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c) Správa zbierky 

IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti za rok 2022 

a) Rozpočtové hospodárenie 
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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 

Múzeum Vojtecha Löfflera (ďalej len „MVL“, v sieti profesionálnych kultúrnych zariadení 
Slovenska vedené ako galéria RG13/98).  
Múzeum bolo zriadené ako príspevková organizácia v roku 1993 Mestskou časťou – Košice 
Staré Mesto. Je súčasťou kultúrnej základne mesta Košice, vykonáva základné odborné 
činnosti určených zákonom o múzeách a galériách ( 206/2009 Z.z.)  
V rámci sprístupňovania zbierkových predmetov prezentuje stálu expozíciu, zameriava sa aj 
na prezentáciu tvorby umelkýň a umelcov aktuálnej umeleckej scény vizuálneho umenia, 
aktivity zamerané na galerijnú pedagogiku, besedy zamerané na zvýšenie kultúrneho 
povedomia a rozšírenie kultúrno umeleckých vedomostí návštevníkov, stretnutia s umelcami 
v rámci komentovaných prehliadok, usporiadanie komorných koncertov s účasťou domácich 
a zahraničných hosťujúcich umelcov. Nadobúdanie zbierkových predmetov, odborná 
evidencia a revízia zbierkových predmetov, odborná ochrana zbierkových predmetov, 
vedecko-výskumná činnosť - prinášať a rozvíjať nové poznatky a informácie ako súčasť 
vedomostného systému múzea v súlade s jej zameraním a špecializácie je  poslaním inštitúcie 
a zákonnou povinnosťou. Múzeum spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s umeleckými 
školami a dáva priestor mladým talentom v rôznych oblastiach (napr. výstavy a komorné 
koncerty). Medzi úspešné výsledky za posledných 5 rokov činnosti možno zaradiť najmä 
organizovanie kolektívnych výstav súčasného umenia s medzinárodnou účasťou, výstavy 
prezentujúce umelcov zo širšieho regiónu východného Slovenska, ktoré sú uznávané 
odbornou verejnosťou.  MVL ponúka možnosť individuálnych prehliadok aj tvorivých 
výtvarných aktivít podľa individuálnych požiadaviek.  
Každoročne sa MVL svojimi aktivitami zapája do podujatí ako sú Biela noc, Noc múzeí, Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva a iné. 
Zamestnanci  MVL  pracujú s nadšením a plným nasadením aj nad rámec svojich pracovných 
povinností.  



 
 

II. ZHODNOTENIE ROKU 2022 

 
MVL plnilo svoje poslanie v roku 2022 v súlade so štatútom, plánom hlavných úloh a 
schváleným rozpočtom.  Múzeum svojou činnosťou prispelo k obohateniu kultúrno-
umeleckého života Košíc aj napriek náročnému roku a výzvam (pandémie, inflácia v dôsledku 
vojnového konfliktu na Ukrajine).  
Vedenie a zamestnanci múzea sa usilujú o to, aby činnosť MVL bola na vysokej odbornej 
a umeleckej úrovni adekvátnej kultúrnym tradíciám, hodnotám mesta Košice i odkazu a 
dedičstvu sochára V. Löfflera. V roku 2022 na základe pripravenej programovej koncepcie 
organizovalo MVL výstavy z klasického aj súčasného vizuálneho umenia (prioritne z tvorby 
domácich etablovaných a začínajúcich umelcov) komorné koncerty vážnej hudby, 
komentované prehliadky, odborné prednášky, tvorivé aktivity a iné.  
MVL sa stará o vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov, ktoré sa okrem jeho odborného 
ošetrenia usiluje doplniť akvizíciou nových umeleckých diel.  
V rámci ošetrenia zbierkového fondu spolupracuje MVL so Školou umeleckého priemyslu, 
Jakobyho 15 v Košiciach.  
Vedenie MVL má tendenciu reflektovať na súčasné trendy prezentácie súčasného vizuálneho 
umenia a na záujem výtvarných umelcov prezentovať svoje umenie vo výstavných priestoroch 
MVL. V roku 2022 malo viacero výstavných projektov environmentálny charakter. V lete 2021 
bola zriadená Galerijná rada MVL (ďalej len GR MVL), ktorá je poradným orgánom MVL a aj 
v roku 2022 na základe výzvy Open Call 2022 zostavila výstavný plán pre rok 2023/24.  
MVL sa snaží o zefektívnenie fungovania inštitúcie reflektovaním na súčasné spoločenské 
a ekonomické dianie na Slovensku. 
Z dôvodu pandémie COVID – 19 bolo múzeum pre verejnosť otvorené s obmedzeniami na 
začiatku roka 2022 a preto svoju činnosť sa čiastočne usilovala presunúť do online priestoru.  
V rámci online prezentácie a marketingu boli aktualizované soc. siete, youtube stránka, 
webstránka, Google stránka a wiki stránka múzea, ktoré sa stali platformou pre kontakt 
s verejnosťou.  Múzeum následne pokračovalo vo svojej činnosti za dodržiavania platných 
hygienických opatrení pre návštevníkov aj zamestnancov.  
 
