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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 je súčasťou kultúrnej základne mesta 
Košice a popri stálej expozícii sa zameriava aj na výstavnú činnosti, 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 koncertov s účasťou zahraničných hosťujúcich 
umelcov. Ďalšou zásadnou činnosťou Múzea Vojtecha Löfflera je predstaviť verejnosti 
súčasnú umeleckú výtvarnú tvorbu prioritne z oblasti východného Slovenska ale aj 
prezentovať tvorbu zahraničných umelcov/umelkýň. Múzeum spolupracuje a koordinuje 
svoju činnosť s umeleckými školami a dáva priestor mladým talentom v rôznych oblastiach. 
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 a tvorivých aktivít. Každoročne 
sa svojimi aktivitami zapája do podujatí ako sú Biela noc, Noc múzeí, Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva a iné.  



 
II. ZHODNOTENIE ROKU 2021 

 
MVL plnilo svoje poslanie v roku 2021 v súlade so štatútom, plánom hlavných úloh a 
schváleným rozpočtom.  Múzeum svojou činnosťou prispelo k obohateniu kultúrno-
umeleckému životu Košíc aj napriek náročnému pandemickému roku. Vedenie a zamestnanci 
múzea sa usilujú o to, aby činnosť MVL bola na vysokej úrovni adekvátnej kultúrnym 
tradíciám, hodnotám mesta Košice i odkazu a dedičstvu majstra Löfflera. V roku 2021 na 
základe pripravenej programovej koncepcie organizovalo MVL výstavy z klasického aj 
súčasného umenia, prioritne z tvorby domácich etablovaných a začínajúcich umelcov, 
komorné koncerty vážnej hudby, komentované prehliadky, tvorivé dni a iné. MVL sa stará o 
vlastný zbierkový fond umeleckých predmetov, ktoré sa usiluje doplniť akvizíciou nových 
umeleckých diel. S novým umeleckým vedením a tendenciami reflektovať súčasné trendy vo 
výstavných činnostiach a prezentáciách súčasného vizuálneho umenia vedenie múzea 
reflektuje na záujem výtvarných umelcov prezentovať svoje umenie vo výstavných 
priestoroch MVL. V roku 2021 viacero výstavných projektov malo environmentálny 
charakter. V lete 2021 bola zriadená Galerijná rada MVL (ďalej len GR MVL). Na základe výzvy 
Open Call 2021 GR MVL zostavila výstavný plán pre rok 2022/23. MVL je zapojené do 
projektovej aktivity CIKE "Escalator", ktorej cieľom je zefektívnenie fungovania kultúrnych 
inštitúcii. 
Z dôvodu pandémie COVID – 19 bolo múzeum pre verejnosť zatvorené v období od januára 
do apríla 2021 a svoju činnosť sa čiastočne usilovala presunúť do online priestoru. Z 
uvedeného dôvodu bolo potrebné upraviť aj plán výstav.  
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 po opätovnom otvorení pre verejnosť v máji 2021 pokračovala vo svojej činnosti za 
dodržiavania mimoriadnych hygienických opatrení pre návštevníkov aj zamestnancov. 
Konzekvenciou mimoriadnych opatrení a obmedzeného režimu bolo zníženie návštevnosti, 
ktoré je však v období pandémie markantné vo všetkých oblastiach kultúrneho života.  
Z dôvodu získania mimorozpočtových zdrojov sa vedenie múzea v spolupráci so 
zriaďovateľom zapojilo do aktuálnych dotačných výziev MK SR (Obnovme si svoj dom), FPU 
a MK SR (IROP)  pre rok 2021/22



 
 

III. VYHODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021 

A, VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 
 
Výstavná sieň prízemie 

3 – František Blažo: Nejasná správa, Marko Blažo: 
Preskupenie, KA – TEKLA: Bez rúška 
Kurátor: Vladimír Beskid, Kurátorka: Alexandra Tamásová 

Trvanie: 3.12. 2020 – 
30.4.2021 
 

1. ročníka výtvarnej súťaže ceny Vojtecha Löfflera 
 

Trvanie: 15. 5 – 7.6. 2021  
 

Monika Vrancová – Germušková, Kurátor: Peter Megyeši 
Nepravdepodobne známe miesto  
 

Trvanie: 18.6 –22.8.2021 
 

Natália Zavaďáková – Extrerinteriér, Kurátorka: Dominika 
Nazarejova   
 

Trvanie: 2.9. – 3.10.2021 
 

Václav Buchtelík „tiše Za“ 
Výstava súčasného vizuálneho umenia (CZ)  
Dni Českej kultúry 2021, Kurátor: Martin Mikolášek  
 

