Hodnotiaca správa Hradného múzea vo Fiľakove k 31.12.2010
1. Vstupné údaje
kód

názov

Program

10

Kultúra

Aktivita

10.4.

Starostlivosť o hnuteľné kultúrne dedičstvo a
kultúrne pamiatky mesta

Podaktivita

10.4.3.

Podporná činnosť Hradného múzea vo Fiľakove

Útvar

Hradné múzeum vo Fiľakove
príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

v€
Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

91060
91060
130082
Ing. Budaiová, 26.05.2011
Mgr. Agócs, 30.05.2011

2. Finančné plnenie
Výdavky

EK

Druh výdavku

Spolu bežné výdavky

Aktuálny rozpočet

108987

610 Mzdy

39807

47125

620 Odvody

13673

16128

630 Tovary a služby

32211

45568

631 Cestovné

332

824

632 Energie

7101

7099

633 Materiál

4314

4154

635 Rutinná a štandardná údržba

1532

1481

18932

32010

637 Služby
642 Bežné transfery jednotlivcom
Spolu kapitálové výdavky

Plnenie k 31.12.2010

85890

x

199

166

5170

21095

5170

11320

91060

130082

713 Nákup interiérového vybavenia
717 Rekonštrukcia a modernizácia

9075

719 Kapitál.výdavky na nákup zbierok
Výdavky spolu:
Príjmy

EK

Druh príjmu

700
Aktuálny rozpočet
70830

76036

223 Príjmy zo základnej činnosti

15060

26944

453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov

8795

312 Tuzemské bežné transfery zo ŠR

5516

341 Prostriedky z rozpočtu EU

3547

Spolu bežné príjmy

85890
322 Kapitálové transfery z rozpočtu obce

5170

322 Kapitálové transfery zo ŠR
Spolu kapitálové príjmy
Príjmy spolu:

Plnenie k 31.12.2010

312 Príspevok od zriaďovateľa

120838
5170
5700

5170

10870

91060

131708

3. Programové plnenie
Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých
výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia
prípadného nerovnomerného vecného
plnenia vo vzťahu k vynaloženým
výdavkom.