Aktuálnou výzvou pre MVL je riešenie stavu historickej budovy múzea. Budova MVL je 
národná kultúrna pamiatka v pamiatkovej rezervácii – historickom jadre mesta Košice, 
registrovaná v ÚZPF pod 3580/1 (Dom meštiansky). 
V roku 2022 sa podarilo v rámci spolupráce s Pamiatkovým úradom SR cez projekt Pro 
Monumenta získať Technickú správu kultúrnej pamiatky – report porúch (kód V0154, 
vypracoval: Ing. arch.  Jackovič, júl 2022) kde bol zistený stavebno-technický stav budovy: 3. 
narušený.  
V júni sa podarilo získať aj dotáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2022 
na obnovu, ochranu, a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 6000 
eur na podporu realizácie Architektonicko-historického výskumu pre obnovu MVL, ktorý bol 
ukončený v decembri 2022.  
V lete 2022 sa realizovala oprava ÚK a výmena nefunkčných radiátorových ventilov, oprava 
bleskozvodov (na základe povinnej revíznej správy) a čistenie odkvapov budovy. 
V máji 2022 bolo potrebné riešiť akútnu poruchovú situáciu - zatečenie vody do pivnice cez 
múry múzea a koncom novembra 2022 došlo k odhaleniu problému s kanalizáciou, ktorý je 



pravdepodobnou príčinou vlhnutia stien vo výstavných priestoroch múzea a zápachu v átriu v 
prípade dažďov. O stave kanalizácie bol informovaný zriaďovateľ. 
 
Na jeseň 2022 sa podarilo čiastočne vyčistiť strešné svetlíky múzea a svetlík v átriu od hrubých 
nečistôt, jemného prachu a nánosov. Stav svetlíkov si ale vyžaduje komplexné riešenie.    
 
Historická budova MVL si vyžaduje systematickú starostlivosť, ktorá bola zanedbaná. (napr: 
čistenie a oprava odkvapu, kanalizácie, ošetrenie strechy, starostlivosť o nádvorie (zeleň, 
suché konáre a iné), čistenie svetlíkov, upratanie podkrovia a pivnice, tesnenie okien, stav ÚK 
a iné..)  
 
Okrem budovy MVL sa zamestnanci starajú aj o hrobové miesto sochára V. Löfflera a jeho 
rodiny (rodičov VL, manželky Emílie a manželky Kláry) na Verejnom cintoríne na Rastislavovej 
ulici. 
 
Personálne zabezpečenie MVL je dlhodobo poddimenzované. V roku 2022 pracovali na plný 
úväzok 2 zamestnanci, 4 zamestnanci pracujú na čiastočný úväzok. Výstavné projekty sa 
realizujú v spolupráci s externými kurátormi. Nevyhnutné ošetrenie umeleckých diel sa 
realizuje v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach. Odborné ošetrenie 
externými reštaurátormi (v prípade schválenej dotácie FPU). Činnosť galerijného pedagóga, 
lektora zabezpečujú externí zamestnanci formou dohody, rovnako ako aj technickú realizáciu 
inštalácii výstav. 
 
