HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
Hlavná ul. 14., 986 01 Fiľakovo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Správa o činnosti HMF v roku 2013
A, Riadenie organizácie, organizačné a personálne zabezpečenie
Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF) vzniklo v roku 2007. Je príspevkovou
organizáciou, ktorá je svojim rozpočtom zapojená na rozpočet mesta Fiľakovo od začiatku r.
2008. Koncom roka 2011 boli k HMF pričlenené ako oddelenia Mestská knižnica vo Fiľakove
a Novohradské turisticko-informačné centrum. Inštitúcia si zachovala pôvodný názov, ale od
15. decembra 2011 vykonáva popri múzejnej činnosti a ochrane kultúrneho dedičstva aj
knižničnú činnosť a poskytuje aj turisticko-informačné služby. Zlúčením dostala do správy aj
ďalšie dve budovy, takže od decembra 2011 spravuje okrem hradného areálu, časti Vigada
(mestské múzeum s depozitármi vo dvore) aj druhé krídlo budovy (divadelnú sálu
s prislúchajúcimi priestormi), i areál Novohradského turisticko-informačného centra. Po
reorganizácii HMF zabezpečuje správu 2,6 hektárového územia v centre mesta a budov troch
komplexov s celkovou rozlohou vyše 2.000 metrov štvorcových.
Hlavná činnosť HMF sa člení na dve oblasti:
1. Hospodársko-správna činnosť zabezpečovaná pre všetky oddelenia riaditeľstvom HMF
2. Odborné činnosti zabezpečované troma oddeleniami:
a, múzejná činnosť a ochrana kultúrneho dedičstva – Hradné múzeum a Mestské
vlastivedné múzeum
b, knižničná činnosť – Mestská knižnica
c, poskytovanie turisticko-informačných služieb – Novohradské turisticko-informačné
centrum
Na svoju činnosť môže HMF používať aj zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení
v rozsahu oprávnenia schváleného zriaďovateľom (malá predajňa suvenírov na hrade
a NTIC).
Priemerný evidenčný počet zamestnancov bol v roku 2013: 11,4 – vo fyzických
osobách 13, väčšina v kumulovaných funkciách:
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Múzejná činnosť

Knižničná činnosť

informačné služby

správna činnosť

Počet

Počet

Počet

úväzkov

fyzických úväzkov

fyzických úväzkov

fyzických úväzkov

fyzických

osôb

osôb

osôb

osôb

6*

2,6

Počet

Hospodársko-

Počet

5

Počet

Turisticko-

3

1

Počet

2*

3

Počet

3

* Archeologička pracuje na pol úväzku ako odborný zamestnanec múzea a na pol úväzku ako referentka
cestovného ruchu NTIC.

Kurátormi zbierok boli v r. 2013: riaditeľ, archeologička a mimo turistickej sezóny aj
lektorka z hradu. Jeden z kmeňových sprievodcov HMF na hrade bol zamestnávaný stále
sezónne len počas trvania hlavnej turistickej sezóny na 0,5 úväzku. Takéto hromadné
kumulovanie odborných a obslužných funkcií neprispieva kvalite vykonávania zverených
úloh, ale za daných podmienok fungovania je jedinou možnou alternatívou. Nerovnomerné
rozvrhnutie pracovného času väčšiny pracovníkov kvôli víkendovým službám na hrade
znemožňuje konanie spoločných pracovných porád. Komunikáciu medzi oddeleniami sťažuje
aj fakt, že kancelárie sú v troch objektoch vzdialených od seba 200 metrov. Personálne
nedostatky pretrvávajú hlavne na oddelení knižničnej činnosti a turisticko-informačných
služieb. Úradné hodiny vie HMF na daných oddeleniach pokryť v prípade uplatňovania
dovoleniek iba zastupovaním z jedného oddelenia na druhé – kvôli odlišnosti vykonávaných
prác však takáto prax nie je vyhovujúca.
Cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci zabezpečovalo HMF absolventskú
prax trom absolventom v Mestskej knižnici a na Fiľakovskom hrade (všetci v termíne január –
jún 2013). Pomocou národného projektu úradu práce „Podpora zamestnanosti uchádzačov
o zamestnanie – príspevok na podporu udržania zamestnancov s nízkymi platmi“ bola
zamestnávaná jedna upratovačka.

B, Múzejná činnosť a ochrana kultúrneho dedičstva – Hradné múzeum a Mestské
vlastivedné múzeum
I. Ochrana zbierkového fondu a zverených budov
Roky pretrvávajúci havarijný stav vo dvore Vigada sa v roku 2013 začal riešiť. Časť
depozitárov múzea vo dvore Mestského vlastivedného múzea (bývalá telocvičňa) bola podľa
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statického posudku z roku 2008 v životu nebezpečnom stave (prehnité stropné trámy, široké
trhliny na stenách), možný pád budovy ohrozoval aj okolité nehnuteľnosti súkromných
majiteľov. Pomocou zriaďovateľa – Mesta Fiľakovo – ako vlastníka stavby, bola telocvičňa
v letných mesiacoch rozobratá resp. zbúraná. Počas demolačných prác sa pod depozitármi
múzea odkryla podzemná miestnosť - pivnica s kamennou klenbou a niekoľkými čiastočne
zasypanými chodbami. Na pozemku sa pred postavením mestskej reduty - Vigada z konca 19.
stor. (kde v súčasnosti sídli Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove), nachádzala od 18.
stor. mýtna stanica. Dá sa predpokladať, že výstavba odkrytej pivnice spadá práve do tohto
obdobia. V podzemnej miestnosti sa našlo niekoľko kusov smaltovaného riadu z prvej tretiny
20. stor., ktoré datujú ukončenie užívania pivnice.
Hradné múzeum vo Fiľakove naďalej nemá vlastnú konzervátorskú resp.
reštaurátorskú dielňu a inštitúcia nemá ani možnosť zamestnávať odborníka s patričným
vzdelaním. Tieto úlohy zabezpečuje HMF dodávateľsky. Časť historického knižného fondu
inštitúcie, získaného prevodom z pôvodných zbierok Mestského múzea vo Fiľakove (časť
miestnej františkánskej knižnice), je z bezpečnostných dôvodov skladovaná v kancelárskych
priestoroch riaditeľstva, v ktorých nevyhovuje relatívna vlhkosť vzduchu pre uskladňovanie
takýchto vzácnych zbierkových predmetov.
Z vlastných prostriedkov vymenilo HMF časť nevhodne realizovanej a zastaranej
osvetľovacej techniky v Bebekovej veži hradu, ktorá už roky ohrozovala požiarnu bezpečnosť
stavby s drevenými vnútornými konštrukciami (na 5. poschodí) a osvetlenie nižších poschodí
bolo čiastočne opravené. Zastaraný bleskozvod bol na Bebekovej veži nahradený pomocou
účelovej dotácie Ministerstva kultúry SR (ďalej: MK SR) aktívnym belskozvodom. Koncom
decembra 2013 sa na Fiľakovskom hrade konalo aj okresné požiarne cvičenie.
Implementáciou úspešného projektu „Reštaurovanie súboru maľovaného ľudového
nábytku z konca 19. storočia pre účely novej stálej expozície HMF“ podaného do grantového
systému MK SR, sa podarilo komplexne zreštaurovať štyri kusy ľudového maľovaného
nábytku dodávateľsky. Ide o prvky interiérového celku vyrobeného koncom 19. storočia
stolárom, ktorý pochádzal z regiónu Gemer. Estetické a historické hodnoty diela boli
potlačené nevyhovujúcim stavom pamiatky. Predmety zreštauroval Mgr. František
Šmigrovský zo Serede. Realizáciou ďalšieho úspešného projektu podaného pod názvom
„Nákup kovových dóz a kotúčov na dlhodobú archiváciu filmových dokumentov Závodného
klubu Kovosmaltu Fiľakovo“ tiež do grantového systému MK SR, sa podarilo zachrániť
zatiaľ nezdigitalizovaný fond filmových dokumentov Závodného klubu Kovosmaltu
Fiľakovo. Z vlastných prostriedkov pokračovalo HMF aj v ich digitalizovaní – prvé ukážky
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zachránených dokumentov boli premietané na podujatí Noc múzeí a plánujeme ich využiť aj
v pripravovanej stálej expozícii Mestského múzea.
Vybavenosť priestorov HMF elektronickým protipožiarnym systémom (EPS)
a elektronickým zabezpečovacím systémom (EZS) v r. 2013:
Plocha [m2]:

EPS:

EZS:
áno

Stav 2013
Expozičné priestory:

226,00

áno

Výstavné priestory:

447,21

čiastočne áno

Depozitárne priestory:

127,50

nie

áno

Pracovne:

79,49

nie

áno

Iné priestory:

315,45

nie

čiastočne

Spolu:

1195,65
Keďže projekt podaný na pokračovanie rekonštrukčných prác a archeologického

výskumu dolného hradu na väčšej ploche nebol v grantovom systéme MK SR podporený,
stavebné práce na hrade boli v predmetnom roku prerušené.
II. Akvizičná činnosť (nadobúdanie zbierkových predmetov), odborná evidencia, revízia
zbierkového fondu
Komisia na tvorbu zbierok HMF zasadala v r. 2013 raz. Zbierky HMF sa rozšírili o
190 nových prírastkov (1107 kusov), z toho bolo 24 (27 kusov) získaných kúpou, 56 (94
kusov) darom a 110 (986 kusov) vlastným výskumom. Celkový zbierkový fond obsahoval ku
koncu roka 2013 8.655 kusov zbierkových predmetov vedených pod 1.861 prírastkovými
číslami. Ďalšia časť zbierok prevzatých od právneho predchodcu inštitúcie, Mestského
vlastivedného múzea, je stále vedená v Registračnej knihe HMF.

Odbor:
Archeológia

Prírastky spolu:

Kúpa:

prír. č.:

prír. č.:

ks:

Vlastný výskum:

Dar:
prír. č.:

ks:

prír. č.:

ks:

ks:

110

986

0

0

0

0

110

986

67

107

19

22

48

85

0

0

Etnografia

9

10

5

5

4

5

0

0

Dejiny umenia

4

4

0

0

4

4

0

0

190

1107

24

27

56

94

0

0

Prírodné vedy spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

PRÍRASTKY SPOLU:

190

1107

24

27

56

94

110

986

História

Spoločenské vedy spolu
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Do zbierok HMF boli v roku 2013 získané: súbor plakiet a vyznamenaní predsedu
MNV Fiľakovo (Bábela) zo 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia darom, materiál zo
spoločného výskumu Dolného hradu Fiľakovského hradu z výskumných sezón 2011 a 2012
z Archeologického ústavu SAV prevodom, tri zväzky autobiografických románov miestnej
grófky Cebriánovej, päť kusov vyrezávaných vložiek do operadla lavice - palóckej
prelamovanej figurálnej drevorezby, a niekoľko predmetov dokumentujúcich dejiny miestnej
smaltovne. Všetky nové akvizície boli chronologicky spracované v dokumentačnom systéme
ESEZ a 324 zbierkových predmetov bolo odborne skatalogizovaných. Dosiahnutím tohto
ukazovateľa sa inštitúcii podarilo prekonať plánovanú hodnotu odborne druhostupňovo
spracovaných predmetov o vyše 67%. Kým v roku 2012 mala inštitúcia druhostupňovo
spracovaných len 21,69% svojich zbierok, v roku 2013 nastalo zlepšenie a spracovanosť sa
zvýšila na 35,19%. Inštitúcia postupuje s katalogizáciou pomaly jednak kvôli nedostatku
odborného personálu a na druhej strane kvôli hromadne kumulovaným funkciám
zamestnancov. Situáciu sa snaží HMF preklenúť presnými popismi zbierkových predmetov v
prvostupňovej evidencii.
Celkový počet kníh v elektronicky evidovanej odbornej knižnici HMF vedenej v
programe KIS MASK bol ku koncu roku: 2.199 kusov. Knižničné jednotky sú označené
čiarovými kódmi a informácie o knižnici sú on-line prístupné cez internetovú stránku
Slovenskej národnej knižnice.
III. Expozičná a výstavná činnosť, pohyb zbierok
V Bebekovej veži má HMF sprístupnené dve stále expozície: archeologicko-historickú
a paleontologickú. V roku 2013 bolo graficky pripravené mierne prepracované druhé vydanie
dvojjazyčného sprievodcu k stálej expozícii „Stáročia Fiľakovského hradu“, publikácia však
bola kvôli komplikáciám okolo verejného obstarávania vydaná až začiatkom roka 2014.
Prípravy novej stálej expozície Mestského múzea pokračovali - boli vypracované projekty
súvisiace s expozíciou (reštaurovanie, nákup vitrín, klimatizácia). Pre potrebu doriešenia
klimatizácie južných výstavných priestorov Mestského vlastivedného múzea a zdĺhavosť
príprav elektronických obsahov do informačno-komunikačných prístrojov expozície sa
vedenie HMF rozhodlo presunúť otvorenie novej stálej expozície v Mestskom múzeu na
august 2014. Z hľadiska prípravy aktuálnych výstav preto pretrvávala situácia, ktorá vznikla
už v roku 2011 po dokončení rekonštrukcie budovy. Rozloha plochy využiteľnej na aktuálne
výstavy mala aj v roku 2013 412 m², čo sa odrazilo aj na počte zrealizovaných výstav. HMF
nainštalovalo 13 výstav na celkovej ploche 1088 m² v dvoch objektoch.
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Výstavy HMF v roku 2013:
Názov výstavy:

Autori:

Miesto

Trvanie:

inštalácie:

Pôvodnosť:

Odbor:

repríza

spoločenskoved.

repríza

história

116

repríza

história

116

Plocha:

galéria

1.
Jazyk je srdcom národa

Örs Orosz

Mestského

15.03.2013 -

vlastivedného

23.04.2013

47

múzea
2.