Príjmová časť rozpočtu HMF k 31.12.2010 sa splnila na 144,64 % (plán 91.060,- Eur, skutočnosť 131.708,- Eur). V rámci úsporných opatrení zriaďovateľ poskytol na bežnú
činnosť HMF o 1.524,- Eur menej finančných prostriedkov ako bol plánovaný rozpočet (plán 70.830,- Eur, skutočnosť 69.306,- Eur). V súvislosti s implementáciou projektu
„Naša spoločná minulosť - historický prehľad“, na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, poskytol zriaďovateľ mimoriadny príspevok vo výške 6.730,Eur (vrátené po obdržaní financií z EU v prvom polroku 2011). Príjmy z hlavnej činnosti HMF (vstupné, príjmy za poskytnuté služby) boli vo výške 26.944,- Eur, t.j. plnenie na
179 %. Do príjmovej časti rozpočtu HMF sa previedol aj zostatok finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 8.795,- Eur, ktoré sa použili na prerobenie hliníkovej vitrínovej
zostavy a z časti na financovanie výmeny strešnej krytiny na budove Mestského vlastivedného múzea. Z grantového systému MK SR sa poskytli finančné prostriedky celkom
vo výške 11.216,- Eur, z toho na bežnú činnosť - prostriedky za príjem kultúrnych poukazov v sume 5.342,- Eur, na nákup zbierkových predmetov – smaltovaný riad 700,- Eur
a na nákup vitrín do paleontologickej expozície 5.000,- Eur.
Z rozpočtu EU boli vrátené financie už použité v súvislosti s realizáciou projektu „Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ v sume 3.547,- Eur. HMF využilo možnosť
ponúkanú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci zlepšenia kvality odbornej práce a zamestnanosti - Národný projekt I-2 „Podpora zamestnanosti uchádzačov o
zamestnanie“, príspevok na podporu udržania zamestnancov s nízkymi mzdami v súlade s ustanovením § 50a zák. NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti. ÚPSV a R k
31.12.2010 refundoval 174, - Eur na zaplatených odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Úpravou príjmovej časti rozpočtu sa vyčlenili z bežných transferov prostriedky
na kapitálové transfery vo výške 5.170,- Eur .
Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 142,85 % (plán 91.060,- Eur, skutočnosť 130.082,- Eur). K prečerpaniu došlo z titulu implementácie dvoch cezhraničných projektov
„Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ a „Naša spoločná minulosť – historický prehľad“ založenej na predfinancovaní rozpočtovaných výdavkov projektov. Výdavky na
platy sa čerpali v sume 47.125,- Eur, t.j. na 118,38 %.
Výdavky na odvody do poisťovní sa čerpali v čiastke 16.128,- Eur, t.j. na 117,95 %. Dôvodom prečerpania bolo vyplatenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov za
mesiace 12/2009 a 01 až 08/2010 pre projektového a finančného manažéra v rámci implementácie projektu „Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ vo výške 9.833,20 Eur.
Cestovné výdavky boli čerpané na 248,19 % (plán 332,- Eur, skutočnosť 824,- Eur) z dôvodu, že sa vyplatili cestovné výdavky pre projektového manažéra v rámci
implementácie projektu „Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ v sume 657,97 Eur. Rozpočtové výdavky na energiu (ide o elektric. energiu, vodné a stočné, poštové a
telekomunikačné služby) sa čerpali vo výške 7.099,- Eur, t.j. 99,97 %. Materiálové výdavky sa čerpali v čiastke 4.154,- Eur, t.j. plnenie na 96,29 % a predstavujú hlavne
náklady na kancelárske potreby (815,- Eur), čistiace potreby (90,- Eur) , na nákup klip rám a inštalačných prvkov z plexitu (876,- Eur), kameň drvený na prístupovú cestu do
hradného areálu (104,- Eur), knihy a časopisy (135,- Eur) a výdavky na občerstvenie na vernisážach výstav (288,- Eur).
V súvislosti s implementáciou projektu „Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ sa nakúpili kancelárske potreby – papier, tonery do tlačiarne A3 a kopírky A4 – v sume
858,10 Eur. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sa čerpali vo výške 1.481,- Eur (plán 1.532,- Eur), a to nasledovne: oprava hasiacich prístrojov 18,- Eur, oprava
elektroinštalácie a osvetlenia v Bebekovej veži a v múzeu 477,38 Eur, oprava elektric.zabezpečovacieho systému – alarmu (po zásahu bleskom) 985,25 Eur. Náklady na
služby sa k 31.12.2010 čerpali vo výške 32.010,- Eur (plán 18.932,- Eur, t.j. 169,08 % ). Najväčší podiel predstavujú výdavky vynaložené v rámci realizácie projektov –
„Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ v sume 6.417,59 Eur na služby a 156,40 Eur bankové poplatky a kolky a „Naša spoločná minulosť – historický prehľad“ v sume
6.274,52 Eur na služby. V súvislosti s bežnou činnosťou HMF boli najväčšie výdavky na prepravu – 848,59 Eur, tlač vstupeniek a kariet priateľov hradu – 361,52 Eur,
preddavky platené na služby v NTIC – 2.730,- Eur, platby za tlač plagátov – 564,21 Eur, odmeny na dohody – 4.124,- Eur, poistné – 626,- Eur, poplatky (bankové,
koncesionárske, komunál. odpad, kolky) – 742,- Eur.
Z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na nákup zbierkových predmetov vo výške 700,- Eur sa rozšíril zbierkový fond o smaltovaný riad a na nákup
vitrín vo výške 5.000,- Eur sa vyhotovili vitríny do paleontologickej expozície v počte 6 ks v celkovej sume 5.532,38 Eur. Vyčlenený kapitálový transfer vo výške 5.170,- Eur sa
použil na financovanie výmeny strešnej krytiny na budove Mestského vlastivedného múzea (celkové náklady na výmenu boli vo výške 11.320,- Eur, HMF z vlastných
finančných prostriedkov použilo 6.150,- Eur).
V rámci implementácie projektu „Kultúrna trať Po ceste severných hradov“ sa nakúpila farebná laserová tlačiareň A3 – za 1.139,- Eur, premietacie plátno – za 175,- Eur a dva
notebooky – za 973,80 Eur. V rámci realizácie druhého cezhraničného projektu „Naša spoločná minulosť – historický prehľad“ sa zakúpila video kamera v hodnote 600,00
Eur. Tento hmotný majetok sa stal majetkom Hradného múzea a využíva sa na jeho dokumentačnú a prezentačnú činnosť. Do správy inštitúcie bol v predmetnom roku
delimitovaný automobil značky TAZ 1500 z Filbytu s.r.o.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú disproporcie vo finančnom, ani vo vecnom plnení rozpočtu