Dobrou správou bolo pre MVL získanie finančných dotácií  MK SR  (IROP) a FPU (výstavné 
prezentačné aktivity / ošetrenie zbierkového fondu) 
  
Z dôvodu získania mimorozpočtových zdrojov sa vedenie múzea zapojilo aj v roku 2022 do 
aktuálnych dotačných výziev FPU pre rok 2022/23 a dotačnej výzvy nadácie VSE a MK SR 
(kultúra znevýhodnených skupín)  
 
 
  



III. VYHODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 

A, VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 
 
Výstavná sieň prízemie 

Amálka Valenčíková - In(time)  
Kurátorka: Katarína  Balúnová 
Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil FPU 

Trvanie: 24.2. 2022 – 
10.4.2022 
 

Viliam Slaminka Posilka/gym 
Kurátor: Omar Mirza 

Trvanie: 22. 4 – 26.6. 2022  
 

Michaela, Mária a Patrik Bujňák Furnicoolture 
Kurátorka: Michaela Bujňáková 

Trvanie: 7.7. – 4.9.2022 

Alexander Eckerdt - Na konci Veľkej modrej cesty  
Kurátor: Peter Markovič 
Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil FPU 

Trvanie: 16.9. – 4.12.2022 
 

Oleg Šuk – Muž, dom a čln 
Kurátorka: Ivana Komanická  
Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil FPU 

Trvanie: 16.12.2022 - 
26.2.2023 

 
Výstavný priestor poschodie 

Stála expozícia a pamätná izba 
Redesign inštalácie v stálej expozícii –  
Výber z diel – miniatúry/vitríny V. Löfflera – 
 žena v tvorbe V. Löfflera 
kurátorka: Noémi Ráczová 

Realizované v októbri 2022 
 

Maľba naživo - kolektív autoriek FUTUKE 
kurátorka: Eva Moflárová 

Trvanie: 24.2. - 3.4. 2022  
 

Vlado Eliáš - Silver and Gold 
kurátor: Tomas Agat Blonsky 

Trvanie: 7.4. -29. 5.2022 
 

Výstava akvizícii 2020-21 Trvanie: 1.6. - 19.6.2022  
Ľubomír Ontkóc - RAW  
kurátorka: Zuzana Labudová 

Trvanie: 16. 6. - 25. 9. 2022  
Integrované do stálej expozície  

Richard Roháč - Predsudky 
kurátorka: Eva Čarnoká 

Trvanie: 23.6. - 28. 8.2022  
 

Alexander Eckerdt - Na konci Veľkej modrej cesty  
Kurátor: Peter Markovič 
Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil FPU 

Trvanie: 16.9. – 4.12.2022 
 

Anna a Klára Štefanovičová 
Pestro-pravidelné prvky príbytku 
Kurátor: Dávid Marcin 

Trvanie: 16. 12. 2022 -12. 2. 2023 
 

 
 
 
 
  



Výstavný priestor ÁTRIUM 

MIXER výstava odborov Propagačné výtvarníctvo 
a Propagačná grafika  
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice   

Trvanie: 15.1.-24.2.2022 

Amálka Valenčíková In(TIME) 
kurátorka: Katarína Balúnová 

Trvanie: 24. 2. - 10. 4.2022 
 

Cena V. Löfflera  II. ročník 
výstava vybraných diel  

Trvanie: 20.4.-17.5.2022  
20.4. 2022 / 17.00 slávnostné 
odovzdávanie cien 

Maturitná výstava odboru Propagačné výtvarníctvo, 
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice   

Trvanie: 20.5. - 19.6.2022 
 

Jana Andrejková Individual vs Universal 
Kurátorka: Sofia Čepková  

Trvanie: 26.7 - 4.9.2022 
 

 
Na youtube stránke múzea boli vyhotovené videá panoramatickej prehliadky vybraných 
výstav a krátke reklamné videá s autormi pod názvom Ako vzniká dielo. 
https://www.youtube.com/channel/UCd-ruCCNexw9DfnMtQ8s8zg/playlists 
 