Klenotnica Gemerskomalohontského múzea

Oľga Bodorová a

Hrad - Bebekova

kurátori fondov

veža - 4.

GMM

podlažie

3.

05.05.2013

Hrad - Bebekova
Rožňavské cechy

Sylvia Holečková

veža - 5.

2x60 - Výstava pri

Mestské

príležitosti 60. výročia
založenia ZUŠ vo Fiľakove František Mráz
a životného jubilea Fera

Fiľakovo na starých

30.06.2013

pohľadniciach zo

Ján Spodniak a kol.

Mestského

18.05.2013 -

súkromnej zbierky Jána

múzea

vlastivedného

12.07.2013

Tammy Lu: Hradovanie Váralás - Castling

7.

10.05.2013 -

múzeum,

Doba bronzová na území
historického Novohradu
a Gemera-Malohontu

prevzatá

dejiny umenia história

100

galéria
prevzatá

história

v spolupráci

dejiny umenia

116

vlastná

archeológia

116

repríza

dejiny umenia

47

repríza

zoológia

47

repríza

história

116

47

múzea

Spodniaka
6.

vlastivedné
Fiľakovo

Mráza
5.

14.03.2013 05.05.2013

podlažie
4.

14.03.2013 -

Hrad - Bebekova
Tammy Lu (Kanada) veža - 5.

13.09.2013

podlažie
Václav Furmánek,
Dana Marková,
Viktória Tittonová

18.05.2013 -

Hrad - Bebekova
veža - 4.

18.05.2013 13.09.2013

podlažie
galéria

8.
Rómsky rezbár Dezider
Fertő (1921-1996)

Oľga Bodorová

Mestského

18.07.2013 -

vlastivedného

09.09.2013

múzea
9.

galéria

Exotický hmyz zo
súkromnej zbierky Michala Michal Zachar
Zachara

10.

Mestského

16.09.2013 -

vlastivedného

16.10.2013

múzea

Storočie so skautskou
ľaliou - história
maďarského skautingu na

Hrad - Bebekova
Szilárd Csémi

území dnešného Slovenska

veža - 4.

20.09.2013 15.11.2013

podlažie

1913-2013
11.

Náš hrad, naša hrdosť vyobrazenia Fiľakovského
hradu

Gábor Illés - Marian
Mesiarik

Hrad - Bebekova
veža - 5.

15.11.2013

podlažie
Mestské

12.
Kristína Šuhajová: Mimóza Kristína Šuhajová

20.09.2013 -

18.10.2013 -

vlastivedné

22.11.2013

múzeum

6

vlastná

v spolupráci

história – dejiny
umenia

dejiny umenia

116

100

galéria

13.
Michaela Škodová

Advent v Novohrade

Mestského

27.11.2013 -

vlastivedného

31.01.2014

repríza

národopis

47

múzea
SPOLU: 13 výstav na celkovej ploche 1088 m²

HMF spolupracovalo v súvislosti s realizáciou krátkodobých výstav s nasledovnými
subjektmi zo SR: Fórum Inštitút (Šamorín), Novohradské múzeum a galéria (Lučenec),
Gemersko-malohontské múzeum (Rimavská Sobota), Banícke múzeum (Rožňava), Základná
umelecká škola (Fiľakovo), Archeologický ústav SAV (Nitra), Stredoslovenské múzeum
(Banská Bystrica), Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, zberateľ Ján Spodniak
(Ratka), zberateľ exotického hmyzu Michal Zachar, Zväz skautov maďarskej národnosti na
Slovensku, 47. Skautský zbor Š. Koháryho z Fiľakova a zo zahraničia: Magyar Nemzeti
Múzeum (Budapest, MR), Matrica Múzeum (Százhalombatta, MR) a autorka Tammy Lu
(Saskatoon, Kanada). Výstavný program múzea bol zameraný na rôzne oblasti múzejnej práce
od prírodných vied, cez históriu a národopis až k dejinám umenia a súčasnému umeniu.
Celoročný plán krátkodobých výstav sa zrealizoval na 100%. Najväčší záujem bol o výstavy
venované dejinám širšieho regiónu, z ktorých mala v odborných kruhoch najlepší ohlas
archeologická výstava pripravená pod názvom „Doba bronzová na území historického
Novohradu a Gemera-Malohontu“ v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV. V roku
2014 už prejavili záujem o jej reinštaláciu Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej
Sobote a Banícke múzeum v Rožňave. Paradoxom je, že na historicky prvej putovnej výstave
HMF neputujú zbierkové predmety múzea, ale len panely a kurátorka výstavy Mgr. Tittonová
sa zúčastňuje reinštalácií.
HMF zorganizovalo múzejnopedagogické programy k trom výstavám: Židovské
komunity severného Novohradu (predĺžená výstava z r. 2012), Storočie pod skautskou ľaliou
a Advent v Novohrade – programy pripravil: Marian Mesiarik, múzejný pedagóg inštitúcie.
Na 24 dielňach sa zúčastnilo spolu 485 študentov.
Zbierkové predmety HMF boli použité na troch aktuálnych výstavách HMF.
Celková návštevnosť hradu a stálych expozícií za posledných šesť rokov:
Fiľakovský

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16.542

20.332

16.441

18.915

16.491

16.953

hrad a
expozícia
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Expozícia

789

2.532

792

567

a výstavy

(po

Mestského

rekonštrukcii

múzea

3 613

3.054

20.104

20.007

bola
otvorená iba
od 12. 9.
2011)

Hrad

17.331

22.864

17.233

19.482

a Mestské
múzeum
spolu
Vývoj návštevnosti a výnosu zo sprístupňovania hradu za posledných šesť rokov:
Celková

