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1.  Identifikácia organizácie 
 
 
Názov:    Slovenské národné múzeum 
Sídlo:    Vajanského náb. 2,  P.O. BOX 13 
    810 06 Bratislava 16 
Rezort:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Forma hospodárenie:  Príspevková organizácia  
 
 
Generálny riaditeľ:   PhDr. Peter Maráky  
 
Členovia vedenia:    
 

PhDr. Peter Maráky 
generálny riaditeľ SNM 
 
Mgr. Branislav Rezník 
prvý zástupca generálneho riaditeľa SNM a zástupca GR SNM pre 
úsek odborných činností   
 
Ing. Benjamín Baráth 
zástupca generálneho riaditeľa  SNM pre úsek prevádzky 
a technický rozvoj  
 
 
Ing. Emília Kaszová 
zástupca generálneho riaditeľa SNM pre úsek ekonomiky  
 
JUDr. Marcela Svetlánska  
vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa SNM  
 
Eva Jurčovičová 
vedúca Osobného úradu SNM  
 
Ing. Daniela  Nehézová 
kontrolór SNM 
 
Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.  
zástupca generálneho riaditeľa SNM pre múzeá a dokumentačné 
centrá kultúry národnostných menšín 

 
                                             Mgr. Ján Jurkovič 
                                               vedúci oddelenia informatiky a centrálnej evidencie 
 
 
Telefón:    02/ 529 66 867 
Fax:     02/529 24 344 
E-mail:    maraky@snm.sk 
WEB stránky:   www.snm.sk 
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Hlavné činnosti organizácie: 
 

1. Akvizičná činnosť – tvorba zbierkového fondu 
2. Odborná správa zbierkového fondu  

odborná evidencia zbierkového fondu 
odborná ochrana zbierkového fondu 
vedecko-výskumná činnosť zameraná na nadobúdanie zbierkových predmetov a ich 

odborné a vedecké zhodnocovanie 
3. Prezentačné činnosti 

expozičná činnosť 
tvorba výstav  
edičná činnosť 
ostatné prezentačné aktivity zamerané na výchovu, vzdelávanie, relax 

4. Odborno-metodická činnosť  
 

Organizačné zložky SNM:  
 

Riaditeľstvo SNM     
Vajanského nábr. č. 2, P. O. BOX 13      
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/52966-867, 59349-114, 135 
Fax: 02/52924-344 
E-mail: riaditel@snm.sk  

Úsek odborných činností v SNM  
Žižkova č. 18, P. O. BOX 13                                                               
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/592-072-16, 592-072-22  
E-mail: reznik@snm.sk   
Mgr. Branislav Rezník 
zástupca generálneho riaditeľa      

Úsek prevádzky a technického rozvoja SNM  
Vajanského nábr. č.2, P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/5292-4481 
Fax: 02/5296-6653 
E-mail: barath@snm.sk 
Ing. Benjamín Baráth 
zástupca generálneho riaditeľa  

Úsek ekonomiky SNM     
Vajanského nábr.2., P.O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/5296-6909,  59349-165  
Fax: 02/52924-344, 52966-653  
E-mail: kaszova@snm.sk 
Ing.  Emília Kaszová      
zástupca generálneho riaditeľa pre ekonomiku  
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Špecializované múzeá SNM:  

SNM-Prírodovedné múzeum 
Mgr. Milan Rybecký, CSc. riaditeľ     
Vajanského nábr. č. 2, P. O. BOX 13  
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/52966-623, 59349-122 
Fax: 02/52966-653 
E-mail: rybecky@snm.sk 

SNM-Historické múzeum 
Mgr. Branislav Pánis, riaditeľ     
Bratislavský hrad       
P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/54411-444, 5972-4201 
Fax: 02/54414-981 
E-mail: panis@snm.sk 
  

SNM-Hudobné múzeum  
PhDr. Edita Bugalová,  riaditeľka      
Bratislavský hrad 
P. O. BOX 13       
810 06 Bratislava 16       
Tel.: 02/54413-349, 5972-4212, 5972-4221,5972-4210 
Fax: 02/54413-349 
E-mail: musica@stonline.sk, bugalova@snm.sk 

SNM-Archeologické múzeum 
PhDr. Juraj Bartík,  PhD. - riaditeľ   
Žižkova č. 12, P. O. BOX 13        
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/592-072-31    
Fax: 02/5441-6034 
E-mail: archeolog@snm.sk  

SNM-Múzeá v Martine   
PhDr. Mária Halmová,  riaditeľka       
Malá Hora č. 2       
036 80 Martin 
Tel.: 043/41330-96, 41310-11, 12 
Fax: 043/422-0290 
E-mail: snm-em@stonline.sk 
             riaditel@snm-em.sk 
v tom:  
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

SNM-Múzeum židovskej kultúry 
Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľ    
Vajanského nábr. č. 2, P. O. BOX 13     
810 06 Bratislava 16       
Tel.: 02/59349-142, 143 
Fax: 02/59349-145 
E-mail: mestan@snm.sk  

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov  
RNDr. Ondrej Pöss, CSc., riaditeľ     
Žižkova č. 14, P. O. BOX 13        
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810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/5441-5570, 59207245 
Fax: 02/5920-7241 
E-mail: mkkn@snm.sk,  poss@snm.sk 

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Mgr. Gabriela  Jarábiková, riaditeľka 
Žižkova č. 18, P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/5920-7205, 54412-021  
Fax: 02/5441-2023 
E-mail: mkms@snm.sk, jarabik@snm.sk 

SNM - Múzeum SNR  
PaedDr. Rastislav Púdelka, riaditeľ     
Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava       
Tel.: 034/6541-411 alebo 6541-412   
Fax: 034/6541-412 
E-mail:  pudelka@muzeumsnr.sk  

SNM-Múzeum Červený Kameň        
PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček,  riaditeľ     
900 89 Častá        
Tel.: 033/64951-32, 6905-806 
Fax: 033/64951-32 
E-mail: muzeumca@stonline.sk  

SNM-Múzeum Bojnice 
Mgr. Ján Papco, riaditeľ      
Ul. Zámok a okolie č.1      
972 01 Bojnice  
Tel.: 046/5430-535, 5430-624, 5430-633-vrátnica  
Fax: 046/5430-051 
E-mail: sekretariat@bojnicecastle.sk  

SNM-Múzeum Betliar   
Mgr. Eva Lázárová, riaditeľka     
Kaštieľna ul. č. 6       
049 21 B e t l i a r 
Tel.: 058/7983-118-sekr.,  
        058/7983-194-riad.,  
Fax: 058/7983-194 
E-mail: muzeum.betliar@stonline.sk  
            lazarova.muzeum@stonline.sk  

SNM-Spišské múzeum 
PhDr. Mária Novotná, riaditeľka 
Nám. Majstra Pavla č. 47 
054 01 Levoča 
Tel.: 053/4512-786, 4514-655 
Fax: 053/4512-824 
E-mail: maria.novotna@levonet.sk 
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SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – Hrad Modrý Kameň 
Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka 
P.O.BOX 04 
992 01 Modrý Kameň 
Tel.: 047/487 0218, 487 0194 - riaditeľka 
Fax: 047/487 0194 
E-mail: muzeum@procomp.sk 

SNM-Múzeum ukrajínsko-rusínskej kultúry 
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc., riaditeľ 
Centrálna č. 258 
089 01 Svidník 
Tel.: 054/788-2100 – riad.,  788-2101 – sekret. 
Fax: 054/788-2102 
E-mail: muzeum@muk.sk 

 
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra 
  PhDr. Viera Jančovičová, riaditeľka 
  Štúrova 54 

900 01 Modra 
Tel.: 033/6472-765, 6472-944 
Fax: 033/6472-944 
E-mail: mlsmodra@mail.t-com.sk 

 
SNM – Múzeum Kultúry Chorvátov na Slovensku 
  Mgr. Júlia Domaracká, poverená vedením 
  Istrijská 68 
  P.O.Box 47 
  841 07 Bratislava 
  Tel.: 02/647-610-87 
  Fax: 02/647-616-82 
  E-mail: domaracka@snm.sk 
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2.  Poslanie a strednodobý výhľad SNM 
 

Poslanie Slovenského národného múzea 
 
Základným poslaním SNM je na základe prieskumu a výskumu cieľavedome zhromažďovať, 
ochraňovať, odborne spracovávať a vedeckými metódami zhodnocovať zbierkové predmety, 
dokumentujúce predovšetkým územie Slovenska, slovenský národ a etniká žijúce na tomto území.  
Pod pojmom zbierkový predmet sa rozumie hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť 
priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji prírody a spoločnosti a je pre svoju historickú, 
vedeckú, kultúrnu a umeleckú hodnotu uchovávaný v múzeu a  využívaný na rozličné prezentačné 
aktivity.   
 

Strednodobý výhľad Slovenského národného múzea 
 
Slovenské národné múzeum sa za viac ako 110 ročné pôsobenie stalo najväčším múzeom na 
Slovensku a lídrom slovenského múzejníctva. Vedúce postavenie SNM v oblasti múzejníctva 
kodifikuje aj zák č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej 
hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý ho zaväzuje aj k plneniu úloh v 
metodickej, informačnej, edičnej  a odborno-poradenskej oblasti.  
Múzeu prináleží významné postavenie aj v systéme kultúry, čo vo veľkej miere determinuje jeho 
úlohy vo všetkých  základných činnostiach. Vo vzťahu k verejnosti je to  najmä v oblasti 
prezentácie národnej kultúry doma aj v zahraničí.  
 
V strednodobom výhľade sa Slovenské národné múzeum sústredí na plnenie nižšie uvedených úloh, 
ktoré vo väčšine prípadov vychádzajú z Vládou SR prijatého materiálu „Stratégia rozvoja múzeí 
a galérií na v Slovenskej republike do roku 2011“ a ich cieľom je predovšetkým odstrániť negatívny 
stav v mnohých oblastiach muzeálnej práce: 
 
v oblasti riadenia a organizácie práce  

• na zefektívnenie a skvalitnenie riadenia,  najmä na zabezpečenie kvalitného prenosu 
informácií na nižšie zložky. Ako najvhodnejší nástroj v tejto oblasti sa prejavil  
Informačný systém SNM (intranet) do riadiacej práce SNM, ktorý v priebehu roka 
2006 nabehol do rutinnej prevádzky a zúženie organizačnej štruktúry SNM s cieľom 
zúžiť počet úrovní riadenia 

• na kvantifikovanie merateľných ukazovateľov vybraných odborných činností v rámci 
stanovovania plánu hlavných úloh na kalendárny rok a ich následná komparácia 
a tým lepšia možnosť plánovania  

 
v oblasti hospodárenia 

• na projektovo-programové financovanie aktivít s dôrazom na selektívny prístup pri 
výbere nosných projektov celoštátneho a celo inštitucionálneho významu  

• na prípravu realizovateľných projektov obnovy objektov v správe SNM, znižovania ich 
energetickej náročnosti, odstránenia ich infraštruktúrálnych nedostatkov a pod., 
s ktorými sa bude uchádzať o zdroje zo štrukturálnych fondov EU a finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva 

• na aplikáciu aktualizovaného programu hospodárnosti 
 
v oblasti obnovy a rekonštrukcie budov  

• na projektovú prípravu a následnú realizáciu obnovy vybraných objektov v správe 
múzea, najmä tých, ktoré sú zapísané v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok 
(Bojnický zámok, budova SNM v Martine – sídlo Etnografického múzea, Hradu Modrý 
Kameň, kaštieľa Dolná Krupá) 

• pokračovanie obnovy a rekonštrukcie ostatných objektov (sídelná budova SNM v 
Bratislave, Spišský hrad, dostavby objektov v MURK Svidník, parkovej architektúry 
parku Betliarskeho kaštieľa a ďalšie) 

• vybudovanie centrálnych reštaurátorských dielní SNM v Podunajských Biskupiciach, 
vybudovanie centrálneho depozitu SNM v sýpke v Hronskom Beňadiku, vybudovanie 
depozitára nábytku v jazdiarni hradu Červený kameň, depozitárov v rámci areálu 
Múzea Slovenskej dediny v Martine 
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• snahou bude tiež pripraviť projekt typu verejno-súkromnej spolupráce (private – 
public partnership) so snahou riešiť obnovu kotolne a garáží na Žižkovej 20 tak aby 
SNM ískalo nové kapacity bez záťaže na verejné prostriedky 

 
v oblasti akvizičnej činnosti  

• implementácia Koncepcie akvizičnej činnosti SNM v najbližších 5tich rokoch, ktorú 
v novembri 2005 schválila aj Riaditeľská rada SNM, čím SNM získalo významný 
koncepčný materiál usmerňujúci jednu zo základných činnosti múzea 

• osobitná pozornosť bude venovaná nadobúdaniu zbierkových predmetov 
dokumentujúcich vývoj slovenskej spoločnosti v 20. storočí ako aj takým predmetom 
a kolekciám, ktoré by významným spôsobom obohatili chystané národné expozície 

 
v oblasti odbornej správy zbierkového fondu  

• múzeum spracuje koncepciu odbornej ochrany zbierkového fondu (budovanie 
špecializovaného konzervátorsko-reštaurátorského pracoviska a technologického 
a materiálno-technického vybavenia ostatných reštaurátorských a konzervátorských 
dielní SNM) 

• pokiaľ v roku 2006 pripravený projekt modernizácie reštaurátorských dielní SNM, 
predložený do grantovej schémy FM EHP a NK s cieľom skvalitniť odborné ošetrenie 
zbierok nebude úspešný, jeho pozmenenú verziu predloží v rámci výziev do 
štrukturálnych fondov  pre programovacie obdobie 2007 - 2013. Vytvorí materiálno-
technické predpoklady pre doškoľovanie odborných zamestnancov  múzeí v tejto 
oblasti 

• urýchli implementáciu a rutinnú prevádzku programového nástroja na elektronické 
spracovanie dokumentácie o zbierkových predmetoch - CEMUZ (Centrálna evidencia 
múzejných zbierok) najmä vo svojich špecializovaných múzeách a následne aj 
v ostatných múzeách SR. V tomto rámci bude naďalej intenzívne školiť odoborných 
zamestnancov všetkých múzeí v SR.  

• pripraví pre  programovacie obdobie 2007 – 2013  súbor projektov na skvalitnenie 
materiálno-technického mobiliáru depozitárov ako aj zabezpečovacích systémov 
depozitárov (a výstavných priestorov)  všetkých špecializovaných múzeí SNM 
s cieľom optimalizácie ich vnútornej klímy,  podmienok na uloženie zbierkových 
predmetov a ich ochrany pred nevhodnou manipuláciou a to jednotlivo alebo v rámci 
komplexných obnov jednotlivých objektov 

 
v oblasti vedecko-výskumnej činnosti  

• sa sústredí vedecké zhodnocovanie zbierok na sprístupnenie ich vedeckej, kultúrnej 
hodnoty odbornej a širokej verejnosti (príprava a realizácia fontés), 

• bude postupovať v zmysle záverov a úloh Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti 
v SNM prijatej v roku 2006  

• výsledky vedeckého výskumu využije pri príprave stálych expozícií v Bratislavským 
múzeách ako aj v Múzeách v Martine 

• osobitne zameria na vedecko-výskumné úlohy, ktoré súvisia s prípravou výstavy 
dokumentujúcej vývoj slovenskej spoločnosti v 20. storočí   

• múzeum tak ako po minulé roky i v najbližšej budúcnosti využije všetky dostupné 
možnosti na zapojenie sa do existujúcich štátnych i neštátnych grantových systémov 
s cieľom nadobudnúť nové zbierkové predmety a zvýšiť vedeckú úroveň poznania 
jestvujúceho zbierkového fondu 

 
v oblasti expozičnej, výstavnej a propagačnej činnosti  

• sa sústredí na prípravu a realizáciu nových stálych expozícií v nosných 
špecializovaných múzeách (Historické múzeum,  Etnografické múzeum, Archeologické 
múzeum, Prírodovedné múzeum) 

• na prípravu a realizáciu výstav, prezentujúcich väčšie tematické celky tak z vecného 
ako aj  časového hľadiska (tzv. Nosné projekty SNM), 

• na prípravu a realizáciu výstav, aj s komerčne využiteľným potencionálom, 
• na ešte ďalšie posilnenie marketingových a propagačných činností najmä pri tzv. 

Nosných projektoch SNM 
• na projekty cielené pre deti a mládež – na rozvíjanie programu Škola v múzeu / Veda 

hrou 
• na rozvíjanie spolupráce s Klubom priateľov SNM a jeho činnosti 
• na nájdenie a udržanie silného generálneho partnera SNM, niekoľkých ďalších 

partnerov a významných mediálnych partnerov  
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v edičnej činnosti  

• bude klásť dôraz na produkciu titulov poskytujúcich komplexné údaje o múzeách, ako 
aj o SNM (sprievodcovia po múzeách, kalendáriá, programové bulletiny a pod.) 

• na lepšie komerčné využitie súčasných edičných titulov a ďalšie skvalitnenie  
distribúcie vydávaných periodík  

• na využívanie digitálnych médií a publikovanie informácií prostredníctvom www 
stránok SNM 

• na častejšie využívanie možnosti vydávať elektronické publikácie, najmä na 
publikovanie katalógových výstupov (fontés) 

 
v odborno-metodickej činnosti 

• na intenzifikáciu, zefektívnenie a skvalitnenie najmä školiacich aktivít v oblasti 
základných múzejných činnosti s dôrazom na oblasť odbornej ochrany zbierkových 
fondov, zavedenie CEMUZ v múzeách SR a problematiku múzejnej komunikácie 

• v prípade úspechu  a pridelenia prostriedkov na podaný projekt v oblasti rozvoja 
ľudských zdrojov v múzejníctve pre štrukturálne fondy EÚ, vybuduje dlhodobejšiu 
platformu na zlepšenie možností celoživotného vzdelávania slovenských múzejníkov 
a zintenzívni školiace aktivity v tejto oblasti 
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3.  Kontrakt organizácie s ústredným orgánom 
a jeho plnenie. 

 
 
 
Predmetom kontraktu medzi SNM a MK SR na rok 2006 č. MK - 13833/2005-
700/33835 boli nasledovné úlohy: 
 
1. Zabezpečenie nadobúdania, odbornej evidencie a vyraďovania, vedeckého zhodnotenia, 
komplexnej ochrany a primeraného sprístupňovania zbierkových predmetov a prevádzky 
v špecializovaných múzeách, stálych expozíciách, v ostatných budovách, stavbách, skanzenoch, 
záhradách a parkoch v správe organizácie. Uloženie, odborné spracovanie, ochrana a 
sprístupňovanie knižničných a archívnych jednotiek knižnice a archívu organizácie, odborno-
metodická, informačná a vzdelávacia činnosť prostredníctvom Muzeologického kabinetu, vydávanie 
odborných a metodických publikácií, časopisov a zborníkov. 
 
2. Realizácia národného programu Biodiverzity. 
 
3. Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
 
4. Realizácia schválených prioritných projektov. 
 
Úvod. 
Slovenské národné múzeum je vrcholná múzejná inštitúcia v Slovenskej republike. Jeho 

spoločenské poslanie stanovuje Zákon NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 

predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré v konkrétnej 

podobe definuje Zriaďovacia listina Slovenského národného múzea,  a to najmä organizačnú 

štruktúru a hlavné ciele jeho odborných činnosti pri zhromažďovaní, ochraňovaní  a sprístupňovaní 

najmä hnuteľných súčasti kultúrneho dedičstva a od roku 2006 čiastočne aj Kontrakt medzi SNM a 

zriaďovateľom.  

Činnosť SNM bola  v prvom polroku 2006 do značnej miery  limitovaná objemom finančných 

prostriedkov bežného transferu a vlastných výnosov. Negatívny hospodársky výsledok SNM za roky 

2003 – 2004 a iba s ťažkosťami dosiahnutý vyrovnaný výsledok za rok 2005, kedy bolo množstvo 

platieb presunutých to nasledovného účtovného obdobia, jednoznačne potvrdil dlhodobú 

poddimenzovanosť múzea. Predovšetkým v priebehu prvých 4 mesiacov roka 2006 sa čiastočne 

zopakoval stav akútneho nedostatku disponibilných peňazí. Ten bol spôsobovaný faktom, že až 

vyše 33% z celkových nákladov organizácie je pokrývaných vlastnými výnosmi, ktoré sa však 

v potrebnej miere akumulujú až v čase máj - september. Na druhej strane sa pri riešení tohto 

problému odrazil pozitívny prístup zriaďovateľa, ktorý reagoval na výzvy SNM a poskytol organizácii 

v prvých mesiacoch roka 2006 dotáciu vo výške 1/10 celoročného príspevku mesačne. Tieto 

skutočnosti čiastočne eliminovali dôsledky nevyhnutných reštrikcií, potrebných na  vyrovnanie sa s 

negatívnym hospodárením v predchádzajúcom období ako aj nedostatočnými zdrojmi potrebnými 

na pokrytie nákladov organizácie na jej chod a činnosť v 1. polroku 2006.  

Možnostiam štátneho príspevku a plánovaným výnosom organizácie v roku 2006 bol nastavený aj 

plán hlavných úloh organizácie – jeho výsledná podoba reflektuje realitu  aj keď to znamenalo 

redukciu uskutočnenia potrebných, či priam naliehavých aktivít, ktoré  jednotlivé organizačné 

zložky SNM navrhovali uskutočniť. PHÚ SNM pre rok 2006 tiež reflektuje aj obsah Kontraktu medzi 
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SNM a MK SR, keď sa naša organizácia po prvý krát zapojila so systému  kontraktov medzi 

organizáciami a zriaďovateľom.  

Snaha SNM o získanie ďalších zdrojov na v rozpočte organizácie nevykryté aktivity  - 

rekonštrukciu a obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku v jeho správe, ako aj na prezentačné 

a  edičné aktivity  z verejných a iných zdrojov bola úspešná. Rozhodujúca časť finančných 

prostriedkov pochádzala od zriaďovateľa, ktorý navýšil rozpočet SNM o účelové prostriedky 

z rôznych programov a podprogramov spravovaných MK SR, najmä  na aktivity smerujúce 

k záchrane a obnove kultúrneho dedičstva a prezentačných aktivít múzeí minoritných kultúr a na 

významné aktivity v oblasti nadobúdania zbierkových predmetov či prezentáciu doma i v zahraničí 

vo všeobecnosti. Tieto spoločne vybrané prioritné projekty, uvádzané v predmete kontraktu 

a tvoriace aj jeho prílohu sa v prvom polroku 2006 plnili podľa plánu. 

SNM sa darí v čoraz väčšej miere získavať prostriedky na prezentačné či marketingové 

aktivity z mimorozpočtových zdrojov. Aj pre rok 2006 SNM získalo za generálneho partnera SNM 

Poštovú banku a. s., za hlavného mediálneho partnera SRo,  a množstvo ďalších súkromných 

spoločností, ktoré poskytli či už finančné prostriedky alebo tovary a služby spolu v hodnote cca 4 

mil. Sk. Bez týchto prostriedkov by sa nemohlo uskutočniť množstvo významných najmä 

prezentačných aktivít.  

Ďalšou možnosťou na získanie mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sa SNM snažilo 

a snaží využiť sú štrukturálne fondy EÚ. Ešte v priebehu rokov 2004 - 2005 predložilo na príslušné 

riadiace orgány spolu 12 projektov. V prvom polroku SNM predložilo 4 projekty do grantovej 

schémy Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva. Zároveň bolo v prvom polroku 2006 

SNM oznámené, že 5 projektov predložených v roku 2004 bolo postúpených do tzv. Zásobníka 

projektov a čakajú na pridelenie prostriedkov. Projekt SNM na rozvoj ľudských zdrojov ESF bol 

vyhodnotený ako úspešný a SNM už podpísalo zmluvu na 2 242  tis. Sk. V sledovanom období sa 

ešte začali prípravné práce na ďalšom náročnejšom projekte pre ESF rozvíjajúci projekt Škola 

v múzeu – Veda hrou. Najvýznamnejším úspechom v oblasti získavania mimorozpočtových 

prostriedkov pre potreby organizácie je dohoda medzi SNM a nadáciou SPP, ktorá poskytne 

v priebehu roka 2006 pre potreby záchrany a obnovy kultúrneho dedičstva v správe SNM spolu 20 

mil. Sk na obnovu Spišského hradu (15 mil.) a hradu Krásna Hôrka (5 mil.). Tento úspech bol 

možný aj vďaka aktívnej participácií a sprostredkovaniu ministrom kultúry SR.  

Múzeum v sledovanom období dokázalo zo štátneho  príspevku, vlastných a iných zdrojov 

dokončiť niektoré komplexnejšie, už dávnejšie rozpracované projekty. Práve realizácii rozsiahlejších 

prezentácií a akcií využívajúcich vlastné zbierkové fondy či lokality kultúrneho dedičstva ale aj 

atraktívne prezentačné projekty pripravené v spolupráci so zahraničím, zintenzívneniu 

marketingovej komunikácie na všetkých úrovniach organizačných zložiek synergicky spolupôsobí s 

premenlivými a neovplyvniteľnými faktormi vhodného počasia či miernemu nárastu reálnych miezd 

- kúpyschopnosti obyvateľstva: to hodnotíme ako najvplyvnejšie faktory vplývajúce na pozitívny 

trend stúpajúcej  návštevnosti v múzeách SNM za prvý polrok 2006.  

Napriek tomu, že disponibilné zdroje iba v obmedzenej miere umožňovali investovať do 

veľmi potrebných kompletných rekonštrukcií nosných stálych expozícií, či v dostatočnej miere 

saturovať potreby na kvalitnú odbornú ochranu zbierkových fondov, skvalitnenie  materiálno-

technického vybavenia depozitárov, prebudovanie konzervátorských a reštaurátorských pracovísk 

je potešiteľné, že trend ma pozitívny obrat. Vyšší príspevok od zriaďovateľa, začatie prác na 
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štúdiách a projektoch smerujúcich k odstráneniu defektov v oblasti odbornej správy – 

nadobúdaniu, dokumentovaniu, ochraňovaniu a uloženiu zbierkových predmetov a taktiež mierne 

pozitívne sa vyvíjajúce hospodárenie SNM neznamenajú síce zásadný obrat, avšak 

predznamenávajú narastanie pozitívnych tendencií, ktoré ho v strednodobom horizonte môžu 

pomôcť docieliť.  

 
 
Plnenie predmetu kontraktu na rok 2006 v bode 1. 

 
 Základné činnosti a ich realizácia 

(Zabezpečenie nadobúdania, odbornej evidencie a vyraďovania, vedeckého zhodnotenia, komplexnej ochrany a 
primeraného sprístupňovania zbierkových predmetov a prevádzky v špecializovaných múzeách, stálych 
expozíciách, v ostatných budovách, stavbách, skanzenoch, záhradách a parkoch v správe organizácie. Uloženie, 
odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie knižničných a archívnych jednotiek knižnice a archívu 
organizácie, odborno-metodická, informačná a vzdelávacia činnosť prostredníctvom Muzeologického kabinetu, 
vydávanie odborných a metodických publikácií, časopisov a zborníkov.) 
 
K základným úlohám múzea v oblasti odborných činnosti patrí nadobúdanie zbierkových 

predmetov – akvizičná činnosť.  SNM v roku  2006 pri rozšírovaní zbierkového fondu využilo 

viacero spôsobov nadobúdania zbierok, najmä kúpu, vlastný výskum, zber a dar. Vlastným 

výskumom a zberom nadobudli zbierkové predmety najmä Archeologické múzeum,  Historické 

múzeum, Prírodovedné múzeum čím sa evidencia zvýšila v tejto časti o viac ako päťsto 

prírastkových čísiel  čo predstavuje viac ako 86 tisíc kusov predmetov.  

 Pre úspešnú realizáciu akvizičnej činnosti  v SNM bolo pozitívnym faktom, že zriaďovateľ 

v rámci podpory prioritných projektov ( Prioritný projekt /ďalej PP/ c 1.) pridelil múzeu účelové 

finančné prostriedky na akvizičnú činnosť a to postupne až do celkovej  výšky  4, 6 mil. Sk.  Pre 

múzeá národnostných a etnických menšín je účelovo viazaných 750 000, - Sk, a ďalších 1,6 mil. Sk 

je účelovo viazaných pre Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň na realizáciu 

významnej akvizície  Tradičného  divadelného  súboru bábok  rodiny Dubských.   Ostatným 

špecializovaným múzeám bola určená suma 2, 25 mil. Sk.  V snahe posilniť objektivizáciu 

prerozdelenia pridelených finančných prostriedkov na akvizičnú činnosť menoval  generálny riaditeľ  

Akvizičnú komisiu SNM, zloženú z odborných kurátorov múzeí, zastupujúcich jednotlivé vedné 

disciplíny. Komisia zasadala dvakrát a posúdila rozdelenie pridelených finančných prostriedkov, 

pričom všetkým špecializovaným múzeám SNM  boli pridelené finančné prostriedky.  Medzi 

najvýznamnejšie realizované akvizície patrí Kniha Ester  - pergamenové zvitky, pochádzajúce 

z konca 17 resp. začiatku 18. stor. (SNM-MŽK), bronzová plastika z doby bronzovej (SNM -AM),  

pozostalosť rodiny Albrechtovcov (SNM-HuM), divadelný  súbor bábok  rodiny Dubských spolu so 

scénou – maringotkou. Podstatná časť akvizícií je zameraná na dotvorenie stálych expozícií múze 

ako je to SNM- Múzeá v Martine (zariadenie pre objekty v Múzeu slovenskej dediny), alebo na 

prípravu výstavných projektov – akvizície v Historickom múzeu sú spojené najmä s prípravou 

výstavy Slovensko v 20. storočí. K významným akvizíciám patrí aj napr. kúpa predmetov z bakelitu 

prezentovaných na výstave Paleolit, neolit, bakelit, zbierka tradičných textílií dolnozemských 

Slovákov, typový materiál z paleontológie pre Prírodovedné múzeum, diela insitných umelcov pre 

Múzeá v Martine.   
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 Celkovo bolo v roku 2006 nadobudnutých 118 543 ks zbierkových predmetov z toho kúpou 

28 782 ks, vlastným zberom 86 429 ks zbierkových predmetov, darom 3 335 zbierkových 

predmetov. 

 
A K V I Z I Č N Á  Č I N N O S Ť  S L O V E N S K É H O  
N Á R O D N É H O  M Ú Z E A  –  K O M P L E X N Á  T A B U Ľ K A  
 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Archeológia 117 1 476 41 1 389 76 87 0 0 0 0 
História 949 1 247 400 516 362 375 190 359 0 0 
Národopis 488 693 15 15 246 401 227 277 0 0 
Dejiny umenia 44 75 0 0 43 74 1 1 0 0 
Dejiny hudby 106 4 308 22 79 48 3 355 36 874 0 0 
Numizmatika 16 558 0 0 14 556 2 2 0 0 
Iné spoločenské vedy 150 208 0 0 147 205 3 3 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

1 870 8 565 478 1 999 936 5 053 459 1 516 0 0 

Geológia 284 555 0 0 0 0 284 555 0 0 
Mineralógia - petrografia 4 39 1 30 2 8 1 1 0 0 
Paleontológia 6 700 1 131 2 22 3 547 0 0 
Botanika 11 3 009 3 383 3 1 911 5 715 0 0 

Zoológia 39 
105 
540 

33 83 751 5 21 788 1 1 0 0 

Antropológia 2 135 2 135 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 346 
109 
978 

40 
84 

430 
12 

23 
729 

294 1 819 0 0 

Prírastky spolu 2 216 
118 
543 

518 
86 

429 
948 

28 
782 

753 3 335 0 0 

 
 

 
A K V I Z I Č N Á  Č I N N O S Ť  S L O V E N S K É H O  
N Á R O D N É H O  M Ú Z E A  –  J E D N O T L I V É  M Ú Z E Á  

 
S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Archeológia 49 1 408 41 1 389 8 19 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

49 1 408 41 1 389 8 19 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 49 1 408 41 1 389 8 19 0 0 0 0 
 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e   

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 47 178 0 0 0 0 47 178 0 0 
Národopis 391 584 0 0 200 343 191 241 0 0 
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Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Dejiny umenia 2 5 0 0 2 5 0 0 0 0 
Iné spoločenské vedy 72 72 0 0 72 72 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

512 839 0 0 274 420 238 419 0 0 

Geológia 284 555 0 0 0 0 284 555 0 0 
Botanika 1 90 1 90 0 0 0 0 0 0 

Zoológia 35 
101 
506 

33 83 751 2 17 755 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 320 
102 
151 

34 
83 

841 
2 

17 
755 

284 555 0 0 

Prírastky spolu 832 
102 
990 

34 
83 

841 
276 

18 
175 

522 974 0 0 

 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 660 771 394 491 166 171 100 109 0 0 
Národopis 2 11 0 0 2 11 0 0 0 0 
Dejiny umenia 28 56 0 0 27 55 1 1 0 0 
Numizmatika 16 558 0 0 14 556 2 2 0 0 
Iné spoločenské vedy 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

709 1 399 394 491 209 793 106 115 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 709 1 399 394 491 209 793 106 115 0 0 
 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Dejiny hudby 105 4 288 22 79 47 3 335 36 874 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

105 4 288 22 79 47 3 335 36 874 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 105 4 288 22 79 47 3 335 36 874 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Iné spoločenské vedy 75 133 0 0 75 133 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

75 133 0 0 75 133 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 75 133 0 0 75 133 0 0 0 0 
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S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Dejiny umenia 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Archeológia 68 68 0 0 68 68 0 0 0 0 
História 45 45 0 0 45 45 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

113 113 0 0 113 113 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 113 113 0 0 113 113 0 0 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 44 44 0 0 44 44 0 0 0 0 
Národopis 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

46 46 0 0 46 46 0 0 0 0 
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Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 46 46 0 0 46 46 0 0 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 41 41 0 0 40 40 1 1 0 0 
Národopis 34 34 0 0 0 0 34 34 0 0 
Dejiny umenia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

76 76 0 0 41 41 35 35 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 76 76 0 0 41 41 35 35 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Spoločenské vedy 
spolu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 14 33 2 21 12 12 0 0 0 0 
Národopis 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 
Dejiny umenia 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

36 55 17 36 19 19 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 36 55 17 36 19 19 0 0 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
Národopis 27 30 0 0 27 30 0 0 0 0 
Dejiny hudby 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

30 52 2 2 28 50 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 30 52 2 2 28 50 0 0 0 0 
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S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 32 65 0 0 9 13 23 52 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

32 65 0 0 9 13 23 52 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 32 65 0 0 9 13 23 52 0 0 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Spoločenské vedy 
spolu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mineralógia - petrografia 4 39 1 30 2 8 1 1 0 0 
Paleontológia 6 700 1 131 2 22 3 547 0 0 
Botanika 10 2 919 2 293 3 1 911 5 715 0 0 
Zoológia 4 4 034 0 0 3 4 033 1 1 0 0 
Antropológia 2 135 2 135 0 0 0 0 0 0 
Prírodné vedy spolu 26 7 827 6 589 10 5 974 10 1 264 0 0 
Prírastky spolu 26 7 827 6 589 10 5 974 10 1 264 0 0 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
zber: 

Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 64 64 0 0 45 45 19 19 0 0 
Národopis 17 17 0 0 15 15 2 2 0 0 
Dejiny umenia 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

83 83 0 0 62 62 21 21 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 83 83 0 0 62 62 21 21 0 0 
 
 
Odborná evidencia zbierkového fondu  
 
Odborná evidencia zbierkového fondu je bázou, ktorá vytvára podmienky a predpoklady  pre ďalšie 

využívanie zbierkových predmetov vo vedecko-výskumnej činnosti a v celom spektre 

prezentačných aktivít múzea najmä pri tvorbe výstav a stálych expozícií múzea. Zároveň odborná 

evidencia zbierkových predmetov  je v zmysle právnych predpisov, najmä Zákona NR SR č. 

115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných 

zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení neskorších predpisov aj 

evidenciou majetku, spravovaných múzeom,  v podobe zbierkových predmetov. V hodnotenom 

období špecializované múzeá SNM dôsledne postupovali pri uplatňovaní platných právnych 

predpisov.   



 17 

 V zmysle plánu hlavných úloh SNM na rok 2006 sa dosiahol postup v evidencii - 

katalogizácii zbierkových predmetov, kde vzrástol počet kusov skatalogizovaných zbierkových 

predmetov na 3 628 847 kusov z celkového počtu  3 655 694 kusov zbierkových predmetov.  

 

 V múzeách  SNM sa intenzifikovala práca  v elektronickom spracovávaní zbierkových 

predmetov. Úsek odborných činnosti vykonal monitoring vykonávania odbornej revízie 

zbierkových fondov múzeí, ktoré sú múzeá povinné vykonávať v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 

115/1998 o múzeách a galériách. Monitoring ukázal, že všetky špecializované múzeá pri 

vykonávaní odborných revízií postupujú v súlade s právnymi predpismi, je však potrebné 

pravidelne vykonávať priebežné hodnotenia stavu odbornej revízie fondov.  

 Súčasťou odbornej evidencie zbierkových predmetov je aj vytváranie obrazovej 

dokumentácie zbierkových predmetov. Hodnotiaca správa, ktorú  spracoval Muzeologický kabinet 

v januári 2006, z dodaných podkladov múzeí ukázala, že  najmä v múzeách s veľkým počtom 

zbierkových predmetov nie je stav obrazovej dokumentácie dostatočný. Na zlepšenie je potrebné 

najmä lepšie technické vybavenie (digitálne fotoaparáty), no aj personálne posilnenie pracovníkmi, 

ktorých hlavnou náplňou činnosti bude vytváranie obrazovej dokumentácie. Vzhľadom na to, že 

obrazový záznam zbierkového predmetu je súčasťou katalogizácie zbierkového predmetu, venovali 

všetky múzeá SNM zvýšenú pozornosť obrazovej dokumentácii vytváraním digitálnych záznamov. 

Najlepšie výsledky v tomto smere sú v SNM- Múzeum Bojnice, kde sú všetky zbierkové predmety 

obrazovo dokumentované.  

 Prioritným projektom (PP e 1) v kontrakte SNM na rok 2006 je aj pokračovanie 

v projekte CEMUZ - elektronickom spracovaní odbornej evidencie zbierkového fondu SNM ako aj 

vytváranie centrálnej databázy zbierkových predmetov v múzeách na Slovensku.  

V oblasti zabezpečenia centrálnej evidencie múzejných zbierok sa riešili úlohy, ktoré vychádzajú 

z rutinnej práce odboru ako aj PP e 1:  

 

Administrácia dát ESEZ múzeí SNM 

o V mesiacoch január – marec bol nasadený na CEMUZ AiP Safe 3. generácie – plne 

objektovo orientovaný systém správy dokumentov.  Dáta, ktoré centrálnej 

evidencie boli prekonvertované do tohto systému.  

o V mesiacoch marec – máj prebiehalo testovanie a dolaďovanie systému. 

o Zároveň boli vytvorené nové služby (vyhľadávacie, editovacie) 

 

Administrácia servera CEMUZ 

o Vzhľadom k tomu že SNM na nízku pomerne prenosovú rýchlosť pripojenia na 

internet a jeho vyťaženie terminálovými prístupmi klientov ekonomického IS sme 

sa pokúsili riešiť zlepšenie služieb on-line presunom servera CEMUZ do 

výpočtového strediska Univerzitnej knižnice v Bratislave – kde je nepomerne vyššia 

kapacita dátového prepojenia na internet.  

 

Budovanie technickej infraštruktúry 
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o Od marca, kedy sa stala providerom pre SNM firma Netlab plus budujeme VPN 

SNM. V súčasnosti je už organizačne a technologicky vyriešené pripojenie všetkých 

pracovísk SNM okrem Hudobného múzea.  

o Za podpory sponzorského príspevku Poštovej banky boli vo veľkej miere splnené 

všetky HW a SW nároky múzeí SNM na technické zabezpečenie elektronického 

spracovania múzejných zbierok. Jednotlivým múzeám bola pridelená nasledovaná 

technika:  

� SNM-PM  - Sever HP, OS, Win 2003, SQL Server, 15 klientov, 15 klientov AiPSaafe 

� SNM-AM -  1 pracovná stanica 

� SNM-HM -  Sever HP, OS, Win 2003, SQL Server, 25 klientov, 25 klientov AiPSaafe, 

scaner A3, zapožičané 3 pracovné stanice 

� SNM-EM -  Sever HP, OS, Win 2003, SQL Server, 25 klientov,  25 klientov 

AiPSaafe, scaner A3, pracovná stanica 

� SNM-Múzeum Červený Kameň -  1 pracovná stanica (ako server ESEZ) 

� SNM-Múzeum hračiek a bábkarských kultúr -  1 pracovná stanica (ako server 

ESEZ) 

o Vo všetkých špecializovaných múzeách SNM boli vytvorené zodpovedajúce 

technické podmienky pre plné nasadenie ESEZ na spracovanie zbierok. 

 

Nasadenie ESEZ v múzeách 

o V múzeách SNM bol ESEZ nasadený už v predošlom roku (okrem Hudobného 

múzea).  

o Splnené boli požiadavky SNM-PM na zmeny formulárov a užívateľského rozhrania 

a po otestovaní funkčnosti bola v prírodovedných pracoviskách použitá 

„prírodovedná verzia“ ESEZ. 

o Oddelenie poskytovalo technickú podporu pri nasadení ESEZ aj iných múzeá SR: 

�  Slovenské technické múzeum  

�  Slovenské Banské múzeum 

�  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  

�  Múzeum vo Sv. Antone 

�  Múzeum Stará Ľubovňa 

 

Príprava projektu interoperability CEMUZ 

o V oblasti podpory elektronického spracovania múzejných zbierok poskytovalo oddelenie 

priebežne metodickú podporu – či už pri konverziách dát, alebo pri riešené problémov 

nasadenia SW, alebo spracovania zbierok.  

 

Iná činnosť 

o V súvislosti zo menou providera prístupu na internet prebehli práce spojené s fyzickým 

prenosom IS servra, databáz a súborov informačného systému SNM – teda aj 

www.snm.sk. 

o V mesiacoch január – marec bol interne vynutý on-line informačný systém na zber 

a spracovanie výkazov činnosti múzeí SR  - Výkazy on-line. 
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       Metodická a vzdelávacia činnosť 

o Školenia administrátorov ESEZ 

�  Na 5 školeniach sa zúčastnilo 39 klientov. 

�  Školenia sa uskutočnili v:  

• SNM Bratislava 

• STM Košice  

• SNM-SML Levoča 

• Hornonitrianske múzeum Prievidza  

 

o Školenia pre prácu s ESEZ 

�  Na 10 školeniach sa zúčastnilo 117 klientov. 

�  Školenia sa uskutočnili v:  

• SNM Bratislava  

• STM Košice 

• SNM-MT Martin 

• SNM-SML Levoča  

• Hornonitrianske múzeum Prievidza  

• SMOPAJ Liptovský Mikuláš 

 

Štandardy digitalizácie múzejných zbierok 

o Od januára 2006 prebieha vzájomná výmena informácií v oblasti štandardizácie 

elektronického spracovania zbierok medzi SNM, Moravským zemským múzeom 

(ako metodickým centrom múzejnej informatiky v CZ) a Univerzitnou knižnicou 

Bratislava (poverenou vybudovať Register kultúry SR)  

o Od mája pripravujeme analitické podklady pre tvorbu nástrojov na vytvorenie 

systému riadenej múzejnej terminológie a jej väzieb na medzinárodné štandardy 

(ontologická vrstva CEMUZ). 

 

S T A V  O D B O R N E J  E V I D E N C I E  Z B I E R K O V Ý C H  
P R E D M E T O V  –  K O M P L E X N Ý  P R E Ľ A D  Z A  S N M  
 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: 
Úbytok v 
danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 134 508 176 661 169 909 172 274 0 0 
História 68 067 162 056 95 355 153 443 0 0 
Národopis 134 415 150 538 133 815 146 307 8 8 
Dejiny umenia 40 898 49 433 39 139 46 559 0 0 
Dejiny hudby 5 979 111 829 101 555 107 156 0 0 
Numizmatika 6 846 97 942 114 285 115 185 0 0 
Iné spoločenské vedy 31 910 38 513 31 214 33 788 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

422 623 786 972 685 272 774 712 8 8 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 
Geológia 1 032 1 481 1 032 1 481 0 0 
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V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: 
Úbytok v 
danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Mineralógia - 
petrografia 

2 241 25 508 24 101 25 227 0 0 

Paleontológia 1 411 390 824 27 976 384 714 0 0 
Botanika 865 479 092 858 477 307 0 0 
Zoológia 9 364 1 963 316 19 789 1 955 390 0 0 
Antropológia 192 8 489 9 004 10 004 0 0 
Prírodné vedy 
spolu 

15 105 2 868 710 82 760 2 854 123 0 0 

Zbierky spolu 437 729 3 655 694 768 033 3 628 847 8 8 
 

 
S T A V  O D B O R N E J  E V I D E N C I E  Z B I E R K O V Ý C H  
P R E D M E T O V  –  J E D N O T L I V É  M Ú Z E Á  
 
S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 112 142 151 643 147 780 147 780 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

112 142 151 643 147 780 147 780 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 112 142 151 643 147 780 147 780 0 0 
 
 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e   

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 18 231 18 232 18 229 18 229 0 0 
História 13 208 16 097 13 070 15 824 0 0 
Národopis 98 891 101 001 98 561 100 471 0 0 
Dejiny umenia 13 513 13 513 13 495 13 499 0 0 
Numizmatika 414 847 414 847 0 0 
Iné spoločenské vedy 9 668 13 779 9 314 10 703 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

153 925 163 469 153 083 159 573 0 0 

Geológia 1 032 1 481 1 032 1 481 0 0 
Mineralógia - 
petrografia 

959 1 236 956 1 232 0 0 

Paleontológia 509 945 202 273 0 0 
Botanika 92 13 446 92 13 446 0 0 
Zoológia 4 905 388 465 4 905 388 465 0 0 
Prírodné vedy spolu 7 497 405 573 7 187 404 897 0 0 
Zbierky spolu 161 422 569 042 160 270 564 470 0 0 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
História 22 958 66 963 57 981 74 071 0 0 
Národopis 18 257 26 306 24 288 24 813 0 0 
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V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Dejiny umenia 14 171 19 404 14 612 18 214 0 0 
Numizmatika 4 573 92 584 112 051 112 089 0 0 
Iné spoločenské vedy 1 709 1 950 1 930 2 330 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

61 668 207 207 210 862 231 517 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 61 668 207 207 210 862 231 517 0 0 
 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Dejiny hudby 4 604 103 223 101 555 101 555 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

4 604 103 223 101 555 101 555 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 4 604 103 223 101 555 101 555 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 2 443 4 990 2 277 4 545 0 0 
História 250 505 192 418 0 0 
Národopis 908 1 096 569 761 0 0 
Dejiny umenia 73 86 70 83 0 0 
Numizmatika 39 2 397 7 293 0 0 
Iné spoločenské vedy 3 596 5 580 3 033 3 551 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

7 309 14 654 6 148 9 651 0 0 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 
Paleontológia 42 1 001 0 0 0 0 
Prírodné vedy spolu 42 1 001 0 0 0 0 
Zbierky spolu 7 352 15 667 6 149 9 663 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 154 251 154 251 0 0 
História 3 698 9 626 3 614 9 499 0 0 
Národopis 5 5 5 5 0 0 
Dejiny umenia 990 1 164 990 1 164 0 0 
Numizmatika 21 90 21 90 0 0 
Iné spoločenské vedy 14 176 14 176 14 176 14 176 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

19 044 25 312 18 960 25 185 0 0 

Zoológia 269 278 269 278 0 0 
Prírodné vedy spolu 269 278 269 278 0 0 
Zbierky spolu 19 313 25 590 19 229 25 463 0 0 
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S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Dejiny umenia 4 292 5 654 5 086 5 654 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

4 292 5 654 5 086 5 654 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 4 292 5 654 5 086 5 654 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
História 11 054 11 054 10 862 10 862 0 0 
Dejiny umenia 2 733 2 744 2 710 2 710 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

13 787 13 798 13 572 13 572 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 13 787 13 798 13 572 13 572 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 68 68 0 0 0 0 
História 45 45 0 0 0 0 
Národopis 1 615 2 070 1 431 1 431 8 8 
Spoločenské vedy 
spolu 

1 728 2 183 1 431 1 431 8 8 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 1 728 2 183 1 431 1 431 8 8 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
História 989 2 325 2 211 2 200 0 0 
Národopis 916 2 340 2 242 2 237 0 0 
Dejiny umenia 326 625 624 623 0 0 
Numizmatika 15 18 15 18 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

2 246 5 308 5 092 5 078 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 2 246 5 308 5 092 5 078 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
História 287 296 287 296 0 0 
Národopis 275 397 275 397 0 0 
Dejiny umenia 71 71 71 71 0 0 
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V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Spoločenské vedy 
spolu 

633 764 633 764 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 633 764 633 764 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 1 8 0 0 0 0 
História 250 1 382 206 896 0 0 
Národopis 1 766 2 388 1 711 2 271 0 0 
Dejiny umenia 461 589 453 555 0 0 
Numizmatika 7 158 0 0 0 0 
Iné spoločenské vedy 1 040 1 040 1 040 1 040 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

3 525 5 565 3 410 4 762 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 3 525 5 565 3 410 4 762 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 2 2 2 2 0 0 
História 2 973 3 768 2 973 3 768 0 0 
Národopis 2 362 2 524 2 362 2 524 0 0 
Dejiny umenia 64 64 64 64 0 0 
Numizmatika 18 18 18 18 0 0 
Iné spoločenské vedy 741 789 741 789 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

6 160 7 165 6 160 7 165 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 6 160 7 165 6 160 7 165 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
História 7 787 43 738 0 31 423 0 0 
Národopis 7 032 9 952 0 8 955 0 0 
Dejiny umenia 3 238 4 484 0 2 889 0 0 
Dejiny hudby 1 375 8 606 0 5 601 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

19 432 66 780 0 48 868 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 19 432 66 780 0 48 868 0 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
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V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
História 1 207 2 785 662 778 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

1 207 2 785 662 778 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 1 207 2 785 662 778 0 0 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Spoločenské vedy 
spolu 

0 0 0 0 0 0 

Mineralógia - 
petrografia 

1 282 24 272 23 145 23 995 0 0 

Paleontológia 860 388 878 27 774 384 441 0 0 
Botanika 773 465 646 766 463 861 0 0 
Zoológia 4 190 1 574 573 14 615 1 566 647 0 0 
Antropológia 192 8 489 9 004 10 004 0 0 
Prírodné vedy spolu 7 297 2 461 858 75 304 2 448 948 0 0 
Zbierky spolu 7 297 2 461 858 75 304 2 448 948 0 0 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 
Archeológia 1 467 1 467 1 467 1 467 0 0 
História 3 361 3 472 3 297 3 408 0 0 
Národopis 2 388 2 459 2 371 2 442 0 0 
Dejiny umenia 966 1 035 964 1 033 0 0 
Numizmatika 1 759 1 830 1 759 1 830 0 0 
Iné spoločenské vedy 980 1 199 980 1 199 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 

10 921 11 462 10 838 11 379 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 
Zbierky spolu 10 921 11 462 10 838 11 379 0 0 
 

Kustódi zbierok 

S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Archeologické 
Bazovský, Bartík, Čambal, Farkaš, Furyová, Choma, Nagy, 
Tomčíková,Turčan,  

9 

 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e   
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Archeologické Horváth S. 1 

Národopisné 
Horváth S., Kiripolská A., Gazdíková A., Ferklová D., Zelinová 
H., Čižmariková G., Molnárová K., Pančuhová E., Daneková A., 
Zahradníková E., Pastieriková M. 

11 

Z dejín výtvar. umenia Pekariková B., Oláhová A., 2 
Botanické Očka S., 1 
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Zbierky: Kustódi: Počet: 
Zoologické Astaloš B., Straka V., 0 
Geologické Bendík. A. 0 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické 
Mgr. Martin Besedič, Mgr. Michal Pírek, Mgr. Juraj Herman, 
Mgr. Jarmila Gerbocová, Mgr. art. Katarína Ondrejková, Mgr. 
art. Nina Lalíková 

6 

Národopisné PhDr. Magdaléna Mrázová, PhDr. Jasna Gaburová 2 
Numizmatické Mgr. Marek Budaj, Mgr. Branislav Panis 2 

Z dejín výtvar. umenia 
PhDr. Anna Kližanová, PhDr. Andrea Milanová, Mgr. Daniela 
Kyselá 

3 

 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Z dejín hudby M.Černoková, S. Urdová, B.Hradská 3 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Archeologické Ing. B. Ďurovová 1 
Historické Mgr. E. Antolová 1 
Národopisné Mgr. E. Antolová 1 
Numizmatické Mgr. E. Antolová 1 
Paleontologické Ing. B. Ďurovová 1 
Z dejín výtvar. umenia Ing. B. Ďurovová, Mgr. Antolová 2 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické  0 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Ján Papco, Mgr. Katarína Malečková 2 

 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické Pilátová, Díte 2 
Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr.Tihányi 1 

 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Národopisné Domaracká 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické RNDr. Ondrej Pöss, CSc. 1 
Národopisné Mgr. Rastislav Fiľo 1 
Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Rastislav Fiľo 1 

 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
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Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické Mgr. Alexander Papp 1 
Národopisné Mgr. Sylvia Siposová 1 
Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Gabriel Hushegyi 1 

 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické PhDr. Viera Jančovičová 4 976 
Z dejín výtvar. 
umenia 

PhDr. Viera Jančovičová 589 

Z dejín literatúry PhDr. Beáta Mihalkovičová 18 126 
Historické Mgr. Agáta Petrakovičová 5 683 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické Mgr. Sýkorová, Bukovčanová 3 
Národopisné Mgr. Sýkorová 3 
Z dejín výtvar. 
umenia 

PaedDr. Rastislav Púdelka 1 

Z dejín literatúry PaedDr. Rastislav Púdelka 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické PhDr. J. Varchol 1 
Národopisné PhDr. M. Hvizd, Mgr. A. Chudíková, PhDr. N. Varcholová 3 
Z dejín hudby PhDr. N. Varcholová 1 
Z dejín literatúry š. Hostiňák 1 
Z dejín výtvar. 
umenia 

PaedDr. L. Puškár 1 

 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Historické Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. a Mgr. Katarína Wiecha 2 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Antropologické Šefčáková, A., RNDr., PhD. 1 

Botanické 
Blaho, S., Ing. (do 30.6.), Kautmanová, I., RNDr., Slezáková, 
V., Mgr. (od 30.1. na MD), Uhlířová, J., RNDr., Vidékyová, K. 
(od 15.10.) 

5 

Geologické Gregor, M., Mgr., Nelišerová, E., RNDr. 2 
Paleontologické Ďurišová, A., RNDr., Klepsatel, P., Mgr. 2 
Zoologické Cséfalvay, R., Mgr., Janský, V., RNDr., Kautman, J., Mgr. 3 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
Zbierky: Kustódi: Počet: 
Národopisné Felberová Mária, PhDr. 1 
Historické Petruška Ľuboš, Mgr. 1 
Archeologické Martin Stejskal, Mgr. 1 
Z dejín výtvar. umenia Novotná Mária, PhDr.,Uharčeková-Pavúková Dáša, PhDr. 1 
Z dejín literatúry Bystrá Anna 1 
Numizmatické Lisoňová Zuzana 1 
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Ochrana zbierkového fondu  

A. Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a ESZ  

SNM venuje zvýšenú pozornosť všeobecnej ochrane (bezpečné uloženie zbierkových predmetov)  

a odbornej ochrane zbierok. V rámci všeobecnej ochrany je väčšina priestorov, kde sa nachádzajú 

zbierkové predmety,  chránené EZS a EPS. Stav elektronickej ochrany  zbierkových predmetov 

nemožno považovať za vyhovujúci, keďže elektronická ochrana zbierok nie je stopercentná,  

niektoré  priestory, vrátane depozitárov, expozičných a výstavných priestorov, nemajú inštalované 

EZS a EPS, čo zvyšuje riziko ich odcudzenia, ako aj  stupeň a možnosti ich poškodenia pri požiari. 

Je potrebné však konštatovať,  že zvýšenie stupňa elektronickej ochrany zbierok v niektorých 

objektoch je spojené s nevyhnutnou komplexnou rekonštrukciou budov, s čím ráta aj projekt 

generálnej rekonštrukcie sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží, projekt obnovy depozitára 

na Mäsiarskej ul.  v Levoči, projekt obnovy kaštieľa v Dolnej Krupej, dokončenie obnovy hradného 

areálu na Červenom Kameni, no najmä projekt komplexnej rekonštrukcie Bratislavského hradu, 

kde sa nachádzajú dve významné pracoviská SNM – Historické múzeum a Hudobné múzeum, 

vrátane ich depozitárov. Významným prínosom pre zlepšenie stavu ochrany zbierkových predmetov 

by mala byť aj realizácie projektu vybudovania centrálneho depozitára v Hronskom Beňadiku.  

V priebehu roka 2006 došlo k zvýšeniu výmery výstavných a expozičných plôch zabezpečených 

EZS a EPA či kamerovým systémom a to najmä vďaka sprevádzkovaniu výstavného pavilónu 

Podhradie na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave ako aj napojenie na EZS a EPS expozícií SNM – MKKN 

v Bratislave.  

 

Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EZS a EPS  

S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 0,00 nie nie 
Výstavné priestory: 824,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 608,00 áno áno 
Pracovne: 285,00 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 49,00 áno áno 
Dielne a laboratória: 180,00 áno áno 
Iné priestory: 126,00 áno áno 
Spolu: 2 072,00  
 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e   
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 172 244,00 čiastočne áno 
Výstavné priestory: 1 075,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 2 068,00 áno áno 
Pracovne: 861,00 čiastočne čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 192,00 čiastočne čiastočne 
Dielne a laboratória: 359,00 áno áno 
Iné priestory: 2 413,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 179 212,00  
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 808,00 čiastočne nie 
Výstavné priestory: 2 557,00 nie čiastočne 
Depozitárne priestory: 1 500,00 nie áno 
Pracovne: 831,00 nie áno 
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 227,00 nie áno 
Iné priestory: 2 769,00 nie čiastočne 
Spolu: 9 692,00  
 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 160,00 nie čiastočne 
Výstavné priestory: 729,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 696,00 nie čiastočne 
Pracovne: 247,00 nie čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 60,00 áno áno 
Dielne a laboratória: 60,00 nie áno 
Iné priestory: 1 070,00 áno áno 
Spolu: 3 022,00  
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 374,00 nie áno 
Výstavné priestory: 176,00 nie áno 
Depozitárne priestory: 121,00 nie áno 
Pracovne: 160,00 nie áno 
Prednáškové miestnosti: 0,00 nie nie 
Dielne a laboratória: 24,00 nie nie 
Iné priestory: 1 410,00 nie áno 
Spolu: 3 265,00  
 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 5 100,00 čiastočne áno 
Výstavné priestory: 164,50 nie áno 
Depozitárne priestory: 320,70 nie áno 
Pracovne: 450,00 nie áno 
Prednáškové miestnosti: 89,50 nie áno 
Dielne a laboratória: 296,00 nie áno 
Iné priestory: 4 937,50 nie čiastočne 
Spolu: 11 358,20  
 

 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 2 870,00 áno áno 
Výstavné priestory: 600,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 647,00 áno áno 
Pracovne: 609,00 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 115,00 áno áno 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Dielne a laboratória: 237,00 áno áno 
Iné priestory: 6 025,00 áno áno 
Spolu: 11 103,00  
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 2 051,20 áno áno 
Výstavné priestory: 513,50 áno áno 
Depozitárne priestory: 3 341,00 áno áno 
Pracovne: 207,10 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 41,70 nie nie 
Dielne a laboratória: 0,00 nie nie 
Iné priestory: 1 177,20 čiastočne čiastočne 
Spolu: 7 331,70  
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 120,00  áno 
Výstavné priestory: 80,00  áno 
Depozitárne priestory: 0,00  čiastočne 
Pracovne: 0,00  áno 
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 0,00   
Iné priestory: 0,00   
Spolu: 200,00  
 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 103,50 áno áno 
Výstavné priestory: 0,00   
Depozitárne priestory: 37,40 áno áno 
Pracovne: 61,20 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 0,00   
Iné priestory: 251,00 áno áno 
Spolu: 453,10  
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 605,20 áno áno 
Výstavné priestory: 170,70 áno áno 
Depozitárne priestory: 70,00 čiastočne čiastočne 
Pracovne: 142,60 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 113,70 áno áno 
Dielne a laboratória: 0,00 nie nie 
Iné priestory: 427,30 čiastočne čiastočne 
Spolu: 1 529,50  
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 396,00 nie áno 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Výstavné priestory: 51,00 nie áno 
Depozitárne priestory: 93,00 nie áno 
Pracovne: 83,00 nie áno 
Prednáškové miestnosti: 37,00 nie áno 
Dielne a laboratória: 36,00 nie áno 
Iné priestory: 198,00 nie áno 
Spolu: 894,00  
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 640,00 áno áno 
Výstavné priestory: 114,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 93,00 áno áno 
Pracovne: 43,00 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 64,00 áno áno 
Dielne a laboratória: 25,00 áno áno 
Iné priestory: 1 135,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 2 114,00  
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 112 000,00 čiastočne čiastočne 
Výstavné priestory: 195,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 400,00 nie nie 
Pracovne: 150,00 nie nie 
Prednáškové miestnosti: 120,00 áno nie 
Dielne a laboratória: 60,00 nie nie 
Iné priestory: 950,00 nie nie 
Spolu: 113 875,00  
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 205,00 čiastočne áno 
Výstavné priestory: 0,00   
Depozitárne priestory: 78,00 áno áno 
Pracovne: 74,00 čiastočne čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 13,00 nie nie 
Iné priestory: 132,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 1 502,00  
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 892,00 áno áno 
Výstavné priestory: 0,00   
Depozitárne priestory: 1 667,00 áno áno 
Pracovne: 310,00 áno nie 
Prednáškové miestnosti: 190,00 áno  
Dielne a laboratória: 147,00 áno áno 
Iné priestory: 96,00 áno nie 
Spolu: 4 302,00  
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S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 969,00 čiastočne čiastočne 
Výstavné priestory: 100,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 562,00 čiastočne čiastočne 
Pracovne: 198,00 áno čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 50,00 čiastočne čiastočne 
Dielne a laboratória: 44,00 áno áno 
Iné priestory: 2 097,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 5 020,00  
 
S N M  –  r i a d i t e ľ s t v o   
 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 0,00   
Výstavné priestory: 1 900,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 0,00   
Pracovne: 0,00   
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 0,00   
Iné priestory: 0,00   
Spolu: 1 900,00  

Slovenské národné múzeum – veľkosť spravovanej výmery - komplexná tabuľka  

 Plocha [m2]: 
Expozičné priestory: 193 883,90 
Výstavné priestory: 10 977,70 
Depozitárne priestory: 12 282,10 
Pracovne: 4 671,90 
Prednáškové miestnosti: 1 181, 90 
Dielne a laboratória: 1 708, 00 
Iné priestory: 25 214,00 
Spolu: 249 919, 50 
 

B. Odborná ochrana zbierkového fondu  

Hlavnými úlohami  pri odbornej ochrane zbierkových predmetov je zabezpečiť zachovanie 

jestvujúceho „zdravotného stavu“  zbierkových predmetov vytváraním optimálnych klimatických 

podmienok na uloženie zbierok, ktoré bránia ich deštrukcii a degradácii. Zároveň sa v rámci 

odbornej ochrany zbierok vykonáva odborné ošetrenie -  konzervovanie, preparovanie 

a reštaurovanie, ktorého úlohou je minimálne stabilizovať stav zbierkových predmetov.  Situácia 

v tejto oblasti je už dlhodobo neoptimálna. 

 

1. Stav a technické vybavenie depozitárov. 

SNM disponuje najväčšou výmerou depozitárov v SR – niekoľko tisíc m2 – no ich súčasná kapacita 

je nedostatočná. Príčinu treba hľadať jednak v historicky nedostatočnej kapacite depozitárov 

jednotlivých múzeí (pri výstavbe účelových múzejných budov nebol plánovaný takýto nárast 

zbierok). K negatívnemu vývoju v tejto oblasti prispeli aj niektoré javy v neďalekej minulosti -  

SNM bolo nútené v rámci procesu reštitúcií uvoľniť priestory, ktoré boli rekonštruované a budované 

ako depozitáre – napr. kaštieľ v Trebostove,  zámok v Holíči.  V záujme zlepšenia tejto situácie je 

v súčasnosti v štádiu projektovania tzv.  otvorený depozitár naplánovaný v rámci obnovy hradu 
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Červený Kameň. Taktiež, medzi projektmi, ktoré SNM predložilo do projektového zásobníka,  je 

aj návrh na vybudovanie centrálneho depozitára SNM v Hronskom Beňadiku, ale aj angažovanie sa 

SNM v zmene stavebného zámeru obnovy Bratislavského hradu, čo by v budúcnosti malo viesť tak 

k výraznému zvýšeniu priestorových kapacít, no najmä k zlepšeniu klimatických a ostrahových 

podmienok depozitárov. V budúcnosti SNM tiež ráta s vytvorením depozitárnych priestorov 

v Modre. 

Treba však konštatovať, že technický stav niektorých depozitárov špecializovaných múzeí SNM 

(Historické múzeum, Archeologické múzeum, Prírodovedné múzeum, Múzeum Červený Kameň) je 

v porovnaní  s depozitármi iných múzeí v SR  dobrý, no aj tu pretrvávajú technické nedostatky.  

Napriek tomu môžeme povedať, že SNM v hodnotenom období  venovalo zvýšené úsilie 

starostlivosti o zbierky a hľadalo nové riešenia na zlepšenie jestvujúceho stavu napr. aj možnou 

zmenou využitia niektorých priestorov v SNM – napr. Múzeá v Martine postupne uvoľňovali halu 

v Trebostove a zbierkové predmety po ošetrení ukladali v objekte vo Vrútkach a v Martine. Toto 

riešenie však možno chápať len ako dočasné, nerieši pre budúcnosť dostatok depozitárov pre 

múzeá v Martine.    

 

2.  V oblasti odborného ošetrenia zbierkových predmetov  aj v tomto roku pretrvávali 

niektoré problémy, spôsobované  najmä nedostatočným  technickým a prístrojovým vybavením 

konzervátorských,  reštaurátorských a preparátorských pracovísk a ich nedostatočným 

personálnym krytím.  

Z uvedeného dôvodu boli ošetrované predovšetkým zbierkové predmety určené do pripravovaných 

stálych expozícií  a na výstavy. Zostávajúce kapacity boli využívané na preventívne konzervovanie, 

 reštaurovanie a preparovanie. Pozitívne výsledky dosiahli Historické múzeum, Prírodovedné 

múzeum, Archeologické múzeum, kde bol počet ošetrených zbierkových predmetov niekoľko sto 

kusov. Múzeum Bojnice využilo svoje personálne kapacity na reštaurovanie významných 

výtvarných diel zo svojich zbierok.   

Výrazné zvýšenie kvality odborného ošetrenia zbierkových predmetov môže priniesť v SNM 

jednak generálna obnova existujúcich reštaurátorských pracovísk (podaný projekt SNM do 

grantovej schémy EHP a NK) a tiež  vybudovanie ústredného reštaurátorského, konzervátorského 

a preparátorského pracoviska pod gesciou SNM – Historického múzea, ktoré by poskytovalo služby 

aj menším špecializovaným múzeám SNM, ktoré v súčasnosti nemajú ani vytvorené konzervátorské  

pracovisko, pre nízky počet zbierkových predmetov sa v najbližšom období so zriadením takéhoto 

pracoviska ani neráta. V súčasnosti  . odborné ošetrenie zbierok vykonávajú dodávateľsky.  

   V roku 2006 pracovalo v SNM 7 vysokoškolských vzdelaných reštaurátorov, 16 

konzervátorov a 5 preparátorov. Najlepšie personálne obsadenie má Historické múzeum.  V Múzeu 

ukrajinsko-rusínskej kultúry, Múzeu židovskej kultúry, Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku, 

Múzeu SNR na Myjave nepracuje ani  jeden konzervátor alebo reštaurátor. Pracovník MURK si 

zvyšuje odbornú kvalifikáciu – navštevuje diaľkovo štúdium zamerané konzervovanie zbierok 

v Prešove. Základné ošetrenie zbierkových predmetov na výstavy vykonávajú zamestnanci iných 

pracovných kategórií – napr. kurátor, lektor, údržbár a pod.                                                                                                           
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V roku  2006 bolo v SNM ošetrených celkovo 21 263 ks zbierkových predmetov z toho 

dodávateľsky 98  ks zbierkových predmetov.  Na reštaurovanie sa vynaložilo celkovo 687 207Sk,  z 

toho dodávateľsky 417 719,- Sk.  

 
S l o v e n s k é  n á r o d n é  m ú z e u m  –  r e š t a u r o v a n i e ,  
k o n z e r v o v a n i e  a  p r e p a r o v a n i e  -   k o m p l e x n á  
t a b u ľ k a  

 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 21 165 269 482 
Dodávateľsky: 98 417 719 
Spolu: 21 263 687 202 

 

S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 504 0,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 504 0,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 2 029 

Celkový stav: 32 096 
 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e   
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 991 0,00 
Dodávateľsky: 3 40 000,00 
Spolu: 994 40 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 166 

Celkový stav: 62 563 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 1 354 30 400,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 1 354 30 400,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 10 590 

Celkový stav: 132 735 
 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 742 4 422,00 
Dodávateľsky: 50 19 165,50 
Spolu: 792 23 587,50 
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Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 221 

Celkový stav: 9 888 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 177 2 000,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 177 2 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 354 

Celkový stav: 1 889 
 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 12 58 300,00 
Dodávateľsky: 17 161 000,00 
Spolu: 29 219 300,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 352 
Celkový stav: 8 787 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 7 126 260,45 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 7 126 260,45 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 15 122 

 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 307 700,70 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 307 700,70 
  
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 321 

Celkový 
stav: 

43 118 
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S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 110 3 100,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 110 3 100,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 
Celkový stav: 1 101 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 
Dodávateľsky: 17 7 554,00 
Spolu: 17 7 554,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 589 

Celkový stav: 629 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 
Dodávateľsky: 8 15 000,00 
Spolu: 8 15 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 
Celkový stav: 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 320 4 000,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 320 4 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 320 

Celkový stav: 6 330 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 279 0,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 279 0,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 898 

Celkový stav: 9 334 
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S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 0 0,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 585 

Celkový stav: 5 811 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 15 960 0,00 
Dodávateľsky: 1 30 000,00 
Spolu: 15 961 30 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 2 931 

Celkový stav: 35 194 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 402 34 035,00 
Dodávateľsky: 2 145 000,00 
Spolu: 404 179 035,00 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 158 

Celkový stav: 15 062 
 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Slovenské národné múzeum je v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR vedecko-výskumným 

pracoviskom. Špecializované múzeá v prvom polroku riešili najmä vnútroinštucionálne vedecko-

výskumné úlohy, tak v oblasti primárneho výskumu zameraného na rozšírenie zbierkového fondu 

SNM, ako aj v oblasti sekundárneho výskumu  zameraného na odborne a vedecky zhodnocovanie 

zbierok s cieľom  využiť ich informačnú hodnotu pri tvorbe nových expozícií, výstav, vedeckých 

štúdií, fontes a pod., a tak prispievať k poznávaniu našej minulosti vo všetkých jej prejavoch.  

V  roku 2006 SNM pokročilo aj v oblasti organizácie a riadenie vedecko-výskumnej činnosti. Na 

Riaditeľskej rade SNM v apríli 2006 bolo schválená Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti, ktorá 

definuje tak nosné témy vedecko-výskumnej činnosti ( Archeológia Malých Karpát, Etno-kultúrny 

vývoj Slovenska v stredoeurópskom kontexte a úloha národnostných a etnických menšín pri 

formovaní socio-kultúrneho prostredia Slovenska, Socio-kultúrny a spoločenský vývoj na Slovensku 

v  19. a 20. storočí,  Dokumentácia a prezentácia historicko-spoločenského vývoja špecifickými 
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múzejnými prostriedkami, Tisícročný vývoj duchovnej hudobnej kultúry na Slovensku,  

Monitorovanie rozšírenia vybraných komponentov biodiverzity Slovenska s akcentom na plánovitý 

odber a múzejnú dokumentáciu vzácnych a ohrozených zložiek bioty v zbierkach PM SNM), ako aj 

zásady a postupy pri jej realizácii a schvaľovaní téma pre vedecko-výskumné úlohy.  

Primárne vedecko-výskumné  úlohy v teréne riešilo predovšetkým Archeologické múzeum, 

ktoré je zmysle Zákona NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu oprávnené vykonávať 

archeologické výskumy a prieskumy,  financované  investormi stavieb a obcami (spolu ich bolo 70).   

Výskumy v teréne realizovalo aj Prírodovedné múzeum (spolu 12), hoci v tomto roku sa kurátori 

múzea zamerali viac na zhodnocovanie zbierok.  Ostatné múzeá riešili úlohy zamerané na odborné 

a vedecké zhodnocovanie zbierkových fondov. Pozitívne v tomto smere treba hodnotiť Múzeá 

v Martine, ktoré plán vedecko-výskumnej činnosti plne podriadili potrebám expozičnej činnosti – 

napr. dotvorenie a vyinštalovanie objektov v Múzeu slovenskej dediny,  prípravám novej stálej 

expozície v hlavnej budove.  Nárast počtu riešených vedecko-výskumných úloh zaznamenalo aj 

Historické múzeum. V sledovanom období vedecko-výskumné úlohy neriešili iba Múzeum Betliar 

a Múzeum SNR na Myjave.  

Celkovo bolo v roku 2006 riešených v SNM 161 vedecko-výskumných úloh.  

 
S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Spracovávanie Kabinetnej zbierky 
Ev. lýcea v Bratislave 

Furyová-
Tomčíková 

ukončené archeológia štúdia 

Novoveké cintoríny (Podhorany-
Sokoloníky, Krásna nad Hornádom) 

Furyová priebežne archeológia štúdia 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Záhorská Bystrica, nálezová 
správa 4 str. + prílohy 

Bartík apríl 06 archeológia iné 

Archeologický výskum- Špačince, 
výskumná správa, 3 str. + prílohy 

Bartík 22.3.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Modra - 
Dukelská ul. 29, výskumná správa 
3 str. + prílohy 

Farkaš marec - apríl archeológia iné 

Archeologický výskum - Senica, 
Sotina 

Farkaš 
od 20.6. 06 do 
2.12.06 

archeológia iné 

Výskumná správa - Tisovec - 
Hradová, 10 str. + prílohy 

Bartík za r. 2005 archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - 
Siemens, výskumná správa 5 str. 
+ prílohy 

Farkaš, Nagy január - júl 06 archeológia iné 

Výskumná správa - Strečno - 
projektovaná diaľnica, 4 str. + 
prílohy 

Bartík za r. 2005 archeológia iné 

Povrchové prieskumy - 49 lokalit všetci kustódi priebežne archeológia iné 
Sídliská mohylových kultúr na 
Slovensku (príprava monografie) 

Bartík priebežne archeológia iné 

Výskumná správa - hrad Krásna 
hôrka, 5 str. + prílohy 

Tomčíková za r. 2005 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- hrad, výskumná správa 6 str. + 
prílohy 

Tomčíková, 
Nagy 

10.5.-19.5.06 archeológia iné 

Spracovanie výskumu Plavecké 
Podhradie - Pohanská pre 
publikáciu 

Tomčíková, 
Paulík 

ukončené archeológia iné 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Archeologický výskum - hrad 
Červený Kameň, výskumná správa 
12 str. + prílohy 

Farkaš, Choma 26.4.- 4.5.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Biely 
Kostol, výskumná správa 14. str. + 
prílohy 

Farkaš, Choma 
27.1.- 24.4.06 (s 
prestávkami) 

archeológia iné 

Archeologický výskum - Modra - 
cintorín, výskumná správa 6 str. + 
prílohy 

Farkaš, Choma, 
Čambal 

apríl, máj archeológia iné 

Archeologický výskum - Modra -
čerpacia stanica, výskumná správa 
5 str. + prílohy 

Farkaš, Choma 3.4.-19.4.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Pezinok - 
Holubyho 22, výskumná správa 21 
str. + prílohy 

Farkaš, Choma 
od 20.6.06 do 
október 06 

archeológia iné 

Archeologický výskum - Dunajská 
Lúžna, Jánošíková, výskumná 
správa ť str. + prílohy  

Čambal apríl 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Pusté 
Uľany, výskumná správa 4 str. + 
prílohy 

Čambal máj 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Dunajská 
Lúžna, Jánošíková, p.č. 184/103, 
výskumná správa 4 str. + prílohy 

Čambal máj 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava, 
Palárikova 14, 5 str. + prílohy 

Čambal júl 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Rusovce - Ilýrska ul. 1081/2, 
výskumná správa  

Bazovský apríl 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Rusovce - Lesnícka ul, výskumná 
správa 4 str. + prílohy 

Bazovský máj 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Bratislavská brána, výskumná 
správa 5 str. + prílohy 

Bazovský, Nagy 9.-31.5.06 archeológia iné 

Medzinárodný projekt EU 
"Transformation" - doba rímska 

Turčan, 
Bazovský 

prebieha archeológia iné 

Spracovávanie nálezov z doby 
laténskej a rímskej z územia 
Slovenska 

Bazovský priebežne archeológia iné 

Spony z doby rímskej na Slovensku 
- dizertačná práca 

Bazovský ukončené jún 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Sekule, 
výskumná správa 3 str. + prílohy 

Turčan jún - júl 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Záhorská Bystrica, výskumná 
správa 3 str. + prílohy 

Turčan jún - júl 06 archeológia iné 

Výskumná správa Stupava, p.č. 
470 - 3 str. + prílohy 

Turčan jún 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - 
horné predmestie, výskumná 
správa 3 str. + prílohy 

Nagy, Farkaš prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - 
Kautzova ul., stredovek, novovek, 
výskumná správa - rozpracovaná 

Nagy, Farkaš prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - 
dom p. Fila, výskumná správa 4 

Farkaš júl 06 archeológia iné 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
str. + prílohy 
Archeologický výskum - Sv. Jur - 
Záhumenice 

Farkaš, Nagy máj - jún 06 archeológia iné 

Spracovanie materiálu pre článok 
Laténske osídlenie Čiernej vody 

Farkaš, Nagy ukončené jún 06 archeológia štúdia 

Spracovanie materiálu pre článok 
Dračí hrádok 

Farkaš ukončené jún 06 archeológia štúdia 

Jaskyňa Domica - odoberanie 
vzoriek 

Farkaš, 
Šefčáková 

máj 06 archeológia iné 

Spracovávanie materiálu zo 
Smoleníc - 

Farkaš, Čambal priebežne archeológia štúdia 

Archeologický výskum - Brezová 
pod Bradlom, Baranec - eneolitické 
výšinné sídlisko 

Farkaš, Čambal 
sept. - október 
06 

archeológia iné 

Archeologický výskum - Pezinok - 
Štefánikova 14 - stredovek 

Choma, Vavák 
októb. - dember 
06 

archeológia iné 

Pezinok . r.k. kostol 
Nanebovstúpenia p. Márie - 
stredovek, výskumná správa 8 str. 