Návštevnosť výstav MVL 
Január 220 

Február 263 

Marec 456 

Apríl 779 

Máj   1223 
Jún  903 

Júl  555 

August  326 

September  453 

Október  629 

November  528 

December  350 
SPOLU  6685  

 
B) MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

Komorné koncerty 

1. Klavírny koncert  

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice 

22.3.2022 

2. Ladislav Palkovič – Klavírny recitál  10.4.2022 

3. Komorný koncert   

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice 

24.4.2022 

4. Absolventský koncert 

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice 

29.4.2022 
 

https://www.youtube.com/channel/UCd-ruCCNexw9DfnMtQ8s8zg/playlists


5. Vokálny koncert  

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice  

4.5.2022 

6. Absolventské koncerty 

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice 

19.5, 24., 26., 27.5. 2022   

7. Letný dúšok hudby  

Koncert pedagógov  

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice  

14.6.2022 

8. GYMPOSBAND 

Koncert študentov Gymnázia Poštová, Košice 

15.6.2022 

9. Koncert Konja k Svetovému dňu hudby 2022 

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice 

22.6.2022 

10. Koncert operných árii a klavírnych diel 

Mária Tajtáková  a Bohdan Koval 

28. 6.2022 

11. Mykhaylo a Dana Zakharya 

Ukrajinskí skladatelia a skladateľky 

22.9. 2022 

12. Most medzi nami  - Dni českej kultúry 2022 

Slovenská poézia v piesni - Roman Janál a Karel Košárek 
Spoluorganizátor: Český spolok Košice 

11. 10. 2022 

13. Impressions - Mária Tajtáková, Ladislav Fančovič 11. 11. 2022 

14. Piesne Mikuláša Šneidra Trnavského 

Komorný koncert pedagógov a žiakov  
Konzervatórium Timonova, Košice 

22. 11. 2022 

15. Koncert na Luciu u Vojtecha KONJA 13. 12. 2022 

16. Adventný koncert KONJA 21.12.2022 

 
Návštevnosť koncertov:  
Január - Február 0 

Marec 66 

Apríl 159 

Máj 267 

Jún 167 
Júl - August 0 

September  120 
Október  74 

November 102 

December 111 
SPOLU  1066  

  



Besedy a odborné prednášky 
 
Szaszák Juraj – Koho Košice oslovili 
Beseda a prezentácia knihy v maďarskom jazyku 

21.1.2022 

Veronika Szeghy – Gayer: László Tost – meštanosta Košíc 
prezentácia knihy v maďarskom jazyku  

26.4.2022 

Potrebujeme publikum Talkshow 
Anikó Varga, Peter Havasi, Szabolcs Koteles 

21.5.2022 

Štefan Kocka 
Preventívne ošetrenie diel na papierovej podložke zo zbierok Múzea 
Vojtecha Löfflera v Košiciach 
Odborná prednáška 
Výstup k projektu odborného ošetrenia zbierkových predmetov na 
papierovej podložke - Z verejných zdrojov podporil FPU 

19.5 .2022  

Klára Králová: Autenticita, druhotné zásahy, patina 
Odborná prednáška 

29.6.2022 

Anna Otvos: Márai Ilona – Denník 1948-1979 
prezentácia knihy v maďarskom jazyku 

13.7.2022 

Interakcia materiálov v tvorbe Ľubomíra Ontkóca a Vojtecha Löfflera  
Beseda s výtvarníkom Ľubomírom Ontkócom a kurátorkou Zuzanou 
Labudovou  

23.9.2022 
DEKD 

Veronika Szeghy – Gayer: László Tost – meštanosta Košíc 
Prezentácia knihy Milan Kolcun a Veronika Szeghy – Gayer 

19.10.2022 

Katarína Balúnová: Mikuláš Kravjanský, Za scénou  
Odborná prednáška 

4.11.2022 

 
 
 
Návštevnosť prednášok a besied:  

Január 70 

Február-Marec 0 
Apríl 74 

Máj 74 

Jún 13 
Júl-August 0 

September 30 

Október  70 

November 55 

December 0 
SPOLU  386  

 
 
 
 
  



Tvorivé aktivity pre deti  
 
Na základe záujmu ponúka MVL tvorivé aktivity k jednotlivým výstavám pre deti MŠ a žiakov 
ZŠ a SŠ. Rozbehla sa v roku 2021 spolupráca s viacerými strednými školami a ZUŠ Kováčska, 
Košice. Žiaci a pedagógovia navštevujú výstavy, besedy a komentované prehliadky. 
V rámci tvorivého programu galerijnej pedagogiky pre deti a mládež je vytvorený pracovný list 
pre deti a žiakov k aktuálnym výstavám, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webstránke 
múzea. https://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier-/muzeum-pre-deti 
Tvorivý deň detí pre deti z Ukrajiny s finančnou podporou zriaďovateľa MČ-Košice Staré-
Mesto sa uskutočnil 4.6.2022 
Tvorivý letný tábor pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sa uskutočnil 16.-20.8.2022.  
 