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16.542

20.332

16.441

18.915

16 491

16.953

14.342

13.828

14.123

14.156

14.422

12.871

17.734,-

20.467,40

21.001,90 €

23.551,00

26.810,45

23 835,00 €

€

€

€

€

návštevnosť
Platiaci
návštevníci
Výnos

Začiatok turistickej sezóny bol na hrade v dôsledku veľmi nepriaznivého počasia v prvých
týždňoch turistickej sezóny (sneženie v druhej polovici marca - vrátane termínu podujatia
Palócka Veľká noc) slabší. Mierny pokles počtu platiacich návštevníkov na druhej strane
súvisí aj so znížením počtu vydaných kultúrnych poukazov Ministerstvom kultúry SR (na
osobu dovtedy 6 kusov, od roku 2013 iba 4 kusy). Z tohto dôvodu odstúpili od doterajšej
spolupráce v systéme študentských permanentiek tri školy (celkové zníženie počtu vydaných
permanentiek: 738). Celkový počet neplatiacich návštevníkov bol na hrade a v Mestskom
vlastivednom múzeu: 4082. Do tohto počtu sú zarátaní všetci návštevníci do 6 rokov a nad 70
rokov (podľa platného cenníka), hostia mesta (delegácie, členovia súborov vystupujúcich v
meste), návštevníci podujatí HMF s voľným vstupom - vernisáže výstav a Noci múzeí,
a podľa osobitnej dohody s vedením OZ Koháry aj návštevníci hlavného sobotňajšieho
programu Historických hradných hier, ktorí mali po prenajatí areálu občianskym združením
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voľný vstup na hrad počas trvania podujatia (v rámci marketingu inštitúcie). Študenti
a pedagógovia šiestich škôl, ktorí si zakúpili ročné permanentky z kultúrnych poukazov MK
SR, sú započítaní raz ako platiaci a pri ostatných návštevách ako neplatiaci. Výnosy
generované využívaním kultúrnych poukazov nie sú vykázané v príjmoch získaných zo
vstupeniek, sú zahrnuté medzi finančné prostriedky získané zo štátnych grantových systémov
pri prehľade projektov.
IV. Vedecko-výskumná, metodická a prednášková činnosť
V r. 2013 riešilo HMF štyri vedecko-výskumné úlohy:

Názov úlohy:

Riešitelia:

História Fiľakovského hradu

Mgr. Attila Agócs

Výskum dolného hradu
Migračné toky novohradských

Trvanie:

úloha

Mgr. Viktória

2011 – dlhodobá

Tittonová

úloha

Mgr. Attila Agócs

kamenárov

2008 - dlhodobá

Prerozprávané dejiny migrácií v

Attila Agócs - Jozef

Novohrade

Puntigán

2012 - dlhodobá
úloha
2013

Odbor:

Výstup:

história

monografia

archeológia

akvizícia

etnografia

monografia

história

prednáška

Výskum dolného hradu vykonávali dodávateľsky zamestnanci Vysunutého pracoviska
Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) vo Zvolene. Mgr. Tittonová
spolupracovala na výskume ako zamestnankyňa HMF a bola aj spoluautorkou výskumnej
správy, pomocných robotníkov zabezpečilo Mesto Fiľakovo cez program aktivačných prác.
Výskumu sa v rámci Letnej školy archeológie, organizovanej s finančnou podporou
Medzinárodného vyšehradského fondu, zúčastnili aj študenti archeológie z univerzity ELTE v
Budapešti. Počas výskumnej sezóny 2013 sa v zásype palisádového opevnenia zo 17. storočia
našli úlomky úžitkových predmetov zo 16. storočia – medzi nimi aj kusy čínskeho porcelánu
a perzskej fajansy, strieborné mince uhorského kráľa Ferdinanda I. a olovené guľky do
pušiek. Výskumom sa podarilo objasniť niektoré súvislosti komplikovaného systému
kolových hradieb a zároveň pokračovať v prípravách plánovaného komplexnejšieho výskumu
dolného

hradu.

V rámci

výskumu

„Prerozprávané

dejiny

migrácií

v Novohrade“,

realizovaného v spolupráci s OZ Phoenix Lutetia s finančnou podporou Úradu vlády SR sa
filmovo

dokumentovali

„oral

history“

rozhovory s informátormi
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z okolitých

obcí

zasiahnutých migračnými vlnami 20. storočia (talianski kamenári z Konrádoviec, detvianski
kolonisti z Šiatorskej Bukovinky a Buzitky, potomkovia česko-moravských legionárov
z Buzitky), ktoré budú môcť využívané v rámci prezentačných aktivít HMF. Archeologička
HMF sa v rámci spolupráce s Archeologickým ústavom SAV zúčastnila aj výskumu lokality
Slatinka nad Lučencom.
Riaditeľ HMF plnil aj úlohy predsedu Klastra pohraničných hradov, ktorý bol
založený z iniciatívy inštitúcie v roku 2010 (Mesto Fiľakovo je členom). V roku 2013 bol na
valnom zhromaždení Klastra znovuzvolený za predsedu na ďalšie trojročné funkčné obdobie.
Je zároveň členom celoštátneho predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku. Múzeum
poskytovalo odbornú pomoc študentom i odborníkom, priebežne prebiehali odborné
konzultácie: k bakalárskym prácam 2, k diplomovým prácam 2, k rigoróznej práci 1 a
k individuálnym výskumom 3. Riaditeľ HMF vypracoval oponentský posudok k jednej
bakalárskej práci a dva lektorské posudky k monografiám týkajúcim sa dejín Fiľakova.
Inštitúcia

prehĺbila

spoluprácu

s Pedagogickou

a sociálnou

akadémiou

z Lučenca

a zabezpečila stredoškolskú prax jednej študentke Súkromnej strednej odbornej školy
z Dolných Obdokoviec. Odborní zamestnanci (Agócs, Tittonová) vypracovali spolu 2
odborné štúdie a 3 články do odbornej tlače.
Aktívna účasť na konferenciách a seminároch organizovaných inou inštitúciou
1. Odborné sympózium Zväzu múzeí Slovenska "Vedeckovýskumná činnosť v múzeách",
Banská Bystrica, 16.-17. 4. 2013, Viktória Tittonová v spolupráci s Róbertom Malčekom:
„Archeologický výskum v podhradí Fiľakovského hradu“ - posterová prezentácia
2. Odborný seminár Muzeologickej spoločnosti na Matúšovej zemi "Musaeum Hungaricum
X.", Šamorín, 24. 10. 2013, prednáška Attila Agócs: „Palócky prelamovaný nábytok
v severnom Novohrade“
3. Konferencia Maďarského spolku čítania a HMF "Deň maďarskej ľudovej rozprávky",
Fiľakovo 26. 9. 2013, prednáška Attila Agócs: „Etnické špecifiká a aplikovaná etnografia
alebo ľudová rozprávka v kultúrnom živote Maďarov na Slovensku“
HMF