Farkaš, Choma august 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - hrad 
Krásna hôrka - stredovek 

Farkaš, Choma 
október - 
november 06 

archeológia iné 

Spracovávanie archeologického 
výskumu - Studienka - laténske 
sídlisko 

Tomčíková priebežne archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Rusovce, Irkutská ul. 89/26, 
výskumná správa 3 str. + prílohy 

Bazovský júl 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Rusovce - Keltská ul. 1152/6, 
výskumná správa 3 str. + prílohy 

Bazovský august 06 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Messtská vila Timravina ul. 
výskumná správa 5 str. + prílohy 

Bazovský 25.9.-2.11.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Senec - 
Mlynský klin, výskumná správa 7 
str. + prílohy 

Bazovský 25.10.-14.12.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Dunajská 
Lužná, Šidling, výskumná správa 6 
str. + prílohy 

Čambal 
aug. - október 
2006 

archeológia iné 

Archeologický výskum - Dunajská 
Lužná, Nová Lipnica, výskumná 
správa 5. str. + prílohy 

Čambal 11.9.-30.10.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Dunajská 
Lužná, Nové Košariská, sťahovanie 
národov 

Bazovský, 
Čambal, Turčan 

29.9 - 2.10.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Trnava, ul. 
K. Mahra, výskumná správa 4 str. 
+ prílohy 

Čambal, Farkaš október 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Kútniky, 
výskumná správa 4 str. + prílohy 

Bazovský, 
Čambal 

9.11.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Tisovec - 
Hradová, polykultúrne sídlisko, 
výskumná správa 10 str. + prílohy 

Bartík 31.7.-908.06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Špačince, 
výskumná správa 3 str. + prílohy 

Bartík 22.3.06 archeológia článok 

Archeologický výskum - Stupava, 
pred r.k. kostolom, nedatované 

Turčan august 06 archeológia iné 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
múry, výskumná správa 4 str. + 
príloh 
Archeologický výskum - Marianka, Turčan október 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Sekule Turčan 
sept. - október 
06 

archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Vajnory, výskumná správa 3 str. 
+ prílohy 

Turčan august 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Stupava, 
Štúrova ul., výskumná správa 3 
str. + prílohy 

Turčan september 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava, 
Nové mesto 

Turčan okt. - dember 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - 
hradisko Neštich, spolu s Malokarp. 
múzeom Pezinok, slovanské hradi 

Turčan, Vavák 
júl - december 
06 

archeológia iné 

Archeologický výskum - Stupava - 
Rímska ul. - germánske objekty 

Turčan december - archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - 
Jurský park, výskumná správa 3 
str. + prílohy 

Nagy júl - október 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - 
dom p. Borku, výskumná správa 3 
str. + prílohy 

Nagy sept. 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava 
- Petržalka, Krasovského ul. - 
výskumná správa 3 str. + prílohy 

Nagy, Bartík september 06 archeológia iné 

Archeologický výskum - Senec, 
Horný dvor - výskumná správa 4 
str. + prílohy 

Čambal, Farkaš 22.9.06 archeológia iné 

Spracovávanie nálezov starej LnK 
zo záp. Slovenska - 

Farkaš priebežne archeológia iné 

Spracovávanie eneolitickej plastiky 
zo záp. Slovenska 

Farkaš priebežne archeológia iné 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 70 
 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Prírpava nových kult.-historických 
expozícií - libreto 

Pastieriková 2002-2007 etnografia  

Hist.etnogr. štúdia Lipt. Lúžna Ferklová 2006 etnografia štúdia 
Hist.etnogr. štúdia Hubová-
dvojdom 

Molnárová 2006 etnografia štúdia 

Hist.etnog.štúdia Slovany Pančuhová 2006 etnografia štúdia 
Hist.etnogr.štúdia:Obecná správa v 
Turci 

Kiripolská 2006 etnografia štúdia 

Hist.etnogr.štúdia: Žandárske 
stanice v Turci 

Horváth 2006 etnografia štúdia 

Hist.etnogr.štúdia: Nižná Boca Zahradníková 2006 etnografia štúdia 
Tradičné stavebné technológie Kiripolská 2003-2007 etnografia štúdia 
Etnologické aspekty kolonizácie 
juž.Slovenska 

Zelinová 2004 - 2007 etnografia štúdia 

Slováci v zahraničí - výskum v 
Maďarsku 

Pančuhová, 
Molnárová 

dlhodobo etnografia štúdia 

Fauna intravilánu a extravilánu Astaloš 2005-2008 prírodné vedy štúdia 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Vrútok a Martina 
Fauna Lúčan.Malej Fatry, Žiaru a 
ost. území 

Astaloš 2005-2008 prírodné vedy štúdia 

Fauna vybran.skupín živočíchov - 
CHKO Str.vrchy 

Straka 2006-2007 prírodné vedy štúdia 

Litofaciálne a faunist. zmeny v 
spodnej jure V.a M. Fatry 

Bendík 2005-2008 prírodné vedy štúdia 

Zmeny jaskyn.fauny na hranici 
pleistocén-holocén 

Bendík 2005-2007 prírodné vedy štúdia 

Flóra Lúčanskej Malej Fatry Očka 2006 - 2010 prírodné vedy štúdia 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 16 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Ľudovít Csordák a jeho dielo v 
kontexte slovenskej krajinomaľby 

PhDr. A. 
Milanová 

2006-2007 história štúdia 

Ave Mária 
PhDr. A. 
Kližanová 

2006-2007 história scenár 

Sakrálne umenie na Slovensku 
PhDr. M. 
Mrázová 

2006-2007 história iné 

Všeobecné a hospodárske výstavy 
1919-1940 

PhDr. P. Komora 2006-2007 história štúdia 

Rytierstvo a jeho kultúra v 
počiatkoch Uhorských dejín 

Mgr. M. Pírek 2005-2007 história štúdia 

Kremnická mincovňa z pohľadu 
nálezov mincí v 16.-18. storočí 

Mgr. M. Budaj 2005-2007 história iné 

Ľudové bankovníctvo na Záhorí Mgr. M. Besedič 2005-2007 história iné 
Spracovanie zlomkov F. Čatloša Mgr. P. Tomčík 2005-2007 história štúdia 
Povrazníctvo Mgr. J. Herman 2006-2007 história štúdia 
Ikonografia sv. Juraja Mgr. D. Kyselá 2005-2007 história iné 
Atlas historických palných zbraní zo 
slovenských múzeí 

Mgr. M. Pírek 2005-2007 história iné 

Slovenská divadelná scéna na 
Dolnej zemi 

Mgr. J. 
Gerbocová 

2006-2007 história scenár 

Nález mincí zo Šuríc Mgr. M. Budaj 2006 história štúdia 
Záhorská roľnícka banka v Zohore 
v kontexte rozvoja peňažníctva na 
Záhorí 

Mgr. M. Besedič 2006 história štúdia 

Cechové pamiatky na Slovensku 
Mgr. M. Besedič, 
Mgr. J. Herman 

2006-2007 história scenár 

Keramika v zbierkovom fonde SNM 
PhDr. J. 
Gaburová 

2006-2007 etnografia iné 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 16 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Výskum hymnologických prameňov Mgr. Kendrová 2006-2007 história scenár 
Slovenský katalóg hudobno-
historických prameňov 

Mgr. Lehotská od 1967 história iné 

Výskum stredovekých pamiatok z 
územia Slovenska 

Mgr. Urdová 2005-2007 história iné 

Vývoj gitary Mgr. Jantoščiak 2005-2007 história scenár 
M.Schneider-Trnavský Dr.Bugalová 2003-2007 história iné 
E. Suchoň Dr.Štilichová 2006-2008 história scenár 
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Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 6 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Bábky v zbierkach Slovenských 
múzeí 

Ing. Ďurovová 2005-2007 história článok 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Rodopis Andrássyovcov György od roku 1994 história štúdia 
Historický nábytok Lörinčíková od roku 2006 história štúdia 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 2 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Staré európske maliarstvo v 
zbierkach múzeí a galérií na 
Slovensku s prihliadnutím na 
zberateľstvo 

Mgr. Ján Papco 2001-2005 história štúdia 

Chladné zbrane v zbierkach SNM-
Múzea Bojnice 

Mgr. Katarína 
Malečková 

2004-2006 história štúdia 

František Anton Palko (1717 - 
1766), paradoxy a súvislosti tvorby 

Mgr. Ján Papco 2006- história štúdia 

Poklady Slovenského národného 
múzea 

Mgr. Ján Papco 2006 história štúdia 

Inventár knižnice SNM - Múzea 
Bojnice 

Ing. Erik Kližan 2006  článok 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 5 
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Renesančný nábytok Mgr.Jamrichová,Mgr.Nemčovič od roku 2006 história štúdia 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Príprava štúdie s pracovným 
názvom "Odev a textil v zbierkach 
SNM-MKCHS" 

Domaracká  etnografia  

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Historický a etnokultúrny vývin 
karpatských Nemcov 

Pöss, Klein, Fiľo 2005-2007 história štúdia 

Politický život karpatských Nemcov Schvarc 2005-2007 história štúdia 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 2 
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S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Maďari na Slovensku 1948-1963 
Papp, Hushegyi, 
Siposová 

január -
december 2006 

história scenár 

Budovanie centrálnej databázy 
hmotnej a duchovnej kult. Maďarov 
na Slovenksu 

Hushegyi, 
Kováts, Halász, 
Krcho 

január-
december 2006 

história štúdia 

Budovanie databázy maďarských 
výtvarníkov na Slovensku 

Hushegyi 
január-
december 2006 

história článok 

Dokumnetácia umeleckých diel na 
verejnom priestore 

Hushegyi 
január-
december 2006 

história iné 

História kaštiela I. Madácha Kerényi 
január-
december 2006 

história scenár 

Výtvarný spolok JEDNOTA Banská 
Bystrica 

Klára Kubička 
január-
december 2006 

história štúdia 

Fotožurnalisti Péter Miklósi 
Január-marec 
2006 

história štúdia 

Erzsébet Fráter Gabriella Jarábik 
január -
december 2006 

história scenár 

Zvukové dokumenty osobností 
maďarskej komunity na Slovensku 
v Maďarskom rozhlase. 

Alexander Papp 
január -
december 2006 

história štúdia 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 9 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Hrob Ľudovíta Štúra v historickej 
pamäti 

Mgr. Sylvia 
Hrdlovičová 

2006 - 2007 história iné 

Spolkový a spoločenský život v 
Modre na prelome 19. a 20. 
storočia 

Mgr. Agáta 
Petrakovičová 

2006 - 2007 história iné 

Modranský receptár 
Mgr. Agáta 
Petrakovičová 

2006 etnografia iné 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 3 
 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Kronika kultúrno-historického 
vývoja zakarpatských Rusínov-
Ukrajincov - Etnonymá zakarpat. 
Ukrajinco 

Š. Hostiňák 2003-2007 história iné 

Umelecká tvorba Dezidera Millyho v 
rokoch 1926-1971 

PaedDr. L. 
Puškár 

2003-2006 história iné 

Ved. projekt VEGA č. 1/2489/05 
Blahoslav. biskup Pavol Peter 
Gojdič (1888-1960) v súradniciach 
času 

PhDr. J. Varchol, 
PhDr. N. 
Varcholová 

2005-2007 história štúdia 

Polaznyk v ľudových zvykoch v 
karpatskom regióne 

PhDr. J. Varchol 2006 etnografia štúdia 

Ľudový odev Rusínov-Ukrajincov na 
Slovensku - Tradičný svadobný 
odev 

Mgr. A. 
Chudíková 

2006 etnografia iné 

Démonická žena v ukrajinsko-
slovenskom folklórnom prejave 

PhDr. N. 
Varcholová 

2006 etnografia štúdia 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Tradičné dopravné trasy a účelové 
stavby v 19.-20. storočí v regióne 
obývanom Rusínmi-Ukrajincami 

PhDr. M. Hvizd 2003-2006 etnografia štúdia 

Malá sakrálna architektúra - kríž  Mgr. D. Chemo 2005-2006 etnografia iné 
50 rokov činnosti SNM - Múzea 
ukrajinsko-rusínskej kultúry vo 
Svidníku 

PhDr. M. 
Sopoliga, DrSc. 

2006 história štúdia 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 9 
 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Antisemitizmus v politickom vývoji 
Slovenska 

Prof. PhDr. Pavol 
Mešťan, DrSc. 

do r. 2008 história iné 

Synagogálna architektúra na 
Slovensku 

Dr. Maroš 
Borský 

do r. 2008 história iné 

Každodenná kultúra židovskej 
komunity v 20. storočí 

Mgr. Martin 
Korčok 

do r. 2008 etnografia iné 

Možnosti kultúrnej inštitúcie - MŽK 
- pri výchove mládeže k tolerancii 

Mgr. Eva 
Poláková 

do r. 2007 etnografia štúdia 

Mysticko-mesianistické hnutie 
frankizmu a epitológia 
frankistických náhrobných 
kameňov 

Mgr. Katarína 
Wiecha 

do r. 2007 etnografia štúdia 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 5 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Zvyšky fosílnych cicavcov (Mammalia) z jaskyne 
Dzeravá skala v Malých Karpatoch. – 
Morfometrická ana 

Ďurišová A. 2006-2007 
prírodné 
vedy 

 

Štúdium vybraných, z hľadiska druhovej diverzity 
významných rastlinných spoločenstiev Slovenska 

Uhlířová J. 2006-2010 
prírodné 
vedy 

štúdia 

Vzácne a ohrozené makromycéty Slovenska 
Kautmanová 
I. 

2006-2010 
prírodné 
vedy 

článok 

Rozšírenie žiab (Anura) na území Slovenska Kautman J. 2006-2008 
prírodné 
vedy 

 

Cikády (Auchenorrhyncha) Národnej prírodnej 
rezervácie Jurský Šúr  

Janský V. 2006-2008 
technické 
vedy 

 

Revízia potápnikov (Coleoptera: Dytiscidae) kol. 
Roubal v zbierkach SNM – PM: zoznam druhov a 
lokalí 

Cséfalvay R. 2006-2008 
prírodné 
vedy 

 

Opálová mineralizácia Západných Karpát: 
mineralógia a petrogenéza 

Gregor M. 2005-2009 
prírodné 
vedy 

 

Drahokovové minerály v zbierkovom fonde SNM-
PM  

Nelišerová E. 2006-2008 
prírodné 
vedy 

 

Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (Slovenská 
republika) 

Šefčáková A. 2006-2007 
prírodné 
vedy 

článok 

Fosílna fauna cicavcov jaskynných systémov 
Západných Karpát a jej využitie z hľadiska 
paleoekológie  

Klepsatel P. 2006-2008 
prírodné 
vedy 

 

Vzácne a ohrozené lichenizované huby Slovenska. Slezáková V. 
materská 
dovolenka 

prírodné 
vedy 

 

Súpis Auchenorhyncha v zbierkach PM Janský V. 2006-2007 
prírodné 
vedy 
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Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 12 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Drobná sakrálna architektúra v 
okolí Levoče 

Felberová Mária 
PhDr. 

trvá etnografia iné 

Mlyny a mlynári na strednom Spiši 
Felberová 
Mária,PhDr. 

2006 etnografia štúdia 

Gotická tabuľová maľba 
Novotná Mária, 
PhDr. 

trvá história štúdia 

  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 3 
 
S N M  S p o l u  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 161 
 

 

Expozičná činnosť  

Základnou prezentačnou činnosťou v múzejnej praxi je  expozičná činnosť, ktorá  vyjadruje 

prostredníctvom prezentovaných zbierkových predmetov profiláciu  a špecializáciu múzea. 

Technicky, odborný a obsahový stav  jednotlivých expozícií ponúka prvotný – často mienkotvorný -  

obraz o stave múzea širokej verejnosti. Aj preto je stavu stálych expozícií v múzeách SNM 

venovaná zvýšená a trvalá pozornosť, hoci inštitúcia od konca 80-tych rokov deklaruje, že mnohé 

expozície SNM sú už z obsahového, technicko-architektonického a výtvarného pohľadu  zastaralé. 

Uvedomujúc si aj túto skutočnosť je v nosných špecializovaných múzeách SNM (Archeologické, 

Historické, Prírodovedné, Múzeá v Martine) venovaná príprave nových stálych trvalá pozornosť, čo 

sa pretavilo aj do podoby pripravených libriet a scenárov stálych expozícií.  

V roku 2006 dosiahlo SNM výrazné úspechy v oblasti expozičnej činnosti. V januári 2006 bola 

sprístupnená expozícia Prírodovedného múzea  Zázrak prírody – biodiverzita Zeme (bližšie 

o programe biodiverzita v hodnoteniu predmetu kontraktu bod 3), ktorá svojím novým prístupom 

k prezentácii významu prírodovedných zbierok bola pozitívne hodnotená tak odborníkmi z oblasti 

prírodných vied, ale aj návštevníkmi, čím  prispela k rastu návštevnosti v múzeu.  Vo februári sa po 

modernizácii a rekonštrukcii pamätného domu  Kálmana Mikszátha v Sklabinej sprístupnila aj jeho 

nová expozícia. V máji bola zasa oficiálne sprístupnená nová expozícia Múzea kultúry Chorvátov na 

Slovensku v Devínskej Novej Vsi. Do finálnej podoby postúpili práce na expozícií Najstaršie dejiny 

Slovenska“ (PP č a 3 )  v réžií Archeologického múzea. Novými expozíciami verejnosti sa 

predstavilo aj Múzeum Ľudovíta Štúra, ktoré predstavilo verejnosti dve expozície Jar národa 

slovenského a zo starej Modry.  

 

S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

  
Celkový počet expozícií: 0 
 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 
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Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Etnografické 
múzeum 

Malá hora 2 1975  spoločenskovedná Národopis 0,00 
9,00-
17,00 

Múzeum slovenskej 
dediny 

Jahodnícke 
hzáje 

1968  
expozícia v 
prírode 

Národopis 0,00 
9,00-
17,00 

Múzeum Martina 
Benku 

Kuzmányho 
34 

1973  spoločenskovedná  0,00 
9,00-
16,00 

Múzeum Karola 
Plicku 

Blatnica 1987  spoločenskovedná  0,00 
10,00-
14,30 

Múzeum kultúry 
Čechov 

Moyzesova 11 1999  spoločenskovedná  0,00 
9,00-
16,00 

Múzeum Andreja 
Kmeťa 

A. Kmeťa 20 2002  prírodovedná  0,00 
9,00-
17,00 

  
Celkový počet expozícií: 6 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 2 
Prírodovedné expozície: 1 
Expozície v prírode: 1 
Pamätné izby: 2 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Klenoty dávnej 
minulosti 
Slovenska 

Bratislavský 
hrad 

1988 áno spoločenskovedná Archeológia 300,00 
9.00-
17.00 

Historické hodiny 
(do 30. septembra 
200 

Bratislavský 
hrad 

1995 nie spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

150,00 
9.00-
17.00 

Strieborný poklad 
Bratislavský 
hrad 

1995 nie spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

58,00 
9.00-
17.00 

Historický nábytok 
a zariadenie 

Bratislavský 
hrad 

1990 nie spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

1 
300,00 

9.00-
17.00 

Korunná veža 
Bratislavský 
hrad 

2000 nie spoločenskovedná História 36,00 
9.00-
17.00 

  
Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 5 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Pamätník 
L.v.Beethovena 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

2003 nie spoločenskovedná 
Dejiny 
hudby 

36,00 
8,00-
16,00 

V hudobnom 
dialógu-Rodina 
Albrechtovcov 

Bašta 
Luginsland 

2005 nie spoločenskovedná 
Dejiny 
hudby 

80,00 
9,00-
17,00 
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Celkový počet expozícií: 2 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 1 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Národopisná 
expozícia regiónu 

Modrý 
Kameň 

1993 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Národopis 101,00 
9,00-
17,00 

Dom ľudového 
bývania a 
kováčska vyhňa 

Veľký Lom 1995 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Národopis 58,00 
9,00-
17,00 

História a 
súčasnosť slov. 
bábkového 
divadelníctva 

Modrý 
Kameň 

1995 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

156,00 
9,00-
17,00 

Hračky na 
Slovensku v 
20.storočí 

Modrý 
Kameň 

1995 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

160,00 
9,00-
17,00 

Pohľad do histórie 
zubnej techniky a 
zub. lekárstva 

Modrý 
Kameň 

1995 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná 
Dejiny 
techniky 

83,00 
9,00-
17,00 

Divadelné bábky 
zo sveta 

Modrý 
Kameň 

2001 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

42,00 
9,00-
17,00 

Balassi Bálint 
Modrý 
Kameň 

2005 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná História 50,00 
9,00-
17,00 

  
Celkový počet expozícií: 7 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 7 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
Názov 
expozície: 

Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Mauzóleum 
Krásnohorské 
Podhradie 

1947 áno spoločenskovedná História 
1 

079,00 
8.00 - 
17.30 

Hradná expozícia Krásna Hôrka 1989 áno hradná expozícia História 
2 

850,00 
8.00 - 
16.30 

Bytová kultúra 
šľachty 

Betliar 1994 áno spoločenskovedná História 
2 

357,00 
8.00 -
16.30 

  
Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 2 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
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Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
Názov 
expozície: 

Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: Návšt. hod.: 

SNM - Múzeum 
Bojnice 

Zámok a okolie 
1, 972 01 Bojnice 

1982 áno spoločenskovedná História 
2 

870,00 
9:00-17:00 
(10:00-15:00) 

  
Celkový počet expozícií: 1 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Hradné expozície Častá 900 89 0000  
hradná 
expozícia 

História 0,00 
9,00-
16,00 / 
18,00 

Hradné podzemie Častá 900 89 0000  
hradná 
expozícia 

História 0,00 
9,00-
16,00 / 
18,00 

Hradná obrazáreň Častá 900 89 0000  
hradná 
expozícia 

História 0,00 
9,00-
16,00 / 
18,00 

  
Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 2 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 1 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Dejiny a kultúra 
Chorvátov na 
Slovensku 

Istrijská 68, 
Bratislava 

2006  spoločenskovedná História 120,00 
10,00 - 
16,00 

  
Celkový počet expozícií: 1 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 1 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
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S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Dejiny a kultúra 
karpatských 
Nemcov 

Žižkova 14, 
Bratislava 

2005 áno spoločenskovedná  103,00 
10:00-
16:00 

Dejiny a kultúra 
Hauerlandu 

Nám. SNP, 
Nitrianske 
Pravno 

1998 nie spoločenskovedná  60,00 
ohlasené 
návštevy 

Dejiny a kultúra 
Handlovej 

Poštová 350, 
Handlová 

2004 nie spoločenskovedná  30,00 
ohlásené 
návštevy 

  
Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 3 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Tradície a 
hodnoty. Maďari 
na Slovensku 

Žižkova 18, 
Bratislava 

2003 áno spoločenskovedná História 605,20 
10.00-
17.00 

Život a dielo I. 
Madácha 

Ulica 
Madácha 1, 
Dolná 
Strehová 

1996 nie spoločenskovedná História 250,00 
10.00-
17.00 

Tu prežil... - 
Pamätný dom K. 
Mikszátha 

Sklabiná 188 2006 nie spoločenskovedná História 100,00 
10.00-
17.00 

  
Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 1 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 2 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
Názov 
expozície: 

Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Ľudovít Štúr v 
národnom a 
literárnom živote 
Slovákov 

Modra, 
Štúrova 54 

1978 vypredaný spoločenskovedná História 0,00 8-16 

Pamätná izba Ľ. 
Štúra 

Modra, 
Štúrova 84 

1956 nie je 
pamätná izba, 
dom 

História 0,00 8-16 

Dejiny mesta 
Modry 

Modra, 
Štúrova 54 

1982 nie je spoločenskovedná História 0,00 8-16 

Galéria Ignáca 
Bizmayera 

Modra, Nám. 
slobody 3 

1994 fotosúbor spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

0,00 8-16 

Jar slovenského Modra, 2006 nie je spoločenskovedná História 0,00 8-16 
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Názov 
expozície: 

Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

národa Štúrova 84 

Zo starej Modry 
Modra, 
Horná 20 

2006 nie je spoločenskovedná História 0,00 8-16 

  
Celkový počet expozícií: 6 
Nové expozície: 2 
Spoločenskovedné expozície: 5 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Milan Rastislav 
Štefánik 

Košariská 2005 áno spoločenskovedná História 0,00 
8.30 - 
16.30 

SNR v 
slovenských 
dejinách 

Myjava 1998 áno spoločenskovedná História 0,00 
8.00 - 
16.00 

Dom pani 
Koleničky 

Myjava 1968 áno spoločenskovedná História 0,00 
8.00 - 
16.00 

Kultúrno-literárne 
tradície 

Myjava 1997 áno spoločenskovedná História 0,00 
8.00 - 
16.00 

  
Celkový počet expozícií: 4 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 3 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 0 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Hlavná kultúrno-
historická 
expozícia 

Centrálna 
258 

1991 
bol 
vydaný 

spoločenskovedná  
1 

700,00 

ut-pia 
8.30-
16.00; 
so-ne 
10.00-
16.0 

Umelecko-
historická 
expozícia 

Partizánska 
45 

1983 
bol 
vydaný 

spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

300,00 - " - 

Národopisná 
expozícia v 
prírode - skanzen 

Festivalová 1982 
bol 
vydaný 

expozícia v 
prírode 

Národopis 
110 

000,00 

pon-pia 
8.30-
18.00; 
so-ne 
10.00-18 

  
Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 2 
Prírodovedné expozície: 0 



 51 

Expozície v prírode: 1 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
Názov 
expozície: 

Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Expozícia judaík 
zo zbierky Ing. 
Eugena Bárkánya 

Švermova 
32, 080 01 
Prešov 

1993 nie spoločenskovedná História 279,00 
Ut,St 
11.00-
16.00 

Múzeum 
židovskej kultúry 
na Slovensku 

Židovská 
17, 811 01 
Bratislava 

1993 nie spoločenskovedná História 308,00 
Po-Pi, Ne 
11.00-
17.0 

Stála expozícia v 
trnavskej 
synagóge 

Halenárska 
2, 917 01 
Trnava 

1994 nie spoločenskovedná História 80,00 
Ut,Pi 
09.00-
17.00, S 

Stála expozícia 
judaík v Malej 
synagóge 

Dlabačova 
15, 010 01 
Žilina 

1996 nie spoločenskovedná História 338,00 
Ut Pi 
14.00-
18.30 N 

Osudy 
slovenských Židov 
(stála expozícia 
holokaustu) 

Ulica pri 
Synagóge, 
949 01 Nitra 

2005 nie spoločenskovedná História 200,00 
Ut 13-18 
St-Št 9-
18 

  
Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 5 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
 
 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Bezstavovce 
Slovenska 

SNM, 
Vajanského 
n. 2 

1987 
nebol 
vydaný 

prírodovedná Zoológia 115,00  

Fauna Slovenska 
SNM, 
Vajanského 
n. 2 

1990 
nebol 
vydaný 

prírodovedná Zoológia 600,00  

Pravek života 
SNM, 
Vajanského 
n. 2 

1990 
Pravek 
života, 
4000 ks 

prírodovedná Paleontológia 300,00  

Klenoty Zeme 
SNM, 
Vajanského 
n. 2 

1994 
Klenoty 
Zeme, 4000 
ks 

prírodovedná 
Mineralógia - 
petrografia 

180,00  

Variácie sveta 
rastlín 

SNM, 
Vajanského 
n. 2 

1997 
nebol 
vydaný 

prírodovedná Botanika 160,00  

Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme 

SNM, 
Vajanského 
n. 2 

2006 

Stála 
expozícia 
Zázrak 
prírody, 
Biodiverzita 
Zeme 

prírodovedná Zoológia 320,00  
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Celkový počet expozícií: 6 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 6 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
Názov 
expozície: 

Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Radnica 
Nám.Majstra 
Pavla 2 

1994 
Stručný 
sprievodca 

spoločenskovedná História 585,00 
9,00-
17.,00 

Výtvarná kultúra 
na Spiši 

Nám.Majstra 
Pavla 40 

1983 
stručný 
sprievodca 

spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

384,00 
9,00-
17,00 

Dom Majstra 
Pavla 

Nám.Majstra 
Pavla 20 

1987 
stručný 
sprievodca 

spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

224,00 
9,00-
17,00 

NKP-Spišský hrad  1983 
stručný 
sprievodca 

hradná expozícia História 812,00 
9,00-
19,00 

Kohlwald-
štúrovský zrub 

 1974 
nebol 
vydaný 

pamätná izba, 
dom 

História 12,00 
na 
požiadanie 

  
Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 3 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 1 
 
 
 
S N M  s p o l u  
Celkový počet expozícií: 63 
Nové expozície: 5 
Spoločenskovedné expozície: 42 
Prírodovedné expozície: 7 
Expozície v prírode: 2 
Pamätné izby: 8 
Hradné expozície: 4 
 

 

Výstavná činnosť 

Výstavy dlhodobého aj krátkodobého charakteru  výrazne rozširujú prezentačné ponuky múzea. 

V dramaturgii výstavného plánu SNM, najmä na  bratislavských pracoviskách,  sa v ostatnom 

období veľmi výrazne presadzuje úsilie ponúkať verejnosti kvalitné výstavy z vlastných zbierok 

a atraktívne výstavy dovezené zo zahraničia. Zároveň sa k realizácii výstavných projektov 

pristupuje komplexne a súčasťou výstavného projektu je aj rozpracovaný program doplnkových 

aktivít pre verejnosť, diferencovaný podľa veku a záujmu návštevníka. Takto realizované projekty 

spojené s profesionálne  pripraveným a realizovaným marketingom a PR vedú k zvýšenému 

záujmu návštevníkov, a tým aj vyšším príjmom z návštevnosti. Najvýraznejšie sa tieto pozitívne 
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trendy prejavili pri prioritných výstavných projektoch SNM na rok 2006:  Leonardo Da Vinci – 

Zvedavý génius (PP a 4), ktorý sa realizoval v spolupráci s talianskym partnerom Icograf Miláno 

na Bratislavskom hrade. Ďalším prioritným výstavným projektom  bola dvojvýstava Mamuty na 

Slovensku – Stratený svet mamutov, Zdeněk Burian – Majster palety dávnych svetov (PP a 6), 

realizovaná Prírodovedným múzeom.  

Návštevnícky úspešné a oceňované boli pôvodné výstavy „Reštaurovanie v Historickom múzeu“ 

a výstava „Poklady mincí na Slovensku“ (PP a 8). Výnimočnú výstavnú ponuku roku 2006 na 

Bratislavskom hrade doplnili výstavy Historického múza realizované v spolupráci s inými 

inštitúciami (SNK,  Pamiatkový úrad) ako boli výstavy „Modrá krv, tlačiarenská čerň“,  „Kalvárie 

krížové cesty“. Hudobné múzeum pripravilo ďalší prioritný projekt (PP a 5) „Desatoro o fujare“, 

výstavu „Fontes musicae hymnicae/Zo živých prameňov načierať“. Z ostatných výstav múzeí SNM 

treba spomenúť najmä výstavy Múzeí v Martine (Osobnosti vedy a techniky, Čarokrásny svet 

minerálov...), realizované vo vlastných výstavných priestoroch ako aj v iných múzeách, výstavy 

Archeologického múzea Slovensko a byzantská kultúra, Staroveká plastika. Aktivita 

Archeologického múzea v prezentačnej oblasti vyvrcholila realizáciou výstavy „Najstaršie dejiny 

Slovenska“ (PP a 3), ktorej otvorenie však presiahlo horizont sledovaného obdobia. Mimoriadne 

úspešne si počína pri prezentácii  svojich zbierok aj Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad 

Modrý Kameň, ktoré pripravilo zaujímavé výstavy hračiek, prezentované v iných múzeách.  Zámok 

Bojnice predstavil projekt „Skryté poklady Bojnického zámku“, hrad Červený Kameň prezentuje 

novú verziu výstavy „Španielske umenie zo slovenských zbierok“, vo výstavnej sieni Betliarskeho 

kaštieľa bol pripravený „Tajomný svet fajok“. V sídelnej budove SNM boli realizované prevzaté 

výstavy napr. Josef Pollák: Muž, ktorý si nedal pokoj“ z Múzea židovskej kultúry v Prahe, výstava 

fotografickej tvorby Karola Kállaya, v rámci projektu Dotyky poznania bola pripravená interaktívna 

výstava najmä pre deti a mládež „Komunikácia.2007“. Divácky oceňované výstavy v hlavnej 

budove SNM boli tiež projekty „Paleolit – neolit – bakelit. Úsvit plastov“ a tiež kolekcia dámskych 

spoločenských rób od najvýznamnejších talianskych návrhárov „Talianske večery“. Múzeum Ľ. 

Štúra pripravilo výstavu „Štúrovské pamiatky v slovenských múzeách a galériách“ a najstaršie 

národnostné múzeum v krajine výstavu „50 rokov činnosti Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry na 

Slovensku. SNM – MKMS, o. I. predstavilo komorný, no reprezentatívny výber z tvorby maďarských 

ilustrátorov (Maďarská knižná ilustrácia). 

SNM v rámci svojej  výstavnej činnosti prispieva aj k prezentácii Slovenska   v zahraničí. 

K najhodnotnejším a najúspešnejším výstavným projektom patrí výstava Historického múzea 

Slovensko v 16. – 19. storočí (PP b 2), prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Berlíne, Prahe, 

Varšave, Záhrebe, Rjeke. Múzeá v Martine  pripravili reprízu výstavy „Obrazopis sveta – 

fotoobjektívom M. R. Štefánika v Zlíne“ (ČR), ktorá bola prezentovaná aj v  Le Pontt Nueff Galerie 

v Paríži. Mimoriadny ohlas mala výstava „Maliarska tvorba grófa Dionýza Andrássyho” pripravená 

Múzeom Betliar v Budapest Történeti Múzeum (PP b 4). Hudobné múzeum prezentovalo Slovensko 

výstavou „Alexander Moyzes - Na ceste profesionalizmu” v SI v Prahe, kde bola prezentovaná aj 

výstava „Jaro Filip“ v Prahe.  Podľa ohlasov od poľských kolegov sa výstava „Slovenské betlehémy“ 

v Etnografickom múzeu vo Varšave stala jedným z najnavštevovanejších kultúrnych podujatí 

v predvianočnej Varšave. 

SNM prezentuje svoje zbierkové predmety aj na výstavách iných múzeí  a inštitúcií 

prostredníctvom výpožičiek zbierkových predmetov,  ktorých je ročne niekoľko tisíc kusov.  
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Slovenské národné múzeum - riaditeľstvo 

Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Slovensko a jeho 
kultúra 

Benža, 
Maráky, 
Slavkovsky 

Vajanského 
nábr.2, 
Harmincova 
sieň 

jún 2004 
- 

 vlastná Národopis 480,00 

Mikroprocesory - 
srdcia počítačov 

 
Vajanského 
nábr.2 

20.12.05 
- 26.3.06 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

 225,00 

Transfurniture  
Vajanského 
nábr.2 

2.12.05-
26.2.06 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

 120,00 

SOGA  
Vajanského 
nábr.2 

24.3.-
28.3. 

áno prevzatá  530,00 

50 rokov výstav 
umenia Rady 
Európy 

 
Vajanského 
nábr.2 

14.4.-
21.5. 

nie prevzatá  110,00 

Karol Kállay Tvár 
času 

Pauer 
Vajanského 
nábr.2 - 
prízemie juh 

25.5. nie prevzatá  225,00 

Festival 
slovenských 
múzeí  

 Pribylina 18.5.    0,00 

Jozef Schek   
Vajanského 
nábr.2 - 
prízemie juh 

     

Estonský domov 
2002-2006 

 
Vajanského 
nábr. 2.  

10. 10. – 
5. 11.  

nie prevzatá   

Paleolit, neolit, 
...bakelit 

 
Vajanského 
nábr.2 - 
prízemie juh 

19. 11. – 
25. 2.  

nie vlastná    

Mesiac fotografie 
– nový poľský 
dokument   

 
Výstavný 
pavilón, 
Žižkova 16 

4. 11. – 
3. 12.  

 prevzatá    

Aljaška – 
fotoobjektívom R. 
Schustera 

 
Vajanského 
nábr. 2 

5. 12. – 
25. 2.  

 prevzatá    

Notti italiane – 
Talianske noci  

 
Vajanského 
nábr. 2 

24. 11. – 
10. 12.  

 prevzatá    

Komunikácia 2007  
Vajanského 
nábr. 2 

15. 12. – 
18. 2.  

 vlastná    

SOGA  
Vajanského 
nábr. 2 

24. 11. 
28. 11 

 prevzatá    

 
Celkový počet výstav: 15 
 
S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Archeologické 
nálezy z Podhradia 

Furyová 
Žižkova 
16 

25.4.-
23.5.06 

nie vlastná Archeológia 0,00 

Staroveká plastika Turčan 
Žižkova 
12 

od 
01.2006 

nie vlastná Archeológia 0,00 

Slovensko a 
byzantská kultúra 

Turčan 
Žižkova 
12 

od 
05.2006 
do 
december 
06 

nie vlastná Archeológia 0,00 

Laterárius Nagy Žižkova od r. 2005 je vlastná Archeológia 0,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
12 

Meč - počiatky 
mečov na 
Slovensku 

Tučan, 
Bazovský, 
Bartík 

Žižkova 
12 

do 
05.2006 

skladačka  vlastná Archeológia 0,00 

Nové prírastky v 
zbierkach 
Archeologického 
múzea 

Bazovský 
Žižkova 
12 

od 2004 nie vlastná Archeológia 0,00 

Kelti Čambal 
MM 
Pezinok 

jar 2006 nie vlastná Archeológia 0,00 

Bojná 
Turčan - 
spoluautor 

Múzeum 
Nitra 

júl 2006 áno vlastná Archeológia 0,00 

Stredoveká 
kuchyňa 

Furyová 
Nové 
Zámky 

od 
7.12.06 

nie repríza Archeológia 0,00 

Počiatky mečov 
Bartík-
Turčan 

SNM, 
Martin 

od jún 06 nie repríza Archeológia 0,00 

  
Celkový počet výstav: 10 
 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e   
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Zdravé mestá V4 
sa predstavujú 

 EM 
2.3.-
10.3. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

81,00 

Ľudové 
poľovníctvo a 
sokoliarstvo 

Horváth,Astaloš EM 
25.3.-
1.4. 

 vlastná Zoológia 203,00 

Jolán Oláh - výber 
z tvorby 

 EM 
6.4.-
30.6. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

79,00 

Karol a Matúš 
Benickí- Storočná 

 EM 
12.5.-
30.9. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

163,00 

Ja a ty  EM 
1.6.-
15.7. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

342,00 

Osobnosti vedy a 
techniky 

O.Poss EM 
8.6.- 
30.9. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

163,00 

Noční lovci  MAK 
1.3.-
30.4. 

 prevzatá Zoológia 62,00 

Vedecká hračka 
II-Kaleidoskop 

 MAK 
13.3.-
22.4. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

97,00 

Kaktusy a 
sukulenty 

 MAK 
16.5.-
26.5. 

 prevzatá Botanika 97,00 

Čarokrásny svet 
minerálov 

A. Bendík MAK 
13.6.-
30.10. 

 vlastná 
Mineralógia - 
petrografia 

97,00 

Amazónia versus 
svet 

V.Straka MAK 
15.6.-
15.7. 

 vlastná Zoológia 97,00 

Z milosti boží 
jsem, co jsem... 

E. Králiková MKČnS 9.6.-trvá  vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

30,00 

Martin Benka - 
knižná tvorba 

A. Oláhová 
SNK 
Martin 

19.1.-
25.2. 

 vlastná 
Dejiny 
umenia 

0,00 

Obrazopis sveta E. Králiková MJM Zlín 
9.2.-
23.4. 

 
vyvez. do 
zahr. 

Iné 
spoločenské 

0,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
vedy 

Martin Benka - 
výber z tvorby 

A. Oláhová ŠG Prešov 
16.3.-
8.5. 

 vlastná 
Dejiny 
umenia 

0,00 

Karol Plicka: Zem 
spieva 

D. Ferklová 
SCPV 
Nitra 

26.4.-
31.5. 

 vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

Krajina Detvou 
volaná 

E. Blahová PM Nitra 28.4.-  vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

Príbeh detí vetra 
Daneková-
Čižmariková-
Zelinová 

SNM 
Bratislava 

20.6.-
31.7. 

 vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

Cesty života KC  EM 
5.10.-
31.10. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

160,00 

Divadlo:vášeň, 
telo, hlas 

DÚ EM 
13.10. - 
trvá 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

606,00 

Kresťanské 
symboly a obrazy 

G.Tsarev EM 
15.11.-
16.12. 

skladačka 
dovez. zo 
zahr. 

Dejiny 
umenia 

80,00 

Štefan Janšák Halmová MAK 
29.11. - 
trvá 

 vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

97,00 

Vianoce na 
Slovensku 

Pančuhová 
SI 
Varšava 

8.12. - 
trvá 

 
vyvez. do 
zahr. 

Národopis 0,00 

Slovenské 
betlehemy 

Pančuhová 
PME 
Varšava 

9.12. - 
trvá 

 
vyvez. do 
zahr. 

Národopis 0,00 

Svetom, moje, 
svetom 

Ferklová 
MUK 
Svidník 

10.12.-
trvá 

 repríza Národopis 0,00 

Desatoro o fujare HM SNM EM 
26.10. - 
trvá 

 prevzatá Dejiny hudby 246,00 

Obrazopis sveta E.Králiková Paríž 
7.9. - 
6.10. 

 
vyvez. do 
zahr. 

Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

Svetom, moje, 
svetom 

D. Ferklová HM SNM 
12.7. - 
30.9. 

 repríza Národopis 0,00 

Martin Benka A. Oláhová 
GMB 
Bratislava 

7.9. - 
12.11. 

 vlastná 
Dejiny 
umenia 

0,00 

Karol Plicka D. Ferklová 
SNM 
Modra 

19.12. - 
trvá 

 vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

Príbeh detí vetra 
Daneková-
Čižmariková 

MKCH CH. 
Grob 

9.8. - 
31.8. 

 repríza 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

Príbeh detí vetra 
Daneková-
Čižmariková 

MK SR 
9.9. - 
6.10. 

 repríza 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

Zbieram teda som L.Mores EM 
1.5. - 
29.5. 

 vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

82,00 

Umenie v nás M.Jesenská EM 
4.7. - 
15.6. 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

96,00 

Meč: počiatky 
mečov na 
Slovensku 

AM SNM EM 
11.7. - 
31.8. 

 prevzatá Archeológia 165,00 

Medzinárodné B.Pekariková EM 28.7. -  vlastná Dejiny 240,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
sklárske 
sympózium 

30.8. umenia 

Gladioly ZPG EM 
26.8.-
27.8. 

 prevzatá Botanika 331,00 

Krajina môjho 
detstva 
(M.Škrovina) 

M.Pastieriková SI Viedeň 
6.12. - 
trvá 

 
vyvez. do 
zahr. 

Národopis 0,00 

  
Celkový počet výstav: 38 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
Názov 
výstavy: 

Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Slovensko v 
16.-19. storočí 

PhDr. P. Komora 
Slovenský inštitút, 
Berlín 

26.01.2006-
04.04.200 

Die Slowakei 
im 16.-19. 
Jahrhundert, 
skladačka 

vyvez. 
do zahr. 

História 0,00 

Modrá krv, 
tlačiarenská 
čerň 

 Bratislavský hrad 
02.03.2006-
25.06.200 

Modrá krv, 
tlačiarenská 
čerň. 
Šľachtické 
knižnice 
1500-1700, 
katalóg 

prevzatá História 150,00 

Kalvárie a 
Krížové cesty 
na Slovensku 

PhhDr. M. 
Mrázová 

Bratislavský hrad 
11.04.2006 
- 
09.10.2006 

nie prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

185,00 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi 

Mgr. J. 
Gerbocová 

Varaždín,Chorvátsko 
06.04.-
15.5.2006 

Dolnej zemi, 
skladačka 

vyvez. 
do zahr. 

Národopis 150,00 

Leonardo da 
Vinci, zvedavý 
génius 

 Bratislavský hrad 
27.04.2006-
01.10.2006 
(trvá) 

katalóg 
dovez. 
zo zahr. 

Dejiny 
techniky 

470,00 

Slovensko v 
16.-19. storočí 

PhDr. P. Komora 
Slovenský inštitút, 
Viedeň 

26.04.2006-
15.05.200 

skladačka repríza História 0,00 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi 

Mgr. J. 
Gerbocová 

Kulpín, Srbsko 23.5.2006 
Dolnej zemi, 
skladačka 

repríza Národopis 0,00 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi 

Mgr. J. 
Gerbocová 

Bratislavský hrad 
20.09.2005-
12.02.200 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi, 
skladačka 

vlastná Národopis 0,00 

Kým nevesta 
povedala áno 

Mgr. M. M. 
Zubercová 

Bratislavský hrad 
21.06.2005-
19.03.200 

skladačka vlastná História 460,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho 
slovenského 
Nadlaku 

Mgr. J. 
Gerbocová 

Stredoslovenské 
múzeum,B.Bystrica 

október 
2005-apríl 
2006  

 repríza Národopis 0,00 

Šľachtické 
stolovanie u 
Andrássyovcov 

 Bratislavský hrad 
07.12.2005-
25.02.200 

skladačka prevzatá 
Dejiny 
umenia 

185,00 

Ad honorem et 
gloriam 

Mgr. M. Pírek Bratislavský hrad trvá nie vlastná História 400,00 

Diela starých 
majstrov 

PhDr. A. 
Kližanová 

Bratislavský hrad trvá nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

332,00 

Svetom, moje, 
svetom 

Mgr. J. Herman Bratislavský hrad 
12.7.-
2.10.2006 

skladačka prevzatá Národopis 150,00 

Harmónia 
farieb. Výstava 
odevov a 

 Bratislavský hrad 
13.10.2006 
(trvá) 

skladačka 
dovez. 
zo zahr. 

Národopis 470,00 
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Názov 
výstavy: 

Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

doplnkov 
čínskych 
národností 

Reštaurovanie 
v Historickom 
múzeu 

 Bratislavský hrad 
26.10.2006 
(trvá) 

skladačka vlastná 
Dejiny 
umenia 

150,00 

Štátnik 
demokrat 
Európan 
Výstava k 85. 
výročiu 
narodenia A. 
Dubčeka 

 Bratislavský hrad 
28.10.2006-
17.11.2006 

nie prevzatá História 185,00 

Poklady mincí 
na Slovensku 

Mgr.B.Panis, 
Mgr.M.Budaj 

Bratislavský hrad 
15.12.2006 
(trvá) 

katalóg, 
skladačka 

vlastná Numizmatika 185,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho 
slovenského 
Nadlaku 

Mgr.J.Gerbocová 
Národopisné 
múzeum Liptova, 
Liptovský Hrádok 

16.10.-
26.11.2006 

 repríza Národopis 0,00 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi 

Mgr.J.Gerbocová 
Stará Pazova, 
Srbsko 

03.07.-
05.08.2006 

Dolnej zemi, 
skladačka 

repríza Národopis 0,00 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi 

Mgr.J.Gerbocová Padina, Srbsko 
12.08.-
30.09.2006 

Dolnej zemi, 
skladačka 

repríza Národopis 0,00 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi 

Mgr.J.Gerbocová Kovačica, Srbsko 
07.10.-
30.11.2006 

Dolnej zemi, 
skladačka 

repríza Národopis 0,00 

Tradičná 
slovenská 
svadba na 
Dolnej zemi 

Mgr.J.Gerbocová Nadlak, Rumunsko 
05.12.2006 
(trvá) 

Dolnej zemi, 
skladačka 

repríza Národopis 0,00 

Slovensko v 
16.-19. storočí 

PhDr. P. Komora 
Záhreb, Rijeka, 
Osijek,Chorvátsko 

august-
september 
2006  

skladačka 
vyvez. 
do zahr. 

História 0,00 

Slovensko v 
16.-19. storočí 

PhDr. P. Komora Katovice, Poľsko 
október-
november 
2006 

skladačka 
vyvez. 
do zahr. 

História 0,00 

Slovensko v 
16.-19. storočí 

PhDr. P. komora Varšava, Poľsko 
december 
2006 (trvá) 

skladačka 
vyvez. 
do zahr. 

História 0,00 

  
Celkový počet výstav: 26 
 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Fontes Artis Mgr. Bašta marec nie vlastná Dejiny hudby 90,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Musicae Kendrová Luginsland 2005 - 

marec 
2006 

Keď zaznie signál 
Mgr. 
Urdová 

Bašta 
Luginsland 

marec 
2005 - 
september 
2006 

nie vlastná Dejiny hudby 80,00 

Jaro Filip na Hrade 
Mgr. 
Fojtíková 

Hradný palác 
oktober 
2005 - jun 
2006 

áno vlastná Dejiny hudby 145,00 

Jaro Filip v Prahe 
Mgr. 
Fojtíková 

Slovenský 
inštitút v 
Prahe 

jul 2006 - 
september 
2006 

áno repríza Dejiny hudby 80,00 

Jaro Filip v Modre 
Mgr. 
Fojtíková 

SNM-
Múzeum Ľ. 
Štúra v 
Modre 

október 
2006 - 
december 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 120,00 

Desatoro o 
Fujare... 

Prof. PhDr. 
Oskar 
Elschek, 
DrSc. 
Dr.h.c. 

Hradný palác 
júl 2006 - 
september 
2006 

áno vlastná Dejiny hudby 145,00 

Fujara a 
majstrovstvo 
tradičných 
hudobných 
nástrojov 

Prof. PhDr. 
Oskar 
Elschek, 
DrSc. 
Dr.h.c. 

UNESCO 
House, Hall 
Miró, 7. 
Place de 
Fontenoy 
125, Paris 

október 
2006 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 260,00 

Desatoro o 
Fujare... 

Prof. PhDr. 
Oskar 
Elschek, 
DrSc. 
Dr.h.c. 

SNM-
Etnografické 
múzeum v 
Martine 

október 
2006 - jún 
2007 

áno repríza Dejiny hudby 140,00 

Mikuláš Schneider-
Trnavský. Umelec 
národa 

PhDr. 
Bugalová 

Hradný palác 
december 
2006 - jún 
2007 

nie vlastná Dejiny hudby 145,00 

Hudba v obraze 

Spoločnosť 
voľných 
výtvarných 
umelcov 

Hradný palác 
október 
2006 

nie prevzatá 
Dejiny 
umenia 

145,00 

Obrazy a sochy 

Silvia 
Sekelová, 
Igor Forus, 
Pavol Král, 
Dušan 
Sekela  

Hradný palác 

november 
2006 - 
január 
2007 

nie prevzatá 
Dejiny 
umenia 

253,00 

Zrkadlenie 
klasicizmu 

Mgr. 
Jantoščiak, 
Mgr. 
Kendrová 

Synagóga v 
Nitre 

jún 2006 nie vlastná Dejiny hudby 140,00 

Zrkadlenie 
klasicizmu 

Mgr. 
Jantoščiak, 
Mgr. 
Kendrová 

Hradný palác 
november 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 145,00 

Fontes Musicae 
Hymnicae-Zo 
živých prameňov 
načierať 

Mgr. 
Kendrová 

Bašta 
Luginsland 

marec 
2006 - 
január 
2007 

nie vlastná Dejiny hudby 90,00 

Anjeli a démoni Ivan Bašta október nie vlastná Dejiny 101,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Chapčák a 
Bohdan 
Fedor  

Luginsland 2006 - 
január 
2007 

umenia 

Vitaj doma 
Ridinger 

Mgr. Krč 
Kaštieľ Dolná 
Krupá 

január 
2006 - 
február 
2007 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

110,00 

Dni hudby a ruží Mgr. Krč 
Kaštieľ Dolná 
Krupá 

jún 2006 nie vlastná Botanika 200,00 

Alexander Moyzes 
Mgr. 
Krajčiová  

Festival 
Sarajevská 
zima, 
Sarajevo 

január 
2006 - 
február 
2006 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 140,00 

Alexander Moyzes 
Mgr. 
Krajčiová 

Dom 
umenia, 
Piešťany 

jún 2006 - 
august 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 140,00 

Alexander Moyzes 
Mgr. 
Krajčiová 

SNM-
Múzeum Ľ. 
Štúra v 
Modre 

september 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 140,00 

Alexander Moyzes 
Mgr. 
Krajčiová 

Slovenská 
filharmónia 
Bratislava 

september 
2006 - 
október 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 140,00 

Alexander Moyzes 
Mgr. 
Krajčiová 

Hudobná 
akadémia 
Krakov 

november 
2006 - 
december 
2006 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 140,00 

UsCHOvaný zvuk 
PhDr. 
Bugalová 

SNM-
Múzeum 
SNR, Myjava 

január 
2006 - 
marec 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 150,00 

UsChOvaný zvuk 
PhDr. 
Bugalová 

SNM-
Múzeum 
bábkarských 
kultúr a 
hračiek, 
Modrý 
Kameň 

apríl 2006 
- 
september 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 150,00 

Ján Levoslav Bella 

PhDr. 
Bartová, 
PhDr. 
Bugalová 

SNM-
Múzeum Ľ. 
Štúra v 
Modre 

október 
2006 

nie repríza Dejiny hudby 120,00 

  
Celkový počet výstav: 25 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
Názov 
výstavy: 

Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Uschovaný 
zvuk 

PhDr. E. Bugalová kaplnka,M.Kameň 
30.4.-
30.9.2006 

nebol 
vydaný 

prevzatá 
Dejiny 
hudby 

120,50 

Hračky detí 
v minulosti 
v znamení 
ružovej a 
modrej 

Mgr. M. Zubercová hrad M. Kameň 
30.4.-
30.11.2006 

bol 
vydaný,1000 
ks 

prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

10,00 

Milan 
Rastislav 
Štefánik 

SNM-Múzeum v Myjave hrad M. Kameň 
30.4.-
2.7.2006 

nebol 
vydaný 

prevzatá História 40,00 
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Názov 
výstavy: 

Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

V 
záhradách 

Eva B. Linhartová kaplnka,M.Kameň 
6.4-
23.4.2006 

nebol 
vydaný 

prevzatá 
Dejiny 
umenia 

97,50 

Hračky a 
bábky v 
múzeu 

Ing.Ďurovová,J.Mihaľkin 
Múzeum vo sv. 
Antone 

1.6.-
30.8.2006 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

20,00 

Hračka 
2.polovica 
20.storočia 

J. Mihaľkin 
Pohronské 
múzeum Nová 
Baňa 

6-10/06 
nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

30,00 

Bezbolestne 
u zubára 

J. Šaár 
Kysucké múzeum 
v Čadci 

01-04/06 
bol vydaný, 
1000 ks 

vlastná 
Dejiny 
techniky 

40,00 

Hra v dreve Mgr. M. Horváthová 
kaplnka. M. 
Kameň 

01/06 
bol vydaný, 
300 ks 

prevzatá 
Dejiny 
umenia 

120,50 

Hračky zo 
zbierok 
SNM-
MBKaH 

Mgr. Antolová 
Endrefalva - 
Maďarská 
republika 

8.-18.9/06 
nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

30,50 

Japonské 
bábiky pod 
stromček 

Mgr. Antolová kaplnka,M.Kameň 
1.12./06-
12.2./07 

nebol 
vydaný 

dovez. 
zo zahr. 

Iné 
spoločenské 
vedy 

97,50 

Jeleň - kráľ 
lesov 

Mgr. Longauerová kaplnka,M.Kameň 
14.10.-
30.11.06 

nebol 
vydaný 

vlastná Zoológia 97,50 

Detské 
Vianoce 

Ivana Lešková hrad M. Kameň 
1.12.06-
12.2.07 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

36,00 

  
Celkový počet výstav: 12 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
Názov 
výstavy: 

Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Šľachtické 
stolovanie u 
Andrássyovcov 

, Mgr. 
Lőrinčíková 

SNM-
Histor.múzeum 
Bratislava 

09.11.2005 
-
30.03.2006 

 repríza História 213,00 

Šľachtiické 
stolovanie u 
Andrássyovcov 

Mgr.Lőrinčiková, 
Kerekešová 

Maď.nár.múzeum 
- Rákocziho 
múzeum 
Sárospatak 

07.04.-
15.09.2006 

 
vyvez. 
do 
zahr. 

História 120,00 

Čaro 
historickej 
výšivky 

Mgr. 
Kerekešová 

SNM-Múzeum 
kul.Maďarov, 
Dolná Strehová 

12.05.-
31.10.2006 

 vlastná Národopis 58,00 

Gróf Dionýz 
Andrássy - 
zberateľ a 
milovník 
umenia 

Basics B., 
S.Lorinčíková, 
G. Tokoly 

Historické 
múzeum 
Budapešť 

12.05.-
31.08.2006 

ano 
vyvez. 
do 
zahr. 

Dejiny 
umenia 

120,00 

Tajomný svet 
fajok 

Ing. J.Martínek 
SNM-Múzeum 
Betliar 

19.05.-
15.09.2006 

 
dovez. 
zo 
zahr. 

História 130,00 

  
Celkový počet výstav: 5 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Sieň slávy 
slovenského hokeja 

Mgr. 
Miroslav 
Valíček 

Západné 
krídlo 
Bojnického 
zámku 

do 
31.1.2006 

 prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

150,00 

Skryté poklady 
Bojnického zámku 

Mgr. Ján 
Papco 

Západné 
krídlo 
Bojnického 

30.6.-
30.9.2006 

 vlastná 
Dejiny 
umenia 

150,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
zámku 

  
Celkový počet výstav: 2 
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Už je prestreté Mgr.Jamrichová 
hradná 
obrazáreň 

máj-dec nie vlastná História 50,00 

Španielske 
umenie zo 
slov.zbierok 

Prof.PhDr.Štepánek 
hradná 
obrazáreň 

12máj-
3sept. 

áno prevzatá História 170,00 

Pod strechou Mgr.Jamrichová 
severná 
bašta 

máj-sept nie vlastná História 120,00 

Obnovené 
dedičstvo 

Mgr.Jamrichová 
severná 
bašta 

máj-sept nie vlastná História 120,00 

  
Celkový počet výstav: 4 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Deti vetra    nie prevzatá Národopis 80,00 

Bábky v múzeu    nie prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

80,00 

5* výstava ZUŠ    nie prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

80,00 

  
Celkový počet výstav: 3 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Spolok 
Karpathenverein 

Pöss Košice 18.2.-6.3. nie repríza História 50,00 

Od Zuckermandla k 
uličke múzeii 

Pöss - Fiľo 
- 
Šilberský 

Bratislava 
18.5.-
31.10. 

nie vlastná História 50,00 

Dejiny a kultúry 
karpatských 
Nemcov 

Pöss Berlin 
10.11.-
15.1.2007 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

História 100,00 

Spolok 
Karpathenverein  

Pöss Bratislava 
19.9.-
26.9. 

nie repríza História 50,00 

Etnografia 
karpatských 
Nemcov 

Fiľo Bratislava 
19.9.-
26.9. 

nie repríza Národopis 50,00 

Dejiny a kultúra 
karpatských 
Nemcov 

Pöss Bratislava 
19.9.-
26.9. 

nie repríza História 50,00 

  
Celkový počet výstav: 6 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Neznámy Gemer 
Gabriel 
Tokoly 

Žižkova 
18, 
Bratislava 

do 15. 1. 
2006 

nie prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

170,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Krajinomaľba v 
srdci Európy 

 
Žižkova 
18, 
Bratislava 

17.1.-
16.2.2006 

nie prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

170,00 

Fotofakty 
Péter 
Miklósi 

Žižkova 
18, 
Bratislava 

22.2.-
2.4.2006 

nie vlastná História 170,00 

Maďarská knižná 
ilustrácia 

Klára 
Kubička 

Žižkova 
18, 
Bratislava 

10.4.-
11.6.2006 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

170,00 

Nagy János Nagy János 
Žižkova 
18, 
Bratislava 

15.6.-
17.8.2006 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

170,00 

Čaro výšivky 
Silvia 
Kerekešová 

Kaštieľ I. 
Madácha, 
Dolná 
Strehová 

20.5.-
31.11.2006 

nie prevzatá História 50,00 

Nagy József 
Klára 
Kubička 

Žižkova 
18, 
Bratislava 

4 - 
29.11.06 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

170,00 

Erich Lessing: 
Revolúcia v 
Maďarsku 

Václav 
Macek 

Žižkova 
18, 
Bratislava 

31.10. - 3. 
12. 

nie prevzatá 
Iné 
spoločenské 
vedy 

170,00 

Juraj Dolán: 
Eufória 

Klára 
Kubička 

Žižkova 
18, 
Bratislava 

9.11-3.12 nie vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

170,00 

Storočný príbeh: 
Thaly a Rákóczi 

E. Szalay, 
B. 
Korompai 

Žižkova 
18, 
Bratislava 

7.12 - 31. 3 nie 
dovez. zo 
zahr. 

História 170,00 

Maďarská knižná 
ilustrácia 

Klára 
Kubička 

Slovenský 
inštitút, 
Budapest, 
MR 

7. 11. 2006 nie 
vyvez. do 
zahr. 

Iné 
spoločenské 
vedy 

80,00 

Maďarská knižná 
ilustrácia 

Klára 
Kubička 

Galéria 
Jánosa 
Kassa 

4. 7. 2006 nie 
vyvez. do 
zahr. 

Iné 
spoločenské 
vedy 

80,00 

  
Celkový počet výstav: 12 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Štúrovské pamiatky 
v zbierkach 
slovenských múzeí 
a galérií 

O. 
Pavúková 

Múzeum 
Ľ. Štúra v 
Modre 

jan-apr 
2006 

nie vlastná História 51,00 

Oľga Plačková: 
Dotyky 

O. 
Plačková 

Múzeum 
Ľ. Štúra v 
Modre 

máj 2006 nie vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

51,00 

Môj farebný svet 
MŠ na ul. 
SNP v 
Modre 

Múzeum 
Ľ. Štúra v 
Modre 

jún 2006 nie vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

51,00 

Bábky v múzeu 
B. 
Ďurovová 

Múzeum 
Ľ. Štúra v 
Modre 

jún-aug 
2006 

nie prevzatá 
Dejiny 
umenia 

51,00 

Alexander Moyzes 
na ceste 
profesionalizmu 

M. 
Krajčiová 

Múzeum 
Ľ. Štúra 

sept-okt. 
2006 

nie prevzatá Dejiny hudby 140,00 

Ján Levoslav Bella 
Hudobné 
múzeum 

Múzeum 
Ľ. Štúra 

okt. 2006 nie prevzatá Dejiny hudby 140,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Jaro Filip v Modre 
Lucia 
Fojtíková 

Múzeum 
Ľ. Štúra 

okt.- nov. 
2006 

nie prevzatá Dejiny hudby 140,00 

Ľubomír Rapoš: 
Výber z diela 

Ľ. Rapoš 
Múzeum 
Ľ. Štúra 

sept.-okt. 
2006 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

51,00 

Karol Plicka: Obrazy 
zeme 

D. 
Ferklová 

Múzeum 
Ľ. Štúra 

dec.2006 nie prevzatá 
Dejiny 
umenia 

70,00 

  
Celkový počet výstav: 9 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Milan Hodža SNK Myjava január áno prevzatá História 0,00 

Uschovaný zvuk SNM-HUM Myjava 
marec -
apríll 

nie prevzatá Dejiny hudby 0,00 

Bábky v Múzeu 
SNM-
MBKaH 

Myjava april - máj nie prevzatá História 0,00 

Myjava Štefana 
Bednára 

B.Landová Myjava 
február - 
marec 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

0,00 

Maľované na skle B.Landová Myjava jún nie vlastná Národopis 0,00 
Obratopis VEĽKEJ 
MYJAVY 

B.Landová Myjava jún nie vlastná Národopis 0,00 

M.R.Štefánik v 
obrazoch 

R.Púdelka 

ND 
Brezová 
pod 
Bradlom 

máj -jún áno vlastná 
Dejiny 
umenia 

0,00 

Obrazopis sveta 
objektívom MRŠ 

R.Púdelka Myjava august áno repríza 
Dejiny 
umenia 

0,00 

Obrazopis sveta 
objektívom MRŠ 

R.Púdelka Košariská júl áno prevzatá Dejiny hudby 0,00 

Farby a sny Ľuba 
Miču 

R.Púdelka Myjava 
september 
- október 

nie vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

420.výročie Myjavy R.Púdelka Myjava 
október - 
november 

 vlastná História 0,00 

Vianoce v múzeu R.Púdelka Myjava december  vlastná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 

  
Celkový počet výstav: 12 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Pavlo Lopata: 
Svätyne 

PaedDr. 
L. Puškár 

múzeum 
19.10.2005-
19.2.2006 

bol 
vydaný 

dovez. zo 
zahr. 

Dejiny 
umenia 

195,00 

Namaľujem si 
Vianoce 

PhDr. J. 
Varchol 

galéria 
15.12.2005-
31.1.2006 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Dejiny 
umenia 

60,00 

Ľudová kultúra 
očami detí 

PhDr. M. 
Hvizd 

skanzen 
1.6.-
3.10.2006 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Dejiny 
umenia 

20,00 

Kraslice 2006 
PhDr. J. 
Varchol 

múzeum 
17.3.-
14.5.2006 

nebol 
vydaný 

vlastná Národopis 195,00 

50 rokov činnosti 
SNM-Múzea 
ukrajinsko-
rusínskej kultúry 
vo Svidníku 

PhDr. J. 
Varchol, 
Š. 
Hostiňák 

múzeum 
24.6.-
5.12.2006 

nebol 
vydaný 

vlastná História 195,00 

Dezider Milly: Krivý PaedDr. galéria 27.10.2006- nebol vlastná Dejiny 170,00 
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Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
jarok  L. Puškár 30.6.2007 vydaný umenia 

Obrazy Dezidera 
Millyho a Juraja 
Molnára 

PaedDr. 
L. Puškár 

Kultúrny 
dom v 
obci 
Kyjov 

21.10.2006 
nebol 
vydaný 

 
Dejiny 
umenia 

50,00 

"...Svetom, moje, 
svetom..." (o 
drotároch na 
Slovensku) 

PhDr. 
Daša 
Ferklová, 
PhDr. 
Michal 
Hvizd 

múzeum 
12.12.2006-
31.1.2007 

nebol 
vydaný prevzatá Národopis 195,00 

  
Celkový počet výstav: 8 
 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Metamorfózy 
memoriálu Ch. 
Sofera 

Viera 
Kamenická 

Košice 
8.2.-
15.3.06 

áno vlastná História 100,00 

MŽK sa 
predstavuje 

Prof. Pavol 
Mešťan 

Szeged 
16.3.-
15.5.06 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

História 350,00 

Izrael krajina 
všetkého a pre 
všetkých 

Anna 
Ondrušeková 

Poprad 
26.3.-
6.5.06 

áno vlastná História 200,00 

Muž, ktorý si nedal 
pokoj... 

Magda 
Veselská 

BA-SNM 
4.4.-
18.5.06 

áno 
dovez. zo 
zahr. 

História 180,00 

Kameň, ktorý 
rozpráva... 

Miro Pogran BA-MŽK 
23.5.-
19.7.06 

nie vlastná História 80,00 

Izrael 
Viera 
Kamenická 

BA-ŽNO 
1.6.-
30.8.06 

nie vlastná História 140,00 

Pozdravy z Izraela 
Izraelskí 
umelci 

BA-MŽK 
20.7-
20.8.06 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

História 80,00 

Strihaný papier 
(Mizrach a Šivity) 

Esther Shilo BA-MŽK 
22.8.-
31.12.06 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

História 80,00 

Zachor! Pamätaj! - 
Projekty a 
realizácie 

Milan Veselý 
BA-
Dvorana 
MK SR 

9.9.-
8.10.06 

áno vlastná História 300,00 

  
Celkový počet výstav: 9 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 

Mamuty na 
Slovensku - Stratený 
svet mamutov 

Ďurišová 
A., 
Kaminská 
Ľ., 
Šefčáková 
A. 

SNM, 
Vajanského 
n. 2 

18.5.-
5.11.06 

Mamuty na 
Slovensku - 
sprievodca 
pre 
dospelých, 
11 000 ks; 
sprievodca 
pre deti, 
1500 ks 

vlastná Paleontológia 520,00 

Zdeněk Burian - 
majster palety 
dávnych svetov 

Ďurišová 
A., 
Šefčáková 
A. 

Vajanského 
n. 2 

5.-
31.10.06 

nebol 
vydaný 

dovez. zo 
zahr. 

Paleontológia 110,00 

  
Celkový počet výstav: 2 
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S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
Názov výstavy: Autori: Miesto: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Pernikári a 
medovnikári 

Petruška 
Ľuboš,Mgr. 

Radnica 
18.11.2005-
31.04.2006 

 vlastná História 150,00 

Tatranská 
fotografia do roku 
1918 

Lisoňová 
Zuzana 

VKS 
15.12.2005-
05.05.2006 

 prevzatá História 100,00 

Slovensko krajina 
hôr a hradov 

Uharčeková 
Pavúková 
Dáša,PhDr. 

NKP-SH 
01.05.-
04.08.2006 

 vlastná 
Dejiny 
umenia 

50,00 

Bibandlo 
Uharčeková 
Pavúková 
Dáša,PhDr. 

VKS 
02.03.-
30.10.2006 

 prevzatá 
Dejiny 
umenia 

100,00 

Emócie 
gotiky,V.Linder-
fotografia 

Uharčeková 
Pavúková 
Dáša,PhDr. 

Radnica 
26.06.-
30.08.2006 

 prevzatá 
Dejiny 
umenia 

150,00 

Mons Sancti 
Martin,Spišské 
biskupstvo 1776-
2006 

Novotná 
Mária,PhDr. 

NKP-SH 
06.08.-
30.09.2006 

 vlastná História 50,00 

Marek Ormandík, 
maľby a ilustrácie 

Uharčeková 
Pavúková 
Dáša,PhDr. 

VKS 
08.09.-
29.09.2006 

 repríza 
Dejiny 
umenia 

100,00 

Cithara 
Sanctorum-
Duchovné hodnoty 
pre dnešok 

Novotná 
Mária,PhDr. 

Radnica 
21.09.-
29.09.2006 

 prevzatá História 20,00 

Deja vu-
120.výr.prvej 
expozície 

Uharčeková 
Pavúková 
Dáša,PhDr. 

Radnica 27.10.-  vlastná História 150,00 

  
Celkový počet výstav: 9 

 

SNM Spolu 
Celkový počet výstav: 200 
 

 

Ostatná prezentačná činnosť 

Neoddeliteľnou súčasťou prezentačných aktivít múzea sa stali tzv. netradičné aktivity múzeí, 

ktorých návštevníci sa zvyčajne vymykajú tradičným návštevníkom múzeí. Takéto aktivity teda na 

jednej strane zvyšujú návštevnosť SNM a na strane druhej podnecujú záujem o opätovnú návštevu 

múzea a jeho expozícií či výstav a tvoria tak významnú súčasť muzeálnej práce s verejnosťou. 

Najviac takýchto aktivít pripravujú už tradične hradné múzeá – napr. Múzeum Bojnice (Festival 

duchov a strašidiel, Rozprávkový zámok) Múzeum Červený Kameň  (Dni remesiel, Šermiarske dni  

Corvus, Burzy starožitnosti a i.),  Spišské múzeum v Levoči na Spišskom hrade, ale aj múzea 

v prírode. Múzeum slovenskej dediny v priebehu roka pripravilo množstvo hodnotných podujatí ako 

napr. „Už sa fašiang kráti“, „Dnes tovariš – zajtra majster“, „Terchová, Terchová“, „Stavanie 

májov“, „Detská nedeľa“ ai. Skanzen MURK vo Svidníku okrem iných obdobných podujatí 
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(Majstrovstvá sveta vo varení pirohov...) hral podstatnú úlohu v rámci „Slávnosti kultúry Rusínov-

Ukrajincov“.   

 Popri príprave už tradičných a overených podujatí bol rok 2006 v znamení realizácie  

projektu Škola v múzeu / Veda hrou (PP a 9), ktorého zámerom je revitalizovať a inovovať oblasť 

múzejnej pedagogiky v podmienkach SNM po stránke rozvoja ľudských zdrojov i materiálno-

technickej. Inak povedané - prostredníctvom patrične vyškolených ľudí v náležite vybavených 

priestoroch rozvíjať systematickú spoluprácu múzeí SNM so školami. Cieľom projektu však nie je 

iba snaha o využitie nesmierneho potenciálu múzeí na zvýšenie frekvencie návštevy školských 

skupín do múzeí a integrovanie sa do vyučovacieho procesu škôl rozličných stupňov 

prostredníctvom špeciálnych vyučovacích hodín v múzeu. Ide aj o vytvorenie predpokladov pre 

tvorbu pomocných tlačovín (školských listov pre pedagógov, detských sprievodcov po expozíciách 

a výstavách a pod.) a podujatí pripravených špeciálne pre túto cieľovú skupinu. V roku 2006 začalo 

v tomto smere s výraznými aktivitami Prírodovedné múzeum, využívajúc na to svoje expozície na 

najmä nové priestory sprístupnené v rámci  novej expozície Zázrak prírody – tzv. Objavovňu. V jej 

rámci sa uskutočňuje väčšina špecializovaných programov pre školskú mládež. Výstupom v rámci 

projektu Škola v múzeu sa stal aj detský sprievodca k výstave „Stratený svet mamutov“. Historické 

múzeum, k výstave Leonardo da Vinci – zvedavý génius zasa pripravilo nielen tvorivé dielne, 

prednášky a koncerty pre deti a dospelých, ale aj školské listy pre pedagógov a detského 

sprievodcu výstavou. Množstvo podujatí obdobného typu pripravilo aj Múzeum bábkarských kultúr 

a hračiek, Spišské múzeum v Levoči a ďalšie. Pozitívne treba hodnotiť aj aktivity Múzeá v Martine, 

ktoré sa na prácu s mládežou zamerali počas prázdnin – akcie na tému Prázdniny s remeslom.  

Zároveň niektoré špecializované múzeá rozvíjali svoju doterajšiu spoluprácu so školami – napr. 

Múzeum židovskej kultúry v rámci projektu predchádzania xenofóbie a rasizmu.  

Sumár všetkých aktivít - informácia o týchto programoch, pásmach a podujatiach ako aj  

o jednotlivých expozíciách a pracoviskách SNM a ich možnom využití pri výchovno-vzdelávacom 

procese, bola sprostredkovaná špeciálnym informačným materiálom,  v 21 verziách (pre všetky 

základné muzeálne budovy) po 2 000 kusov v celkovom náklade 42 000 ks, ktorý bol distribuovaný 

do všetkých škôl základných a stredných škôl v SR.   

Na mnohých podujatiach tohto charakteru spolupracovalo aj Oddelenie marketingu a prezentácie 

riaditeľstva – ako napr: tlačová beseda Nadácie detí Slovenska (24.2.), Ples umeleckohistorickej 

spoločnosti (25.2.2006),  slávnostné otvorenie Febiofestu. S Nadáciou Jána Husa spolupracovalo na 

príprave podujatia EUSTORY – vyhlásenie víťazov účastníkov tejto súťaže, s nadáciou IN MINORITA 

spolupracovalo  na seminári Nepriznaný holokaust Rómov vrátane inštalácie 3 výstav. Oddelenie 

pripravilo aj účasť SNM  na 2. ročníku  Festivalu slovenských múzeí v Pribyline.  V novembri 

prebehol v priestoroch sídelnej budovy SNM ďalší ročník veľtrhu „Nostalgia EXPO“.  

Mimoriadne úspešný bol druhý ročník podujatia „Noc múzeí a galérií 2006“ pripravený v spolupráci 

s ostatnými múzeami a galériami Bratislavy, počas ktorého iba do expozícií SNM v Bratislave prišlo 

spolu viac ako 10 tis. návštevníkov.  
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Ostatná prezentačná a kultúrno-vzdelávacia činnosť - komplexná tabuľka za 
SNM 

 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 

Prednášky a besedy: 273 7 889 

Vyučovacie hodiny a prezentácie: 221 6 087 

Špecializované akcie: 145 99 380 

Iné: 301 22 328 

Spolu: 940 135 684 

 

Ostatná prezentačná a kultúrno-vzdelávacia činnosť - jednotlivé múzeá 

S N M – R i a d i t e ľ s t v o 

 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 

Prednášky a besedy: 49 1 894 

Vyučovacie hodiny a prezentácie: 1 35 

Špecializované akcie: 1 0 

Iné: 0 0 

Spolu: 51 1 929 
 
S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 21 347 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 18 434 
Špecializované akcie: 19 338 
Iné: 8 107 
Spolu: 66 1 226 
S N M  -  E t n o g r a f i c k é  m ú z e u m  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 111 2 660 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 0 0 
Špecializované akcie: 32 12 076 
Iné: 0 0 
Spolu: 143 14 736 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 20 1 272 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 15 1 464 
Špecializované akcie: 26 8 018 
Iné: 365 0 
Spolu: 426 10 754 
 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 18 450 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 13 280 
Špecializované akcie: 54 5 805 
Iné: 2 600 
Spolu: 87 7 135 
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S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 0 0 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 39 1 120 
Špecializované akcie: 1 928 
Iné: 21 2 506 
Spolu: 61 4 554 
 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 4 154 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 7 312 
Špecializované akcie: 2 171 
Iné: 3 1 548 
Spolu: 16 2 185 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 2 0 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 20 0 
Špecializované akcie: 42 0 
Iné: 311 0 
Spolu: 375 0 
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 2 90 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 1 15 
Špecializované akcie: 28 27 381 
Iné: 54 8 985 
Spolu: 85 36 471 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 0 0 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 0 0 
Špecializované akcie: 1 20 
Iné: 0 0 
Spolu: 1 20 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 9 384 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 5 275 
Špecializované akcie: 2 106 
Iné: 1 58 
Spolu: 17 823 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 6 280 
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 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 12 560 
Špecializované akcie: 8 424 
Iné: 0 0 
Spolu: 26 1 264 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 7 645 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 25 853 
Špecializované akcie: 11 1 235 
Iné: 7 1 664 
Spolu: 50 4 397 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 15 0 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 16 0 
Špecializované akcie: 4 2 200 
Iné: 6 3 274 
Spolu: 41 5 474 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 25 750 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 32 800 
Špecializované akcie: 11 3 066 
Iné: 87 3 480 
Spolu: 155 8 096 
 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 182 2 400 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 74 1 050 
Špecializované akcie: 44 610 
Iné: 7 150 
Spolu: 307 4 210 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 29 1 610 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 124 3 546 
Špecializované akcie: 37 8 870 
Iné: 172 4 005 
Spolu: 362 18 031 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
 Počet podujatí: Počet návštevníkov: 
Prednášky a besedy: 7 580 
Vyučovacie hodiny a prezentácie: 0 0 
Špecializované akcie: 5 6 760 
Iné: 5 2 319 
Spolu: 17 9 659 
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Edičná činnosť 

V roku 2006 v rámci edičnej činnosti SNM (okrem vydávania dvoch odborných časopisov) bolo 

distribuovaných niekoľko výnimočnejších tlačovín. Najvýznamnejšie katalógy k prezentačným 

projektom boli „Poklady mincí na Slovensku“, „Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných 

nástrojov“, „Gróf Dionýz Andrássy - mecén a milovník umenia“,  Menšie katalógové publikácie boli 

vydané pri príležitosti výstav „Tajomný svet fajok“, „Španielske umenie na Slovensku“, „Slovensko 

v 16 – 19 storočí“, „Sprievodca po expozíciách Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku“, 

skladačka „Mauzóleum Krásnohorské podhradie“. Čoraz viac napredujúcu oblasť múzejnej 

pedagogiky reprezentujú detský sprievodcovia k výstavám, programový súbor Škola v múzeu či 

Poznámky pre pedagógov. Medzi odborníkov prišli tieto zborníky: Etnologické rozpravy 1/2006, 

Etnografia 46, Die kuneschhauerische Mundart von Hauerland, Acta Museai Scepusiensis, 

Archeológia 16, História 45, Vedecký zborník MURK 23, Prírodné vedy 52, Annotationes zoologicae 

et botanicae, č. 228. Židovské múzeum pokračovalo v dopĺňaní svojej edícií ACTA JUDAICA spolu 4 

titulmi. 

SNM sa prezentovalo tiež množstvom letákov, plagátov, pozvánok, billboardov, megaboardov, 

pohľadníc a podobne. Samozrejmosťou je programový bulletin SNM.  Výnimočnou tlačovinou, na 

výrobe ktorej sa SNM podieľalo podkladmi bol kalendár na rok 2007 vydaný generálnym partnerom 

SNM - Poštovou bankou a . s. prezentujúci spoluprácu oboch inštitúcií prostredníctvom diela Karola 

Plicku. Múzeá Bojnice, Červený kameň a Kultúry Chorvátov na Slovensku a Múzeum Ľ. Štúra  

v roku 2006 nevydali žiadnu tlačovinu.  