Večerná kresba pre verejnosť  
 
MVL ponúka záujemcom raz týždenne večernú kresba pre dospelých pod vedením lektora. 
O večernú kresbu je veľký záujem, počet účastníkov je limitovaný na 10 osôb, z priestorových 
dôvodov, v decembri sa večerná kresba nekonala. Návštevnosť za rok 2022 bolo spolu 331 
účastníkov. 
 
Komentované prehliadky a workshopy s autormi  a kurátormi k výstavám  
Komentované prehliadky sú priebežne a podľa záujmu realizované lektormi MVL.  
 

Komentovaná prehliadka k výstave INTIME s kurátorkou  Katarínou 
Balúnovou a autorkou Amálkou Valenčíkovou 

25.3.2022 

Mäkká plastika  
Workshop pre verejnosť  s výtvarníčkou Amálkou Valenčíkovou 

25.3.2022 

Mäkká plastika II- 
Workshop pre verejnosť  s výtvarníčkou Amálkou Valenčíkovou 

30.3. 2022 

Komentovaná prehliadka s autorom Vladom Eliášom k výstave – Silver 
and Gold 

18.5.2022 

Komentovaná prehliadka s autorom Richardom Roháčom a kurátorkou 
výstavy Evou Čarnokou k výstave - Predsudky 

26.7.2022 

Workshop pre verejnosť s Noémi Ráczovou k výstave Alexander Eckerdt 
– Na konci Veľkej modrej cesty 

10.10.2022 

Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy Petrom Markovičom 
k výstave Alexander Eckerdt – Na konci Veľkej modrej cesty 

20.10.2022 

 
Zapojenie MVL do celoslovenských podujatí 
 

NOC MÚZEÍ a GALÉRIÍ  14.5.2022 V spolupráci so ŠUPKE a KONJA 

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

Vernisáž Alexander Eckerdt- Na konci Veľkej modrej cesty 
16.9.2022 

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

Beseda – Ľubomír Ontkóc, Zuzana Labudová 
23.9.2022 

 
 
 

https://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier-/muzeum-pre-deti


 
 
Doplňujúce kultúrno spoločenské aktivity 
 

Valentínske srdiečka 
Komunitná aktivita – inštalácia Valentínskych odkazov v priestoroch MVL 

12.2-20.2.2022 

Výstava plagátov na podporu Ukrajiny  
V spolupráci so ŠUP KE 

marec 2022 

Naživo z MÚZEA VL  
RTVS Rádio Patria – maďarské vysielanie  

20.9.2022 

 
CELKOVÁ  PREZENČNÁ NÁVŠTEVNOSŤ MVL v roku 2022: 6685 
 

C) SPRÁVA ZBIERKY 

Múzeum v roku 2022 rozšírilo svoj zbierkový fond o 9 diel. 
Jedná sa o 2 autoportéty, ktoré múzeu darovali samotní autori,  1 dar od  súkromnej osoby a 
6 zbierkových predmetov preradených z dokumentačného fondu (pozostalosti po V. 
Löfflerovi a K. Löfflerovej). 
 
Komisia na tvorbu zbierok spomínané diela prijala do zbierkového fondu  
MVL na svojom zasadnutí dňa 8. 11. 2022. 
 
V roku 2022 MVL úspešne realizovalo projekt  Odborné ošetrenie umeleckých diel na papieri 
zo zbierkového fondu MVL, podporené finančnou dotáciou z Fondu na podporu umenia. V 
rámci projektu bolo odborne  ošetrených 87 diel (akvarelov, kresieb a grafík).  
 
V spolupráci so Školou umeleckého priemyslu Jakobyho 15 v Košiciach  prebieha základné 
ošetrenie 6 diel. Jedná sa o nasledovné diela: 
 
1.      Neznámy autor, Modliaci muž, inv. č. 1976 
2.      Dorogi Imre, Rozhovor, inv. č. 1985 
3.      Neznámy autor, Kristus, inv. č. 1993 
4.      Neurčený autor, Portrét mladej ženy, inv. č. 1994 
5.      Groszová-Galamb Alžbeta, Námestie, inv. č. 2064 
6.      Groszová-Galamb Alžbeta, Veža frant. Kostola, inv. č. 2069 
 

Predmety zbierkového fondu k 31.12.2022 2288 

Akvizícia umeleckých diel v roku 2022 9 

 
  