 
Trvanie: 14.10.2021 - 
21.11.2021 
 

Biela NOC festival 2021 
NanoVjs svetelná inštalácia vo výklade 

9.-24.10.2021/18.00-
22.00 (pia-ne) 

od A po Z – Joko Amrich, Martin Zbojan, Kurátor: Peter 
Markovič 
 

Trvanie: 2.12 – 6.2. 2021 
 

 
Výstavný priestor poschodie 

Stála expozícia a pamätná izba  
Michal Nagypál  - Rázcestia, Kurátorka: Ruth 
Pochybová 
 

Trvanie: 27. 5 – 11.7.2021 
 

Cina Marek - Nedeľná paletka, Kurátor: 
Radoslav Repický 
 

Trvanie: 20.7 – 29.8. 2021 
 

Gregová Katarína – Intimita, Kurátorka 
Čepeková Sofia  
Katarína Szanyi „tiše Za“, Kurátor: Martin 
Mikolášek 
Výstava súčasného vizuálneho umenia (CZ) 
Dni Českej kultúry 2021  
 

Trvanie: 2.9. – 3.10.2021 
Trvanie: 14.10.- 21.11.2021 
 

Marián Straka - Čierne na bielom, Kurátor: 
Peter Markovič 
 

Trvanie: 2.12 – 6.2. 2021 
 

 



Výstavný priestor ÁTRIUM 
Spomienková výstava - Anna Patzová 
 

Trvanie: 15.6 - 1.8.2021 
 

Dokumentačná foto výstava JOZEF 
HODOROVSKÝ “ujo Bonifác” 
 

Sprístupnené od 24.8 do 26.9 
 

POMIMO  - 7 hriechov 
 

Trvanie: 30.9. - 24.10.2021 
 

“Neviditeľné námestia – výstava fotografii 
a literárnych textov v spolupráci s 
Talianskym inštitútom SR 

Trvanie: 28.10 - 12.12.2021 
 

 
Z dôvodu pandemických opatrení a na základe odporúčania RÚVZ SR a MŠ SR boli výstavy 
viackrát sprístupnené v obmedzenom režime. Z toho dôvodu boli uverejnené na youtube 
stránke múzea 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 –  do 20 apríla 
pre verejnosť zavreté kvôli pandémii 

63  

Máj  255 
Jún  398 
Júl  530 
August  302 
September  316 
Október  342 
November  90 
December  47 
SPOLU  2313 
 

B) MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

 
Komorné koncerty 

Cimbalový recitál - Mikhail Zakharia 28. 5. 2021 
Absolventský koncert Eva Mareničová  
v spolupráci s KONJA 

15.6.2021 

Klavírny recitál Tamás Horkay v spolupráci s 
KONJA 

22.6. 2021 

Svetozár Šomšák  24. 8. 2021 
OZ InMusic  16.9.2021 
MOST MEZI NÁMI Koncert opernej a 
piesňovej tvorby (Patricia Janečková a 
Roman Janál, ČR) spolupráca s Českým 
spolkom v KE  

24.10.2021 

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


 
Návštevnosť koncertov:  
Apríl 15 
Máj  25 
Jún  78 
August  12 
September  21 
Október  78 
SPOLU  229 
 
 
Letné tvorivé dni pre deti  
 
V rámci tvorivého programu galerijnej pedagogiky pre deti a mládež, bola vytvorená 
postavička  „pes Kormoš“ maskot múzea, detský sprievodca v 3 jazykových mutáciach 
(en/sk/hu) a  pracovné listy 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 
 
Návštevnosť tvorivých dní: 

Júl 81 
August 50 

SPOLU 131 
 
Večerná kresba a tvorivé workshopy pre verejnosť  
 
Z dôvodu pandemických opatrení a na základe odporúčania RÚVZ SR a MŠ SR sa tvorivé 
workshopy pre školy sa v roku 2021 neuskutočnili. Večerná kresba pre dospelých sa konala 
v limitovanom počte účastníkov s dodržaním pandemických opatrení prezenčne. V poslednom 
štvrťroku 2021 boli vytvorené online demo videá o postupoch tvorby, ktoré sú publikované na 
youtube stránke múzea. https://www.youtube.com/channel/UCd-
ruCCNexw9DfnMtQ8s8zg/playlists 
Videá sú delené do dvoch zoznamov. Stav k 31.12.2021 je nasledovný:  Kreslenie s Filipom - 5 
videí, Tvorivý ateliér od A po Z - 5 videí. 
 