Slovenské národné múzeum - riaditeľstvo 

Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Programový bulletin SNM apríl - 
december  

slovenský, anglický 2006 15 000 drobná tlač 

Noc múzeí a galérií slovenský 2006 6 000 drobná tlač 

Škola v múzeu slovenský 2006 42 000 drobná tlač 

Múzeum 4 čísla  slovenský 2006 600 časopis 

Pamiatky a múzeá 4 čísla slovenský 2006 2 000 časopis 

Výročné správy o činnosti múzeí na 
Slovensku za rok 2005 

slovensky 
(el.publikácia) 

2006 100 
informačný a metodický 
materiál 

 
Celkový počet vydaných 
titulov: 

6 

 

S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Zborník SNM, Archeológia 16 slovenčina, nemčina 2006 390 zborník periodický 
  
Celkový počet vydaných 
titulov: 

1 



 72 

 
S N M  –  M ú z e á  v  M a r t i n e   
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Etnologické rozpravy 1/2006 slovenčina 2006 450 zborník periodický 
skladačka (kalendárium) MSD  slovenčina 2006 1 000 drobná tlač 
Zborník SNM C, Etnografia 47 slovenčina 2006 400 zborník periodický 
Kresťanské symboly a obrazy slovenčina 2006 300 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

4 

 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Komora, P.: Slovensko v 16.-19. 
storočí 

nemecký 2006 2 600 drobná tlač 

Komora, P.: Slovensko v 16.-19. 
storočí 

anglický 2006 3 500 drobná tlač 

Komora, P.: Slovensko v 16.-19. 
storočí 

francúzsky 2006 1 000 drobná tlač 

Komora, P.: Slovensko v 16.-19. 
storočí 

slovenský 2006 1 250 drobná tlač 

Komora, P.: Slovensko v 16.-19. 
storočí 

ruský 2006 1 000 drobná tlač 

Komora, P.: Bratislavský hrad japonský 2006 1 100 drobná tlač 
Komora, P.: Bratislavský hrad maďarský 2006 1 000 drobná tlač 

Reštaurovanie v Historickom múzeu 
slovenský a 
anglický 

2006 1 000 drobná tlač 

Svetom, moje, svetom 
slovenský a 
anglický 

2006 1 000 drobná tlač 

Leonardo da Vinci (detský 
sprievodca) 

slovenský 2006 5 000 
informačný a metodický 
materiál 

Leonardo da Vinci (informačný 
leták) 

slovenský 2006 10 000 drobná tlač 

Leonardo da Vinci (sprievodné 
podujatia I., II.)  

slovenský 2006 80 000 
informačný a metodický 
materiál 

Leonardo da Vinci (materiál pre 
pedagógov)  

slovenský 2006 3 000 
informačný a metodický 
materiál 

Harmónia farieb (leták) slovenský 2006 5 000 drobná tlač 
Tradičná slovenská svadba na 
Dolnej zemi 

slovenský 2006 1 000 drobná tlač 

Poklady mincí na Slovensku (leták) slovenský 2006 5 000 drobná tlač 
Cesta za pokladom (pracovný list 
pre deti) 

slovenský 2006 5 000 
informačný a metodický 
materiál 

Poklady mincí na Slovensku 
(katalóg) 

slovenský a 
anglický 

2006 1 000 katalóg 

Zborník SNM História 45/2005 
slovenský a 
anglický 

2006 400 zborník periodický 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

19 

 
S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Fujara a majstrovstvo tradičných 
hudobných nástrojov  

SK;En;Fr;D 2006 1 500 katalóg 
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Celkový počet vydaných 
titulov: 1 

 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
SNM-MBKaH,hrad Modrý Kameň maďarský 2006 1 000 drobná tlač 
Hračky detí v minulosti... slovenský 2006 1 000 drobná tlač 
Uschovaný zvuk slovenský 2006 1 000 drobná tlač 
Škola v múzeu slovenský 2006 1 000 drobná tlač 
Pohľadnica Pinochio-hrad slovenský 2006 5 000 drobná tlač 
Bálint Balassi slovenský 2006 1 000 drobná tlač 
Bálint Balassi maďarský 2006 1 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

7 

 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Mauzóleum Krh.Podhradie maďarský 2006 2 000 drobná tlač 
Mauzóleum Krh.Podhradie slovenský 2006 2 000 drobná tlač 
Gróf Dionýz Andrássy - mecén a 
milovník umenia 

slovensko-
maďarský 

2006 1 000 katalóg 

  
Celkový počet vydaných 
titulov: 

3 

 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
R. Oswaldová: Die 
kuneschhauerische Mundart von 
Hauerland 

nemecký 2006 300 zborník periodický 

M. Markus: Pressburgen Sagen nemecký 2006 200 zborník periodický 
M. Schvarc: SD a Slovensko v r. 
1938-1944 

slovenský-
nemecký 

2006 300 zborník periodický 

V. Rabik: Nemecké osidlenie vych. 
Slovenska 

slovensky 2006 200 zborník periodický 

Filo-Pöss-Silbersky: Premeny 
Zuckermandlu 

slov.-nem.-
madarsky 

2006 1 000 katalóg 

  
Celkový počet vydaných 
titulov: 

5 

 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Fotofakty maď-slov. 2006 1 000 katalóg 

Tu prežil... 
maď. - slov. - 
ang. 

2006 1 000 drobná tlač 

  
Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Sprievodca expozíciou SNR slovenský 2006 2 500 drobná tlač 
Pozvánky k výstavám a podujatiam slovenský 2006 2 000 drobná tlač 
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Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Plagáty k výstavam a podujatiam slovenský 2006 200 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

3 

 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov 
na Slovensku 

slovenský 2006 1 000  

Sprievodca po expozíciach Múzea 
ukrajinsko-rusínskej kultúry vo 
Svidníku 

slovenský a 
ukrajinský 

2006 1 000  

Pozvánka na výstavu Kraslice 2006 
slovenský a 
ukrajinský 

2006 150 drobná tlač 

Plagát na výstavu Kraslice 2006 
slovenský a 
ukrajinský 

2006 20 drobná tlač 

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú 
konferenciu Slovensko-ukrajinské 
vzťahy v oblasti histórie, kultúry 

slovenský a 
ukrajinský 

2006 150 drobná tlač 

Plagát k medzinárodnej vedeckej 
konferencii Slovensko-ukrajinské 
vzťahy v oblasti histórie, kultúry, 

slovenský a 
ukrajinský 

2006 10 drobná tlač 

Plagát k výstave 50 rokov činnosti 
SNM - Múzea ukrajinsko-rusínskej 
kultúry vo Svidníku 

slovenský a 
ukrajinský 

2006 10 drobná tlač 

Pozvánka na výstavu Dezider Milly: 
Krivý jarok 

slovenský a 
ukrajinský 

2006 200 drobná tlač 

Plagát na výstavu Dezider Milly: 
Krivý jarok 

slovenský a 
ukrajinský 

2006 10 drobná tlač 

Pozvánka na výstavu "... Svetom, 
moje, svetom..." 

slovenský a 
ukrajinský 

2006 300 drobná tlač 

Plagát na výstavu "... Svetom, 
moje, svetom..."  

slovenský a 
ukrajinský  

2006 20 drobná tlač 

Vedecký zborník MURK č. 23 
slovenský a 
ukrajinský 

2006 600 zborník periodický 

  
Celkový počet vydaných 
titulov: 

12 

 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Karol Nandrásky: László Remete - 
Človek, ktorý prekračoval hranice 

slovenský 2006 200  

Věra Weislitzová: Dcéra Oľgy a Lea slovenský 2006 200  
Jozef Sulaček: Biele plášte - 2. časť slovenský 2006 200  
Racial Violence Past and Present - 2. 
vydanie 

anglický 2006 700  

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 4 

 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Mamuty na Slovensku - Stratený 
svet mamutov 

slovenský 2006 10 000 drobná tlač 
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Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Mammoths in Slovakia - Lost world 
of mammoths 

anglický 2006 1 000 drobná tlač 

Mamuty na Slovensku - Výpravou do 
doby ľadovej ... 

slovenský 2006 1 500 drobná tlač 

Zborník SNM - Prírodné vedy, roč. 
52 

slovenský, 
anglický, 
nemecký 

2006 400 zborník periodický 

Annotationes zoologicae et 
botanicae, č. 228 

anglicky 2006 400 zborník periodický 

Škola v múzeu, Slovenské národné 
múzeum - Prírodovedné múzeum 

slovenský 2006 3 000 drobná tlač 

Stála expozícia Zázrak prírody, 
Biodiverzita Zeme. SNM-PM 
Bratislava, 12 pp.  

slovenský 2006 1 000 drobná tlač 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 7 

 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 
Pozvánky, foldre slovenský 2006 14 000 drobná tlač 
Acta Musaei Scepussiensis 2006 slovenský 2006 500 zborník periodický 
  
Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

 
 
S N M  S p o l u  
Celkový počet vydaných titulov: 70 
 

 

Odborno-metodická, informačná a vzdelávacia činnosť   

Slovenské národné múzeum plní v zmysle Zákona NR SR č. 115/1998 o múzeách a galériách 

v znení neskorších predpisov aj úlohy odborno-metodického, školiaceho, poradenského a 

konzultačného pracoviska pre oblasť múzejníctva na Slovensku. Tieto činnosti SNM vykonáva v 

dvoch rovinách.  

Prvou rovinou je oblasť všeobecnej metodiky k odborným múzejným činnostiam, ako aj 

zhromažďovanie a šírenie údajov o múzeách pre odbornú a širokú verejnosť. Druhou rovinou 

metodického pôsobenia SNM je výkon metodiky v jednotlivých špecializovaných múzeách, ktorý sa 

realizuje tak smerom k regionálnym múzeám, ako aj smerom k iným inštitúciám, najmä školám 

rozličných stupňov.                                                

Aktivity spojené s pôsobením v oblasti všeobecnej metodiky zabezpečovali útvary Úseku odborných 

činnosti a informačných zdrojov Muzeologický kabinet (všeobecná metodika) a Oddelenie 

informatiky a CEMUZ, ktoré sa v hodnotenom období zamerali najmä na tieto činnosti: 

I. Vzdelávacie a školiace aktivity  

� v tejto oblasti bola pozornosť sústredená na prípravu a realizáciu Komplexného programu 

vzdelávania pracovníkov múzeí, ktorý sa v podobe grantu predkladal Európskemu 

sociálnemu fondu prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. SNM 

získalo príspevok na realizáciu programu vzdelávania na obdobie 2006-2007 vo výške 2, 24 
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mil. Sk. V rámci realizácie programu vzdelávania boli pripravené  školiace semináre – 

Zelená mladým – múzejná škola pre začínajúcich múzejníkov (september – október 2006 – 

6 dní), Základy komunikačných zručností (október 2006 – 6 dní).  

� Príprava a realizácia konferencie Akvizičná politika a akvizičná činnosť zbierkotvorných 

inštitúcií v súčasnosti  

II. Spracovanie informačných a metodických materiálov 

• spracovanie Výročných správ o činnosti múzeí za rok 2005, kde bol zároveň pripravený 

a overený upgrade jestvujúceho štatistického software AMSIS  

• Metodika vypĺňania výročných správ v systéme AMSIS  – metodické pokyny a usmernenia  

• Spracovanie Štatistického výkazu KULT 09 Múzeá pre potreby MK SR a Štatistického úradu 

SR (Múzeá zapísané v Registri múzeí SR)  

• spolupráca s SKD MK SR pri vedení Registra múzeí SR 

III. Príprava a spracovanie analytických a koncepčných materiálov pre potreby MK SR  

a vedenia SNM  

• Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti SNM 

• Stav obrazovej dokumentácie zbierkových predmetov v Slovenskom národnom múzeu 

• Príprava metodického materiálu  Slovenské národné múzeum - Akvizičná činnosť  - 

metodické pokyny 

• Spoluúčasť na kontrole vykonávania a evidencie akvizičnej činnosti SNM (v spolupráci 

s kontrolórkou SNM)   

• Spoluúčasť na príprave koncepčných materiálov pre potreby MK SR –  

• Materiál Akvizičná činnosť múzeí SR v rokoch 2003-2005 (štatistika + hodnotiaca správa)  

• Príprava podkladov k tvorbe Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do 

roku 2011 

• Monitoring vykonávania odbornej revízie zbierkových fondov v múzeách SNM  

• Štandardy múzeí – spracovaná základná osnova  

• spoluúčasť na príprave a realizácii súťaže Múzeum roka 2005, ktorej vyhlasovateľom je MK 

SR a Zväz múzeí na Slovensku. 

IV. Edičná činnosť  

• časopis Pamiatky a Múzeá 

• časopis Múzeum  

•  vydanie a distribúcia 

• zabezpečenie opätovného komisionálneho predaja časopisu v múzeách a vybraných 

kníhkupectvách  

• príprava a vydanie Adresára múzeí a galérií v Slovenskej republike  

V. Odborné konzultácie a poskytovanie informácií pre odbornú a širokú verejnosť  napr. 

pri zriaďovaní a zakladaní múzeí, pre oblasť odbornej ochrany zbierkových predmetov, ale 

aj informácie pre verejnosť týkajúce sa siete múzeí, profilácie a špecializácie múzeí.  

 metodické návštevy potenciálnych múzeí  

V. Metodické návštevy a previerky  - kontrola záznamov o akvizičnej činnosti v roku 2005  

v špecializovaných múzeách SNM  - máj – jún 2006  

VI. Iné činnosti  

� zabezpečovanie činnosti Akvizičnej komisie SNM  
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� spracovanie hodnotiacich správ pre MK SR   

o Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

anitisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie 

o Akčný plán realizácie plnenia zámerov Národného programu boja proti drogám na 

obdobie rokov 2005 – 2008 

o Správa o plnení úloh prevencie kriminality v roku 2005 a priority na rok 2006 

o Národný program ochrany starších ľudí za roky 2005-2006 

� zabezpečovanie vývozných povolení pre dočasný vývoz  zbierkových predmetov pre 

 špecializované  múzeá SNM  

 

Metodická činnosť špecializovaných múzeí  

Príprava a realizácia odborných seminárov, konferencií a kolokvií  

• Vedecké kolokvium Byzantská kultúra Slovensko 

Realizátor: SNM - Archeologické múzeum, 25. máj 2006  

• Zasadnutie Arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej spoločnosti  

Realizátor:  SNM - Múzeá v Martine v spolupráci so zahraničnými partnermi 

• 3. medzinárodná vedecká konferencia Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, 

literatúry a jazyka  

Realizátor: Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry Svidník, jún  

• 14. stretnutie slovenských a českých mykológov v pohraničí  

Realizátor: Prírodovedné múzeum v spolupráci so SAV  

 

Ostatná metodická, odborno-konzultačná činnosť  

• spolupráca s odborným stredným a vysokým školstvom - kurátori múzeí sa podieľajú sa na 

výuke odborných predmetov, pôsobia ako konzultanti a oponenti pre diplomantov - napr. 

Múzeá v Martine, Prírodovedné múzeum, Archeologické múzeum, Historické múzeum a 

pod.  

• odborná poradenská činnosť pre verejnosť v rámci svoje špecializácie napr. pri posudzovaní 

starožitnosti 

• pôsobenie v poradných orgánoch a komisiách vysokých škôl, rozličných inštitúcií (vedecké 

ústavy SAV, MK SR - archeologická rada)  

• členstvo v redakčných radách  vedeckých a odborných periodík 

• aktívna účasť na odborných pracovníkov i múzea (kurátori, metodici, reštaurátori)  na 

vedeckých a odborných seminároch a konferenciách iných múzeí a vedeckých inštitúcií 

doma aj v zahraničí (ČR, USA) 

• spolupráca so školami - metodické dni pre učiteľov  

 

Návštevnosť a vstupné 

Návštevnosť múzeí SNM v roku  2006 si v porovnaní s minulým rokom udržala vzostupnú 

tendenciu. Keďže pre príspevkovú organizáciu, ktorej tržby zo vstupného tvoria zásadnú časť z jej 
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výnosov kryjúcich viac ako 30% všetkých nákladov je životne nevyhnutné zachovať úroveň týchto 

príjmov. Preto sa intenzifikovali marketingové aktivity inštitúcie a do plánu hlavných úloh sa 

zaradili prezentačné projekty s vysokým návštevníckym potenciálom, pri zachovaní ich všeobecnej 

kultúrnej a spoločenskej úrovne s dôrazom na profesionalitu prevedenia. To na jednej strane 

pomohlo udržať návštevnosť hradných múzeí  (netradičné prezentačné podujatia) ale 

aj Prírodovedného múzea a na strane druhej pokračovať v budovaní obrazu SNM ako o modernej 

inštitúcií, prinášajúcej hodnotné voľnočasové aktivity. V spolupráci s generálnym partnerom SNM 

ako aj mediálnymi partnermi sa podarilo viac ako kedykoľvek predtým dostať značku SNM do 

povedomia k čomu napomohla aj celoslovenská billboardová kampaň „Cez prázdniny do múzea“. 

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou možno skonštatovať, že z hľadiska návštevnosti je SNM 

najúspešnejšou kultúrnou inštitúciou v SR V roku  2006 jej expozície a výstavy a iné prezentačné 

podujatia videlo spolu 1 320 062 návštevníkov a výnosy zo vstupného dosiahli výšku 62 998 000,- 

Sk. (Bez započítania hodnoty kultúrnych poukazov a ich čiastočnej refundácie pre múzeá, ktoré 

prekročil ich  predpísaný výber. Bližšie viď časť Plnenie kontraktu v bode 3. – Kultúrne poukazy) 

Poznámka: 

SNM v priebehu roka 2006 uviedlo do praxe nový systém vykazovania štatistických údajov 
„Múzeum on-line“. Jeho štruktúra sledovaných dát bola mierne inovovaná aj v časti návštevnosť 
a vstupné. Neuvádzanie údajov o počte zahraničných návštevníkov ako aj detí a mládeže do 18 
resp. zvlášť výstav a expozícií v prípadoch niektorých múzeí SNM je zapríčinené nemožnosťou či 
veľkou logistickou náročnosťou zisťovania takýchto údajov. V priebehu roka 2007 SNM plánuje 
zaviesť jednotný vstupenkový systém on-line, ktorý by mal tieto problémy riešiť.  
 
 
N Á V Š T E V N O S Ť  A  V S T U P N É  
 

S N M  -  A r c h e o l o g i c k é  m ú z e u m  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Expozície spolu 0 0 0 0 0,00 
  

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Archeologické nálezy z 
Podhradia 

4 465 0 1 651 0 31 270,00 

Staroveká plastika 0 0 0 0 0,00 
Slovensko a byzantská 
kultúra 

0 0 0 0 0,00 

Laterárius 0 0 0 0 0,00 
Meč - počiatky mečov 
na Slovensku 

0 0 0 0 0,00 

Nové prírastky v 
zbierkach 
Archeologického 
múzea 

0 0 0 0 0,00 

Kelti 0 0 0 0 0,00 
Bojná 0 0 0 0 0,00 
Stredoveká kuchyňa 0 0 0 0 0,00 
Počiatky mečov 0 0 0 0 0,00 
Výstavy spolu 4 465 0 1 651 0 31 270,00 
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S N M  -  E t n o g r a f i c k é  m ú z e u m  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Etnografické 
múzeum 

12 597 544 2 661 2 098 204 755,00 

Múzeum 
slovenskej dediny 

29 882 3 265 6 221 3 405 845 760,00 

Múzeum Martina 
Benku 

2 637 65 374 86 35 605,00 

Múzeum Karola 
Plicku 

1 364 249 175 0 22 975,00 

Múzeum kultúry 
Čechov 

98 0 43 20 975,00 

Múzeum Andreja 
Kmeťa 

6 915 126 1 560 1 157 87 444,00 

Expozície spolu 53 493 4 249 11 034 6 766 1 093 514,00 
  

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Zdravé mestá V4 sa 
predstavujú 

581 0 123 0 0,00 

Ľudové poľovníctvo a 
sokoliarstvo 

470 0 380 0 0,00 

Jolán Oláh - výber z 
tvorby 

2 699 0 496 0 0,00 

Karol a Matúš 
Benickí- Storočná 

3 631 0 962 0 0,00 

Ja a ty 2 726 0 624 0 0,00 
Osobnosti vedy a 
techniky 

2 629 0 685 0 0,00 

Noční lovci 2 194 0 583 0 0,00 
Vedecká hračka II-
Kaleidoskop 

1 434 0 268 0 0,00 

Kaktusy a sukulenty 726 0 270 0 0,00 
Čarokrásny svet 
minerálov 

2 606 0 120 0 0,00 

Amazónia versus 
svet 

911 0 0 0 0,00 

Z milosti boží jsem, 
co jsem... 

98 0 43 0 0,00 

Martin Benka - 
knižná tvorba 

0 0 0 0 0,00 

Obrazopis sveta 0 0 0 0 0,00 
Martin Benka - výber 
z tvorby 

0 0 0 0 0,00 

Karol Plicka: Zem 
spieva 

0 0 0 0 0,00 

Krajina Detvou 
volaná 

0 0 0 0 0,00 

Príbeh detí vetra 0 0 0 0 0,00 
Cesty života 1 868 0 415 0 0,00 
Divadlo:vášeň, telo, 
hlas 

0 0 0 0 0,00 

Kresťanské symboly 
a obrazy 

895 0 216 0 0,00 
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Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Štefan Janšák 0 0 0 0 0,00 
Vianoce na 
Slovensku 

0 0 0 0 0,00 

Slovenské betlehemy 0 0 0 0 0,00 
Svetom, moje, 
svetom 

0 0 0 0 0,00 

Desatoro o fujare 0 0 0 0 0,00 
Obrazopis sveta 0 0 0 0 0,00 
Svetom, moje, 
svetom 

0 0 0 0 0,00 

Martin Benka 0 0 0 0 0,00 
Karol Plicka 0 0 0 0 0,00 
Príbeh detí vetra 0 0 0 0 0,00 
Príbeh detí vetra 0 0 0 0 0,00 
Zbieram teda som 1 213 0 356 0 0,00 
Umenie v nás 1 793 0 497 0 0,00 
Meč: počiatky mečov 
na Slovensku 

1 414 0 349 0 0,00 

Medzinárodné 
sklárske sympózium 

1 102 0 314 0 0,00 

Gladioly 232 0 145 0 0,00 
Krajina môjho 
detstva (M.Škrovina) 

0 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 29 222 0 6 846 0 0,00 
 
S N M  -  H i s t o r i c k é  m ú z e u m  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Klenoty dávnej 
minulosti 
Slovenska 

0 0 0 0 0,00 

Historické hodiny 
(do 30. septembra 
200 

0 0 0 0 0,00 

Strieborný poklad 0 0 0 0 0,00 
Historický nábytok 
a zariadenie 

0 0 0 0 0,00 

Korunná veža 161 836 0 18 617 0 9 525 347,00 
Expozície spolu 161 836 0 18 617 0 9 525 347,00 
  

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

0 0 0 0 0,00 

Modrá krv, 
tlačiarenská čerň 

0 0 0 0 0,00 

Kalvárie a Krížové 
cesty na Slovensku 

0 0 0 0 0,00 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

0 0 0 0 0,00 

Leonardo da Vinci, 
zvedavý génius 

0 0 0 0 0,00 

Slovensko v 16.-19. 0 0 0 0 0,00 
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Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

storočí 
Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

0 0 0 0 0,00 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

0 0 0 0 0,00 

Kým nevesta 
povedala áno 

0 0 0 0 0,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho 
slovenského Nadlaku 

0 0 0 0 0,00 

Šľachtické stolovanie 
u Andrássyovcov 

0 0 0 0 0,00 

Ad honorem et 
gloriam 

0 0 0 0 0,00 

Diela starých 
majstrov 

0 0 0 0 0,00 

Svetom, moje, 
svetom 

0 0 0 0 0,00 

Harmónia farieb. 
Výstava odevov a 
doplnkov čínskych 
národností 

0 0 0 0 0,00 

Reštaurovanie v 
Historickom múzeu 

0 0 0 0 0,00 

Štátnik demokrat 
Európan Výstava k 
85. výročiu 
narodenia A. 
Dubčeka 

0 0 0 0 0,00 

Poklady mincí na 
Slovensku 

0 0 0 0 0,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho 
slovenského Nadlaku 

0 0 0 0 0,00 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

0 0 0 0 0,00 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

0 0 0 0 0,00 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

0 0 0 0 0,00 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

0 0 0 0 0,00 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

0 0 0 0 0,00 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

0 0 0 0 0,00 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

0 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 0 0 0 0 0,00 
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S N M  -  H u d o b n é  m ú z e u m  
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Pamätník 
L.v.Beethovena 

1 275 0 0 0 0,00 

V hudobnom dialógu-
Rodina Albrechtovcov 

1 500 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 2 775 0 0 0 0,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Fontes Artis 
Musicae 

97 0 0 0 0,00 

Keď zaznie signál 1 192 0 0 0 0,00 
Jaro Filip na Hrade 31 081 0 0 0 0,00 
Jaro Filip v Prahe 0 0 0 0 0,00 
Jaro Filip v Modre 0 0 0 0 0,00 
Desatoro o 
Fujare... 

46 199 0 0 0 0,00 

Fujara a 
majstrovstvo 
tradičných 
hudobných 
nástrojov 

0 0 0 0 0,00 

Desatoro o 
Fujare... 

0 0 0 0 0,00 

Mikuláš Schneider-
Trnavský. Umelec 
národa 

3 764 0 0 0 0,00 

Hudba v obraze 6 628 0 0 0 0,00 
Obrazy a sochy 7 330 0 0 0 0,00 
Zrkadlenie 
klasicizmu 

5 240 0 0 0 0,00 

Zrkadlenie 
klasicizmu 

0 0 0 0 0,00 

Fontes Musicae 
Hymnicae-Zo 
živých prameňov 
načierať 

1 392 0 0 0 0,00 

Anjeli a démoni 161 0 0 0 0,00 
Vitaj doma 
Ridinger 

1 275 0 0 0 0,00 

Dni hudby a ruží 600 0 0 0 0,00 
Alexander Moyzes 0 0 0 0 0,00 
UsChOvaný zvuk 0 0 0 0 0,00 
Ján Levoslav Bella 0 0 0 0 0,00 
Výstavy spolu 134 959 0 129 395 0 0,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  b á b k a r s k ý c h  k u l t ú r  a  h r a č i e k  
h r a d  M o d r ý  K a m e ň  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Národopisná 
expozícia regiónu 

0 0 0 0 0,00 

Dom ľudového 0 0 0 0 0,00 
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 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
bývania a 
kováčska vyhňa 
História a 
súčasnosť slov. 
bábkového 
divadelníctva 

22 196 4 506 2 318 6 153 437 846,00 

Hračky na 
Slovensku v 
20.storočí 

0 0 0 0 0,00 

Pohľad do histórie 
zubnej techniky a 
zub. lekárstva 

0 0 0 0 0,00 

Divadelné bábky 
zo sveta 

0 0 0 0 0,00 

Vyhliadka z bašty 
hradu 

0 0 0 0 0,00 

Nálezy so 
slovansko-
avarského 
pohrebiska v 
Želov. 

0 0 0 0 0,00 

Balassi Bálint 0 0 0 0 0,00 
Zrúcaniny 0 0 0 0 0,00 
Expozície spolu 22 196 4 506 2 318 6 153 437 846,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Uschovaný zvuk 22 196 4 506 2 318 6 153 0,00 
Hračky detí v 
minulosti v 
znamení ružovej a 
modrej 

0 0 0 0 0,00 

Milan Rastislav 
Štefánik 

0 0 0 0 0,00 

V záhradách 0 0 0 0 0,00 
Hračky a bábky v 
múzeu 

0 0 0 0 0,00 

Hračka 2.polovica 
20.storočia 

0 0 0 0 0,00 

Bezbolestne u 
zubára 

0 0 0 0 0,00 

Hra v dreve 0 0 0 0 0,00 
Hračky zo zbierok 
SNM-MBKaH 

0 0 0 0 0,00 

Japonské bábiky 
pod stromček 

0 0 0 0 0,00 

Jeleň - kráľ lesov 0 0 0 0 0,00 
Detské Vianoce 0 0 0 0 0,00 
Výstavy spolu 22 196 4 506 2 318 6 153 0,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  B e t l i a r  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Mauzóleum 12 555 0 745 0 261 760,00 
Hradná expozícia 91 758 0 6 132 0 5 892 910,00 
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 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Bytová kultúra 
šľachty 

85 408 0 5 508 0 4 824 970,00 

Expozície spolu 189 721 0 12 385 0 
10 979 
640,00 

  

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Šľachtické stolovanie 
u Andrássyovcov 

0 0 0 0 0,00 

Šľachtiické stolovanie 
u Andrássyovcov 

13 216 0 2 706 3 491 0,00 

Čaro historickej 
výšivky 

2 072 0 0 1 456 0,00 

Gróf Dionýz Andrássy 
- zberateľ a milovník 
umenia 

48 863 0 0 0 0,00 

Tajomný svet fajok 16 546 0 16 546 0 0,00 
Výstavy spolu 80 697 0 19 252 4 947 0,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  B o j n i c e  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
SNM - Múzeum 
Bojnice 

224 537 51 842 47 934 0 20 039 463,00 

Expozície spolu 224 537 51 842 47 934 0 20 039 463 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Sieň slávy 
slovenského 
hokeja 

0 0 0 0 0,00 

Skryté poklady 
Bojnického zámku 

0 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 0 0 0 0 0,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  h r a d  Č e r v e n ý  K a m e ň  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Expozície a 
výstavy spolu 

164 450 9 059 43 878 31 527 7 063 932,00 

Hradné expozície 0 0 0 0 0,00 
Hradné podzemie 0 0 0 0 0,00 
Hradná obrazáreň 0 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 164 450 9 059 43 878 31 527 
7 063 

932,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Už je prestreté 0 0 0 0 0,00 
Španielske umenie 
zo slov.zbierok 

0 0 0 0 0,00 

Pod strechou 0 0 0 0 0,00 
Obnovené 
dedičstvo 

0 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 0 0 0 0 0,00 



 85 

 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  C h o r v á t o v  n a  
S l o v e n s k u  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Dejiny a kultúra 
Chorvátov na 
Slovensku 

669 114 364 438 7 100,00 

Expozície spolu 669 114 364 438 7 100,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Deti vetra 64 18 56 10 200,00 
Bábky v múzeu 360 25 127 315 4 840,00 
5* výstava ZUŠ 140 20 129 98 680,00 
Výstavy spolu 564 63 312 423 5 720,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  k a r p a t s k ý c h  N e m c o v  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Dejiny a kultúra 
karpatských 
Nemcov 

3 315 0 1 641 0 32 150,00 

Dejiny a kultúra 
Hauerlandu 

0 0 0 0 0,00 

Dejiny a kultúra 
Handlovej 

450 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 3 765 0 1 641 0 32 150,00 
  

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Spolok 
Karpathenverein 

324 0 0 0 0,00 

Od Zuckermandla k 
uličke múzeii 

1 150 150 0 0 0,00 

Dejiny a kultúry 
karpatských Nemcov 

2 500 2 500 2 500 0 0,00 

Spolok 
Karpathenverein  

0 0 0 0 0,00 

Etnografia karpatských 
Nemcov 

0 0 0 0 0,00 

Dejiny a kultúra 
karpatských Nemcov 

0 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 3 974 2 650 2 500 0 0,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  k u l t ú r y  M a ď a r o v  n a  S l o v e n s k u  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Tradície a 
hodnoty. Maďari 
na Slovensku 

4 102 409 2 374 767 35 258,00 

Život a dielo I. 
Madácha 

3 171 952 948 224 59 770,00 

Tu prežil... - 
Pamätný dom K. 
Mikszátha 

2 069 749 455 263 48 043,00 

Expozície spolu 9 342 2 110 3 777 1 254 143 071,00 
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Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Neznámy Gemer 255 0 0 0 2 210,00 
Krajinomaľba v 
srdci Európy 

323 0 0 0 3 030,00 

Fotofakty 473 0 0 0 3 450,00 
Maďarská knižná 
ilustrácia 

877 0 0 0 4 800,00 

Nagy János 339 0 0 0 2 508,00 
Čaro výšivky 243 0 0 0 3 980,00 
Nagy József 336 0 0 0 2 050,00 
Erich Lessing: 
Revolúcia v 
Maďarsku 

1 220 0 0 0 10 850,00 

Juraj Dolán: 
Eufória 

120 0 0 0 1 820,00 

Storočný príbeh: 
Thaly a Rákóczi 

57 0 0 0 560,00 

Maďarská knižná 
ilustrácia 

0 0 0 0 0,00 

Maďarská knižná 
ilustrácia 

0 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 4 243 0 0 0 35 258,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  Ľ u d o v í t a  Š t ú r a  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Ľudovít Štúr v 
národnom a 
literárnom živote 
Slovákov 

10 084 0 453 6 287 139 390,00 

Pamätná izba Ľ. 
Štúra 

9 520 0 48 7 298 83 620,00 

Dejiny mesta 
Modry 

78 0 78 78 0,00 

Galéria Ignáca 
Bizmayera 

1 055 0 232 447 10 050,00 

Jar slovenského 
národa 

116 0 116 0 0,00 

Zo starej Modry 30 0 30 0 0,00 
Expozície spolu 25 438 0 8500 14 110 233 060,00 
  

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Štúrovské pamiatky v 
zbierkach slovenských 
múzeí a galérií 

1 124 0 1 124 0 0,00 

Oľga Plačková: 
Dotyky 

283 0 283 0 0,00 

Môj farebný svet 272 0 272 0 0,00 
Bábky v múzeu 688 0 688 0 0,00 
Alexander Moyzes na 
ceste profesionalizmu 

142 0 142 0 0,00 

Ján Levoslav Bella 158 0 158 0 0,00 
Jaro Filip v Modre 387 0 387 0 0,00 
Ľubomír Rapoš: Výber 
z diela 

12 0 12 0 0,00 
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Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Karol Plicka: Obrazy 
zeme 

92 0 92 0 0,00 

Výstavy spolu 3 158 0 3 158 0 0,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  S l o v e n s k ý c h  n á r o d n ý c h  r á d  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Milan Rastislav 
Štefánik 

13 071 460 4 470 8 714 223 980,00 

SNR v slovenských 
dejinách 

3 687 84 990 2 180 10 270,00 

Dom pani 
Koleničky 

3 451 84 994 2 360 9 280,00 

Kultúrno-literárne 
tradície 

2 179 63 2 063 2 179 2 415,00 

Expozície spolu 22 388 691 8 517 15 433 245 945,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Milan Hodža 491 0 357 357 1 340,00 
Uschovaný zvuk 586 0 78 400 5 080,00 
Bábky v Múzeu 760 0 63 662 6 970,00 
Myjava Štefana 
Bednára 

117 0 49 0 680,00 

Maľované na skle 2 965 300 2 032 1 200 1 530,00 
Obratopis VEĽKEJ 
MYJAVY 

7 000 300 7 000 2 500 0,00 

M.R.Štefánik v 
obrazoch 

536 0 536 520 0,00 

Obrazopis sveta 
objektívom MRŠ 

610 45 610 230 0,00 

Obrazopis sveta 
objektívom MRŠ 

770 0 230 230 2 700,00 

Farby a sny Ľuba 
Miču 

1 291 0 1 291 980 0,00 

420.výročie 
Myjavy 

718 0 140 650 5 740,00 

Vianoce v múzeu 2 200 0 2 200 2 200 0,00 
Výstavy spolu 18 044 645 14 586 9 929 24 040,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  u k r a j i n s k o - r u s í n s k e j  k u l t ú r y  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Hlavná kultúrno-
historická 
expozícia 

6 179 2 060 4 410 1 545 61 543,00 

Umelecko-
historická 
expozícia 

3 961 1 328 3 420 990 40 388,00 

Národopisná 
expozícia v prírode 
- skanzen 

9 126 3 041 7 594 2 282 90 392,00 

Expozície spolu 19 266 6 429 15 424 4 817 192 323,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
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Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Pavlo Lopata: 
Svätyne 

300 110 128 180 0,00 

Namaľujem si 
Vianoce 

66 26 6 12 0,00 

Ľudová kultúra 
očami detí 

2 625 822 1 538 1 205 0,00 

Kraslice 2006 241 98 18 120 0,00 
50 rokov činnosti 
SNM-Múzea 
ukrajinsko-
rusínskej kultúry 
vo Svidníku 

3 947 1 316 2 071 302 0,00 

Dezider Milly: 
Krivý jarok  

854 285 670 214 0,00 

Obrazy Dezidera 
Millyho a Juraja 
Molnára 

0 0 0 0 0,00 

"...Svetom, moje, 
svetom..." (o 
drotároch na 
Slovensku) 

80 27 42 23 0,00 

Výstavy spolu 8 113 2 684 4 473 2 056 0,00 
 
S N M  -  M ú z e u m  ž i d o v s k e j  k u l t ú r y  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Expozícia judaík zo 
zbierky Ing. 
Eugena Bárkánya 

6 503 498 3 450 237 40 860,00 

Múzeum židovskej 
kultúry na 
Slovensku 

18 026 557 16 822 671 106 640,00 

Stála expozícia v 
trnavskej 
synagóge 

1 628 215 1 628 381 0,00 

Stála expozícia 
judaík v Malej 
synagóge 

1 511 436 1 511 405 0,00 

Osudy slovenských 
Židov (stála 
expozícia 
holokaustu) 

10 747 3 220 10 747 2 002 0,00 

Expozície spolu 38 415 4 926 34 158 3 696 147 500,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Metamorfózy 
memoriálu Ch. 
Sofera 

1 540 130 1 540 400 0,00 

MŽK sa 
predstavuje 

820 820 820 301 0,00 

Izrael krajina 
všetkého a pre 
všetkých 

1 200 85 1 200 352 0,00 

Muž, ktorý si nedal 
pokoj... 

970 153 970 237 0,00 

Kameň, ktorý 
rozpráva... 

2 566 158 2 350 142 0,00 
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Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Izrael 2 987 124 2 987 62 0,00 
Pozdravy z Izraela 1 144 37 1 144 70 0,00 
Strihaný papier 
(Mizrach a Šivity) 

8 105 145 8 105 320 0,00 

Zachor! Pamätaj! - 
Projekty a 
realizácie 

6 614 804 6 614 1 500 0,00 

Výstavy spolu 25 946 2 456 25 730 3 384 0,00 
 
S N M  -  P r í r o d o v e d n é  m ú z e u m  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Bezstavovce 
Slovenska 

82 972 7 628 19 704 33 613 2 824 594,00 

Fauna Slovenska 0 0 0 0 0,00 
Pravek života 0 0 0 0 0,00 
Klenoty Zeme 0 0 0 0 0,00 
Variácie sveta 
rastlín 

0 0 0 0 0,00 

Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme 

0 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 82 972 7 628 19 704 33 613 
2 824 

594,00 
  
Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Mamuty na 
Slovensku - 
Stratený svet 
mamutov 

0 0 0 0 0,00 

Zdeněk Burian - 
majster palety 
dávnych svetov 

0 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 0 0 0 0 0,00 
 
S N M  -  S p i š s k é  m ú z e u m  
 Návštevnosť:  
Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos [Sk]: 
Radnica 14 756 0 0 0 720 070,00 
Výtvarná kultúra 
na Spiši 

3 877 0 0 0 138 796,00 

Dom Majstra Pavla 5 526 0 0 0 182 400,00 
NKP-Spišský hrad 160 183 0 0 0 10 928 820, 
Kohlwald-
štúrovský zrub 

0 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 174 342 0 0 0 
11 970 
086,00 

  

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Pernikári a 
medovnikári 

1 018 0 0 0 0,00 

Tatranská fotografia 
do roku 1918 

61 0 0 0 0,00 

Slovensko krajina hôr 
a hradov 

7 000 0 0 0 0,00 



 90 

Výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

Bibandlo 919 0 0 0 0,00 
Emócie 
gotiky,V.Linder-
fotografia 

2 136 0 0 0 0,00 

Mons Sancti 
Martin,Spišské 
biskupstvo 1776-2006 

4 138 0 0 0 0,00 

Marek Ormandík, 
maľby a ilustrácie 

521 0 0 0 0,00 

Cithara Sanctorum-
Duchovné hodnoty pre 
dnešok 

418 0 0 0 0,00 

Deja vu-120.výr.prvej 
expozície 

500 0 0 0 0,00 

Výstavy spolu 16 711 0 0 0 0,00 
 
N á v š t e v n o s ť  S N M  c e l k o m  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos [Sk]: 

spolu: 1 320 062 91 554 395 297 117 807 **65 178 908,- 
 

** Aj s kultúrnymi poukazmi a refundáciou pre múzeá, ktoré prekročili predpísaný počet KP 

 

 

Archív Slovenského národného múzea  

Archív SNM odborne a metodicky: 
• usmerňoval vytváranie archívnych  fondov v mimobratislavských špecializovaných 

múzeách a prípravu na vyraďovanie registratúrnych záznamov bez dokumentárnej 
hodnoty,  

• vykonal školenia a metodické inštruktáže v oblasti správy registratúry v špecializovaných 
múzeách a odborných útvaroch SNM.  

• Poskytoval informácie a materiály bádateľom z iných inštitúcií, študentom vysokých škôl. 
 

Celkový stav: 7 133 

Počet fondov: 107 

Počet zbierok: 17 081 

Prírastok: 65 

Počet zrešt. archívnych dokumentov: 0 

Výpožičky: 305 

Prezenčne študujúci: 93 

Vedecko-výskumné úlohy: 3 

Publikačná činnosť: 4 

Prednášky: 5 
 

Knižnica Slovenského národného múzea  
 
Knižnica SNM je budovaná ako špecializovaná vedecká knižnica so špecializáciou  na získavanie 
muzeologickej literatúry a odbornej literatúry z vedných discplín, ktoré participujú na činnosti 
múzea – najmä archeológie, historických vied, etnológie, dejín umenia, prírodných vied – botaniky, 
zoológie, paleontológie, mineralógie ai. Knižnica zároveň vykonáva aj metodickú činnosť vo vzťahu 
ku knižniciam iných múzeí SR, každoročne spracováva štatistický výkaz KULT o knižnici z múzeí 
SR. Polročný prírastok bol 568 knižničných jednotiek. Hlavnou úlohou Knižnice SNM v prvom 
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polroku  2006 bola a je implementácia elektronickej knižničnej databázy Virtua a jej doplnenie 
o nespracované informácie z knižničného fondu SNM. V sledovanom období sa pre to vytvorili 
technické predpoklady a zaškolili pracovníci. V druhom polroku sa predpokladá so skúšobnou 
a neskôr s rutinnou prevádzkou.  
 

Vybrané údaje o činnosti Knižnice SNM za rok 2006 

Sieť knižníc: 

Počet knižníc: 13 

Počet pobočiek: 0 
 
Knižničný fond: 

Knižničné jednotky spolu: 262 303 

z toho historické knižničné dokumenty: 32 608 

HKD vykazované v zbierkovom fonde: 1 798 

Počet titulov dochádzajúcich periodík: 310 

Ročný prírastok knižničných jednotiek: 568 

z toho - kúpou: 179 

- darom: 262 

- výmenou: 89 

- bezodplatným prevodom: 74 

Úbytky knižničných jednotiek: 0 

Spracované automatizovane: 15 988 
 
Výpožičky a služby: 

Výpožičky spolu: 6 885 

z toho prezenčné: 4 938 

MVS iným knižniciam: 23 

MVS z iných knižníc: 22 

MMVS iným knižniciam: 2 

MMVS z iných knižníc: 0 

Poskytnuté informácie: 509 

Počet vyprac. bibliografií a rešerší: 2 

Počet študovní a čitární: 11 

Počet miest v študovniach a čitárňach: 84 

Celková plocha knižnice [m2]: 1 737,00 
 
Používatelia: 

Registrovaní používatelia: 128 

Návštevníci knižnice spolu: 2 299 
 
Informačné technológie: 

Počet serverov v knižnici: 1 

Počet osobných počítačov (PC): 12 

Počet PC s pripojením na internet: 9 
 
Hospodárenie knižnice: 

Náklady na nákup literatúry [Sk]: 286 781,28 
 
Zamestnanci knižnice: 

Počet zamestnancov (prepočítaný): 10 
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z toho s VŠ: 4 

 
Predbežné plnenie predmetu kontraktu na rok 2006 v bode 2. 

 
Realizácia národnej stratégie ochrany biodiverzity 

  
Národnú stratégiu ochrany diverzity prírody SNM realizuje v zmysle schválené programu uznesením 
vlády z roku 2002. Základnou úlohu programu je pripraviť či revitalizovať prírodovedecké expozície 
o diverzite prírody na ploche 1500 m2 v budove Prírodovedného múzea v Bratislave na III. a 
následne na II. poschodí.  
 
V roku 2005 v rámci realizácie novej expozície svetovej Biodiverzity vzhľadom na viaceré 
požiadavky naviac najmä zo strany obstarávateľa nebol čerpaný finančný objem vo výške 
892 924,80 Sk.  Záujmom odborných pracovníkov SNM - Prírodovedného múzea bola čo najvyššia 
kvalita realizovaného diela a tak množstvo zmien v priebehu tvorby novej expozície, ktorá má 
ambíciu stať sa vzorom a duchovným či dizajnérskym predobrazom ďalších rozsiahlych zmien 
v najvýznamnejších prírodovedeckých expozíciách v SR, realizovaných v ďalších rokoch, oddialila 
odovzdanie diela. 
 
Nová expozícia „Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme“ a stredisko mimoškolského vzdelávania 
„Objavovňa“ bola otvorená vo februári 2006 a následne pre zhotoviteľa bola uhradená zadržaná 
finančná čiastka. Práce na realizácií programu určené na rok 2006 boli zmluvne dohodnuté 
s dodávateľom prác až na  II. polrok 2006 (zasadacia miestnosť na III. poschodí).  
I napriek tomu, že Objavovňa nie je ešte kompletne zariadená nábytkom a technikou, po 
sprístupnení bola plne využívaná školami. Na zabezpečovanie aktivít v Objavovni (prezentácie 
interaktívnych vzdelávacích programov, prednášok aj prostredníctvom externých prednášateľov) sa 
použila čiastka 50 tis. Sk z prostriedkov projektu.  
V 1. polroku boli v rámci projektu riešené aj vedecko-výskumné úlohy, na ktoré sa priebežne 
čerpali finančné prostriedky z bežného transferu.  
 
Slovenskému národnému múzeu rozpočtovými opatreniami MK SR v 1. polroku 2006 boli účelovo 
navýšené finančné prostriedky na kapitálový transfer. Realizácia prostriedkov bola v rámci akcie 
použitá na dokončenie priestorov na III. poschodí v budove SNM na Vajanského 2 (stavebné 
a interiérové úpravy prednáškového priestoru) v 2. polroku 2006. Dodatok zmluvy o dielo na 
uvedený objem bol zmluvne dohodnutý s dodávateľom realizácie. Z kapitálového príspevku sa 
zrealizoval nový kazetový podhľad s novým vyhovujúcim osvetlením priestoru. Rekonštruovali sa 
ďalej armatúry vykurovacích telies, dvere, parkety a steny, ktoré v priestore dostali novú 
povrchovú úpravu a doplnili sa chýbajúce dverné krídla. Priľahlé priestory boli prispôsobené k účelu 
ich novému využitiu. Revitalizácia priestoru nie je ukončená.  
 
V budúcom rozpočtovom období je nutné investovať do tieniacej techniky a protislnečných fólií na 
okná, pretože priestor je orientovaný na JV a  J stranu a v letnom období je značne prehrievaný 
a na zariadenie interiéru. Pre nedostatok prostriedkov nebola realizovaná oddeľovacia skladacia 
drevená stena, rekonštrukcia okien a priestor zostal nevybavený mobiliárom.  
Realizovaná investícia bude v budúcnosti dôstojne doplňovať doterajšie zrekonštruované priestory 
programu stratégie ochrany biodiverzity.   
 
Menšia časť finančných prostriedkov sa použila na technické dovybavenie Objavovne.  
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Predbežné plnenie predmetu kontraktu na rok 2006 v bode 3  
 
Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
 
SNM v priebehu roka 2006 vo svojich pracoviskách situovaných vo všetkých krajoch SR vyzbieralo 
kultúrne poukazy (ďalej KP) v nasledovnej štruktúre: 

 
 

Tabuľka: Vybrané KP v múzeách SNM k 31. 12. 2006 

   Múzeum  Predpis výberu  Skutočný stav k 30. 6. 2006 

1 Prírodovedné múzeum 25 000   10 895 
2 Červený Kameň 5 000 9 089 
3 Betliar 5 000 19 711 
4 Levoča 5 000 8 783 
5 Bojnice 5 000 26 465 
6 Martin 10 000 3 100 
7 Modrý Kameň 3 000 1 935 
8 Historické múzeum 20 000 6 889 

9 Archeolog. múzeum 6 000 
                                                 

 0 

10 Hudobné múzeum 6 000 
                                                  
0 

11 Myjava  SNR 10 000  935 
12 Modra – Ľ. Štúra 0 947 
13 MŽK 2 500 187 
14 MKKN 1 500 21 
15 MKMS 3 000  179 

16 MURK 3 000  975 

 SPOLU  87 111 
 
 
 
Aj keď je pravdepodobné, že čo do počtu prijatých KP patrí k lídrom v rámci celej republiky, 
štruktúra – počty KP podľa miesta ich prijatia, svedčia o nedomyslenosti, nepripravenosti 
a pomalom nábehu celého projektu.  
 
Od začiatku roka bolo snahou SNM celý projekt KP využiť predovšetkým v rámci 
vnútroinštitucionálneho programu Škola v múzeu / Veda hrou. Jeho zámerom je obnoviť oblasť 
múzejnej pedagogiky v podmienkach SNM po stránke rozvoja ľudských zdrojov i materiálno-
technickej a prostredníctvom vyškolených ľudí v náležite vybavených priestoroch rozvíjať 
systematickú spoluprácu múzeí SNM so školami. Cieľom projektu však nie je iba snaha o zvýšenie 
frekvencie návštevy školských skupín do múzeí a integrovanie sa do vyučovacieho procesu škôl 
rozličných stupňov. Ide aj o vytvorenie predpokladov pre tvorbu pomocných tlačovín (školských 
listov pre pedagógov, detských sprievodcov po expozíciách a výstavách a pod.) a podujatí 
pripravených špeciálne pre túto cieľovú skupinu. Jeho ambíciou je teda výrazne zlepšiť a rozšíriť 
komunikáciu múzeí so školami všetkých stupňov a druhov, ako aj s inými skupinami 
a jednotlivcami návštevníckej verejnosti predovšetkým rodín s deťmi.  
 
 
V roku 2006 sa v rámci realizácie projektu Škola v múzeu – veda hrou udialo nasledovné: 
 

• všetky múzeá SNM pripravili špeciálne programy a podujatia pre deti a mládež, ktoré sa 
viažu k prezentovaným expozíciám alebo aktuálnym výstavám a začali ich postupne 
realizovať. Ako prvé s obdobnými aktivitami začalo Prírodovedné múzeum (do februára), 
ktoré na to využíva nové priestory sprístupnené v rámci  novej expozície Zázrak prírody – 
tzv. Objavovňu, kde  boli realizované špecializované programy pre školskú mládež a tiež 
pripravilo detského sprievodcu k výstave Stratený svet mamutov. Historické múzeum, 
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k výstave Leonardo da Vinci – zvedavý génius zasa pripravilo nielen tvorivé dielne, 
prednášky a koncerty pre deti a dospelých, ale aj školské listy pre pedagógov a detského 
sprievodcu výstavou. Výstava „Komunikácia.2007“, vyvierajúca zo spolupráce SNM a SAV 
bola pripravovaná od počiatku ako interaktívny osvetovo – vzdelávaco – zábavný projekt 
určený najmä deťom a mládeži – v školských skupinách alebo individuálne s rodičmi. Snaha 
o maximalizáciu potenciálu výstavy vrcholila cyklom špeciálnych kurátorských sprievodov 
výstavou určený pedagógom všetkých typov škôl aby dokázali čo najlepšie sprostredkovať 
informácie obsiahnuté výstavou v rôznych predmetoch (dejiny, fyziky, chémia, geometria, 
matematika...). Množstvo podujatí obdobného typu pripravilo aj Múzeum bábkarských 
kultúr a hračiek, Spišské múzeum v Levoči, múzeá v Martine, Prírodovedné múzeum 
(Lovecká sezóna v múzeu) a ďalšie.  Zároveň niektoré špecializované múzeá rozvíjali aj 
doterajšiu spoluprácu so školami – napr. Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku v rámci aktivít smerujúcich k predchádzaniu netolerantnosti, 
xenofóbie, rasizmu či nezdravému nacionalizmu. 

 
• v niektorých múzeách sa postupne, v rámci možností účelových prostriedkov poskytnutých 

na tento prioritný projekt,  materiálno – technicky dobudovávali a adaptovali potrebné 
priestory na realizáciu tvorivých dielní, prednášok a pod. 

 
• informácia o týchto programoch, pásmach a podujatiach ako aj  o jednotlivých expozíciách 

a pracoviskách SNM a ich možnom využití pri výchovno-vzdelávacom procese, bola 
sprostredkovaná špeciálnym, sumárnym informačným materiálom,  v 21 verziách ( pre 
každé múzeum a v jeho rámci aj pre jeho existujúce filiálky) po 2 000 kusov v celkovom 
náklade 42 000 ks, ktorý bol ako komplexná ponuka v špeciálnej obálke s logom 
projektu distribuovaný do všetkých škôl základných a stredných škôl v SR, 
a neskôr ešte raz lokálne, v rámci spádového regiónu múzea iba jeho materiály.  

 
• pripravilo sa množstvo iných tlačovín propagujúcich špeciálne programy pre deti a mládež 

distribuovaných v rámci jednotlivých múzeí a ich expozícií 
 

• pripravil sa technicky a organizačne  vznik oddelenia múzejnej pedagogiky v rámci 
Riaditeľstva SNM, ktoré v druhom polroku koordinovalo aktivity jednotlivých múzeí v tejto 
oblasti 

 
• oddelenie múzejnej pedagogiky pripravilo a SNM podalo dva projekty pre Európsky sociálny 

fond s cieľom zlepšiť ľudské zdroje v oblasti práce s deťmi a mládežou v podmienkach 
múzejníctva na Slovensku 

 
• zabezpečili sa všetky náležitosti potrebné pre riadny priebeh denného detského letného 

tábora – Týždeň objavov 
 
Napriek týmto aktivitám, smerujúcim k podnetu na využitie KP nielen v rámci organizovaných 
návštev múzea ale aj individuálnu prehliadku expozícií a výstav (čo je však limitované vekom 
dieťaťa): od možnosti využitia širokej ponuky špecializovaných vyučovacích hodín, prednášok, 
kurátorských sprievodov až po scénické programy, koncerty, tvorivé dielne a  iné programy 
rodinného typu, čo sa týka výberu KP, sa v sledovanom období úsilie SNM stretlo iba s jedným 
výraznejším (lokálnym) záujmom.  
 
Úsilie SNM o revitalizáciu činností spadajúcich pod pojem múzejná pedagogika sa stretlo so 
značným a prevažnej miere pozitívnym ohlasom, no väčšina detských a mládežníckych 
návštevníkov týchto podujatí zaplatila peniazmi v hotovosti a nie KP.  
 
Analýza čísiel z vyššie uvedenej tabuľky, opierajúca sa o informácie jednotlivých riaditeľov múzeí 
SNM ako aj anketovaných detských i pedagogických návštevníkov má tieto rezultáty: 
 

1. Projekt KP je závislí na lokálnych (krajských) iniciatívach  VÚC, školských správ a riaditeľov 
škôl čoho výsledkom je v rámci republiky nerovnomerné rozšírenie KP medzi školopovinné 
deti a študentov stredných škôl – napr. SNM – múzeum SNR v Myjave informovalo 
o nedistribúcií KP v rámci Trnavského VÚC 

 
2. Riaditelia a učitelia škôl (okrem BA VÚC) nereflektujú v dostatočnej miere na ponuku SNM 

z mobilných a prevádzkových dôvodov ale (alebo) aj z dôvodov uprednostnenia 
organizovanej návštevy kultúrneho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC (ústne 
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odporúčanie VÚC) či mesta čím sa snažia zvýšiť jeho výnosovú časť čo znamená nižšie 
náklady zo strany VÚC alebo mesta. 

3. Keďže projekt KP predpokladá  individuálny výber jeho vlastníka, ktorý ak sa ho rozhodne 
použiť, preferuje z ponuky inštitúcií registrovaných ako možný príjmateľ KP najmä 
atraktívne a ľahké, zábavné podujatia a žánre = filmy v kinách, muzikály, netradičné 
prezentačné podujatia v lokalitách so slabou sieťou kultúrnych zariadení a tým nízkou 
kultúrnou ponukou (v prípade SNM – múzeum Bojnice). 

 
Samotné vyčlenenie peňazí určených na projekt KP do rozpočtu PO SNM ako súčasť predmetu 
kontraktu so snahou riešiť jeho finančnú v situácií má dvojaký efekt. Na jednej strane použitie 
týchto peňazí v bežnej prevádzke múzea čiastočne pokrylo rozpočtový deficit v časti obligatórnych 
výdavkov no na strane druhej, ich následné nepreplatenie znižuje rozsah použiteľných hotových 
peňazí v jednotlivých múzeách. Zvlášť problém to bolo najmä v prípade tzv. hradných múzeí SNM, 
kde výnosy zo vstupného tvoria vždy minimálne 50% z celkového rozpočtu múzea.  
Navýšenie rozpočtu z titulu výberu KP do časti rozpočtu SNM Prioritné projekty malo za následko 
nemožnosť saturovať v úplnosti výpadok z príjmov pre tie organizačné zložky SNM, ktoré 
nerealizovali príslušný PP. Vedenie SNM v prípade múzeí, ktoré prekročili stanovený limit výberu KP 
aspoň čiastočne, spolu vo výške 1 100 tis. Sk refundovalo výpadok z príjmov. Celkové výnosy 
z tržieb SNM za rok 2006 preto boli očistené od virtuálnych peňazí z KP a na druhej strane 
navýšené o refundáciu. 
 
Ako zásadný problém celého projektu však vidíme nepripravenosť (adekvátny personál 
a materiálno-technická vybavenosť) väčšiny kultúrnych inštitúcií financovaných 
z verejných zdrojov jednak v oblasti prípravy a realizácie príťažlivých a profesionálne 
zvládnutých aktivít nadväzujúcich na školské osnovy a tiež v organizácií atraktívnych no 
zmysluplných mimoškolských voľnočasových aktivít. Neexistencia múzejnej a galérijnej 
pedagogiky, iba počiatky revitalizácie - návratu práce s deťmi a mládežou do pamäťových 
inštitúcií je zásadná nevýhoda  v súťaži s pasívnym konzumovaním povrchne 
atraktívnych, zväčša iba reprodukovaných komerčných produktov, v kvázikultúrnych 
inštitúciách, ktorým bol umožnený vstup do systému.  
Samotné KP v rukách detí s nevybudovanými kultúrnymi návykmi či organizovaných na 
skupinové povinné návštevy neatraktívnych lokálnych kultúrnych inštitúcií, záujem 
o konzumáciu hodnotnejších statkov nevybuduje.  
 
Vzhľadom na uvedené:   

� nerovnomernosť k prístupe a tým aj využívanie KP,  
� doteraz neodstránené administratívne problémy s funkčnosťou preplácania KP,  
� nesystémové včlenenie PO a RO zriaďovaných MK SR, kde im bol v snahe zakryť 

rozpočtový deficit daný „preddavok“, čím sa však skresľujú výnosy a znižuje disponibilita 
peňazí na aktuálne potreby inštitúcie 

� a predovšetkým nepripravenosť prostredia pripraviť rovnako atraktívnu no hodnotnejšiu 
ponuku ako iné subjekty participujúce na projekte  

odporúčame prehodnotiť existenciu Programu KP v ďalších rokoch, minimálne však do doby 
vytvorenia adekvátnych podmienok pre prácu s deťmi a mládežou v kultúrnych inštitúciách 
hradených čiastočne či úplne z verejných zdrojov.   
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Plnenie predmetu kontraktu na rok 2006 v bode 4. 
 

 Prioritné projekty. 
 

Kontrakt medzi SNM a MK SR pre rok 2006 určil 25 prioritných projektov pre SNM spolu vo výške 
23 043 tis. Sk. Ide o projekty z podprogramov a) Podpora kultúrnych aktivít PO a RO, b) 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí, c) Projekt nákupu zbierkových predmetov, d) Nákup 
dopravných prostriedkov všetkých druhov, e) Projekt informatizácie kultúry.  
Všetky kultúrne aktivity a), b), c) a e) v prvom polroku 2006 ešte prebiehali a žiaden projekt nebol 
po vecnej alebo finančnej stránke uzatvorený. V úplnosti sa realizovali iba niektoré nákupy 
automobilov – d).  
 
Predbežné plnenie prioritných projektov SNM za prvý polrok je nasledujúce:  
 

a) Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
 

Prioritný projekt č. a  1) 
Názov projektu: Rekonštrukcia budovy SNM na Vajanského nábreží 2 

v Bratislave so zvýšením tepelného odporu fasády, 
rekonštrukcie inštalácií a do pôvodného dispozičného stavu 

Doba realizácie projektu: 2006 - 2009 
Miesto realizácie projektu: Bratislava, Vajanského nábrežie 2 
 
Stručná charakteristika projektu: 
Rekonštrukcia fasády je nutná za účelom zníženia energetických strát a opráv trhlín vznikajúcich 
postupným dosadaním budovy založenej na nekonsolidovanej základovej pôde. Rekonštrukcia 
suterénu bude realizovaná z časti do pôvodného stavu, resp. za účelom jeho optimálnejšej 
využiteľnosti. Rekonštrukcia a modernizácia NN a slaboprúdových sietí (EZS a EPS) a je nutná 
z dôvodu neplnenia požiarnych predpisov, na ochranu hnuteľného kultúrneho dedičstva. Zriadenie 
technológií a primeraného osvetlenia je potrebná na dosiahnutie kvality výstavných priestorov na 
možnosť realizácie aktivít vyššieho štandardu.  
Objekt pôvodne i dnes slúži ako účelová budova  Slovenského národného múzea, s prevážne s  
výstavnou funkciou, ktorá je doplnená najmä prírodovednými depozitármi a odbornými 
pracoviskami, ku ktorým sa stála prírodovedná expozícia viaže. 
Stav realizácie projektu: 
V prvom polroku bol formovaný predmet obstarávania na verejné obstarávanie na:    

• zameranie budovy v digitálnom vyhotovení,  
• na architektonicko-historický prieskum fasády a  
• na vyhodnotenie stavebno-technického stavu fasády.  

Tieto kroky sú v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave a súvisia 
s prípravou rekonštrukcie  budovy. V zmysle zásad verejného obstarávania bolo oslovených viacero 
projektantov a odborne spôsobilých osôb zo zoznamu oprávnených osôb na vykonanie  
architektonicko-historický prieskum. Samotný výskum a projektovanie boli realizované v druhom 
polroku 2006. Materiály boli vypracované vo vysokej kvalite a v zmysle požiadaviek KPÚ Bratislava 
o ochrane pamiatok. Výber zhotoviteľov bol realizovaný dodržaním predpisov o verejnom 
obstarávaní.   
 
Prioritný projekt  č: a 2 ) 
Názov projektu:   Prípojka nn v Múzeu slovenskej dediny (MSD) 
Doba realizácie projektu*:  2006  
Miesto realizácie projektu:  SNM – v Martine, Múzeum slovenskej dediny, 
     Jahodnícke háje,  
Stručná charakteristika projektu: 
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Múzeum slovenskej dediny v  Martine bolo ako celoslovenská národopisná expozícia v prírode 
budované od r. 1967 a do súčasnosti je v jeho areáli na ploche 15,5 ha postavených 128 objektov 
obytného, hospodárskeho, technického, sakrálneho a spoločenského charakteru.   
V r. 1986 bola v areáli MSD vybudovaná stavenisková, provizórna nn káblová prípojka, ktorá je 
v prevádzke doteraz. Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia z novembra 
2003, vyhotovená revíznym technikom – špecialistom konštatuje, že existujúca káblová prípojka 
nn nie je spôsobilá bezpečnej prevádzky. Káblová prípojka je vedená po drevených oporných 
stožiaroch, na viacerých miestach má poškodenú vonkajšiu izoláciu, kábel je odtrhnutý od nosného 
lana, drevené stĺpy v styku so zemou sú prehnité a nie sú dostatočne upevnené. Z uvedeného 
dôvodu je bezpodmienečne nutné rekonštruovať prípojku nn s uložením do zeme a vymeniť 
zastaralé a normám STN nevyhovujúce elektrické skrine RIS. 
S rekonštrukciou prípojky nn je neodkladná a nevyhnutná aj výmena elektrických vykurovacích 
zariadení v prevádzkových objektoch MSD, ktoré sú nateraz vykurované elektrickými 
akumulačnými pecami z roku 1986. Časť týchto telies je nefunkčná, súčiastky potrebné na ich 
opravu sa už nevyrábajú a celkove spotreba elektrickej energie je neprimerane vysoká. Tento stav 
je potrebné riešiť výmenou starých pecí za účinnejšie a hospodárnejšie médiá. 
Stav realizácie projektu: 

Zhotoviteľ prípojky bol vybratý na základe zákona o verejnom obstarávaní. Náklady na 
projektovú dokumentáciu boli vo výške 23 800,00 Sk ( 2,4%, čo je náklad primeraný danej 
investícií). Celkové náklady na realizáciu boli v zmysle Zmluvy o dielo vo výške 982 611,70 Sk, čo 
bolo financované takto:  
- 700 tis. Sk, z danej investičnej akcie,   
- 283 tis. Sk z Fondu reprodukcie SNM z odpisov,   
- 23, 8 tis. Sk na projektovú dokumentáciu tiež z FR SM z odpisov.  
Dielo bolo realizované včas a náležitej kvalite. 
 
Prioritný projekt  č: a 3 ) 
Názov projektu:                     Najstaršie dejiny Slovenska 
Doba realizácie projektu:     rok  2006 
Miesto realizácie projektu:    Bratislava Žižkova  16,  

Rekonštruovaná kúria, výstavný pavilón SNM 
Stručná charakteristika projektu: 
Prezentácia najvýznamnejších z archeologických nálezov z celého územia Slovenska zmenu 
štruktúr prezentujúcich vývoj ľudskej spoločnosti na území medzi Karpatským oblúkom a Dunajom 
za posledných 500 000 rokov.  
Stav realizácie projektu: 
Rekonštrukcia objektu Žižkova 14-16 bola ukončená v apríli 2006. Archeologické múzeum 
pripravilo scenár expozície (dlhodobej výstavy), zabezpečilo ošetrenie zbierkových predmetov, 
ktoré mali byť použité v expozícií, zadalo vytvorenie niekoľkých fyzických či virtuálnych vizualizácií 
stavieb či archeologických lokalít. Dokončili sa fotografické práce a vytvorilo sa niekoľko návrhov 
architektonicko – vizuálneho riešenia výstavy.  Ukončeniu projektu  v stanovenom termíne – jún 
2006 – zabránilo predovšetkým administratívne opatrenia MK SR, ktoré zastavilo procesy 
verejného obstarávania v organizáciách priamo riadených MK SR (nemožnosť nákupu výstavného 
fundusu) ale aj problémy s odovzdávaním stavby výstavného pavilónu Podhradie od dodávateľa 
(nefunkčná resp kaziaca sa klimatizácia).  
Výstavný projekt bol v úplnosti dokončený v decembri 2006 a verejnosti sprístupnený začiatkom 
roka 2007. Zároveň s jeho propagáciou sa začala tiež masívna propagácia existencie výstavného 
pavilónu Podhradie a aktivít v jeho rámci. 
 
 
Prioritný projekt  č: a 4 ) 
Názov projektu:   Zvedavý génius: Leonardo da Vinci (Codex Atlanticus) 
Doba realizácie projektu:  apríl 2006 – september 2006 
Miesto realizácie projektu:  Bratislavský hrad (2. poschodie) 
Stručná charakteristika projektu: 
Prezentácia najznámejšieho a najkonzistentnejšieho spomedzi Leonardových kódexov - Codex 
Atlanticus, ktorý  bol ako faximile vydaný vydavateľstvom Hoepli v roku 1894 pod kurátorským 
vedením univerzity Accademia dei Lincei v podobe výstavy pripravenej významnými vedeckými 
a múzejnými inštitúciami v Taliansku. Celkový rozsah výstavy je viac než 90 bežných metrov 
panelov na ploche približne 400 metrov štvorcových. 
Stav realizácie projektu:  
Výstava bola otvorená 28. 4.  2006 a trvala do 5. 10. 2006. K výstave bola vydaná aj slovenská 
jazyková mutácia katalógu Codex atlanticus. Pre školskú mládež bol spracovaný edukačný materiál 
(príručka pre učiteľov a detský sprievodca), využívaný pri práci so školami. K výstave je pripravená 
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veľká marketingová kampaň ako aj množstvo sprievodných podujatí a súťaž o vecné ceny. Celý 
výstavný projekt bol vysoko pozitívne hodnotený odbornou a širokou verejnosťou a vo významnej 
miere prispel k vysokej návštevnosti na Bratislavskom hrade (spolu 121 090 návštevníkov). Pre 
jeho pozitívne prijatie širokou verejnosťou sa SNM – HM dohodlo so talianskym 
spoluusporiadateľom Icograf na jeho predĺžení do začiatku októbra. 
 
Prioritný projekt č: a 5) 
Názov projektu:       Fujara a ľudové hudobné nástroje - umenie, majstrovstvo a remeslo 
Doba realizácie výstavy:   máj –  september 2006 
Miesto realizácie:             Predsálie Hudobnej siene na 1. poschodí Bratislavského hradu  
Hlavné zameranie projektu:  

Výstava prezentuje tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje výberom z najcennejších 
muzeálnych fondov na Slovensku (prioritne zo zbierok SNM) a približuje ich domácej a zahraničnej 
verejnosti. Stanovenie času prezentácie a základnou motiváciou pre realizáciu výstavy je 
podmienené skutočnosťou, že slovenský ľudový hudobný nástroj „fujara“ sa v závere roka 2005 
dostal na Zoznam diel ústneho a nehmotného dedičstva humanity UNESCO 
Stav realizácie projektu:   

Výstava na ploche do 100 m2 bola otvorená 13. 7. 2006 na Bratislavskom hrade. Priniesla 
reprezentatívny výber ľudových hudobných nástrojov, fotografické, audio a audiovizuálne 
dokumenty, čím v optimálnej miere približuje návštevníkovi fujaru a jej jedinečnosť ako hudobného 
dychového nástroja.  Bola pripravená so zreteľom jej následnej reinštalácie v sídle UNESCO 
v Paríži, ktorá prebehla v auguste 2006. Výstavou získalo SNM hodnotný výstavný projekt, ktorý je 
možné využívať na štátu kultúrnu reprezentáciu. 

 
Prioritný projekt  č:  a 6 ) 
Názov projektu:   Stratený svet mamutov – Mamuty na Slovensku 
Doba realizácie projektu:  apríl – september 2006 
Miesto realizácie projektu:  budova SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava 
Stručná charakteristika projektu:  
Výstava komplexne predstaví najznámejšieho vyhynutého živočícha posledného veľkého zaľadnenia 
na Zemi v období mladého pleistocénu pred 75 000 až 10 000 rokmi – mamuta srstnatého  
Stav realizácie projektu: 

Výstava bola úspešne realizovaná v spolupráci s Moravským zemským múzeom v Brne. Počas 
realizácie výstavy bol projekt rozšírený na dvojvyýstavu Stratený svet mamutov – Mamuty na 
Slovensku, Zdeněk Burian – majster palety dávnych vekov.  Výstava bola otvorená 17. mája 2006 
a trvala do 30. októbra 2006. Jej súčasťou je aj originálny film „Stratený svet slovenských 
mamutov“, pripravený v koprodukcii pre túto príležitosť. Od svojho otvorenia je mimoriadne 
pozitívne hodnotená návštevníkmi, ktorí navštevujú aj sprievodné podujatia pripravené k výstave – 
prednášky, filmové dokumenty, detské tvorivé dielne k prezentovanej téme. K výstave vyšlo 
množstvo tlačovín (o. i. detský sprievodca výstavou) a bol pripravený rozsiahly marketing. Celková 
návštevnosť v PM v čase trvania výstavy: 58 032 návštevníkov (10 454 poukazov). Priemerná 
mesačná návštevnosť v máji až auguste 2006, t.j. počas trvania výstavy bola 11 450 
návštevníkov/mesiac (priemerná návštevnosť v adekvátnych mesiacoch r. 2004 bola cca 3 680 
návštevníkov/mesiac; v r. 2005 3 860 návštevníkov/mesiac); 
Aj vďaka tomuto projektu si Prírodovedné múzeum udržalo výšku návštevnosti z roka 2005 
(dvojvýstava Tajomná Indonézia a Stále je čo objavovať - fotografie National Geographic zvýšila 
návštevnost PM v roku 2005 o 100% na 86 tis. osôb), avšak tentoraz pôvodným projektom 
realizovaným a produkovaným iba v rámci SNM. 
 
Prioritný projekt  č: a 7) 
Názov projektu:   Kúria z Blážoviec - rekonštrukcia expozičného  

objektu na Múzeum rómskej kultúry,  vrátane 
expozície 

Doba realizácie projektu:  2006 - 2007 
Miesto realizácie projektu:  SNM - Múzeum slovenskej dediny, 
     Jahodnícke háje, Martin 
Stručná charakteristika projektu: 
V objekte kúrie z Blažoviec, nachádzajúcej v Múzeu slovenskej dediny,   budú umiestnené pracovné 
priestory Múzea kultúry Rómov na Slovensku a  expozícia dejín rómskeho etnika. V bezprostrednej 
blízkosti kúrie budú situované 3 expozičné obydlia, prezentujúce spôsob bývania a života 
usadlejších Rómov. 
Stav realizácie projektu: 
SNM - Múzeá v Martine má v súčasnosti zabezpečenú komplexnú stavebnú dokumentáciu na 
realizáciu projektu – obnova strešnej krytiny kúrie. Realizácia stavebných prác bola posunutá na 
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koniec septembra 2006 z dôvodu neobmedzovania pohybu návštevníkov v skanzene počas hlavnej 
turistickej sezóny. Vodovodná a kanalizačná prípojka objektu boli napojené na existujúcu 
vodovodnú a kanalizačnú sieť areálu MSD. Elektrická prípojka zásobuje elektrinu do vnútorných 
elektrických rozvodov v objekte kúrie cez zabudované elektrické vykurovanie konvektormi. Celkové 
náklady na realizáciu tejto etapy boli vo výške 399 950,50 Sk.  
Múzeum v súčasnosti finalizuje  prípravu technického scenára stálej expozície, ktorá by mala byť 
inštalovaná v rekonštruovanej kúrií. 
 
 
Prioritný projekt  č: a  8) 
Názov projektu:  Poklady mincí na Slovensku zo zbierok SNM (Historické 

a Archeologické múzeum) 
Doba realizácie projektu:  december 2006 – október 2007 
Miesto realizácie projektu:  Palác Bratislavského hradu (2. poschodie) 
Stručná charakteristika projektu: 
Výstava Poklady mincí na Slovensku v SNM - Historickom múzeu na Bratislavskom hrade 
prezentuje najväčšie nálezy mincí na Slovensku zo zbierok SNM - Historického múzea (Kabinet 
numizmatiky) a SNM - Archeologického múzea.  
Stav realizácie projektu: 
Historické múzeum v spolupráci s Archeologickým múzeom pripravilo libreto a scenár výstavy,  čo 
bolo spojené s rekatalogizáciou zbierkových predmetov v systéme ESEZ a ich obrazovou 
fotodokumentáciou. Zároveň boli všetky mince odborne ošetrené. Na výstavu, ktorá sa realizovala 
ako vnútroinštitúcionalný tender SNM, bol zakúpený nový výstavný fundus, s dôrazom na dôsledné 
zabezpečenie zbierkových predmetov (špeciálne bezpečnostné vitríny). Výstava bola pre verejnosť 
otvorená 8. decembra 2006 na Bratislavskom hrade. Jej súčasťou je aj katalóg, skladačka, plagát 
a tiež tlačovina určená deťom (kvíz o pokladoch). Momentálne možno hovoriť o najvýznamnejšej 
numizmatickej prezentácií na Slovensku mimo rámca Múzea mincí a medailí v Kremnici. Už prvé 
týždne ukázala záujem verejnosti o prezentáciu numizmatického materiálu.  
 
 
Prioritný projekt  č: a 9 ) 
Názov projektu:   Škola v múzeu   
Doba realizácie projektu:  2006  - prípravná etapa 
Miesto realizácie projektu:  všetky múzeá SNM na celom  území Slovensku 
Stručná charakteristika projektu: 
Projekt Škola v múzeu má výrazne zlepšiť a rozšíriť komunikáciu múzeí so školami všetkých 
stupňov a druhov, ako aj s inými skupinami a jednotlivcami návštevníckej verejnosti. V roku 2006 
sa v rámci  projektu pre jednotlivé múzeá a ich pracoviská pripravia  prezentačné a informačné 
prostriedky, ktoré považujeme (na základe vyhodnotenie priebehu našich skušobných realizácií v  
roku 2005) za nevyhnutné.                                                                               
Stav realizácie projektu: 
V rámci realizácie projektu: 

• všetky múzeá SNM pripravili špeciálne programy a podujatia pre deti a mládež, ktoré sa 
viažu k prezentovaným expozíciám alebo aktuálnym výstavám a začali ich postupne 
realizovať. Ako prvé s obdobnými aktivitami začalo Prírodovedné múzeum (do februára), 
ktoré na to využíva nové priestory sprístupnené v rámci  novej expozície Zázrak prírody – 
tzv. Objavovňu, kde  boli realizované špecializované programy pre školskú mládež a tiež 
pripravilo detského sprievodcu k výstave Stratený svet mamutov. Historické múzeum, 
k výstave Leonardo da Vinci – zvedavý génius zasa pripravilo nielen tvorivé dielne, 
prednášky a koncerty pre deti a dospelých, ale aj školské listy pre pedagógov a detského 
sprievodcu výstavou. Výstava „Komunikácia.2007“, vyvierajúca zo spolupráce SNM a SAV 
bola pripravovaná od počiatku ako interaktívny osvetovo – vzdelávaco – zábavný projekt 
určený najmä deťom a mládeži – v školských skupinách alebo individuálne s rodičmi. Snaha 
o maximalizáciu potenciálu výstavy vrcholila cyklom špeciálnych kurátorských sprievodov 
výstavou určený pedagógom všetkých typov škôl aby dokázali čo najlepšie sprostredkovať 
informácie obsiahnuté výstavou v rôznych predmetoch (dejiny, fyziky, chémia, geometria, 
matematika...). Množstvo podujatí obdobného typu pripravilo aj Múzeum bábkarských 
kultúr a hračiek, Spišské múzeum v Levoči, múzeá v Martine, Prírodovedné múzeum 
(Lovecká sezóna v múzeu) a ďalšie.  Zároveň niektoré špecializované múzeá rozvíjali aj 
doterajšiu spoluprácu so školami – napr. Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku v rámci aktivít smerujúcich k predchádzaniu netolerantnosti, 
xenofóbie, rasizmu či nezdravému nacionalizmu. 
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• v niektorých múzeách sa postupne, v rámci možností účelových prostriedkov poskytnutých 
na tento prioritný projekt,  materiálno – technicky dobudovávali a adaptovali potrebné 
priestory na realizáciu tvorivých dielní, prednášok a pod. 

• informácia o týchto programoch, pásmach a podujatiach ako aj  o jednotlivých expozíciách 
a pracoviskách SNM a ich možnom využití pri výchovno-vzdelávacom procese, bola 
sprostredkovaná špeciálnym, sumárnym informačným materiálom,  v 21 verziách ( pre 
každé múzeum a v jeho rámci aj pre jeho existujúce filiálky) po 2 000 kusov v celkovom 
náklade 42 000 ks, ktorý bol ako komplexná ponuka v špeciálnej obálke s logom 
projektu distribuovaný do všetkých škôl základných a stredných škôl v SR, 
a neskôr ešte raz lokálne, v rámci spádového regiónu múzea iba jeho materiály.  

• pripravilo sa množstvo iných tlačovín propagujúcich špeciálne programy pre deti a mládež 
distribuovaných v rámci jednotlivých múzeí a ich expozícií 

• Pripravil sa technicky a organizačne  vznik oddelenia múzejnej pedagogiky v rámci 
Riaditeľstva SNM, ktoré v druhom polroku koordinovalo aktivity jednotlivých múzeí v tejto 
oblasti. 

• Oddelenie múzejnej pedagogiky pripravilo a SNM podalo dva projekty pre Európsky 
sociálny fond s cieľom zlepšiť ľudské zdroje v oblasti práce s deťmi a mládežou 
v podmienkach múzejníctva na Slovensku 

• zabezpečili sa všetky náležitosti potrebné pre riadny priebeh denného detského letného 
tábora – Týždeň objavov 

 
 
Prioritný projekt  č: a 10 ) 
Názov projektu:  Národný stratégia ochrany biodiverzity - II. ÚLOHA AKČNÉHO PLÁNU 
PRE IMPLEMENTÁCIU NÁRODNEJ STRATÉGIE OCHRANY BIODIVERZITY NA SLOVENSKU 
Doba realizácie projektu:  2002 - 2010 
Miesto realizácie projektu:  Prírodovedné múzeum – 2. a 3. poschodie 
Stručná charakteristika projektu: 
Národný program diverzity prírody SNM realizuje v zmysle schválené programu uznesením vlády 
z roku 2002. Úlohu programu je pripraviť expozíciu cca na ploche 1500 m2 v budove na III., 
následne na II. poschodí o diverzite prírody.  
Pre rok 2006 boli okrem investičných zámerov rozpracované aj dve vedecko-výskumné úlohy:  
1. V SNM – Prírodovednom múzeu vybudovať elektronickú dokumentáciu hmotných dokladov 
vývoja a stavu prírody a položiť základ pre Centrálnu /Národnú databázu zbierok biodiverzity 
Slovenska a  
2. Monitorovanie rozšírenia vybraných komponentov biodiverzity Slovenska s akcentom na 
plánovitý odber a múzejnú dokumentáciu vzácnych a ohrozených zložiek bioty v zbierkach PM SNM. 
 