IV. VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 

 

a)  ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

 
Schválený rozpočet na rok 2022     142 500,00 € 
Schválená dotácia od zriaďovateľa MČ KE – STARÉ MESTO   107 000,00 € 
Po úprave dotácia od zriaďovateľa MČ KE – STARÉ MESTO             3 500,00 € 
Dotácia od mesta Košice         32 000,00 € 
Plánované vlastné príjmy MVL            5000,00 € 
Vlastné príjmy skutočnosť MVL                   11 268,81 €  
Granty ( FPU, MSK SR)                                                                                 15 000,00 € 
Darované fin. prostriedky                                                                               2 000,00 € 
Vyčerpaná dotácia od zriaďovateľa             110 500, 00 € 
Vyčerpaná dotácia od mesta Košice                    32 000,00 € 
 
 
ČERPANIE ROZPOČTU:  
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/164523 
 
PREHĽAD HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022 
 
Bankové účty: 
 
Účet               Názov účtu                                                                                        Stav k 31. 12. 2022 

221/1              Bežný účet (ČSOB)       45 088,23 € 
221/2              Bežný účet (FIO banka)              20,00 € 
221/3              Účet sociálneho fondu            337,19 € 

Spolu  na bankových účtoch:         45 445,42 € 
Zostatky na účtoch súhlasia so zostatkami na výpisoch z peňažných ústavov. 
 
Pokladničná hotovosť: 
 
Pokladnica v € – účet 211 
Stav pokladnice k 31. 12. 2022   1437,05 € 
 
Stav cenín – účet 213 
491 ks stravných lístkov DOXX á 4,00 €.   0,00 €   
                  
Pohľadávky: účet 311 - Odberatelia 
K 31. 12. 2022 neevidujeme žiadne pohľadávky  0,00 €                     
 
Záväzky:  účet 321 – Dodávatelia 
Neevidujeme žiadne záväzky voči dodávateľom splatné k 31. 12. 2022  0,00 €                                                                             
 
Záväzky:  účet 326 - Nevyfakturované dodávky  40,96 €                        
Nevyfakturované: telekomunikačné služby a internet 40,96 € 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/164523


                                                             
Zúčtovanie so zamestnancami:  
Účet  331/1 Zamestnanci (Mzdy zamestnancov za december 2022)   4764,55 €  
Účet  336/12 Sociálna poisťovňa       1996,48 € 
Účet  336/11 Zdravotné poisťovne         729,74 €              
b, Účet  342 Ostatné priame dane (Zrazené a neodved. preddavky dane)    565,93 € 
 
Spolu záväzky k 31. 12. 2021:           8056,70€ 
 
Náklady budúcich období: účet 381    
Predplatné inzercie na rok 2023        339,08 € 
 
Výnosy budúcich období: účet 384       440,90 € 
Permanentky na rok 2023 
 
 

b) PROJEKTOVÁ ÚSPEŠNOSŤ 

V roku 2022 sa MVL uchádzalo o viaceré dotácie. 8 dotácii bolo podaných v roku 2021, 
výsledky boli zverejnené v roku 2022. MVL úspešne získalo a realizovalo 5 z nich, 3 výstavné 
projekty podporené neboli (FPU). Projekt ošetrenie diel na papierovej podložke zo zbierky 
MVL bol ukončený v roku 2022. Dotácia bola získaná v roku 2021. 
 
V roku 2022 MVL žiadalo o 6 dotácii (FPU, MK SR, Nadácia VSE), 5 z nich nebolo do decembra 
2022 vyhodnotených, 1 žiadosť bola zamietnutá. 
 
V žiadosti o dotácie na výstavné projekty z FPU na rok 2023 nastala zmena, je možné žiadať 
iba na 3 výstavné projekty za organizáciu za rok.  
 
 

Cieľ výzvy Vyhlasovateľ dotácia spolufinancovanie 
Preventívne ošetrenie diel na 
papierovej podložke zo 
zbierky Múzea Vojtecha 
Löfflera 

FPU 4000 Eur 20% 

Výstavný projekt Viliam 
Slaminka: Posilka/Gym 

FPU nepodporené - 

Výstavný projekt Amalka 
Ľudmila Valenčíková: 
IN(time) 

FPU 2000 Eur 10% 

Výstavný projekt 
Furnicoolture 

FPU nepodporené - 

Výstavný projekt Ľubomír 
Ontkóc: RAW 

FPU nepodporené - 

Výstavný projekt Oleg Šuk: 
Muž, dom a čln 

FPU 2000 Eur 10% 



Výstavný projekt Alexander 
Eckerdt: Na konci veľkej 
modrej cesty. 