bolo

spoluorganizátorom

medzinárodnej

konferencie

zorganizovanej

v spolupráci s Maďarským spolkom čítania pod názvom „Deň maďarskej ľudovej rozprávky“
konanej vo Fiľakove v dňoch 26.-27. 9. 2013. Inštitúcia prezentovala svoje odborné výsledky
aj na Festivale múzeí Slovenska v Košiciach organizovanom Zväzom múzeí Slovenska
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v samostatnom stánku. Riaditeľ HMF mal vedecko-popularizačnú prednášku o histórii
fiľakovského hradu v Palóckom múzeu v Balašských Ďarmotách (MR) dňa 4. 11. 2014.
V. Kultúrno-vzdelávacia a edičná činnosť, propagácia, spolupráca a styk s verejnosťou
a, Kultúrne podujatia organizované inštitúciou
1. Ôsmy ročník podujatia „Palócka Veľká noc“ bol usporiadaný v spolupráci s OZ Pro
Gaudio a ďalšími miestnymi OZ a inštitúciami: OZ Rodná zem, MO Csemadok, OZ Nomád,
Skautský zbor Istvána Koháryho, OZ Rakonca, Rímskokatolícka farnosť - Fiľakovo, Banya
Klub, Centrum voľného času Iuvenes, OZ Oppidum Fileck, OZ Koháry, ZPO Geopark
Novohrad-Nógrád. Inovačným prvkom 8. ročníka bolo vytvorenie programového bloku pod
názvom "Pozdrav z...", v rámci ktorého sa budú prezentovať kultúrne špecifiká jednotlivých
etnografických regiónov Maďarov na Slovensku. Podujatia sa zúčastnilo kvôli mimoriadne
nepriaznivému počasiu len 340 návštevníkov.
2. Šiesty ročník Noci múzeí na fiľakovskom hrade – odštartoval otvorením troch aktuálnych
výstav v Mestskom vlastivednom múzeu a v Bebekovej veži. V rámci sprievodného programu
sa uskutočnil koncert študentov jubilujúcej Základnej umeleckej školy vo Fiľakove
v priestoroch výstavy „2x60“, ktorá bola inštalovaná z príležitosti 60. výročia jej založenia
a 60. narodenín riaditeľa Františka Mráza. Po koncerte boli premietané zdigitalizované
archívne filmy niekdajšieho filmového krúžku Závodného klubu vo Fiľakove, ktoré
zachytávajú spoločenský život vo Fiľakove v rokoch 1967-1972. Na hrade pripravila
renesančnú módnu prehliadku s tancom bratislavská skupina historického tanca Galthilion a
lučenecká džezová kapela Traditional Dixie Stompers odohrala koncert s prednáškou
o dejinách new orleánskeho džezu z rokov 1910-1930. Na podujatí predviedli svoje nové
kostýmy

členovia

miestnej

historickej

skupiny

Defensores

a

Cech

kováčov

a

umeleckých kováčov na Slovensku zabezpečil ukážku živej kováčskej dielne.
Podujatia sa zúčastnilo na dvoch miestach vyše 1.750 návštevníkov.
3. Podujatia Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu sa v hradnom areáli
podarilo zorganizovať v dňoch 26.-27. 7. 2013 v spolupráci s OZ Rakonca z Fiľakova, OZ
Phoenix Lutetia a Novohradského osvetového strediska z Lučenca. Na riaditeľstve prebehlo 6
stretnutí regionálneho prípravného výboru Novohradského medzinárodného folklórneho
festivalu. HMF bolo miestnym hlavným organizátorom. V prvý deň sa konal menšinový
galaprogram, v ktorom vystúpila židovská klezmer kapela Z'mirim z budapeštianskej
umeleckej školy Lauder Javne, maďarský komorný folklórny súbor Szőttes z Bratislavy a
rómska ľudová hudba Parno Graszt z Maďarska. Hlavný program sa konal v sobotu.
Vystúpilo v ňom chodúľové divadlo Vaga Banda z Miskolca, FS Rakonca z Fiľakova, FS
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Zemplín z Michaloviec, FS Nógrád zo Salgótarjánu a FS Desanka Maximovic zo srbskej obce
Hrtkovci.
b, Diskusné podujatia v duchu multiperspektívneho prístupu k dejinám
HMF bolo hlavným ogranizátorom okrúhleho stola "Slovensko-maďarská Hodina
dejepisu vo Fiľakove s Lászlóm Surjánom, podpredsedom Európskeho parlamentu",
Fiľakovo, 26. 10. 2013. Po premietnutí diela filmového režiséra Dušana Trančíka, docenta
Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, pod názvom
„Hodina dejepisu” sa uskutočnil okrúhly stôl pod názvom „Rozdiely v slovenskej a
maďarskej interpretácii dejín 20. storočia”, do ktorého sa okrem režiséra a Lászlóa Surjána
zapojil aj Dušan Kováč, predseda Slovenskej historickej spoločnosti a spolupracovník
bratislavského Historického ústavu SAV, Attila Simon, vedúci Katedry histórie Univerzity J.
Selyeho v Komárne a Attila Agócs, riaditeľ HMF.