Stav realizácie projektu: 
V roku 2005 na realizácii expozície Biodiverzity nebol vyčerpaný finančný objem 892 924,80 Sk 
vzhľadom na viaceré požiadavky naviac najmä zo strany obstarávateľa, zmien na definitívne 
dotvorenie a záujmu neustáleho vylepšovania kvality realizovaného diela. Expozícia Zázrak prírody 
– Biodiverzita Zeme a stredisko mimoškolského vzdelávania – Objavovňa bola otvorená vo februári 
2006 a následne pre zhotoviteľa bola uhradená zadržaná finančná čiastka. Práce na realizácií 
programu určené na rok 2006 boli zmluvne dohodnuté s dodávateľom prác až na  II. polrok 2006 
(zasadacia miestnosť na III. poschodí).  
Objavovňa sa postupne v priebehu roka zariadila nábytkom a technikou, no už hneď po 
sprístupnení bola plne využívaná školami. Na zabezpečovanie aktivít v Objavovni (prezentácie 
interaktívnych vzdelávacích programov, prednášok aj prostredníctvom externých prednášateľov) sa 
použila čiastka 50 tis. Sk z prostriedkov projektu.  
V sledovanom období boli v rámci projektu riešené aj vedecko-výskumné úlohy, na ktoré sa 
priebežne čerpali finančné prostriedky z bežného transferu.  

Slovenskému národnému múzeu rozpočtovými opatreniami MK SR v 1. polroku 2006 boli 
účelovo navýšené finančné prostriedky na kapitálový transfer. Realizácia prostriedkov bola v rámci 
akcie použitá na dokončenie priestorov na III. poschodí v budove SNM na Vajanského 2 (stavebné 
a interiérové úpravy prednáškového priestoru) v 2. polroku 2006. Dodatok zmluvy o dielo na 
uvedený objem bol zmluvne dohodnutý s dodávateľom realizácie. Z kapitálového príspevku sa 
zrealizoval nový kazetový podhľad s novým vyhovujúcim osvetlením priestoru. Rekonštruovali sa 
ďalej armatúry vykurovacích telies, dvere, parkety a steny, ktoré v priestore dostali novú 
povrchovú úpravu a doplnili sa chýbajúce dverné krídla. Priľahlé priestory boli prispôsobené k účelu 
ich novému využitiu. Revitalizácia priestoru nie je ukončená. V budúcom rozpočtovom období je 
nutné investovať do tieniacej techniky a protislnečných fólií na okná, pretože priestor je 
orientovaný na JV a  J stranu a v letnom období je značne prehrievaný a na zariadenie interiéru. 
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Pre nedostatok prostriedkov nebola realizovaná oddeľovacia skladacia drevená stena, rekonštrukcia 
okien a priestor zostal nevybavený mobiliárom.  
Realizovaná investícia bude v budúcnosti dôstojne doplňovať doterajšie zrekonštruované priestory 
programu stratégie ochrany biodiverzity.   
Menšia časť finančných prostriedkov sa použila na technické dovybavenie Objavovne.  
 
Projekt budovania elektronickej dokumentácie riešil najmä: 

1. Herbárový management  

a) Spolupráca s BÚ SAV pri príprave novej – sieťovej verzie Herbárového 
managementu, ktorá by mala byť sprevádzkovaná začiatkom roku 2007. 

b) Elektronické spracovanie zbierok v Herbárovom managemente: 4 033 položiek, 
z toho: 2 292 položiek vyšších rastlín a 1 741 položiek nižších rastlín. 

2. Spolupráca na implementácii CEMUZ-u 

a) Pripomienkovanie a usmerňovanie vývoja evidenčného softvéru ESEZ pre prírodné 
vedy. 

b) Seminár Prírodovedné zbierky – evidencia a prezentácia, Dolná Krupá, 16. – 17. 
10. 2006   
J. Kautman: Návrh štandardných postupov a výber údajov pri zapisovaní 
prírodovedných zbierok v elektronickom spracovaní (referát spojený s workshopom 
17. 10. 2006). 

c) Metodické spracovanie podkladov a spolupráca so všetkými múzejnými 
prírodovednými pracoviskami. 

 
Monitorovanie vybraných komponentov biodiverzity Slovenska v roku 2006 prineslo nasledovné 
výsledky: V súlade so zameraním a základnými cieľmi projektu sa pri terénnych výskumoch 
monitorovali vybrané komponenty biodiverzity (podľa odbornej špecializácie riešiteľov) a robila sa 
ich dokumentácia. Terénne pozorovania, fotodokumentačný a prírodný materiál sa využijú pri 
príprave II. etapy trvalej prírodovednej expozície, ktorá bude akcentovať diverzitu prírody 
Slovenska, ako aj pri ostatných prezentačných aktivitách, zameraných na environmentálnu 
výchovu. Viaceré z úloh sú napojené na projekty medzinárodného dosahu a majú význam 
z celospoločenského hľadiska.  
 
Vzhľadom k tomu, že v r. 2005 sa skončila I. etapa riešenia projektu, všetci riešitelia odovzdali 
záverečné správy za túto etapu riešenia. V priebehu roku 2006 sa pripravovali publikačné výstupy 
a pokračovalo sa vo výskume II. etapou, alebo sa zahájilo riešenie nových čiastkových úloh. 
Publikačné výstupy za rok 2006 sú uvedené pri jednotlivých čiastkových úlohách. Získané poznatky 
sa použili pri viacerých odborných referátoch, prednáškach či prezentačných aktivitách pre širokú 
verejnosť (porovnaj so Správou o plnení hlavných úloh SNM-PM v roku 2006). 
 
 
                                                          
Prioritný projekt  č:    a 11  ) 
Názov projektu:   Archivačný systém MŽK     
Doba realizácie projektu:  august 2006 až august 2008 
Miesto realizácie projektu:  Stála expozícia holokaustu v synagóge v Nitre    
Stručná charakteristika projektu:   
Elektronický systém archivácie obrazových a textových dokumentov v stálej expozícii holokaustu 
v synagóge v Nitre, ktorý má zabezpečiť vysokú kvalitu archivovaných multimediálnych 
dokumentov.  Umožniť triedenie a správu vyhľadávaných informácii.           
Stav realizácie projektu: 
MŽK zrealizovalo v roku 2006 všetky časti projektu - dodaný softwér na archivačný systém bol 
vyvinutý a dodaný za cieľom archivácie video a iných filmov a fotografií. Kópia dodaného softvéru 
na CD nosiči bola v jednom vyhotovení uložená aj do spisového archívu SNM.  
V súčasnosti sa vkladajú zhromaždené audio-vizuálne informácie o mŕtvych alebo výpovede ešte 
žijúcich účastníkov holocaustu na Slovensku. Záver etapy vkladania doteraz zhromaždených 
informácií sa predpokladá do začiatku roka 2007, kedy sa predpokladá aj sfunkčnenie celého 
systému pre externých užívateľov. V rokoch  2007-2008 sa ráta  so zabezpečením kompatibility 
softwarového vybavenia MŽK s ostatnými múzeami židovskej kultúry v Európe a s Múzeum Jad 
Vašem v Jeruzaleme v Izraeli.  
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Prioritný projekt  č: a 12) 
Názov projektu:    Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo  
Doba realizácie projektu:   dlhodobo, časopis vychádza od roku 1952  
Miesto realizácie projektu:   SNM – Riaditeľstvo, Bratislava 
Stručná charakteristika projektu: 
Časopis vydáva SNM a  Pamiatkový úrad SR,  vychádza štvrťročne, má celoslovenskú pôsobnosť. Je 
to fórum prezentácie najnovších  vedeckých poznatkov z oblastí: história, umenoveda archeológia, 
architektúra, reštaurovanie, svetové kultúrne dedičstvo ap. tak aby bolo príťažlivé pre odborníkov 
aj laickú verejnosť, vrátane mládeže. Prezentáciu smerom do zahraničia umožňuje aj vydanie 
cudzojazyčných čísel (naposledy v roku 2005). 
Stav realizácie projektu:                                                                                                                         
V roku 2006 vyšli štyri plánované čísla revue Pamiatky a múzeá. Čísla boli polytematické, len č. 3 
sa väčšmi zameralo na mesto Skalica a jeho okolie, pretože sa tu konalo slávnostné otvorenie Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a udeľovanie výročných cien nášho časopisu.  Pri tejto 
príležitosti sa revue podrobnejšie venovala pamiatkovým hodnotám tohto regiónu.  
V roku 2006 bolo po druhý raz vydané mimoriadne číslo v anglickom jazyku (v náklade 900 ks), 
ktoré bolo výberom reprezentatívnych článkov z predchádzajúceho ročníka časopisu. Výrobu tohto 
mimoriadneho čísla SNM čiastočne dokázalo uhradiť z pridelených prostriedkov PP a ostatné 
náklady spojené s mimoriadnym číslom (vrátane autorských honorárov za cudzojazyčné číslo 
vydané v roku 2005)  uhradené z iných vlastných zdrojov. Preklad cudzojazyčného čísla finančne 
zabezpečil spoluvydavateľ revue, Pamiatkový úrad SR.   
V roku 2006 bol obnovený komisionálny predaj časopisu vo vybraných múzeách SR  a vybraných 
kníhkupectvách Bratislavy, kde sa časopis úspešne predáva. Jeho odbyt na predajných miestach 
stúpol o 125%.  
 
Prioritný projekt  č: a 13) 
Názov projektu: Nákup knižničných jednotiek pre špecializované knižnice 

SNM 
Doba realizácie projektu:    2006 
Miesto realizácie projektu:    SNM – Riaditeľstvo,  

SNM – múzeá Martin,   
SNM – Spišské múzeum v Levoči,  
SNM – Múzeum Betliar 

Stručná charakteristika projektu: 
Nákup časopisov a kníh z najrôznejších spoločenskovedných a prírodovedných odborov pre knižnicu 
SNM a jej pobočky. Ide predovšetkým o tie knihy, zborníky, fontés a časopisy, ktoré SNM nezíska 
v rámci medzinárodnej výmennej siete, a zároveň sú požadované odbornými pracovníkmi SNM 
v rámci ich práce. Ide o kontinuálne dopĺňanie knižničného fondu SNM, spojené aj so zvyšovaním 
odbornej kvalifikácie pracovníkov SNM a zatraktívnením knižnice SNM pre návštevníkov, najmä 
z radov odbornej verejnosti a študentov. 
Stav realizácie projektu: 
Fond knižnice SNM vzrástol v roku 2006 o 568 ks knižničných jednotiek, počet odoberaných 
periodík je 201.  
 

b) Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
 
Prioritný projekt  č: b   1) 
Názov projektu:   Jaro Filip  
Doba realizácie projektu:  2006  
Miesto realizácie projektu:   Slovenský kultúrny inštitút – Praha  
Stručná charakteristika projektu: 
Reinštalácia výstavy venovanej životu a dielu slovenského umelca – hudobníka a divadelníka. 
Výstavu pripravilo SNM - HuM pri príležitosti jeho 5. výročia úmrtia na Bratislavskom hrade. Jej 
panelová časť bude obohatená o prezentovanie trojrozmerných dokumentov a predmetov viažucich 
sa k jeho osobe. 
Stav realizácie projektu: 
Výstava bola slávnostne otvorená 27. júna 2006 v Slovenskom kultúrnom inštitúte v Prahe. 
Výstavu veľmi pozitívne prijala česká kultúrna verejnosť. Repríza výstavy bol a v Múzeu Ľ. Štúra 
v Modre v mesiacoch október- december 2006.   
 

 
Prioritný projekt  č: b   2) 
Názov projektu:   Výstava Slovensko v 16. – 19. storočí   
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Doba realizácie projektu:  2006  
Miesto realizácie projektu:  Berlín, Viedeň,   
Stručná charakteristika projektu:  
Prenosná panelová výstava prostredníctvom obrazového materiálu a textov prezentuje  významný 
úsek dejín Slovenska.  Slovensko predstavuje ako dôležitú súčasť Uhorska, pričom zachytáva 
základné dejinné udalosti daného obdobia vrátane národného vývinu Slovákov.  
Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti o Slovensku a vzbudiť záujem o  ďalšie spoznávanie jeho 
minulosti, ale i súčasnosti.  
Stav realizácie projektu: 
Výstava mala premiéru v januári  v Berlíne a v priebehu roka  2006 bola postupne prezentovaná vo 
Viedni,  v Záhrebe, Rijeke, Osijeku, Katoviciach a vo Varšave.     
 
 
Prioritný projekt  č: b  3) 
Názov projektu:  Alexander Moyzes. Na ceste profesionalizmu  
Doba realizácie projektu:  2006 (jún – september) 
Miesto realizácie projektu:  Slovenský kultúrny inštitút – Praha (resp. České múzeum hudby) 
Stručná charakteristika projektu: 
Výstava venovaná životu a dielu slovenského hudobného skladateľa A. Moyzesa pri príležitosti 100. 
výročia narodenia. Putovná výstava - reinštalovanie v Prahe. V prípade inštalácie v partnerskom 
múzeu – panelová časť obohatená o prezentovanie trojrozmerných dokumentov. 
Stav realizácie projektu: 
Výstava bola otvorená v plánovanom termíne. Jej repríza prebehla v októbri v priestoroch  
Hudobnej akadémie v Krakove v rámci Dni slovenskej kultúry v Poľsku. Výstava bola prezentovaná 
aj v Dome umenia Piešťany, v Múzeu Ľ. Štúra v Modre a v Slovenskej filharmónii v Bratislave.  
 
 
Prioritný projekt  č: b 4 ) 
Názov projektu:    Maliarska tvorba grófa Dionýza Andrássyho 
Doba realizácie projektu:   2006 (marec – september) 
Miesto realizácie projektu:   Budapest Történeti Múzeum (BTM),  

Budapešť, Maďarská republika 
Stručná charakteristika projektu:  
Komorne ladená výstava prezentujúca životné osudy grófa Dionýza Andrássyho, doplnená 
o predmety dokladajúce jeho zberateľskú vášeň, ale aj diela jeho doposiaľ verejnosti veľmi málo 
známej výtvarnej tvorby.  Posledný majiteľ hradu Krásna Hôrka, ktorý je v správe SNM-Múzea 
Betliar, bude predstavený ako osobnosť renesančného typu so širokým rozhľadom a záujmami.  
Stav realizácie projektu: 
Po dohode s maďarskou stranou bola výstava slávnostne otvorená 12. 5. 2006 v Historickom 
múzeu na hrade v Budapešti.  V spolupráci bol vydaní aj reprezentatívny katalóg k výstave. Celý 
výstavný projekt je veľmi pozitívne hodnotený maďarskou stranou a prispieva k rozvoju maďarsko-
slovenskej kultúrnej spolupráce.  
 
Prioritný projekt  č: b 5  ) 
Názov projektu:   Obrazopis sveta (Objektívom M. R. Štefánika) 
Doba realizácie projektu:  máj – jún 2006 
Miesto realizácie projektu:  Meudon, Francúzsko 
Stručná charakteristika projektu:  
Výstavný projekt prvý krát prezentuje M. R. Štefánika ako fotografa. Dosiaľ neznámy fond 
negatívov (cca 400 ks)  je uložený v zbierkach SNM v Martine. Pre reinštaláciu projektu vo 
Francúzsku bol pôvodný projekt, ktorý mal preméru v júni 2005 na Bratislavskom hrade, doplnený  
kolekciou záberov z Paríža, Chamonix a Meudonu. Cieľom výstavy je pripomenúť M. R. Štefánika, 
francúzskeho štátneho občana na mieste, kde začínal svoju vedeckú dráhu ako astronóm.    
Stav realizácie projektu: 
Výstava Obrazopis sveta bola neplánované prezentovaná v mesiacoch február – apríl 2006 v Zlíne 
(Česká republika). Po dohode so SI v Paríži bol termín realizácie výstavy presunutý na august 
2006. Pre rok 2006 bola na realizáciu uvedeného projektu pridelená dotácia vo výške 480 tis. Sk. 
V priebehu roku bola dotácia na túto aktivitu upravená na výšku 225 tis. Sk – z dôvodu zmien 
v požiadavkách na realizáciu z francúzskej strany.  
Samotná výstava bola realizovaná v druhom polroku a v dňoch 5. – 7. septembra bola inštalovaná 
v Paríži v priestoroch  Galerie Le Pont Neuf a trvala do konca septembra 2006. 
K realizácii výstavy zabezpečovalo Slovenské národné múzeum okrem iného výrobu a adjustáciu 
fotografií, výrobu sprievodnej grafiky, výrobu obalového materiálu na prevoz fotografií. K výstave 
bola realizovaná  sprievodná tlač - skladačka vo francúzskej mutácii. 
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Náklady na prípravu a realizáciu výstavy „Obrazopis sveta“ boli vo výške 225.321,93 Sk. Rozdiel 
oproti schválenej dotácii vo výške 321,93 Sk bol hradený z vlastných výnosov SNM  - Múzeá 
v Martine.  
 
Prioritný projekt  č: b  6) 
Názov projektu:   Výskumná cesta profesora Pavla Mešťana v Izraeli 
Doba realizácie projektu:  apríl 2006 
Miesto realizácie projektu:  Izrael - Tel Aviv, Jeruzalem 
Stručná charakteristika projektu:  
Rokovania s izraelskými výtvarníkmi o budúcich výstavách v Múzeu židovskej kultúry,  
rokovania s odbornými pracovníkmi izraelských univerzít (Tel Aviv, Jeruzalem), historikmi - 
o plánovaných publikovateľných príspevkoch do Acta Judaica Slovaca, rokovania s pracovníkmi 
Múzea holokaustu Jad Vašem o metodológii, možnostiach, limitoch a spôsoboch realizácie výstav 
s tematikou holokaustu. Rokovanie na ministerstve zahraničných vecí – odbor kultúry.  
Stav realizácie projektu: 
Študijná cesta bola realizovaná v dňoch 3. – 7. mája 2006. Pripravený program rokovaní bol 
naplnený a rozšírený o spoluprácu pri vytváraní  archivačného systému Múzea židovskej kultúry, 
kompatibilného so systémom Múzea Jad Vašem v Jeruzaleme.   
 

c) Projekt nákupu zbierkových predmetov 
 
Prioritný projekt  č: c 1) 
Názov projektu:  Nákup zbierkových predmetov pre SNM 
Doba realizácie projektu: 2006 
Miesto realizácie projektu: všetky špecializované múzeá SNM 
Stručná charakteristika projektu: 
Nadobúdanie zbierkových predmetov – súčasti kultúrneho dedičstva - do zbierkových fondov 
špecializovaných múzeí SNM v zmysle ich profilácie a špecializácie a v súlade so schválenou 
Koncepciou akvizičnej činnosti SNM :  

Stav realizácie projektu: 
SNM dostalo na realizáciu akvizičnej činnosti účelovo viazané finančné prostriedky celkovo  vo 
výške  4, 6 mil. Sk.  Účelovo bolo viazaných pre múzeá národnostných a etnických menšín  750 tis. 
Sk. Ďalších  1,6 mil. Sk  bolo viazaných na mimoriadnu akvizíciu  pre Múzeum bábkarských kultúr 
a hračiek hrad Modrý Kameň - nákup kompletného potulného bábkového divadla (kolekcie bábok, 
divadelná scéna, maringotka, pôvodné plagáty a pod.) z konca 19 a začiatku 20 stor. od 
bábkarskej rodiny Dubských.   
Pre ostatné špecializované múzeá SNM bola určená suma 2, 25 mil. Sk.  Celkovo SNM kúpou 
nadobudlo 28 782 ks zbierkových predmetov temer zo všetkých vedných disciplín 
participujúcich na činnosti múzea. K najhodnotnejším akvizíciám patrí Kniha Ester  - pergamenové 
zvitky, pochádzajúce z konca 17 resp. začiatku 18. stor., bronzová plastika z doby bronzovej,  
pozostalosť bratislavskej hudobníckej rodiny Albrechtovcov, Plastika drevená - neznámy svätec, 
torzo, okolo r. 1650, súbor textílii a predmetov dennej potreby dolnozemských Slovákov z oblasti 
Vojvodiny, zbierku výrobkov z bakelitu )prezentované na výstave Paleolit, neolit, ...bakelit)  diela 
P. Matejku, I. Weinera Kráľa,  historické zbrane, zariadenie medovnikárskej dielne, prírodovedný 
typový materiál ai. Podstatná časť akvizícií bola zameraná na dotvorenie stálych expozícií múzeí 
ako je to SNM - Múzeá v Martine (zariadenie pre objekty v Múzeu slovenskej dediny), alebo na 
prípravu výstavných projektov – akvizície v Historickom múzeu spojené s prípravou výstavy 
Slovensko v 20. storočí. 
 

d) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 
 
Prioritný projekt  č: d 1) 
Názov projektu:   Osobné motorové vozidlo pre Riaditeľstvo SNM 
Doba realizácie projektu:  2006 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Stručná charakteristika projektu:  
Zakúpenie bežného osobného automobilu na zabezpečenie štatutárnych úloh SNM v 10tich krajoch 
SR a 16tich múzeách SNM 
Stav realizácie projektu: 
Na základe verejného obstarávania z roku 2005 bolo zakúpené osobné motorové vozidlo značky 
Mazda 6. Polovicu z ceny SNM hradilo z FR inštitúcie. 
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Prioritný projekt  č: d 2) 
Názov projektu:   Nákup osobného automobilu pre SNM - HuM 
Doba realizácie projektu:  2006 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Stručná charakteristika projektu: 
Referenčné vozidlo potrebné na zabezpečenie štatutárnych úloh SNM – HuM a jeho pracovísk 
lokalizovaných v dvoch krajoch SR. 
Stav realizácie projektu: 
Vozidlo v cene 400 tis. Sk bolo zakúpené. Polovica z tejto ceny bola hradená z FR SNM – HuM. 
 
Prioritný projekt  č: d 3) 
Názov projektu: Kúpa osobného motorového vozidla pre Spišské 

múzeum v Levoči 
Doba realizácie projektu:  2006 
Miesto realizácie projektu:  Levoča 
Stručná charakteristika projektu: 
Motorové vozidlo zabezpečujúce mobilitu pracovníkov medzi troma pracoviskami, vzdialenými viac 
ako 10 km.  
Stav realizácie projektu: 
Vozidlo značky KIA SPORTAGE bolo zakúpené v druhom polroku 2006. Vzhľadom na klimatické 
a terénne podmienky Spišského hradu bolo vybrané vozidlo s pohonom 4x4. 
 
Prioritný projekt  č: d 4) 
Názov projektu:  Zakúpenie dodávkového motorového vozidla pre SNM 

- MuRK 
Doba realizácie projektu:  2006 
Miesto realizácie projektu:  Svidník 
Stručná charakteristika projektu: 
Zakúpením dodávkového skriňového motorového vozidla do 3 tony budú riešené problémy 
súvisiace s efektívnou a bezpečnou dopravou osôb a materiálu (zbierkových predmetov), ktoré 
doteraz boli zabezpečované objednávaním týchto služieb prostredníctvom dopravných spoločností. 
V skanzene SNM-MURK bude zabezpečovať aktivity na zvýšenie návštevnosti. Múzeum má po 
vyradení užitkového motorového vozidla AVIA má k dispozícii na prepravu osôb a nákladov iba 
motorové vozidlo značky Škoda TAZ 1500, r. výroby 1995, v havarijnom stave a náklady na jeho 
opravu už prevyšujú samotnú hodnotu tohto vozidla. Pre zabezpečenie úloh súvisiacich 
s prevádzkou múzea je preto nevyhnutné zakúpiť motorové vozidlo, ktoré by kumulovalo funkciu 
osobného a úžitkového prepravného prostriedku. 
Stav realizácie projektu: 
V sledovanom období sa realizovalo verejné obstarávania na nákup motorového vozidla a 22. 6. 
2006 sa realizovala úhrada a prevzalo vozidlo. 
 
 

e) Projekt informatizácie kultúry.  
 
Prioritný projekt  č: e 1) 
Názov projektu:    Centrálna evidencia múzejných zbierok SR 
 
Doba realizácie projektu:   2003 -2010 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava (vzťahuje sa na múzeá v celej SR) 
Stručná charakteristika projektu: 
Projekt zabezpečuje realizáciu stratégie kultúrnej politiky v oblasti digitalizácia kultúrneho 
dedičstva. Rieši organizáciu, metodiku a technológie digitalizácie zbierok v múzeách SR a zároveň 
aj ochranu a sprístupňovanie digitálnych informácií z centrálneho katalógu.  
Stav realizácie projektu: 

a) V rámci programu ESEZ – na strane spracovateľov dát 

• implementácia ESEZ v múzeách SR 
• priebežne boli vykonávané inštalácie systému ESEZ v múzeách SR (44 múzeí 

má pridelené licencie pre používanie ESEZ)  
� SNM má zmluvné vzťahy pre používanie ESEZ a poskytovanie dát do CEMUZ 

s 24 múzeami 
 

• metodická podpora – múzeám SR  
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• školenia kurátorov – prebehlo 14 kurzov (178 absolventov) 
• školenia armininistrátorov – prebehlo 7 kurzov (63 absolventov) 
• poskytovanie metodickej podpory múzeám SR pri spracovaní a správe dát – on-

line, infolinka osobné konzultácie a školenia v u spracovateľov dát (školiace 
pracovisko bolo dočasne inštalované Košiciach, Levoči, Martine a Prievidzi)  

Financované z projektu „Komplexný program vzdelávania pracovníkov múzeí“ 
z Európskeho soc. fondu. 
 

• technická podpora   
• programová aplikácia prešla vývojom v šiestich verziách ESEZ 1.5.0.1 až 

1.6.0.5 (nové verzie s rozšírenými funkciami pre spracovania dát a výstupy, 
verzia prírodovedná)  

• inštalácie a konfigurácie ESEZ v 24 múzeách SR  
• zabezpečovanie konverzií dát pre14 múzeí 
• konzultačná služba 
• správa systému ESEZ  v 17 múzeách SNM 

Financované:  
- z účelových  prostriedkov na prioritný projekt CEMUZ bol zabezpečený prevod dát 

databázových systémov z iných systémov (ISIZ, Bach, AMIS)  do výmenného 
formátu XML   

b) Program 2. CEMUZ – na strane centrálneho katalógu 

• správa CEMUZ 
Vykonávaná bola rutinná prevádzka www.cemuz.sk (počet záznamov 778 000) 
Financované z prostriedkov na prioritný projekt CEMUZ   
- SW podpora CEMUZ  476 000,- Sk   
- správa AiPSafe 474 000,- Sk 

• vývoj systému CEMUZ 
• Spracovaná bola analýza pre modulu Autority s využitím noriem CCO a CRM, 

súčasťou ktorej sú návrhy ontológií jednotlivých druhov autorít. 
• Zabezpečili sme základnú implementácia modelu CRM do prostredia CEMUZ -  

zapracovanie základných princípov normy CIDOC CRM do dátového modelu 
CEMUZ. 

• Vyvinutý bol klientský modul Autority, ako rozšírenie existujúceho systému 
CEMUZ s nasledovnou funkčnosťou: 
� Zakladanie nových autorít typu  
1. Personálna 
2. Korporatívna 
3. Geografická 
4. Predmetová 

• Sledovanie vývoja autorít pomocou verzií. 
• Editácia a úprava autorít. 
• Hierarchická stavba pojmovej analitiky CIDOC CRM a príprava metodiky 

uplatnenia ontologického modelu v CEMUZ (i v ostatných informačných 
systémoch kultúrnych inštitúcií EU). 

• Nové užívateľské rozhranie internetovej aplikácie systému CEMUZ so zmenenou 
grafiky, akceptujúcou najnovšie požiadavky pre tvorbu internetových sídiel.  

• Ukladanie dotazov pod užívateľským kontom - vytvorené dotazy pre budúce 
použitie. 

• Ukladanie výberových skupín- umožní ukladať pod vlastným menom vybranú 
skupinu záznamov. 

Financované z prostriedkov na prioritný projekt CEMUZ  1 454 894, - Sk 
 
 
 
 
 



 107 

4. Činnosti / produkty organizácie a ich            
náklady. 
 
 
Priložená tabuľka udáva len sumárne údaje o základných múzejných činnostiach a ich výsledkoch – 
počtoch jednotlivých aktivít, ktoré múzeum vykonáva v súlade s napĺňaním svojho poslania, 
stanovenom všeobecnými právnymi predpismi a vnútroinštitucionálnymi normami. Podrobné údaje  
o jednotlivých činnostiach sú uvedené v časti 3.3 Kontrakt a jeho plnenie. Náklady spojené 
s realizáciou činnosti múzea a tvorbou produktov múzea t. j.  počtom zbierkových predmetov, 
stavom ich ochrany, expozíciami a ich prevádzkou, výstavami a ostatnými prezentačnými 
aktivitami sú uvedené  v celkovom rozbore hospodárenia časť 5. 5.   
 
 
 
 
 
Sumárny preh ľad údajov o činnosti Slovenského národného múzea  
Sumár  
Kategória údajov: Vykazovaný rok: 2006 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet ks: 3 655 694 
Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované: 3 628 847 
Nárast zbierkového fondu - počet ks zbierkových predmetov: 118 543 
Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 27 747 
Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky:  
Celkový počet expozícií: 67 
  z toho nové expozície: 3 
Celkový počet výstav: 200 
z toho: vlastné:  
  prevzaté:  
  dovezené zo zahraničia:  
  vyvezené do zahraničia:  
  reprízy:  
Celkový počet iných kultúrnych podujatí: 940 
Celkový počet návštevníkov: 1 320 062 
z toho: expozície a výstavy:  
  Podujatia ostatnej prezentačnej 

činnosti: 
 

Celkový počet pracovníkov: 475 
Príspevok na činnosť [Sk]:  
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5. Rozpočet organizácie 
 
5.1.1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu  
          organizácie 
 
Listom č.MK- 999/2006-700/22245 zo dňa 20.12.2006 boli rozpočtovým opatrením  
č. 11 (posledné rozpočtové opatrenie) upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre 
múzeá a galérie (08.2.0.6) nasledovne : 
 
Príspevok zo štátneho rozpočtu spolu: 142 140 tis. Sk 
v tom: 
Podprogram 08S0106  131 215 tis. Sk 
Bežné výdavky 
   
Podprogram 08T0103    7 221 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
  
 
Podprogram 08T0104   2 004 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
 

Listom č.MK-999/2006-700/16367 zo dňa 14.9.2006 boli SNM – Múzeám národnostných 
kultúr upravené  záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2006 nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu       23 730  tis. Sk 
v tom: 
Podprogram 08S0106 
     -    bežné výdavky          23 515 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0103   95 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
 
Podprogram 08T0104 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí        120 tis. Sk 
určených na prioritné projekty 
 
 Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2006 – kapitálové výdavky boli určené pre 
múzeá a galérie v sume 46 454 tis. Sk a pre menšinovú kultúru v sume 3 950 tis. Sk, t.j. spolu 
kapitálové výdavky 50 404 tis. Sk.  
  
 Záväzné ukazovatele bežného transferu tak za múzeá a galérie  ako aj za národnostnú 
kultúru boli vyčerpané v plnej výške. 
 
 Čerpanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu určených na kapitálové – investičné 
akcie sú podrobne hodnotené v časti 1.1. 5. – kapitálové transféry.  
 

                                                                           

5.1.2 Rozpočtové opatrenia  
 

Rozpis  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  na rok 2006 vrátane jednotlivých úprav 
počas roka 2006 bol nasledovný  : 
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 08.2.0.6 Múzeá a galérie 
 
 Listom č. MK-999/2006-700/1979 zo dňa 30.1.2006 boli SNM rozpísané záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2006 nasledovne : 
 
Program 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  
Podprogram 08S0106  Múzeá a galérie 
 
Príspevok zo ŠR spolu 124 851 tis. Sk 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  124 851 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 60 681 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
 
 
 Listom č. MK- 999/2006-700/5461 zo dňa 20.3.2006 boli rozpočtovým opatrením č.1 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu 135 609 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106  124 851tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  124 851 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 60 681 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
 
  
Podprogram 08T0103   7 898 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 898 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104   1 160 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 160 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
 
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  
 

Listom č. MK- 999/2006-700/5781 zo dňa 23.3.2006 boli rozpočtovým opatrením č.2 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 138 389 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106  127 631tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  127 631 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
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      osobné vyrovnania /610/ 60 681 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
  
Podprogram 08T0103   7 898 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 898 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104   1 160 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 160 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  

 
 
Listom č.MK- 999/ 2006-700/ 16448 zo dňa 2.6.2006 boli rozpočtovým opatrením č.5 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu 139 069 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106  128 301tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  128 301 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 60 681 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
  
Podprogram 08T0103   7 898 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 898 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104   1 170 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 170 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  
 
 

Listom č.MK- 999/2006-700/11919 zo dňa 22.6.2006 boli rozpočtovým opatrením  
č. 7 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu 141 983 tis. Sk 
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z toho: 
Podprogram 08S0106  131 215 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  131 215 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 62 840 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
  
Podprogram 08T0103   7 898 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 898 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104   1 170 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 170 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  
 

Listom č.MK- 999/2006-700/13194 zo dňa 8.8.2006 boli rozpočtovým opatrením  
č. 8 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu 142 723 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106  131 215 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  131 215 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 62 840 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
 
  
Podprogram 08T0103   7 898 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 898 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104   1 910 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 910 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  
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Listom č.MK- 999/2006-700/15927 zo dňa 9.10.2006 boli rozpočtovým opatrením  

č. 9 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu 142 009 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106  131 215 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  131 215 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 62 840 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
  
Podprogram 08T0103    7184 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 184 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104   1 910 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 910 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  
 
 

Listom č.MK- 999/2006-700/18240 zo dňa 16.10.2006 boli rozpočtovým opatrením  
č. 10 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu 142 046 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106  131 215 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  131 215 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 62 840 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
  
Podprogram 08T0103    7 221 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 221 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104   1 910 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 910 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
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Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  
 
 

Listom č.MK- 999/2006-700/22245 zo dňa 20.12.2006 boli rozpočtovým opatrením  
č. 11 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu 142 140 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106  131 215 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

- bežné výdavky /600/  131 215 tis. Sk 
- mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
      osobné vyrovnania /610/ 62 840 tis. Sk 
- príspevok na krytie odpisov 14 028 tis. Sk 

Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 418 osôb 
  
Podprogram 08T0103    7 221 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 7 221 tis. Sk  
 
 
Podprogram 08T0104   2 004 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 2 004 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0105   1 500 tis. Sk 
Projekt informatizácia kultúry 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 1 500 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0106   200 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 200 tis. Sk  
 
Rozpočet zo štátnych zdrojov na rok 2006 pre 08.2.0.6 Múzeá a galérie bol upravený 
na 142 140 000,– Sk.  
V porovnaní s rokom 2005, kedy bol rozpočet v sume 118 030 600,- Sk, je to  o 20,43 %  
t.j. o 24 109 400,- Sk viac.  
 
Z tohto  zvýšenia predstavujú: 

� prioritné projekty 13 538 tis. Sk, t.j. 6,15%,  
� rozpočet na valorizáciu 2 914 tis. Sk 12,09 %,  
� na účelovo určené finančné prostriedky 1 420 tis. Sk, t.j. 5,89 %,  
� na predpokladané výdavky v súvislosti so správou Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré 

bolo prevzaté od Národnej knižnice v Martine v sume 2 700 tis. Sk,  
 
Teda po vylúčení týchto vplyvov zvýšenie rozpočtu je o 3 537 tis. Sk a predstavuje len o 
3 % viac v porovnaní s rozpočtom roka 2005.  
 
Toto zvýšenie rozpočtu nepokrylo zvýšenie cien elektrickej energie a ostatných vstupov, 
preto organizácia v priebehu roka, hlavne na začiatku, zápasila s akútnym nedostatkom 
finančných prostriedkov a aj v priebehu roka musela hľadať ostatné doplnkové zdroje v 
záujme plynulého financovania svojich výdavkov.  

 
Finančné prostriedky určené na bežný tranfer v roku 2006 boli poskytnuté v celej sume, 
t.j. 142 140 000,- Sk a boli použité na vopred stanovené účely.  



 114 

 
 
08.2.0.8 Národnostná kultúra 
 

Listom č.MK-999/2006-700/979 zo dňa 30.1.2006 boli SNM – Múzeá národnostných kultúr 
rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2006 nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu                 23 126  tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106 
 Záväzný ukazovateľ        
      -    bežné výdavky /600/        23 126 tis. Sk 
z toho : 
orientačný ukazovateľ 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/                    7 223  tis. Sk 
      -    odpisy           1 000  tis. Sk 
      -    priemerný prepočítaný evidenčný stav 
 pracovníkov               51 osôb 
 

Listom č.MK-999/2006-700/5462 zo dňa 20.3.2006 boli SNM – Múzeá národnostných kultúr 
upravené  záväzné výstupy štátneho rozpočtu na rok 2006 nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu                 23 246  tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106 
Záväzný ukazovateľ        
      -    bežné výdavky /600/        23 126 tis. Sk 
z toho : 
orientačný ukazovateľ 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/                     7 223  tis. Sk 
      -    odpisy           1 000  tis. Sk 
      -    priemerný prepočítaný evidenčný stav 
 pracovníkov                51 osôb 
 
Záväzný ukazovateľ – Prioritné projekty 
Podprogram 08T0104 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí           120 tis. Sk 
 

Listom č.MK-999/2006-700/11921 zo dňa 22.6.2006 boli SNM – Múzeá národnostných 
kultúr upravené  záväzné výstupy štátneho rozpočtu na rok 2006 nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu                 23 635  tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106 
Záväzný ukazovateľ        
      -    bežné výdavky /600/        23 515 tis. Sk 
z toho : 
orientačný ukazovateľ 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/                    7 511  tis. Sk 
      -    odpisy           1 000  tis. Sk 
      -    priemerný prepočítaný evidenčný stav 
 pracovníkov                 51 osôb 
 
Záväzný ukazovateľ – Prioritné projekty 
Podprogram 08T0104 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí          120 tis. Sk 
 
 

Listom č.MK-999/2006-700/16367 zo dňa 14.9.2006 boli SNM – Múzeá národnostných 
kultúr upravené  záväzné výstupy štátneho rozpočtu na rok 2006 nasledovne : 
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Príspevok zo ŠR spolu                  23 730  tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106 
Záväzný ukazovateľ        
      -    bežné výdavky /600/        23 515 tis. Sk 
z toho : 
orientačný ukazovateľ 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/                     7 511  tis. Sk 
      -    odpisy           1 000  tis. Sk 
      -    priemerný prepočítaný evidenčný stav 
 pracovníkov                51 osôb 
 
Záväzný ukazovateľ – Prioritné projekty 
Podprogram 08T0103    95 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 95 tis. Sk  
 
Podprogram 08T0104 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí        120 tis. Sk 
určených na prioritné projekty 
V tom: ostatné tovary a služby /630/ 120 tis. Sk  
 
Štátny rozpočet na rok 2006 bol pre 08.2.0.8 Národnostná kultúra upravený na 
23 730 000,- Sk, skutočný príspevok bol poskytnutý v 100% výške.  
 
Táto čiastka zahŕňa v sebe prioritné projekty v sume 120 tis. Sk, valorizáciu v sume 389 
tis. Sk a účelovo určených finančných prostriedkov v sume 95 tis. Sk. 
 
V porovnaní s rokom 2005 bol príspevok pre národnostnú menšinu o 395 tis. Sk t.j. 
o 1,64 % menej v absolútnej čiastke, kedy bol rozpočet v sume 24 125 200,- Sk.  
 
Po vylúčení prioritných projektov, valorizácie a účelovo určených finančných 
prostriedkov, t.j. 604 tis. Sk vychádza suma 23126 tis. Sk, t.j. pôvodný rozpočet, čo je 
v porovnaní s rokom 2005 nižší o 4,14 %, teda o 999 200,- Sk. Bolo to spôsobené tým, že 
v roku 2006 bol pre menšinovú kultúru schválený len jeden prioritný projekt v sume 120 
tis. Sk z bežného transferu, kým v roku 2005 finančné prostriedky určené na kultúrne 
aktivity boli v sume 2 900 tis. Sk.  

 
Hodnotenie plnenia jednotlivých podprogramov po vecnej a finančnej stránke aj 

za múzeá a galérie, aj za špecializované múzeá menšinovej kultúry sú na iných miestach 
tohto materiálu. 
 
 
5.1.3  Bežný transfer  - SNM ako celok 

 
Bežný transfér 

 
08.2.0.6  0.8.0.08 

 
Celkové náklady /v tis. Sk/ r. 2006   236 386  26 795    
Rovnaké obdobie roku 2005    202 099  26 833 
  
 V porovnaní s rokom 2005 došlo k nárastu celkových nákladov o 34 287  tis. Sk u 08.2.0.6 
z dôvodu rastu spotrebovaných nákupov o 6 772 tis. Sk, služieb o 7 886 tis. Sk, osobných nákladov 
o 14 052 tis. Sk z titulu valorizácie platov a zvýšenia počtu zamestnancov a z dôvodu nárastu 
odpisov o 4 001 tis. Sk. U 08.2.0.8 došlo k poklesu  celkových nákladov o 38 tis. Sk v porovnaní 
s rokom 2005 hlavne v položke ostatné služby. V múzeách menšinovej kultúry došlo k podstatnej 
reštrukturalizácii nákladov – osobné náklady sa zvýšili o 2 144 tis. Sk, v tom mzdové náklady o 
1 377 tis. Sk v porovnaní s rokom 2005, odpisy sa zvýšili o 1 295 tis. Sk, na druhej strane 
spotrebované nákupy sa znížili o 451 tis. Sk a služby o 2 393 tis. Sk.    
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Podrobné čerpanie celkových nákladov,  ako i jednotlivých nákladových položiek je 

komentované v nasledujúcich podrobných rozboroch hospodárenia základných organizačných 
útvarov SNM,  ako i v priložených tabuľkách.  
 
- spotrebované nákupy    35 027  3 722 
  /rok 2005/      28 255   3 272 
- služby       46 949  4 387  
   /rok 2005/      39 063   8 263 
   v tom r. 2006: - náklady na reprezentačné účely                166          40  
                      - cestovné              2 005         462      
        
-  osobné náklady               121 729          16 323             
    /rok 2005/      107 677          14 179  
    z toho mzdové náklady    88 211            11 792  
    /rok 2005/      77 457            10 415   
  
Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov je uvedený v tabuľke č.2  
 
-  dane a poplatky       2 600        32  
     /rok 2005/                  2 573        38             
-  ostatné náklady       5 066                158                   
     /rok 2005/                3 517      203        
-  odpisy HIM a NIM               25 015     2 173   
     /rok 2005/       21 014       877   
              
-  náklady na prevádzku budov              34 023                     2 467 
     /rok 2005/       26 048                     2 259 
   poznámka : bez osobných nákladov 
 
    z toho opravy a údržba              8 984                  224    
     /rok 2005/                  7 424                       1 635  
                  
Komentár: 
 

Spotrebované nákupy  oproti porovnateľnému obdobiu roka 2005 vzrástli celkom za 
múzeá a galérie o 6 772 tis. Sk a za múzeá národnostnej kultúry o 450 tis. Sk, t.j. spolu o 7 222 
tis. Sk  najmä z dôvodu nárastu cien energií o 3 865 tis. Sk v múzeách a o 641 tis. Sk 
v národnostnej kultúre, t.j. spolu o 4 506 tis. Sk, spotreby materiálu o 2 347 tis. Sk, v tom je 
nárast drobného hmotného majetku o 1 223 tis. Sk (najmä nákup výpočtovej techniky).   

Služby rástli spolu za obidve kategórie o 4 008 tis. Sk na cestovnom o 481 tis. Sk, 
ostatných službách o 3 379 tis. Sk, nájomnom o 535 tis. Sk a o 500 tis. Sk na výkonoch spojov. 

Osobné náklady sú o 16 194 tis. Sk vyššie oproti roku 2005, v tom mzdové náklady 
o 12 131 tis. Sk. Zvýšenie celkových mzdových nákladov ovplyvnila valorizácia platov k 1. 7. 2006, 
vyplatené odmeny za rok 2006 a zvýšenie počtu zamestnancov o 6 osôb v priemernom 
prepočítanom stave oproti roku 2005.  
 
Slovenské národné múzeum malo v roku 2006  stanovený orientačný limit 
zamestnancov: 

 
Slovenské národné múzeum sa v priebehu roka 2006 snažilo dodržať stanovený orientačný limit 
zamestnancov rôznymi opatreniami napriek skutočnosti, že veľká  kumulácia pracovných činností 
a maximálna vyťaženosť zamestnancov sa  nepriaznivo odráža v kvalite výkonov u niektorých 
zamestnancov. Nárast priemerného prepočítaného stavu zamestnancov bol spôsobený najmä 
delimitáciou Múzea Ľudovíta Štúra v Modre  do Slovenského národného múzea a čiastočným 
navýšením počtu zamestnancov prijatých na zabezpečenie sezónnych prác v jednotlivých múzeách. 
 
 

Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM: 

08.2.0.6- Múzeá a galérie 
08.2.0.8- Národnostná kultúra 

      418 zamestnancov 
        51 zamestnancov 

Spolu         469 zamestnancov 



 117 

2002 2003 2004 2005 2006 priemerný 
prepočítaný 
stav 461,5 456 451 451 475 

        
 
Napriek skutočnosti, že v SNM došlo v roku 2006 k nárastu priemernej mesačnej mzdy na 16 126,- 
Sk, ešte stále SNM zaostáva za priemernou mesačnou mzdou v SR, čo má za následok odliv 
množstva najschopnejších zamestnancov SNM do iných sfér národného hospodárstva s vyššou 
mzdou.  
 
Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SNM v Sk : 

2002 2003 2004 2005 2006 priemerná 
mzda 
 12 237,- 12 800,- 12 653,- 15 155,- 16 122,- 

 
Pre porovnanie uvádzame: 
Priemerná mzda v organizáciách patriacich do v pôsobnosti MK za rok 2006 17713,- Sk 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve SR za rok  2005   17274,- Sk 
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Organizačná štruktúra SNM v roku 2006: 

        organizačná zložka stav zamestnancov 
(priem. prepočítaný) 

1. Riaditeľstvo SNM     63,8  
2. SNM-Historické múzeum Bratislava 47,1  
3. SNM-Archeologické múzeum Bratislava    19,3  
4. SNM-Prírodovedné múzeum Bratislava    27,4  
5. SNM- Slovenských národných rád  Myjava   5,7  
6. SNM-Hudobné múzeum Bratislava 19,1  
7. SNM-Múzeá v Martine 68,5  

a. Dokumentačné centrum českej kultúry   2,5  
b. Dokumentačné centrum rómskej kultúry   1,5  

8. SNM-Múzeum Červený Kameň  32,2  
9. SNM-Múzeum Bojnice   39,6  
10. SNM-Múzeum Betliar   43,4  
11. SNM-Múzeum Levoča   33,3  
12. SNM-Múzeum Modrý Kameň  13,2  
13. SNM-Múzeum židovskej kultúry Bratislava   10,7  
14. SNM-Múzeum kultúry Karpatských Nemcov Bratislava                    

5,0                
 

15. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava 8,5  
16. SNM-Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry Svidník  24,9  
17. SNM-Muzeum Ľudovíta Štúra Modra 7,4  
18. SNM- Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku  Bratislava 1,8  
SPOLU zaokrúhlene 475  

                                                                                                                             
 
V SNM sú vytvárané také pracovnoprávne podmienky pre zamestnancov, aby mohla byť maximálne 
využitá ich odborná schopnosť. Okrem možnosti zvyšovania si kvalifikácie formou vysokoškolského 
štúdia, získavania vedeckých hodností a pod., SNM organizovalo množstvo seminárov, konferencií 
a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich  priamo s ich profesijnou činnosťou. Navyše sa organizovali 
školenia na dokonalé zvládnutie výpočtovej techniky a jednodňové školenia, ktorých sa zúčastnili 
prevažne zamestnanci, ktorí pracujú v oblasti nových právnych predpisov: Zákon o sociálnom 
poistení, Zákon o štátnej pokladnici, Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, 
Zákon o správe majetku štátu, Zákon o verejnom obstarávaní a pod. 
 
V SNM si v roku 2006 zvyšovalo kvalifikáciu:     38 zamestnancov 
Školení z oblasti výpočtovej techniky sa zúčastnilo:  199 zamestnancov 
Školení z oblasti pracovno-právnych predpisov sa zúčastnilo: 109 zamestnancov 
 
 
Slovenské národné múzeum sa snaží udržať znížený počet zamestnancov poberajúcich starobný 
dôchodok, aj keď určité činnosti vykonávané v SNM sme nútení obsadzovať práve poberateľmi 
starobného dôchodku, či už z dôvodu nízkeho platového ohodnotenia alebo monotónnej práce, 
ktorú má zamestnanec vykonávať. Mierny nárast poberateľov starobného dôchodku nastal 
z dôvodu možnosti priznania starobného resp. predčasného starobného  dôchodku bez toho, aby 
zamestnanec musel rozviazať pracovný pomer s organizáciou. 
 Zároveň sa snažíme udržať vekovú hranicu zamestnancov prijímaním absolventov stredných či 
vysokých škôl na uvoľnené miesta.  
 
 
 
 
SNM zamestnávalo v roku: 
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2002 60 poberateľov starobného dôchodku 
2003 36 poberateľov starobného dôchodku 
2004 37 poberateľov starobného dôchodku 
2005 
2006 

39 poberateľov starobného dôchodku 
61 poberateľov starobného dôchodku 

 
 
Priemerná veková hranica zamestnancov SNM: 
2002 priemerný vek  v SNM  45 rokov 
2003 priemerný vek  v SNM  43 rokov 
2004 priemerný vek  v SNM  45 rokov 
2005 
2006 

priemerný vek  v SNM  46 rokov 
priemerný vek  v SNM  46 rokov 

 
 
 
Dane a poplatky boli zhruba na tej istej úrovni, nárast nastal v ostatných nákladoch o 1 505 
tis. Sk. Odpisy boli vyššie o 5 297 tis. Sk v porovnaní s rokom 2005 (21 891 tis. Sk), t.j. o 24,2 
%. Z objemu mzdových nákladov v sume 27 188 tis. Sk finančne boli kryté sumou 15 028 tis. Sk.  
 
Analýza nákladov na prevádzku budov 
  
Slovenskému národnému múzeu pridelený štátny rozpočet na bežné a kapitálové výdavky 
nepostačujú na pokrytie najzákladnejších nákladov na opravu a rekonštrukciu budov. SNM v roku 
2006 do týchto položiek investoval celkom 31 096 tis. Sk, z toho zo štátneho príspevku 17 856 tis. 
Sk ( vrátane rekonštrukciu na NKP Hrad Červený Kameň ) a 13 120 tis. Sk z vlastných a zo 
sponzorských výnosov. Do opráv, ktoré majú charakter rekonštrukcie (fond reprodukcie) bolo ďalej 
investovaných z vlastných výnosov ďalších 4111 tis. Sk, teda spolu, teda bez štátneho rozpočtu je 
to spolu  17 351 tis. Sk.  Táto pozoruhodná suma sa mohla investovať iba vďaka výnimočnému 
úsiliu všetkých tých, ktorí zabezpečujú výnosy v SNM, pričom tieto náklady by mali byť 
obligatórnymi nákladmi na opravu (rekonštrukciu) budov za účelom ochrany zbierok v nich.  
 
 
 
 

5.1.3  Bežný transfer – jednotlivé múzeá SNM 
 
SNM – Riaditeľstvo 
 
Úsek prevádzky riaditeľstva zabezpečuje v spolupráci a podľa požiadaviek organizačných  jednotiek 
SNM (SNM-R, SNM-PM, SNM-AM, SNM-MKKN, SNM-MŽK, SNM-MKMS) základnú starostlivosť o 
objekty na Vajanského nábr. 2, Žižkovej 20, 18, 14 a 12. Táto spočíva  v zabezpečovaní 
vykurovacích služieb, strážení objektov, dodávky vody, elektrickej energie, vo vykonávaní 
požiarnej prevencie, prevádzky zabezpečovacích zariadení a požiarnych hlásičov, výťahov, 
telekomunikačných služieb, internetovej služby (čiastočne), prevádzky sietí v rámci Bratislavy 
a  obchodných vzťahov s nájomcami priestorov SNM. Jednou z nosných úloh pracovníkov úseku 
prevádzky je mesačné rozúčtovanie spotreby energií a služieb. V spolupráci medzi jednotlivými 
organizačnými útvarmi, úsekom ekonomiky a prevádzky SNM sú v danej oblasti určité rezervy, 
nakoľko povinná organizačná jednotka nedokáže uhradiť vždy včas alikvotnú časť spotreby energie 
alebo iných služieb.  
 
Najvýraznejšie aktivity realizované v priebehu I. polroka 2006 boli: 
� výber dodávateľa na realizáciu VPN  ( virtuálna privátna sieť), snahou čoho mala byť rýchle 

spojenie jednotlivých užívateľov v rámci SNM ( realizácia programu CEMUZ) a možnosť zásahu 
na diaľku. Žiaľ z dôvodov veľkej náročnosti VPN, táto nie je v prevádzke. 

� začiatkom polroka prebiehalo dokončenie rekonštrukcie kotolne na Žižkovej ulici 20 (tepelná 
izolácia potrubí, rekonštrukcia elektroinštalácie, meranie a regulácia a pod.).  

� v snahe dodržania najmä zákona o verejnom obstarávaní bola zabezpečená súťaž na ostrahu 
pre celé SNM, ktorá sa musela zrušiť kvôli nedostatku finančných prostriedkov  SNM na 
realizáciu tejto služby.  
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Na dodržanie zákona o verejnom obstarávaní sa zabezpečuje aj spoločný nákup kancelárskeho 
tovaru. Na začiatku sledovaného obdobia  v objektoch riaditeľstva boli v prenájme šiesti 
nájomcovia (vrátane bývalého domovníka), s ročným výnosom pre SNM cca 450 tis. Sk. K 31.12. 
2006 dvom nájomníkom sa skončila nájomná zmluva a pribudol v druhom kvartáli nový nájomník 
na užívanie priestorov využiteľných ako kaviareň - reštaurácia. Ročný výnos z nájomného bude bez 
výnosov , ktoré vzniknú  cca 830 tis. Sk.  
 
Úsek ekonomiky v  roku 2006 zabezpečoval vedenie účtovníctva pre Riaditeľstvo, bratislavské 
múzeá a menšinové múzea pôsobiace na území Bratislavy a dohľad nad účtovníctvom vonkajších 
múzeí. Poskytoval metodickú pomoc a usmernenie pri zavedení rutinnej prevádzky systému Štátnej 
pokladnice vo vonkajších múzeách. Priebežne zabezpečoval úlohy vyplývajúce z požiadaviek 
Ministerstva kultúry SR a vonkajších orgánov (napr. Štatistického úradu), ako napr. ročná účtovná 
závierka, vypracovanie podkladov k uzavretiu kontraktu na rok 2006, rozpočet na rok 2006, aj na 
ostatné roky a iné.   
 
V priebehu mesiacov máj-júl 2006 v organizácii pracovala kontrolná skupina zamestnancov 
Najvyššieho kontrolného úradu v Bratislave. V tomto období ekonomický úsek zabezpečoval 
prípravu a predkladanie žiadaných podkladov ku kontrole, konzultácie, vyjadrenia aj za ostatné 
vonkajšie múzeá. 
 
Nastala zmena v sídle úseku. Do polovice júna sídlom ekonomického úseku boli kancelárske 
priestory na ulici Žižkovej 14, kedy sa úsek presťahoval na Vajanského nábrežie 2, do sídla 
Riaditeľstva. 
Na úseku ekonomiky nastali aj zmeny v obsadení vedúcich funkcií. Vedúca oddelenia rozpočtu 
a financovania odišla do predčasného starobného dôchodku a referentka rozpočtu bola preradená 
do SNM - Historického múzea. Stav zamestnancov za I. polrok 2006 na ekonomickom úseku bol 
o 3 osoby nižší, čo je čiastočne kompenzovaný prijatím kvalifikovanej pracovnej sily do funkcie 
vedúca informačnej sústavy. 
Koncom mesiaca november 2006 nastúpila kontrolná skupina z oddelenia mimoriadnych kontrôl 
Daňového riaditeľstva so sídlom v Prešove a kontroluje správnosť vykazovania a odvodovej 
povinnosti dane z príjmov právnickej osoby. V súčasnom období ešte prebieha kontrola 
s prerušeniami. Výsledný materiál bude prerokovaný po skončení kontroly.   
 
Plnenie hlavných úloh úseku odborných činnosti a informačných zdrojov, ako aj Centra informatiky  
je podrobne vyšpecifikované v inej časti  tohto hodnotenia.  
 
Celkové náklady  
 
Celkové náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku 49 183 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím roku  2005 vzrástli  o 6 306 tis. Sk, t.j. o cca 14,71 % a majú nasledovnú štruktúru:  
 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                rok 2005 Rok 2006 

Spotrebované nákupy  sk.50 4 485 6 345 
Služby                          sk.51 11 982  12669 
Osobné náklady           sk.52 20 812 23257 
Dane a poplatky           sk.53 1 072 980 
Ostatné náklady           sk.54 1 444 2899 
Odpisy                         Sk. 55 3 082 3033 
NÁKLADY CELKOM 42 877 49 183 

 
Spotrebované nákupy 
V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 6 345 tis. Sk, tvoria 12,90% celkových nákladov, 
v tom náklady na energie 6,05 % celkových nákladov.   
 

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

rok 2005 Rok 2006 

Spotreba materiálu 2 430 3340 
Spotreba energie 1 561 2975 
Predaný tovar 494 30 
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SPOLU 4 485 6345 
 

Spotreba materiálu je vyššia o 910 tis. Sk, hlavne z dôvodu postupného zvyšovania cien 
pohonných hmôt a nákupu drobného hmotného majetku – hlavne prostriedkov výpočtovej 
techniky. Kým v porovnateľnom období roku 2005 táto spotreba predstavovala výšku 2 430 tis. Sk, 
v roku 2006 už bola  3 340 tis. Sk, t.j. vyššia o 37,45 %.  
V roku 2006 nastalo podstatné zvýšenie nákladov na spotrebu energie o 1 414 tis. Sk, t.j. 
o 90,58%, v tom hlavne na spotrebu elektrickej energie. Kým v porovnateľnom období roku 2005 
organizácia vykazovala spotrebu elektrickej energie za 1561 tis. Sk, v roku 2006 táto 
predstavovala sumu 2975 tis. Sk. Tento posun je zapríčinený vyúčtovaním spotreby elektrickej 
energie za rok 2005 až v máji 2006, pričom zvýšená spotreba za rok 2005 i 2006 bola zapríčinená 
posunom otváracích hodín v expozíciách v sídelnej budove SNM. 

 
 
 
 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Opravy a údržba 945 1 481 
Cestovné 280 325 
Náklady na reprezentáciu 116 113 
Služby 10 641 10 750 

SPOLU 11 982 12 669 

 
V položke opravy a údržba nastalo zvýšenie nákladov o 536 tis. Sk, v položke služby je 

zvýšenie o 109 tis. Sk, hlavne z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany objektov a hnuteľného 
majetku, z dôvodu zabezpečovania opráv a údržby hnuteľného a nehnuteľného majetku.    

 
Osobné náklady (v tis. Sk) 

 

rok 2005 Rok 2006 

Mzdové náklady 15 001 17 165 
Zákonné poistenie 4 633 5 088 
Sociálne náklady 1 178 1 004 
SPOLU 20 812 23 257 
  

Osobné náklady za Riaditeľstvo vzrástli len o 2 445 tis. Sk, t.j. o 11,75 % v porovnaní s rokom 
2005 a dosiahli výšku 17 165 tis. Sk. Tvoria  34,9 % celkových nákladov – rast miezd zaostával za 
rastom životných nákladov.  
Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. SNM – Riaditeľstvo 
zamestnávalo 63,8 osôb v priemere za celý rok.   
Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 636 tis. Sk.  
Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2006 výšku 19 711,- Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roku 18 462,- Sk vzrástla priemerná mzda o 6,772 %, v absolútnej čiastke 
o 1 249,- Sk.    

 

Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 

 
rok 2005 rok 2006 

Dane a poplatky 1 072 980 

Ostatné náklady 1 444 2899 

Odpisy                      3 082 3033 

SPOLU: 5 598 6 912 
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Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s  rokom 2005 o 1 314 tis. Sk. Dane 
a poplatky boli nižšie o 92 tis. Sk, kým ostatné náklady vyššie o 1 455 tisíc Sk. Bolo to spôsobené 
tým, že neuplatnená časť dane z pridanej hodnoty v súlade s platnou metodikou bola účtovaná do 
tejto položky. Odpisy dlhodobého majetku sú nižšie o 49 tis. Sk.   
 
Náklady na prevádzku budov 
 
Rozpočet na sledované obdobie v rámci SNM-riaditeľstvo zahŕňal v sebe náklady na prevádzku 
budov v Bratislave : Vajanského nábrežie 2, budovy na Žižkovej č. 20, časť č. 18, a č. 16. 
Spotrebované nákupy za služby boli dimenzované s ohľadom na očakávané náklady najmä 
v budove Výstavného pavilónu Podhradie, ktorá svojou rozlohou predstavuje asi 0,29 % objemu 
38,5% objemu spomínaných budov užívaných riaditeľstvom.  
Najväčšiu položku tvorili náklady na elektrinu, vykurovanie a s tým spojený servis a údržba 
a telekomunikačné služby. Výrazné zníženie týchto nákladov môže SNM dosiahnuť až po realizácií 
výmeny okien v budove SNM na Vajanského  nábr.2, kde podľa odborného prepočtu z projektovej 
dokumentácie  je reálna úspora na vykurovaní a iného spôsobu svietenie cca 380 tis. Sk ročne (iba 
riaditeľstvo).  

 

Porovnanie celkových výnosov(v tis.Sk) 

 
Rok 2005 Rok 2006 

Príspevok na činnosť 34 495 46 426 
Vlastné výnosy 8 692 4 410 
    z toho: z predaja služieb 2 435 2617 
                z toho: z prenájmu 1 658 2417 
                            zo vstupného 80 0 
                ostatné výnosy 6 257 618 
Výnosy celkom 43 187 50 836 

 
Príspevok na činnosť v roku 2006 predstavoval čiastku 46 426 tis. Sk a celkové výnosy z hlavnej 
činnosti 50 836 tis. Sk, t. j. boli vyššie o 7 649 tis. Sk.  

 
SNM – Riaditeľstvo v roku 2006 dosiahlo výraznejší nárast vlastných výnosov. Dôvodom je 
predovšetkým účinnejšia komunikácia s externým prostredím – podnikateľské subjekty, územná 
a miestna samospráva, súkromné osoby, vďaka ktorej sa podarilo navýšiť položku  ostatné výnosy 
– predovšetkým sponzorské dary. Generálny partner SNM – Poštová banka a. s., ako aj niekoľko 
desiatok ďalších inštitúcií a orgánov samosprávy prispeli na prípravu a realizáciu najmä výstavnej 
činnosti a komunikáciu s verejnosťou.  

 
Ďalšou položkou s nárastom oproti minulému roku sú tržby z prenájmu priestorov budovy na 
Vajanského nábreží č. 2, ktorých výška dosiahla hodnotu 2 417 tis. Sk, čo je viac ako 45,78%  
oproti roku v roku 2005. 

 

Hospodársky výsledok ( tis. Sk) 

 Rok 2005 Rok 2006 

Výnosy 43 187 50 836 

Náklady 42 877 49 183 

Hosp. výsledok 310 1 653 

 

   
Celkový vysoko plusový hospodársky výsledok za SNM - Riaditeľstva je ovplyvnený 
radikálnym znížením a kontrolou vynaložených finančných prostriedkov pri každom 
nákupe. Zvýšenie nákladov a výnosov v porovnaní s rokom 2005 ovplyvnili aj zúčtovania 
finančných prostriedkov získaných z grantov a to hlavne: z Európskeho sociálneho fondu 
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a od Agentúry pre rozvoj výskumu a vývoja, ktoré finančné prostriedky prechádzajú cez 
rozpočet organizácie a má vplyv aj na nákladovú,  aj na výnosovú časť rozpočtu. 

 
Archeologické múzeum  
 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku  10246 tis. Sk. V porovnaní s rokom  2005 vzrástli 
celkové náklady o 2633 tis. Sk, t.j. o cca  34%.  
 

Porovnanie celkových nákladov  
(v tis. Sk) 

       
                                2005    2006   

Spotrebované nákupy  sk.50 854 1020 
Služby                          sk.51 1863 3177 
Osobné náklady           sk.52 4639 5448 
Dane a poplatky           sk.53 1 19 
Ostatné náklady           sk.54 50 83 
Odpisy                         Sk. 55 206 499 
NÁKLADY CELKOM 7613 10246 

 
Spotrebované nákupy 
V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 1020 tis. Sk. Náklady na spotrebované nákupy 
v roku 2006 tvoria 9,9 % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria  6,4% celkových 
nákladov.   
V porovnaní s  minulým rokom vzrástli náklady na spotrebované nákupy o približne 19% (166 tis. 
Sk). V skupine spotreba materiálu  narástli  náklady o 58,2% (127 tis. Sk). Nárast  týchto nákladov 
bol spôsobený realizáciou výstavy „Najstaršie dejiny Slovenska“. 
Náklady na energie vzrástli  v porovnaní s  rokom 2005 o 33,8% (166 tis. Sk). Mierny nárast  
nastal v skupine predaný tovar   o  2tis. Sk ( 12.5%). 

          
Náklady na spotrebované nákupy 

(v tis. Sk) 
 

2005   2006    

Spotreba materiálu 218 345 
Spotreba energie 491 657 
Predaný tovar 16 18 
SPOLU 725 1020 

 
V účtovnej skupine Spotreba materiálu narástli v porovnaní s rokom 2005 náklady o viac ako 58 % 
(127tis.Sk).  Spotreba kancelárskeho materiálu sa oproti predchádzajúcemu roku temer nezmenila 
Spotreba PHM narástla oproti roku 2005 o 25%, čo súvisí z realizáciou výstavy „Najstaršie dejiny 
Slovenska“.  
Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli  
o  34% - o 166 tis. Sk. Dôvodom sú narastajúce ceny. 
 
Spotrebované služby 
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku  3177 tis. Sk. Tieto náklady 
tvoria 31.1% z celkových nákladov. V porovnaní s  rokom 2005 narástli  náklady na služby o 70%, 
t.j. o 1315 tis. Sk. Ich nárast je taktiež spojený najmä s realizáciou projektu najstaršie dejiny 
Slovenska ako aj nárastom počtu výskumných úloh v teréne. 
Náklady na opravy a údržbu poklesli o 59 tis. Sk, t.j. o 83%. Minimálne náklady na opravy 
a údržbu v roku 2006 zahŕňajú najmä opravy elektriky, kancelárskej a výpočtovej techniky, 
vodovodu a pod. 
Náklady na cestovné boli vo výške  96 tis. Sk, t.j. o  31tis. Sk ( 32%)  viac v porovnaní s rokom 
2005. V týchto nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na cestovné spojené s realizáciou výstavy 
“Najstaršie dejiny“ a projektom Transformation, ktoré sú z účelovej dotácie MKSR a z 
medzinárodného projektu aj vykryté. Náklady na reprezentáciu sa v porovnaní s  rokom 2005 
nezmenili. 
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Náklady na spotrebované služby 
(v tis. Sk) 

 
2005     2006    

Opravy a údržba 71 12 
Cestovné 65 96 
Náklady na reprezentáciu 3 3 
Služby 1723 3066 

SPOLU 1862 3177 

 
Osobné náklady 

Osobné náklady dosiahli v  roku 2006 výšku 5488 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 53% 
celkových nákladov. V porovnaní s rokom  2005 vzrástli tieto náklady o 17,5% (  809 tis. Sk) a to 
najmä z dôvodu nárastu počtu zamestnancov.  

 
Osobné náklady 

(v tis. Sk) 
 

2005  2006 

Mzdové náklady 3350 3970 
Zákonné poistenie 1068 1233 
Sociálne náklady 221 245 
SPOLU 4639 5448 
 
V roku 2005 SNM – Archeologické múzeum zamestnávalo 18 pracovníkov, v roku  2006 

múzeum  zamestnávalo  20 osôb, z toho mzdu jedného pracovníka (prijatého na dobu určitú) 
vykrývajú platby investorov.  

Celkovo v roku 2006 sme zamestnávali 4 osoby na zabezpečovanie lektorskej  činnosti, 
pomocných prác a upratovania.  

Mzdové náklady v roku.2006  boli vo výške 3970 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2005 vzrástli mzdové náklady o približne 17%. Nárast je  spôsobený obsadením miesta 
upratovačky a prijatím fotografa (obidve osoby na dobu určitú).  

Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2006 výšku 15 307 Sk. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom vzrástla priemerná mzda o 2.1% (v roku  2005 bola priemerná mzda 14 
988 Sk). Nízky celkový nárast priemernej mzdy skresľuje prijatie dvoch pracovníkov zo základným 
vzdelaním. 
 
Ostatné náklady 

Členenie ostatných nákladov  
(v tis. Sk) 

 
2005  2006  

Dane a poplatky 1 19 
Ostatné náklady 50 83 
Odpisy                      206 499 
SPOLU: 257 601 
 
 Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli  v porovnaní s rokom 2005 o približne 133,8% 
(344 tis. Sk). Ostatné náklady tvoria takmer 5.8% z celkových nákladov.  

Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške  499 
tis. Sk, čo je o 142% (293 tis.) viac ako v roku 2005. Nárast sme zaznamenali v položke dane 
a poplatky. 
 
Náklady na prevádzku budov 
 V roku 2006 dosiahli celkové náklady na prevádzku budov 1 234 tis. Sk, z toho 657 tis. Sk 
tvoria energie a 523 tis. Sk strážna služba. Celkové náklady na prevádzku budovy na Žižkovej č. 
12 v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 9%. Nárast  vznikol  v položke náklady na 
energie. V roku 2006 sa na rozdiel od r. 2005 (a hádam aj roku 2007) temer neinvestovalo do 
opravy a údržby. 
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Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 

Porovnanie celkových výnosov 
(v tis. Sk) 

  
2005 

 
2006 

Tržby zo vstupného      602        21 36 
Tržby za predaj publik. 604 14 18 
Tržby ost.                     649 504 1271 
Tržby z predaj IM         651  0 
SPOLU 1065 1325 

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli v roku 2006 výšku 1325  tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 

vzrástli vlastné výnosy o 225 tis. Sk , t.j. o 20.5%. 
 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby z platieb za archeologický výskum (471 tis) 

a sponzorské príspevky (815 tis.Sk). Výška vlastných výnosov SNM je závislá najmä od prác 
v teréne a účasti na projektoch. Tieto dopĺňajú príjmy zo vstupného a tržby za predaj publikácií. 
Oproti roku 2005 síce SNM – AM zaznamenalo nárast návštevnosti o 50% a navýšenie tržieb za 
vstupné o 70%, avšak v porovnaní s inými múzeami sú počty návštevníkov nízke. 
 

Porovnanie návštevnosti 
 
  

2005 
 

2006 
% zmena oproti 

roku 2005 

Expozície  a výstavy 2997 4465 49% 
SPOLU: 2997 4465 +49% 

 
Tržby zo vstupného 

(v tis. Sk) 
  

2005 
 

 
2006 

 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 21 36 71% 
SPOLU: 21 36 +71% 

 
Istý podiel na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré roku 2006 dosiahli výšku 

14 tis. Sk.  
 
 
    Zhodnotenie hospodárskeho výsledku                                                               
    Plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2006 pre SNM – Archeologické múzeum  bol  8541 tis.    Sk. 
Vlastné príjmy dosiahli výšku 1325 tis Sk. Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku 10 246 
tis. Sk. V porovnaní s rokom  2005 narástli náklady  o  34%. Treba však uviesť, že v roku 2006 
realizovalo SNM-AM prioritný projekt "Najstaršie dejiny", ktorý sa podieľal na náraste nákladov vo 
výške 28%. Reálny nárast nákladov na ostatnú činnosť múzea je cca 6%, čo sa dá pripísať nárastu 
počtu zamestnancov a cien energií. 

Vzhľadom k celkovej výške nákladov (10 246 tis. Sk) a výške výnosov SNM – 
Archeologického múzea  za rok  2006 ( 9 866 tis. Sk) je hospodárskym výsledkom SNM – 
Archeologického múzea v roku  2006 strata vo výške 380 tis. Sk  
 

Hospodársky výsledok 
(v tis. Sk) 

 2005 
 

2006 
 

Výnosy 7472 9866 
Náklady 7612 10246 
Hosp. výsledok - 140 - 380 
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Pri hľadaní príčiny je treba vziať do úvahy  platbu za Zborník SNM-Archeológia 2005 v roku 2006 
(90 000Sk) a čiastočne zrealizované archeologické výskumy z roku 2006, ktoré sa prejavia 
v príjmoch až v roku 2007. Po ich započítaní by sa hospodárenie SNM-AM v roku 2006 priblížilo 
k vyrovnanému výsledku.  
 
 
 
Historické múzeum 
 
Bežný transfer 
 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku 22 200 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2005 vzrástli celkové náklady o 3 454 tis. Sk, t.j. o cca 18,43 %.  
 
V príspevku na rok 2006 nebol zohľadnený citeľný nárast cien energií od 1.4.2004, zvýšenie dane 
z nehnuteľnosti o takmer 500 tis. Sk (!), ba ani dopad valorizácie miezd z leta 2004 a leta 2005. 
Bežný transfer bol použitý najmä na úhradu osobných nákladov, časti energií, nákladov na 
prenájom priestorov, čiastočne nákladov spojených s výstavami SNM-HM. Ostatné náklady boli 
hradené z vlastných výnosov. Nárast nákladov bol spôsobený najmä nákladmi na výstavné 
projekty,  valorizáciou tarifných miezd a vyplatením mimoriadnych odmien v roku 2006. 
 

Porovnanie celkových nákladov  (v tis. Sk) 
 
                                rok 2005   rok 2006   

Spotrebované nákupy  sk.50 2 640 3 760 
Služby                          sk.51 4 882 4 738 
Osobné náklady           sk.52 10 353 12 330 
Dane a poplatky           sk.53 646 600 
Ostatné náklady           sk.54 0 46 
Odpisy                          sk.55 225 726 
NÁKLADY CELKOM 18 746 22 200 

 
Spotrebované nákupy 
 
V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 3 760 tis. Sk. Náklady na spotrebované nákupy 
v roku 2006 tvoria 17,09 % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 10,53 % 
celkových nákladov.   
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy 
o približne 29,79 % (1 120 tis. Sk). V skupine spotreba materiálu vzrástli náklady o  71 tis. Sk. 
Vzrast týchto nákladov bol spôsobený realizáciou veľkého výstavného projektu, ako Leonardo da 
Vinci, zvedavý génius; ale aj nákupu výpočtovej techniky potrebnej k realizácii spustenia 
elektronickej evidencie zbierkových predmetov (ESEZ/CEMUZ): nové PC, upgrade operačného 
systému Windows 98 na Windows XP a platba za licencie AIP Safe. Múzeum zakúpilo aj digitálne 
fotoaparáty na digitalizáciu zbierkových predmetov.  
 
Náklady na energie vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 o viac ako 10,18 % (407 
tis. Sk). V skupine predaný tovar vzrástli náklady o 677 tis. Sk (44,45 %). 
 

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Spotreba materiálu 608 679 
Spotreba energie 1 931 2 338 
Predaný tovar 66 743 
SPOLU 2 640 3 760 

 
V účtovnej skupine Spotreba materiálu vzrástli náklady o 29,79 % (v porovnaní  s rovnakým 
obdobím roku 2005). V prípade nákupu materiálu ide o zvýšené výdavky spojených s výstavnými 
projektmi, múzeum realizovalo v roku 2006 26 výstav, z toho dve vlastné, náročné prevzaté 
výstavy, ale aj projekty realizované v zahraničí. 
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Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 407 tis. Sk 
(nárast o 21,08 %). Nárast je spojený s rozšírením múzea o Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
v 1. polroku 2008, ale aj vyššími nárokmi na spotrebu energie – klimatizácia výstavných 
priestorov. Bilanciu negatívne ovplyvnilo i uhradenie nezaplatených faktúr za energie v roku 2005. 
 
Spotrebované služby 
 
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 4 738 tis. Sk. Tieto náklady 
tvoria 21,34 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli náklady na služby o 798 
tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu poklesli o 14 tis. Sk.  
Náklady na cestovné boli vo výške 167 tis. Sk, t.j. o  65 tis. Sk (131,70 %) viac v porovnaní 
s rokom 2005. V týchto nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na cestovné na prípravu a realizáciu 
výstav v zahraničí: Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi (Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a 
Srbsko) a Slovensko v 16. – 19. storočí (Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko).  
Náklady na reprezentačné účely boli SNM-HM pre rok 2006 stanovené vo výške 5 tis. Sk. 
Náklady na reprezentačné boli použité najmä v súvislosti s výstavnými aktivitami múzea.   
Náklady na ostatné služby vzrástli o 745 tis. Sk, t.j. o 44,24 %. V tejto skupine sa odzrkadlili 
najmä náklady spojené s výstavou Leonardo da Vinci, zvedavý génius a rozšírením múzea 
o Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre v 1. polroku 2006, ale aj realizácia dvoch vlastných výstav 
Poklady mincí na Slovensku a Reštaurovanie v Historickom múzeu. Náklady na výkony spojov 
vzrástli o 37 tis., nárast je i v prípade nájomného, a to o 43 tis. Sk. 
Na základe zmluvy o spolupráci medzi SNM a talianskou spoločnosťou Iconograph na príprave 
realizácii výstavy Leonardo da Vinci, zvedavý génius, boli talianskej spoločnosti zaslané následovné 
finančné prostriedky: 
 
Podiel na vstupnom:  2 592 224,00 Sk 
Podiel na predaji publikácií:  496 171,00 Sk  
 
Významným nákladom, ktorý sa však realizovať v priebehu prvého štvrťroka 2007, je preúčtovanie 
alikvotnej čiastky tržieb zo vstupného do Hradného paláca Bratislavského hradu medzi SNM-HM 
a SNM-HuM vo výške 2,5 %, čo predstavuje sumu: 132 444,43 Sk.  

 
Náklady na spotrebované služby   (v tis. Sk) 

 
rok 2005    rok 2006     

Opravy a údržba 32 18 
Cestovné 102 167 
Náklady na reprezentáciu 3 5 
Služby 3 803 4 548 

SPOLU 3 940 4 738 

 
Služobné cesty boli veľkým prínosom pre odborných pracovníkov aj pre Historické múzeum. Išlo 
najmä o aktívnu účasť na otvorení výstav SNM, prípravu výstavy Tradičná slovenská na Dolnej 
zemi, Slovensko v 16. – 19. storočí a krátkodobé študijné pobyty odborných  pracovníkov 
v zahraničí. 
 
Mzdové náklady 
 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 12 330 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 55,54 % 
celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast  o 1 977 tis. Sk.  

   
Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
rok 2005 rok 2006 

Mzdové náklady 7 343 8 909 
Zákonné poistenie 2 486 2 731 
Sociálne náklady    524    690 

SPOLU 10 353 12 330 
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Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 nebol pevne stanovený.  
 

Mzdové náklady k 31.12.2006 boli vo výške 8 909 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo výške 
737 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli mzdové náklady o 1 566 tis. 
Sk. Nárast je spôsobený čiastočne z dôvodu valorizácie miezd v roku 2005, no najmä z dôvodu 
mzdových nákladov na nové pracovisko Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre (680 tis), ale aj vyššími 
nákladmi na realizáciu výstavných projektov (rozšírené lektorské služby, programy pre deti 
a školské skupiny, ale aj zvýšený počet dozorcov spojených s predĺžením otváracích hodín o jednu 
hodinu a jeden deň). 

 
Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 737 tis. Sk. Náklady na OON tak 
boli o 294 tis. Sk vyššie ako v roku 2005, a to  hlavne z dôvodu náročnejšej prevádzky výstav 
a expozícií múzea: potreba vyššieho počtu dozorcov, predĺženie otváracích hodín a otvorenie 
v pondelok počas prevádzky výstavy Leonardo da Vinci, zvedavý génius.   

 
Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vyššie o 31,6 %, (166 tis. 
Sk). Príspevok na stravu predstavoval sumu 528 tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 110 tis. Sk 
a na nemocenské dávky 49 tis. Sk. 