FPU 5000 Eur 10% 

Obnovme si svoj dom 
Celkový architektonicko-
historický výskum MVL  
Ministerstvo kultúry SR 

MK SR 6000 Eur 1080.- 

Podpora udržateľnosti a 
odolnosti kultúrnych inštitúcií 
IROP-PO7-SC77-2021-75 

MK SR  

 

93 866,60 Eur 5060.- 

Kultúra znevýhodnených 
skupín 
Ministerstvo kultúry SR 

MK SR nepodporené - 

Výstavný projekt 
WHEN SHE DRAWS 
Kurátorka: Eva Moflárová 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Výstavný projekt SEDEM 
Kurátor: Vladimír Beskid 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Výstavný projekt 
ŠUP EXPERIENCE 
Kurátorka: Eva Čarnoká 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

REŠTAUROVANIE DIEL  
na plátne  

FPU V procese 
hodnotenia 

 

REŠTAUROVANIE DIEL na 
papierovej podložke  

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Podpora malých inovácií 
audiosprievodca pre MVL 
2022: digitalizácia  

Nadácia VSE V procese 
hodnotenia 

 

 
 

 

 

  



V. MARKETING A PROPAGÁCIA 

MVL priebežne vyvíja úsilie na propagáciu plánovaných a realizovaných aktivít, výstav 
a podujatí. Na tieto účely používa mailovú komunikáciu na základe vlastnej databázy, tlačenú 
formu reklamy v Staromestských listoch (4 čísla/rok), Košice City Guide (exkluzívny sprievodca 
pre turistov - 4 čísla/rok), online reklamu na stránkach kamdomesta.sk, visitkosice.sk a iné.  
V rámci spolupráce s RTVS Regina Východ a Pátria (maďarské vysielanie) prebieha propagácia 
aktivít MVL aj v relácii Kultúra s redaktorkou Janou Patarákovou (Regina Východ) a v TELKE 
s redaktorom Romanom Martinským.  
 
V roku 2022 intenzívne pokračovala propagácia aktivít MVL na vlastných online platformách. 
Na základe dostupných analýz sú výsledky nasledovné:  
 

Youtube za rok 2022 
1209 zobrazení (pokles oproti roku 2021) 

Webstránka  za rok 2022 
24 677 zobrazení  (rok 2021 - 8000) 

Instagram za rok 2022 
872 sledovateľov  
dosah 14 234 ( nárast 178%) 

Google business page za obdobie 8-12. 2022 
549 interakcií 
7936 zobrazení , 2361 priamych vyhľadávaní 

Facebook Za rok 2022 
2201 sledovateľov  
Dosah za rok 147 888 (nárast o 159%) 

 
 

VI. ZÁVER  

Rok 2022 bol podobne ako rok 2021 vo fungovaní MVL plný výziev. Pandémia postupne 
odznievala, ale vo februári vypukla na Ukrajine vojna. Starostlivosť o historickú budovu múzea 
sa stala nevyhnutnou, nakoľko z dôvodu dlhodobého odsúvania starostlivosti sa už pravidelne 
vyskytujú rôzne poruchy a havarijné stavy.  
Nevyhnutné bude aj posilniť personálne zabezpečenie MVL z dôvodu realizácie a vyúčtovania 
získaných dotácií k projektom a zabezpečeniu bežného kvalitného fungovania múzea a jeho 
aktivít. Rok 2023 bude opäť rok plný výziev, z dôvodu inflácie, rastúcich cien energií a služieb.  
Prezenčná návštevnosť múzea sa postupne po pandemických rokoch obnovila, ale naďalej 
bola využívaná návštevníkmi a verejnosťou aj online komunikácia cez soc. siete a 
aktualizovanú webstránku múzea. Cieľom zamestnancov múzea je naďalej sa zlepšovať vo 
všetkých rovinách a prinášať kvalitný odborný výstavný aj mimo výstavný program, pokračovať 
v spolupráci s partnermi a plniť poslanie múzea. V roku 2023 MVL oslávi 30. výročie svojho 
založenia. 
 
Vypracovala: N. Ráczová, 20.1.2023   
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