Návštevnosť večerná kresba:  
Máj  12 
Jún  45 
Júl  26 
August  48 
September  17 
Október 21 
SPOLU 169 
 
 
 

https://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier-/muzeum-pre-deti
https://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier-/muzeum-pre-deti
https://www.youtube.com/channel/UCd-ruCCNexw9DfnMtQ8s8zg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCd-ruCCNexw9DfnMtQ8s8zg/playlists


Komentované prehliadky s autormi k výstavám  
 

Monika Vrancová – Germušková,  
Kurátor: Peter Megyeši 

3.8.2021 

Natália Zavaďáková  
Kurátorka: Dominika Nazarejova   

13.9.2021 

Michal Nagypál   
Kurátorka: Ruth Pochybová 

1.7.2021 

Cina Marek  
Kurátor: Radoslav Repický 

28.7.2021 

 
Zapojenie MVL do celoslovenských podujatí 
 

NOC MÚZEÍ a GALÉRIÍ  15.5.2021 
BIELA NOC 9.-24.10.2021 viď výstava NanoVJS 
DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

11.9.2021  
„Na návšteve u Löfflera - od pivnice po povalu“  
Komentovaná prehliadka stálej expozície  
so sprístupnením priestorov bežne nedostupných   

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

28.9.2021  
„Príbehy zo života sochára Vojtecha Löfflera“ 
Spomienková beseda na sochára Vojtecha Löfflera a jeho 
manželku Kláru, za účasti novinára Juraja Szaszáka a 
výtvarníka Štefana Filepa, spojená s prezentáciou 
dokumentov a fotografií z osobného archívu/ pozostalosti 
V. Löfflera.  

 
CELKOVÁ  PREZENČNÁ NÁVŠTEVNOSŤ MVL v roku 2021: 2842 
 
 

C) SPRÁVA ZBIERKY 

Múzeum v roku 2021 rozšírilo svoj zbierkový fond o 17 diel. Jedná sa o konvolut autoportétov 
bývalých študentov/ absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktoré vznikli 
v rozmedzí rokov 2002 - 2018, a ktoré múzeu darovali samotní autori. Väčšinu tvoria komorné 
diela, pričom prevláda technika olejomaľby na plátne. Komisia na tvorbu zbierok spomínaný 
konvolut prijala do zbierkového fondu MVL na svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2021. 
V roku 2021 sa MVL úspešne uchádzalo o dotáciu z Fondu na podporu umenia na konzerváciu 
a odborné ošetrenie umeleckých diel na papieri zo zbierkového fondu. Projekt sme započali v 
októbri 2021 a potrvá do júna 2022. V rámci projektu bude odborne ošetrených 87 diel 
(akvarelov, kresieb a grafík). 
 
Predmety zbierkového fondu k 31.12.2021 2279 
Akvizícia umeleckých diel v roku 2021 17 
 



 
IV. VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021 

 
a)  ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

 
Schválený rozpočet na rok 2021     144 000, 00 € 
Schválená dotácia od zriaďovateľa MČ KE – STARÉ MESTO   107 000,00 € 
Po úprave dotácia od zriaďovateľa MČ KE – STARÉ MESTO   92 000,00 € 
Dotácia od mesta Košice      32 000,00 € 
Plánované vlastné príjmy MVL      5000,00 € 
Vlastné príjmy skutočnosť MVL     3 833,90 €  
 
Vyčerpaná dotácia od zriaďovateľa     92 000, 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 2021 
 
Bankové účty: 
 

Účet               Názov účtu                                                                                Stav k 31. 12. 2021 
221/1              Bežný účet (ČSOB)................................................................................. 38 681,79 € 
221/2              Bežný účet (FIO banka)................................................................................ 20,00 € 
221/3              Účet sociálneho fondu............................................................................. 199,96 € 
S p o l u  na bankových účtoch: ................................................................................ 38 901,75 € 

 

Zostatky na účtoch súhlasia so zostatkami na výpisoch z peňažných ústavov. 
 
Pokladničná hotovosť:     

Pokladnica v € – účet 211 
Stav pokladnice k 31. 12. 2021.................................................................................... 470,62 € 
 
 

Stav cenín – účet 213 
491 ks stravných lístkov DOXX á 4,00 €..................................................................... 1964,00 €   
                  
Pohľadávky: účet 311 - Odberatelia 
K 31. 12. 2021 neevidujeme žiadne pohľadávky............................................................. 0,00 €                     
 
Záväzky:  účet 321 – Dodávatelia 
Neevidujeme žiadne záväzky voči dodávateľom splatné k 31. 12. 2019........................ 0,00 €                                                                             
 
Záväzky:  účet 326 - Nevyfakturované dodávky..........................................................  154,93 €                        
Nevyfakturované: telekomunikačné služby a internet................................................... 42,37 € 
                              Elektrina ............................................................................................ 112,56 € 