 
Priemerná mzda za rok 2006 dosiahla výšku 14 404 Sk, v roku 2005 predstavovala výšku 
13 538 Sk.  Počet pracovníkov v roku 2006 bol 56, v prepočítanom stave k 31.12.2006 
47,69 pracovníka, v roku 2005 49 fyzických osôb, 45, 67 v prepočítanom stave.   
 
Vážnym problémom je nedostatok stálych pracovníkov najmä v dozorcovskej službe na expozíciách 
a výstavách SNM-HM na Bratislavskom hrade. Nízka miera finančného ohodnotenia robí toto miesto 
neatraktívne. Vysoká miera výmeny pracovníkov na pozícií dozorcov bráni vzniku efektívne 
riadeného zložky múzea, časté výpadky v dozornej služby spôsobujú uzavretie niektorých častí 
múzea, prípadne šatne. Múzeum má vážny problém aj pri prevádzke toaliet na Bratislavskom 
hrade, pretože nie je schopné finančne zabezpečiť náklady na upratanie počas víkendov.     
 
Osobitným problémom je otázka personálneho zabezpečenia prezentačných aktivít. Chýbajú 
špecialisti na pozície lektorov a prácu s deťmi a školskými skupinami.  
 
Určitým problémom je nedostatok špecializovaných pracovníkov: BOZP, PO, OBO, špecialista na 
bezpečnosť, apod. Múzeum to v súčasnoti rieši kumuláciou funkcií. Do budúcna sa otvára otázka 
najmä zamestnania špecialistu na bezpečnostné otázky ochrany zbierkových predmetov.  
 
V prípade odborných pracovníkov (kurátori, kustódi, reštaurátori, konzervátori, dokumentátori, a i.) 
sa môže situácia hodnotiť pozitívne, hoci k optimálnemu riešeniu chýba niekoľko špecializácií: napr. 
reštaurátor kovov, keramiky, skla a porcelánu, dreva; dokumentátor, a i. 
 
Otvorenou otázkou je finančné ohodnotenie odborných pracovníkov, ktoré je dlhodobo 
poddimenzované a výška priemerných platov nedosahuje ani priemer v Slovenskej republiky, 
pričom ide prevažne o pracovníkov s ukončenou vysokou školou, dlhou odbornou praxou, 
alarmujúci je stav najmä u vekovo mladších pracovníkov.  

 
Dane a poplatky (v tis. Sk) 

 
rok 2005  rok 2006 

Dane a poplatky 646 600 
 
Najvýznamnejšou položkou je daň z nehnuteľností, ktorú platí SNM-HM za priestory prenajímané 
od Kancelárie národnej rady na Bratislavskom hrade v sume takmer 577 tis. Sk.  
 

Ostatné náklady  (v tis. Sk) 
 

rok 2005  rok 2006  

Ostatné náklady 0 46 
 
Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2005 o 46 tis. Sk.  
 



 129 

Vzniknuté náklady za oneskorené platby nespôsobilo SNM-HM. Išlo najmä o oneskorenie úhrad 
Kancelárii NR SR spojených s prenájmom priestorov múzea a pokuty za nezaplatené faktúry 
mobilnému operátorovi Orange. 
 

Odpisy HIM a NIM – ich tvorba a finančné krytie (v tis. Sk) 
 

rok 2005  rok 2006  

Odpisy                      225 726 
 
Náklady na odpisy vzrástli v roku oproti roku 2005 o 501 tis. Sk. Nárast je spôsobený realizáciou 
politiky odpisov SNM v roku 2005. 
 
Tvorba a čerpanie fondu reprodukcie z odpisov a zo zisku z predaja, darov a 
sponzorského príspevku v roku 2006 
 
Predpísaná výška odpisov v roku 2006 v Sk: 569 159,65 
Tvorba FR HM v roku 2007:  704 443,70  
zo štátneho príspevku 172 604,80 
z predaja (vlastných zdrojov) 467 638,90 
zo sponzorského príspevku 0,00   
z iných zdrojov 64 200,00 
 

z toho financovanie zabezpečené z Pol. Predmet investičného nákupu 
alebo diela, financovaného z 
FR HM *1) 

Celkový 
náklad  štátneho 

rozpočtu  
z vlastných 
zdrojov 

zo 
sponzorské
ho 
príspevku  

z iných 
zdrojov 
 

 1 
montáž poplašného systému 
(AGENS) 69 986,00  69 986,00     

2 vitríny (REVYKO - ČR) 64 200,00       64 200,00 
3 osvetlenie (V-Elektrik) 31 553,00   31 553,00     

4 závesný systém (Bellatrix) 
366 
099,90   366 099,90     

5 
akvizícia zbierkových 
predmetov (Hrušovská) 18 000,00 18 000,00       

6 výpočtová technika (TECTON) 
154 
604,80 154 604,80       

 
Z podprogramu 08T0103 bolo zakúpených 16 pultových bezpečnostných vitrín na realizáciu 
výstavy Poklady mincí na Slovensku zo zbierok SNM za 714 tis. Sk.   
 
SNM-HM získalo účelovú dotáciu 913 tis. Sk na nákup zbierkových predmetov zo štátneho 
rozpočtu a za ďalších 18 tis. Sk boli ZP zakúpené z fondu reprodukcie SNM-R.   
 
Analýza nákladov na prevádzku budov 
 
Celkové náklady na prevádzku budov Historického múzea boli v roku 2006 vo výške 4 578 tis. Sk.  
Historické múzeum nesídli vo vlastných priestoroch a neprevádzkuje žiadnu budovu. Platí však 
náklady spojené s prenájmom priestorov na Bratislavskom hrade od Kancelárie Národnej rady SR. 
Ku skutočnostiam, ktoré ovplyvnili výšku nákladov na prevádzku priestorov patria najmä: zvýšenie 
sadzby za kúrenie z 12,70 na 16,09 Sk za m2 (od 1. 4. 2004), zvýšenie dane z nehnuteľnosti za 
priestory na Bratislavskom hrade z 86 tis. Sk  v roku 2004 na 580 tis. v roku 2005 (!) a rozšírenie 
výstavnej plochy v roku 2003 o 2020 m2 ako stály faktor. 
 
Kapitálový transfér 
 
Pozri tabuľky č. 3 – 5   
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
Tržby 
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Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Tržby zo vstupného      602        4 934 6 968 
Tržby za predaj publik. 604 51 973 
Tržby ost.                     649 14 1 206 
3Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 4 999 9 147             

 
Celkové vlastné výnosy dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 9 147 tis. Sk. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli vlastné výnosy o 4 148 tis. Sk. 
 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného, a to 6 968 tis. Sk (76,18 %), 
teda výška vlastných výnosov je závislá najmä od návštevnosti. Ku dňu 31.12.2006 dosiahla 
návštevnosť v SNM-HM 161 836 osôb, z toho platiacich 143 219. Oproti porovnateľnému obdobiu 
roku 2005 SNM-HM zaznamenalo výrazne vyššiu návštevnosť osôb z týchto dôvodov: celkového 
stúpajúceho rastu návštevníkov Bratislavského hradu, pre návštevníkov atraktívnej výstavy 
Leonardo da Vinci, zvedavý génius, predĺženia otváracích hodín o 1 hodinu a otvorenia aj počas 
pondelka.  
 

Porovnanie návštevnosti (v tis. Sk) 
 2005 2006 % zmena oproti 

roku 2005 

Bratislavský hrad (expozície  
a výstavy) 

115 157 161 836 141 % 

 
Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

 2005 
 

2006 % zmena oproti 
roku 2005 

Bratislavský hrad 
(expozície  a výstavy) 

4 934 6 968 141,2 % 

 
Výrazný podiel na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré v roku 2006 dosiahli 
výšku 973 tis. Sk.  
 
Prenájom 
Netýka sa SNM-HM 
 
Iné zdroje 
 
Príspevok zo ŠR na rok 2006 pre Historické múzeum bol schválený vo výške 12 800 tis. Sk 
(Historické múzeum 10 800 tis. Sk a 2 000 tis. na činnosť Múzea Ľ. Štúra v Modre).  
 
Listom MK SR č. MK-999/2006-700-5461 zo dňa 20.3.2006 boli Historickému múzeu poskytnuté 
účelovo určené prostriedky na tieto výstavy: 

 
Podprogram 08T0103 
Leonardo da Vinci, zvedavý génius vo výške 1 050 tis. Sk 
Poklady mincí na Slovensku zo zbierok SNM vo výške 414 tis. Sk 
 
V roku 2006 bolo z týchto prostriedkov na výstavu Leonardo da Vinci, zvedavý génius 
vyčerpaných 1 050 000,00 Sk a na výstavu Poklady mincí na Slovensku sa prostriedky 
v roku 2006 vyčerpali vo výške 414 000,00 Sk.  
 
Podprogram 08T0104 
Slovensko 16. – 19. storočia vo výške 460 tis. Sk. Z pridelených prostriedkov roku 2006 sa 
vyčerpalo 460 000,00 Sk. 
Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi pridelených 160 tis, vyčerpané 160 040,00 Sk 
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Podprogram 08S0106 
Pre Múzeum Ľ. Štúra v Modre bol zvýšený záväzný ukazovateľ ŠR o 670 tis. Sk na sťahovanie. 
Z týchto prostriedkov v 1. polroku 2006 neboli vyčerpané žiadne prostriedky a čerpanie sa 
uskutočnilo v 2. polroku 2006, keď už múzeum nebolo súčasťou SNM-HM. 
 
V rámci tohto podprogramu boli na aktivitu Škola v múzeu pre celé Slovenské národné múzeum 
pridelené finančné prostriedky. SNM-HM získalo finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk. V roku 
2006 SNM-HM použilo 49 999,00 Sk. 
 
Iné príjmy pochádzajúce zo spolupráce na výstave Leonardo da Vinci, zvedavý génius  
 
Slovenské elektrárne, a.s.  300 000,00 Sk  vstup zadarmo pre školské skupiny  
Tempus AWT Bavaria  188 490,00 Sk  spolupráca na príprave výstavy 
 
Hodnotenie fondov organizácie 
 
Fond reprodukcie 
 
Tvorba a čerpanie fondu reprodukcie z odpisov a zo zisku z predaja, darov a 
sponzorského príspevku v roku 2006 
 
Predpísaná výška odpisov v roku 2006 v Sk: 569 159,65 
Tvorba FR HM v roku 2007:  704 443,70  
zo štátneho príspevku 172 604,80 
z predaja (vlastných zdrojov) 467 638,90 
zo sponzorského príspevku 0,00   
z iných zdrojov 64 200,00  
 
Rezervný fond 
 
Netýka sa SNM-HM 

 
Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov účelovo viazaných a schválené projekty 
na kultúrne aktivity za rok 2006 
 
Finančné prostriedky na Sťahovanie Múzea Ľudovíta Štúra v Modre sa čerpalo až po jeho odčlenení 
od SNM-HM v 2 polroku 2006.  
 
Netýka sa SNM-HM 
 
Vyhodnotenie programov (podprogramov) 
 
Podprogram 08T0103 
Leonardo da Vinci, zvedavý génius vo výške 1 050 tis. Sk 
Poklady mincí na Slovensku zo zbierok SNM vo výške 414 tis. Sk 
 
V roku 2006 bolo z týchto prostriedkov na výstavu Leonardo da Vinci, zvedavý génius 
vyčerpaných 1 050 000,00 Sk a na výstavu Poklady mincí na Slovensku sa prostriedky 
v roku 2006 vyčerpali vo výške 414 000,00 Sk.  
 
Podprogram 08T0104 
Slovensko 16. – 19. storočia vo výške 460 tis. Sk. Z pridelených prostriedkov roku 2006 sa 
vyčerpalo 460 000,00 Sk. 
Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi pridelených 160 tis, vyčerpané. 160 040,00 Sk 
 
Podprogram 08S0106 
Pre Múzeum Ľ. Štúra v Modre bol zvýšený záväzný ukazovateľ ŠR o 670 tis. Sk na sťahovanie. 
Z týchto prostriedkov v 1. polroku 2006 neboli vyčerpané žiadne prostriedky a čerpanie sa 
uskutočnilo v 2. polroku 2006, keď už múzeum nebolo súčasťou SNM-HM. 
 
V rámci tohto podprogramu boli na aktivitu Škola v múzeu pre celé Slovenské národné múzeum 
pridelené finančné prostriedky. SNM-HM získalo finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk. V roku 
2006 SNM-HM použilo 49 999,00 Sk. 
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Kompletné vyhodnotenie pozri Tabuľka č. 8 
 
Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 
V SNM-HM v roku 2006 nebola vedená špeciálna kontrola. Múzeum však plnilo úlohy Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. Úlohy boli splnené a RÚVZ povolil prevádzku na Bratislavskom 
hrade s výnimkou špeciálnych konzervátorských prác.  
 
 
Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
Múzeum v súčasnosti nemá významnejšie pohľadávky, ani záväzky. Koncom roka 2006 si múzeum 
zapožičalo od SNM-PM vyše 505 006,00 Sk na zaplatenie faktúr za energie za 3. štvrťrok 2006, 
SNM-AM takmer 368 tis. Sk rovnako bola zapletená faktúra za energie za 3. štvrťrok 2006. Po 
zistení dvojitej platby na ekonomickom úseku SNM bolo s K NR SR dohodnuté záloha na energie za 
4. štvrťrok 2006.Tretia pôžička bola z realizovaná z účtu SNM-R a uhradili sa z nej náklady na 
energie a niektoré faktúry na konci roka 2006. Pôžičky boli vrátené na účty požičiavateľov v januári 
2007 po mimoriadnom navŕšení finančného príspevku.    
Múzeum vlastní nehnuteľnosť v obci Tisovec. Z dlhodobého hľadiska a pre nevyužívanie 
nehnuteľnosti SNM-HM je v záujme múzea odpredaj nehnuteľnosti.    
V Hlavnej knihe sú evidované len 2 pohľadávky k zamestnancom, z ktorých jedna už bola 
vyrovnaná k 31.12.2006 a druhá bola vyriešená vo februári 2007.   
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
Hlavná činnosť 
Výška výnosov Historického múzea za 2006 je 22 285 tis. Sk. Celková výška nákladov je 22 200 
tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM Historického múzea k 31.12.2006 je zisk 85 tis. Sk.  
 

Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 
 2005 2006 
Výnosy 18 015 22 285 
Náklady 18746 22 200 
Hosp. výsledok -731 85 
 
Racionalizačné opatrenia, ktoré múzeum zaviedlo postupne v posledných piatich rokoch prinášajú 
zisk na nižších nákladoch na prevádzku. Negatívne sa však prejavuje najmä rast cien všetkých 
energií, rovnako však aj ich spotreba, nezohľadnené valorizácie platov za zamestnancov 
v ostatných rokoch, apod. Zisk mohol byť dosiahnutý iba vďaka výraznému rastu tržieb, ktoré si 
však vyžiadali rast osobných nákladov.  
 
Podnikateľská činnosť 
Netýka sa SNM-HM. 
 
Program hospodárnosti  

Program hospodárnosti sa plní vo všetkých bodoch. 

 
Múzeum  SNR v Myjave 
 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku  2.974 tis. Sk. V porovnaní s rokom  2005 poklesli 
celkové náklady o  88 tis. Sk, t.j. o cca 3 %.  
 

Porovnanie celkových nákladov  
(v tis. Sk) 

       
                                

Rok 2005 Rok 2006 

Spotrebované nákupy  sk.50 639 738 
Služby                           sk.51 857 341 

Osobné náklady           sk.52 1.471 1.670 
Dane a poplatky           sk.53 2 19 
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Ostatné náklady           sk.54 1 7 
Odpisy                          sk. 55 92 199 

NÁKLADY CELKOM 3.062 2.974 
 
 
Spotrebované nákupy 
 V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 738 tis. Sk. Náklady na spotrebované 
nákupy v roku 2006 tvoria 24,8% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria takmer  21 
% celkových nákladov (615 tis. Sk).   
V porovnaní s rokom 2005 vzrástli náklady na spotrebované nákupy o približne 15 % ( o 99 tis. 
Sk).  
Náklady na energie vzrástli v porovnaní s  rokom 2005 o viac ako 71 % ( o 256 tis. Sk). 
V skupine spotreba materiálu klesli náklady o takmer 64 % (  o 172 tis. Sk). 
Nárast nastal v skupine predaný tovar  – o 15 tis. Sk . 
 

Náklady na spotrebované nákupy 
(v tis. Sk) 

 
Rok 2005 Rok 2006 

Spotreba materiálu 270 98 
Spotreba energie 359 615 

Predaný tovar 10 25 
SPOLU 639 738 
 
 V účtovnej skupine Spotreba materiálu klesli náklady v porovnaní s rokom 2005 o takmer 
64% . Pokles týchto nákladov bol spôsobený maximálnym šetrením. 
 Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 
vzrástli (nárast o 71% - 256 tis. Sk). Z energií sa najviac minulo na vykurovanie objektov 
(Košariská - elektrická energia, Myjava – plyn). Nárast nastal najmä kvôli dlhotrvajúcej a  veľmi 
chladnej zime. 
 
 
Spotrebované služby 
 Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 341 tis. Sk. Tieto 
náklady tvoria 11,5 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 sme v položke náklady na 
služby zaznamenali pokles o 60%, t.j. o  516 tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 43 tis. Sk oproti roku 2005. V roku 2006 zahŕňajú náklady 
na opravy a údržbu opravu vodovodu a kanalizácie v objekte Múzea M.R.Štefánika v Košariskách, 
kde došlo po zime k havarijnej situácii, ako i výmena vykurovacích telesa okien v Múzeu SNR. 
Budova Múzea SNR bude v nasledujúcich obdobiach vyžadovať viac prostriedkov na údržbu, 
budova od r.1968 neprešla celkovou generálnou údržbou. 
Náklady na cestovné boli vo výške 61 tis. Sk, t.j. dvojnásobok v porovnaní s rokom 2005. Múzeum 
SNR nevyužíva služby dopravcu, náklady na prepravu sú zahrnuté v tejto položke. 
Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom nižšie zhruba o polovicu. 
Náklady na ostatné služby klesli o 588 tis. Sk, t.j. o 72 %. 
 

Náklady na spotrebované služby 
(v tis. Sk) 

 
Rok 2005 Rok 2006 

Opravy a údržba 1 44 
Cestovné 30 61 
Náklady na reprezentáciu 4 2 

Služby 822 234 

SPOLU 857 341 
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Osobné náklady 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 1.670 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 56,2% 
celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli tieto náklady o 14% ( 199 tis. Sk).  

 
Osobné náklady 

(v tis. Sk) 

 
Rok 2005 Rok 2006 

Mzdové náklady 1.065 1.210 
Zákonné poistenie 344 385 

Sociálne náklady 62 75 
SPOLU 1.471 1.670 
 
Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. SNM – Múzeum SNR 
v Myjave v roku 2006 zamestnávalo 6 osôb.  
Tak ako aj v minulom roku, aj v tomto roku sa niektoré pracovné úlohy podarilo zabezpečiť 
brigádnikmi formou práce na dohodu.  
Mzdové náklady k 31.12.2006  boli vo výške 1.210 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo výške 71 
tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli mzdové náklady o približne 14%. Nárast je  spôsobený 
čiastočne z dôvodu valorizácie miezd a prijatím nového pracovníka na miesto finančného referenta. 
Sociálne náklady sú v porovnaní s rokom 2005 vyššie o 13 tis. Sk, (12%) 
 
Ostatné náklady 

Členenie ostatných nákladov  
(v tis. Sk) 

 
 Rok 2005 Rok 2006 

Dane a poplatky 2 19 
Ostatné náklady 1 7 
Odpisy                      92 199 
SPOLU: 95 225 
 
 Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2005 o  130 tis. Sk. 
Ostatné náklady tvoria takmer 8 % z celkových nákladov.  
Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške 199 tis. Sk, 
čo je o  116% viac ako v roku 2005. Mierny nárast sme zaznamenali v položke dane a poplatky, 
a to najmä z dôvodu, že v roku 2006 bola hradené dane z nehnuteľností a v roku 2005 sme boli 
oslobodení od platenia dane z nehnuteľností. 
 
Náklady na prevádzku budov 
  
 Celkové náklady na prevádzku budov vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nárast 
nákladov vznikol hlavne v osobných nákladoch, nákladoch na údržbu a v nákladoch na energie.   
 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 

Porovnanie celkových výnosov 
(v tis. Sk) 

 
Rok  2005 Rok 2006 

Tržby zo vstupného      602        253 278 
Tržby za predaj publik. 604 22 22 

SPOLU 275 300 

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 300 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli vlastné výnosy o 25 tis. Sk čo je nárast o 9%. 
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Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 278 tis. Sk (nárast o 25 tis.), 
a k tomu múzeum vyzbieralo 935 ks kultúrnych poukazov (46.750,- Sk). Ku dňu 31.12.2006 v 
SNM – Múzea SNR v Myjave  dosiahla celková návštevnosť 40 432 osôb. Oproti roku 2005 
zaznamenalo múzeum vyššiu návštevnosť o  2 251 osôb (6 %). 

 
Porovnanie návštevnosti 

 

  
  2005 

 
2006 

% zmena oproti roku 
2005 

Expozície  a výstavy 38 181 40 432 cca 6 % 
 

Tržby zo vstupného 

(v tis. Sk) 

 2005 
 

2006 
 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 253 278 +10 % 
 
Tržby za predaný tovar dosiahli výšku 22 tis. Sk, čo je rovnaká výška ako v minulom roku.  
 
Iné zdroje:                                                                  
    Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2006 pre SNM - Múzeum SNR v Myjave  bol 2 400 
tis. Sk. Úprava rozpočtu k 30. 4. 2006 bola vo navŕšení o 60 tis. na projekt Škola v múzeu na 
celkom 2.460 tis. Sk a následne bol rozpočet upravený z dôvodu valorizácie platov. Celkový 
príspevok pre rok 2006 pre SNM -  Múzeum SNR v Myjave  bol  2 493 tis. Sk zo ŠR.    
   
 
Výška výnosov SNM-Múzeu SNR v Myjave za rok  2006 je 2.948 tis. Sk. Celková výška nákladov je 
2.974 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM –Múzea SNR v Myjave ku 31.12.2006 je strata 26 tis. Sk.  
 

Hospodársky výsledok 
(v tis. Sk) 

  
Rok 2005 

 
Rok 2006 

Výnosy 3.063 2.948 

Náklady 3.206 2.974 
Hosp. výsledok 144  - 26 
 
 
Hodnotenie fondov organizácie 
 
FOND REPRODUKCIE 

Na rok 2006 bola plánovaná tvorba FR 160 tis. Sk. Zákonná tvorba FR za rok 2006 bola 
199 tis. Sk. Čerpanie FR bolo v priebehu roka 2006  vo výške 143.458,00 Sk – nákup plazmového 
TV, zbierkových predmetov a  rekonštrukcia zasadačky, 
 
REZERVNÝ FOND 
SNM-MSNR nemá rezervný fond. 
 
Hodnotenie výsledkov kontrol 
 
V roku 2006 v SNM-Múzeum SNR uskutočnilo následnú protipožiarnu kontrolu Okresné riaditeľstvo 
hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom. Kontrola bola zameraná na kontrolu 
splnenia opatrení uložených pri komplexnej protipožiarnej kontrole /z 21.10.2005/. Pri vykonaní 
následnej kontroly neboli zistené žiadne nedostatky 
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Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov účelovo viazaných na schválené projekty 
na kultúrne aktivity v roku  2006 
 
V roku  2006 bolo čerpanie účelových prostriedkov nasledovné:  
 
1. projekt Škola v Múzeu 
 
Náklady na realizácie uvedenej aktivity boli roku  2006 vo výške 60 tis. Sk /nákup materiálu 
a služieb/ 
 
Hodnotenie výsledkov kontrol 
 
V roku 2006 v SNM-Múzeum SNR uskutočnilo následnú protipožiarnu kontrolu Okresné riaditeľstvo 
hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom. Kontrola bola zameraná na kontrolu 
splnenia opatrení uložených pri komplexnej protipožiarnej kontrole /z 21.10.2005/. Pri vykonaní 
následnej kontroly neboli zistené žiadne nedostatky 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
Výška výnosov SNM-Múzeu SNR v Myjave za rok  2006 je 2.948 tis. Sk. Celková výška nákladov je 
2.974 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM –Múzea SNR v Myjave ku 31.12.2006 je strata 26 tis. Sk.  

 
Hospodársky výsledok 

(v tis. Sk) 
  

Rok 2005 
 

Rok 2006 

Výnosy 3.063 2.948 
Náklady 3.206 2.974 

Hosp. výsledok 144  - 26 
 
 
 
Podnikateľská činnosť 
 
Netýka sa 
 
Program hospodárnosti 
 
1. Náklady na reprezentáciu 
Pre rok 2006 bol na reprezentačné účely stanovený limit vo výške 3 tis. Sk pre SNM – MSNR v 
Myjave. Čerpanie nákladov na reprezentačné bolo v celkovej výške 2 tis.  Sk.  
 
2. Zahraničné služobné cesty 
V roku 2006 sa pracovník SNM – Múzea SNR v Myjave zúčastnil 1 zahraničnej pracovnej cesty . 
Pracovná cesta bola odsúhlasené GR SNM. Celkové náklady na zahraničné pracovné cesty boli 
v roku 2006 vo výške 11 tis. Sk.   
 
3. Nákupy 
SNM-Múzeum SNR v Myjave nenakupuje tovary a zariadenia, ktoré bezprostredne nesúvisia 
s činnosťou organizácie.  
 
4. Služobné vozidlá  
SNM-Múzeum SNR nedisponuje so služobným vozidlom.  
 
5. Náklady na poštovné 
Výška nákladov na poštovné dosiahla v roku 2006 sumu 7 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 
(poštovné v r.2005 = 6 tis. Sk) náklady na poštovné mierne vzrástli o 1 tis. Sk.   
 
6. Náklady na telekomunikácie 
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Náklady na telekomunikačné služby v  2006 v SNM-Múzeu SNR v Myjave dosiahli výšku 67 tis. Sk . 
V porovnaní s rokom 2005 (náklady 57tis. Sk) vzrástli náklady o 17%. Dôvodom tohto nárastu je 
zriadenie a prevádzkovanie internetového pripojenia v Múzeu M.R.Štefánika. 
 
7. Denná tlač 
   SNM-Múzeum SNR v Myjave nie je odberateľom dennej tlače. 
 
8. Externé školenia 
   Náklady na školenia dosiahli v roku  2006 výšku 0 Sk, . 
 
9. Členstvo v medzinárodných organizáciách 
   SNM v Myjave nie je členom žiadnej medzinárodnej organizácie. 
 
 
Záver 
Pre rok 2006 bol pre SNM – Múzeum SNR schválený v porovnaní s minulým rokom podobný 
príspevok na činnosť, a  to vo výške 2.400 tis. Sk. V priebehu roku 2006 bol tento príspevok 
upravený o finančné prostriedky určené na realizáciu projektu „Škola v Múzeu“ a o príspevok na 
valorizáciu miezd. 
V roku 2006 vlastné výnosy vzrástli v porovnaní s minulým rokom o približne 9 %, t.j.  o 25 tis. 
Sk.  
Náklady na činnosť v porovnaní s rokom 2005 klesli o cca 3%, t.j. o 88 tis. Sk.  
V roku 2006 Múzeum SNR v Myjave dosiahlo negatívny hospodársky výsledok ( - 26 tis. Sk).  
 
 
Prírodovedné múzeum 
 
Bežný transfer 
Náklady na činnosť múzea dosiahli v roku 2006 výšku 14 996 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím roku  2005 vzrástli celkové náklady o 5 588 tis. Sk, t.j. o cca 59,4%.  
 

Porovnanie celkových nákladov  
(v tis. Sk) 

       
                                

2005 2006 

Spotrebované nákupy  sk.50 1 315 2 246 

Služby                          sk.51 1 019 4 186 
Osobné náklady           sk.52 6 795 7 971 
Dane a poplatky           sk.53 1 4 

Ostatné náklady           sk.54 32 37 
Odpisy                         sk.55 246 552 

NÁKLADY CELKOM 9 408 14 996 

 
Spotrebované nákupy 
 V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 2 246 tis. Sk. Náklady na spotrebované 
nákupy v roku 2006 tvoria 15% celkových nákladov, pričom náklady na energie tvoria 11,2% 
celkových nákladov.  
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy 
o približne 70,8% (931 tis. Sk). V rámci tejto účtovnej skupiny tvoria podstatnú časť nákladov 
práve energie. 
 

Náklady na spotrebované nákupy 
(v tis. Sk) 

 
2005 2006   

Spotreba materiálu 312 330 

Spotreba energie 885 1 677 
Predaný tovar 118 239 
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SPOLU 1 315 2 246 

 
 V účtovnej skupine Spotreba materiálu vzrástli náklady minimálne, a to o 5,8% (18 tis. Sk) 
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005. Časť týchto nákladov súvisí s aktivitami pre školskú 
mládež v rámci Školy v múzeu (náklady v položke kancelársky materiál a všeobecný materiál), 
ďalšie náklady sa vynaložili na rôzny spotrebný materiál na ochranu zbierok, na zakúpenie 
počítačov, digitálneho fotoaparátu a foto-príslušenstva.  
Náklady v účtovnej skupine spotreba energie vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 o 
viac ako 89,5% (792 tis. Sk). Nárast podmienilo jednak zdraženie cien energií ako aj to, že v roku 
2005 boli niektoré spoločné náklady na sídelnú budovu SNM účtované v nákladoch Riaditeľstva 
SNM. Posunom termínu vyúčtovania spotreby elektrickej energie sa náklady za rok 2005 hradili až 
začiatkom 2. štvrťroka 2006.  
Nárast nastal v skupine predaný tovar o 121 tis. Sk (102,5%), čo súvisí všeobecne s rozšírením 
ponuky publikácií, tovaru a výrobkov a tiež doplnkového tovaru k novej prírodovednej expozícii. 
 
Spotrebované služby 
 Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 4 186 tis. Sk. Tieto 
náklady tvoria 27,9% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli náklady na služby 
o 310,8%, t.j. o 3 167 tis. Sk. Výrazný nárast podmienili náklady v skupine ostatné služby - 
realizácia prioritného výstavného projektu PM: Stratený svet mamutov - Mamuty na Slovensku. 
Náklady na opravy a údržbu vzrástli porovnateľné s rokom 2005,  predstavujú náklady na servis 
a údržbu služobného motorového vozidla a opravu dataprojektora. Náklady na cestovné sú v 
porovnaní s rokom 2005 o 34 tis. Sk nižšie t.j. o 29,8% (uskutočnilo sa menej ciest do terénu, 
pretože sa končili viaceré výskumné úlohy). Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2005 
vyššie o 1 tis. Sk, čo súvisí s nutnými nákladmi pri oficiálnom sprístupnení prírodovednej expozície 
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme a prioritného výstavného projektu. 
Náklady na ostatné služby vzrástli o 3 194 tis. Sk, t.j. o 373,6 %, pričom tento výrazný rozdiel 
súvisí s nákladmi na inštaláciu, polygrafické práce a propagáciu prioritného projektu Stratený svet 
mamutov – Mamuty na Slovensku, financovaného z účelovo určených prostriedkov.  Ďalšie náklady 
v tejto účtovnej skupine tvorili telekomunikačné služby, internetové pripojenie a prevádzka PC 
siete; náklady na ochranu objektov boli približne na úrovni minulého roku.  
 

Náklady na spotrebované služby 
(v tis. Sk) 

 
2005 2006    

Opravy a údržba 46 52 

Cestovné 114 80 
Náklady na reprezentáciu 4 5 
Ostatné služby 855 4 049 

SPOLU 1 019 4 186 

 
 
Osobné náklady 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 7 971 tis. Sk. Osobné náklady tvoria 53,1% celkových 
nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli tieto náklady o 17,3 % (1 176 tis. Sk).  
 

Osobné náklady 
(v tis. Sk) 

 
2005  2006  

Mzdové náklady           4 833 5 812 
Zákonné poistenie 1 639 1 790 

Sociálne náklady 323   369 

SPOLU 6 795 7 971 

 
Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. V hodnotenom roku  malo 
SNM - Prírodovedné múzeum 30 pracovníkov (priem. fyzický stav), resp. 27,4 (priem. prepočítaný 
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stav). Mierny nárast je spôsobený tým, že SNM-PM má v stave 2 pracovníčky na materskej 
dovolenke a na dobu určitú boli prijatí noví pracovníci. Bolo tiež nutné zvýšiť stav dozoru o 1 
pracovníka v súvislosti s otvorením novej časti prírodovednej expozície a posilnenia  prezentačného 
oddelenia, najmä na aktivity Školy v múzeu.  
Mzdové náklady boli vo výške 5 812 tis. Sk, z toho náklady na OON predstavovali 563 tis. Sk. V 
porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli mzdové náklady o 20,3%. Nárast bol spôsobený 
najmä vyššími nákladmi na práce formou dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci 
študentov. Išlo o náklady na dozor na výstave Stratený svet mamutov – Mamuty na Slovensku, 
ktorá bola prístupná verejnosti takmer 6 mesiacov (vo výške 411 tis. Sk), na brigádnickú prácu 
lektorov pre programy v rámci Školy v múzeu  (96 tis. Sk) a  na odborné práce pri spracovaní 
zbierok (33 tis. Sk).  
V menšej miere nárast mzdových nákladov podmienila valorizácia miezd, čiastočne zvýšenie 
pohyblivej zložky miezd počas predĺžených otváracích hodín v letnej sezóne a tiež vyplatenie 
odmien (celkovo vo výške 442  tis. Sk).  
Priemerná mesačná mzda v roku 2006 bola 15 961,- Sk, nárast v porovnaní s  r. 2005 
predstavoval 1723,- Sk (prevažne valorizáciou miezd).  
Sociálne náklady boli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vyššie o 46 tis. Sk (14,2%), 
rozdiel podmienilo rozúčtovanie príspevku do sociálneho fondu. 
 
Ostatné náklady 

Členenie ostatných nákladov  
(v tis. Sk) 

 
2005  2006  

Dane a poplatky 1 4 
Ostatné náklady 32 37 
Odpisy                      246 552 
SPOLU: 279 593 
 
Náklady v skupine Ostatné náklady výrazne vzrástli v porovnaní s rokom 2005 a to o 314 tis. Sk 
(112,5%). Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto sú vo výške 552 tis. 
Sk, čo je o 306 tis. Sk viac ako v roku 2005. Nárast podmienilo účtovné zaradenie investícií v rámci 
ukončenia novej prírodovednej expozície do majetku múzea. O málo vyššie ako v roku 2005 sú 
náklady v položke dane a poplatky. 
Ostatné náklady tvoria takmer 4% celkových nákladov. 
 
Náklady na prevádzku budov 
 
Náklady na prevádzku sídelnej budovy SNM výrazne vzrástli v porovnaní s rokom 2005, pritom 
náklady hradené Prírodovedným múzeom boli vo výške 2 177 tis. Sk, čo je 14,5% celkových 
nákladov tohto múzea.  V r. 2005 predstavovali náklady na prevádzku 1 454 tis. Sk (15,5% 
celkových nákladov). Nižšie percento v roku 2006 je iba relatívne menšie, pretože je vypočítané 
z vyššieho objemu celkových nákladov SNM-PM v hodnotenom roku. Nárast nákladov predstavujú 
najmä energie, náklady na strážnu službu, revízie kotolne a kontroly technických zariadení, z 
ktorých časť bola v roku 2005 účtovaná v spoločných nákladoch na budovu SNM.   
 
Kapitálový transfer 
Pre rok 2006 boli prostriedky investičného charakteru pridelené ako účelovo určené v rámci 
podprogramu 08S0106 Múzeá a galérie na aktivity:  
– „Národná stratégia ochrany biodiverzity“  vo výške 3 200 tis. Sk, z ktorých sa realizovali 
stavebné a interiérové práce v sídelnej budove SNM vo výške 3 210 674 tis. (náklady vo výške 10 
674 tis. boli hradené z FR).  
– „Škola v múzeu“, pridelený KT vo výške 50 tis. Sk. Realizoval sa nákup projekčného zariadenia s 
príslušenstvom vo výške 50 640,- Sk, rozdiel vo výške  640,- Sk bol hradený z FR. 
V rámci podprogramu 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít PO bol na prioritný výstavný projekt 
„Stratený svet mamutov – Mamuty na Slovensku“ schválený KT vo výške 700 tis. Sk. Náklady boli 
vynaložené na model mamuta srstnatého v skutočnej veľkosti vo výške 450 000,- Sk, na 
reprodukciu obrazovej rekonštrukcie krajiny vo výške 71 519,- Sk a na vytvorenie 
dokumentárneho filmu vo výške 178 500,- Sk. Celkové náklady boli 700 019,- Sk (rozdiel bol 
hradený z FR). 
V rámci podprogramu 08T0106 Akvizície zbierkových predmetov boli schválené prostriedky vo 
výške 93 tis. Sk, realizoval sa nákup prírodovedných zbierok vo výške 92 900,- Sk. 
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Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
Porovnanie celkových výnosov 
Celkové výnosy za rok 2006 dosiahli výšku      14 725 tis. Sk. 
Z toho: príspevok na činnosť (transfer zo ŠR)  11 140 tis. Sk 
            vlastné tržby a výnosy boli vo výške       3 585 tis. Sk     

(v tis. Sk) 
 2005 2006 

Tržby z predaja služieb      (602)       3 749               2 887 
          z toho: tržby zo vstupného 3 650 2 831 
Tržby za predaný tovar      (604) 169 276 
Ost. príjmy – sponzorské   (648) 26 55 
Ostatné výnosy   (613, 621) -11 119 
Ostatné výnosy    (649) 11 248 
SPOLU 3 944               3 585            

    
 
Na základe úpravy záväzných ukazovateľov ŠR bol pre SNM-PM pre rok 2006 v rámci podprogramu  
08S0106 schválený príspevok vo výške 7 450 tis. Sk. V  príspevku boli záväzne stanovené 
ukazovatele – mzdy, odpisy, reprezentačné a kultúrne poukazy. 
Rozpočtovým opatrením č.1 bol príspevok zvýšený o 50 tis. Sk na projekt Škola v múzeu a o 280 
tis. Sk na projekt Národná stratégia ochrany biodiverzity. V rámci prioritných projektov, 
podprogram 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít, bol príspevok upravený o 3 170 tis. Sk na 
realizáciu výstavného projektu Stratený svet mamutov. Rozpočtovým opatrením č.2 bol príspevok 
zvýšený o 190 tis. Sk na valorizáciu miezd, upravený rozpočet SNM-PM predstavoval  11 140 tis. 
Sk. 
Vlastné výnosy a tržby dosiahli v roku 2006 výšku 3 585 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 sa 
znížili vlastné výnosy o 409 tis. Sk, pokles bol najmä vo výnosoch zo vstupného, naopak vzrástli 
výnosy z a predaný tovar. Rozdiel výšky výnosov zo vstupného nevyjadruje realitu, v roku 2005 
tieto výnosy neboli skutočnými príjmami Prírodovedného múzea, z dôvodu, že náklady na nosné 
výstavy v sídelnej budove (Divadlo – vášeň, telo, hlas a Tajomná Indonézia – Tamtamy času) boli 
účtovne zahrnuté v nákladoch Riaditeľstva SNM.  
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného vo výške  2 831 tis. Sk (79,0%), 
výška vlastných výnosov výrazne závisí od návštevnosti. V roku  2006 dosiahla návštevnosť  82 
972 osôb, z toho 63 268 platiacich osôb. Napriek tomu. že v porovnaní s rokom 2005 zaznamenalo 
PM mierny pokles  návštevnosti  o 3 961 osôb, bola návštevnosť aj v roku 2006 vysoká. Pre 
návštevníka sa rozšírila ponuka o novú prírodovednú expozíciu Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme 
a výstavný projekt Stratený svet mamutov.  
 

Porovnanie návštevnosti 
  

2005 
 

2006 
% zmena oproti 

roku 2005 

Expozície  a výstavy 86 933 82 972  
z toho: neplatiaci 22 963 19 704  
            kult. poukazy 0 10 895  
SPOLU 86 933 82 972 - 4,6% 
 

Tržby zo vstupného 
(v tis.Sk) 

  
2005 

 
2006 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 3 650          2 825  
Objavovňa -programy 0                6  
SPOLU 3 650 3 831                           

+5,0% 
 
Výrazný podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného (79%), čo je  prejavom záujmu 
verejnosti a čiastočne tiež zvýšenia vstupného súvisiaceho s rozšírenou ponukou (sprístupnenie 
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expozície a dvojvýstavy Stratený svet mamutov – Mamuty na Slovensku, ktorej súčasťou bola aj 
dovezená výstava MZM v Brne: Zdeněk Burian, majster palety dávnych svetov. Vzrástli aj príjmy 
z predaja publikácií a doplnkového tovaru (o 107 tis. Sk).   
 
 
 
Hodnotenie fondov organizácie  
Fond reprodukcie          
Na rok 2006 bola plánovaná tvorba FR vo výške 500 tis. Sk,  zákonná tvorba bola 552 tis. Sk. 
Čerpanie prostriedkov FR bolo jednak na doplnenie výdavkov na investičné akcie, hradené 
z kapitálového transferu (v rámci podprogramov)  a na účtové vyrovnanie vzťahov s firmou 
DATART Megastore (poskytnutie počítača a prezentácia firmy na výstave Stratený svet mamutov – 
Mamuty na Slovensku). 
 
Vyhodnotenie podprogramov 
 
Podprogram 08S0106 
„Národná stratégia ochrany biodiverzity“, rozpočtovým opatrením č. 1  pridelené prostriedky 
BT vo výške 280 tis. Sk, z ktorých sa realizovali náklady na vedecko-výskumnú činnosť, 
spracovanie zbierkových fondov, edičnú činnosť a čiastočne rôzne aktivity v  Objavovni (prednášky 
a lektorské práce, hradené formou OON). Skutočné čerpanie podprogramu bolo vo výške 280 275, 
30 Sk.   
„Škola v múzeu“, boli pridelené prostriedky BT vo výške 50 tis. Sk. Z týchto prostriedkov sa 
realizoval sa nákup rôzneho všeobecného materiálu, pomôcok pre činnosti v Objavovni, lektorské 
práce (hradené formou dohôd o vykonaní práce, príp. brigádnickej práci študentov) a náklady na 
letné aktivity v rámci Týždňa objavov (3 turnusy). Skutočné čerpanie bolo vo výške 153 712,40 Sk. 
Prekročenie nákladov malo Prírodovedné múzeum interne schválené v rámci objemu pridelených 
prostriedkov pre SNM na podprogram „Škola v múzeu“. 
 
Podprogram 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít PO  
prioritný výstavný projekt „Stratený svet mamutov – Mamuty na Slovensku“ schválený BT vo 
výške 3 170 tis. Sk. Náklady boli vynaložené najmä na výtvarno-priestorové riešenie a realizáciu 
výstavy, na sprievodné propagačné materiály (pozvánky, skladačka, detský sprievodca, plagát 
a i.). Ďalšie náklady boli na propagagáciu výstavy (megaboard, externá reklama v rôznych 
formách), náklady na služobné cesty a v menšej miere na sprievodné aktivity (boli čiastočne 
financované aj z vlastných výnosov). Skutočné čerpanie bolo vo výške 3 170 915,15 Sk. 
Pozn. Podrobne je čerpanie podprogramov uvedené v tabuľkovej časti rozboru. 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku  
Výška výnosov SNM-PM za rok 2006 je 14 725 tis. Sk. Celková výška nákladov je         14 996 tis. 
Sk. Hospodársky výsledok SNM-PM ku 31.12.2006 je strata  -271 tis. Sk.  

 
Hospodársky výsledok (v tis.Sk) 

 2005 2006 

Výnosy 11 705 14 725 
Náklady 9 408 14 996 
Hosp. výsledok + 2 297                                 - 271 
 
        Napriek tomu, že hospodársky výsledok SNM-Prírodovedného múzea k  je 31.12.2006 strata 
271 tis. Sk, nie je prejavom nehospodárneho vynakladania prostriedkov. V nákladoch sa prejavilo 
jednak zvýšenie cien energií a dôsledné rozúčtovanie všetkých nákladov na prevádzku sídelnej 
budovy, čo nebolo zohľadnené v príspevku SNM-PM. Ďalej treba uviesť, že otvorenie  novej 
expozície a sprístupnenie výstavného projektu Stratený svet mamutov, zvýšil mzdové náklady na 
dozornú službu. Predĺžením návštevných hodín sa zvýšili náklady aj na pohyblivú zložku mzdy 
(prevádzka vstupenkovej pokladnice, dozor). Čerpanie prostriedkov na podprogramy  bolo 
dodržané. 
 
Podnikateľská činnosť     –  netýka sa SNM-PM  
 
 
Program hospodárnosti 
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1.  Pri používaní rozpočtových prostriedkov zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich 
použitia. Plní sa, SNM-PM nakupuje tovary, ktoré sú nevyhnutné na činnosť múzea. 
2. Zdroje použité na určitú činnosť, obstaranie služby resp. tovaru  vynakladať v súlade        
so zákonom NR SR O verejnom obstarávaní  č. 263/99 Z.z. v platnom znení. Plní sa.       
3.  U výdavkov na reprezentačné účely dodržať rozpis rozpočtu na rok 2006. Plní sa, limit nákladov 
bol dodržaný. Na reprezentačné výdavky sa využívajú aj sponzorské príspevky.  
4.  Pri zahraničných cestách maximálne využívať možnosti hradenia pobytu pracovníka SNM 
pozývateľom resp. sponzorom. Plnenie: prevažná časť nákladov je hradená z programov a grantov, 
štipendií príp. pozývajúcim subjektom. Počet služobných ciest bol 22, zúčastnilo sa ich 37 
pracovníkov. Náklady na študijné pobyty boli hradené v plnej výške z externých zdrojov. 
5. Tovar, ktorý bezprostredne nesúvisí s činnosťou organizácie, nakupovať po predchádzajúcom 
písomnom odsúhlasení  riaditeľom múzea a námestníkom GR SNM pre úsek ekonomiky.  Plní sa, 
SNM-PM nenakupovalo v roku 2006 takýto tovar. 
6. Dôsledne uplatňovať osobnú zodpovednosť a postih pracovníka, ktorý spôsobil škodu organizácii  
v zmysle rozhodnutia škodovej komisie. Plnenie: v roku 2006 nebola voči pracovníkom uplatnená 
žiadna škoda. 
7. Služobné vozidlá sa používajú výhradne s  písomným súhlasom riaditeľa SNM PM na základe 
„Žiadanky na prepravu“. 
8. Náklady na poštovné dosiahli výšku 18 tis. Sk, sú na rovnakej úrovni ako v r. 2005. Finančne 
nákladné je zasielanie výpožičiek prírodovedného  materiálu do zahraničia.  
9. Náklady na telekomunikačné služby dosiahli výšku 56 tis. Sk, náklady na internet a PC sieť boli 
vo výške 48 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 (náklady na telekomunikácie spolu boli vo výške 
173 tis. Sk) sa náklady znížili.  
10. SNM-PM  neodoberá dennú tlač. 
11. Externé školenia využívať len v odôvodnených prípadoch. Plní sa, účasť na 1 školení. 
12. Nadštandartné vybavenie a doplnky do služobných  motorových  vozidiel ako aj kancelárií. 
SNM-PM nenakupuje. 
13. Pri komunikácii medzi  jednotlivými múzeami, spolupracujúcimi organizáciami, ako i MK 
SR  v maximálne možnej miere využívať prostriedky výpočtovej techniky.  Plní sa.      
 
 
Z Á V E R  
V roku 2006 hospodárilo SNM-Prírodovedné múzeum s príspevkom na činnosť zo ŠR vo výške         
11 140 tis. Sk. Príspevok vo výške  7 450 tis. Sk  bol v priebehu roka upravený o 3 500  tis. na 
realizáciu troch účelovo určených aktivít a o 190 tis. Sk (valorizácia miezd). Prostriedky boli využité 
hospodárne, na bežnú prevádzku a obligatórne náklady na činnosť múzea, ako aj na realizáciu 
prioritných úloh, financovaných v rámci podprogramov.  
Výška výnosov SNM-PM za rok 2006 je 3 585 tis. Sk. Celková výška nákladov je 14 996 tis. Sk. 
Hospodársky výsledok PM k 31.12.2006 je záporný vo výške 271 tis. Sk. Výsledok hospodárenia 
ovplyvnili viaceré faktory. 
V nákladoch sa prejavilo jednak zvýšenie energetických vstupov a ostatných nákladov na 
prevádzku sídelnej budovy SNM. Sprístupnenie novej expozície „Zázrak prírody – Biodiverzita 
Zeme“ a výstavy „Stratený svet mamutov – Mamuty na Slovensku“ podmienili nárast mzdových 
nákladov súvisiacich so službami pre verejnosť a s prevádzkovaním expozícií a výstav SNM - 
Prírodovedného múzea. 
 
 
Hudobné múzeum  
 
Bežný transfer 

 
Pre rok 2006 bol Hudobnému múzeu poskytnutý bežný transfer vo výške  6 200 tis. Sk, ktorý bol 
ďalšími rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 6 407 tis. Sk a prostriedky na prioritné 
projekty vo výške 520 tis. Sk. Následne HuM dostalo tiež účelové prostriedky 844  tis. Sk.  
Bežný transfer bol použitý na úhradu osobných nákladov, energií, prenájmov, čiastočne 
prevádzkových nákladov, a nákladov na opravu a údržbu a reprezentačného. 
Celkové náklady oproti roku 2006 stúpli najmä v položkách spotrebované nákupy (zvýšenie cien 
energií a oneskorené vyúčtovania za rok 2005) a služby (nárast kvôli nákladom na účelové 
aktivity), tiež pri ostatných nákladoch (odpočty DPH) a položke osobné náklady (v priebehu roka 
valorizácia, vyplatenie odmien za mimoriadne úlohy), Výšku celkových nákladov čiastočne 
ovplyvnili aj nami nezavinené platby – penále za oneskorenú úhradu faktúr. 

 
 2005 2006 
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Spotrebované nákupy   sk.50 1 233 1 933 
Služby                           sk.51 1 236 2 097 
Osobné náklady            sk.52 4 988 5 243 
Dane a poplatky            sk.53 163 164 
Ostatné náklady            sk.54 25 215 
Odpisy                          sk.55  159 
NÁKLADY CELKOM 7 645 9 811 

 
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
 

 
 2005 2006 

Spotreba materiálu 305 298 

Spotreba energie 928 1 619 
Predaný tovar 0 16 
SPOLU 1 233 1 933 

 
 

V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 1 933 tis. Sk. Navýšenie oproti roku 2005 
predstavovala suma za energie.  
       

SPOTREBOVANÉ SLUŽBY 
 

   Služby                          2 097 tis. Sk 
z toho :   - náklady na reprezentačné účely      1 tis. Sk 
 V položke služby sme najvyššiu časť čerpali na zabezpečenie služieb v súvislosti s výstavnou 
činnosťou.  Vysoký náklad tvorí i nájomné za Bratislavské pracovisko (267 tis.) Výrazne stúpli 
náklady na telekomunikačné a internetové služby. Oproti roku 2005 sa síce položka na 
telekomunikačné služby znížila (2005 – 119 tis.; 2006 – 107 tis.), stúplo však čerpanie na 
internetové služby (2005 – 46 tis.; 2006 – 127 tis.) o 81 tis. súvisí to však s potrebou vzájomnej 
komunikácie medzi pracoviskami, rovnako i v otázkach internetovej komunikácie. V roku sme 
investovali prostriedky do služieb na zabezpečenie zmeny internetového pripojenia – úsporu 
očakávame v roku 2007. Na pracovisku v DK väčšinu prác údržby riešime svojpomocne, bolo 
potrebné však zabezpečiť revízie zariadení. 
Z toho: -cestovné            260 tis. Sk 

Z tejto položky sme čerpali najmä náklady na cesty vykonané v súvislosti so 
zabezpečovaním zahraničných výstavných projektov.  

 
 
 2005 2006 
Opravy a údržba 135 73 
Cestovné 25 260 
Náklady na reprezentáciu 4 1 
Služby 1 072 1 763 

SPOLU 1 236 2 097 

 
 

OSOBNÉ NÁKLADY 
 
Mzdové náklady        5 243 tis. Sk 
Najväčšiu nákladovú položku múzea predstavujú mzdové náklady, oproti roku 2005 (4 988 tis.) 
zvýšené o 5 %, v rámci ktorých sú evidované i náklady na práce vykonávané mimo pracovného 
pomeru, ktoré sme čerpali najmä v súvislosti s výstavnými projektami a tiež z dôvodu úhrady 
sezónnych brigádnických prác pre potreby údržby parku v DK (124 tis.). Zvýšenie položky v tomto 
roku spôsobilo i odchodné  (dôchodok) a rovnako i valorizácia miezd, platové postupy a 2 razy 
v roku vyplatené odmeny za mimoriadne úlohy. 

 
OSTATNÉ NÁKLADY 
 
DANE A POPLATKY        163 tis. Sk 
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Položka dane a poplatky zostala na úrovni roka 2005. 
 
OSTATNÉ NÁKLADY                   215 tis. Sk 
Položka sa mimoriadne navýšila odpočtom DPH, čo zároveň znižuje i výnosovú stranu múzea. 
Zahŕňa okrem platieb poistného za motorové vozidlá (osobný automobil, traktor), havarijnej 
poistky tiež pokuty a penále za neuhradené faktúry. Tieto platby vznikli z dôvodu platobnej 
neschopnosti za neuhradené vyúčtovacie faktúry na energie. 
 
ODPISY HIM A NIM – ICH TVORBA A FINANČNÉ KRYTIE            159 tis. Sk 
 
Navýšenie oproti r. 2005 o 284 %. Ich nárast bol zapríčinený investíciami do majetku, ktoré boli 
dokončené (auto, kotolňa).  
 
 
 2005 2006 
Dane a poplatky 163 164 
Ostatné náklady 25 215 
Odpisy                      56 159 
SPOLU: 244 538 

 
 
NÁKLADY NA PREVÁDZKU BUDOV 
 
Analýza nákladov na prevádzku budov    
Pracovisko na Bratislavskom hrade prevádzkuje Hudobné múzeum ako nájomca vo vzťahu ku 
správcovi – Kancelárii NR SR. Okrem nájomného vo výške 267 tis. sme uhradili za energie 416 tis. 
(vrátane úhrad vyúčtovaní za rok 2005) a za daň z nehnuteľnosti 153 tis. Sk. Na údržbu priestorov 
boli vynaložené iba minimálne prostriedky. 
Pracovisko v Dolnej Krupej je v priamej správe Hudobného múzea. V areáli 17 ha historického 
parku sa nachádza budova kaštieľa, Pamätník Beethovena, budova depozitára. Prevádzka týchto 
objektov zahŕňa náklady na energie – plyn (1 058 tis. vrátane úhrad vyúčtovaní za rok 2005) 
a elektrinu (537 tis. vrátane úhrad vyúčtovaní za rok 2005), náklady na nevyhnutnú údržbu a 
opravy budov (čistenie kanalizácie a žumpy, odvoz a likvidácia odpadov, vykonanie povinných 
revízií., náklady na ochranu objektov, daň z nehnuteľnosti. Ostatné práce vykonávame 
svojpomocne, príp. za účinnej pomoci obce.  
V roku 2006 bola vybudovaná vodovodná  pre Dolnú Krupú (havarijný stav) – platba 183 tis. 
uhradená až v r. 2007 - a vykonaná úhrada za vyhotovenú projektovú dokumentáciu pre potreby 
spracovania projektu k žiadosti o dotácie z Nórskych fondov (12 tis.). 

 
Kapitálový transfer 
V roku 2006 bolo pre HuM v rámci prioritných vyčlenených 200 tis. na zakúpenie motorového 
vozidla. Zakúpený bol automobil v cene 236 tis., z čoho 36 tis. bolo hradené z predaja starého auta 
(FR). 

 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
  
Celkové výnosy Hudobného múzea za rok 2005 dosiahli účtovnú výšku  7 771 tis. Sk.  
Vo vlastných výnosoch HuM sú zaúčtované položky tržieb zo vstupného a tržieb z nájmov a služieb 
a sponzorské dary. Vlastné výnosy sme dosiahli vo výške 810 tis. Sk.  

 
 2005 2006 
Vstupné 313  260 

+ Nezaúčtované tržby 
z hradného paláca 

Prenájom a služby 408  450 
 

Hodnotenie fondov organizácie 
Netýka sa. 
SNM- HuM je súčasťou jednej účtovnej jednotky – bratislavské múzeá (z našej strany negatívne 
hlásenie).  
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Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov účelovo viazaných na schválené projekty 
na kultúrne aktivity v roku 2006 
Sarajevská zima - Podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí; dotácia 
10.000; čerpanie 10.000 
 SNM-HuM na požiadanie MK SR pripravilo výstavku o A. Moyzesovi a Moyzesovom kvartete ako 
prezentáciu počas festivalu Sarajevská zima.  Vyúčtovanie sme predložili po skončení akcie 
v nasledovnom členení: 630 všeobecné služby (637004) na sumu 10.000,- Sk za grafické práce 
a tlač. 
 
Fujara (UNESCO Paríž) - Podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí dotácia 
834.000; čerpanie 835.022; otvorenie 3.10.2007 
Pre priestory v sídle UNESCO muselo SNM-HuM dodať vitríny k realizácii výstavy - zabezpečilo 
demontáž vitrín v Bratislave, ich prevoz a montáž v Paríži a opätovný postup demontáže a montáže 
pri likvidácii výstavy. Na prevoz tohoto fundusu (7 vitrín vrátane 28 veľkoplošných skiel) a tiež na 
prevoz veľkorozmerných fujár-trombít (dĺžka 4 m) sme boli nútení objednať kamiónovú prepravu a 
vyslať troch pracovníkov na montážne práce. Tiež kvôli požiadavke zo strany organizácie UNESCO  
sme museli z dôvodu ochrany našich múzejných zbierok zabezpečiť počas celého trvania výstavy 
na mieste priamy personálny dozor, ktorý vykonávala po francúzsky hovoriaca pracovníčka SNM 
(výpomoc Múzea Bojnice). Výtvarno-priestorové riešenie sme a inštalačné práce sme spojili do 
jedného zadania v rámci poskytnutých aranžérskych služieb, cez ktoré boli dodané i potrebné 
výstavné prvky pre konkrétny priestor. Zo zadaných úloh sme realizovali aj vydanie 42-stranového 
štvorjazyčného plnofarebného katalógu, zároveň sme zabezpečili aj vytlačťenie plagátov 
a bulletinov pre celé podujatie – Dni slovenskej kultúry v UNESCO. Z položky 630 tovary a služby 
sme najviac vyčerpali na všeobecné služby 313.991,- (preklady textov, grafická úprava a tlač, 
aranžérske služby), prepravné služby 265.287,- a na cestovné 230.886,-.  
Vyúčtovanie sme predložili po skončení akcie v nasledovnom členení: všeobecné služby (637004), 
prepravné (634004), autorské honoráre (637027), materiál (633006) a cestovné náklady  
(631002). 
 
Vyhodnotenie programov 
V rámci prioritných projektov múzeum realizovalo: 
výstavu Fujara – Desatoro o fujare (podprogram 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít PO a RO); 
dotácia 400.000; čerpanie 400536; otvorenie – 13.7.2006  
SNM-HuM dostalo úlohu realizovať výstavu v období, kedy už zo strany scenáristov (O. Elschek-
M.Mešša) bola výstava v štádiu príprav – nielen po stránke spracovania libreta a scenára, ale i 
z hľadiska výtvarno-priestorového riešenia. Po rozhodnutí o definitívnej realizácii výstavy 
prostredníctvom SNM-HuM sme pokračovali v prípravách s už uvedeným architektom. Na základe 
výtvarno-priestorového riešenie sme zabezpečovali osvetlenie a ozvučenie priestorov, a kvôli 
plánovanému presunu výstavy do Paríža sa grafické prvky výstavy tlačili na textilný materiál 
(CANVAS). Najvyššia položka (630 tovary a služby) bola použitá na grafické a tlačiarenské práce 
(144.889,50), na osvetlenie priestorov 109.566 a na návrh výtvarno-priestorového riešenia 
(43.000). 
Zahraničnú výstavu Jaro Filip prezentovanú v SI v Prahe (podprogram 08T0104 - Prezentácia 
kultúrnych aktivít v zahraničí); dotácia 70.000,- ; čerpanie 70.002,70; otvorenie – 27.6.2006 
z poskytnutých prostriedkov SNM-HuM z položky 630 tovary a služby zabezpečilo upevnenie 
dokumentačnej časti na výstavné panely opatrené závesnými sytémami, preklady textov do 
anglického jazyka, grafické riešenie a tlač bulletinov, grafické riešenie a tlač vstupného panelu i 
plagátov s riešením zámeny siluety bratislavského hradu za pražský hrad; balenie výstavy a prevoz 
referentským motorovým vozidlom; svojpomocnú inštaláciu v priestoroch SI v Prahe. Rovnako 
zabezpečilo aj kultúrny program na vernisáž výstavy. Najväčšia položka bola vynaložená na 
grafické a tlačiarenské práce (28.500,- Sk). 
Zahraničnú výstavu A. Moyzes v Hudobnej akadémii v Krakove – Dni slovenskej hudby  
(podprogram 08T0104 - Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí). dotácia 50.000,- ; čerpanie 
50.179,06; otvorenie 17.11.2006 
SNM-HuM z položky 630 tovary a služby zabezpečilo grafickú úpravu, vyhotovenie a tlač úvodných 
panelov k výstave, podlepenie obrazovej časti výstavy (44 panelov) na frézované panely so 
závesnými systémami. Pred plánovaným termínom podujatia zabezpečilo balenie výstavy a jej 
prepravu na miesto určenia. Zároveň vyslalo na služobnú cestu 1 pracovníčku - kurátorku výstavy, 
ktorá sa podieľala na jej inštalácii a otvorení. Najväčšia položka bola vynaložená podlepenie 
obrazovej časti na frézované panely (24.160,- Sk) a na cestovné (13.221,- Sk). 
 
Z programu škola v múzeu sa z určených prostriedkov musela časť použiť na náklady spojené 
s prevádzkou priestorov, v ktorých sme podujatia realizovali; v súvislosti s programom sme 
prostriedky čiastočne vynaložili na prepravu vybavenia budúcej študovne (prebytočné zariadenie 
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z DK prevezené do Ba) – 4016,3- Sk; na úhradu výchovného koncertu v DK – 5000,- Sk; na OON - 
úhradu lektora pre DK – 7350,- Sk. (čerpanie – 18.612) 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
HuM za rok 2006 vykazuje záporný hospodársky výsledok vo výške -1 191 tis. Sk. Tento stav 
zapríčinil enormný nárast cien energií, najmä však vyúčtovania za rok 2005 (tak za DK ako i za 
úhrady energií na Bratislavskom hrade). Tento stav sme avizovali už pri tvorbe rozpočtu, naše 
požiadavky neboli akceptované a umelo bola navýšená položka vlastných výnosov na sumu pre 
reálne tržby neakceptovateľnú a rozporovanú. 
 
Podnikateľská činnosť 
Netýka sa. 

 
Program hospodárnosti 
1.  Pri používaní rozpočtových prostriedkov zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich 
použitia. Plní sa - Pri používaní rozpoctových prostriedkov HuM zachováva maximálnu hospodárnosť 
a efektívnosť (mnohé aktivity HuM sú pripravované svojpomocne s vynaložením minimálnych 
nákladov). Nakupujú sa iba služby a tovar, ktoré bezprostredne súviosia s činnosťou múzea a so 
starostlivosťou o zverený majetok. 
 
2. Zdroje použité na určitú činnosť, obstaranie služby resp. tovaru  vynakladať v súlade        
so zákonom NR SR O verejnom obstarávaní  č. 263/99 Z.z. v platnom znení. Plní sa. 
       
3.  U výdavkov na reprezentačné účely dodržať rozpis rozpočtu na rok 2006. Plní sa, limit nákladov 
bol dodržaný. Na reprezentačné výdavky sa využívajú aj sponzorské príspevky – napr. výstava 
Inštrumentálne zrkadlenie – Mesto Nitra; výstava M.Schneider-Trnavský – Zsl. Múzeum Trnava.  
 
4.  Pri zahraničných cestách maximálne využívať možnosti hradenia pobytu pracovníka SNM 
pozývateľom resp. sponzorom. Plnenie: prevažná časť nákladov je hradená z programov a grantov, 
štipendií príp. pozývajúcim subjektom.  
 
5. Tovar, ktorý bezprostredne nesúvisí s činnosťou organizácie, nakupovať po predchádzajúcom 
písomnom odsúhlasení  riaditeľom múzea a námestníkom GR SNM pre úsek ekonomiky.  Plní sa, 
SNM-HuM nenakupovalo v roku 2006 takýto tovar. 
 
6. Dôsledne uplatňovať osobnú zodpovednosť a postih pracovníka, ktorý spôsobil škodu organizácii  
v zmysle rozhodnutia škodovej komisie. Plnenie: v roku 2006 nebola voči pracovníkom uplatnená 
žiadna škoda. 
 
7. Služobné vozidlá sa používajú výhradne s  písomným súhlasom riaditeľa SNM HuM na základe 
„Žiadanky na prepravu“. Služobné vozidlo je využívané najmä na prepravu osôb, materiálu a 
zbierkových predmetov vzhľadom na vzdialenosť muzeálnych prevádzok Bratislava-D.Krupá a tiež 
zabezpečenie tovarov pre údržbu a správu kaštieľa DK, čím sa dosahujú úspory prepravné a 
čiastočne i cestovné náklady. 
 
8. Náklady na poštovné sú na rovnakej úrovni ako v r. 2005 a ich čerpani je v minimálnej výške – 
orientujeme sa viac na e-mailovú poštu.  
 
9. Náklady na telekomunikačné služby sa oproti roku 2005 síce znížili (2005 – 119 tis.; 2006 – 107 
tis.), stúplo však čerpanie na internetové služby (2005 – 46 tis.; 2006 – 127 tis.) o 81 tis. Je to 
zapríčinené potrebou vzájomnej komunikácie medzi pracoviskami, rovnako i v otázkach 
internetovej komunikácie. V roku sme investovali prostriedky do služieb na zabezpečenie zmeny 
internetového pripojenia – úsporu očakávame v roku 2007. 
 
10. SNM-HuM  neodoberá dennú tlač. 
 
11. Externé školenia využívať len v odôvodnených prípadoch. Plní sa, účasť na 1 školení. 
 
12. Nadštandartné vybavenie a doplnky do služobných  motorových  vozidiel ako aj kancelárií SNM-
HuM nenakupuje. 

 
Zhodnotenie výsledkov kontrol  
Kontrolný orgán:  Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava 
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dátum vykonania kontroly:  26., 27. 28. 4. a 11. 5. 2006 
predmet kontroly: Výkon inšpekcie práce bol zameraný na technický stav a údržbu 

plynových zariadení a kontrolu nelegálnej práce  
(úl. č. 06 203) 

výsledok kontroly: 
V oblasti - Nelegálne zamestnávanie - neboli zistené nedostatky. 
V oblasti - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – boli zistené nedostatky v súvislosti s VTZ 
(vyhradenými technickými zariadeniami). 
Pokuta udelená nebola. 
SNM-HuM prikročilo vzápätí k odstraňovaniu nedostatkov zabezpečením potrebných revízií 
v mesiacoch máj-jún 2006 
 
(Kontrola NKÚ v rámci celého SNM) 
 
Zhodnotenie majetkovej pozície 

Netýka sa. 
SNM- HuM je súčasťou jednej účtovnej jednotky – bratislavské múzeá. 
 
 
 
Múzeum Ľudovíta Štúra Modra 
 
Plnenie ukazovateľov organizácie 
 
Bežný transfer 
             Náklady na činnosť v roku 2006 dosiahli 4 172 tis. Porovnanie nákladov s rokom 2005 nie 
je možné, pretože do 30.6.2006 MĽŠ patrilo pod organizačnú zložku SNM - Historické múzeum. 

                                      
                                            Tabuľka nákladov celkom 

 
Náklady Rok 2006 
Spotrebované nákupy     sk.50                                     657 
Služby                             sk.51 1 188 
Osobne náklady              sk.52 2 206 
Dane a poplatky              sk.53 4 
Ostatne náklady              sk.54 7 
Odpisy                            sk.55 110 
Náklady celkom                  4 172 
 
 

                                              Náklady na spotrebované nákupy 
 
      V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 657 tis. čo tvorí 15,74 % celkových 
nákladov. Z toho náklady na energie tvoria  7,16 % z celkových nákladov. 
 
 
Spotrebované nákupy Rok 2006 
Spotreba materiálu 339 
Spotreba energie 299 
Predaný tovar 19 
SPOLU 657 
 
 

                                             Náklady na spotrebované služby 
 
       Náklady na spotrebované služby za rok 2006 boli vo výške 1,188 .Tieto náklady tvoria 28,47  
%  z celkových nákladov. 
 
Spotrebované služby Rok 2006 
Opravy a údržba 521 
Cestovné 3 
Náklady na reprezentáciu - 
Služby 664 
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SPOLU 1 188 
 

                    
                                                Osobne náklady 

 
Osobne náklady dosiahli v roku 2006 výšku 2,206.Osobne náklady tvoria 52,87 % celkových 
nákladov. 
Mzdové náklady na rok 2006 boli vo výške 1 578 tis. , v tom náklady na OON boli vo výške 57 tis. 
Počet zamestnancov v roku 2006 bol  8 v prepočítanom stave 7,4 
Priemerná mzda za III. štvrťrok bola 14 197  a v IV. štvrťroku  15 851 keď boli vyplatené odmeny.   
 
Osobne náklady Rok 2006 
Mzdove náklady 1 578 
Zákonné poistenie 524 
Sociálne náklady 104 

Spolu  2 206 
 
                                                    Ostatne náklady 
 
Ostatne náklady v roku 2006  boli vo výške 121 tis. čo je 2,63 %z celkových nákladov. 
Odpisy boli vo výške 110 tis., ale nie sú finančne kryté. 
 
 
Ostatne náklady Rok 2006 

Dane a poplatky 4 
Ostatne náklady 7 
Odpisy 110 
Spolu 121 
 
 
Kapitálový transfer – netýka sa 
 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných zdrojov 
 
                                                     Výnosy celkom 
 
Príjmy za rok 2006 boli vo výške 2 974  z toho príspevok zo  štátneho rozpočtu bol vo výške 2 392 
tis. 
Tržby zo vstupného boli v porovnaní z rokom 2005 vyššie o 150 tis. 
 
 
 
 
 
 
 
Výnosy celkom Rok 2005 Rok 2006 
Tržby zo vstupného 97 243 
Tržby z predaja publikácii 18 18 
Sponzorské  20 
Ostatné príjmy   301 
Transféry zo ŠR  2 392 
Spolu  115 2 974 
 
                                               
                                                Porovnanie návštevnosti 
 
     V roku 2006 bola návštevnosť múzea vyššia o 159 % v porovnaní s rokom 2005. 
 
 
 Rok 2005 Rok 2006 
Expozície 10487 17526 
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Výstavy 2740 3515 
Spolu: 13227 21041 
 
 
                                      Hodnotenie fondov organizácie 
 
      Fond reprodukcie k 1.1.2006 bol  nulový .Tvorba odpisov bola vo výške 110 tis. 
čerpanie nebolo. 
 
      Rezervný fond  k 1.1.2006 bol nulový. Sponzorský príspevok vo výške 20 000,- tis. 
Čerpanie vo výške 19 962,- Sk. Stav účtu k 31.12.2006  je 38,- Sk 
                                 
                                    Účelovo viazané finančné prostriedky 
 
    V II. polroku 2006 sme sa sťahovali do nových priestorov. Na tento účel sme dostali 670 tis. 
Čerpanie bolo vo výške 672 tis. 
                                        
  
Zhodnotenie výsledkov kontrol 
- netýka sa                                                  
 
                                       Hospodársky výsledok 
 
Výška výnosov  za rok 2006 bol vo výške 2 975 tis. Celkova výška nákladov je 4 172 tis. 
Hospodársky výsledok za rok 2006 je strata   –1 197 tis. 
1.7.2006 sme vstúpili pod SNM zo stratou  - 1 118 tis. Naša strata  za  II.polrok 2006 
je – 78 tis. 
 
 
 Rok 2006 
Náklady 4,172 
Výnosy 2,975 
Hospodársky výsledok  -1,197 
 
 
 
Podnikateľská činnosť  
 netýka sa 
 
Program hospodárnosti: 
 
1,             Výdavky na reprezentačne účely neboli 
2,             Zahraničná cesta  sa nekonala 
3,             V roku 2006 sme zakúpili mikriovlnnu rúru v hodnote 2000,- Sk 
4,              Škodová komisia nezasadala 
5,              Služobné vozidlo vlastníme l a to maximálne hospodárne 
6,              Poštovné bolo v roku 2006 vo výške 9 723,-Sk 
7,              Náklady  za telekomunikačné služby boli vo výške 56 883 Sk 
8,              Dennú tlač neodoberáme 
9,              Externe školenie – 388,- Sk  
10,            Nadštandardné vybavenie sme nenakupovali 
 
 
Vonkajšie kontroly – neboli 
 
Záverečne hodnotenie: 
 
Múzeum  Ľudovíta Štúra od 1. 1. 2006 prešlo delimitačným procesom  pod Slovenské národné  
múzeum, pričom bolo včlenené pod Historické múzeum SNM. Na základe rozhodnutia  Ministerstva 
kultúry SR a  rozhodnutia GR SNM č.2/2006 o organizačnej zmene zo  dňa 9.  júna 2006 sa 
múzeum stalo jedným zo základných organizačných  útvarov SNM.  Stratové hospodárenie múzea  
V roku 2006 múzeum zaznamenalo zvýšenú návštevnosť  oproti predchádzajúcim rokom, čo sa 
odzrkadlilo i vo zvýšených príjmoch  zo vstupného. 
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SNM v Martine 
 
Bežný transfer 

 
 
Náklady na činnosť SNM v Martine dosiahli v roku 2006 výšku  22.976 tis. Sk. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roku  2005 vzrástli celkové náklady o 153 tis. Sk, t.j. o cca 1%.  
V nákladoch roku 2006 sú zahrnuté aj náklady na účelovo určené aktivity vo výške 528 tis. Sk. 
Náklady na činnosť SNM v Martine bez účelových aktivít boli v roku 2006 vo výške 22.448 tis. Sk, 
čo je v porovnaní s rokom 2005 (bez účelovo určených aktivít) len nepatrný nárast o 0,2% . 

 
Tabuľka: Porovnanie celkových nákladov SNM v Martine 

       
                                2005           2006                  

Spotrebované nákupy   sk.50 3.442 3.101 
Služby                          sk.51 2.023 1.700 
Osobné náklady           sk.52 16.192 16.982 
Dane a poplatky           sk.53 203 251 
Ostatné náklady           sk.54 75 90 
Odpisy                         Sk. 55 888 852 
NÁKLADY CELKOM 22.823 22.976 

 
 

SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
 

V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 3.101 tis. Sk. Náklady na spotrebované nákupy 
v roku 2006 tvoria 13% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 10% celkových 
nákladov.   
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku poklesli náklady na spotrebované nákupy 
o približne 10% (341 tis. Sk). V skupine spotreba materiálu poklesli náklady o približne 24% (189 
tis. Sk). Náklady na energie poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 o viac ako 1% 
(30 tis. Sk). Pokles nastal aj v skupine predaný tovar  – o 121 tis. Sk (46%). 

 
Tabuľka: Náklady na spotrebované nákupy v roku 2006 SNM v Martine 

 
2005               

 
2006               

 

Spotreba materiálu 796 607 
Spotreba energie 2.381 2.350 
Predaný tovar 265 144 
SPOLU 3.442 3.101 

  
V účtovnej skupine Spotreba materiálu poklesli náklady približne o 24% (v porovnaní   s rovnakým 
obdobím roku 2005).  V týchto nákladoch sú zahrnuté aj náklady na účelovo určené aktivity vo 
výške 182 tis. Sk. V roku 2005 boli náklady na účelovo určené aktivity v tejto skupine vo výške 43 
tis. Sk. Bez týchto nákladov môžeme skonštatovať, že náklady na spotrebu materiálu klesli o viac 
ako 44%. Nákupy sa v roku 2006 obmedzili len na tie najnevyhnutnejšie potreby, nerealizovali sa 
nákupy, ktoré sú síce potrebné a nevyhnutné (výpočtová technika, prevádzkové stroje, údržbársky 
materiál)  a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (nemožnosť úhrad faktúr).   
Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 mierne 
poklesli ( o 1% - 30 tis. Sk). Náklady na elektrickú energiu poklesli o 3%, náklady na teplo poklesli 
o 17 tis. Sk (1%)  a náklady na vodné a stočné vzrástli o 3% - 7tis. Sk. 
 
 
SPOTREBOVANÉ SLUŽBY 
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Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 1.700 tis. Sk. Tieto náklady 
tvoria 8% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 poklesli náklady na služby o 16%, t.j. 
o 323 tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu poklesli o 47% - 167 tis. Sk. Kým v roku 2005 sa realizovali väčšie 
opravy, ako napr. oprava hasiacich prístrojov, oprava EZS v obidvoch budovách Múzea Andreja 
Kmeťa, havarijné opravy elektriky v MSD, v roku 2006 sa realizovali len bežné opravy. Jediná 
väčšia položka v tejto skupine bola renovácia parkiet v Múzeu Andreja Kmeťa vo výške 31 tis. Sk (z 
dôvodu sťahovania expozície Kmetianum) a miernejšie vzrástli náklady na opravu automobilov. 
V nákladoch na opravy v roku 2006 sú zahrnuté aj náklady na reštaurovanie zbierkových 
predmetov vo výške 40 tis. Sk.  Náklady na cestovné boli vo výške 174 tis. Sk, t.j. o 137 tis. 
Sk ( 44%) menej v porovnaní s rokom 2005. V týchto nákladoch sú zahrnuté aj náklady  na 
realizáciu účelovo určených aktivít v celkovej výške 74 tis. Sk (v roku 2005 boli v cestovných 
nákladoch zahrnuté náklady na účelovo určené aktivity vo výške 185 tis. Sk). Bez nákladov na 
účelovo určené aktivity poklesli náklady na cestovné v roku 2006 v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom o 26 tis. Sk, t.j. o 21%.  
Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom nižšie o polovicu, dôvodom je 
skutočnosť, že v roku 2006 bol pre SNM – Múzeá v Martine schválený nižší limit výdavkov na 
reprezentačné účely.  

 
 

Tabuľka: Náklady na spotrebované služby v roku 2006 SNM v Martine 

 
 

Náklady na ostatné služby mierne poklesli o 14 tis. Sk, t.j. o 1%. Náklady na účelovo určené 
aktivity boli v roku 2006 vo výške 241 tis. Sk. Kým náklady v roku 2005 bez účelovo určených 
aktivít boli vo výške 1.187 tis. Sk, v roku 2006 sú náklady bez účelovo určených aktivít vo výške 
1.091 tis. Sk, čo je pokles o 8%. Náklady na telekomunikačné služby zostali na úrovni roku 2005, 
vzrástli náklady na poštovné v dôsledku realizácie medziknižničnej výmeny, mierne vzrástli náklady 
na revízie a ochranu objektov, náklady na tlač (Zborník, Etnologické rozpravy, Skladačka MSD 
a pod. ). Naopak poklesli náklady na odvoz odpadu, školenia, prepravné.  

 
 
 

OSOBNÉ NÁKLADY 
 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 16.982 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 74% 
celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli tieto náklady o 5% ( 790 tis. Sk).  

