíciách Kysuckého 
múzea v Čadci a zaujímavostiach gminy Strumień, ktoré 
poskytnú ucelený obraz o kultúrnych, historických a 
prírodných zaujímavostiach  a lepšie poznanie 
cezhraničného partnera. 

Program cezhraničnej 
spolupráce PL-SK 2007-

2013 - Fond 
mikroprojektov

15,065.00 €   14,311.75 €     

v procese 
schvaľovania

Po stopách živej prírody
Zvyšovanie povedomia o živej prírode a prírodnom 
dedičstve vybudovaním stálej expozície chránených 
druhov živej prírody Beskýd v prírodovednej expozícii

Program cezhraničnej 
spolupráce PL-SK 2007-

2013 - Fond 
mikroprojektov 34,903.00 €   33,157.85 €     

v procese 
schvaľovania

Spomienky na minulosť 
slovensko-českého 
pohraničia

Cieľom projektu je uchovávať a sprístupňovať dedičstvo 
ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, tradičných obradov 
a zvykov s dôrazom na pôvodnosť folklórneho prejavu 
súborov, ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný 
región ako aj podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako 
súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a tvorivo ju 
popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou 
prostredníctvom skvalitnenia propagácie expozícií múzeí. 
V rámci projektu sa zrealizujú kultúrno-spoločenské 
podujatia, vzdelávacie podujatie a výstava. Partnerské 
múzeá zo SR a PR vydajú spoločný propagačný materiál.

Program cezhraničnej 
spolupráce SR-ČR 2007-

2013 - Fond 
mikroprojektov

19,953.00 €   18,955.35 €     14,052.57 €      739.61 €        19.61 €          -  €            
1/2010-
12/2010

podaný v roku 2009, 
schválený a 
realizáizácia projektu 
až v roku 2010

Tradičné zvykoslovia u nás a 
u susedov

Vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná 
spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr. Program cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR 2007-
2013 - Fond 

mikroprojektov
19,997.00 €   18,997.15 €     18,649.69 €      160.80 €        -  €             -  €            

11/2010-
9/2011

naďalej v procese 
realizácie, 
spolufinancovanie 
projektu je vyjadrené 
k 31.12.2010

História spája
Cezhraničná integrácia a zintenzívnenie dlhodobých 
foriem spolupráce v oblasti historického výskumu a 
prezentácie kultúrneho dedičstva.

Program cezhraničnej 
spolupráce SR-ČR 2007-

2013 - Fond 
mikroprojektov 23,493.95 €   22,319.25 €     21,464.25 €      

realizácia až v roku 
2011 a 2012



Príloha č. 9

Fyzický Prepočítaný Fyzický Prepočítaný Odborní zam. Ostatní zam. Všetci zam. Odborní zam.

2010 39 36 40 36.25 6 33 229,521.76 531.30 653.16
2009 42 38.3 45 40 5 37 251,030.27 546.19 631.60
2008 41 37.3 46 40.25 5 36 6,934,837 15 493,- 19 386,-
2007 41 37.3 43 39.25 4 39 6,346,475 14.179,- 17.160,-
2006 40 36.9 42 39 4 38 5,855,131 13.223,- 15.102,-
2005 40 36.5 42 39 4 38 5,425,947 12.388,- 13.294,-
2004 39 35.9 42 39 4 38 5,090,856 11.817,- 15.904,-
2003 35 34.5 39 37 5 34 4,673,092 11.288,- 13.711,-
2002 39 38.1 39 37 5 34 4,422,995 9.674,- 12.848,-
2001
2000
1999

Počet zamestnancov 
podľa OŠ

Štruktúra zamestnancov Priemerná mzda
Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Počet zamestnancov 
skutočný

Obdobie Mzdové náklady



Príloha č. 10

Vlastné príjmy
Dotácia z 
verejných 
zdrojov

Celkom

2006 16,948 2,630 10,093 14,298 15.51805523 158.43
2007 18,373 2,948 11,137 14,456 16.04528384 146.24
2008 17,832 2,941 12,454 17,012 16.49282189 160.41
2009 584,546 116,277 413,494 529,771 19.89184769 5.29
2010 624,633 123,844 457,525 581,369 19.82668223 5.66

Dotácia z 
verejných 

zdrojov na 1 
návštevníka

NÁKLADY, VÝNOSY A SEBESTAČNOSŤ ORGANIZÁCIE

Rok Náklady celkom          
(tis. Sk, EUR) Sebestačnosť (%)

Výnosy (tis. Sk, v  EUR)
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