c, Spoluorganizátorstvo a spolupráca na príprave podujatí externých organizátorov
HMF bolo aktívnym spoluorganizátorom viacerých podujatí konajúcich sa na hrade a
v podhradí: Tábor Geoparku Novohrad-Nógrád, Historické hradné hry, Palócke dni, Týždeň
kultúry Rómov v Novohrade, Tábor skrášľovania hradu, Historický deň detí a Deň
občianskych združení vo Fiľakove na hrade. HMF koordinovalo prípravu, vyhotovenie
a slávnostné odhalenie pamätníka stratenej židovskej komunity vo Fiľakove – spolupráca
s Frankom Löwym rodákom mesta žijúcim v Austrálii.
V hradnom areáli sa formou prenájmu zrealizovalo v r. 2013 jedno podujatie
(Fiľakovské historické hradné hry – OZ Koháry). Externým organizátorom ďalších podujatí
bol poskytnutý hradný areál bezplatne (Guľášový festival – Strana maďarskej koalície, Deň
geoparku - ZPO Geopark Novohrad-Nógrád, Medzinárodný deň Rómov – OZ INFO ROM,
Palócke dni – MsKS Fiľakovo, Stretnutie hudobníkov – Július Kalcso).
d, Propagácia
V r. 2013 pokračovalo HMF vo zvyšovaní propagačných aktivít týkajúcich sa hradu a
podujatí v hradnom areáli. E-mailom sa rozosielali pozvánky širokému okruhu záujemcov.
Komunikácia s médiami prebiehala osobne i formou tlačových správ pripravovaných
riaditeľom HMF a referentkou NTIC a rozosielaných širokému okruhu predstaviteľov
printových a elektronických médií, i informačných portálov. HMF pravidelne spolupracovalo
s tlačovými agentúrami a médiami: Kam do mesta, Új Szó, Rekus, Szabad Újság, Fiľakovské
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zvesti – Füleki Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina BB, TV LocAll, Duna TV, STV2 vysielanie v maďarskej reči a www.hirek.sk. Informácie o aktivitách HMF sa objavili aj
v médiách: Pravda, Nový Čas, Novohradské noviny, Novinky Lučenec, Túrabakancs 2013
(HU), Nógrád Megyei Hírlap (HU), Kossuth Rádió (HU), Gazdasági Rádió (HU), Szent
István Rádió – Eger (HU), Európa Rádió (HU), TV Markíza, TV JOJ, MTV 1 (HU). HMF má
platenú podstránku na portáli www.muzeum.sk, je webmastrom spoločnej dvojjazyčnej
stránky novohradských hradov: www.neograd.eu. Vlastná internetová stránka HMF fungujúca
v dvoch jazykových mutáciách (www.hradfilakovo.sk a www.fulekivar.sk) vytvára priestor
pre všetky štyri organizačné zložky inštitúcie (hrad, mestské múzeum, mestská knižnica,
NTIC) a sprístupňuje aj on-line katalóg knižnice. V porovnaní s prvým rokom existencie
vlastnej webstránky sa mesačná návštevnosť stránky mierne zvýšila – kolíše medzi číslami
2900 – 4700. HMF pokračovalo aj v aktivitách na poli „web2 marketingu“ - okruh
virtuálnych "priateľov" inštitúcie na Facebooku dosiahol koncom roka 2013 približne 2700
osôb. Inštitúcia spolupracovala s OZ Koháry pri zabezpečovaní propagácie Fiľakovských
historických hradných hier. Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok: 3.
584, počet článkov publikovaných v tlači za rok: 58, príspevky v elektronických médiách (TV
a rozhlas): 56, propagácia na internete: 214 príspevkov.
VI. Granty a dotácie
Na rok 2013 bolo vypracovaných celkom 7 múzejných projektov, z toho bolo 5
úspešných. Celková suma získanej dotácie na podporu múzejnej činnosti v meste za rok:
20.196,- €:
1. „Umiestnenie aktívneho bleskozvodu na Bebekovu baštu fiľakovského hradu“ - grantový
systém Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR) – schválená dotácia: 10.500,- €
2. „Dokončenie stálej expozície Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove - výstavný
fundus a digitálny obsah do audioguide systému“ - MK SR – schválená dotácia: 4.000,- €
3. „Nákup kovových dóz a kotúčov na dlhodobú archiváciu filmových dokumentov
Závodného klubu Kovosmaltu Fiľakovo“ - MK SR – schválená dotácia: 450,- €
4. „Reštaurovanie súboru maľovaného ľudového nábytku z konca 19. storočia pre účely novej
stálej expozície HMF“ - MK SR – schválená dotácia: 2.000,- €
5. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov
(dotácia prišla formou preplatenia prijatých poukazov) - poskytnutá dotácia: 3.246,- €
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C, Knižničná činnosť – Mestská knižnica
I. Organizačné, personálne a technické zabezpečenie knižnice
Mestská knižnica vo Fiľakove je organizačnou súčasťou Hradného múzea vo Fiľakove
od 15.12.2011. Personálne zabezpečenie oddelenia: priemerný evidenčný počet zamestnancov
bol v roku 2013 2,6 – v knižnici pracujú 2 pracovníčky so stredoškolským knižničným
vzdelaním a 1 s vysokoškolským vzdelaním zamestnávaná v rámci projektu ÚPSVaR
„Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“. Všetky priestory knižnice sú mimo
pracovného času zamestnancov chránené elektronickým zabezpečovacím systémom.
II. Akvizície a stav knižného fondu
Knižnica získala v roku 2013 spolu 886 kníh, finančné prostriedky vynaložené na
nákup knižného fondu z rozpočtu HMF: 3.687,42 €. Ďalšie akvizície prebehli pomocou dvoch
úspešných projektov, z ktorých jeden bol realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce s MR.
Akvizícia kníh v roku 2013:
Forma získania
Kúpou

Zloženie prírastkov
Darom

415

471

Spolu : 886

Odborná pre

Krásna pre

Odborná

pre Krásna

dospelých

dospelých

deti

deti

465

249

49

123

pre

Spolu : 886

Jazykové zloženie prírastkov
Slovenský jazyk

Maďarský jazyk

Český jazyk

299

581

6

Spolu : 886

Knižnica objednávala pre svojich čitateľov 16 druhov novín a časopisov: Pravda, Sme,
Új Szó, Novohradské noviny, Nový čas pre ženy, Slovenka, Týždeň, Szabad Újság, Vasárnap,
Kiskegyed, Krásy Slovenska, Pekné bývanie, Lakáskultúra, Záhradkár, Zdravie, Historická
Revue. Ku koncu roka 2013 tvorilo fond Mestskej knižnice 31 577 zv. kníh v hodnote
65 468,07€.
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Zloženie fondu ku koncu roka 2013:
Odborná literatúra pre dospelých čitateľov

9 815

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov

14 989

Odborná literatúra pre deti

1 283

Krásna literatúra pre deti

5 490

Spolu

31 577
Knižnica pokračovala s retrospektívnym a priebežným elektronickým spracovávaním

fondu v programe KIS MASK. V roku 2013 sa spracovalo 12 956 zv. kníh, teda celkovo ku
koncu roka bolo elektronicky spracovaných 17 102 zv. kníh. Elektronický on-line katalóg
knižnice bol dostupný cez spoločnú internetovú stránku HMF (www.hradfilakovo.sk) stále
len počas pracovnej doby zamestnancov knižnice, on-line rezervácia bude aktivovaná až po
prevedení celého knižného fondu do systému a po vytvorení vhodného servera. Knižný fond
sa proti krádežiam chráni elektromagnetickým ochranným systémom.
III. Výpožičky a registrovaní používatelia
1. Výpožičky
V roku 2013 zrealizovala knižnica 18 439 absenčných výpožičiek (mimo knižnicu)
a 3798 prezenčných výpožičiek (čítaných v knižnici).
Z celkového počtu výpožičiek predstavovali:
-

odborná literatúra pre dospelých čitateľov: 1.507 zv.

-

krásna literatúra pre dospelých čitateľov:

9.009 zv.

-

odborná literatúra pre deti:

1. 495 zv.

-

krásna literatúra pre deti:

4.749 zv.