 
 Tabuľka: Osobné náklady v roku 2006 – SNM v Martine 

 
2005             2006             

Mzdové náklady 11.592 12.027 
Zákonné poistenie 3.841 4.002 
Sociálne náklady 759 953 
SPOLU 16.192 16.982 

 
 

Záväzný limit počtu zamestnancov pre SNM – Múzeá Martin  pre rok 2006 nebol pevne stanovený. 
Skutočné  plnenie zamestnancov za rok 2006 v SNM - Múzeá Martin  vykazujeme 68 
zamestnancov.  
Tak, ako aj v minulom roku, aj v tomto roku sa nám niektoré pracovné miesta podarilo vykryť 
formou aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce Martin. Celkovo  v roku 2006 
prostredníctvom Úradu práce Martin sme zamestnávali 50 osôb. Vytvorili sme pracovné miesta: 

 
2005             2006             

Opravy a údržba 355 188 
Cestovné 311 174 
Náklady na reprezentáciu 10 5 
Služby 1.347 1.333 

SPOLU 2.023 1.700 
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sprievodca kultúrnych zariadení, zriadenec kultúrnych zariadení, pomocný robotník, strážnik 
parkoviska pri MSD, upratovačka soc. zariadenia v MSD, administratívny zamestnanec. 
V Etnografickom múzeu sme takto obsadili 48 pracovných miest, v MRK  2 pracovné miesta.  
Mzdové náklady v roku 2006 v SNM – Múzeá v Martine boli vo výške 12.027 tis. Sk, v tom náklady 
na OON boli vo výške 365 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli mzdové 
náklady o približne 3,6 %, hlavne z dôvodu valorizácie platov a zvýšenia platových stupňov 
v dôsledku časového postupu odbornej praxe. Na druhej  strane sme zaznamenali aj výrazné 
šetrenie mzdových nákladov z dôvodu čerpania PN.    Z celkových mzdových nákladov boli náklady 
na OON vo výške 366 tis. Sk. Náklady tak boli  vyššie o 24 tis. Sk ako v rovnakom období roku 
2005.( 341 tis. Sk).  
Priemerná mesačná mzda v EM dosiahla v roku 2006 výšku 14.290,- Sk. V porovnaní    s rovnakým 
obdobím minulého roku vzrástla priemerná mzda o 3,7 %  ( v roku 2005 priemerná mzda 13.767,- 
Sk). Počet zamestnancov EM v roku v porovnaní s rokom 2005 je rovnaký (68), priemerná mzda sa 
zvýšila z dôvodu valorizácie platov. 

 
Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vyššie o 26%, (194 tis. Sk). 
Výrazne vzrástli náklady na stravovanie, o viac ako 50%, t.j. o 257 tis. Sk. Dôvodom tohto nárastu 
je zmena poskytovania stravovania zamestnancom na spôsob využitia stravných lístkov. Naopak, 
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 sa odstránili náklady na civilnú službu a neboli ani 
náklady na vyplatenie odstupného a odchodného. 
 
OSTATNÉ NÁKLADY 
 
Tabuľka: Členenie ostatných nákladov v roku 2006 
 2005 

 
2006 

 

Dane a poplatky 203 251 
Ostatné náklady 75 90 
Odpisy                      888 852 
SPOLU: 1.166 1.103 

  
Náklady v skupine Ostatné náklady poklesli v porovnaní s rokom 2005 o približne 5% (63 tis. Sk). 
Ostatné náklady tvoria takmer 5% z celkových nákladov.  
Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške 852 tis. Sk, 
čo je o 4% menej ako v roku 2005.  
Nárast sme zaznamenali v položke dane a poplatky – o 24%, dne daň z nehnuteľnosti zostala na 
úrovni roku 2006, no zvýšila sa položka poplatky  z dôvodu zvýšenia poplatkov za stravné lístky 
(súvisí s nárastom nákladov za stravovanie). V položke ostatné náklady vzrástli náklady na povinné 
zmluvné poistenie automobilov o cca 45%. 

 
NÁKLADY NA PREVÁDZKU BUDOV 

Celkové náklady na prevádzku budov dosiahli v roku 2006 výšku 10.530 tis. Sk. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom vzrástli tieto náklady o cca 7%. Nárast nákladov vznikol hlavne 
v osobných nákladoch a v nákladoch na opravy a čistiaci a údržbársky materiál.   

 
 

Múzeum kultúry Čechov  
 
          Celkové náklady MKČ za rok 2006 dosiahli výšku 706 tis. Sk. 
      Členenie nákladov je nasledovné: 
 

Tabuľka: Členenie nákladov MKČ v roku 2006 
  

2005  
 

2006  
 

Spotrebované nákupy 77 54 
-z toho: spotreba materiálu 3 5 
             spotreba energie 73 49 
             predaný tovar 1  
Služby 66 63 
-z toho: opravy a údržba 6  
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             Cestovné 6 7 
             náklady na reprezentáciu 2 2 
             Ostatné služby 52 54 
Osobné náklady 416 589 
-z toho: mzdové náklady 301 415 
              zákonné poistenie 98 138 
              zákonné soc. náklady 17 36 
Náklady celkom 559 706 

    
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli náklady približne o 26%, čo je o 147 tis. Sk. 
Poklesli len náklady na energie, ostatné náklady okrem miezd zostali približne na úrovni roku 2005. 
Osobné náklady vzrástli najvýraznejšie, a to o 41% (173 tis. Sk).  
Záväzný limit počtu zamestnancov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. V Múzeu Českej kultúry  
v Martine v roku 2006 sme zamestnávali 2,25 zamestnancov. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2005 je to o 0,75 zamestnanca viac. Pre rok 2006 sme plánovali 2 zamestnancov, ale počet 
vzrástol z dôvodu zastupovania zamestnanca počas  dlhodobej práceneschopnosti.  
Mzdové náklady v roku 2006 v MČK v Martine boli vo výške 415 tis. Sk, v tom náklady na OON boli 
čerpané vo výške 3 tis. Sk. V roku 2005 mzdové náklady boli čerpané vo výške 301 tis. Sk, z toho 
OON vo výške 1 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005  mzdové náklady v roku 2006 
boli vyššie o 114 tis. Sk, z toho  OON  boli čerpané nižšie o 2 tis. Sk. Vyššie čerpanie miezd v roku 
2006 o 112 tis. Sk spôsobil personálny presun zamestnanca z MRK späť do MČK.  
Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2006 výšku 15.259,- Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka poklesla  priemerná mzda o 8,5 %  ( v roku 2005 priemerná mzda 
16.667,- Sk). Pokles spôsobený personálnymi presunmi z dôvodu zastupovania počas PN 
a rozdielnosť platového zaradenia. 
 

 
Múzeum kultúry Rómov 
 

     Celkové náklady MKR za rok 2006 dosiahli výšku  832 tis. Sk. 
        Členenie nákladov je nasledovné: 
 
 

Tabuľka: Členenie nákladov MKR v roku 2006 
  

2005   
 

 
2006   

 
Spotrebované nákupy 38 21 
-z toho: spotreba materiálu 38 21 
             spotreba energie   
             predaný tovar   
Služby 348 247 
-z toho: opravy a údržba   
             Cestovné 28 10 
             náklady na reprezentáciu  2 
             Ostatné služby 320 235 
Osobné náklady 506 564 
-z toho: mzdové náklady 374 405 
              zákonné poistenie 117 124 
              zák. soc. náklady 15 35 
Ostatné náklady   
Náklady celkom 892 832 

 
  

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 poklesli náklady o 7%. Náklady vo všetkých položkách 
mimo osobných nákladov poklesli. V nákladoch za rok 2006 sú zahrnuté náklady na výstavu 
„Príbeh detí vetra“ vo výške 268 tis. Sk, v roku 2005 boli v nákladoch zahrnuté náklady na účelovo 
určenú aktivitu „Holokaust“ vo výške 230 tis. Sk. Pri porovnaní nákladov za roky 2005 a 2006 bez 
nákladov na vyššie uvedené aktivity možno konštatovať, že v roku 2006 poklesli v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom náklady na činnosť približne o 15%.   
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Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. V Múzeu Rómskej kultúry  
v Martine v roku 2006 sme zamestnávali 2,25 zamestnancov. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2005 je to o 0,55 osoby viac.  
V tomto roku sa nám 2 pracovné miesta podarilo vykryť formou aktivačnej činnosti uchádzačov 
o zamestnanie z Úradu práce Martin, ktorých činnosť bola zameraná na administratívnu prácu so 
zbierkami.   
Mzdové náklady v roku 2006 v MRK v Martine boli vo výške 405 tis. Sk, v tom náklady na OON boli 
vo výške 50 tis. Sk V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005  mzdové náklady boli čerpané vo 
výške 374 tis Sk, z toho  OON 38 tis. Sk. Vyššie čerpanie mzdových prostriedkov bolo z dôvodu  
zvýšeného počtu zamestnancov, za účelom posilnenia činnosti dokumentácie zbierkových 
predmetov. Na zvýšenom čerpaní miezd sa podieľa aj valorizovanie miezd v júli 2006.  
Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 50 tis. Sk. Celková vyčíslená suma 
bola použitá na realizovanie výstavy Príbeh detí vetra.  
Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2006 výšku 13.111,- Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roku  priemerná mzda poklesla o 7,9 %  ( v roku 2005 priemerná mzda 
16.470,- Sk). Pokles priemernej mzdy v roku 2006 takmer o 7,9 % ovplyvnil personálny presun 
zamestnanca z MRK do MČK s vyšším platovým zaradením a hoci v roku 2006 vykazujeme 2,25 
zamestnancov, ich platové zaradenie je nižšie. Určitú mieru poklesu priemernej mzdy pripisujeme 
aj práceneschopnosti zamestnancov  MRK.  

 
 
 

 Kapitálový transfer 
 
Pre rok 2006 boli pre SNM – Múzeá v Martine schválené nasledovné kapitálové transfery:  

 
1. Prípojka nn v Múzeu slovenskej dediny 

Program 08T0103  
Výška príspevku: 700.000,- Sk 
 

2. Kúria z Blážoviec – rekonštrukcia expozičného objektu na Múzeum kultúry 
Rómov 
Program 08T0103   
Výška príspevku: 400.000,- Sk 

 
3. Škola v múzeu 

Program 08S0106 
Výška príspevku: 72.419,- Sk 
 

4. Akvizície zbierkových predmetov 
Program 08T0106  
Výška príspevku: 324.600,-Sk 
 

 
Všetky uvedené aktivity sa realizovali v priebehu roku 2006 v plnej výške. Bližšie informácie 
o jednotlivých projektoch a ich čerpaní sú uvedené v bode II. Priebežné hodnotenie plnenia 
predmetu kontraktu za rok 2006.  
 

1. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
S N M  v  M a r t i n e    
  
  Celkové výnosy za rok 2006 dosiahli výšku 23.125 tis. Sk.  
 
 
  Celkové výnosy     23.125 tis. Sk 
  Z toho: 
 

- príspevok na činnosť SNM - MT   20.998 tis. Sk 
   
  - vlastné tržby a výnosy         2.127 tis. Sk  
       z toho: 
    - tržby z predaja služieb     1.571 tis. Sk 
       z toho: 
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    - tržby zo vstupného      1.181 tis. Sk 
    - tržby z prenájmu           247 tis. Sk 
    - ostatné tržby          143 tis. Sk 
   - tržby za predaný tovar         197 tis. Sk 
 
   - iné ostatné výnosy          359 tis. Sk 
 

Na základe úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bol pre SNM – Múzeá v Martine pre 
rok 2006 v rámci podprogramu 08S0106 Múzeá a galérie schválený príspevok vo výške 20.000 tis. 
Sk. Z tohto príspevku boli záväzne stanovené ukazovatele – mzdy, odpisy, reprezentačné 
a kultúrne poukazy.  
Rozpočtovým opatrením č. 1 bol vyššie uvedený príspevok navýšený o 630 tis. Sk – v tom v rámci 
podprogramu 08S0106 Múzeá a galérie o 150 tis. Sk na realizáciu projektu „Škola v múzeu“ 
a v rámci prioritných projektov – podprogram 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
o 480 tis. Sk na realizáciu výstavy „Obrazopis sveta (objektívom M. R. Štefánika)“. 
Rozpočtovým opatrením č. 2 bol príspevok navýšený o finančné prostriedky určené na valorizáciu 
vo výške 471 tis. Sk.  
Rozpočtovým opatrením č. 3 bol pôvodne schválený príspevok na realizáciu výstavy „Obrazopis 
sveta (Objektívom M.R. Štefánika)“ znížený o 255 tis. Sk a zároveň v rámci rovnakého 
podprogramu boli SNM – Múzeá v Martine pridelené finančné prostriedky na realizáciu výstavy 
„Slovenské betlehemy“ vo Varšave vo výške 77 tis. Sk a finančné prostriedky na študijnú cestu do 
Slovinského etnografického múzea v Ljubljane vo výške 18 tis. Sk. Súčasne týmto rozpočtovým 
opatrením bol v rámci podprogramu 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít PO schválený príspevok vo 
výške 37 tis. Sk na realizáciu výstavy „Kresťanské obrazy a symboly tradičných bulharských 
šperkov“ v rámci Dní bulharskej kultúry.  
Koncom roku 2006 bol celkový príspevok navýšený o 20 tis. Sk za účelom nákupu kníh do 
knižničného fondu v rámci účelovej dotácie pre SNM (bez rozpočtového opatrenia).  
Celkový rozpočet pre SNM – Múzeá v Martine bol pre rok 2006 schválený vo výške 20.998 tis. Sk.  
 
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 2.127 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku poklesli vlastné výnosy o 3%, t.j. o 74 tis. Sk. Pokles vlastných výnosoch 
sme zaznamenali vo výnosoch zo vstupného, z predaja tovaru a z ostatných výnosov. Naopak 
vzrástli výnosy z prenájmu a ostatné tržby.  
 
Tak ako aj po iné roky najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného – 56%.  
 

Výška vlastných výnosov je vo výraznej miere  závislá od návštevnosti. Ku dňu 31.12.2006 
dosiahla návštevnosť vo všetkých zložkách SNM Martin ( okrem menšín) 47.066 osôb, z toho  
36.075  platiacich. Počet návštevníkov, ktorý využili možnosť návštevy múzea na kultúrne poukazy 
bol 6.329 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 návštevnosť vzrástla o 8% (vrátane 
kultúrnych poukazov).  

 
Tabuľka: Porovnanie návštevnosti v jednotlivých zložkách SNM v Martine 

 
2005                  2006                  

% zmena oproti roku 
2005 

EM 12.116 10.048 -17% 
MSD 27.608 26.794 -3% 
MMB 2.332 2.466 +6% 
MKP 1.529 1.364 -11% 
MAK 5.800 6.394 +10% 
Kultúrne poukazy  6.329  
SPOLU: 49.385 53.395 +8% 

 
 
Celkové výnosy zo vstupného dosiahli v roku 2006 výšku 1.181 tis. Sk, čo je o približne 8% menej 
ako v roku predchádzajúcom. Poklesli výnosy vo všetkých zložkách SNM v  Martine okrem Múzea 
Andreja Kmeťa, kde výnosy zo vstupného zaznamenali výrazný nárast.  
Na výške výnosov zo vstupného sa v dosť výraznej miere odrazilo použitie kultúrnych poukazov, 
ktorých sa vyzbieralo 3.100 ks. Vzhľadom na výšku vstupného navštívilo múzeum na tieto poukazy 
až 6.329 návštevníkov.  V prípade vyberania vstupného namiesto použitia kultúrnych poukazov by 
sa pravdepodobne zvýšili výnosy zo vstupného, nepredpokladáme však, že až o sumu rovnajúcu sa 
hodnote vyzbieraných poukazov.     
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Tabuľka: Tržby zo vstupného v jednotlivých zložkách SNM v Martine 

 
2005                   2006                   

% zmena oproti  
roku 2005 

EM 248.965,- 204.755,- -18% 
MSD 863.285,- 830.635,- -4% 
MMB 36.170,- 35.605,- –2% 
MKP 27.455,- 22.975,- -16% 
MAK 57.934,- 87.444,- +51% 
SPOLU: 1.233.809,- 1.181.414,- -4% 

 
Výnosy z prenájmu nebytových priestorov boli v roku 2006 (247 tis. Sk) približne o 81 tis. Sk 
(49%) vyššie ako v rovnakom období roku 2005. Tieto výnosy sú hlavne príjmy z nebytových 
priestorov – dočasne prebytočného majetku štátu (Vrútky), tiež aj priestorov prenajímaných 
z dôvodu skvalitnenia služieb pre návštevníkov (krčma MSD, predajňa suvenírov MSD).  
Tržby za predaný tovar dosiahli v roku 2006 dosiahli výšku 197 tis. Sk, čo je v porovnaní s rokom 
2005 pokles o 38%. Tento pokles je spôsobený skutočnosťou, že predaj tovaru sme sa rozhodli 
z dôvodu skvalitnenia služieb pre návštevníkov riešiť formou prenájmu predajne suvenírov v Múzeu 
slovenskej dediny.  
Okrem výnosov z predaja služieb dosiahlo SNM v Martine aj iné ostatné výnosy vo výške 359 tis. 
Sk. Tieto výnosy zahŕňajú najmä výnosy z aktivácie materiálu a tovaru (24 tis. Sk),  a výnosy 
z refundácii z Úradu práce ( 326 tis. Sk). Okrem vyššie uvedených výnosov získalo SNM – Múzeá 
v Martine aj sponzorské finančné prostriedky od mesta Martin vo výške 632 tis. Sk na tieto 
aktivity:  zabezpečenie ozvučenia MSD, oprava schodov k hlavnej budove, zabezpečenie akcie 
„Terchová“ v rámci Národopisného roku v MSD a vernisáž výstavy „Divadlo, telo, vášeň, hlas“ . 
Tieto prostriedky nie sú zahrnuté vo výnosoch múzea (ani v nákladoch). 
Vlastné výnosy a tržby ( 2.127 tis. Sk ) dosiahnuté v roku 2006 tvoria približne 9% celkových 
výnosov. V porovnaní s príspevkom zo ŠR podiel vlastných tržieb a výnosov na príspevku je 10%. 
Oproti rovnakému obdobiu roku 2005 sa tento podiel nezmenil.   
 

Múzeum kultúry Čechov 
 
Na základe úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bol pre SNM – Múzeum kultúry 
Čechov pre rok 2006 v rámci podprogramu 08S0106 Múzeá a galérie schválený príspevok vo výške 
750 tis. Sk. Z tohto príspevku boli záväzne stanovené ukazovatele – mzdy a reprezentačné. 
V priebehu roku bol tento príspevok upravený rozpočtovým opatrením č. 1 o finančné prostriedky 
určené na valorizáciu miezd vo výške 17 tis. Sk a rozpočtovým opatrením č. 2 bol príspevok 
znížený o 20 tis. Sk (dôvod nebol uvedený). Celkový príspevok pre Múzeum kultúry Čechov bol pre 
rok 2006 schválený vo výške 747 tis. Sk.  
Celkové výnosy v MKČ dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 748  tis. Sk, z toho výška prevádzkovej 
dotácie poskytnutej MKČ pre rok 2006 je 747 tis. Sk a vlastné výnosy sú výnosy zo vstupného vo 
výške 1 tis. Sk.  
Návštevnosť Múzea kultúry Čechov dosiahla v roku 2006 počet 98 návštevníkov, z toho 43 
neplatiacich. Nízky počet návštevníkov je spôsobený aj skutočnosťou, že v I. polroku bolo múzeum 
zatvorené z dôvodu rekonštrukcie vykurovania.   
 
 
 

Múzeum kultúry Rómov 
 
Na základe úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bol pre SNM – Múzeum kultúry 
Rómov pre rok 2006 v rámci podprogramu 08S0106 Múzeá a galérie schválený príspevok vo výške 
650 tis. Sk. Z tohto príspevku boli záväzne stanovené ukazovatele – mzdy a reprezentačné. 
V priebehu roku bol tento príspevok upravený rozpočtovým opatrením č. 1 o finančné prostriedky 
určené na valorizáciu miezd vo výške 14 tis. Sk a rozpočtovým opatrením č. 2 bol príspevok 
znížený o 10 tis. Sk (dôvod nebol uvedený). Celkový príspevok pre Múzeum kultúry Rómov bol pre 
rok 2006 schválený vo výške 654 tis. Sk.  
Celkové výnosy v MKR dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 669  tis. Sk, z toho výška prevádzkovej 
dotácie je 654 tis. Sk a 15 tis. Sk sú vlastné výnosy. Vlastné výnosy sú výnosy z akcie „Te 
prindžarel pes“ realizovanej v rámci Národopisného roka MSD, ktorú každoročne pripravuje 
Múzeum kultúry Rómov. Návštevnosť z tejto akcie je uvedená v návštevnosti Múzea slovenskej 
dediny.   
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Hodnotenie fondov organizácie 
 
 
FOND REPRODUKCIE 
 
Plánovaná tvorba:  800 tis. Sk 
  
Tvorba FR:        852.580,80 
   zákonná tvorba    851.521,30 Sk 
                         nedočerpané KT           1.059,50 Sk 
 
Finančné krytie:       388.144,40 Sk 
 
 
Čerpanie FR:           384.837,20 Sk 
 
V tom:    počítač ŠP       63.153,00 Sk 
   disketová mechanika           3.207,00 Sk    
   elektroinštalácia MSD – projekt   23.800,00 Sk 
   elektroinštalácia MSD – realizácia 282.611,70 Sk 
   ozvučenie MSD     12.065,50 Sk  

 
REZERVNÝ FOND 
 
Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2006:  0 
 
Tvorba rezervného fondu:      

- sponzorské finančných príspevky  641.880,- Sk  
 

    Čerpanie rezervného fondu:  
  - použitie sponz. Finančných príspevkov 626.000,- Sk 
 

Stav rezervného fondu k 31.12.2006:    15.880,00 Sk (nedočerpané  
  sponzorské príspevky) 

 
 

2. Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov účelovo viazaných na schválené 
projekty na kultúrne aktivity v roku 2006 

 
V priebehu roku 2006 bola pre SNM - Múzeá v Martine pridelená v rámci podprogramu 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít PO dotácia na realizáciu prioritného projektu – Dni bulharskej kultúry – 
realizácia výstavy „Kresťanské obrazy a symboly tradičných bulharských šperkov“ vo výške 37 tis. 
Sk.  

 

 
 
 

 Rozpočet Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 

630 Tovary a ďalšie služby 37.000,00 37.000,00 37.107,10 

- 632 Energie 0 500,00 520,00 

           v tom 632 003 poštovné 0 500,00 520,00 

- 633  Materiál  5.000,00 5.000,00 5.300,10 

           V tom 633006 všeobecný materiál  5.000,00 5.000,00 5.300,10 

- 634 Dopravné  2.000,0 2.000,00 1.817,00 

              v tom  634004 prepravné  2.000,00 2.000,00 1.817,00 

- 637 Služby  30.000,00 29.500,00 29.470,00 

           v tom 637004 všeobecné služby  30.000,00 29.500,00 29.470,00 
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V rámci tohtoročných Dní bulharskej kultúry na Slovensku sa v Slovenskom národnom múzeu 

v Martine prezentoval svojou výstavou „Kresťanské obrazy a symboly  v tradičnom bulharskom 
šperku“ Etnografický ústav s múzeom Bulharskej akadémie vied. Výstava predstavila na pozadí 
biblických textov najzaujímavejšie a najtypickejšie výrobky bulharských zlatníkov ako napr.  spony 
na opasky,  náramky, ozdoby na hlavu  či náhrdelníky - šperky, zhotovené v priebehu 18. a 19. 
storočia zo striebra, zlata, perlete a polodrahokamov. Všetky vystavené exponáty spája nosná 
myšlienka výstavy – zobrazenie kresťanských motívov a symbolov. Výstava bola sprístupnená 15. 
novembra 2006 v druhej budove Slovenského národného múzea za účasti O. Garkova, veľvyslanca 
Bulharskej republiky na Slovensku a E. Arnaudovej, riaditeľky Bulharského kultúrneho inštitútu 
v Bratislave.  

Náklady na prípravu a realizáciu výstavy „Kresťanské obrazy ...“ boli vo výške 37.107,10 Sk. 
Rozdiel oproti schválenej dotácii vo výške 107,10 Sk bol hradený z vlastných výnosov SNM  - 
Múzeá v Martine. 
 

3. Vyhodnotenie programov 
 
V rámci programu 08S0106 – Múzeá a galérie bol SNM v Martine (vrátane menšín) pridelený pre 
rok 2006 príspevok na činnosť v celkovej výške 22.022 tis. Sk. Program 08S0106 má vo svojich 
zámeroch a cieľoch stanovené 3 základné ciele. Ich plnenie za SNM v Martine je nasledovné:  

 
Cieľ 1:  zvýšenie návštevnosti 
 Plnenie: SNM v Martine sa v roku 2006 podarilo zvýšiť celkovú  
     návštevnosť o 8%, t.j. o 4.010 osôb.  
 
 
Cieľ 2: zabezpečiť reštaurovanie zbierkových predmetov 

Plnenie: SNM v Martine sa v roku 2006 podarilo vlastnými prostriedkami 
zabezpečiť reštaurovanie 991 ks zbierkových predmetov    a dodávateľsky 3 ks 
zbierkových predmetov 

 
Cieľ 3: zabezpečiť ročný prírastok zb. predmetov a spracovanie zb. predmetov v II. 

stupňovej evidencii 
Plnenie: V roku 2006 SNM – Múzeá v Martine získali do svojich fondov 832 prírastkových čísel  
(102.990 kusov) zbierkových predmetov.  

 
V rámci programu 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO boli SNM – Múzeá v Martine pridelené 
dva kapitálové transfery v celkovej výške 1.100 tis. Sk a jeden bežný transfer vo výške 37 tis. Sk. 
Všetky transfery boli v roku 2006 čerpané v plnej výške.  
V rámci programu 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli SNM – Múzeá v Martine 
pridelené dotácie v celkovej výške 320 tis. Sk. Tieto dotácie boli čerpané v plnej výške.   

 
4. Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
SNM v Martine 

 
Výška výnosov SNM v Martine za rok  2006 je 23.125 tis. Sk. Celková výška nákladov je 22.976 
tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM v Martine ku 31.12.2006 je zisk + 149 tis. Sk.  
 
 

Tabuľka: Hospodársky výsledok SNM v Martine za rok 2006  
  

2005  
 

 
2006  

                              
Výnosy 23.034 23.125 
Náklady 22.823 22.976 
Hosp. výsledok +211 +149 
 

  
Kladný hospodársky výsledok bol, tak ako aj v predchádzajúcom roku, dosiahnutý najmú vďaka 
výrazným racionalizačným opatreniam. Pokles nákladov sme zaznamenali takmer vo všetkých 
položkách mimo miezd, sociálnych nákladov a daní a poplatkov. Nárast týchto nákladov je 
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zdôvodnený vyššie.  Výrazný podiel na kladnom hospodárskom výsledku má aj kladné zúčtovanie 
fondov vo výške 145 tis. Sk.  

 
Múzeum kultúry Čechov 

 
MKČ dosiahlo v roku 2006 výnosy vo výške 748 tis. Sk, náklady boli vo výške 706 tis. Sk. 
Hospodársky výsledok MKČ ku 31.12.2006 je zisk 42 tis. Sk.  V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2005 sa výrazne zlepšil hospodársky výsledok, a to najmä z dôvodu výrazného navýšenia 
príspevku pre rok 2006. Kladný hospodársky výsledok je z najmä z dôvodu šetrenia mzdových 
prostriedkov - čerpania dlhodobej PN.  
 
 

Múzeum kultúry Rómov 
 
MKR dosiahlo v roku 2006 výnosy vo výške 669 tis. Sk. Celkové náklady boli vo výške 832 tis. Sk. 
Hospodársky výsledok MKR ku 31.12.2006 je strata 163 tis. Sk. Strata je spôsobená hlavne 
z dôvodu realizácie výstavy Príbeh detí vetra, náklady na ktorú dosiahli v roku 2006 výšku 268 tis. 
Sk  

 
5. Podnikateľská činnosť 

 
Neuvádzame 
 

6. Program hospodárnosti 
 

1. Náklady na reprezentáciu 
Pre rok 2006 bol na reprezentačné účely stanovený limit vo výške 5 tis. Sk pre SNM – Múzeá 
v Martine, limit vo výške 2 tis. Sk pre MKR a limit vo výške 2 tis. Sk pre MKČ. Čerpanie 
nákladov na reprezentačné bolo v celkovej výške 9 tis. Sk.  

 
2. Zahraničné služobné cesty 
V roku 2006 sa pracovníci SNM – Múzea v Martine zúčastnili spolu na 16. zahraničných 
pracovných cestách (35 pracovníkov, z toho dvaja zamestnanci iných zložiek SNM). 
Jednotlivé pracovné cesty boli odsúhlasené GR SNM. Celkové náklady na zahraničné 
pracovné cesty boli v roku 2006 vo výške 117 tis. Sk, z toho náklady na zahraničné cestovné 
v rámci účelovo určených aktivít boli vo výške 73 tis. Sk. Pri zahraničných pracovných 
cestách veľkú časť nákladov, hlavne ubytovanie, hradí pozývajúci subjekt.   
 

3. Nákupy 
SNM v Martine nenakupuje tovary a zariadenia, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou 
organizácie.  
 

4. Služobné vozidlá  
Služobné vozidlá sú používané len s písomným súhlasom riaditeľa SNM v Martine na základe 
žiadanky na prepravu.  

 
5. Náklady na poštovné 
Výška nákladov na poštovné dosiahla v roku 2006 sumu 35 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2005 (poštovné ku dňu 31.12.2005 = 20 tis. Sk) náklady na poštovné výrazne 
vzrástli o 15 tis. Sk. Dôvodom je realizácia medziknižničnej výmeny vo väčšom rozsahu, 
ktorá sa niekoľko rokov realizovala  len minimálne.  

 
6. Náklady na telekomunikácie 
Náklady na telekomunikačné služby v roku 2006 v SNM v Martine dosiahli výšku 350 tis. Sk ( 
304 tis. Sk – SNM-MT, 36 tis. Sk – MKČ, 11 tis. Sk – MKR). V porovnaní s rokom 2005 
(náklady 321 tis. Sk) vzrástli náklady o 9%.  

 
7. Denná tlač 
   SNM v Martine nie je odberateľom dennej tlače. 
 
 
 
8. Externé školenia 
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   Náklady na školenia dosiahli v roku 2006 výšku 16 tis. Sk, čo je  16% menej ako v roku 
2005.  

 
9. Členstvo v medzinárodných organizáciách 
   SNM v Martine nie je členom žiadnej medzinárodnej organizácie. 

 
 

7. Vonkajšie kontroly vykonané orgánmi za hodnotené obdobie, zistené závery 
a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 

 
V roku 2006 bola Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru  v Martine vykonaná 
v dňoch  17. – 18. októbra 2006 v SNM – Múzeá v Martine  protipožiarna kontrola. Pri vykonaní 
protipožiarnej kontroly neboli zistené nové  požiarne nedostatky.  
 
 

8. Zhodnotenie majetkovej pozície 
 
Celková hodnota neobežného majetku bola ku dňu 31.12.2006 vo výške 38.252 tis. Sk, 

z toho:  
- dlhodobý hmotný majetok     38.252 tis. Sk 
 v tom pozemky         955 tis. Sk 
           stavby     34.651 tis. Sk 
           stroje, prístroje, zariadenia               1.174 tis. Sk 
           dopravné prostriedky       472 tis.  Sk        

V priebehu roku  SNM v Martine nadobudlo majetok rekonštrukciou elekrickej pripojky v Múzeu 
slovenskej dediny vo 1.006 tis. Sk a zaradením počítača pre Štátnu pokladnicu vrátane disketovej 
mechaniky vo výške 66 tis. Sk.  
Celková hodnota obežného majetku bola ku dňu 31.12.2006 vo výške 2.345 tis. Sk, z toho:  

- zásoby                945 tis. Sk 
 v tom materiál     153 tis. Sk 
            výrobky      13 tis. Sk 
                       zvieratá       13 tis. Sk 
                       tovar na sklade              766 tis. Sk 
- pohľadávky      224 tis. Sk 
- finančný majetok             1.162 tis. Sk 
- náklady budúcich období      14 tis. Sk 
 

Stav pohľadávok a záväzkov je uvedený v bode 12. 
 
 
 
9. Zahraničné pracovné cesty 

 
Viď bod 8.2 

10. Záväzky a pohľadávky 
 
Stav pohľadávok a záväzkov SNM v Martine je ku dňu 31.12.2006 nasledovný:  

 
Pohľadávky:      224 tis. Sk 

 
Najväčší podiel na celkových pohľadávkach tvoria:  
 
- pohľadávky voči odberateľom 68 tis. Sk – ide najmä o pohľadávky z poskytnutých 
služieb pri prenájmoch z rokov 1998 – 2003 vo výške 23 tis. Sk, tieto sú 
momentálne v riešení a pohľadávky z ostatných služieb so splatnosťou koncom roku 
2006 
- prevádzkové preddavky   125 tis. Sk – ide o zálohové platby za 
odobraté energie – el. energiu a teplo 
- ostatné pohľadávky     8 tis. Sk – voči zamestnanocm 
  

Záväzky:     3.565 tis. Sk 
 
Najväčší podiel na celkových záväzkoch majú:  
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- záväzky voči dodávateľom  561 tis. Sk – ich podstatnú časť tvoria 
záväzky splatné v decembri 2006 a v januári 2007 
- ostatné záväzky   79 tis. Sk – záväzky SNM 
- záväzky voči inšt. soc. zabezp. 477 tis. Sk – záväzky z výplat miezd za 
mesiac december 2006, vysporiadané v januári 2007 
- iné záväzky     2.208 tis. Sk – ich podstatnú časť tvoria 
záväzky voči zamestnancom (mzdy za december 2006, vysporiadané v januári 
2007) 

 
 
Záver 
  
Pre rok 2006 bol pre SNM – Múzeá v Martine schválený v porovnaní s minulým rokom rovnaký 
príspevok na činnosť, a to vo výške 20.000 tis. Sk. V priebehu roku 2006 bol tento príspevok 
upravený o finančné prostriedky určené na realizáciu účelovo určených aktivít a prioritných 
projektov v celkovej výške 998 tis. Sk.   
Vlastné výnosy poklesli v porovnaní s minulým rokom o približne 3%, t.j.  o 74 tis. Sk. Vzrástli 
výnosy z prenájmu a ostatné tržby, naopak poklesli výnosy zo vstupného a z predaja tovaru. 
Pokles výnosov zo vstupného je z veľkej časti dôsledkom zapojenia sa do projektu kultúrnych 
poukazov. SNM – Múzeá v Martine vyzbieralo v roku 2006 3.100 ks kultúrnych poukazov. Počet 
návštevníkov, ktorí využili možnosť návštevy múzea na kultúrne poukazy bol 6.329 osôb. 
Vzhľadom na výšku vstupného v jednotlivých zložkách múzea bola na uvedený počet kultúrnych 
poukazov výrazne vyššia návštevnosť.   
Náklady na činnosť v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli len nepatrne, o necelé 1%, 
t.j. o 153 tis. Sk. V celkových nákladoch sú zahrnuté aj náklady na účelovo určené aktivity vo 
výške 528 tis. Sk. Vo všetkých položkách sme zaznamenali pokles nákladov , nárast sme 
zaznamenali v osobných nákladoch a v nákladoch na dane a poplatky.   
Tak ako aj po iné roky, z výnosov tvorených z prevádzkovej dotácie a vlastných výnosov, nie sme 
v priebehu roku schopní zabezpečovať finančne náročnejšie činnosti v zmysle PHU. Aj naďalej 
zápasíme so zlým technickým stavom objektov v Múzeu slovenskej dediny, ale aj s havarijným 
stavom objektu Múzea Karola Plicku v Blatnici. V rámci možností svojpomocne realizujeme drobné 
opravy, ktoré sú však obmedzené absenciou  materiálu.   
Napriek pozitívnemu hospodárskemu výsledku múzeum aj naďalej zápasí s nedostatkom 
finančných prostriedkov. Dôvodom je aj skutočnosť, že z príspevku na rok 2006 boli hradené 
záväzky z minulých rokov. Na odstránenie tohto problému je potrebné doriešiť vysporiadanie 
finančných vzťahov zo SNM Bratislava za obdobie rokov 2004 – 2005, kedy sa úhrada realizovala 
cez spoločné účty v Bratislave a SNM – Múzeá v Martine vykazujú za toto obdobie kladný finančný 
zostatok. 
Veľmi pozitívne v činnosti SNM – Múzeá v Martine pôsobia dotácie z mesta Martin, ktoré nám 
pomáhajú riešiť problémy, ktoré nie sme schopné zabezpečiť. V roku 2006 mesto Martin prispelo 
na realizáciu ozvučenia v Múzeu slovenskej dediny (110 tis. Sk), čo prispelo k skvalitneniu 
poskytovaných služieb pre návštevníkov múzea. Ďalej mesto prispelo na opravu schodov k hlavnej 
budove SNM – MT (500 tis. Sk), na vernisáž výstavy „Divadlo – telo, vášeň, hlas“ (10 tis. Sk) a na 
realizáciu podujatia „Terchová“ v Múzeu slovenskej dediny v rámci XII. Národopisného roka MSD 
(12 tis. Sk) .  
   Veľmi výrazne nám po finančnej, ako aj po personálnej stránke pomáha zamestnávanie 
uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce Martin formou aktivačnej činnosti. Celkovo  v roku 2006 
prostredníctvom Úradu práce Martin sme zamestnávali 50 osôb. Vytvorili sme pracovné miesta: 
sprievodca kultúrnych zariadení, zriadenec kultúrnych zariadení, pomocný robotník, strážnik 
parkoviska pri MSD, upratovačka soc. zariadenia v MSD, administratívny zamestnanec. 
V Etnografickom múzeu sme takto obsadili 48 pracovných miest, v MRK  2 pracovné miesta. Výška 
dotácie z úradu práce na realizáciu tejto činnosti bola v roku 2006 vo výške 326 tis. Sk.  
 
   Pre rok 2006 bol pre Múzeum kultúry Čechov schválený príspevok na činnosť vo výške 747 tis. 
Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 sa výrazne zlepšil hospodársky výsledok, a to 
najmä z dôvodu výrazného navýšenia príspevku pre rok 2006 na druhej strane došlo v priebehu 
roku k šetreniu mzdových prostriedkov z dôvodu čerpania dlhodobej PN.  
 
Pre rok 2006 bol pre Múzeum kultúry Rómov schválený príspevok na činnosť 654 tis. Sk. V roku 
2006 dosiahlo toto múzeum vlastné výnosy vo výške 15 tis. Sk – ide o výnosy z akcie „Te 
prindžarel pes“ realizovanej v rámci Národopisného roka MSD, ktorú každoročne pripravuje 
Múzeum kultúry Rómov. Vzhľadom k tomu, že múzeum nemá žiadne expozičné priestory, 
návštevnosť z tejto akcie je uvedená v návštevnosti Múzea slovenskej dediny.  Celkové 
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hospodárenie MKR bolo v roku 2006 stratové, a to najmä z dôvodu realizácie výstavy Príbeh detí 
vetra, náklady na ktorú dosiahli v roku 2006 výšku 268 tis. Sk . 

 
 
Spišské múzeum, Levoča 
 

Celkové náklady na činnosť Spišského múzea v Levoči dosiahli v roku 2006 výšku  17 585 tis. Sk. 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku  2005  vzrástli celkové náklady o        1 295  tis. Sk, t.j. 
o 8%.  
 
Porovnanie celkových nákladov  

    (v tis. Sk) 
       
                                rok 2005      rok 2006 

Spotrebované nákupy                             sk. 50 3 303 3 331 
Služby                                                     sk. 51 3 830 3 344 
Osobné náklady                                      sk. 52 7 360 9 106 
Dane a poplatky                                      sk. 53 44 36 
Ostatné náklady                                      sk. 54 393 314 
Odpisy                                                     sk. 55   1 360 1 454 
NÁKLADY CELKOM 16 290 17 585 

 
 

Spotrebované nákupy 
 

V  roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 3 331 tis. Sk. Náklady na spotrebované 
nákupy v  roku 2006 predstavujú  19%  z celkových nákladov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku spotrebované nákupy vzrástli o 28 tis. Sk, 
čo predstavuje nárast o 1%. Najvyšší nárast v tejto skupine predstavuje spotreba materiálu, kde 
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je nárast o 192 tis. Sk. Nárast týchto nákladov bol 
spôsobený tým, že v 1. polroku 2006 boli zabezpečované nákupy iba skutočne nevyhnutné, pretože 
tržby boli nízke a tak sa zabezpečoval iba nevyhnutný materiál pre zabezpečenie plynulého chodu 
prevádzky, v druhom polroku 2006 boli zabezpečované všetky náročné akcie. 

Taktiež náklady na energie poklesli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 16%. Táto 
úspora vznikla maximálnym šetrením elektrickej energie a vody. V položke predaný tovar náklady 
vzrástli o necelých 11%. 
 

Spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Spotreba materiálu 1 372 1 564 
Spotreba energie 1 411 1 212 
Predaný tovar 520 555 
SPOLU 3 303 3 331 

 
 
Spotrebované služby 
Náklady v účtovnej skupine -  spotrebované služby dosiahli v  roku 2006 výšku 3 344 tis. Sk. Tieto 
náklady tvoria 19% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 poklesli náklady na služby 
o 25%,  t.j. o 1 129 tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 220 tis. Sk. V roku 2006 boli zrealizované opravy a údržby 
priestorov expozície NKP Spišského hradu ešte pred zahájením LTS.  
Vzrástli náklady tejto účtovnej skupine v položke cestovné oproti rovnakému obdobiu minulého 
roka. Tieto náklady vzrástli o 55 tis. Sk, čo predstavuje nárast o 22%. V týchto nákladoch sú 
zahrnuté zahraničné služobné cesty spojené s medzinárodnou spoluprácou. 
Náklady na reprezentáciu vzrástli o 2 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité pri akcii – 120. výročie 
otvorenia prvej muzeálnej expozície.  
Náklady na ostatné služby poklesli o 1 406 tis. Sk, t.j. o 25%. V tejto skupine náklady na 
telekomunikácie sa mierne vzrástli,  náklady na revízie a ochranu objektov zostali približne na 
úrovni minulého roku. Vzrástli náklady na tlačiarenské služby – múzeum vydalo zborník „ ACTA 
MUSAEI SCEPUSIENSIS“ .  
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Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 

 
rok 2005 rok 2006 

Opravy a údržba 398 618 
Cestovné 242 297 
Náklady na reprezentáciu 3 5 
Služby 3 830 2 424 

SPOLU 4 473 3 344 

 
 
Osobné náklady 
 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 9 106 tis. Sk. Osobné náklady tvoria  71% celkových 
nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli tieto náklady o viac ako 23% ( o 1 746 tis. Sk).  
 

Osobné náklady (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Mzdové náklady 5 204 6 477 
Zákonné poistenie 1 731 2 123 
Sociálne náklady    425    506 
SPOLU 7 360 9 106 
 

 
Hodnotené obdobie roku 2006 bolo opäť náročné z hľadiska plánu hlavných úloh a prác na   
odborných  oddeleniach, ako  aj  prevádzkového   zabezpečenia    chodu     organizácie.   
V personálnom obsadení jednak kmeňových, ako aj sezónnych pracovných miest došlo 
k podstatnejším zmenám, ktoré spôsobila obnovená a prehodnotená organizačná štruktúra 
zamestnancov. 
S odvolaním sa na systematizáciu pracovných miest, došlo v roku 2006 k prehodnoteniu 
vytváraných pracovných miest v rámci sezónnej personalistiky expozície NKP Spišský hrad, podľa 
účelu, rentability a návratnosti. 
  
Prepočítaný skutočný dosiahnutý stav zamestnancov v roku 2006 predstavuje 33 osôb. 
V skutočnosti počas letnej turistickej sezóny , po rozbore z predchádzajúcich období a dosiahnutých 
výsledkov, pre kvalitnejšie zabezpečenie jednotlivých expozícií, bolo vytvorených 24 pracovných 
miest s dĺžkou 6 a menej mesiacov. 
      Podľa dosiahnutých výsledkov hospodárenia rentabilita a návratnosť sa prejavila 
v dosiahnutých príjmoch a výške návštevnosti. Kmeňoví zamestnanci a zamestnanci sezónnych 
pracovných miest pracovali v štyroch historických expozíciách s nepretržitou dennou prevádzkou, 
vrátane sviatkov, sobôt a nedieľ, pričom expozícia NKP Spišský hrad bola sprístupnená 10 hodín 
denne.       
 
K navýšeniu personálneho obsadenia došlo hlavne z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb 
hlavne už spomínanej sezónnej expozície NKP Spišský hrad. Rozloženie pracovných síl medzi 
lektorov, pokladníkov a dozorcov sa ukázal ako opodstatnený,  evidencia a množstvo 
odsprevádzaných návštevníkov sa podstatne zvýšilo. 
Priamo úmerne k počtu pracovných miest je možné sledovať aj krivku zníženia, resp. zvýšenia 
čerpania mzdových nákladov, podľa jednotlivých položiek. (viď tabuľka č. 2) Nepomer indexu medzi 
jednotlivými skupinami pracovníkov  (odmeňovanie podľa prílohy č. 3 a 4.)  spôsobila už 
spomínaná prehodnotená systematizácia pracovných miest a pozmenená štruktúra zamestnancov.       
  
Prudší nárast indexov pri odmeňovaní odborných zamestnancov ( podľa prílohy č. 4) za osobné 
príplatky a ostatné (prípl. za sviatky, soboty a nedele) nastal v hodnotenom období situáciou, kedy 
sa na sezónne pracovné miesta opätovne vracajú už skúsení zamestnanci – lektori, výborne 
jazykovo vybavení, u ktorých je potrebné zvyšovať motiváciu návratu, pred hľadaním si práce 
v zahraničí,  a zatiaľ najúčinnejšia osvedčená motivácia je finančná.  O kvalite sprievodného slova 
v rámci expozícii svedčia mnohé pochvalné písomné a verbálne hodnotenia návštevníkov rôznych 
národov a národností. 
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Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 

 
rok 2005 rok 2006 

Dane a poplatky 44 36 
Ostatné náklady 393 314 
Odpisy                      1 360 1 454 
SPOLU: 1 797 1 804 
 
Náklady v tejto skupine vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o  7 tis. Sk, čo 
predstavuje necelé 1% . 
Tento nárast nákladov oproti roku 2005  je zapríčinený nárastom v položke odpisy, keď v roku 
1006 bol zaradený do užívania nový – novoodpisovaný majetok. 
Pkles nastal v položke dane a poplatky, pokles nákladov nastal aj v položke ostatné náklady. 
 Spolu ostatné náklady tvoria 10% z celkových nákladov.   
 
Náklady na prevádzku budov 
Celkové náklady na prevádzku budov poklesli  v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6%. Pokles 
nákladov na prevádzku jednotlivých budov je odrazom zníženia nákladov v položkách opráv 
a údržby a taktiež v spotrebovaných nákupoch.  V nákladoch na osobné náklady,  energie,  revízie, 
  jednotlivých objektov, náklady na  budovy sú približne na úrovni porovnávajúceho obdobia. 
 

Analýza nákladov na prevádzku budov (v tis. Sk) 
 rok 2005 rok 2006 

Dom Majstra Pavla 209 97 
Radnic 78 89 
Výtvarná kultúra na Spiši 527 517 
NKP Spišský hrad 1 041 1 036 
SPOLU: 1 855 1 739 
 
 
Kapitálový transfer 
  
     SNM – Spišskému múzeu boli rozpísané finančné prostriedky ako kapitálový transfer: 
 

1. Škola v múzeu 
Číslo programu: 08S0106/15735 

 
Limit čerpania kapitálových výdavkov:                                                      35 000,00 Sk 
Čerpanie v roku 2006                                                                                33 838,00 Sk 
Zostatok                                                                                                       1 162,00 Sk 
 
     Prostriedky boli použité v rámci akcie Škola v múzeu na zakúpenie PC v uvedenej výške. 
 
      2.                 Akvizície zbierkových predmetov  

              Číslo programu: 08T0106/15720 
 
Limit čerpania kapitálových výdavkov :                                68 100,00 Sk 
Čerpanie v roku 2006                                                                            68 100,00 Sk 
Zostatok                                                                                                                    Sk 
 
     SNM – Spišské múzeum zakúpilo zbierky, ktorými sa rozšíril zbierkový fond našej ŠOJ. 
Nedostatkom pri zabezpečovaní tohto programu bola oneskorená úhrada kúpnych zmlúv za 
spomínané zbierkové predmety. 
 
      3.                   Nákup dopravných prostriedkov 

                Číslo programu:  08T0107/15723 
 
Limit čerpania kapitálových výdavkov :                              800 000,00 Sk 
Čerpanie v roku 2006                                                                          799 989,00 Sk 
Zostatok                                                                                                           11,00 Sk 
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     V rámci tohto programu bolo zakúpené osobné motorové vozidlo KIA Sportage pre našu ŠOJ. 
Nákup bol zrealizovaný formou verejného obstarávania. 
 

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Tržby zo vstupného                                      602       11 194               11 970 
Tržby z prenájmov                                        602                1 101 252 
Tržby z predaja propagačného materiálu     604 697 927 
Tržby ostatné                                                649 91 258 
SPOLU 13 083               13407            

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli výšku 13 407 tis. Sk, keď oproti rovnakému obdobiu roku 2005 

vzrástli o 324 tis. SK. 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 11 970 tis. Sk (89%),  Tržby 

zo vstupného sú vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 776 tis. Sk, napriek tomu, že 
návštevnosť vzrástla o 32 671 tis. návštevníkov. Tento rozdiel zapríčinila aj tá skutočnosť, že 
kultúrne aktivity, hlavne animačný program pre deti, bol uhrádzaný prevažne kultúrnymi 
poukazmi.  

Vyššie tržby boli oproti roku 2005 dosiahnuté tiež z predaja propagačného materiálu. 
 

Porovnanie návštevnosti 
 rok 2005 rok 2006 % zmena oproti 

roku 2005 

Expozície  a výstavy 168 041 200 712 +19 
SPOLU: 168 041 200 712 +19 

 
 
 
 
 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 
 rok 2005 

 
rok 2006 

 
% zmena oproti 

roku 2005 

Expozície a výstavy 11 194 11 970 +7 
SPOLU: 11 194 11 970 +7 
 
 
Iné zdroje:                                                                  
    Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2006 pre naše múzeum bol 4 300 tis. Sk. 
K 31.12.2006 boli realizované rozpočtové opatrenia v celkovej výške 351 tis. Sk. Celkový príspevok 
na rok 2006 pre SNM -  Spišské múzeum v Levoči  bol 4 651  tis. Sk.    
Výška celkových výnosov Spišského múzea v Levoči  za rok  2006 je 18 953 tis. Sk, celková výška 
dosiahnutých nákladov je 17 585 tis. Sk, výsledkom hospodárenia Spišského múzea za rok 2006 je 
zlepšený hospodársky výsledok – zisk vo výške 1 368 tis. Sk. 

 
Hodnotenie fondov organizácie 
Fond reprodukcie 

 
Fond reprodukcie bol tvorený odpismi za rok 2006 a grantom vo výške 15 mil. Sk z nadácie SPP na 
obnovu kult. pamiatok. Jeho čerpanie predstavovalo úhradu za projekt k realizácii ČOV 
a kanalizácie na Spišskom hrade. Tieto prostriedky boli z roku 2005. Fond reprodukcie je čiastočne 
finančne krytý na našom bežnom účte na účte fondu reprodukcie GR. 

  
                                      rok 

2006 
Počiatočný stav k 1.1.2006  4 567354,70 
Tvorba 17 341 245,70 
Čerpanie    2 469 626,36 



 166 

Stav k 31.12.2006 19 438 974,04 
 
Rezervný fond 
 
Rezervný fond bol v roku 2006 tvorený sponzorskými príspevkami, ktoré boli poskytnuté na 
kultúrne akcie – prednášky z cyklu „Pohľady do minulosti“ a na tlač zborníka z tohto cyklu.  
Zostatok fondu tvoria finančné prostriedky poskytnuté na kultúrne aktivity v roku 2007. Finančné 
prostriedky sú na výnosovom účte. 
 
 

                                      rok 
2006 

Počiatočný stav k 1.1.2006      55 000,00 
Tvorba        21 000,00 
Čerpanie        57 000,00 
Stav k 31.12.2006      19 000,00 

 
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na schválené 
projekty a kultúrne aktivity. 
 
           Rozpisom boli určené Spišskému múzeu v Levoči finančné prostriedky účelovo viazané vo 
výške 40 tis. Sk na program Škola v múzeu. Z týchto prostriedkov bolo použitých 20 tis. Sk na 
nákup techniky, 20 tis. na tlač materiálu pre školy – „Urobme si múzeum“. 
 
Vyhodnotenie programov 
 
 Z vyhodnotenia čerpania prostriedkov podľa jednotlivých programov vyplýva, že čerpanie bolo 
zrealizované na činnosť múzea a taktiež na podprogram – Škola v múzeu. 

- program 08S – podprogram 08S0106 – na krytie osobných  nákladov 3 721 tis. Sk 
- program 08S – podprogram 08S0106 – škola v múzeu 40 tis. Sk 
- program 08S -  podprogram 08S0106 – reprezentačné 5 tis. Sk 
- program 08S – podprogram 08S0106 – odpisy 885 tis. Sk 

 
Hospodársky výsledok 
 
 Výsledkom hospodárenia Spišského múzea v Levoči za rok 2006 je zlepšený hospodársky 
výsledok vo výške 1 368 081,98 Sk. Múzeum hospodárne využívalo prostriedky bežného 
transferu a taktiež vlastné výnosy, ktoré sú približne rovnaké ako v roku 2005. Režijné náklady na 
bezproblémový chod organizácie boli vysoké, tieto sme dokázali vykryť vlastnými výnosmi. Pri 
ročnom zúčtovaní bol preúčtovaný účet 902 – fond obežných aktív, ktorý taktiež ovplyvnil 
hospodársky výsledok našej ŠOJ. 

 
Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 

 Rok 2005 Rok 2006 
Výnosy 17 701 18 953 
Náklady 16 290 17 585 
Hospodársky výsledok 1 411 1 368 
 
 
Podnikateľská činnosť 
 
     SNM – Spišské múzeum neprevádzalo v roku 2006 podnikateľskú činnosť. 
 
Program hospodárnosti 
 
     V hodnotení hospodárnosti sú: 
- výdavky na reprezentačné účely                                                                    5 tis. Sk 
- zahraničné pracovné cesty:  
  absolvovalo 23 pracovníkov s celkovým nákladom                                       109 tis. Sk 
-  biela technika: 
   v roku 2006 bola zakúpená 1 chladnička v náklade                                         7 tis. Sk 
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-  škody – v roku 2006 nebola spôsobená žiadna škoda na majetku 
- poštovné za rok 2006 predstavovalo výšku                                                   38 tis. Sk 
- náklady na telekomunikácie boli v roku 2006 vo výške                                 172 tis. Sk    
- denná tlač – predstavuje odber 1 denníka 
- externé školenia – evidujeme účasť 5 pracovníkov 
- nadštandardné vybavenie – negatívne 
 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie 
 
     V roku 2006 boli vykonané 2 kontroly – NKÚ SR a Sociálnou poisťovňou, pobočkou Spišská 
Nová Ves.  S výsledkami oboch kontrol boli oboznámení zodpovední pracovníci, ktorí dôsledne 
dodržiavajú opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie zistených chýb a zároveň dôslednejšie 
kontrolovať každú činnosť. /Príloha č. 12 – tabuľka/. 
 
Záver      
Z uvedeného rozboru a hodnotenia činnosti je zrejme, že celkové náklady na činnosť našej ŠOJ boli 
v hodnotenom roku nižšie ako dosiahnuté výnosy, výsledkom hospodárenia za rok 2006 je 
zlepšený hospodársky výsledok – zisk vo výške 1 368 tis. Sk. 
     SNM – Spišské múzeum v Levoči pomerne úspešne zvládlo náročné úlohy, ktoré vyplynuli 
z plánu hlavných úloh pre rok 2006. Problémy, ktoré vznikli pri plnení úloh sa riešili priebežne, aby 
sme dokázali zabezpečiť čo najkvalitnejšie služby pre našich i zahraničných návštevníkov. 
 
 
SNM – Múzeum Červený Kameň  
 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku  26.634 tis. Sk. V porovnaní s rokom  2005 vzrástli 
celkové náklady o 1.617 tis. Sk, t.j. o cca 6 %.  
 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                rok 2005 rok 2006 

Spotrebované nákupy  sk.50 3 621 3 939 
Služby                          sk.51 2 461 2 692 
Osobné náklady           sk.52 8 826 9 710 
Dane a poplatky           sk.53 164 159 
Ostatné náklady           sk.54 180 274 
Odpisy                         Sk. 55 9 765 9 860 
NÁKLADY CELKOM 25 017 26 634 
 
Spotrebované nákupy 
  
V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 3.939 tis. Sk. Náklady na spotrebované nákupy 
v roku 2006 tvoria 15% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 10 % celkových 
nákladov.   
 

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Spotreba materiálu 966 1 070 
Spotreba energie 2 532 2 698 
Predaný tovar 123 171 
SPOLU 3 621 3 939 
 
V účtovnej skupine Spotreba materiálu sa zvýšili náklady o 11 % (v porovnaní   s rokom   2005). 
Spotrebu materiálu ovplyvnila realizácia výstav v 1. polroku 2006 – „Španielske umenie zo 
slovenských zbierok“ a výstavy „Už je prestreté“. Na realizáciu výstavy „Španielske umenie zo 
slovenských zbierok“ múzeum získalo sponzorský príspevok z Poštovej banky a aj zo Španielskeho 
veľvyslanectva. Výstava sa realizovala v priestoroch bývalej obrazárne, ktoré museli byť upravené 
– inštalácia monitorovacieho systému, maľovanie, nákup koberca a pod. Ďalej boli zakúpené: na 
nádvorie hradu maketa kanóna (28 tis.), pre potreby prezentačného oddelenia  historické kostýmy 
– 18 tis. (nočné prehliadky). Pre spracovanie zbierok v CEMUZE bol obstaraný počítač a digitálny 
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fotoaparát. Zmena predaja vstupeniek cez počítač si vyžiadala zakúpenie 2 tlačiarní a monitora – 
výmena za pokazený. Koncom roka 2006 boli vyššie náklady pri realizácii akcie „Vianoce na hrade“ 
– zakúpenie materiálu na výzdobu,  ktorý však bude využívaný aj v ďalších rokoch.     
Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rokom 2005 vzrástli o 7 % - o 166 tis. 
Sk. K uvedenému nárastu došlo pre tieto skutočnosti: mimoriadne nepriaznivé klimatické 
podmienky trvajúce takmer 4 mesiace 1. polroka 2006, cenový nárast u elektriny o 5 %, 
u zemného plynu o 30 % a vody o 15 % v porovnaní s rokom 2005 a prevzatie nových odberných 
miest zemného plynu (dokončené stavebné objekty).  
 
 
Spotrebované služby 
  
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 2692 tis. Sk. Tieto náklady 
tvoria 10 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 sa zvýšili o 9 % (o 231 tis. Sk). 
Náklady na opravy a údržbu poklesli o 34 % - o 108 tis. Sk. V 1. polroku 2006 boli objednávané iba 
nutné opravy – oprava plynových  kotlov, EPS, PSN a hasiacich prístrojov. Podobne aj v 2. polroku 
boli vykonávané iba nutné opravy vyvolané prevádzkou. Koncom roka bola realizovaná oprava 
snehových zábran na strechách budov (30 tis.) a Národný umelec Ignác Bizmayer doplnil na 
keramické pece chýbajúce akrotérie – 46 tis. Sk.    
Náklady na cestovné sú vo výške 50 tis. Sk, t.j. o 16 tis. Sk viacej v porovnaní s rokom 2005. 
Pracovníci historického oddelenia uskutočnili cesty do zahraničia, ktoré súviseli s prípravou 
katalógu „Renesančný nábytok z našich zbierok“ a správkyňa depozitov sa zúčastnila 2 seminárov 
v Českej republike k problematike ochrany zbierok. Mgr. Nemčovič absolvoval školiaci program 
v Londýne „Bližšie k múzeu“ – náklady boli čiastočne hradené zo sponzorského príspevku Poštovej 
banky.    
Náklady na reprezentáciu sú rovnaké ako v roku 2005 – 5 tis. Sk.  
Náklady na ostatné služby sa zvýšili o 323 tis. Sk, t.j. o 15%. V tejto skupine náklady na 
telekomunikácie a náklady na revízie objektov zostali približne na úrovni minulého roka. Vyššie 
náklady boli na výkon strážnej služby – od 1.7.2005 zvýšená sadzba na 85,- Sk/1 hod. bez DPH. 
Vyššie náklady boli aj z dôvodu zabezpečenia propagácie podujatí realizovaných na hrade – tlač 
plagátov a výlep na Hradné večery, Červenokamenské remeselné trhy, Deň detí, Vianoce na hrade 
atď. a aj z dôvodu tlače vstupeniek, ktoré sme v roku 2006 predávali cez počítač. Predaj 
vstupeniek si vyžiadal zakúpenie programu – licencie.  Aj z dôvodu realizácie výstavy „Španielske 
umenie zo slovenských zbierok“ sme mali náklady na tlač pozvánok na vernisáž, lepenie UV fólií na 
okná vo výstavných priestorov a pod. Účelové prostriedky na „Školu v múzeu“ vo výške 30 tis. sme 
použili na tlač pracovného listu pre deti „Hradný záhadník“.    
 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Opravy a údržba 320 212 
Cestovné 34 50 
Náklady na reprezentáciu 5 5 
Služby 2 102 2 425 

SPOLU 2 461 2 692 

 
Osobné náklady 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 9.710 tis. Sk. Osobné náklady tvoria 36 % celkových 
nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli tieto náklady o 10 % ( 884 tis. Sk).  
 

Osobné náklady (v tis. Sk) 
 

rok 2005 rok 2006 

Mzdové náklady 6 444 7 111 
Zákonné poistenie 2 015 2 214 
Sociálne náklady    367 385 
SPOLU 8 826 9 710 
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Čerpanie miezd bolo oproti roku 2005 vyššie o 607 tis. Sk a to z titulu zvýšenia stupnice mzdových 
taríf v 2. polroku 2005 a aj v roku 2006, platových postupov do vyšších platových stupňov 
a vyšším stavom pracovníkov v prepočítaných počtoch o 1,2 osoby.    
Priemerná mzda v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 6 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 
čiastku 969,- Sk. 
Čerpanie OON bolo vyššie o 60 tis. Sk z dôvodu zabezpečovania fotodokumentácie 
a druhostupňovej evidencie zbierkových predmetov externými pracovníkmi na dohody o vykonaní 
práce, úhrady korektúry katalógu „Španielske umenie“  a dozoru členom SBS pri kultúrnych 
podujatiach.     
Sociálne náklady sú v porovnaní s rokom 2005 vyššie o 5 % (18 tis.)  

 
Ostatné náklady 
 

Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 
 

rok 2005  rok 2006 

Dane a poplatky 164 159 

Ostatné náklady 180 274 

Odpisy                      9 765 9 860 

SPOLU: 10 109 10 293 

 
Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2005 o 184 tis. Sk. Ostatné 
náklady tvoria takmer 39 % z celkových nákladov.  
Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške 9.860 tis. 
Sk, čo je iba o 1 % viac ako v roku 2005. Ostatné náklady sú v porovnaní s  rokom 2005 vyššie 
o 94 tis. – zmluvné pokuty za oneskorené úhrady faktúry za elektrickú energiu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov na BÚ začiatkom roka a zúčtovaná vyššia suma neuplatnenej 
DPH v roku 2006.  
 
Náklady na prevádzku budov 
Celkové náklady na prevádzku budov vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o 8 % 
(17.842 tis. v roku 2006 – 16.553 tis. v roku 2005). Nárast nákladov vznikol hlavne v osobných 
nákladoch a v nákladoch na energie a strážnu službu.  
 
Kapitálový transfer 
Rekonštrukčné práce celej objektovej sústavy hradu Červený Kameň sa realizovali podľa 
harmonogramu prác so zameraním na jednotlivé objekty. V rámci dokončovania objektov v zmysle 
postupnosti odovzdávania bol v prvom rade ukončený vstupný objekt a nasledoval ukončovací 
proces s kolaudáciou a odovzdaním stavby „ubytovacie zariadenie“. V parkovej časti sa ukončila 
plošná kultivácia s agrotechnickými zásahmi tak, že po stavebnom ukončení trás chodníkov sa vo 
vhodnej agrotechnickej lehote realizovala výsadba projektom navrhnutých komponentov. Záver 
prác bude patriť  osadeniu svetiel na dokončené komunikácie pri hlavných ťahoch od vstupného 
priestoru až po most pri hradnom paláci. Na 80 % bola ukončená Jazdiareň, kde bolo určité 
zdržanie z dôvodov odbornej polemiky okolo historickej fasády Jazdiarne a prístupovej cesty, ktorá 
sa realizovala tiež úpravou projektu. Samotné násypové cesty, ktoré možno v určitých prípadoch 
charakterizovať aj ako chodníky boli v základovej profilovej štruktúre urobené, avšak na príkaz 
odberateľa do zimného obdobia nebolo odporúčané ukončenie zhutnenia profilu do výšky nivelety 
obrubníkov. Odberateľ zdôvodnil túto požiadavku tým, že sa obával zimného obdobia, hlavne 
charakteru náročnosti pri odhŕňaní predpokladaných snehových kalamít. Taktiež odberateľ 
odporučil dodávateľovi neukončiť výsev trávy do francúzskeho parku, nakoľko už uvedené 
prehodnotenie realizácie závlahy vyžadovali zemné osadenia, časový limit pre osev trávy 
v hlbokom jesennom dátume už bol kritický a bolo riziko, či budú vytvorené podmienky pre 
vegetačný úchyt trávy, pre jej prezimovanie v zimnom období.  
Snaha o zabezpečenie čo najkvalitnejšej realizácie potrebných prác viedli k časovému  sklzu  
v harmonograme plnenia úloh. Rok 2006 hodnotíme v MČK z hľadiska investičnej výstavby ako 
úspešný aj keď nás určité nepredvídavé okolnosti prekvapili a sťažili priebeh celého roka. 
Prekonanie týchto úloh v komplikovanom pamiatkovo chránenom prostredí považujeme za úspech.    
 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
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Porovnanie celkových výnosov (v tis.Sk) 
 rok 

2005 
Rok 
2006 

Tržby zo vstupného      602        9 376               9 726 

Tržby za predaj publik. 604 147 185 

 Aktivácia tovaru           621 0 40 

 Ostatné výnosy            648 + 649  2 932 9 305 

SPOLU 12 455               19 256            

 
    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 19.256 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2005 vzrástli vlastné výnosy o 6.801 tis. Sk . 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú ostatné výnosy (48 %), v porovnaní s rokom 2005 sú 
vyššie o 6.373 tis. Sk – sponzorské príspevky v hodnote 197.874,50 z Poštovej banky 
a Španielskeho veľvyslanectva na výstavu „Španielske umenie zo slovenských zbierok“ a na 
zahraničnú služobnú cestu. V ostatných výnosoch je aj použitie fondu reprodukcie na vykrytie 
straty z hlavnej činnosti v hodnote 9.001.277,19 Sk. 
Za rok 2006 dosiahla návštevnosť v Múzeu Červený Kameň 164.450 osôb, z toho neplatiacich 
43.878 osôb. Oproti roku 2005 múzeum zaznamenalo nižšiu návštevnosť o 13.575 osôb.  
Tržby z prenájmu dosiahli výšku2.662 tis. Sk - v porovnaní s rokom 2005 sú vyššie o 145 tis. 

 
Porovnanie návštevnosti 

 rok 
2005 

rok 
2006 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície  a výstavy 178 025  164 450   -7,63  
SPOLU: 178 025 164 450 -7,63 
 
 

Tržby zo vstupného (v tis.Sk) 
 rok 

2005 
 

rok 
2006 
 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy  6 859 7 064 + 2,98 
SPOLU: 6 859 7 064 + 2,98 
 

V tržbách zo vstupného nie je vstupné za kultúrne poukazy, ktoré múzeum v roku 2006 
prevzalo od návštevníkov v počte 9.089 ks á 50,- Sk. Prevzaté kultúrne poukazy predstavujú tržbu 
zo vstupného 454.450,- Sk. Pri zohľadnení kultúrnych poukazov by MČK malo tržby zo vstupného 
vyššie o 659 tis. v porovnaní s rokom 2005. 
O krátené tržby za kultúrne poukazy bol múzeu navýšený príspevok v hodnote 347 tis. Sk.  

  
 
Iné zdroje:                                                                  
Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2005 pre Múzeum Červený Kameň bol 7.081 tis. Sk. 
Úpravou rozpočtu k 30. 6. 2005  bol príspevok zvýšený o 200 tis. z dôvodu valorizácie miezd na 
rok 2006. Ďalej bol príspevok zvýšený o 97 tis. – čiastočné krytie poukazov prijatých nad limit 250 
tis. Sk.  
        
Hodnotenie fondov organizácie  
Fond reprodukcie – počiatočný stav fondu 13.592.910,46 Sk, nebol finančne krytý. Za rok 2006 bol 
navýšený o 9.859.716,50 Sk – odpisy NaHIM a príspevku na KT a akvizičnú činnosť 32.205.000,- 
Sk. Múzeum Bojnice MČK vrátilo prostriedky fondu 3 mil. Sk, ktoré si zapožičali v roku 2005 – 
navýšenie fondu. Prostriedky fondu boli použité i na úhradu investičných faktúr, nákup zb. 
predmetu, počítača na ŠP a snehovej frézy – 17.595.942,64 Sk na vykrytie straty výsledku 
hospodárenia za roky 2004 – 2006 – 15.804.297,07. Zostatok vo fonde reprodukcie k 31.12.2006 
je 24.903.797,85 Sk, z toho prostriedky KT v hodnote 19.679.290,60 Sk a odpisy vo výške 
5.224.507,23 Sk, ktoré nie sú finančne kryté.  
Prostriedky fondu reprodukcie sme použili na vykrytie straty : 
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- rok 2004                  891.247,06  
- rok 2005               5.911.769,82 
- rok 2006               9.001.277,19 Sk. 
  

Rezervný fond – počiatočný stav k 1.1.2006 a zároveň k 30.6.2006 je 0.    
  
Výška výnosov SNM – Múzeum Červený Kameň za rok  2006 je 26.634 tis. Sk. Celková výška 
nákladov je 26.634 tis. Sk. Hospodársky výsledok k 31.12.2006 je – 0 Sk pri použití prostriedkov 
fondu reprodukcie. V prípade nepoužitia fondu reprodukcie by bol hospodársky výsledok   - 9.001 
tis. Sk.   
  

Hospodársky výsledok (v tis.Sk) 
 2005 

rok 
2006 
rok 

Výnosy 18 758 26 634 
Náklady 25 017 26 634 
Hosp. Výsledok -6 259 0 
 
Hospodársky výsledok múzea k 31.12.2006 tak ako za rok 2005 ovplyvňujú najmä odpisy NaHIM. 
Mínusový hospodársky výsledok za rok 2005, tak ako za rok 2006 bol vykrytý prostriedkami fondu 
reprodukcie.  Hospodársky výsledok múzea bez použitia fondu reprodukcie – 9.001 tis. Sk. 
 
Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
Pohľadávky k 31.12.2006 predstavujú 416 tis., z toho pohľadávky po lehote splatnosti sú vo výške 
133 tis. Odberateľom, ktorí neuhradili faktúry boli zaslané upomienky. Po lehote splatnosti dlhšej 
ako rok mám 3 pohľadávky :  
- neuhradená faktúra vo výške 15 tis. Sk – JUDr. Svetlanská podala žalobu na Okresný súd,  
- schodok v predajni vstupeniek 75 tis. Sk – voči rozsudku, ktorým nám bola uznaná čiastočná 
úhrada podal právny zástupca múzea odvolanie. Do konca roka 2006 nebol prípad uzavretý,  
- 21 tis. – vymáha súdny exekútor, počas roka 2006 vymohol úhradu 20 tis. Sk – zníženie 
pohľadávky. 
Záväzky k 31.12.2006 predstavujú 1.786 tis. Sk – po lehote splatnosti 208 tis. Múzeum nebude 
schopné z príspevku na činnosť začiatkom roka 2007 uhradiť všetky faktúry splatné do 31.12.2006.                
 
Podnikateľská činnosť 
     Múzeum Červený Kameň v roku 2006 zrušilo podnikateľskú činnosť – výber parkovného na 
odstavných plochách v areáli múzea. Ako kompenzácia výpadku príjmov bolo zvýšené vstupné do 
stálych expozícií múzea. 
 
Program hospodárnosti 

Výdavky na reprezentačné za rok 2006 sú 4.921,50 Sk, v porovnaní rokom 2005 4.895,- 
Sk sú vyššie o 26,50 Sk. 

Náklady na zahraničné služobné cesty za rok 2006 24.625,- Sk. V porovnaní s rokom 2005 
sú vyššie o 13.725,- Sk. 

Čerpanie nákladov na poštovné za rok 2006 je 17.522,- Sk, o 2.235,- Sk vyššie 
v porovnaní s rokom 2005. 

Náklady na telekomunikácie sú za rok 2006 312.390,- Sk, nižšie o 5.572,- Sk porovnaním 
s rokom 2005. 

Múzeum v roku 2006 odoberalo tak ako v roku 2005 1 výtlačok denníka Pravda   
V roku 2006 boli poplatky za školenia a semináre 14.406,- Sk, v roku 2005 19.545,- Sk - 

nižšie o 5.139,- Sk. 
   
    
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie 
     Za obdobie roka 2006 neboli v múzeu žiadne vonkajšie kontroly.  
         
Záver: 

SNM múzeum Červený kameň má dlhodobý problém s odpisovaním majetku, ktorý sa 
postupom obnovy hradného areálu časom nezmenšuje ale naopak narastá. Napriek snahám 
vedenia múzea o zvyšovanie vlastných výnosov (pri už niekoľko rokov rovnakom príspevku zo 
strany riaditeľstva) na úroveň, ktorá by pokrývala čoraz vyššie náklady na energie a správu budov 
v jeho majetku je práve oblasť odpisov limitujúcim faktorom. 
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Začiatkom roka 2007 budú ďalšie dokončené investície odovzdané do majetku, čím zase vzrastú 
odpisy.  
  
 
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň  
 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku  5.070 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roka  2005 vzrástli celkové náklady o 939 tis. Sk, t.j. o cca 22,7 %.  
 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                2005      2006   

Spotrebované nákupy  sk.50 504 831 
Služby                          sk.51 414 454 
Osobné náklady           sk.52 3088 3651 
Dane a poplatky           sk.53 57 3 
Ostatné náklady           sk.54 8 12 
Odpisy                         Sk. 55 60 119 
NÁKLADY CELKOM 4131 5070 
 
Spotrebované nákupy 
 V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy celkovú výšku 831 tis. Sk. Náklady na 
spotrebované nákupy v sledovanom období roka 2006 tvorili 16,39 % celkových nákladov, z toho 
náklady na energie tvoria 6,6 % celkových nákladov.   
 V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli náklady na spotrebované nákupy 
celkom o  327 tis. Sk. V skupine spotreba materiálu sa vynaložilo o 44 tis. Sk viac ako v roku 2005. 
Náklady na energie boli  o niečo vyššie  v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2005.  Pokles nastal  
v skupine predaný tovar  – o 17 tis. Sk oproti sledovanému roku 2005. 
 

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

2005    2006     

Spotreba materiálu 164 208 
Spotreba energie 318 329 
Predaný tovar 22 5 
PHM  60 66 
Drobný hmotný majetok   223 
SPOLU 504 831 
 
 V účtovnej skupine spotreba materiálu náklady vzrástli viac ako 26,8 % (v porovnaní   
s rovnakým obdobím roka 2005). Výšku nákladov tejto skupiny ovplyvnili najmä nákupy materiálov 
potrebných pri realizácii nových výstav a reinštalácii expozícií hračiek a luminiscenčných 
divadelných bábok,  stavebné a maliarske materiály, ktoré boli potrebné pri úpravách výstavných 
a expozičných priestorov, chodieb a schodíšť, vstupnej časti administratívnych priestorov ako aj 
pomocných priestorov /dielne, archív, hosťovská izba/. Zakúpením kolekcie historických tradičných 
marionet z kon. 19. a zač. 20. stor., z pozostalosti rodiny Dubských sa veľká časť nákladov na 
materiál týkala konzervácie súčasti tejto akvizície -  divadelnej maringotky.  Materiálne boli 
zabezpečované „Tvorivé dielne“ z projektu Škola v múzeu. Časť uvádzaných  nákladov na materiál  
bolo múzeu refundovaných  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, ako 
nárokovateľné náklady na zabezpečenie práce aktivačných zamestnancov. Spotreba PHM zostala 
približne na úrovni roka 2005, mierne zvýšenie o 6 tis. Sk bolo zapríčinené služobnými cestami 
/inštalácia výstav v partnerských múzeách – prevozy výstav/, ako i kolísaním cien PHM počas 
celého roka.    
 Náklady v  skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2005 vzrástli 
o 11 tis. Sk. Výška nákladov  pozostáva z dvoch hlavných častí t.j. spotreba plynu na vykurovanie 
kancelárskych a sčasti depozitárnych priestorov a spotreba elektrickej energie, ktorá sa využíva 
na osvetlenie expozícií a iných častí múzea a tiež sčasti na vykurovanie /temperovanie/ ostatných 
depozitov a pomocných priestorov. Celoročne aktívne odsávače vlhkosti /3/ v depozitárnych 
priestoroch  tiež prispeli k  vyššej spotrebe elektrickej energie. Do tejto skupiny patrí aj spotreba 
pitnej vody, ktorá zostala na úrovni roka 2005 . Cena  pitnej vody však v roku 2006 vzrástla.  
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Predaný tovar v období roka 2006 dosiahol výšku 5 tis. Sk, čo je výrazne menej, ako v rovnakom 
období roka 2005. 
V roku 2006 boli zakúpené rôzne stroje a zariadenia, ktoré boli zaradené do OTE v podsúvahových 
účtoch, napr. motorová  píla s príslušenstvom,  odvlhčovače, brúsky, stolárske píly  do dielne, 
počítače, digitálny fotoaparát, dataprojektor, šijacie stroje a videokamera v celkovej obstarávacej 
cene 223 tis. Sk.  
 
 
Spotrebované služby 
 Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 454 tis. Sk. Tieto 
náklady tvoria 8,9 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli náklady na služby 
o 40 tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu boli vyššie o  40 tis. Sk a dosiahli výšku 59 tis. Sk. Z tejto položky 
bolo čerpané na opravy motorového vozidla Š – Felícia, opravu kopírovacieho stroja, elektrického 
písacieho stroja  a na výmenu sanitárnych zariadení v celom objekte kaštieľa hradu Modrý Kameň. 
Náklady na cestovné boli v roku 2006 čerpané vo výške 56 tis. Sk, t.j. o 34 tis. Sk viac v porovnaní 
s rokom 2005. Zvýšenie nákladov si vyžiadalo niekoľko zahraničných ciest mimo PHÚ /výstava 
hračiek v MR/, školenia odbor. pracovníkov, rôzne pracovné stretnutia SNM v Bratislave a  
pracovné cesty pri inštalácii a vývoze výstavného materiálu do partnerských múzeí.  
Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom rovnaké. K sledovanému obdobiu 
dosiahli výšku 5 tis. Sk / 100 % /. 
Náklady na ostatné služby poklesli o 34 tis. Sk, t.j. o 10,18 % oproti rovnakým nákladom roka 
2005. V tejto skupine mierne poklesli náklady na telekomunikácie, náklady na revízie a ochranu 
objektov zostali približne na úrovni minulého roka. Z ostatných služieb, ktoré ovplyvnili čerpanie 
možno spomenúť výtvarno-priestorové riešenie a realizácia výstav „Uschovaný zvuk“ a „Hračky detí 
v minulosti v znamení ružovej a modrej“ vo výške 40 tis. Sk, tlač propagačných materiálov 
k podujatiam a existujúcim expozíciám cca 29 tis. Sk, vystúpenia divadelných a iných umeleckých 
súborov cca 35 tis. Sk, prepravné výstav dodávateľsky  vo výške 10 tis. Sk, reklama a inzercia 
v roku 2006 dosiahla výšku 36 tis. Sk , odvoz a likvidácia TKO 10 tis. Sk, špeciálne služby 
/posudky a historicko – archeologický prieskum kaplnky a sakristie / 30 tis. Sk/ . 
 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 
 

2005     2006     

Opravy a údržba 19 59 
Cestovné 22 56 
Náklady na reprezentáciu 5 5 
Služby 368 334 

SPOLU 414 454 

 
Osobné náklady 
 Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 3 651tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 72,01 
% celkových nákladov múzea. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli tieto náklady o 18,23 % (563 tis. 
Sk).  
 