1. Vstupné údaje
kód

názov

Program

10

Aktivita

10.4.

Podaktivita

10.4.1

Útvar

Hradné múzeum vo Fiľakove
príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Kultúra
Starostlivosť o hnuteľné kultúrne dedičstvo a
kultúrne pamiatky mesta
Starostlivosť o hnuteľné kultúrne dedičstvo a
kultúrne pamiatky mesta

v€
Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

91060
91060
130082
Ing. Budaiová, 26.05.2011
Mgr. Agócs, 30.05.2011

3. Programové plnenie
Cieľ
Odborná evidencia zbierok HMF

Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok
HMF (akvizičná činnosť)

Ochrana zbierkového fondu HMF

Plánovaná hodnota
300

Merateľný ukazovateľ
Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok

k

Skutočná hodnota k
31.12.12010
466 prírastkových čísiel (944
kusov)
69 prírastkových čísiel (217
kusov)

Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok

120

0*

Počet získaných predmetov za rok kúpou

25

0*

44 prírastkových čísiel (51
kusov)

Počet získaných predmetov za rok darom

10

0*

Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok

20

0*

96 prírastkových čísiel (124
kusov)
34

Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov Počet platiacich návštevníkov za rok
HMF
Počet neplatiacich návštevníkov za rok

Skvalitnenie odbornej činnosti HMF

Skutočná hodnota
30.06.2010
0*

550

0*

446

12500

6447**

14123****

1500

1761

2318

Počet expozícií HMF

1

1

1

Počet realizovaných vlastných výstav za rok

1

1

2

Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok

5

4

4

Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok

2

2

2

Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok

50

92

107

Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)

12

10

25

Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok

60

110

Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odb.časopisov) za rok

2

3

6

Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)

2

4

8

Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odb.prednášky) za rok

2

1

2

Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok

5

5

5

Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok

4

5

5

Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok

35

718***

941***

Počet absolvovaných externých školení za rok

2

1

5

Komentár
Porovnanie plánovaných a
dosiahnutých výstupov a
výsledkov, vrátane posúdenia
prípadného nerovnomerného
vecného plnenia vo vzťahu k
vynaloženým výdavkom.

* Aktivity naplánované na 2. polrok 2010. ** Vrátane polovičky všetkých školských permanentiek HMF
vydaných na r. 2010 (944). *** Vrátane kníh preradených z knižnice niekdajšieho Mestského múzea - v
súvislosti s preraďovaním sa aj spracúvajú v softvéri KIS MASK. **** Vrátane všetkých školských
permanentiek vydaných na r. 2010.

Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov

Nie sú disproporcie vo vecnom plnení rozpočtu

Komentár:
Výsledok na poli nadobúdania zbierkových predmetov pozitívne ovplyvnil úspešný projekt z Ministerstva kultúry SR na nákup výrobkov fiľakovskej smaltovne z medzivojnového obdobia. V r. 2010 bol do archeologickej zbierky zaradený - a čiastočne aj druhostupňovo spracovaný - aj veľký
súbor nálezov z Prše, delimitovaný z Archeologického ústavu SAV ešte v r. 2008. Počet platiacich návštevníkov v porovnaní s prechádzajúcim rokom mierne vstúpol - dosahuje tak plány, ktoré sa rodili v kontexte prebiehajúcej hospodárskej krízy. Celoročný plán výstav sa s menšími
korekciami realizoval na 100%. HMF zorganizovalo slovensko-maďarskú súťaž v kreslení karikatúr s veľkonočnou tematikou a v tradíciách cezhraničnej spolupráce pokračovalo aj pri zabezpečovaní artfoto festivalu Hrad svetov IV. Inštitúcia vystavovala aj diela miestnych umelcov (Zoltán
Schnelczer, Norbert Varga a Zoltán Kovács) a v súvislosti s výstavami "Novohrad v dobe Avarského kaganátu" a "Poslovia mágie - africké masky" spolupracovalo aj s národnými múzeami MR a ČR. V r. 2010 sa pokračovalo v spolupráci s fiľakovskými školami na poli využívania kultúrnych
poukazov Ministerstva kultúry SR. V rámci nej bolo vydaných študentom a pedagógom štyroch ZŠ a dvoch stredných škôl 1888 kusov permanentiek HMF platných jeden kalendárny rok (karty priateľov hradu).

Z pravidelných kultúrno-vzdelávacích podujatí boli najdôležitejšie "Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade", ktorá sa zorganizovala v spolupráci s OZ Rodná zem a s ďalšími miestnymi občianskymi združeniami a organizáciami (v r. 2010 napriek nepriaznivému počasiu vyše 600 platiacich
návštevníkov) a Noc múzeí - vernisáž avarskej výstavy (rocková opera sa v hradnom areáli z dôvodu nepriaznivého počasia nerealizovala).Veľký úspech zožala v kruhu študentov aj nová forma návštevy školských skupín - múzejnopedagogické aktivity viažuce sa k výstave afrických masiek
(zamestnanec HMF sa zúčastňuje múzejnopedagogického kurzu Slovenského národného múzea). Zbierkové predmety HMF boli použité na výstavách HMF, Novohradského múzea a galérie v Lučenci (drevorezby Z. Kovácsa) a Slovenského národného múzea v Bratislave (Turci na
Slovensku).
V prvom polroku 2010 sa HMF úspešne etablovalo do systému organizácií s podobnými úlohami v regióne. V rámci cezhraničného projektu "Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov” prebiehalo budovanie klastra pohraničných hradov na juhovýchode
Slovenska, HMF bolo spoluorganizátorom troch konferencií na témy výskum, obnova a turistické využívanie hradov (Sárospatak, Sirok, Hollókő) a organizátorom vedeckej konferencie pod názvom „Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov od Hontu po Zemplín na dvoch stranách
štátnych hraníc” uskutočnenej v dňoch 15.-16. apríla 2010 na MsÚ vo Fiľakove.
Konferencie sa zúčastnili poprední výskumníci hradov zo SR i MR. V rámci cezhraničného projektu implementovanom pod názvom "Naša spoločná minulosť" sa rozbehol sociolingvistický a oral history výskum v Radzovciach, členmi odborného tímu boli aj zamestnanci HMF. Hlavným
výstupom projektu bola na Slovensku konferencia zrealizovaná vo Fiľakove v dňoch 9.-10. septembra 2010 pod názvom "Spoločná minulosť na Poiplí". Konferenciu otvorili veľvyslanec SR v MR a veľvyslanec MR v SR, medzi prednášateľmi boli známe osobnosti humanitných vied oboch
štátov (prof. L. Sokolovský, prof. J. Botík). Do projektu Regionálnej rozvojovej agentúry v Lučenci realizovaného pod názvom "Vytvorenie siete ochrany kultúrneho dedičstva Nógrád - Novohrad, príprava mapy hodnôt" sa HMF zapojilo ako sprostredkovateľ odborníkov k výskumu tém: povesti
viažuce sa k novohradským hradom, motívy Mikszáthovej tvorby v dielach súčasných maďarských literátov zo Slovenska, vinohradníctvo v okolí Fiľakova a úloha františkánov v spoločenskom živote Fiľakova. Na implementácii projektu, ktorého cieľom je otvoriť paleontologickú expozíciu v
kazemate fiľakovského hradu zo zbierok HMF, spolupracovala inštitúcia so ZPO Geopark Novohrad-Nógrád.
S Euroregiónom Neogradiensis spolupracovalo HMF na realizácii dvoch projektov - v projekte „Euroregión - podpora turizmu prostredníctvom spoznávania jeho prírody a histórie“ sa inštitúcia venovala vytvoreniu rámca užšej spolupráce novohradských hradov na oboch stranách hraníc, a v
rámci projektu "To, čo nás spája – kultúra bez hraníc“ sa realizoval koncert v hradnom areáli. V Mestskom vlastivednom múzeu sa pripravili priestory k rekonštrukcii budovy - príprava prechodných depozitárov v prístavbe vo dvore Vigada, balenie a premiestňovanie zbierkových predmetov.
Prebiehalo postupné elektronické spracovávanie a preraďovanie položiek knižnice niekdajšieho Mestského múzea do knižničného fondu HMF a katalogizácia historického knižničného fondu. Vykonala sa aj zákonom predpísaná pravidelná komplexná revízia zbierkového fondu. Múzeum
poskytovalo odbornú pomoc študentom i odborníkom - konzultácie so zakladateľmi pamäťových inštitúcií v miestnej zriaďovateľskej pôsobnosti (Senec, Divín), poskytovanie informácií fiľakovským rodákom z rôznych štátov sveta, vykonávanie povinnej archeologickej praxe (dvaja študenti
Trnavskej univerzity), spolupráca pri zabezpečovaní etnologického terénneho výskumu pre študentov Univerzity Komenského. Zamestnanci vypracovali spolu 6 odborných článkov a napísali jeden lektorský posudok na odborný článok.