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


                               
Zúčtovanie so zamestnancami:  
 Účet  331/1 Zamestnanci (Mzdy zamestnancov za december 2019)...................... 6 968,49 €  
 Účet  336/12 Sociálna poisťovňa.......................................................................................... 0 € 
 Účet  336/11 Zdravotné poisťovne....................................................................................... 0 €              
 Účet  342 Ostatné priame dane (Zrazené a neodved. preddavky dane z príjmu).................................. 0 € 
 
Spolu záväzky k 31. 12. 2021: .................................................................................    7 123,42 € 
 
Ostatné zúčtovania: účet 357  
Dotácia z Fondu na podporu umenia...........................................................................4 000,00 €  
( Zmluva o poskytnutí fin. prost. končí 30.6.2022)        
 
Náklady budúcich období: účet 381    
Predplatné inzercie na rok 2022 ................................................................................... 288,00 € 
 
 

b) PROJEKTOVÁ ÚSPEŠNOSŤ 

V roku 2021 sa MVL uchádzalo o nasledovné dotácie. Celkovo bolo podaných 11 žiadostí, 
z ktorých bola úspešná 1, nepodporené boli 2, vyhodnotenie 8 podaných žiadosti nebolo do 
31.12.2021 ukončené. 
 

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

FPU 4000 Eur 20% 

Prezentačná činnosť 
Martin Moflár: Limited 
edition 
 

FPU nepodporené  

Prezentačná činnosť 
Viliam Slaminka: 
Posilka/Gym 
 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Prezentačná činnosť 
Amalka Ľudmila 
Valenčíková: IN(time) 

 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Prezentačná činnosť 
Furnicoolture 
 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Prezentačná činnosť 
Ľubomír Ontkóc: 
PorcStone - váza 
 

FPU V procese 
hodnotenia 

 



Prezentačná činnosť 
Oleg Šuk: Muž, dom a 
čln 
 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Prezentačná činnosť 
Alexander Eckerdt: Na 
konci veľkej modrej 
cesty. 
 

FPU V procese 
hodnotenia 

 

Obnovme si svoj dom 
Reštaurátorský výskum 
priečelia MVL 

MK SR nepodporené  

Obnovme si svoj dom 
Celkový architektonicko-
historický výskum MVL  

MK SR Podané  

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

MK SR  

 
  

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.  
V rámci spolupráce s rádiom Regina Východ prebieha propagácia aktivít MVL aj v relácii 
Kultúra s redaktorkou Janou Patarákovou.  
V roku 2021 bolo MVL zapojené do projektu CIKE „Escalator“, v rámci ktorého prebehla 
propagácia múzea na web a fb stránke organizátora.  https://www.cike.sk/sucasna-doba-
prinasa-radikalnu-zmenu-fungovania-kulturnych-organizacii-osmy-rocnik-escalatora-ocami-
ucastnikov/ 
 
V roku 2021 sa intenzívnejšia rozbehla propagácia aktivít MVL na vlastných online 
platformách. Na základe dostupných analýz sú výsledky nasledovné:  
 

Youtube za rok 2021 
4000 zobrazení 
za mesiac december 579 zhliadnutí 

Webstránka  za rok 2021 
8000 zobrazení na základe google analytiky 
webstránky  

Insta za rok 2021 
620 sledovateľov 
za mesiac december 995 zhliadnutí 

Google business page za 1/4 rok  
83 tisíc zobrazení   
33174 priamych vyhľadávaní 

Facebook za rok 2021 
1699 sledovateľov  dosah 57 519 ľudí 

 
VI. ZÁVER  

Rok 2021 bol vo fungovaní MVL plný výziev. Pandémia výrazne zasiahla do plánovanej 
výstavnej a mimo výstavnej činnosti. Napriek tomu sa podarilo zrealizovať vybrané plánované 
aktivity.  Prezenčná návštevnosť múzea bola silno poznačená pandémiou a opatreniami. 
Nevyhnutné bolo zamerať sa na online komunikáciu a marketing s návštevníkmi 
a verejnosťou, vďaka tomu sa posilnila komunikácia cez soc. siete, webstránku a youtube 
kanál múzea.  
Zmena nastala aj vo vedení a v kolektíve múzea. Za účelom kvalitného nastavenia výstavného 
plánu bola založená Galerijná rada.   
Cieľom múzea je zlepšovať sa vo všetkých rovinách a prinášať  kvalitný odborný výstavný aj 
mimo výstavný program, pokračovať v spolupráci s partnermi a plniť poslanie múzea.  
 
Vypracovala: N. Ráczová, 17.1. 2022  

https://www.cike.sk/sucasna-doba-prinasa-radikalnu-zmenu-fungovania-kulturnych-organizacii-osmy-rocnik-escalatora-ocami-ucastnikov/
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