Osobné náklady (v tis. Sk) 
 

2005  2006  

Mzdové náklady  2193 2582 
Zákonné poistenie 742 871 
Sociálne náklady    153    198 
SPOLU 3088 3651 
 
 
Záväzný limit počtu zamestnancov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. SNM – Múzeum 
bábkarských kultúr a hračiek  v Modrom Kameni k 31.12. 2006 zamestnávalo 15 osôb, z toho 6 
odborných zamestnancov vrátane riaditeľky múzea a 9 ostatných zamestnancov vrátane 1 
finančného referenta a 1 účtovníka.  
Tak, ako aj v minulom roku, aj v tomto roku sa niektoré pracovné miesta podarilo pokryť formou 
aktivačnej činnosti  uchádzačov o zamestnanie a absolventskej praxe z ÚPSVaR.  V roku 2006 
múzeum zamestnávalo celkom 19 osôb na zabezpečovanie lektorskej a dozorcovskej činnosti, 
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pomocných pracovníkov a upratovačky /z radov dlhodobo nezamestnaných/. Pohyb zamestnancov 
v sledovanom období: šiesti prišli a traja odišli. Mzdové náklady k 31.12. 2006  boli vo výške 2 582 
tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo výške 76 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 
2005 vzrástli mzdové náklady o približne 17,7 %. Nárast bol spôsobený zamestnaním 2 nových 
zamestnancov – 1 účtovník na 0,6 úväzok a 1 predajcu vstupeniek na celý úväzok,  na dobu 8 
mesiacov.   
Sociálne náklady dosiahli výšku 198 tis. Sk, čo je viac o 45 tis. Sk. / 12,9 %/ 
Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2006 výšku 15.821,- Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka stúpla o 3,4 % (roku 2005 priemerná mzda 15.280,- Sk).  
 
Ostatné náklady 
 
Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2005 o približne 7,2 % (9 tis. Sk). 
Ostatné náklady tvoria  2,64 % z celkových nákladov roka 2006. 
 

Členenie ostatných nákladov  (v tis. Sk) 
 

2005  2006  

Dane a poplatky 57 3 
Ostatné náklady 8 12 
Odpisy                      60 119 
SPOLU: 125 134 
 
   
Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Ich výška je 119 tis. Sk, čo je 
približne o 100 % viac ako v roku 2005. Tu sa prejavili odpisy na novozaradený majetok- plynové 
kúrenie časti kaštieľa hradu Modrý Kameň.  Mierny pokles sme zaznamenali v položke dane 
a poplatky, a to najmä z dôvodu, že múzeu na rok 2006 bola odpustená daň z nehnuteľností 
v katastrálnom území mesta Modrý Kameň vo výške 32 tis. Sk..  
 
Analýza  nákladov na prevádzku budov 
 
V roku 2006 náklady na prevádzku budovy kaštieľa hradu Modrý Kameň dosiahli výšku 1449 tis. 
Sk. Na platy zamestnancov strážnej služby, údržbára a upratovačky t. j. tarifné platy 
a nárokovateľné zložky mzdy sa použilo 786 tis. Sk, na odvody do poisťovní 251 tis. Sk. Priame 
náklady na spotrebované energie dosiahli výšku 329 tis. Sk. Materiál a služby súvisiace 
s prevádzkou budovy kaštieľa hradu 83 tis. Sk. Pre porovnanie náklady na prevádzku budovy 
z celkových nákladov múzea tvorili 28,60 %. 
 
Kapitálový transfér 
 
       V rámci projektu „Škola v múzeu“  boli nášmu múzeu poskytnuté kapitálové prostriedky na 
nákup strojového a nábytkového zariadenia „Tvorivých dielní“ vo výške 100 tis. Sk.  Nákup  bol 
realizovaný v plnej výške.  
       Na nákup zbierkových predmetov /akvizície/ v roku 2006 bolo múzeu pridelených 1.614.000,- 
Sk . Čerpanie ku koncu roka bolo vo výške 1.612.400,- Sk.  Nebolo použitých 1.600,- Sk.  
Z týchto prostriedkov bola odkúpená pozostalosť po bábkarovi Dubskom z Piešťan /1 600 tis. Sk/ 
a 5 kusov historických hračiek /12.400,- Sk/ 
 
 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 

Porovnanie celkových výnosov (v tis.Sk) 
  

2005 
 
2006 

Tržby zo vstupného            602        366 568 
Tržby  ost. za služby, mat. 602 0 93 
Tržby za predaj publik.        604 30 10 
Aktivácia majetku                641  25 
Tržby ost.                            649 62 169 
Ost.príjmy   sponzorské      648 276 72 
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SPOLU 734 937 

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12. 2006 výšku 937 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2005 vzrástli vlastné výnosy o 203 tis. Sk . 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 568 tis. Sk (60,62 %).  Výška 
vlastných výnosov je teda závislá najmä od návštevnosti. Ku dňu 31.12. 2006 dosiahla návštevnosť 
v SNM – MBKaH Modrý Kameň 26 750 osôb, z toho 24 432 platiacich. Oproti porovnateľnému 
obdobiu roka 2005 SNM - MBKaH v Modrom Kameni zaznamenalo vyššiu návštevnosť o 10 548 
osôb.  
 

Porovnanie návštevnosti 
  

2005 
 
2006 

% zmena oproti roku 
2005 

Expozície  a výstavy 14912 22196 +67,18 
Ost. akcie / so vstupným/ 1290 4554 +28,32 
SPOLU: 16202 26750 + 60,56 
 

Tržby zo vstupného (v tis.Sk) 
  

2005 
 

 
2006 
 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 308 438 + 70,31 
Ost.akcie/so vtupným 58 131 + 44,27 
SPOLU: 366 569 + 64,32 
 

Výrazný podiel na vlastných výnosoch majú tržby /602/ za predaný tovar /kalamitné drevo 
z výrubu drevnej hmoty v blízkosti kaštieľa hradu Modrý Kameň/, ktoré v roku 2006 dosiahli výšku 
40 tis. Sk. Okrem výnosov z predaja služieb dosiahlo SNM – MBKaH v Modrom Kameni aj iné 
ostatné výnosy vo výške 113 tis. Sk – prostriedky na zabezpečovanie aktivačnej činnosti z ÚPSVaR 
vo Veľkom Krtíši. Tržby zo vstupného sú výrazne vyššie, ako v rovnakom období roka 2005. Na 
výške návštevnosti sa odzrkalili aj návštevy detí a učiteľov, ktorí platili kultúrnymi poukazmi. Do 
tržieb sa táto návštevnosť  nepremietla. 
Zo stanoveného počtu 3000 kultúrnych poukazov sa nám v roku 2006 podarilo získať 1935 kusov 
t.j. 96.750,- Sk. 
 
Hodnotenie fondov organizácie 
    fond reprodukcie 
    stav k 1.1.2006    230.644,59  Sk 
    tvorba fondu k 31.12. 2006  119.436,-     Sk 
    čerpanie fondu:    81.026,-     Sk 
    stav fondu  k 31.12. 2006   192.234,59  Sk 
    rezervný fond 
    stav k 1.1.2006                                            0,00  Sk 
    stav k 31.12.2006                                        0,00 Sk 
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na schválené 
projekty na kultúrne aktivity v roku 2006 
V roku 2006 bolo poskytnutých múzeu 50 tis. Sk na projekt Škola v múzeu – nákup materiálu 
z bežného transferu a 100 tis. Sk kapitálový transfer. BT bol prečerpaný o 104,- Sk a KT vyčerpaný 
v plnej výške.  
 
Vyhodnotenie programov  /podprogramov/ 
Bežné výdavky 
      Vyhodnotenie programu 08S0106 – múzeá a galérie – príspevok na činnosť SNM – Múzea 
bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň v roku 2006 bol v rozpočtovanej výške 4 134 tis. 
Sk.  
Kapitálové výdavky 
Vyhodnotenie programov 
08T0106 – príspevok na akvizíciu 1 614  tis. Sk - číslo IA reg.    16669 
08S0106 – príspevok na projekt „Škola v múzeu“ 100 tis.Sk – číslo IA reg. 15735  
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Zhodnotenie výsledkov kontrol  
    V roku 2006 neboli v našom múzeu vykonané žiadne vonkajšie kontroly. 
 
Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
SNM  - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek obhospodaruje celkom HIM v hodnote 5 280 tis. Sk. 
Z toho budovy a stavby tvoria najväčšiu časť v hodnote 4 214 tis. Sk. Zmenu stavu sme 
registrovali na položke stroje a prístroje /022/ z dôvodu vyradenia navrhnutého pri inventarizácii 
majetku k 31. októbru 2006. Výška vyradeného majetku bola 180 tis. Sk. Na položke zostalo k 31. 
12. 2006 750 tis. Sk. Ostatné položky majetku tvoria pozemky a dopravné prostriedky.  
V múzeu k 31. 12. 2006 sme neevidovali žiadnu pohľadávku ani záväzok po lehote splatnosti.  
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
Celková výška výnosov SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň za rok  
2006 dosiahla výšku 5 071 tis. Sk. Celková výška nákladov za to isté obdobie 5 070 tis. Sk. 
Hospodársky výsledok SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň k 31.12.2006 
je zisk 1 tis. Sk. 
 

Hospodársky výsledok  (v tis.Sk) 
 2005 2006 
Výnosy 4 321 5 071 
Náklady 4 131 5 070 
Hosp. výsledok 190 1 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku roka 2006 je dobré. V porovnaní s rokom  2005 sa 
vykazovaný zisk znížil o 181 tis. Sk..  
 
Podnikateľská činnosť 
  „netýka sa“ 
 
8. Program hospodárnosti  
Program hospodárnosti v múzeu sa uplatňuje podľa príkazu GR SNM č. 1/2002.  
Náklady na reprezentáciu 
Pre rok 2006 bol na reprezentačné účely stanovený limit vo výške 5 tis. Sk pre SNM – Múzeum 
bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň. Čerpanie nákladov na reprezentačné v roku bol 
vo výške 5 tis. Sk. Čerpanie dosiahlo výšku 100 % z plánovanej čiastky pre rok 2006.   
Zahraničné služobné cesty 
V roku 2006 bolo uskutočnených celkom 5 služobných ciest do zahraničia:  
Nákupy 
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň nenakupuje tovary a zariadenia, 
ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou organizácie.  
Služobné motorové vozidlá 
Služobné motorové vozidlo je používané len s písomným súhlasom riaditeľa SNM – MBKaH Modrý 
Kameň  na základe žiadanky na prepravu.  
Náklady na poštovné 
Výška nákladov na poštovné dosiahla v roku 2006 -  8 tis. Sk. 
Náklady na telekomunikácie 
Náklady na telekomunikačné služby v roku 2006 v SNM v Modrom Kameni dosiahli výšku 55 tis. 
Sk. 
Denná tlač 
SNM – MBKaH Modrý Kameň je odberateľom dennej tlače – 1 výtlačok PRAVDY /4.200,- Sk/ 
Členstvo v medzinárodných organizáciách 
Múzeum je členom medzinárodnej bábkarskej organizácie UNIMA. 
 

Záver 
         
         MBKH na hrade Modrý Kameň  splnilo plán hlavných úloh na rok 2006 vo všetkých bodoch. 
Hospodársky výsledok sa podarilo udržať v čiernych číslach a to napriek vzrastu celkových 
nákladov na činnosť. Tie sa podarilo vykryť najmä zvýšeným príspevkom na činnosť no 
v neposlednej miere aj výsledkami vlastnej činnosti, keď sa našli alternatívne zdroje na krytie 
osobných nákladov či zvýšili vlastné výnosy zo vstupného. 
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SNM - Múzeum Betliar  
 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku  21.818 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2005 vzrástli celkové náklady o 449 tis. Sk, t.j. o cca 2 %(tab.č.1).  
 

Porovnanie celkových nákladov               (v tis. Sk)          
       
                                2005      2006   

Spotrebované nákupy  sk.50 2 981 3 491 
Služby                          sk.51 3 504 2 790 
Osobné náklady           sk.52 11 469 11 807 
Dane a poplatky           sk.53 64 204 
Ostatné náklady           sk.54 857 669 
Odpisy                         Sk. 55 2 494 2 859 
NÁKLADY CELKOM 21 369 21 820 

 
Spotrebované nákupy (v tis. Sk) 

 
2005    2006     

Spotreba materiálu 1 012 1 584 
Spotreba energie 1 469 1 429 
Predaný tovar 500 477 
SPOLU 2 981 3 490 

 
 
V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 3 491 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2006 tvoria 16 % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 6,5 % 
celkových nákladov (tab.č.1a). 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku poklesli náklady na spotrebované nákupy 
o približne 2 % (449 tis. Sk). V skupine spotreba materiálu vzrástli výdavky o viac ako 56 % (572 
tis. Sk). Nárast týchto výdavkov  bol spôsobený najmä prípravou a tlačou nových druhov 
vstupeniek vo výške 737 800 Sk , čo predstavuje 47 % nákladov na spotrebovaný materiál. 

Náklady na energie poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 o viac ako   3 % 
(39 tis. Sk). Pokles nastal v skupine predaný tovar   o 22 tis. Sk (4,6 %) . 
   
 
 

Spotrebované služby  (v tis. Sk) 
 

 2005  2006 

Opravy a údržba 1 766 1 252 
Cestovné 164 291 
Náklady na reprezentáciu 10 10 
Služby ostatné  1 564 1 237 

SPOLU 3 504 2 790 

 
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 2 790 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria 12,8 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 poklesli náklady na služby 
o 25,6 %, t.j. o 714 tis. Sk.  

Náklady na opravy a údržbu poklesli o 29,1 %, t.j. o 514 tis. Sk. V roku 2006 zahŕňajú 
náklady na opravy a údržbu najmä bežné opravy. 

Náklady na cestovné boli vo výške 291 tis. Sk, t.j. o 127 tis. Sk (77 %) vyššie v porovnaní 
s rokom 2005. V týchto nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na cestovné na výstavy realizované 
v zahraničí (Maďarsko, Česko, Francúzsko, Írsko ). 

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom rovnaké. 



 178 

Náklady na ostatné služby klesli o 327 tis. Sk, t.j. o 26,4 %. V tejto skupine poklesli  
náklady na poštovné o 15 tis. Sk. 

 
Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
2005  2006 

Mzdové náklady 8 258 8 553 
Zákonné poistenie 2 616 2 698 
Sociálne náklady    595    556 
SPOLU 11 469 11 807 
 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 11 807 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 54,11 

% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 vzrástli tieto náklady o 3 %  
(338  tis. Sk). 

Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. SNM – Múzeum 
Betliari v roku 2006 zamestnávalo 35 osôb.  

Mzdové náklady k 31.12.2006  boli vo výške 8 553 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo 
výške 627 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli mzdové náklady o približne 
3,52 %. Nárast je  spôsobený čiastočne z dôvodu valorizácie miezd, a tiež z dôvodu vyplatenia 
odmien za rok  2006 . 

Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 627 tis. Sk. Náklady na 
OON tak boli takmer o  4 % nižšie (26  tis. Sk) ako v rovnakom období roku 2005.   

Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2006 výšku 18 432,- Sk. V porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roku vzrástla priemerná mzda o 4,22 % (v roku 2005 priemerná 
mzda 15 457 , - Sk).  
Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 nižšie o 6,5 %,  
(39 tis. Sk), v roku 2006 neboli realizované výplaty odchodného a odstupného. 
 
Ostatné náklady 
  

Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 
 

 2005 2006 

Dane a poplatky (532+538) 64 205 
Ostatné náklady ( 542+548+549) 857 669 
Odpisy                     (551) 2 494 2 859 
SPOLU: 3 415 3 733 
 
Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2005 o približne       318 tis. Sk. 
Ostatné náklady tvoria 17% z celkových nákladov.  

 Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške  2 
859 tis. Sk, nárast  sme zaznamenali v položke dane a poplatky a to z dôvodu zmeny zákonných 
vzťahov medzi Múzeom Betliar a príslušnými obecnými úradmi (Betliar, Krásnohorské Podhradie). 
 

Náklady na prevádzku  budov (v  tis. Sk) 
 2005 2006 Rozdiel 
Spolu 2 683 1 892 791 

 
 Celkové náklady na prevádzku budov za rok 2006  boli vo výške 1 892 tis. Sk, v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom 2005 bol pokles o 29 % z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, 
zemného plynu, tiež zníženia nákladov do bežnej údržby a opravy budov, z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov, ktoré boli investované do odstránenia následkov  živelnej pohromy 
z prívalových vôd v parku kaštieľa a na čističku odpadových vôd ( 600 tis. Sk). 
 

Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 
 

2005 2006 

Tržby za predaj vlastn. výrobkov a služieb  (602)        11 452 12099 
Tržby za predaný tovar (604) 602 524 
Ostatné  príjmy  ( 649 + 648 ) 2 982 2541 
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Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 15 036 15 164 

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 15 164 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli vlastné výnosy  128  tis. Sk. 
 
Porovnanie návštevnosti 
 
 

2005  2006 
   zmena oproti      
     roku 2005    

Expozície  189 721 174 568 -7,98 % 
SPOLU: 189 721 174 568 -7,98 % 

 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 11 008 tis. Sk (72,6 %), teda 

výška vlastných výnosov je závislá najmä od návštevnosti. Ku dňu 31.12.2006 dosiahla 
návštevnosť 174 568 osôb, z toho 12 385 neplatiacich, 16 711 – kultúrne poukazy v hodnote 
835 550 Sk. SNM z celkovej sumy uhradilo 279 tis. Sk, zostatok k 31.12.2006 činí 306 550 Sk, 
túto sumu eviduje SNM–MBT ako pohľadávku voči SNM Bratislava. Oproti porovnateľnému obdobiu 
roku 2005 zaznamenalo múzeum nižšiu návštevnosť o 15 153 osôb.  
 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 
 

2005 2006 
zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 10 612  11 008 +3,73 
SPOLU: 10 612  11 008 +3,73 

 
Určitý podiel na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré v roku 2006 

dosiahli výšku 524 tis. Sk. Okrem výnosov z predaja služieb dosiahlo SNM – Múzeum Betliar aj iné 
výnosy (za prenájom, fotografovanie a filmovanie v objektoch) vo výške 516 tis. Sk.) 
 
Iné zdroje:                                                                  
     Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2006 pre SNM – Múzeum Betliar bol  
6 000 tis. Sk, ktorý bol k 31.12.2006 upravený – zvýšený aj v dôsledku valorizácie platov  o 658  
tis. Sk na 6 658 tis. Sk. Tento príspevok tvorí 30,51 % z  celkových príjmov múzea.  
      

Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 
 2005 2006 
Výnosy 21 378 21 822 
Náklady 21 369 21 820 
Hosp. výsledok 9 2 

 
  Výška výnosov SNM – Múzea v Betliari za rok 2006 je 21 822 tis. Sk. Celková výška 

nákladov je 21 820 tis. Sk, Múzeum Betliar ukončil hospodárenie v roku 2006 s kladným 
hospodárskym výsledkom. 
 
 
SNM – Múzeum Bojnice 
 
Bežný transfer 
Všetky nákladové položky boli čerpané v súlade s rozpočtom a v súlade s jeho rebilanciou zaslanou 
na GR SNM listom č. 311/2006 zo dňa 30.10.2006. 
       Čerpania nákladov bolo v porovnaní s rokom 2005 vyššie o 5 251 tis., celkové náklady v roku 
2006 dosiahli výšku 28 768 584,09 Sk.  Náklady sa zvýšili hlavne na položke opravy a údržba, 
odpisy  dlhodobého HIM a NIM ako aj na mzdách, odvodoch, materiály a ostatných službách.  
Zvýšenie nákladov prestavuje asi 22 %. 

 
Porovnanie celkových nákladov  ( v tis. Sk) 

 
 

rok 2005 rok 2006 
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Spotrebované nákupy sk.50         3 239 3 635 
Služby                          sk.51               5 937  7 574 
Osobné náklady           sk.52 11 209 12 337 
Dane a poplatky           sk.53 154 156 
Ostatné náklady           sk.54 439 474 
Odpisy                          sk.55 2 540 4 593 
Náklady celkom 23 518 28 769 

 
Spotrebované nákupy – v roku 2006 boli 3 635 tis. Sk a tvoria 12,6 % z celkových  
nákladov.  

• materiál účet 501-náklady v roku 2006 boli 1 241  tis. Sk čo je len o 350 tis. viac ako 
v predchádzajúcom roku.  

• spotreba energie účet 502 bola v roku 2006 1799 tis. Sk a je to 6,2 % zo všetkých 
nákladov. Nižšie náklady na spotrebu elektrickej energie v roku 2006  o 69 tis. Sk sú  
spôsobené miernejšou zimou.  

• Vyššie náklady sú na účte 504 predaný tovar o 115 tis. Rozdiel je spôsobený  tým,  že 
v roku 2006 bol v komisionálnom  predaji vyšší obrat.  

 
 

Náklady na spotrebované nákupy  ( v tis. Sk) 
 rok 2005 rok 2006 
Spotreba materiálu 891 1 241 
Spotreba energie 1 868 1 799 
Predaný tovar 480  595 
Spolu 3 239 3 635 
 
Služby – náklady boli v minulom roku 5 937 tis. Sk a v tomto roku 7 574 tis. Sk, čo  
je viac o 1 637 tis. Sk. Náklady na služby tvoria z celkových nákladov 26,3%. Zvýšenie je hlavne 
na účte 511 opravy a údržba. V roku 2006 sme na opravy a údržbu minuli 4 455 tis. Sk čo je 
z celkových nákladov 15,5 %. Ostatné služby, účet 518  sa zvýšili o 431 tis. Sk. Ostatné služby boli 
v roku 2005 - 2 538 tis. Sk a v roku 2006 – 2 969 tis. Sk – zvýšenie ovplyvnil spôsob 
organizovania „Rozprávkového zámku“ , keď všetky náklady hradil organizátor a  podľa zmluvy mu 
bola odvedená tržba vo výške  30 % + DPH. Aj napriek tomu, že v tomto roku bol podiel z tržby 
nižší /v predchádzajúcom roku to bolo 50%/, vzhľadom na veľkú návštevnosť a tým aj vyššie tržby 
bola celková odvedená suma  
vyššia. 
Náklady na reprezentačné účely účet 513 sú 5 tis. Sk, v roku 2005 boli 4 tis. Sk. Cestovné účet 
512 je v tomto roku 145 tis. Sk, a v  minulom roku to bolo 59 tis. Sk. Vyššie náklady sú spôsobené 
jednak tým, že cestovné náklady vo výške 51 tis. boli refundované iným VOJ SNM a jednak 
plnením vedecko-výskumnej úlohy Mgr. Papca, na ktorú boli vynaložené náklady na zahraničné 
pracovné cesty vo výške 53 tis. Sk.  
      
 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 
 rok 2005 rok 2006 
Opravy a údržba 3 336 4 455 
Cestovné 59 145 
Náklady na reprezentáciu 4 5 
Služby 2 538 2 969 
Spolu 5 937 7 574 
 
Osobné náklady boli za rok 2006 12 337 čo je 42,8 % z celkových nákladov. 
Mzdové náklady – boli v  9 093 tis. Sk a zvýšili sa  o 928 tis. Sk, čo je približne 11,3%. Nárast je 
spôsobený čiastočne valorizáciou miezd a čiastočne zvýšením odmien , ktoré boli vyplatené v roku 
2006. 
OON boli v roku 2005 1086 tis. Sk a v roku 2006 1259 tis Sk čo je nárast o 173 tis. Sk. Zvýšenie, 
alebo zníženie vyplatených OON závisí od počtu nočných prehliadok a ich nárast je priamoúmerný 
aj zvýšeniu  príjmov. Výšku OON tiež ovplyvňuje počet účinkujúcich a vyplatené honoráre na 
animované programy. Priemerný prepočítaný počet  
pracovníkov za rok je o 1 osobu menej ako v predchádzajúcom roku. Priemerná mzda je 16 134,- 
Sk čo je oproti minulému roku viac o 2 203,- Sk. Počet pracovníkov – priemerne prepočítaný počet 
je 40 osôb a fyzických osôb    k 31.12.2006 je 34. 
V mzdových nákladoch sú započítané aj náklady na nevyčerpanú dovolenku vo výške 90  
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tis. Sk.  
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie účet  524 bolo   v roku 2005 2 438 tis. Sk a v roku 2006 
2 686 tis. Sk, čo je viac o 248 tis. Sk a súvisí to s vyšším čerpaním miezd. Sociálne náklady účet 
527 boli  v roku 2005 606 tis. Sk a v tomto roku 558 tis. Sk. V tom  
náklady na stravovanie sú nižšie oproti minulému roku  o 17 tis. Sk. 

 
O S O B N É  N Á K L A D Y  (  V  T I S .  S K )  

 rok 2005 rok 2006 
Mzdové náklady 8 165 9 093 
Zákonné poistenie 2 438 2 686 
Sociálne náklady 606 558 
Spolu 11 209 12 337 
 
Dane a poplatky – boli približne na rovnakej úrovni. V roku  2005  154 tis. a v roku 2006 156 tis. 
Sk, čo je 0,5 % z celkových nákladov. Veľkú časť tejto sumy / 103 tis. Sk/  tvorí  daň 
z nehnuteľnosti pre mesto  Bojnice. 
Ostatné náklady - sú 474 tis. Sk čo je 1,6% z celkových nákladov a sú vyššie oproti       roku 
2005 o 35 tis. Sk. 
Odpisy HIM a NIM –  tvorba bola v roku 2005  2 540 tis. Sk a v roku 2006 4 594 tis. Sk čo je 16 
% z celkových nákladov.  Zvýšenie odpisov spôsobilo zaradenie časti zrekonštruovaných priestorov 
Rentmajstrovského krídla do používania.  Odpisy sú finančne  kryté 

Č l e n e n i e  o s t a t n ý c h   n á k l a d o v  ( v  t i s .  S k )  
 

 rok 2005 rok 2006 
Dane a poplatky 154 156 
Ostatné náklady 439          474 
Odpisy 2 540 4 594 
Spolu 3 133 5 224 
   
      
 
Analýza nákladov na prevádzku budov – nevyskytli sa žiadne mimoriadne výdavky a   
náklady na bežnú prevádzku budov zostali približne v rovnakej výške. Keďže sa jedná      
o historické budovy každoročne sa snažíme podľa finančných prostriedkov opravovať čo      je 
najviac treba. V tomto roku sme okrem investičných prostriedkov na rekonštrukciu      
Rentmajstrovského krídla a zámockého parku investovali aj na opravu tzv. podbránia  to  
takmer 2,5 mil. Sk, oprava strechy 600 tis. Sk, oprava vitráží 50 tis. Sk a oprava odlahy      vo 
vodárni 60 tis. Sk. 

 
Kapitálový transfer 
Kapitálové výdavky sme v roku 2006 čerpali vo výške 108 tis. Sk a to na nákup     zbierkových 
predmetov. 
 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
Celkové tržby  z hlavnej činnosti za rok  2005 boli 26 717 tis. Sk a za rok 2006 30 122 tis. Sk  čo 
je o 3 405 tis. Sk viac a to je zvýšenie o viac ako 12,7 %. Vyššie  tržby sme      zaznamenali za 
predaj vlastných výrobkov a služieb účet 601 a 602 a to o 3 301 tis.      dotácia bola celkom 5 957 
tis. Sk  a je vyššia oproti roku 2005 o 695 tis. Sk.  V zvýšení      dotácie je 512 tis. za kultúrne 
poukazy, ktorých bolo odovzdaných za 1 323 tis. Sk      a valorizácia  miezd. Výrazne nižšie sú 
príjmy na účte 613 – zmena stavu zásob, kde bolo      v minulom roku  - zaúčtovanie 80 000 ks 
sprievodcov po múzeu na sklad. 
Tržby zo vstupného boli v roku 2006 20 039 tis. Sk a v roku 2005 len 17 043 tis. Sk, e to        
zvýšenie o takmer 1/5. V sume 20 039 tis. Sk zo vstupného nie sú započítané kultúrne      
poukazy, ktorých bolo vyzbieraných 26 465 ks, čo predstavuje hodnotu 1 323 tis. Sk.     Tržby 
z prenájmu sú oproti roku 2005 vyššie o 308 tis. Sk. Tržby z prenájmu sú závislé od záujmu našich 
potencionálnych   klientov o prenájom reprezentačných priestorov.  
 

Porovnanie vlastných  výnosov                                                                                       
 rok 2005 rok 2006 
Tržby zo vstupného  účet 602 17 043 20 039 
Tržby z prenájmov  účet 602 2 265 2 573 
Tržby za predaj publikácií 604 a 613 1 705 624 
Ostatné tržby 442 929 
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Spolu 21 455 24 165 
   
 
Tržby z podnikateľskej činnosti boli za rok 2005 vo výške 266 tis. Sk, a v roku 2006      526 tis. Sk. 
                                                     
      Iné zdroje – v roku 2006 sme dostali finančné dary na podporu konkrétnych  podujatí ako  
XIII. Medzinárodný festival duchov a strašidiel, Rozprávkový zámok a Rytierske dni vo  výške 182 
tis. Sk a to  od troch  sponzorov a to firma RUBIC 112 tis. Sk,  5 tis. Sk od firmy JOVETA – Jozef 
Púchy a 30 tis. od fyzickej osoby – Hentekovej Lýdie,  5 000,- Sk AQUA a 30 tis. od NCHZ Nováky. 
NCHZ Nováky nám poskytlo ďalší finančný dar 30 tis. Sk na podporu  našej organizácie bez udanie 
účelu. Okrem toho niektoré firmy si počas našich podujatí prenajali priestory na svoju propagáciu 
a to spolu činilo 153 tis. Sk. Prenájom reklamnej plochy je započítaný medzi príjmami z prenájmov.   
                 
 

Porovnanie návštevnosti 
 rok 2005 

platiaci 
rok 2006 
platiaci 

rok 
2005 
neplat. 

rok 
2006 
neplat. 

rok 2005 
spolu 

rok 2006 
spolu 

Expozície a výstavy 162 665 176 978 79 777 18196 242 442 224 537 
 

V roku 2006 sú v kolónke neplatiaci návštevníci započítané aj kultúrne poukazy, ktorých sme  
vyzbierali 26 456 poukazov a to hlavne počas Festivalu strašidiel a Rozprávkového zámku 
a Rytierskych dní, kedy bol najväčší záujem o vstup na kultúrne poukazy. 
Počet návštevníkov bol 224 537 osôb z toho platiacich návštevníkov bolo 176 603. 
V predchádzajúcom roku bola návštevnosť 242 442 návštevníkov, z toho platiacich 162 665 osôb. 
Vzhľadom k tomu, že platiacich návštevníkov bolo len o 13 938 osôb viac a tržby zo vstupného sa 
zvýšili o 2 996 tis. Sk,  je zrejmé, že sa zvýšil záujem hlavne o návštevu animovaných programov, 
kde je vstupné vyššie ako na klasickú prehliadku expozícií. 
              
Hodnotenie fondov organizácie 

 
Fond reprodukcie stav k 1.1.2006 bol 92,15 Sk tvorba z odpisov vo výške  4 543 425,- Sk a 108 
tis. kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov, program 2408S0106/12390. 
Čerpanie vytvorených odpisov  bolo nasledovné: 
Rekonštrukcia Rentmajstrovského krídla + prieskum 2 602474,27 
Rekonštrukcia zámockého parku  1 922 472,- Sk 
Počítač + mechanika na úhrady ŠP 67 979,- Sk 
Spolu 4 592 925,27 Sk zostatok 50 233,80 a to 49 500,- neuhradená faktúra a 733,80 Sk 
nepoužité prostriedky. 
 
Rezervný fond počiatočný stav aj stav  je 210 318,79 Sk a stav k 31.12.2006 je 240 318,79. Je 
zvýšený je o 30 tis. Sk  je to finančný dar od NCHZ Nováky na podporu kultúry. 
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na      
schválené projekty na kultúrne aktivity v roku 2006.  
 
Účelovo viazané finančné prostriedky nám boli pridelené na projekt Škola v múzeu  a to vo výške 
80 000,- Sk. Prostriedky boli v plnej výške použité na nákup techniky potrebnej pri programoch 
projektu Škola v múzeu – veda hrou. 
                            
Vyhodnotenie programov – netýka sa 

 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie, zistené závery 
a prijaté opatrenia na odstránenie  nedostatkov. 
 
V I. polroku sme mali jednu  kontrolu z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v Prievidzi – kontrola uložených opatrení z predchádzajúcej kontroly – neboli  zistené  nedostatky. 
Iné kontroly sme nemali. 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku  
 Za rok 2005 sme dosiahli  hospodársky výsledok 3 198 814,97 Sk z hlavnej činnosti a 131 103,96 
Sk z podnikateľskej činnosti spolu 3 329 618,94 Sk a za rok 2006 z hlavnej činnosti 1 353 417,05 
a z podnikateľskej 365 387,50 spolu 1 718 804,55 Sk. Hospodársky výsledok v roku 2005 vo výške 
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3 mil.  Sk bol použitý v spolupráci s Červeným Kameňom na Rekonštrukciu Rentmajstrovského 
krídla.    

           
           Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 

 rok 2005 rok 2006 
Výnosy 26 717 30 122 
Náklady 23 518 28 769 
Hospodársky výsledok 3 198 1 353 
 

 
Podnikateľská činnosť  
Aj v roku 2006 sme pokračovali v podnikateľskej činnosti a to v prevádzkovaní parkoviska, kde 
sme zaznamenali príjmy 526 tis. Sk. Parkovisko sme prevádzkovali od júna do októbra  2006. 
Oproti roku 2005 boli tržby vyššie o 260 tis. Sk a to vzhľadom na zvýšenú cenu za parkovanie  zo 
60,- Sk na 100,- Sk ako aj dlhšiu dobu prevádzkovania parkoviska. Náklady boli 75 tis. Sk. 
Výsledok hospodárenia po zdanení je 365 tis. Sk.   

        
Program hospodárnosti 

 
1. Výdavky na reprezentačné účely boli 5 041,- Sk ročný limit máme 5 tis. Sk  
2. Zahraničnú cestu sme realizovali len za účelom plnenia vedecko-výskumných úloh a to 5 x 

do ČR a 1 x do Rakúska v celkovej hodnote 53 tis. Sk 
3. Bielu techniku sme nenakupovali. 
4. Škodové komisia zasadala v  nezasadala.  
5. Služobné vozidlá vlastníme dve a ich využitie je maximálne hospodárne. 
6. Poštovné bolo v roku 2005 14 857,- Sk a v tomto roku je len 10 000,-  Sk čo je  menej 

o 4 857,- Sk . Zníženie nákladov je hlavne preto, že sa viac využívajú iné formy 
komunikácie a to e-mailová pošta  a intranet.  

7. Náklady na telekomunikácie sú 206 784,- Sk a je to približne na rovnakej úrovni ako v roku 
2005 kedy boli 202 396,- Sk.   

8. Denná tlač –zostala nezmenená – odoberáme jeden denník – Hospodárske noviny 
9. Externé školenia – 5 038,-,- Sk a to na štyri školenia:  jedna osoba  -zmeny 

v soc.poistení/, dve osoby – preškolenie o verejnom obstarávaní,  jedna osoba - knihovník  
absolvoval odborné školenie, organizované CVTI Bratislava v I. polroku sa štyria pracovníci 
zúčastnili bezplatného odborného školenia k CEMUZ. 

10. Nadštandardné vybavenie sme nenakupovali – príkaz sa plní. 
 
 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie, zistené závery 
a prijaté opatrenia na odstránenie  nedostatkov. 
 
V I. polroku sme mali jednu  kontrolu z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v Prievidzi – kontrola uložených opatrení z predchádzajúcej kontroly – neboli  zistené  nedostatky. 
Iné kontroly sme nemali. 
 
Záver 
       
Rok 2006 je pre SNM – MBo jednoznačne najúspešnejším rokom z hľadiska výsledkov 
hospodárenia a plnenia stanovených úloh. Toto konštatovanie možno podložiť odbornou činnosťou 
múzea, ako aj vlastnými výnosmi. V odbornej činnosti splnilo SNM - MBo všetky plánované 
úlohy. Bolo zreštaurovaných 7 ks zbierkových predmetov, ošetrených 90 ks zbierkových 
predmetov, konzervovaných 5 ks zbierkových predmetov a vytvorená 1 kópia zbierkového 
premetu. Nad plán HÚ bol konzervovaný l zbierkových predmet a bolo ošetrených 98 ks 
zbierkových predmetov z dôvodu zatečenia depozitára sochárstva a došlo k výmene drevených 
vodiacich líšt v depozitári maliarstva, ktoré boli napadnuté drevokazným hmyzom. SNM-MBo /3 
pracovníci/ plnilo 5 ústavných vedecko-výskumných úloh. Ich výstupom je 11 odborných štúdií a 
inventár odbornej knižnice v elektronickej forme. Za dôležitý výsledok PHÚ považujeme 
spracovanie zbierkových predmetov múzea v programe EZES v rozsahu elektronického 
prepisu všetkých dát  I° /4292 položiek/ a v II° evidencii /5654 inv. Čísel/, vrátane rekatalogizácie 
záznamov  I° evidencie v počte 743 inv. Čísel. Tým sa uzavrela digitalizácia elektronické 
spracovanie zbierkového fondu SNM-MBo, ktoré bude ďalej pokračovať doplňovaním 
a prehlbovaním nadobudnutých poznatkov. Vo fonde archívu bol spracovaný výberový inventár 
spisov za roky 1950-1955. V prezentačnej oblasti mala veľký ohlas výstava Skryté poklady 
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Bojnického zámku. Menší efekt priniesol SNM-MBo projekt Škola v múzeu – veda hrou, z dôvodu 
podcenenia možností, ktoré takáto akcia prináša. Za mimoriadne úspešné z hľadiska návštevnosti, 
ale aj dramaturgickej úrovne, považujeme animované a inscenované programy, akými boli 13. 
Medzinárodný festival duchov a strašidiel, Rozprávkový zámok a Rytierske dni. Prekonali doterajšiu 
návštevnosť, ako aj tržby zo vstupného. V rámci projektu Kultúrne poukazy, bolo SNM-MBo 
stanovené vybratie 5000 ks kultúrnych poukazov, zatiaľ čo bolo vybratých 26 465 ks KP. Je nám 
len ľúto, že za tieto poukazy SNM-MBo nezinkasovalo kešové finančné prostriedky v plnej výške 
1 323 250,- Sk. Napriek tomu vlastné výnosy SNM-MBo dosiahli rekordnú úroveň, a to 25 488 tis. 
Sk, vrátane  hotovostnému ekvivalentu kultúrnych poukazov, čo je oproti minulému roku o 4 mil. 
Sk viac, a oproti PHÚ o vyše 7,6 mil. Sk. Je to dôsledok vyššieho počtu platiacich návštevníkov 
oproti roku 2005 o 31 843 návštevníkov pri nenavýšenom vstupnom. Celkový počet návštevníkov 
za rok 2006 je 224 537. Zložitejšie sa v SNM-MBo vyvíjali investičné a rekonštrukčné práce 
z dôvodu oneskorených podpisov zmlúv. S týmto problémom je potrebné sa vážne zaoberať, 
pretože komplikuje život nielen pracovníkom SNM-MBo, ale aj jeho návštevníkom. Kapitálové 
prostriedky z fondu reprodukcie boli použité na obnovu NKP-Zámok Bojnice, Rentmajstrovské 
krídlo, a na dlhodobú údržbu zámockého parku NKP-Zámok Bojnice. Z bežného transferu sa 
čerpalo na Obnovu Podbránia vstupnej veže a na Opravu strechy Štvorhrannej veže nad 
depozitárom sôch, kde došlo začiatkom roku k masívnemu zatečeniu priestorov. Súbežne boli 
vykonávané drobnejšie opravy dodávateľsky a vlastnými pracovníkmi SNM-MBo. V opravách neboli 
realizované plánované práce vo výške 1,5 mil. Sk z dôvodu požadovaného vytvorenia plusového 
hospodárskeho výsledku v uvedenej výške finančných prostriedkov.  
 Výsledkami za rok 2006 boli vytvorené predpoklady pre úspešný rozvoj SNM-MBo v roku 
2007, kedy najväčšiu pozornosť chceme venovať expozíciám, marketingu všedného dňa, vedecko-
výskumným úlohám a príprave pilotnej publikácie Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice, 
a jeho sídlo NKP-Zámok Bojnice. Tieto práce by mali postupovať väčším tempom, k čomu by malo 
prispieť omladenie pracovného kolektívu múzea, ku ktorému došlo 2. 1. 2007, a od ktorého si 
sľubujeme spojenie a skúsenosti starších pracovníkov s pracovným zaujatím a nadšením mladých 
odborníkov.  
 
      
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov  
 
Hodnotenie činnosti organizácie: 
V roku 2006 Múzeum kultúry karpatských Nemcov  nadviazalo na rozpracované úlohy roku 2005 a 
realizovalo viaceré výstavy mimo sídla múzea. Boli to výstavy jednak zo základného zamerania 
múzea, navyše pracovníci múzea realizovali práce v súvislosti s ich odbornou špecializáciou. Vďaka 
aktivitám múzea a veľmi dobrým kontaktom na všetky združenia karpatských Nemcov na 
Slovensku a v cudzine je Múzeum kultúry karpatských Nemcov akceptované ako profilujúce 
pracovisko zamerané na dejiny a kultúru karpatských Nemcov.  V  2006 sa múzeu podarilo získať 
mimorozpočtové prostriedky na edičnú činnosť. Potešujúce je, že dochádza k čoraz širšej akceptácii 
Múzea ako odborného pracoviska, dôkazom čoho je aj prizvanie do medzinárodného programu 
múzeí financovaného Spolkovou vládou Nemecka zameraného na muzeálnu dokomentáciu odporu 
proti nacionálsocializmu. 
 
Bežný transfer 
 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku  2851 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku  2005 vzrástli   celkové náklady o 271 tis. Sk, t.j. o cca 10%.    
 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                2005      2006   

Spotrebované nákupy  sk.50 366 264 
Služby                          sk.51 518 435 
Osobné náklady           sk.52 1640                        

1987 
Dane a poplatky           sk.53 2 0 
Ostatné náklady           sk.54 0 2 
Odpisy                         Sk. 55 54 160 
NÁKLADY CELKOM 2580 2851 
 
Spotrebované nákupy 
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 V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 264 tis. Sk. Náklady na spotrebované 
nákupy v roku 2006 tvoria 12 % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 4 % 
celkových nákladov.   
V porovnaní s rokom 2005 klesli náklady na spotrebované nákupy o približne 30 %, nakoľko v roku 
2005 sa realizovalo rozšírenie expozície dejín a kultúry karpatských Nemcov. V skupine spotreba 
materiálu klesli  náklady o viac ako 150 % (150 tis. Sk). Pokles týchto nákladov bol spôsobený 
tým, že odpadli značné náklady na realizáciu novej expozície. 
Náklady na energie klesli v porovnaní s rokom 2005 o približne 25%. Nárast nastal v skupine 
predaný tovar, nakoľko sa začali vo väčšej miere predávať publikáciu múzea. 
          

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

2005    2006     

Spotreba materiálu 259 109 
Spotreba energie 106 88 
Predaný tovar 2 56 
SPOLU 367 253 
 
 V účtovnej skupine Spotreba materiálu náklady boli na podstatne nižšej  úrovni v porovnaní   
s rovnakým obdobím roku 2005.   Spotreba PHM zostala približne na úrovni roku 2005.  
 Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 
ostali na približne rovnakej úrovni.  
 
Služby 
 Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 329 tis. Sk. Tieto 
náklady tvoria 8 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2005 poklesli  náklady na služby 
o 24 %. 
Náklady na opravy a údržbu vzrástli  o 18 tis. Sk. V roku 2006 zahŕňajú náklady na napr. opravy 
a údržbu najmä opravy elektroinštalácie, kancelárskej a výpočtovej techniky, vodovodu 
a motorového vozidla. 
Náklady na cestovné boli o 15 tis. Sk nižšie než v roku 2005 (nižšie o 30 %) menej v porovnaní 
s rokom 2005. V týchto nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na cestovné na výstavy.  
Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2005 nižšie o 5 tis. Sk. 
Náklady na ostatné služby poklesli, v tejto skupine mierne poklesli  náklady na telekomunikácie, 
náklady na revízie a ochranu objektov zostali približne na úrovni minulého roku. Výrazne nižšie boli 
náklady napr. na tlač. 
 
 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 
 

2005      2006      

Opravy a údržba 27 45 
Cestovné 72 57 
Náklady na reprezentáciu 5 3 
Služby 414 329 

SPOLU 518 434 

 
 
Mzdové náklady 
 Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku  1987 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 70% 
celkových nákladov. V porovnaní s rokom  2005 vzrástli tieto náklady o 19 %.  Hlavnou príčinou 
bolo obsadenie voľného miesta  a uzavretie dohôd o vykonaní práce nevyhnutných po sprístupnení 
múzea. 
 

Osobné náklady (v tis. Sk) 
 

2005   2006   

Mzdové náklady 1201 1463 
Zákonné poistenie 385 455 
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Sociálne náklady 57 69 
SPOLU 1643 1987 
 
Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 bol pevne stanovený. Pre SNM – Múzeum kultúry 
karpatských Nemcov v počte 5 osôb a roku 2006 múzeum  zamestnávalo  5  osôb.  
Tak ako aj v minulom roku, aj v tomto roku sa niektoré pracovné miesta podarilo vykryť formou 
dohôd o vykonaní práce. Celkovo v roku 2006 sme striedavo zamestnávali 4 osoby na OON na 
zabezpečovanie lektorskej a dozorcovskej činnosti, pomocných a upratovacích prác.  
Mzdové náklady  v roku 2006  boli vo výške  1643 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo výške 162 
tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli mzdové náklady o približne 15 %. 
Nárast je  spôsobený čiastočne z dôvodu valorizácie miezd, no najmä z dôvodu väčšieho objemu 
prác vzniklých po otvorení expozície a ich vykrytí dohodami o vykonaní práce.  
Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 162  tis. Sk. Náklady na OON tak 
boli o takmer 80 % vyššie ako v roku 2005, a to  hlavne z dôvodu sprístupnenia expozície. 
Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2006 výšku 20.400,- Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roku vzrástla priemerná mzda o 7 % (v roku 2005 priemerná mzda 18.900  - 
Sk).  
Sociálne náklady sú v porovnaní s rokom roku 2005 sú vyššie o 12 tis. Sk. 
 
Ostatné náklady 
 

Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 
 

2005   2006   

Dane a poplatky 2 0 
Ostatné náklady 1 2 
Odpisy                      54 160 
SPOLU: 57 162 
 
 Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli   v porovnaní s rokom 2005  o približne 50 % ( 
1 tis. Sk). Ostatné náklady tvoria malú časť z celkových nákladov.  
 
Náklady na prevádzku budov 
 Celkové náklady na prevádzku budov vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
približne o položku prenájmu ústredne, v ostatných položkách ostali na rovnakej úrovni.   
 
Kapitálový transfer – netýka sa 
 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 

Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 
 

2005 2006 

Tržby zo vstupného      602        18 32 
Tržby za predaj publik. 604 2 24 
Tržby ost.                     649 0 0 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 20 56 

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31. 12.2006 výšku  56 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli vlastné výnosy o 36 tis. Sk, nakoľko expozícia bola 
v rekonštrukcii. 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného  32 tis. Sk (60%), teda výška 
vlastných výnosov je závislá najmä od návštevnosti. Ku dňu 31.12.2006 dosiahla návštevnosť v 
SNM – Múzeum  kultúry karpatských Nemcov  7739   osôb, oproti porovnateľnému obdobiu roku 
2005 SNM – Múzeum  kultúry karpatských Nemcov zaznamenalo vyššiu návštevnosť o  5157 osôb.  
 

Porovnanie návštevnosti 
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 2005 2006 % zmena oproti 
roku 2005 

Expozície  a výstavy 2682 7739 288 
SPOLU: 2682 7739 288 
 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 
 2005 

 
2006 
 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 18  32 + 77 
SPOLU: 18  32 + 77 
 
Podiel okolo 40% na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré v roku 2006 dosiahli 
výšku 32 tis. Sk.  
 
Iné zdroje:                                                                  

Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2006 pre SNM – Múzeum  kultúry  karpatských 
Nemcov bol 2600 tis. Sk. Úprava rozpočtu k 30. 6. 2006 bola z titulu valorizácie miezd.  
    
Výška výnosov SNM – Múzeum  kultúry karpatských Nemcov  za rok  2006 je  2762 tis. Sk. 
Celková výška nákladov je 2851 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM – Múzea  kultúry karpatských 
Nemcov je   v roku 2006 bol strata 89 tis. Sk.  
 
Hodnotenie fondov organizácie – netýka sa 
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkov účelovo viazaných na kultúrne aktivity 
za rok 2006 . 
 
V rámci prioritného programu Škola v múzeu MKKN o pre nemecké národnostné školy poskytlo 
učebný materiál a veľkú nástennú mapu s nemeckým osídlením Slovenska. Celkové náklady 
s realizáciou projektu Škola v múzeu boli 44.785,50 Sk. 
 
Vyhodnotenie programov – netýka sa 
 
Zhodnotenie výsledkov kontrol 
V MKKN sa uskutočnila jedna vnútroinštitucionálna kontrola zameraná na evidenciu a uloženie 
zbierkového fondu. Kontrola závažnejšie nedostatky nezistila. 
 
hodnotenie majetkovej pozície organizácie – netýka sa 
 
 

Hodnotenie hospodárskeho výsledku (v tis. Sk) 
 2005 

 
2006 
 

Výnosy 2773 2762 
Náklady 2580 2851 
Hosp. výsledok +193 -89 
 
 

Hospodárenie v múzeu  sa v priebehu roka 2006  vyvíjalo pozitívne, avšak koncom roka 
2006 sa realizovali výdavky, výsledkom ktorých bola strata múzea predstavujúca asi 3% celkových 
nákladov. I keď príjmy oproti roku 2005 narástli, ich výšku  vo výraznej miere dlhodobo ovplyvňuje 
súčasná ťažko prístupná lokalita, v ktorej sa múzeum nachádza, ako aj dlhodobo pretrvávajúce 
stavebné práce z troch strán múzea a uzavretie stálej expozície. V tržbách nie sú zahrnuté príjmy 
zo vstupného na početných vonkajších výstavách múzea. 
 
Podnikateľská činnosť – netýka sa 
 
 
 
Program hospodárnosti.  
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Pracovisko v roku 2006 výrazne šetrilo. Výstavy a aj publikačná činnosť realizovalo najmä vďaka 
sponzorským príspevkom. 
- Náklady na reprezentáciu malo MKKN v roku 2006 určené do výšky 8.000.-Sk. Z tejto položky sa 
čerpalo 3 tis. Sk. 
- Pracovníci MKKN v roku 2006 absolvovali 4 zahraničné pracovné cesty . Z týchto ciest  bola 
výrazná časť nákladov hradená pozývateľskou organizáciou. Účelom zahraničných ciest bola 
predovšetkým výstavná aktivita a prednášková činnosť. 
- MKKN realizuje nákupy tovarov výlučne takých, ktoré súvisia s činnosťou organizácie. Rad 
nákupov je hradená zo sponzorských príspevkov, prípadne sa na nich podieľa aj iná organizácia. 
- Služobné vozidlo SEAT Inca bolo zapožičané od Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, ktorý 
aj sčasti hradí náklady na jeho prevádzku. Použitie vozidla je viazané na súhlas riaditeľa. Vozidlo 
vzhľadom na veľkosť jeho úložného priestoru je využívané aj inými múzeami SNM. 
- Náklady na poštovné v roku 2006 poklesli. 
- MKKN znižuje náklady na telekomunikačné služby. MKKN neprepláca riaditeľovi ani inému 
pracovníkovi náklady na mobilný telefón. 
- MKKN nie je odberateľom dennej tlače. 
- Pracovníci MKKN sa v roku 2006 zúčastnili 7 externých školení, pričom účastnícke náklady boli 
hradené len v jednom prípade. V ostatných ich hradil pozývateľ.  
 
 
SNM – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry Svidník 
 
Plnenie ukazovateľov útvaru  
   
Bežný transfer 
              
Náklady na činnosť v SNM-MURK vo Svidníku dosiahli v  roku 2006 výšku 8 417 tis. Sk, čo je 
v porovnaní s rokom 2005 o 422 tis. Sk menej. Podrobné porovnanie celkových nákladov podľa 
jednotlivých skupín je v nasledovnej tabuľke: 
   
 
Náklady na činnosť rok 2005/v tis. Sk/ rok 2006/v tis. Sk/ 
Spotrebované nákupy         sk. 50 926 1 116 
Služby                                 sk. 51 2 002 507 
Osobné náklady                  sk. 52 5 531 6 159 
Dane a poplatky                  sk. 53 1 9 
Ostatné náklady                  sk. 54 108 125 
Odpisy                                 sk. 55 270 372 
Náklady celkom 8 839 8 417 
 
 
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
 
Pri porovnaní výšky nákladov na spotrebované nákupy s rokom 2005 sú náklady tohto roku o 190 
tis. Sk väčšie, čo v prvom rade spôsobili ako elektrická tak aj tepelná energie, kde sa prejavilo 
nielen zvýšenie cien ale aj mimoriadne dlhé a chladné vykurovacie obdobie. Ostatné položky, až na 
menšie odchýlky, v podstate zostávajú na úrovni predchádzajúceho roku.  
 

N Á K L A D Y  N A  S P O T R E B O V A N É  N Á K U P Y  Z A  R O K  
2 0 0 6  V  S N M  –  M U R K  S V I D N Í K  

 rok 2005 rok 2006 

50 spotrebované nákupy       925 769,23 1 115 506,94 
     Z toho: 501 spotreba materiálu 379 613,95 346 122,03 
                        a v tom: spotreba PHM  132 555,58 133 602,10 
                                  výpočtová technika 56 013,80 2 735,00 
                                     prev. stroje a prístroje 46 600,00 33 385,00 
                                     kancelársky materiál 23 477,10 14 108,70 
                502 spotreba energie 510 291,88 715 627,31 
                       a v tom  elektrická energia 208 935,13 278 477,64 
                                     tepelná energia 256 572,15 387 612,37 
                                     vodné, stočné 44 784,60 49 537,30 
               504 predaný tovar 35 863,40 53 757,60 
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SPOTREBOVANÉ SLUŽBY 
 
Náklady na spotrebované služby sú v porovnaní s rokom 2005 nižšie o  1 366 tis. Sk z dôvodu, že 
v roku 2005 boli múzeu poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky z MK SR na opravu krytiny 
vozárne v skanzene SNM – MURK (cca 1 165 tis. Sk), zatiaľ čo v roku 2006 neboli na opravu 
striech poskytnuté žiadne účelové finančné prostriedky. Čo sa týka ostatných položiek sú až na 
výkony spojov (vyššie o 10 tis. Sk), porovnateľné alebo nižšie ako v roku 2005 (ostatné služby – 
o 180 tis. menej – znížené náklady na edičnú činnosť).  
 

Náklady na spotrebované služby za rok 2006 v SNM-MURK Svidník 
 rok 2005 rok 2006 
51 služby celkom 2 002 487,96 636 262,00 
              z toho: 511 opravy a udržiavanie 1 194 596,52 22 272,00 
                          512 cestovné 113 023,00 101 090,86 
                          513 reprezentačné 8 026,50 5 996,50 
                          518 ostatné služby 686 841,94 506 902,64 
                                 v tom výkony spojov 153 797,29 163 395,14 
 
 
OSOBNÉ NÁKLADY 
 
Rozpisom upravených záväzných ukazovateľov na mzdové náklady pre rok 2006 boli SNM – MURK 
vo Svidníku určené finančné prostriedky vo výške 4 146  tis. Sk s určeným počtom zamestnancov 
25 osôb. Ich skutočné čerpanie za rok 2006 bolo vo výške 4 306 401 Sk, čo je v porovnaní s rokom 
2005 o  413 795,00 Sk viac. Priemerná mesačná mzda zamestnancov dosiahla výšku 14 353,00 Sk 
a v porovnaní s rokom 2005 je to zvýšenie o 836,00 Sk, je to však aj naďalej hlboko pod 
celoslovenským priemerom, čo má za následok odchod mladých zamestnancov za prácou v iných 
rezortoch a najmä do zahraničia.   
 

Osobné náklady  za rok 2006 v SNM  MURK Svidník 
 rok 2005 rok 2006 
Mzdové náklady 3 892 606,00 4 306 401,00 
Odvody do poisťovní 1 346 371,00 1 481 630,00 
ostatné sociálne náklady 291 992,20 370 593,95 
a v tom stravné: 236 223,20 331 412,95 
52 osobné náklady celkom 5 530 969,20 6 158 624,95 
 
 
OSTATNÉ NÁKLADY a DANE A POPLATKY 
 
Ostatné náklady pozostávajú z týchto položiek: havarijné poistenie (35 255,00), povinné zákonné 
poistenie (38 191,00)  a poistenie majetku organizácie (51 240,00). U dani a poplatkoch sa 
prejavila nutnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti (v minulom roku bola odpustená). 
 
 

DANE A POPLATKY A OSTATNÉ NÁKLADY ZA ROK 2006 V SNM – MURK SVIDNÍK 
 rok 2005 rok 2006 
dane a poplatky 910,00 9 193,00 
ostatné náklady 108 346,38 38 143,20 
   
 
Odpisy HIM        270 386,00   372 314,00 
 
Použitie finančných prostriedkov z fondu reprodukcie bolo len čiastočné a to zakúpením osobného 
počítača a príslušenstva pre účely zavedenia štátnej pokladnice (69 192,00 Sk). Ostatné finančné 
prostriedky či už na rekonštrukciu alebo nákup investičného majetku neboli použité.  
 
Analýza nákladov na prevádzku budov 
 
SNM-MURK Svidník spravuje 3 hlavné komplexy budov a to: Hlavná expozičná budova spojená 
s prevádzkovou časťou a depozitmi, areál národopisnej expozície v prírode – skanzen s technicko-
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hospodárskou budovou a  Galéria D. Millyho s priľahlými objektmi. Náklady na ich prevádzku 
pozostávajú zo spotreby energie  667 tis. Sk, opráv a údržby 19 tis. Sk, osobné náklady 1 242 tis. 
Sk, ostatné náklady – poistenie budov 13 tis. Sk, zabezpečovacia ochrana 11 tis. Sk a odpisy vo 
výške 270 tis. Sk. Celkové náklady na    prevádzku  budov  za rok  2006  predstavujú  čiastku    vo  
výške  2 222 tis. Sk.  (rok  2005 – 3 094 tis. Sk).  

 
 

Kapitálový transfer 
 

1. Rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 24.4.2006 boli múzeu upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu v kapitole kapitalové výdavky podprogram 
08T0107 vo výške  800 000,00 Sk účelovo určené na nákup dodávkového 
motorového vozidla zn. FIAT DUCATO . Úhrada vo výške 800 000,00 Sk bola 
prevedená dňa 22.6.2006. 

2.  Finančné prostriedky účelovo určené na akvizície zbierkových predmetov 
podprogram 08T0106 vo výške 41 000,00 Sk  uhradené v plnej výške v novembri 
2006. 

 
 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 

    rok 2005       rok 2006 
   Tržby         444 914,85                  593 937,40  
 z toho : tržby zo vstupného      200 358,00      192 323,00       
 tržby za predaj publikácií, kníh,  

propagačného materiálu          28 147,50        34 361,40 
predaný tovar(príjem prop. materiálu        283 900,00 
tržby za prenájom                      4 000,00   0 
ostatné tržby           206 574,35   0 
príjem z predaja kapit. aktív         0          11 000,00  
z refundácie                4 200,00 
Mylné platby        0        68 153,00 
Iné zdroje                147 033,50   0      

  
Pri porovnaní s  rokom 2005 je vidieť, že tržby zo vstupného sú na približne rovnakej úrovni. 
Príjem z predaja kapitalových aktív je za predaj vyradeného nákladného automobilu AVIA. Položku 
iné zdroje nie je možné porovnávať pretože to boli jednorazové platby ako plnenie poistnej 
udalosti, či vrátenie preplatku za el. energiu. Položka predaný tovar (284 tis. Sk) je príjem 
propagačného materiálu na sklad. Čiastočne znížená návštevnosť a príjmy zo vstupného boli 
zapríčinené aj uzatvorením hlavnej expozície (máj, jún) kvôli rekonštrukcii budovy. Možnosti 
zvyšovania príjmov organizácie sú obmedzené tak špecifickým postavením národnostných inštitúcií, 
ako aj celkovou ekonomickou situáciou v regióne (vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou 
sociálnou úrovňou obyvateľstva).  
 

TRŽBY ZO VSTUPNÉHO V SNM – MURK SVIDNÍK 
       rok 2005 rok 2006 %zmena oproti roku 2005 
200 358 192 323 -4% 
 
 

POROVNANIE NÁVŠTEVNOSTI V SNM - MURK SVIDNÍK 
         rok 2005 rok 2006 %zmena oproti roku 2005 
24 786 23 947 - 3% 
 
 
3.    Hodnotenie fondov organizácie 
 
Fond reprodukcie  
Stav k 1.1.2006             1 046 013,57   
Tvorba  /odpisy/     372 314,00             
Čerpanie nákup výp. techniky     69 192,00 
Čerpanie vyrovnanie straty minulých rokov         1 349 135,57    
Stav k 31.12.2006                0      
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Tvorba fondu reprodukcie pozostáva z odpisov HIM. Čerpanie z fondu reprodukcie pozostáva 
z nákupu výpočtovej techniky pre zavedenie štátnej pokladnice a na vyrovnanie straty minulých 
rokov. 
 
Rezervný fond  
Stav rezervného fondu je v SNM-MURK nulový. 
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných  
      na schválené projekty na kultúrne aktivity v I. polroku  2006 
 

Akvizičná komisia Slovenského národného múzea v Bratislave svojim rozhodnutím zo dňa 
15. mája 2006 pridelila SNM – MURK finančné prostriedky z účelového programu MK SR – Rozvoj 
kultúry – akvizičná činnosť – 02 C16 na nákup zbierkových predmetov vo výške 41 000,00 Sk.  
 
Vyhodnotenie programov - Netýka sa 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku 

 
Hospodársky výsledok v SNM – MURK vo Svidníku 

         rok 2005 rok 2006 
Výnosy 8 843 614,85 8 759 937,40 
Náklady 8 838 868,77 8 416 975,73 
Hospodársky výsledok +4 746,08 +342 961,67 
 

 
Hospodárenie organizácie v  roku 2006 skončilo v zisku  342 961,67 Sk a je tu zreteľne vidieť 
snahu múzea vyrovnať sa s vysokými stratami rokov 2002-2003  a prísnymi úspornými 
opatreniami znížiť každoročné záväzky z neuhradených faktúr na minimum.  
 
7. Program hospodárnosti 

     Rok 2005    Rok 2006 
8.1. Výdavky na reprezentačné účely         8 026,50      5 996,50 
8.2. Zahraničné služobné cesty : 8/12 (cestovné, stravné,         46 250,00           32 692,86 
8.3. Nákup bielej techniky          56 013,80             0 
8.4. Škody         0             0 
8.5. Poštovné:          13 408,60    13 835,00 
8.6. Náklady na telekomunikácie      140 388,69  149 560,14 
8.7. Denná    tlač: 1 výtlačok - Prešovský korzár        3 198,00             0 
8.8. Externé školenia: 0                        0             0 

 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie, zistené  závery 
a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. 
 V SNM – MURK neboli v priebehu roku 2006 uskutočnené žiadne vonkajšie kontroly. 
 
Zhodnotenie majetkovej pozície  
 
021 Stavby        20 621 795,41 
022 Stroje, prístroje, inventár          1 188 980,82 
023 Dopravné prostriedky           1 662 581,00 
031 Pozemky           1 243 039,00 
042 Obst. dlh. hm. majetku (nedok. stavby)       4 996 401,00 
241 Bežný účet             1 047 782,40 
243 Bežný účet sociálneho fondu                  54 549,60 
 
Zahraničné pracovné cesty   
 
Celkom bolo vykonané 8 zahraničných služobných ciest a zúčastnilo sa ich 12 zamestnancov. Ich 
účelom bola výmena kultúrnych hodnôt, oboznámenie sa so spôsobom realizácie výstav 
v zahraničí, účasť na medzinárodných konferenciách a prezentácia kultúry SR v zahraničí. Celkové 
náklady predstavujú výšku 32 692,86 Sk. 
  
Záväzky a pohľadávky  
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Pohľadávky celkom          21 361,80 
Z toho: 
335 Pohľadávky voči zamestnancom - zostatok  
       PHM v nádržiach motorových vozidiel              8 861,80 
311Odberatelia              2 000,00 
316 Komisionárska zmluva           10 500,00 
 
 
Záväzky celkom                    2 288 896,31 
Z toho: 
321 Dodávatelia          188 838,00 
325 ostatné záväzky (komisionárske zmluvy)          92 379,30 
336 Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab. a ZP      171 178,00 
342 Daň zo mzdy              20 324,00 
343 Daň z pridanej hodnoty                929,50 
379 Iné záväzky                1 766 943,00 
952 Záväzky zo sociálneho fondu          48 304,51 
 
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že záväzky organizácie pozostávajú z nezúčtovaných miezd 
a príslušných odvodov za mesiac december 2006, ktoré sú kryté stavom bežného účtu k 
31.12.2006. Záväzok vo výške 1 470 tis. Sk voči SNM Bratislava prechádza z roku 2002. Priamy 
záväzok voči dodávateľom predstavuje výšku 188 838,00 a zrážky zo mzdy vo výške 277 
318,00Sk. 
 
Záver 
 
Medzi najúspešnejšie kultúrne aktivity SNM – MURK v roku 2006 patrila 3. medzinárodná vedecká 
konferencia Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, kultúry, jazyka a literatúry, pripravená 
pri príležitosti 50. výročia vzniku múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry a 52. Slávnosti kultúry 
Rusínov – Ukrajincov Slovenskej republiky 
Ukončila sa realizácia stavby Rekonštrukcia a plynofikácia budov múzea, začatej 1. júla 2005 
a financovanej z operačného programu Základná infraštruktúra a to výmenou okien na 
administratívnej a starej časti hlavnej expozičnej budovy múzea. 

Veľmi naliehavým problémom je reštaurovanie zbierkových predmetov. Pre nedostatok 
finančných prostriedkov je už 12 rokov pozastavené reštaurovanie 3 kusov ukrajinských starotlačí 
a päť rokov sa nepokračuje v reštaurovaní ikonostasu  z konca 18. a začiatku 19. stor. Na akútnu 
potrebu reštaurovania umeleckých diel upozornila múzeum aj previerková komisia MK SR. Potrebné 
je taktiež pokračovať v začatej výmene šindľovej a slamenej krytiny na objektoch ľudovej 
architektúry v skanzene múzea (v roku 2005 bola kompletne vymenená šindľová krytina na objekte 
dedinskej krčmy s vozárňou zo začiatku 19. storočia). Niektoré objekty v skanzene sú v havarijnom 
stave. 

Hlavná kultúrno-historická expozícia múzea si vyžaduje výmenu zastaralej  a nefunkčnej 
audiovizuálnej techniky a v súvislosti s elektronickým spracovaním zbierok múzeum potrebuje 
lepšie vybavenie počítačovou a digitálnou technikou. 
 
 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 
Od 1. januára 2006 bolo SNM-HM, Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry transformované na 
SNM-HM, Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. Celá činnosť v 1. polroku 2006 bola podriadená 
postupnej transformácii múzea na samostatnú zložku v rámci Slovenského národného múzea.  
Od 8. júna 2006 je MKCHS samostatnou organizačnou jednotkou SNM.  
 
Bežný transfer 

 
Náklady na činnosť dosiahli v  roku 2006 výšku 1 358 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku  2005 vzrástli celkové náklady o 224 tis. Sk, t.j. o cca 20 %.  
 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                2005    2006   

Spotrebované nákupy  sk.50 10 480 
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Služby                          sk.51 690 280 
Osobné náklady           sk.52 418 598 
Dane a poplatky           sk.53 16 0 
Ostatné náklady           sk.54 0 0 
Odpisy                          sk. 55 0 0 
NÁKLADY CELKOM 1134 1358 

 
 
 
 
 
Spotrebované nákupy 
 

V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 480 tis. Sk. Náklady na spotrebované 
nákupy v 35,34% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 15,4% celkových nákladov.   

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy 
o 470 tis. Sk. Takmer celá suma bola použitá na interiérové vybavenie nového pracoviska 
v Devínskej Novej Vsi. Spotreba kancelárskych potrieb bola minimálna. Múzeu pribudli náklady na 
energie vzhľadom na prevádzku novej budovy.  

          
Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 

 
2005    2006    

Spotreba materiálu 6 268 
Spotreba energie 0 209 
Predaný tovar 4 3 
SPOLU 10 480 

 
   
Spotrebované služby 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v  2006 výšku 280 tis. Sk. V porovnaní 
s rokom 2005, kedy bola realizovaná expozícia, náklady na služby poklesli o 410 tis. Sk. 

Náklady na opravy a údržbu sme na novom pracovisku zatiaľ nepotrebovali. Náklady na 
cestovné boli vo výške 1 tis. Sk, t.j. o  2 tis. Sk menej  v porovnaní s rokom 2005, keďže na 
odbornú činnosť sme využívali náklady veľmi úsporne a bola realizovaná len 1 služobná cesta na 
odborný seminár v Galante. Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom vyššie o 4 
tis. Sk, čo súvisí so slávnostným otvorením múzea pre verejnosť. 

Náklady na ostatné služby sú nižšie ako v roku 2005 o 414 tis. Sk, čo je relatívny pokles, 
keďže v minulom roku boli tieto náklady navýšené o účelovú dotáciu na expozíciu. Sčasti nové sú 
pre nás aj náklady na výkony spojov, vzhľadom na vybavenie nového pracoviska internetom, 
pevnou linkou a mobilným telefónom.   

 
Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 

 
2005   2006  

Opravy a údržba 0 0 
Cestovné 3 1 
Náklady na reprezentáciu 0 5 
Služby 687 273 

SPOLU 690 280 

 
Osobné náklady 

Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 598 tis. Sk. Osobné náklady tvoria 44 % 
celkových nákladov.  

 
Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
2005  2006  

Mzdové náklady 302 441 
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Zákonné poistenie 101 133 
Sociálne náklady    15 24 
SPOLU 418 598 
 
Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2006 nebol pevne stanovený. K 1.5.2006 sme 

zamestnali 3 nových pracovníkov na čiastočné úväzky. Od 1.10.2006 sme uzavreli Dohodu 
o vykonanej práci s ďalšou odbornou pracovníčkou. 

Mzdové náklady  boli vo výške 441 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo výške 35 tis. Sk. 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vzrástli mzdové náklady o 180 tis. Sk, čo bolo  
spôsobené personálnym doplnením pracoviska a tiež z dôvodu valorizácie miezd.   
 
Ostatné náklady 
 

Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 
 

2005  2006  

Dane a poplatky 16 0 
Ostatné náklady 0 0 
Odpisy                      0 0 
SPOLU: 16 0 
 
 Náklady v skupine Ostatné náklady  v porovnaní s rokom 2005 poklesli na 0, keďže 
pracovisko sa presťahovalo z priestorov na Bratislavskom hrade do novej budovy v Devínskej Novej 
Vsi. Táto budova je majetkom obce a múzeum je v nej v podnájme za symbolické nájomné 1 tis. 
Sk.    
 
Náklady na prevádzku budov 
 Celkové náklady na prevádzku budovy spočívajú pre nás v platení energií a vody. K 31. 
12.2006 sme zaplatili za elektrickú energiu, plyn a vodné-stočné sumu vo výške 209 tis. Sk.  
 
Kapitálový transfer 
 
Na akvizičnú činnosť z príspevku MK SR bola pre SNM-MKCHS na rok 2006 schválená suma 50 
000,- Sk. Táto suma bola rozhodnutím Akvizičnej komisie upravená na 36 000,- Sk. Sumu sme 
vyčerpali v 2. polroku 2006 na nákup zbierkových predmetov. 

 
Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 

 
2005 2006 

Tržby zo vstupného      602        0               7 
Tržby za predaj publik. 604 0 3 
Tržby ost.                     649 0 0 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 0               10             

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.06.2006 výšku 10 tis. Sk. V predošlom období 

naše pracovisko nemalo žiadne vlastné výnosy.  
Vzhľadom na získanie vlastných priestorov a sprístupnenie expozície a krátkodobých výstav 

malo MKCHS návštevnosť v roku 2006 celkovo 1253 návštevníkov. 
 
 
 
 
 
 

Porovnanie návštevnosti 
 
 2005 2006 % zmena oproti 

roku 2005 
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Bratislavský hrad 0   
Devínska Nová Ves  1253  
SPOLU: 0 1253  

 
Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

 2005 
 

2006 
 

% zmena oproti 
roku 2005 

Bratislavský hrad 0   
Devínska Nová Ves  7  
SPOLU: 0 7  

 
Tržby za predaný tovar, v našom prípade publikácie, dosiahli výšku 3 tis. Sk.  

 
 
Hodnotenie fondov organizácie 
 
V roku 2006 MKCHS nečerpalo z fondu reprodukcie. 
 
Vyhodnotenie programov 
 
Múzeum pracovalo na programe O8S0106 s finančnými prostriedkami vo výške 947 tis. Sk, ktoré 
boli vyčerpané v súlade s rozpočtom. 
 
Výnosy 
  
 Výška výnosov múzea za rok 2006 je 1 020 tis. Sk. Celková výška nákladov je 1 358 tis. Sk. 
Hospodársky výsledok SNM-MKCHS k 31.12.2006 je strata 338 tis. Sk.  
 

Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 
 2005 2006 
Výnosy 1163 1020 
Náklady 1134 1358 
Hosp. výsledok 29 -338 

 
 

MKCHS v roku 2005 ešte ako dokumentačné centrum nemalo žiadne vlastné výnosy a výnosy 
boli tvorené len z príspevku zo štátneho rozpočtu.  

V roku 2006 vzhľadom na celkom nové okolnosti – transformácia dokumentačného centra na 
múzeum s prenajatými expozičnými, výstavnými a kancelárskymi priestormi, obsadenie 
nevyhnutných pracovných pozícií a základné vybavenie prázdnych nových priestorov, prevádzka 
budovy – výrazne vzrástli náklady. Pri minimálnych ziskoch z predaja tovaru a tržieb, ktoré 
vzhľadom na charakter múzea nikdy nebudú môcť byť oveľa vyššie, sme museli výrazne úsporne 
robiť odbornú činnosť, aby sme mohli zabezpečiť základné fungovanie nového pracoviska. Táto 
skutočnosť poukazuje na potrebu nevyhnutne vyššieho príspevku zo štátneho rozpočtu na činnosť 
Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. 
 
 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 
Plnenie ukazovateľov organizácií 
 
V roku 2006 zo štátneho rozpočtu  bolo  Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku na jeho celoročnú 
činnosť   pridelených  5 700 000,00 Sk  a rozpočtovým opatrením č. 2 upravených na  5 758 
000,00 Sk a Rozpočtovým opatrením č. 3 bol rozpočet múzea ku koncu roku 2006 znížený o 20 
000,00 Sk, čím dosiahol výšku 5 735 000,00 Sk.  
 Uvedeným  obnosom  sa múzeu podarilo vykryť len tie najnutnejšie výdavky súvisiace 
s prevádzkovaním múzea a úloh vyplývajúcich z plánu hlavných úloh na rok 2006. 
Z dôvodu kritického stavu Kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej sme sa rozhodli zabezpečiť 
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu tohto, z vlastných prostriedkov ŠR, keď 
aj na úkor niektorých výskumných úloh a podujatí múzea.  
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Vychádzajúc z  výpočtov za prechádzajúce obdobia reálnym prídelom zo ŠR by bola suma  
7 600,00 Sk, vypracovaná v rozpočte na rok 2007.  
 
Bežný transfer  
 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku 5 736 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím 
roku  2005   celkové náklady  poklesli o 986 tis. Sk, t.j. cca o 14,7 %.   
 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                Rok 2005       Rok 2006    

Spotrebované nákupy  sk.50 1045 828 
Služby                          sk.51 2817 1092 
Osobné náklady           sk.52 2658 3115 
Dane a poplatky           sk.53 15 17 
Ostatné náklady           sk.54 31 31 
Odpisy                         Sk. 55 156 653 
NÁKLADY CELKOM 6722 5736 

 
 

Spotrebované nákupy 
 
V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku 828 tis. Sk, čo je pokles o 217 tis. oproti roku 
2005 toho istého obdobia.  Náklady na spotrebované nákupy v roku 2006 tvoria 14 % z celkových 
nákladov, z toho náklady na energie tvoria 7 % celkových nákladov.   
           1 
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku poklesli náklady na spotrebované nákupy 
 približne o 28 % , t.j. o 298 tis. Sk. 
V skupine spotreba materiálu oproti roku 2005 poklesli náklady o viac ako 57 %, t.j. o 455 Sk. 
Pokles týchto nákladov je dôsledkom úsporného vybavovania a doplňovania inventáru, spotrebného 
tovaru a odborných technických potrieb vo všetkých troch organizačných jednotkách SNM-MKMS. 
          

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

Rok 2005    Rok 2006     

Spotreba materiálu 787 332 
Spotreba energie 255 414 
Predaný tovar 3 1 
SPOLU 1045 747 
 
Výrazne sa znížili náklady na spotrebu, čistiacich prostriedkov, stavebného a údržbárskeho 
materiálu,  Náklady na kancelárske potreby dosahujú výšku tej istej úrovne, ako v roku 2005.  
Pokles 14 tis.  Sk sme zaznamenali v spotrebe PHM, čo  súvisí jednak s maximálnym využitím 
služobného motorového vozidla so  zlúčením viacero  služobných ciest  v roku 2006 v zmysle 
úsporných opatrení,  jednak s prevedením pracovných kompetencií na pracovníka prijatého do 
stáleho pracovného pomeru na pracovisku Pamätný dom K. Mikszátha v Sklabinej.   
 Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 
vzrástli o 62 %, t.j. o 159  tis. Sk. Príčinou výrazného nárastu v spotrebe energie je  neustále 
zvyšovanie poplatkov za  spotrebu elektrickej energie, a nie v poslednom rade to, že v roku 2005 
náklady za spotrebu elektrickej energie na Žižkovej 18 znášalo GR SNM.  
 
Spotrebované služby 
 
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 1 092 tis. Sk. Tieto náklady 
tvoria cca 19 % z celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 poklesli  
náklady na služby o 40 %, t.j. o 1 492  tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu v porovnaní s rokom 2005 poklesli   o 80  % , t.j. o 203  tis. Sk.  
V roku   2005 boli  v  týchto nákladoch zahrnuté náklady  vo výške 145 tis. Sk, vynaložené na 
bežné opravy a údržbu objektov SNM-MKMS (maliarske práce na Žižkovej a v kaštieli I. Madácha 
v Dolnej Strehovej, elektromontážne práce, inštalačné a opravárske práce, montovanie 
bezpečnostných železných mreží atď.).  
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Náklady na cestovné činili 33  tis. Sk, t.j. o 32  tis. Sk  menej   v porovnaní s  rokom 2005, čo je 
menej  cca o 50 %.  V týchto nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na cestovné na výstavy 
realizované vo vysunutých pracoviskách SNM-MKMS, na výskumné práce vo vybraných regiónoch 
vlastnými odbornými pracovníkmi, ako aj rozvoz zbierkových predmetov po uplynutí termínu 
výpožičky. 

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom  vyššie o 2 tis. Sk, neprekračujú 
však stanovený limit 7 tis. Sk.          
  
Náklady na ostatné služby poklesli  o 1 492 tis. Sk, t.j. o 60  % v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roku. V tejto skupine výrazne poklesli  náklady na služby zahŕňajúce väčšinou náklady 
vynaložené na uskutočňovanie jednotlivých aktivít a s ním spojené výdavky. Práce vykonávané 
v roku 2005 ako bola preprava a reštaurovanie zbierkových predmetov , čistenie a údržba 
výstavného fundusu a stálej expozície, náklady na grafické a tlačiarenské práce, stolárske 
a servisné práce atď. boli minimalizované prieskumom trhu, tlačiarenské práce vo veľkej miere 
vykonávané vlastnými odbornými pracovníkmi. Telekomunikácie, náklady na revízie a ochranu 
objektov zostali približne na úrovni minulého roku.   

 
Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 

 
Rok 2005     Rok 2006      

Opravy a údržba 253 50 
Cestovné 65 33 
Náklady na reprezentáciu 5 7 
Služby 2494 1002 

SPOLU 2817 1092 

 
Osobné náklady 
 
Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 3 115  tis. Sk. Osobné náklady tvoria vyše  54  %  
celkových   nákladov. V porovnaní s rokom   2005 vzrástli tieto náklady o 31 % , t.j. o 973 tis. Sk. 
Nárast  osobných nákladov ovplyvnila jednak valorizácia miezd v I. polroku 2006, čo v MKMS činí 
43 tis. Sk, jednak prijatie 1 odborného  zamestnanca   do stáleho pracovného pomeru a 2 
pracovníkov na dobu určitú, v lehote trvania na jeden (1) rok.  
 