Na rok 2010 bolo v prvom polroku vypracovaných spolu 5 projektov, z nich boli 3 úspešné (paralalne s nimi však prebiehala implementácia dvoch veľkých cezhraničných projektov HMF z r. 2009 a implementácia 3 projektov, v ktorých HMF figurovalo ako partner). Financie poskytnuté priamo v
danom roku:
1. "Vitrínový systém a panely do podzemnej paleontologickej expozície HMF viažúcej sa k územiu Geoparku Novohrad-Nógrád" - grantový systém Ministerstva kultúry SR /ďalej MK SR/: schválená dotácia : 5000,- €
2. "Akvizícia výrobkov fiľakovskej smaltovne s dôrazom na medzivojnové obdobie" - grantový systém MK SR - schválená dotácia: 700,- €
3. HMF sa zapojilo do grantového systému MK SR ako prijímateľ kultúrnych poukazov (dotácia prišla formou preplatenia prijatých poukazov) - poskytnutá dotácia: 5.342,- €

1. Vstupné údaje
kód
Program

10

Aktivita

10.4.

názov

Kultúra
Starostlivosť o hnuteľné kultúrne dedičstvo a
kultúrne pamiatky mesta
Propagácia a marketingová komunikácia
Fiľakovského hradu a činnosti HMF

Podaktivita

10.4.2.