-

výpožičky periodík:

1.679

-

absenčné výpožičky spolu:

-

prezenčné výpožičky spolu:

3.798 zv.

SPOLU:

22.237 zv.

18.439 zv.

2. Používatelia
V knižnici bolo v roku 2013 registrovaných 955 používateľov, z toho 558 tvorili
používatelia do 15 rokov. HMF resp. Mestská knižnica pokračovala v spolupráci so
základnými školami v meste, využívaním „Kariet priateľov hradu“, ktoré umožňujú zápis
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deťom do knižnice zdarma. Knižnicu navštívilo v roku 2013 spolu 5 219 návštevníkov, z toho
bolo 1 264 návštevníkov podujatí.
3. Iné služby knižnice
Mestská knižnica zabezpečuje pre svojich čitateľov aj medziknižničnú výpožičnú
službu (MVS) – z iných knižníc sa pre čitateľov požičalo 20 zv. Online služby (verejný
internet) knižnice využilo 296 návštevníkov. Internet je pre členov knižnice prístupný každý
deň na hodinu zdarma. Inštitúcia poskytuje aj kopírovacie služby.
IV. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
V roku 2013 sa v knižnici uskutočnilo 41 podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo
spolu 1 264 návštevníkov:
- informačná výchova:
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- premietanie filmov: „Po stopách pastierov“
Tierra Snow Film Fest
Novohrad-Nógrád Geopark

3

- prezentácie kníh: Varga Norbert – Po stopách pastierov
Vydavateľstvo Thovt – LenkaVítová :O fúzačovi
Zoltán Parti – Baróni, grófi...
Szávai Géza /MR/ - konferencia o ľud. rozpr.

4

- literárne akcie: Vujity Tvrtko
Jozef Banáš

2

-výstava fotografií: Novohrad-Nógrád Geopark

1

- iné /exkurzie, zápisy žiakov do knižnice, animácie pre ZŠ/:
SPOLU:

24
41

V. Stav elektronizácie knižnice
Mestská knižnica evidovala k 31. 12. 2013 spolu 3 osobné PC, z ktorých sú 2 funkčné
s pripojením na internet. V knižnici je pripojenie WiFi pre používateľov. Knižnica spracováva
elektronický katalóg, ktorý je dostupný na www.hradfilakovo.sk, vstupom do programu KIS
MaSK. Pre účely verejného internetu slúži 1 počítač v priestoroch čitárne.
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VI. Granty a dotácie
Na rok 2013 boli vypracované 3 knižničné projekty, úspešné boli 2. Celková hodnota
získanej dotácie na podporu knižničnej činnosti za rok: 2223,- €:
1. „Akvizícia knižničného fondu pre Mestskú knižnicu vo Fiľakove s dôrazom na regionálnu
literatúru“ grantový systém Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR) – schválená dotácia:
800,-€.
2. Doplnenie knižného fondu knižnými jednotkami v maďarskom jazyku – Márai II-program
Ministerstvo kultúry Maďarskej republiky – schválená nefinančná dotácia (formou knižného
daru) v hodnote: 400.000,- HUF /cca. 1.423,- €/.
VII. Spolupráca
Knižnica úzko spolupracovala so školskými zariadeniami v meste a s občianskymi
združeniami mesta Fiľakovo.

D, Poskytovanie turisticko-informačných služieb – Novohradské turisticko-informačné
centrum
Informácie sú turistom a iným návštevníkom mesta poskytované osobne v kancelárii,
telefonicky, cez internet a prostredníctvom médií. NTIC poskytuje informácie o cestovnom
ruchu v regióne (zariadenia, podujatia, návštevnosť v meste a na území Novohrad-Nógrád
Geoparku) študentom vysokých škôl – konzultácie k seminárnym, bakalárskym a
diplomovým prácam (cca. pre 10 študentov za rok 2013). NTIC pokračovalo v budovaní
a rozširovaní siete regionálnej spolupráce HMF s ubytovacími zariadeniami, kúpeľami a
cestovnými kanceláriami (29 firiem na území ohraničenom lokalitami Ďudince – Číž – Sliač –
Salgótarján a 6 CK z MR). Priebežne prebieha umiestňovanie propagačných materiálov HMF
a plagátov miestnych podujatí v objektoch partnerov.
I. Marketing a propagácia:
NTIC pripravilo 27 propagačných článkov do tlačených publikácií: spoločný kalendár
podujatí OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, text o Fiľakove do tlačovej správy
SACR, zoznam gastronomických podujatí v regióne pre Tourinform ST, článok o Fiľakove
pre Z. Nagyovú do Novohradskej knižnice (LC), údaje o NTIC v rámci AICES do
Cestovného lexikónu, zoznam podujatí a výročí do Kalendára výročí a Katalógu podujatí
2014 Novohradského osvetového strediska (LC), zhromaždenie textov a fotografií členov
17

Klastra pohraničných hradov do publikácie Szép Magyarország, príprava článkov do
Fiľakovských zvestí: 20 za rok 2013.
Pracovníci kancelárie pripravili niekoľko propagačných článkov na elektronické
zverejnenie: texty a foto na web OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, článok
o Fiľakove na web SlovakRegion, článok pre regionálnu turistickú webovú stránku VÚC BB,
kalendár podujatí 2013 pre SACR, text o Mestskom vlastivednom múzeu pre múzeum Dolná
Strehová (SNM), zoznam podujatí s remeseselnými jarmokmi vo Fiľakove pre Vipa BB,
zostavenie kalendára podujatí v okolitých obciach z územia Novohrad-Nógrád Geoparku na
web.
K činnosti NTIC patrí aj mesačné zverejňovanie podujatí na portáloch cestovného
ruchu a kultúrneho života, ako www.ziveslovensko.sk, www.nocka.sk, www.kultiplex.sk,
www.slovakia.travel. Počas roka sa uskutočnil výber (verejné obstarávanie) a objednanie
reklamnej plochy HMF na 2 vybraných billboardoch (jeden billboard umiestnený v MR).
Doručili sa propagačné materiály do partnerských hotelov a kúpeľov HMF v 3/2013, pre
maďarské cestovné kancelárie v 4/2013, na SIAF 2013 v 8/2013 cez VÚC Banská Bystrica.
Koncom roka bola referentkou NTIC pripravená anglická jazyková mutácia brožúry HMF.
II. Účasť na výstavách a veľtrhoch CR a na odborných podujatiach:
-

1/2013 – účasť na veľtrhu CR IFT Slovakiatour – Bratislava 2013

-

2-3/2013 – účasť na veľthu CR Utazás 2013 (2 dni)

-

10.4.2013 – regionálna konferencia, UMB Banská Bystrica

-

7.-8.6.2013 – maďarsko-slovenská turistická výstava Salgótarján (účasť NTIC – 1 deň)