Útvar

Hradné múzeum vo Fiľakove
príspevková organizácia
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

v€
Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

91060
91060
130082
Ing. Budaiová, 26.05.2011
Mgr. Agócs, 30.05.2011

3. Programové plnenie
Cieľkomunikácia
Propagácia a marketingová
Fiľakovského hradu a činnosti HMF

Merateľný ukazovateľ

Plánovaná hodnota
1

Počet vydaných propagačných materiálov za rok

Skutočná hodnota
30.06.2010
0

k

Skutočná hodnota k
31.12.2010
1

Počet vyrobených plagátov za rok

150

85

Počet vyrobených pozvánok za rok

320

150

210
380

Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok

250

793

1132

Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok

10

31

41

Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok

5

1

3

Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok

4

14

28

Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok

6

31

49

Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok

25

147

204

Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky HMF za mesiac

2

9*

12*

Komentár
Porovnanie plánovaných a dosiahnutých
výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia
prípadného nerovnomerného vecného
plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.
Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov

*HMF ešte nemá vlastnú stránku, ale zriadilo podstránku na portáli slovenských múzeí:
www.muzeum.sk

Nie sú disproporcie vo vecnom plnení rozpočtu

Jediným druhom propagačného materiálu vydanom HMF v r. 2010 je katalóg k výstave veľkonočných karikatúr pod názvom „Fiľakovský korbáč – NyusziFülek“ - grafická úprava: Gábor Illés. V spolupráci s Euroregiónom
Neogradiensis pripravila inštitúcia do tlače dvojjazyčnú metodickú príručku pre druhý stupeň základných škôl pod názvom "Dobrodružstvá našich stredovekých hradov - Novohrad" s pracovnými listmi. Propagačné materiály vydané
HMF v r. 2009 boli distribuované prostredníctvom NTIC na veľtrhoch cestovného ruchu v Berlíne, Budapešti, Moskve a Katowiciach. Propagácia podujatí a výstav HMF napomáha zviditeľneniu Fiľakovského hradu v širšom kruhu.
Pozornosť médií sa podarilo pritiahnuť hlavne v súvislosti so zakladaním Klastra pohraničných hradov a dvoch medzinárodných konferencií konaných vo Fiľakove. Podarilo sa tak v r. 2010 dosiahnuť rekordných 49 výstupov v
elektronických médiách - čo znamená, že o aktivitách HMF sa hovorilo v rozhlasoch a televíziach skoro každý týždeň.
Tlačené plagáty a pozvánky sa rozosielali hlavne do miestnych inštitúcii, v prípade väčších podujatí v spolupráci s NTIC aj do informačných kancelárií, centier cestového ruchu a škôl širokého okolia. E-mailom sa rozosielali pozvánky
širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebiehala osobne i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom HMF a rozosielaných širokému okruhu predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných
portálov. Osvedčila sa aj spolupráca s tlačovými agentúrami (TA SR, SITA, ČTK, MTI a Független Hírügynökség-MR). Pravidelne sme spolupracovali s médiami: Kam do mesta, Pravda, Gömöri Hírlap, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád
Megyei Hírlap, Pátria Rádió, Rádio Regina, Európa Rádió - Miskolc, TV LocAll, Duna TV, STV2 - vysielanie v maďarskej reči.
Vlastnú internetovú stránku HMF ešte neotvorilo, popri podstránke na portáli www.muzeum.sk však otvorilo podstránku aj na múzejnom portáli v MR www.museum.hu a pravidelne sa aktualizovali údaje o inštitúcii aj na stránke mesta
www.filakovo.sk. Z úspešného projektu realizovaného v spolupráci s Euroregiónom sme založili aj spoločnú dvojjazyčnú stránku novohradských hradov: www.neograd.eu - webmastrom je v súčasnosti zamestnanec HMF. Grafik HMF
začal s prípravou internetových pohyblivých banerov k podujatiam inštitúcie – banery boli k podujatiu Palócka Veľká noc a k výstave Poslovia mágie umiestnené spolu na 5 stránkach. V r. 2010 sa realizovali aj prvé kroky HMF v
oblasti „web2 marketingu“ formou zaregistrovania inštitúcie na Facebooku. Okruh virtuálnych "priateľov" HMF dosiahol v r. 2010 približne 900 osôb, čím vznikla ďalšia plocha šírenia informácií o podujatiach organizovaných na hrade.