-

24.7.2013 –valné zhromaždenie Klastra pohraničných hradov vo Fiľakove

III. Spoluorganizovanie podujatí a iná spolupráca:
NTIC spolupracovalo na príprave projektu Európa pre občanov MNFF (neúspešný
projekt), zapojilo sa do aktualizácie PHSR mesta Fiľakovo – časť cestovný ruch. Zúčastnilo
sa realizácie podujatí: Palócka Veľká noc 2013, Noc múzeí a galérií 2013, Medzinárodný
novohradský folklórny festival, 10. Stretnutie hudobníkov, Týždeň európskych geoparkov
v Novohrad-Nógrád Geoparku - vedomostný kvíz žiakov, beseda s predstaviteľmi Geoparku
v Mestskej knižnici. Turisticko-informačná kancelária sa podiaľala na príprave a realizácii
peších turistických výletov a organizačne aktívne spolupracovala na realizácii medzinárodnej
konferencie na tému ľudových rozprávok.
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V rámci podnikateľskej činnosti NTIC sa vykonáva správa ubytovacích priestorov
NTIC, predaj propagačných materiálov, administratívnych služieb, knižných publikácií
a suvenírov, ďalej sprevádzanie turistov v meste: v slovenskom, maďarskom a anglickom
jazyku. V rámci vzdelávacej činnosti bol zabezpečený odborný výcvik študentov Strednej
odbornej školy z Lučenca a študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie z Lučenca. NTIC
bolo spoluorganizátorom odborného výcviku pre prácu s deťmi v teréne určenú pre
pedagógov ZŠ a SŠ („Terepi vezető tanfolyam“).
D, Maloobchodná činnosť a zdaňovaná činnosť HMF
Na základe Živnostenského listu č. OŽP-C/2008/00116-2/CR1 vykonáva naša
organizácia aj maloobchodnú činnosť. V rámci tejto činnosti sa predávajú rôzne suveníry, ako
brožúry, pohľadnice, magnet na chladničku, DVD, CD, knižné publikácie a keramika
v miestnosti lektorov v prístavbe Maďarského spoločenského domu.
Od 01.01.2012 v súvislosti s reorganizáciou bolo k Hradnému múzeu pričlenené
Novohradské turisticko-informačné centrum (ďalej NTIC), v ktorom

sa vykonáva tiež

maloobchodná činnosť – predaj suvenírov, máp, brožúr, ďalej sa poskytujú kopírovacie,
faxovacie a tlačové služby a ubytovanie. Súčasťou Hradného múzea sa v rámci reorganizácie
stala aj Mestská knižnica. V budove Vigado, v ktorej sa prevádzkuje knižnica, sa prenajímajú
miestnosti pre miestnu organizáciu „Klub dôchodcov“ a od 01.07.2013 sa prenajímala aj šatňa
za javiskom pre účely nácviku fiľakovskej hudobnej skupiny Guru Brothers.
Tovar sa obstarával dvoma spôsobmi, a to väčší sortiment tovaru sa obstarával hlavne
formou komisionárskych zmlúv a menší na faktúru. S cieľom spestrenia ponuky tovaru sa
ďalej rozširoval okruh dodávateľov aj tovaru. V roku 2013 sa z predaja tovaru dosiahli tržby
vo výške 4.685,82 Eur (z toho na hrade 4.226,89 Eur a v NTIC 458,93 Eur). Oproti r. 2012 sa
zaznamenal mierny nárast o 714,03 Eur (v r. 2012 boli tržby vo výške 3.971,79 Eur).
Okrem tržieb z predaja tovaru zdaneniu podliehajú aj príjmy z prenájmu (jedná sa
o prenájom hradného dvora na koncerty a rôzne iné komerčné podujatia, na komerčné
fotografovanie, prenájom plochy na predajné stánky, prenájom kancelárie a nebytových
priestorov v NTIC a vo Vigade, prenájom pozemku). V r. 2013 boli príjmy z prenájmu
v celkovej výške: 1.652,57 Eur, z toho HMF – 892,55 Eur, NTIC – 292,02 Eur, Vigado –
468,- Eur. Príjmy z prenájmu NTIC a Vigadó v 2013 boli súčasťou rozpočtovaných príjmov.
Zdaneniu ďalej podliehajú aj príjmy z ubytovania: 12 lôžok v podkrovných
priestoroch NTIC – v roku 2013 bolo ubytovaných 178 osôb, počet prenocovaní 226 nocí,
príjmy boli v sume 1.877,- Eur a príjmy za poskytované služby (kopírovanie, faxovanie a tlač)
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v sume 65,09 Eur (tieto boli v r. 2013 tiež zahrnuté do rozpočtovaných príjmov). Oproti r.
2012 príjmy z ubytovania vzrástli o 11,5 %, t.j. o 194,- Eur.
Zdaňované príjmy činia spolu : 8.281,26 Eur (vrátane prijatých úrokov – 0,78 Eur).
Výdavky boli vo výške : 6.846,44 Eur a v nasledovnej štruktúre:
a) spotreba materiálu

4,20 Eur

b) spotreba energie (alikv.časť)

431,95 Eur

c) spotreba nakúpeného tovaru

3.281,03 Eur

d) opravy a udržiavanie

110,50 Eur

e) ostatné služby

100,45 Eur

f) mzdy (alikvót.časť)

1.854,87 Eur

g) zákonné soc.poist. (aliktvót.č.)

648,33 Eur

h) odpisy (registrač.pokladnice)

350,14 Eur

ch) kurzové straty
i) poplatky (bankové)

1,65 Eur
63,32 Eur.

Ako zo štruktúry výdavkov vidieť najväčšiu čiastku tvorí spotreba nakúpeného tovaru. Ďalšiu
veľmi významnú položku predstavujú mzdy lektorov a pracovníkov NTIC a zákonné sociálne
poistenie (ide o rozpočítanú alikvótnu čiastku, nakoľko lektori na hrade a pracovníci NTIC sú
zároveň aj predavačmi v maloobchodnej predajni).
Zisk z maloobchodnej činnosti a zo zdaňovanej činnosti sa dosiahol vo

výške

1.434,82 Eur (ešte pred zdanením). Zaplatená daň z príjmov právnických osôb za rok 2013
bola vo výške 330,13 Eur.

Vo Fiľakove, dňa 16. júna 2014

Mgr. Attila Agócs
riaditeľ HMF

Vypracovali: Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF
Mária Oštromová – vedúca Mestskej knižnice
Bc. Denisa Pócsaová – referentka CR v NTIC
Ing. Valéria Budaiová – ekonómka HMF
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