Osobné náklady (v tis. Sk) 
 

Rok 2005  Rok 2006   

Mzdové náklady 2059 2343 
Zákonné poistenie 11 683 
Sociálne náklady 72 89 
SPOLU 2142 3115 
 
Súčasné personálne obsadenie deviatich (9) pracovníkov múzea je nasledovné: 
 

- riaditeľ SNM –MKMS 
- 3 kurátori:  
- 2 dokumentátori 
- 2 lektori  
- 1 finančný referent  

 
Tak ako  v minulom roku, aj v tomto roku sa niektoré pracovné miesta podarilo vykryť formou 
zamestnania externých  pracovníkov na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti. 
Mzdové náklady ku koncu roku 2006  boli vo výške 2 343 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo 
výške 320  tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 kedy sme v OON dosiahli výšku 
504 tis. Sk, sa javí rapídny pokles mzdových prostriedkov z titulu uzatvárania pracovnej činnosti na 
dohody. Mierne zvýšenie mzdových prostriedkov (ako to už bolo uvedené v predchádzajúcej časti) 
bolo zapríčinené jednak valorizáciou miezd, jednak vyplatením mimoriadnych odmien .  

Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 320 tis. Sk. Náklady na 
OON tak boli v roku 2006 o takmer 63 %,  t.j. o 184 tis. Sk nižšie, ako   v rovnakom období roku 
2005, a to  hlavne z dôvodu realizácie plánu hlavných úloh vlastnými odbornými pracovníkmi, ktorí 
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boli do stavu stálych pracovníkov prijatí práve za účelom odbúravania nákladov na mimopracovnú 
činnosť. 
V roku 2005 bol vysoký počet uzatvorených dohôd značne zapríčinený rozšírením putovnej výstavy 
B. Balassiho, do neplánovaných regiónov, ako aj zahájením série podujatí s názvom „Salón 
múzea“.  

 
Sociálne náklady v roku 2006 sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 vyššie o viac 

ako   23 %,   t.j. o 17 tis. Sk. 
 

Ostatné náklady 
 

Členenie ostatných nákladov     (v tis. Sk) 
 

Rok 2005  Rok 2006  

Dane a poplatky 15 17 
Ostatné náklady 31 31 
Odpisy                      156 653 
SPOLU: 202 701 
 
 
Náklady  v  skupine  Ostatné náklady vzrástli  v porovnaní s rokom 2005  približne o 499 tis. Sk, 
t.j. cca o 247 %.  Ostatné náklady tvoria takmer 12  % z celkových nákladov.  
Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady v roku 2006 činia  653 
tis. Sk, čo je o viac ako v roku 2005 o 497 tis. Sk.  Mierny nárast sme zaznamenali v položke dane 
a poplatky.  Položka ostatné náklady v roku 2006, zostala na úrovni roku 2005.   
Náklady na prevádzku budov 
 
 Celkové náklady na prevádzku budov vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom  o 174 
 % t.j. o 201 tis. Sk. Nárast nákladov vznikol hlavne tým, že v roku 2005 bol mimo prevádzky PD 
K.Mikszátha v Sklabinej z dôvodu rekonštrukcie.     
 
Kapitálový transfer 
 
Na akvizičnú činnosť z príspevku MK SR bola pre SNM-MKMS na rok 2006 vyčlenená suma vo 
výške:  
       210 000,00 Sk 
čerpané v roku 2006                               210 000,00 Sk 
 
MKMS má na svojom zbierkovom fonde ku koncu roku 2006 764  ks zbierkových predmetov, čo 
predstavuje  633 prírastkových čísiel. Z celkového počtu zbierkových predmetov SNM-MKMS 
získalo v roku  2006  76 ks predmetov: 
 z toho:    kúpou 41 ks 
 
Celková suma vynaložená na kúpu zbierkových predmetov v roku 2006 činí  210 tis. Sk.  
 
 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 Stúpajúcu tendenciu vykazujeme u príjmoch z vlastných výnosov v dôsledku rekonštrukcie 
Pamätného domu K. Miszátha v Sklabinej a záreveň otvorenia dlhodobej expozície v PD a neustálej 
aktualizácie výstav v Kaštieli I. Madácha v Dolnej Strehovej . 

 
Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 

 
Rok 2005 Rok 2006 

Tržby zo vstupného      602        74 143 
Tržby za predaj publik. 604 3 3 
Tržby ost.                     649 94 0 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 170 146 
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V roku 2005 bolo do ostatných tržieb započítané zúčtovanie fondov z roku 2004 vo výške 94 tis. 
Sk. 
 
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2006 výšku 146 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2005 vzrástli vlastné výnosy o 71 tis. Sk . 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 143 tis. Sk,  teda výška vlastných 
výnosov je závislá najmä od návštevnosti. Ku koncu roku 2006 dosiahla návštevnosť v SNM – 
Múzeum  kultúry Maďarov na Slovensku 9 342  osôb, z toho  3 677 neplatiacich. Oproti 
porovnateľnému obdobiu roku 2005 SNM – Múzeum  kultúry Maďarov na Slovensku  zaznamenalo 
skoro o dvojnásobok vyššiu návštevnosť osôb. Z dôvodu nárastu výšky vstupného na rôzne časti 
expozícií a výstav ako aj sprevádzkovania zrekonštruovaných častí  má veľký vplyv na dosahované 
vlastné výnosy. 
 
Návštevnosť stúpla vďaka zrekonštruovanému Pamätnému domu Kálmána Mikszátha v Sklabinej, 
ktoré bolo financované z účelových prostriedkov z roku 2005,kde bola zároveň otvorená dlhodobá 
expozícia „Tu prežil...., ktorá sa teší dostatočnej návštevnosti. 
            5 
 Stúpajúca tendencia návštevnosti hlavne v letnom období sa javí aj v Kaštieli I. Madácha v Dolnej 
Strehovej a mierne aj  v  Brämerovej kúrii na Žižkovej 18. Návšteva v Brämerovej kúrii je však 
ovplyvnená zlými podmienkami okolia budovy (parkovanie, časté komunikačné zmeny). 
 

Porovnanie návštevnosti 
  

Rok 2005 
 
Rok 2006 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície  a výstavy 5877 9342 58,9 
 

SPOLU: 5877 
 

9342 58,9 

 
 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 
  

Rok 2005 
 

 
Rok 2006 
 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 74  143 93,2 
SPOLU: 74  143 93,2 

 
 Okrem výnosov z predaja služieb má SNM – Múzeum  kultúry  Maďarov na Slovensku  

mínusovú hodnotu vo výške – 96 tis. Sk, ktorou sa zaťažilo preradením  predajných publikácií do 
nepredajných.     
                                                                
        Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2006 pre SNM – Múzeum  kultúry Maďarov   bol 5 
700  tis. Sk. Úprava rozpočtu k 30. 6. 2006 bola z dôvodu valorizácie miezd . Celkový príspevok na 
rok  2006 pre SNM -  Múzeum  kultúry Maďarov na Slovensku  bol 5 758 tis. Sk, t.j. 101 % z 
plánovanej výšky dotácie zo ŠR.    
 
Hodnotenie fondov organizácie 
 Na základe predpokladanej tvorby odpisov v roku 2006  výška  fondu reprodukcie je 
stanovená na 687 000,00 Sk z čoho: 

- 635 tis. Sk bolo požiadané na prípravnú a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kaštieľa 
I.Madácha v Dolnej Strehovej, ktorá bola do konca roku 2006 zrealizovaná. 

 
 Fond reprodukcie z tvorby odpisov v roku 2006 dosiahol výšku 653 tis. Sk. 
 Rezervný fond je nulový.  
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na schválené 
projekty na kultúrne aktivity v roku  2006 

- netýka sa  
 
Vyhodnotenie programov  
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Finančné prostriedky v programe O8S0106 vo výške 5 738  tis.Sk boli  vyčerpané v súlade 
s upraveným rozpočtom na rok 2006 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku   
   

Výška výnosov SNM – Múzeum  kultúry  Maďarov  na Slovensku   za rok   2006 je   
5 788 tis. Sk. Celková výška nákladov je 5 736 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM – Múzea kultúry 
Maďarov na Slovensku  k 31.12.2006 je + 52 tis.Sk 
 

 
 
 
Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 

  
Rok 2005 
 

 
Rok 2006 
 

Výnosy 5647 5788 
Náklady 6722 5736 
Hosp. výsledok - 1075 52 
 

 Hospodársky výsledok za rok 2006 odzrkadľuje správnosť dosiahnutého  navýšenia finančných 
prostriedkov, ktorej sa MKMS domáhalo v záujme  kvalitného a včasného plnenia rozsiahlych a 
náročných aktivít plánu hlavných úloh pre rok 2006. Dôvodom zlepšenia hospodárskeho výsledku 
v roku  2006 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 je na jednej strane vyššia  prevádzková 
dotácia   pre rok 2006, na druhej strane úspora prevádzkových nákladov. Uvedený hospodársky 
výsledok bol dosiahnutý aj vďaka racionalizačným opatreniam. Z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov boli obmedzené  nákupy a niektoré akcie podľa miery dôležitosti. V porovnaní s rokom 
2005 je v roku 2006 nárast hospodárskeho výsledku v sume 52 tis. Sk.  Tento trend však nie je 
trvalo udržateľný, nakoľko výrazne obmedzuje činnosť organizácie  a nedáva resp. nezaručuje 
činnosť, ktorá by bola v súlade s plánom hlavných úloh.  

 
 
Podnikateľská činnosť 

- netýka sa 
 
Program hospodárnosti 
 
1 Plní sa - Pri používaní rozpočtových prostriedkov zachovávať maximálnu hospodársnoť 
a efektívnosť ich použitia.  
SNM-MKMS dodržiava reštrikčtné opatrenia z predchádzajúcich rokov na zachovanie úsporného 
hospodárenia a efektívneho využívania finančných prostriedkov.  
Nákup tovaru a služieb sa obmedzuje na potrebné účely priamo súvisiace s činnosťou múzea.  
2. Plní sa – Zdroje použité na určitú činnosť, obstaranie služby, resp. tovaru  
vynakladať v súlade so zákonom NR SR O verejnom obstarávani č. 263/99 Z.z. v platnom znen 
3. Plní sa – U výdavkov na reprezentačné účely dodržať rozpis rozpočtu na rok 2006. 
Limit nákladov na reprezentačné nebol prekročený, je na úrovni stanoveného limitu. Jeho čerpanie 
je mesačne sledované.  
Na reprezentačné účely neboli čerpané finančné prostriedky z iných zdrojov.  
4.Plní sa -  Pri zahraničných     cestách maximálne využívať možnosti hradenia pobytu  
pracovníka  SNM-MKMS pozývateľom, resp. sponzorom. 
V položke „cestovné“, dosiahlo múzeum takmer 100 %-né zníženie nákladov, ktoré pripisujeme 
v TU jednak vybudovaniu vlastnej inšpekčnej izby na vzdialenom pracovisku, jednak obmedzením 
zahraničných služobných ciest na 1 deň, resp. na základe dobrých pracovných vzťahov hradeniu 
pobytov pracovníka pozývateľom.  
5.  Plní sa – Tovar, ktorý bezprostredne nesúvisí s činnosťou organizácie, nakupovať po 
predchádzajúcom písomnom odsúhlasení riaditeľom múzea a námestníkom GR SNM pre úsek 
ekonomiky.  
V roku 2006 SNM-MKMS nenakupoval žiadny špeciálny tovar, ktorý by bezprostredne nesúvisel  
s činnosťou múzea.  
6. Plní sa – V roku 2006 nebola voči pracovníkom múzea uplatnená žiadna škoda. 
7. Plní sa – Služobné vozidlá sa používajú výhradne s písomných súhlasom riaditeľa SNM-MKMS na 
základe vopred vyhotovenej „Žiadanky na prepravu“.  
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Služobné motorové vozidlo múzea sa používa výlučne so súhlasom riaditeľa SNM-MKMS na 
prepravu osôb, materiálu a zbierkových predmetov. Najviac sa využíva na pracovných cestách 
z dôvodu zabezpečenia plynulej prevádzky pridelených zariadení v Sklabinej a Dolnej Strehovej, 
výskumoch, získavania zbierkových predmetov atď.  
8. Plní sa – Náklady na poštovné v roku 2006 mierne klesli oproti rovnakému obdobiu roku 2005 
(cca o 12 tis. Sk.) 
9. Plní sa – Náklady na telekomunikačné služby v roku 2006 sa znížili oproti roku 2005 takmer o 20 
tis. Sk, čo pripisujeme vyššiemu využívaniu internetových služieb pri vzájomnej komunikácii medzi 
pracoviskami, ako aj pracovnými partnermi.  
10. SNM-MKMS odoberá 1 dennú  tlač: Új Szó (bez náhrady) 
11. Plní sa – Externé školenia využívať len v odôvodnených prípadaoch. 
Účasť na 2 školenia (EU, ESEZ). 
 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie, zistené závery 
a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 
 
V SNM – MKMS nebola v roku 2006 vykonaná žiadna vonkajšia kontrola. 

 
             

Múzeum židovskej kultúry  
 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2006 výšku 6.893 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 
obdobím roku  2005 vzrástli celkové náklady o 803  tis. Sk, t.j. o 13,19%.   
 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                2005      2006   

Spotrebované nákupy  sk.50                      808                       959     
Služby                          sk.51                     1821                   1 633 
Osobné náklady           sk.52 3007 3309 
Dane a poplatky           sk.53 3 5 
Ostatné náklady           sk.54 64 - 
Odpisy                         Sk. 55 387 987 
NÁKLADY CELKOM 6090 6893 
 

Spotrebované nákupy 
 

V roku 2006 dosiahli spotrebované nákupy výšku  959 tis. Sk. Náklady na spotrebované 
nákupy v roku 2006 tvoria 13,91 % z celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 2,83 % 
celkových nákladov.  

V porovnaní s obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy o približne 
18,69% (151 tis. Sk). V skupine spotreba materiálu vzrástli   náklady o viac 43,49% (137 tis. Sk). 
Nárast o 46 tis. Sk spôsobil nákup PC, scannera, dig. záznamníka,  nákup kníh o 81 tis. 
Sk, kancelárskeho nábytku o 33 tis. Sk.  Spotreba kancelárskeho materiálu vzrástla o 26 tis. Sk. 
Poklesla spotreba PHM o 39 tis. Sk. 

Náklady na energie vzrástli  v porovnaní s  obdobím roku 2005 o viac 77,78 % (105  tis. 
Sk). Nárast  spôsobilo rozúčtovanie nákladov energií na jednotlivé útvary SNM. Náklady  na  
elektrickú energiu  vzrástli o 104 tis. Sk, plyn o 4 tis. Sk, pokleslo vodné a stočné o 4 tis. Sk.  
Pokles nastal v skupine predaný tovar  – o 91 tis. Sk (25,42 %). 

 
          

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

2005    2006     

Spotreba materiálu 315 452 
Spotreba energie 135 240 
Predaný tovar 358 267 
SPOLU 808 959 
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Spotrebované služby 
 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2006 výšku 1 633 tis. Sk. Tieto 
náklady tvoria 23,69% z celkových nákladov. V porovnaní s  obdobím roku 2005 poklesli o 188 tis. 
Sk t.j. 10,32% 

Náklady na opravy a údržbu výrazne poklesli o67,74 % t.j. 105 tis. Sk v porovnaní 
s rokom 2005. V roku 2006  náklady na napr. opravy a údržbu motor. vozidla boli 45 tis. Sk (na 
účet 511, ale aj na 501 je 7 tis. Sk)  a opravy  kancelárskej a výpočtovej techniky 5 tis. Sk.  

Náklady na cestovné boli vo výške 252 tis. Sk, t.j. o 1 tis. Sk viac v porovnaní s  rokom 
2005. V týchto nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na cestovné na otvorenie výstav 
prezentovania židovskej kultúry v zahraničí  (počtom 16 zahraničných služobných ciest) vo výške 
202 tis. Sk. Rozdiel tvoria náklady na cestovné v tuzemsku.  

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2005 nižšie o 1 tis. Sk. Rozpočet na 
reprezentáciu bol 12 tis. Sk, rozdiel bol vykrytý zo sponzorského daru – p. Bebjajová. 

Náklady na ostatné služby poklesli  o 83 tis. Sk, t.j. o 5,93 %. V tejto skupine sa zvýšili 
o 36 tis. Sk náklady na telekomunikácie. Vyššie boli náklady na tlač, inšt. a deinštaláciu o 63 tis.  
Sk.  Poklesli náklady na poštovné  o 15 tis. Sk, internet o 17 tis. Sk,  upratovanie o 49 tis. Sk 
ostatné služby  o 63 tis. Sk   

 
 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 
 

2005     2006     

Opravy a údržba 155 50 
Cestovné 251 252 
Náklady na reprezentáciu 15 14 
Služby 1400 1317 

SPOLU 1821 1633 

 
 
Osobné náklady 

Osobné náklady dosiahli v roku 2006 výšku 3 309 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 
48,01% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom  2005 vzrástli tieto náklady o 10,04 % (302 
tis. Sk).  

 

Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
2005  2006  

Mzdové náklady 2286 2452 
Zákonné poistenie 641 709 
Sociálne náklady 80 148 
SPOLU 3007 3309 
 
 
Múzeum židovskej kultúry  k 31.12. 2006  malo   12  zamestnancov.  1 zamestnanec 

ukončil pracovný pomer k 1.6.2006, 1 zam. bol prijatý k 1.4.206 a zároveň aj prac. pomer ukončil 
k 1.9.2006 a l zamestnanec bol prijatý od 1.7.2006.   

Mzdové náklady k 31.12.2006 boli vo výške 2 452 tis. Sk. V porovnaní s obdobím roku 
2005 vzrástli  o 7,26%.  Nárast bol spôsobený z dôvodu vyplatenia vyšších odmien oproti roku 
2005 o 67 tis. Sk, valorizáciou miezd  výškou 71 tis. Sk , vyplatenia živ. jubilea 17 tis. Sk.  

Náklady na OON boli  vo výške 260 tis. Sk a  boli o 31,03% nižšie (117 tis. Sk), ako v  
roku 2005.  V porovnaní s rozpočtom (bez vl. zdr.) vzrástli o 160 tis. Sk. V porovnaní s rozpočtom 
(+vl.zdr.) o 60 tis. Sk.  Ich nárast bol spôsobený počtom (9) výstav – kultúrny program -, 
a vydaním publikácii  (4) – korektúry, preklady.  

Sociálne náklady vo výške 148 tis. Sk sú v porovnaní s rokom 2005 vyššie o 85,00 %, 
(68tis. Sk). Zvýšenie bolo spôsobené  prídelom do SF vyššie o 30 tis. Sk. O 36 tis. Sk sa zvýšil  
príspevok na stravu.  

 
Ostatné náklady 
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Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 
 

2005  2006  

Dane a poplatky 3 5 
Ostatné náklady 64 0 
Odpisy                      387 987 
SPOLU: 454 992 
 
 Náklady v skupine Ostatné náklady ich najvyššiu čiastku  tvoria zaúčtované  odpisy vo 
výške 987 tis. Sk. Odpisy tvoria 14,32% z celkových nákladov. Najvýraznejšie na ich výšku sa 
podieľa Archivačný systém v Nitre. V roku 2006 bol prevod do RF  vo výške 161 tis. Sk.   
 
Náklady na prevádzku budov 
 
 Na prevádzku budovy  MŽK na Židovskej 17 za rok 2006 boli vynaložené náklady vo 
výške 528 t tis. Sk ( nájomné 192 tis. Sk služby spojené s nájmom 72 tis. Sk , strážna služba 240 
tis. Sk, prenájom rohoží 12 tis. Sk, spotr. materiál 11 tis. Sk). Neboli vyúčtované skutočné náklady 
za služby spojené s prenájom za obdobie rokov 2004 a 2005.  
            Náklady na  prevádzku miestností MŽK - Vajanského nábreží  2 boli vynaložené vo 
výške 185 tis. Sk. (el. energia 95 tis. Sk, plyn 45 tis. Sk, vodné a stočné 17 tis. Sk, strážna služba 
17 tis. Sk odpad 5 tis. Sk, revízie a obsluha 6 tis. Sk).  V I. polroku 2005 neboli rozúčtované 
náklady na jednotlivé strediská.  
 
            Na prevádzku synagógy v Prešove sme sa podieľame nákladmi na spotrebu el. energie  
v sume 18 tis. Sk.  
 

Porovnanie celkových výnosov (v tis.Sk) 
  

2005 
 
2006 

Tržby zo vstupného      602        122 147 
Tržby za predaj publik. 604 360 267 
Tržby ost.                     648,613,621 575 583 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 1057 997 

    
Vlastné výnosy a tržby dosiahli k 31.12.2006 výšku 997 tis. Sk. V porovnaní s  obdobím roku 
2005 poklesli  vlastné výnosy o 60 tis. Sk . V porovnaní s rozpočtom sme zaznamenali nárast 
o 447 tis. Sk.  
 
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 147 tis. Sk, ktoré oproti roku 

2005 vzrástlo o 25 tis. Sk (20,49%), ich výška závisí od návštevnosti. Ku dňu 31.12. 2006 dosiahla 
návštevnosť v SNM – Múzeum židovskej kultúry 35276 osôb, z toho 4257 platiacich. Na počte 
neplatiacich návštevníkov sa v podstatnej miere podieľalo otvorenie expozície holokaustu v Nitre  
(10747 osôb).Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2005 SNM – Múzeum židovskej kultúry  
zaznamenalo vyššiu návštevnosť o 24541 osôb, no na vstupnom sa to neodzrkadlilo, nakoľko sme 
zaviedli  rôzne výšky vstupného na rôzne časti expozícií a výstav a exp. v Nitre (vstupné patrí 
mestu Nitra).   

V porovnaní s rozpočtom  150 tis. Sk sme nenaplnili o 3 tis. Sk.  
 
 Tržby za predaj publikácií poklesol o 93 tis. Sk oproti roku 2005. V roku 2006 boli vydané 4 

tituly v náklade  1100 ks.  V porovnaní s plánovaným rozpočtom 350 tis. Sk boli nižšie o 83 tis. Sk.   
 
 Ostatné tržby (sponzorské) dosiahli výšku 353 tis. Sk  (50 tis. Sk sme plánovali).    

 
Porovnanie návštevnosti 

  
2005 

 
2006 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície  a výstavy 10735 35276 +228,61 
SPOLU: 10735 35276 +228,61 
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Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

  
2005 
 

 
2006 
 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy 122 147 +20,49 
SPOLU: 122 147 +20,49 
 
 
Iné zdroje:                                                                  
         Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2006 pre SNM – Múzeum židovskej kultúry  bol 
4.600 tis. Sk. Úprava rozpočtu k 30. 6. 2006 vo výške 120 tis. Sk bola z dôvodu a poskytnutia 
finančných prostriedkov na Prioritný projekt – prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí.  Celkový 
príspevok na I. polrok 2006 pre SNM -  Múzeum židovskej kultúry  bol   2. 381 tis. Sk,  49,56% z 
plánovanej výšky dotácie zo ŠR. Ďalšia úprava rozpočtu bola vo výške 95 tis. Sk na reedíciu 
odbornej publikácie „Rasové násilie ...“ v ang. jazyku, valorizácia miezd bola vo  výške 71 tis. Sk . 
Úprava – zníženie bolo vo výške 20 tis. Sk. Celkom bol príspevok zo ŠR za rok 2006 vo výške 4866 
tis. Sk.  
Iné zdroje sú vo výške /sponzorské/  v sume 353 tis. Sk.  
 
Výška výnosov SNM – Múzeum židovskej kultúry  za rok 2006 je 5 863 tis. Sk. Celková výška 
nákladov je 6 893 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM – Múzea židovskej kultúry  k 31.12. 2006 je 
strata –  1030 tis. Sk.  

 
Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 

 2005 
 

2006 
 

Výnosy 6036 5863 
Náklady 6090 6893 
Hosp. výsledok -54 -1030 
              
            Jeho výšku(stratu)  ovplyvnili zúčtované odpisy  vo výške 987 tis. Sk  ( Arch. systém 
v Nitre), ako  aj výška stravného - prídel do SF  30 tis., vyplatené živ. jubilea 17 tis. Sk.  
              
Kapitálový transfer 
 
          MŽK bol poskytnutý príspevok z kapitálového transferu na realizáciu investičnej akcie -  - 
15712 – Archivačný systém v Nitre, podprogram 08T0103 vo výške 2 000.000,- Sk.  Ide 
o elektronický systém  archivácie obrazových a textových dokumentov. Celkové náklady na 
realizáciu boli 1.999.997,-- Sk. Nedočerpaný príspevok je 3,- Sk.  
  
- 15714 – Akvizícia zbierkových predmetov , podprogram 08T0106 vo výške 320.000,- 
Sk.  MŽK  obohatilo zbierkový fond o vzácny predmet – Kniha Ester, fragmenty v počte 5 ks, 
hebr. text písaný tušom, farebné ilustrácie. Reštaurovaný v roku 2001 v Prahe.   
 
Hodnotenie fondov  
 
          Fond reprodukcie, odpisy 987 tis. Sk. Prevod do FR bol vo výške 161 tis. Sk na nákup 
zbierkových predmetov. Zdroje na vykrytie odpisov nemáme.  
      
 Finančné prostriedky účelovo viazané na prezentáciu kultúrnych aktivít v zahraničí 
-        program 08T0104. Projekt – výskumná cesta profesora Pavla Mešťana v Izraeli bola 
zrealizovaná v máji 2006 a hodnotená v odborných vedeckých a kultúrnych kruhoch v Izraeli veľmi 
pozitívne. Príspevok sme obdržali vo výške 120.000,-- Sk. Celkové náklady boli 122.481,-- Sk. 
Rozdiel  2.481,- Sk bol hradený  z bežných prostriedkov MŽK.  
- program 08T0103 – reedícia odbornej publikácie  - Rasové násilie – vo výške 95 

tis. Sk . Príspevok bol vyčerpaný v plnej výške 95.000,00 tis. Sk.  
 
 
Zahraničné služobné cesty  - účastníci prof. Mešťan , p. Šupka , p.Korčok  v počte 16.  
Išlo o prezentáciu židovskej kultúry pri otvorení výstav  v Prahe, Szegede, Budapešti, Osvienčime a   
výskumná cesta v Izraeli. 



 205 

 
 
Vonkajšie kontroly – neboli vykonané žiadne .  
 
Podnikateľskú činnosť – nemáme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4 Kapitálový transfer – SNM ako celok 

 
Slovenskému národnému múzeu boli v rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2006 pridelené nasledovné finančné prostriedky účelovo určené ako 
kapitálový transfer:  
 

1. evidenčné číslo investičnej akcie 2408S0106 / 23 
SNM-NKP Hrad Červený Kameň – Častá    32 200 000,00 Sk 

     2. evidenčné číslo investičnej akcie 2408S0106 / 3160  
SNM - Národná stratégia ochrany biodiverzity     1 700 000,00 Sk  
 

V roku 2005 neboli nevyčerpané finančné prostriedky a so súhlasom MK SR tieto  
presunuté do fondu reprodukcie SNM na rok 2006 a vo finančnom vyjadrení sa to týkalo 
týchto stavieb:    

 
3 evidenčné číslo investičnej akcie 2408S0106 / 23    

SNM-NKP Hrad Červený Kameň – Častá   3 422 479,96 Sk 
      4.   evidenčné číslo investičnej akcie 2408S0106 / 3156 

rekonštrukcia kúrií 14-16, Bratislava    3 564 087,00 Sk  
 

V priebehu roku SNM rozpočtovými opatreniami MK SR získal kapitálový príspevok na 
ďalšie investičné aktivity:  
 

5 08T0103 / 15710 
Rekonštrukcia kúrií z Blážoviec     400 000,00 Sk  
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6 08T0103 / 15712 
Archivačný systém SNM-MŽK             2 000 000,00 Sk 

7 08T0106 / 15714 
Akvizície zbierkových predmetom a knižničných fondov  
(pre múzeá menšín)        750 000,00 Sk  

8 08T0107 / 15715 
Nákup motorového vozidla pre SNM-MURK   800 000,00 Sk  

9 08T0103 / 15731  
Rekonštrukcia budovy SNM      910 000,00 Sk  

10 08T0103 / 15716 
Prípojka nn v Múzeu slovenskej dediny    700 000,00 Sk  

11 08T0103 / 15717 
Najstaršie dejiny Slovenska     350 000,00 Sk 

12 08T0103 / 15718 
Zvedaný génius Leonardo da Vinci    450 000,00 Sk  

13 08T0103 / 15719 
Stratený svet mamutov      700 000,00 Sk  

14 08T0105 / 13430 
Centrálna evidencia múzejných zbierok    1 455 000,00 Sk  

15 08T0106 / 15720 
Akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov  2 250 000,00 Sk  

16 08T0107 / 14721 
Nákup motorového vozidla pre SNM – Riaditeľstvo  400 000,00 Sk  

17 08T0107 / 15722 
Nákup motorového vozidla pre SNM – Hudobné Múzeum 200 000,00 Sk  

18 08T0107 / 15723 
Nákup motorového vozidla pre SNM – Spišské Múzeum 800 000,00 Sk 

19 08T0106 / 12390 
Poklady mincí na Slovensku     714 000,00 Sk  

  
V priebehu roku SNM rozpočtovými opatreniami MK SR získal úpravu (zvýšenie) 
kapitálového príspevku na týchto investičných akciách :  
 

20 08S0106 / 15735 
Škola v múzeu       o 525 000,00 Sk  

21 08S0106 / 3 160 
Národná stratégia biodiverzity     o 1 500 000,00 Sk  

22 08T0106 / 16 669 
Nákup kolekcie bábok      o 1 600 000,00 Sk  

 
V roku 2006 SNM na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom výstavby a RR 
SR financoval zo štrukturálnych fondov a programu OPZI 3.1.4 tieto investičné akcie:  
 

23 Rekonštrukcia a plynofikácia SNM-MURK Svidník 
s rozpočtom stavby     

24 Obnova pamätného domu K.Mikszátha v Sklabinej  
 s rozpočtom stavby 

 

 

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov  

(podľa horeuvedeného  bodového označenia)  

 
1. a 3. SNM-NKP Hrad Červený Kameň – Častá 
 2408S0106 / 23  

Limit čerpania kapitálových výdavkov :            32 200 000,00 Sk 
+ z roku 2005        3 422 479,96 Sk 
Vyčerpané         3 422 479,96 Sk 
Čerpanie z rozpočtu na rok 2006    14 041 707,68 Sk  
Na rok 2007 ostáva        18 158 282,32 Sk  
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Rekonštrukčné práce sa realizovali podľa harmonogramu prác. Odovzdaný a prevzatý bol 
z objektov Vstupný objekt, Inžinierske siete a koncom roku aj Ubytovacie zariadenie a Spevnené 
plochy. Tieto objekty boli aj skolaudované príslušným stavebným  úradom. Na stavbe sa do konca 
roku pokračovalo s časťou Francúzskym parkom. Vo vhodnej agrotechnickej lehote sa realizovala 
výsadba projektom navrhnutých komponentov v parkovej časti a realizovala sa trasa chodníkov.  

Vzhľadom k tomu, že sa odberateľ zistil a uplatnil výhrady v projekte navrhnutej, riešenia, 
ktorá v konečnom dôsledku by mala vysoké prevádzkové náklady, bolo nutné prehodnotiť a dať 
vypracovať nový systém závlahy. Dosiahla sa tým úspora takmer 2 mil. Sk. V čase realizácie 
Francúzskeho parku bola prehodnotená aj sortimentná skladba výsevu  bylinných sektorov Parku, 
ktoré boli vynechané pre ich náročnosť pre budúcu prevádzku a údržbu. Práce na realizácii Parku 
prebehli úspešne a koncom sledovaného obdobia na dokončenie ostávalo ešte osadenie svietidiel, 
dokončenie povrchu komunikácii peších ťahov od vstupného priestoru až po most pri hradnom 
paláci.  
Na 80% bol v rámci akcie ukončený posledný z objektov - Jazdiareň, kde nastalo zdržanie z dôvodu 
odbornej polemiky okolo historickej fasády objektu a prístupovej cesty okolo nej. Obstarávateľ 
objektívne zamietol požiadavku KPÚ na riešenie povrchov chodníkov a ciest  z posypového 
materiálu, údržba ktorých by bola v zime nemožná, pôvodný povrch by zvyšoval riziko úrazovosti 
a najmä náklady na údržbu budov (zanášanie posypového materiálu do objektov). Snaha 
o zabezpečenie čo najkvalitnejšej realizácie potrebných prác viedli k časovému  sklzu  
v harmonograme plnenia úloh.  
2. a 20.  2408S0106 / 3160        

SNM - Národná stratégia ochrany biodiverzity  1 700 000,00 Sk  
 navýšená rozpočtovým opatrením na    3 200 000,00 Sk   
 čerpanie       3 210 674,00 Sk 
 ( úhrada navyše 3 200 000,00 vo výške 10 674,00 – z FR HM SNM)  
Realizácia programu pokračovala rekonštrukciou a modernizáciou západného krídla hlavnej budovy 
na 3 podlaží. Priestor naväzuje na novosprístupnenú prírodovednú expozíciu Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme, ktorá je doplnená „Objavovňou“ pre interaktívne aktivity a najmä prácu so 
školskou mládežou.  
Z kapitálového príspevku sa zrealizoval nový kazetový podhľad s novým vyhovujúcim osvetlením 
priestoru. Rekonštruovali sa ďalej armatúry vykurovacích telies, dvere, parkety a steny, ktoré v 
priestore dostali novú povrchovú úpravu a doplnili sa chýbajúce dverné krídla. Priľahlé priestory 
boli prispôsobené k účelu ich novému využitiu. Revitalizácia priestoru nie je ukončená. V budúcom 
rozpočtovom období je nutné investovať do tieniacej techniky a protislnečných fólií na okná, 
pretože priestor je orientovaný na JV a  J stranu a v letnom období je značne prehrievaný a na 
zariadenie interiéru. Pre nedostatok prostriedkov nebola realizovaná oddeľovacia skladacia drevená 
stena, rekonštrukcia okien a priestor zostal nevybavený mobiliárom.  
 Realizovaná investícia bude v budúcnosti dôstojne doplňovať doterajšie zrekonštruované 
priestory programu stratégie ochrany biodiverzity.   
 
4.         2408S0106 / 3156 ( zo roku 2005)       
 Rekonštrukcia kúrií 14-16, Bratislava    3 564 087,00 Sk 

čerpanie         1 376 932,00 Sk 
na rok 2007        2 187 155,00 Sk 

Zhotoviteľ stavby v zmluvnom termíne, k 15.11.2005 (!) ponúkol stavbu na prevzatie.   Pre veľký 
rozsah nedorobkov a závad brániacich jej užívaniu však SNM stavbu neprevzal a preto došlo 
k presunu zvyšných prostriedkov do roku 2006. Pre problémy na strane zhotoviteľa SNM muselo 
zabezpečovať niektoré dokončujúce  práce dokonca vylúčením zhotoviteľa (zábradlia, dlažby). 
Stavbu po zdĺhavom a náročnom rokovacom procese v roku 2006 bolo možné prevziať v priebehu 
roku 2006 a bola následne aj skolaudovaná. SNM ku koncu roku 2006 voči zhotoviteľovi ešte stále 
zadržiava z dôvodu nedokončenosti niektorých technologických dodávok, i keď v zásade nebránia 
v užívaniu stavby, finančný objem vo výške asi 2 mil. Sk, čo zhotoviteľovi vyplatí až po odstránení 
všetkých nedorobkov stavby.    
 
5. 08T0103 / 15710       400 000,00 Sk 

Rekonštrukcia kúrií z Blážoviec      
Čerpanie        399 950,00 Sk 

SNM v rámci predloženého prioritného projektu chcel vybudovať  prístupovú komunikáciu, 
inžinierske siete (vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka), rozvody elektrického vykurovania, 
sociálne zariadenia, zateplenie stropu, nové podlahy a kompletnú výmenu strešnej krytiny. Oproti 
požiadavke však na akciu bol pridelený nízky kapitálový príspevok, z ktorého bolo možné 
zrealizovať inžinierske sietí k objektu, ako základný predpoklad realizácie ďalších zámerov v 
objekte.  
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Na neobmedzovanie pohybu návštevníkov v skanzene počas hlavnej turistickej sezóny realizácia 
stavebných prác bola posunutá na koniec septembra 2006. Vodovodná a kanalizačná prípojka 
objektu boli napojené na existujúcu vodovodnú a kanalizačnú sieť areálu MSD. Elektrická prípojka 
zásobuje elektrinu do vnútorných elektrických rozvodov v objekte kúrie cez zabudované elektrické 
vykurovanie konvektormi. Celkové náklady na realizáciu tejto etapy boli vo výške 399 950,50 Sk.  
 
6. 08T0103 / 15712      2 000 000,00 Sk 

Archivačný systém SNM-MŽK 
 Čerpanie        1 999 997,00 Sk  
Ide o elektronický systém archivácie obrazových a textových dokumentov v stálej expozície 
holokaustu v Nitre. Cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu archivovaných multimediálnych 
dokumentov a umožniť triedenie a správu vyhľadávaných informácií 
 
7. 08T0106 / 15714 

Akvizície zbierkových predmetom a knižničných fondov  
(pre múzeá menšín)      750 000,00 Sk  
čerpanie        744 000,00 Sk 
 
Organizačná 
jednotka SNM- 

Vyčerpané 
v roku 
2006 

Predmet investičného nákupu  

1 MURK 41 000, Kroje, náradie a iné národopisné zbierky  
2 MChK  36 000 stará tlač a archeologické nálezy  
3 MKMS 210 000 národopisné a etnografické zbierky  
4 MŽK  320 000 MŽK obohatilo zbierkový fond o vzácny predmet KNIHA 

ESTER, fragmenty v počte 5 ks, hebrejský text písaný 
tušom, farebné ilustrácie, reštaurovaný v roku 2001 v 
Prahe 

5 MRómK 47 000 pozostalosť spisovateľa E. Lackovej   
6 MČesK 30 000 Zbierky zväzu Sokol  
7 MKKN 60 000 2 mimoriadne vzácne poháre zo Španiej doliny z 18. 

stor.  a kolekcia historických pohárov  
 

8. 8T0107 / 15715 
Nákup motorového vozidla pre SNM-MURK   800 000,00 Sk  
Čerpanie       800 000,00 Sk  

Nákup bol plánovaný a nutný pre nevyhovujúci technický stav doteraz používaného zastaralého 
dodávkového motorového vozidla TAZ Š 1203. Nové vozidlo slúži  na nevyhnutne potrebné plnenie 
základných úloh múzea ( prevoz pracovníkov múzea na plnenie pracovných úloh v skanzene, 
výjazdy do terénu za účelom výskumnej činnosti, účasť väčšieho počtu osôb na rôznych školeniach, 
konferenciách a služobných výjazdov po Slovensku aj do zahraničia a pod., ale aj na technicko-
hospodárske zabezpečenie chodu múzea, ako napr. bezpečný prevoz zbierkových predmetov 
väčších rozmerov, prevoz materiálu a osôb pri inštalovaní rôznych výstav a organizovaní kultúrnych 
podujatí ).  

Zakúpenie vozidla má priaznivý dopad na zvýšenie kvality podmienok zabezpečenia 
základných činností múzea, zvýšenie štandardu poskytovaných služieb, čiastočné skvalitnenie 
vozového parku múzea a celkové zvýšenie imidžu inštitúcie v očiach návštevníkov a verejnosti. 

 
9. 08T0103 / 15731  

Rekonštrukcia budovy SNM     910 000,00 Sk  
čerpanie       902 436,50 Sk  
na čerpanie 2007 ( naviac paré projektov)        7 500,00 Sk   
 

Kapitálový príspevok bol použitý na vyhotovenie predprojektových prác, v prvom kole   na 
podrobné zameranie budovy, z čoho výstup je dodanie zamerania v digitálnej i tlačovej podobe. 
V zmysle stanoviska KPÚ Bratislava bol nutné zabezpečiť architektonicky - historický výskum 
a prípravnú projektovú  dokumentáciu. Tieto materiály budú nutné, ako podklad pre vypísanie 
súťaže na vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie pre Rekonštrukciu.  
Materiály boli vypracované vo vysokej kvalite a v zmysle požiadaviek KPÚ Bratislava o ochrane 
pamiatok. Výber zhotoviteľov bol realizovaný dodržaním predpisov o verejnom obstarávaní.   

 
10. 08T0103 / 15716 
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Prípojka nn v Múzeu slovenskej dediny    700 000,00 Sk  
čerpanie       700 000,00 Sk  

NN (nízkonapäťová) elektrická  prípojka bola realizovaná ešte v r. 1986 ako stavenisková, vzdušná 
a provizórna, v rámci budovania areálu MSD. Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického 
zariadenia už z novembri 2003 poukázala jej nespôsobilosť.  V rámci rekonštrukcie bolo nové 
vedenie (kábelové) uložené do zeme, vymenili sa zastaralé skrine RIS. S rekonštrukciou prípojky 
nn bolo nutné vymeniť v prevádzkových objektoch MSD málo účinné elektrické, nefunkčné 
a neopraviteľné vykurovacie zariadenia s vysokou spotrebou (akumulačné pece z roku 1986 
a vymeniť  ich za účinnejšie - za konvektory.   
Náklady na projektovú dokumentáciu boli vo výške 23 800,00 Sk ( 2,4%, čo je náklad primeraný 
danej investícií). Celkové náklady na realizáciu boli v zmysle Zmluvy o dielo vo výške 982 611,70 
Sk, čo bolo financované takto:  
- 700 tis. Sk, z danej investičnej akcie,   
- 283 tis. Sk z Fondu reprodukcie SNM z odpisov,   
- 23, 8 tis. Sk na projektovú dokumentáciu tiež z FR SM z odpisov.  

 
11. 08T0103 / 15717 

Najstaršie dejiny Slovenska     350 000,00 Sk 
čerpanie       350 000,00 Sk  

Z kapitálového príspevku  bol uhradený časť nákupu vitrín na danú výstavu  (uzamykateľné, 
s kvalitným dizajnom a neagresívnym osvetlením, s úpravou proti vnikaniu prachu a pod.).  Kvalita 
vitrín s vyšším štandardom je dobrou investíciou v rámci daného projektu ale aj z hľadiska 
dlhodobého využitia v ďalších výstav.   

 
12. 08T0103 / 15718 

Zvedaný génius Leonardo da Vinci   450 000,00 Sk  
Čerpanie       449 012,78 Sk  

Z prostriedkov bol na základe postupov o verejnom obstarávaní zabezpečený nákup zariadení na 
zvlhčovanie prostredia výstavy, ako jedna zo základných požiadaviek partnera SNM, ktorá pre 
výstavu vypožičala vystavované predmety.   

Zakúpené zariadenie v priebehu výstavy sa osvedčilo ako veľmi kvalitné.   
 

13. 08T0103 / 15719 
Stratený svet mamutov      700 000,00 Sk 
Čerpanie       700 000,00 Sk 

Výstavný projekt „Stratený svet mamutov – Mamuty na Slovensku“ bol nosným prezentačným 
podujatím SNM-PM v roku 2006. Komplexne predstavil  najznámejšieho vyhynutého živočícha 
posledného veľkého zaľadnenia na Zemi - mamuta srstnatého, v geologických, klimatických a 
fylogenetických súvislostiach. KT bol použitý na zhotovenie modelu mamuta v skutočnej veľkosti 
(450 000,- Sk),  na reprodukciu obrazovej rekonštrukcie krajiny a na vytvorenie dokumentárneho 
filmu Stratený svet slovenských mamutov.   
Investícia do kvalitne vyrobeného modelu mamuta bude môcť byť vystavená aj v iných  múzeách.  

 
14. 08T0105 / 13430 

Centrálna evidencia múzejných zbierok    1 455 000,00 Sk  
Čerpanie        1 454 894,00 Sk 

Projekt CEMUZ plní program na podporu digitalizácie múzejných zbierok v múzeách SR (ESEZ) – 
teda na strane spracovateľov údajov a zároveň aj program centrálneho katalógu múzejných zbierok 
(CEMUZ). 
 
Program 1. ESEZ – na strane spracovateľov dát 
• implementácia ESEZ v múzeách SR 

• priebežne boli vykonávané inštalácie systému ESEZ v múzeách SR (44 múzeí má pridelené 
licencie pre používanie ESEZ)  

� SNM má zmluvné vzťahy pre používanie ESEZ a poskytovanie dát do CEMUZ s 24 múzeami 
Služobné cesty na zabezpečenie úlohy pracovníkov SNM, cca 500 hodín/osoba, bolo financované z  
rozpočtu SNM na bežné výdavky.  

• metodická podpora – múzeám SR  
• školenia kurátorov – prebehlo 14 kurzov (178 absolventov) 
• školenia administrátorov – prebehlo 7 kurzov ( 63 absolventov ) 
• poskytovanie metodickej podpory múzeám SR pri spracovaní a správe dát – on-line 

(http://www.snm.sk/forum/viewtopic.php?t=350 ), infolinka (http://www.snm.sk/cemuz_ ) 
osobné konzultácie a školenia v u spracovateľov dát (školiace pracovisko bolo dočasne 
inštalované Košiciach, Levoči, Martine, Prievidzi)  
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Financované z projektu „Komplexný program vzdelávania pracovníkov múzeí“ z Európskeho 
soc. fondu. 

• technická podpora -  
• ESEZ verzia – 1.5.0.1 až 1.6.0.5 (verzia prírodovedná, nové verzie s rozšírenými 

funkciami pre spracovania dát a výstupy)  
• inštalácie a konfigurácie ESEZ v múzeách SR (24 múzeí) 
• zabezpečovanie konverzií dát (14 múzeí) 
• konzultačná služba 
• správa systému ESEZ  v 17 múzeách SNM 
Financované:  

- z účelových  prostriedkov na prioritný projekt CEMUZ bol zabezpečený prevod dát 
databázových systémov z iných systémov (ISIZ, Bach, AMIS)  do výmenného 
formátu XML  550 000,- Sk ,  

- ostatné činnosti boli financované z rozpočtu SNM (650 000,-Sk) . 
 

Program 2. CEMUZ – na strane centrálneho katalógu 
• správa CEMUZ 

rutinná prevádzka www.cemuz.sk (počet záznamov 778 000) 
Financované z prostriedkov na prioritný projekt CEMUZ   
- SW podpora CEMUZ  476 000,- Sk   
- správa AiPSafe 474 000,- Sk 

• vývoj systému CEMUZ 
• Analýza modulu Autority s využitím noriem CCO a CIDOC CRM, súčasťou ktorej 

sú návrhy ontológií jednotlivých druhov autorít. 
• Základná implementácia modelu CRM do prostredia CEMUZ -  zapracovanie 

základných princípov normy CIDOC CRM do dátového modelu CEMUZ. 
• Klientský modul Autority, ako rozšírenie existujúceho systému CEMUZ s 

nasledovnou funkčnosťou: 
� Zakladanie nových autorít typu  
5. Personálna 
6. Korporatívna 
7. Geografická 
8. Predmetová 

• Sledovanie vývoja autorít pomocou verzií. 
• Editácia a úprava autorít. 
• Hierarchická stavba pojmovej analitiky CIDOC CRM a príprava metodiky 

uplatnenia ontologického modelu v CEMUZ (i v ostatných informačných 
systémoch kultúrnych inštitúcií EU). 

• Nové užívateľské rozhranie internetovej aplikácie  systému CEMUZ so 
zmenenou grafiky, akceptujúcou najnovšie požiadavky pre tvorbu internetových 
sídiel.  

• Ukladanie dotazov pod užívateľským kontom - vytvorené dotazy pre budúce 
použitie. 

• Ukladanie výberových skupín- umožní ukladať pod vlastným menom vybranú 
skupinu záznamov. 

Z prostriedkov na prioritný projekt CEMUZ  boli čerpané investície vo výške 1 454 894,00 Sk.   
 

15. 08T0106 / 15720 
Akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov  2 250 000,00 Sk  
čerpanie         2 237 900,00 Sk  
 

Pol.  Organizačná 
jednotka SNM- 

Nákup v roku  Predmet investičného nákupu  

1 Spišské múzeum 68 100,00 2 sochy, medovnikárske formy, listiny, 
košele, opliecka, sukne 

2 Múzeum bábok a 
hračiek 

12 400,00 bábka a marioneta 

3 Archeologické 
múzeum  

173 000,00 bronzová plastika jeleňa,  bronzové 
nákrčníky (hromadný nález) a súbor 
železných spôn  

 
4 Martin  247 000,00 etnografický materiál, zoológia a 

národopis 
5 Betliar  50 000,00 cvičné kordy rod. Andrássyových a obraz  
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6 Prírodovedné 
múzeum  

92 900,00 dokladový a vedecky hodnotný typový 
materiál 

7 Historické 
múzeum  

913 000,00 historické obrazy, nábytok, drobné veci 
pre výstavu o Slovensko v 20. storočí 
a pre výstavu a 1 kompletný svadobný 
odev, štátne znaky, ťažítka a 
numizmatiku 

8 Múzeum SNR 24 000,00 podmaľby na skle,  vojenské 
vyznamenania po partizánskom veliteľovi 
a 1.meštanostovi Myjavy, Danielovi 
Sadloňovi 

9 Bojnice  108 000,00 historická puška, výšivky, taniere, váza,  
10 Hudobné 

múzeum  
549 500,00 III. Etapa nákupu pozostalosti po rodine 

Albrechtových    a kvalitné hudobné 
nástroje   

 
 
16. 08T0107 / 14721 

Nákup motorového vozidla pre SNM – Riaditeľstvo  400 000,00 Sk  
Čerpanie        400 000,00 Sk  

Rozdiel medzi príspevkom a celkovým nákladom 800 000,00 na nákup motorové vozidla Mazda bol 
hradený z FR SNM z odpisov a zo zisku za odpredaj prebytočného majetku SNM  pôvodného 
motorového vozidla SNM-riaditeľstvo, v zmysle zákona o správe majetku štátu č . 273/1993 Zb. 
Mazda mala najazdených 425 tis. km.       

 
17. 08T0107 / 15722 

Nákup motorového vozidla pre SNM – Hudobné Múzeum 200 000,00 Sk 
Čerpanie        200 000,00 Sk 

Prioritný projekt vo výške 200 000,00 Sk bol použitý na financovanie nákupu použitého 
motorového vozidla s cenou 236 000,00 Sk, z čoho 36 000 Sk bolo uhradených  zo zisku z predaja 
ojazdeného auta Škoda, ako prebytočného majetku štátu SNM-Hudobného múzea.  

 
18. 08T0107 / 15723 

Nákup motorového vozidla pre SNM – Spišské Múzeum 800 000,00 Sk  
Čerpanie           799 989,00 Sk  

Nákup motorového vozidla typu Combi, KIA Sportage bol zabezpečovaný pri dodržaní príslušnej 
metódy verejného obstarávania. Vozidlo používa organizačná jednotka na zdolávanie trasy 
z Levoče na Spišský hrad v akomkoľvek počasí. Pôvodne používané vozidlo pre vysoké prevádzkové 
náklady vyradené z prevádzky, ako prebytočný majetok štátu.  

 
19. 08T0106 / 12390 

Poklady mincí na Slovensku     714 000,00 Sk  
Čerpanie        714 000,00 Sk  

Z kapitálového príspevku  bol uhradený časť nákupu pultových vitrín na danú výstavu  
(uzamykateľné, s kvalitným dizajnom a neagresívnym osvetlením, s úpravou proti vnikaniu prachu 
a pod.).  Kvalita vitrín s vyšším štandardom je dobrou investíciou v rámci daného projektu ale aj 
z hľadiska dlhodobého využitia v ďalších výstav.   

 
20. 08S0106 / 15735 

Škola v múzeu       525 000,00 Sk  
Čerpanie       523 001,00 Sk  
 

Pol.  Organizačná jednotka 
SNM   

Nákup  Predmet plánovaného investičného nákupu   (  
v jednom inventári  )  

1 Spišské Múzeum  33 838,00 PC s rôznym príslušenstvom  
2 Múzeum bábkárskych 

kultúr a hračiek   
100 000,00 ozvučovacia technika, nábytok do tvorivých dielní,  

3 Prírodovedné múzeum  50 640,00 zabudované projekčné  zariadenie s príslušenstvom 
na zvýšenie prezentačných aktivít v Objavovni 

4 Martin 72 419,00 notebook a dataprojektor,  
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5 Riaditeľstvo  186104,00 výpočtová a ozvučovacia technika  
6 Bojnice 80 000,00 doplňujúca technika pre prácu v škole v múzeu 

 
 
 
22 08T0106 / 16 669 

Nákup kolekcie bábok      o 1 600 000,00 Sk  
Z týchto prostriedkov bola odkúpená pozostalosť po bábkarovi Dubskom z Piešťan - pojazdné 
bábkové divadlo s množstvom kvalitných bábok a marionet. V priebehu roku bola zahájená ich 
reparovanie a reštaurovanie a zbierka bude jednou zo skvostov zbierok múzea.   
 
21. Rekonštrukcia a plynofikácia SNM-MURK Svidník 

s rozpočtom stavby a s jeho dotáciou 100%    5 420 526,00 Sk  
 čerpanie         3 480 122,25 Sk  
 na rok 2007 ( už sú práce vykonané)    1 940 403,75 Sk 
V rámci rekonštrukcie sa realizovali stavebné práce na  expozičnej budove, a to napojenie stavby 
na plynovod, nová plynová kotolňa, výmena okien a vonkajších dverí - z profilov EURO s trojsklom, 
zateplenie stropu nad 2.NP, komplexná oprava vonkajšej fasády. V administratívnej budove došlo k  
výmene okien a vonkajších dverí z profily EURO, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie 
a k rekonštrukcií krytiny strechy.  
Náklady stavby  
Projektová dokumentácia (2004)           47 tis. Sk  
(tento náklad je neobvykle nízky oproti štandardu, asi 200 tis. Sk)  
Projektovaná cena s DPH                                 6 484 mil. Sk 
Dosiahnutá obstarávacia cena verejným obstarávaním    5 421 mil. Sk                   
Spoločenský prínos investičnej akcie spočíva v  skvalitnení  a zvýšení úrovne poskytovaných služieb 
múzea, v skvalitnení uchovávania vystavovaných zbierkových predmetov a predmetov uložených 
v depozitoch a v správnosti dodržiavania depozitného režimu SNM. Rekonštrukciou sa zvýšila aj 
úroveň a kvalita pracovného prostredia. Rekonštrukciou sa znížila tepelno-technická náročnosť 
budov oproti pôvodnému stavu. Energetická náročnosť novej plynovej kotolne znamená úsporu 
prostriedkov na vykurovanie cca 80 tis. Sk ročne - v percentuálnom vyjadrení 20%. 
Na stavbe vznikli náklady navyše, ktorú SNM musí uhradiť z vlastného FR HM (do 300 tis. Sk – 
nová regulačná stanica plynu,  s ktorým sa v projekte neuvažovalo).   
Práca dodávateľa stavby a súčinnosťou dozorov počas realizácie bola na požadovanej úrovni.  
Jednou z nevýhod akcií financovaných zo štrukturálnych fondov je všeobecne známy dlhší proces 
refundačného procesu, čo však zhotovitelia stavieb boli doteraz schopní akceptovať.  

    
22. Obnova pamätného domu K. Mikszátha v Sklabinej  

 s rozpočtom stavby 
 čerpanie       
Zahájenie investičnej akcie bolo z kapitálového príspevku MK SR z roku 2005 vo výške 
1 825 000,00 Sk. Financovanie akcie bolo žiadané aj zo štrukturálnych fondov, a MV a RR SR na 
akciu prispelo príspevkom vo výške 2 459 307,38 Sk (po ich vyúčtovaní a získaní prostriedkov do 
štátneho rozpočtu bude treba vrátiť sumu 1825 tis. Sk). V rámci akcie bola zrealizovaná  
kompletná rekonštrukcia budovy, od podlahy až po strechu, vrátane povrchov, inštalácií, 
vykurovania, napojenia na vodovod a kanalizáciu.   
 
   
 
Záver ku kapitálovému transferu MK SR na rok 2006 :  
 
 V roku 2007 je nutné po rokovaní s MK SR dosiahnuť :  
 

- Inú techniku uvoľňovania financií zo štátnej pokladnice MK SR do štátnej pokladnice SNM na 
kapitálový príspevok ( bolo to tiež predmetom kritiky iných organizácií na odbornom seminári 
v rámci výstavy Nostalgia 2006, konanej za účasti prevážnej väčšiny príspevkových 
a rozpočtových organizácie v rezorte MK SR ),  

 
- na predchádzanie stresom, ktorých dôsledok môže byť nekvalita zabezpečovanej  akcie, je 

nutné investičnú akciu pripravovať ihneď po potvrdení rozpočtu alebo súhlasu na jej 
realizáciu akcie. 
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- na predchádzanie stresom, ktorých dôsledok môže byť nekvalita zabezpečovanej  akcie, je 
nutné investičnú akciu pripravovať ihneď po potvrdení rozpočtu alebo súhlasu na jej 
realizáciu akcie. 
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5.2.    Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
 

Príspevok zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť v roku 2006 dosiahol sumu 165 870 tis. Sk, čo je 
viac o 23 714  tis. Sk v porovnaní s rokom 2005. Bolo to hlavne z dôvodu poskytnutia účelovo 
viazaných finančných prostriedkov na kultúrne aktivity, ktoré sú vymenované v inej časti 
hodnotenia hospodárenia, výdavky na valorizáciu platov a na krytie nákladov spojených 
s prevzatím Múzea Ľudovíta Štúra pod správu SNM. 

 
 

2005 2006 

Príspevok na činnosť 142 156 165 870 
Vlastné výnosy 86 795 97 722 
    z toho: z predaja služieb 68 052 78 508  
                z toho: z prenájmu 8 526 9 110 
                            zo vstupného 56 830  62 998 
                ostatné výnosy 18 743 19 214 
Výnosy celkom 228 951 263 592 
 

 
Celkové vlastné výnosy vzrástli  v roku 2006 s porovnaním roku 2004 o 34 642 tis. Sk jednak z 
dôvodu celkového navýšenia príspevku oproti porovnateľnému obdobiu, vyšším tržbám zo 
vstupného o 6 168 tis. Sk, t.j. o 10,85% a získaniu finančných prostriedkov z prenájmov. Vyššie 
výnosy však boli  aj vďaka vyšším príspevkom od partnerov a sponzorov SNM. Ďalšie členenie 
výnosov podľa funkčnej klasifikácie vidieť z nasledovných tabuliek:  

 
 
08.2.0.6 Múzeá a galérie 
 
 

2005 2006 

Príspevok na činnosť 118 031 142 140 
Vlastné výnosy 85 036 95 841 
    z toho: z predaja služieb 67 617 77 066 
                z toho: z prenájmu 8 517 9 110 
                            zo vstupného 56 419 62 454 
                ostatné výnosy 17 419  18 775 
Výnosy celkom 203 067 237 981 
 
 
08.2.0.8  Menšinová kultúra 
 
 

2005  

Príspevok na činnosť 24 125 23730 
Vlastné výnosy 1 759 1 881 
    z toho: z predaja služieb 435  1 442 
                z toho: z prenájmu 9 0 
                            zo vstupného 414 544 
                ostatné výnosy 1 324 439 
Výnosy celkom 25 884 25 611 
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5.3.   Hodnotenie fondov organizácie. 
 

Fond reprodukcie SNM 
 
Stav k 31.12. 2005    31 768  tis. Sk 
Stav k 31. 12. 2006    46 454  tis. Sk 
 
V zostatku fondu reprodukcie sú nevyčerpané finančné prostriedky určené na investičné akcie na 
realizáciu v roku 2007 financované zo štátneho rozpočtu a nevyčerpaný zostatok sponzorského 
daru z Nadácie Slovenského plynárenského podniku. 
 
Podrobné čerpanie FR HM je uvedené v tabuľke č.3 
 
Celkovo boli za rok 2006 vytvorené odpisy z hlavnej činnosti vo výške 27 188 tis. Sk 
a z podnikateľskej činnosti neboli žiadne odpisy majetku.  
     
Rezervný fond SNM 
 
Stav k 31.12. 2005       4 287 tis. Sk 
Stav k 31.12. 2006                5 891 tis. Sk 
 
Do rezervného fondu pribudli finančné prostriedky – sponzorské príspevky a dary vo výške 9 145 
tis. Sk, z toho 2 000 tis. Sk od generálneho partnera SNM Poštovej banky, z Európskeho sociálneho 
fondu v sume 890 tis. Sk, z Agentúry pre rozvoj výskumu a vývoja v sume 735 tis. Sk, sponzorské 
dary od mesta Martin v sume 642 tis. Sk, od Akadémie vzdelávania v sume 20 tis. Sk, od Úradu 
vlády v sume 62 tis. Sk, od mesta Myjava v sume 18 700,- Sk, a od iných sponzorov. Tieto 
finančné prostriedky boli použité v zmysle uzatvorených sponzorských a darovacích zmlúv. 
 
 
 

5.4. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
Majetok v čistej hodnote k 31. 12. 2006 predstavuje čiastku v sume 847 305 tis. Sk, čo je 
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005, kedy bolo 806 320 tis. Sk je nárast o 40 985 tis. Sk, 
t.j. o 5,08 %. Slovenské národné múzeum obhospodaruje majetok v obstarávacích cenách v sume 
1 021 934 tis. Sk. 
 
Obežný majetok k 31. 12. 2006 predstavuje čiastku 73 132 tis. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2005 
(39 659 tis. Sk) viac o 33 473 tis. Sk. V štruktúre je to podstatné zvýšenie finančných prostriedkov 
uložených na účtoch v Štátnej pokladnici – hlavne na účte fondu reprodukcie, kde je zostatok 
nevyčerpaných finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií plánovaných na rok 2007. 
V zdrojoch krytia obežného majetku nastal len mierny nárast (zvýšenie o 2 683 tis. Sk), pri stave 
záväzkov k 31. 12. 2006 v sume 33 037 tis. Sk. Nastal pozitívny vývoj v stave záväzkov 
u dodávateľov, keď bol zaznamenaný pokles v sume 2 934 tis. Sk, pri koncoročnom stave 13 184 
tis. Sk. 
 
Pozitívne hodnotíme aj vysporiadanie výsledku hospodárenia minulých období, keď stratu, ktorú 
organizácia vykazovala k 1. 1. 2006 v sume 29 111 tis. Sk, sa podarilo znížiť o 14 761 tis. Sk 
zúčtovaním kladného hospodárskeho výsledku z roku 2005 v sume 496 tis. Sk včítane zisku 
z podnikateľskej činnosti, a znížením fondu reprodukcie v štruktúre podľa možností jednotlivých 
špecializovaných múzeí.     
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5.5. Hodnotenie hospodárskeho výsledku  
 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 
ŠOÚ 

2005 2006 

Múzeá Martin +      211 + 149 
Múzeum Bojnice  +   3 172 + 1 341 
Múzeum Betliar  + 9  + 2 
Múzeum Červený Kameň -   6 264 0 
Múzeum Modrý Kameň +     190 + 1 
Múzeum Levoča +  1 411 + 1 429 
Historické múzeum -        71 + 85 
Prírodovedné múzeum +  2 296 -  271 
Archeologické múzeum -     140 - 380 
Múzeum SNR Myjava +     145 - 26  
Hudobné múzeum -     301 - 1 191    
Múzeum Ľ. Štúra v Modre   - 1 197 
Riaditeľstvo SNM +    310 + 1 653  
Hospodársky výsledok za múzeá +    968 + 1 595 
Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry +        5 + 343 
Múzeum židovskej kultúry -      64 - 1 030 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku - 1 075 + 51 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov +   246 - 89 
Múzeum českej kultúry -      40 + 42 
Múzeum rómskej kultúry -      51 - 163 
HM-Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry +     29 - 338 
Hospodársky výsledok – menšinová kultúra -    950 - 1184 
SNM celkom – hospodársky výsledok +     18 + 414 
 
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti:  v skupine 06 – múzeá a galérie bol dosiahnutý zisk 
v sume 1 595 tis. Sk a v skupine 08- menšinová kultúra strata v sume 1 184 tis. Sk, t.j. za 
organizáciu z hlavnej činnosti zisk v čiastke 414 tis. Sk. K tomu zisk z podnikateľskej 
činnosti v čiastke 305 tis. Sk, čo v konečnom dôsledku znamená dosiahnutie zisku  719 
tisíc Sk. V roku 2006 SNM pokračovalo v priaznivom trende, ktorý sa  podarilo naštartovať 
v predchádzajúcom roku. 
  
Podrobnejšia analýza výsledkov hospodárenia  jednotlivých  špecializovaných útvarov je uvedená 
v ich časti rozboru. 
 
 

 
5.6 Podnikateľská činnosť 
 
Slovenské národné múzeum už niekoľko rokov vykonáva podnikateľskú činnosť, a  to 
prevádzkovanie parkoviska v Múzeu Červený Kameň a v Múzeu Bojnice, na základe živnostenského 
listu reg. č. 2396/99. Prevádzkovanie parkoviska v Múzeu Červený Kameň v roku 2006 bolo 
pozastavené, preto do výkazov vchádzajú len údaje za podnikateľskú činnosť v Múzeu Bojnice za 
prevádzkovanie parkoviska. 
 
Tabuľka: Podnikateľská činnosť 
 Rok 2005 Rok 2006 
Náklady 108 635,04 135 570,40 
Výnosy 265 562,00     525  757,20 
HV pred zdanením 156 926,96 390 186,80 
Splatná daň 26 123,00 85 708,00 
HV po zdanení 130 803,96 304 478,80 
 
Múzeum Bojnice zaznamenalo vyššie čisté príjmy oproti roku 2005 o 173 674,84 Sk. 
Zisk bude použitý na vykrytie straty z hlavnej činnosti minulých období. 
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5.7  Zhodnotenie výsledkov kontrol  
 
 
Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v roku 2006 
 
 
Múzeum Bojnice 
 
Kontrola z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi – kontrola uložených 
opatrení z predchádzajúcej kontroly – neboli zistené nedostatky. 
 
Múzeum Červený Kameň 
 
Kontrolu  čistiarne odpadových vôd vykonal Obvodný úrad životného prostredia 
Pezinok dňa  19. 9. 2006. 
 
Čistiareň odpadových vôd nie je funkčná, neboli zistené pri kontrole žiadne nedostatky. 
 
Hudobné múzeum  
       
Kontrolný orgán:   Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava 
dátum vykonania kontroly:   26., 27. 28. 4. a 11. 5. 2006 
predmet kontroly:  Výkon inšpekcie práce bol zameraný na technický stav a údržbu 
plynových zariadení a kontrolu nelegálnej práce (úl. č. 06 203) 
 
Výsledok kontroly: 
V oblasti - Nelegálne zamestnávanie - neboli zistené nedostatky. 
V oblasti - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – boli zistené nedostatky v súvislosti s VTZ 
(vyhradenými technickými zariadeniami). 
EZ (elektrické zariadenia) - preventívne činnosti: 
1. Nie sú vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení objektov kaštieľa, a el. 
spotrebičov, čo je v rozpore s § 8d písm. b) bod.1 zák. č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zák.č. 330/96 Z.z.) a  § 8 písm. a) vyhl. č. 718/02 Z.z., nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z článku 5.1 a 5.2 STN 33 1610. 
EZ-technický stav: 
2.V regulačnej stanici plynu nie je upevnené svietidlo (visí na potrubí), čo je v rozpore s § 8a ods. 
1 písm. d) zák. č. 330/96 Z.z. a § 194 ods. 2 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov 
PZ (plynové zariadenia) - preventívne činnosti: 
3. Nie sú vykonané odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v objektoch kaštiela (plynové 
kotly, plynové rozvody, regulačná stanica plynu, HUP), čo je v rozpore s § 8a ods. 1 písm. d) zák. 
č. 330/96 Z.z. a § 12 ods. 1 a 2, prílohy č. 10 vyhl. č. 718/02  Z.z 
4. Nie sú vykonané odborné prehliadky plynovej kotolne vždy po 1 roku prevádzky , čo je v rozpore 
s § 8d písm. b ) bod 1 zák. č. 330/96 Z.z. a § 16 ods. 1 písm. d ) vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. v 
znení neskorších predpisov ( ďalej len vyhl. č. 25/84 Zb.) 
TZ-preventívne činnosti: 
 5. Nie sú vykonané odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob stabilných (vodáreň, úpravňa 
vody), čo je v rozpore s § 8d písm. b) bod 1 zák. č. 330/96 Z.z. a § 12 ods.1, 2 vyhl. č. 718/02 
Z.z. 
Opatrenia: 
Inšpektor práce v súlade s ustanovením § 13. ods. 3 písm. b)  zákona č. 95/2000 Z.z., v znení 
neskorších predpisov nariaďuje odstrániť zistené nedostatky v bodoch l až 5 do štyroch  mesiacov 
od prevzatia tohto protokolu. O odstránení nedostatkov v bodoch 1 až 5 bude kontrolovaný subjekt 
písomne informovať  IP v Trnave, v lehote do 18. 9. 2006  
Pokuta udelená nebola. 
 
 
SNM-HuM prikročilo vzápätí k odstraňovaniu nedostatkov zabezpečením potrebných revízií: 
Odstraňovanie nedostatkov: 
Revízia elektroinštalácie vykonaná v mesiacoch máj-jún 2006 
Revízia prenosných elektrických zariadení vykonaná v mesiaci máji 2006 
Revízia plynových zariadení, tlakových nádob a plynových rozvodov vykonaná v mesiaci máji 2006 
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Nedostatky z horeuvedenej kontroly boli v termíne do 18.9.2006 odstránené. 
 
Muzeum kultúry karpatských Nemcov 
 
V múzeu sa uskutočnila kontrola dodržiavania zásad požiarnej ochrany. Závady zistené neboli. 
 
SNM – Múzeá v Martine 
 
Kontrolu vykonalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchránného zboru dňa 9.10.2006. 
Pri kontrole neboli zistené nedostatky. 
 
SNM- Múzeum Betliar 
 
Kontrolu vykonalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave dňa  
25.9.2006.  
 
Opatrenia na zabezpečenie odstránenia nedostatkov uvedených v Zápisnici z protipožiarnej 
kontroly boli odstránené v termínoch  15.11.  a 15.12. 2006. 
 
 
SNM – Bratislava:  
 
1. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 1282/3 
 
Na základe poverenia predsedu NKÚ SR vykonali kontrolóri v dňoch 9. 5. až 7. 7. 2006  
V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkamia 
nakladania s majetkom štátu. Zistenia kontrolnej skupiny boli prerokované a uvedené v Protokole o 
výsledku kontroly zo dňa 7.7.2006. 
 
Dňa 28.7.2006 bol Najvyššiemu kontrolnému úradu predložený Príkaz generálneho riaditeľa SNM  
č. 13/2006 na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole. 
 
Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov: 
 
Celkom bolo prijatých 15 opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly a to v oblastiach 
preškolania zamestnancov zodpovedných za investičnú oblasť a verejné obstarávanie, opatrenie na 
prepracovanie a vydanie Smernice o hospodárení a správe majetku štátu a Smernice o kolobehu 
účtovných dokladov v SNM. Ďalej bol v rámci opatrení zabezpečené preškolenie zamestnancov 
v oblasti  platných zákonovo účtovníctve a rozpočtových pravidlách. 
V rámci  prijatých opatrení boli vykonané dokladové inventúry investície – rekonštrukcia Kúrií 
Žižkova 14 - 16 a  rekonštrukcia strechy budovy SNM Bratislava. 
 
Úsek ekonomiky zabezpečil vysporiadanie pohľadávok a záväzkov za celé SNM a vypracovanie 
ročnej účtovnej závierky za rok 2007 v súlade so zákonom o účtovníctve, a taktiež pravidelné 
zasadanie škodovej komusie za celé SNM. 
   
V súlade so Zápisnicou o prerokovaní výsledku kontroly zo dňa 14.7. 2007 bola dňa 15. 12. 2006 
zaslaná Správa o vyhodnotení plnenia prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov. 
 
Všetky prijaté opatrenia boli v daných termínoch splnené. 
 
2. Kontrola Daňového riaditeľsta Slovenskej Republiky – Prešov 
 
Mimoriadna daňová kontrola bola začatá dňa  29.11.2006. 
 
Kontrola je zameraná na daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie rokov 2004 a 
2005. 
Kontrola toho času k  termínu 15.2.2007 ešte nie je ukončená. 
 
 
Vnútorné kontroly vykonané referátom kontroly SNM  v roku 2006 
 
 



 219 

SNM - Múzeá Martin:  
Plánovaná kontrola  plnenia opatrení za účelom odstránenia nedostatkov                                     
zistených pri kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu                                     
v roku 2005. 
 
SNM - Archeologické múzeum:  
Mimoriadna kontrola dokumentácie zbierkových predmetov, akvizície                                     a 
činnosť nákupnej komisie, činnosť dokumentačného odd.a výpožičky                         
zbierkových predmetov. 
     
SNM – Bratislava:  
1. Mimoriadna kontrola vo všetkých špecializovaných múzeách-kontrola                                  
dokumentácie zbierkových predmetov,akvizície a činnosť komisií pre                               tvorbu 
zbierok, činnosť dokumentačných oddelení a výpožičky zbierkových                              predmetov. 
 
2. Mimoriadna finančná kontrola vydaných cenových výmerov v celom SNM.  
 
3. Mimoriadna finančná kontrola  nákupov a využívania digitálnych fotoaparátov a videokamier vo 
všetkých špecializovaných múzeách  SNM 
 
SNM- Bojnice: 
Mimoriadna finančná kontrola pokladní a plánovaná finančná kontrola                               
zameraná na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu SR,                                
dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, dodržiavanie zákona                               o 
účtovníctve a hospodárenie s majetkom štátu-prenájmy. 
 
 
 
 
Ku všetkým kontrolám boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré boli v  
stanovených termínoch jednotlivými riaditeľmi špecializovaných múzeí splnené. 
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6. Personálne otázky 
 
Slovenské národné múzeum malo v roku 2006  stanovený orientačný limit 
zamestnancov: 

 
 
 
 
 

 
Slovenské národné múzeum sa v priebehu roka 2006 snažilo dodržať stanovený orientačný limit 
zamestnancov rôznymi opatreniami napriek skutočnosti, že veľká  kumulácia pracovných činností 
a maximálna vyťaženosť zamestnancov sa  nepriaznivo odráža v kvalite výkonov u niektorých 
zamestnancov. Nárast priemerného prepočítaného stavu zamestnancov bol spôsobený najmä 
delimitáciou Múzea Ľudovíta Štúra v Modre  do Slovenského národného múzea a čiastočným 
navýšením počtu zamestnancov prijatých na zabezpečenie sezónnych prác v jednotlivých múzeách. 
 
 

Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM: 

2002 2003 2004 2005 2006 priemerný 
prepočítaný 

stav 461,5 456 451 4501,4 475 

        
 
Napriek skutočnosti, že v SNM došlo v roku 2006 k nárastu priemernej mesačnej mzdy na 16 126,- 
Sk, ešte stále SNM zaostáva za priemernou mesačnou mzdou v SR, čo má za následok odliv 
množstva najschopnejších zamestnancov SNM do iných sfér národného hospodárstva s vyššou 
mzdou.  

 

Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SNM v Sk : 

2002 2003 2004 2005 2006 priemerná 
mzda 

 12 237,- 12 800,- 12 653,- 15 155,- 16 126,- 

 
Pre porovnanie uvádzame: 
 
Priemerná mzda v organizáciách patriacich do v pôsobnosti MK za rok 2006 17 713,- Sk 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve SR za rok  2005   17 274,- Sk 

 
 

08.2.0.6- Múzeá a galérie 
08.2.0.8- Národnostná kultúra 

      418 zamestnancov 
        51 zamestnancov 

Spolu         469 zamestnancov 
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Organizačná štruktúra SNM v roku 2006: 

        organizačná zložka stav zamestnancov 
(priem. prepočítaný) 

19. Riaditeľstvo SNM     63,8  
20. SNM-Historické múzeum Bratislava 47,1  
21. SNM-Archeologické múzeum Bratislava    19,3  
22. SNM-Prírodovedné múzeum Bratislava    27,4  
23. SNM- Slovenských národných rád  Myjava   5,7  
24. SNM-Hudobné múzeum Bratislava 19,1  
25. SNM-Múzeá v Martine 68,5  

a. Dokumentačné centrum českej kultúry   2,5  
b. Dokumentačné centrum rómskej kultúry   1,5  

26. SNM-Múzeum Červený Kameň  32,2  
27. SNM-Múzeum Bojnice   39,6  
28. SNM-Múzeum Betliar   43,4  
29. SNM-Múzeum Levoča   33,3  
30. SNM-Múzeum Modrý Kameň  13,2  
31. SNM-Múzeum židovskej kultúry Bratislava   10,7  
32. SNM-Múzeum kultúry Karpatských Nemcov Bratislava                    

5,0               
 

33. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava 8,5  
34. SNM-Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry Svidník  24,9  
35. SNM-Muzeum Ľudovíta Štúra Modra 7,4  
36. SNM- Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku  Bratislava 1,8  
SPOLU zaokrúhlene 475  

                                                                                                                             
 
V SNM sú vytvárané také pracovnoprávne podmienky pre zamestnancov, aby mohla byť maximálne 
využitá ich odborná schopnosť. Okrem možnosti zvyšovania si kvalifikácie formou vysokoškolského 
štúdia, získavania vedeckých hodností a pod., SNM organizovalo množstvo seminárov, konferencií 
a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich  priamo s ich profesijnou činnosťou. Navyše sa organizovali 
školenia na dokonalé zvládnutie výpočtovej techniky a jednodňové školenia, ktorých sa zúčastnili 
prevažne zamestnanci, ktorí pracujú v oblasti nových právnych predpisov: Zákon o sociálnom 
poistení, Zákon o štátnej pokladnici, Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, 
Zákon o správe majetku štátu, Zákon o verejnom obstarávaní a pod. 
 
V SNM si v roku 2006 zvyšovalo kvalifikáciu:     38 zamestnancov 
Školení z oblasti výpočtovej techniky sa zúčastnilo:  199 zamestnancov 
Školení z oblasti pracovno-právnych predpisov sa zúčastnilo: 109 zamestnancov 
 
 
Slovenské národné múzeum sa snaží udržať znížený počet zamestnancov poberajúcich starobný 
dôchodok, aj keď určité činnosti vykonávané v SNM sme nútení obsadzovať práve poberateľmi 
starobného dôchodku, či už z dôvodu nízkeho platového ohodnotenia alebo monotónnej práce, 
ktorú má zamestnanec vykonávať. Mierny nárast poberateľov starobného dôchodku nastal 
z dôvodu možnosti priznania starobného resp. predčasného starobného  dôchodku bez toho, aby 
zamestnanec musel rozviazať pracovný pomer s organizáciou. 
 Zároveň sa snažíme udržať vekovú hranicu zamestnancov prijímaním absolventov stredných či 
vysokých škôl na uvoľnené miesta.  
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7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 
MK SR v rámci Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2006 v časti kapitoly 
Ministerstvo kultúry SR stanovilo pre celú oblasť 08S0106 – Múzeá a galérie (týka sa všetkých 
múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR) nasledovné ciele: 
 
Cieľ 1: 
V roku 2006 zabezpečiť zvýšenie návštevnosti o 0,8 % oproti roku 2005. 
 
Plnenie za SNM: 
Celková návštevnosť SNM v roku 2006 bola 1 320 062 osôb. Oproti roku 2005, kedy bola 
1 193 060 vzrástol tento ukazovateľ o 127 002 osôb čo je o 10,63% viac.  

Cieľ 2: 
V roku 2006 zabezpečiť reštaurovanie 100 000 zbierkových predmetov so zámerom zlepšenia 
fyzického stavu zbierkových fondov. 

 

Plnenie za SNM: 

V roku 2006 SNM zabezpečilo odborné ošetrenie (myslí sa tým konzervovanie, reštaurovanie, 
preparovanie) 21 263 ks zbierkových predmetov.  

 

V tejto súvislosti si však dovoľujeme opätovne upozorniť, že stanovený cieľ v oblasti 
reštaurovania je úplne nerealistický a nadsadený. V súčasnej dobe v SR (a zrejme ani nikde 
na svete) neexistujú technické, odborné a ani personálne kapacity na reštaurátorský zásah do 
materiálnej podstaty hnuteľných predmetov v zbierkach múzeí a galérií, ktoré by v priebehu 
jedného roka zvládli takéto množstvo predmetov.  

Cieľ 3: 

V roku 2006 zabezpečiť ročný prírastok 20 000 zbierkových predmetov a spracovanie 10 000 
zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii formou elektronického spracovania v 
Centrálnej evidencii zbierkových predmetov múzeí a v Centrálnej evidencii diel výtvarného 
umenia. 
 
Plnenie za SNM: 
Celkovo bolo v roku 2006 nadobudnutých 118 543 ks zbierkových predmetov z toho kúpou 28 782 
ks, vlastným zberom 86 429 ks zbierkových predmetov, darom 3 335 zbierkových predmetov. 
Počet spracovaných zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii formou elektronického 
spracovania v CEMUZe dosiahol počet 32 546 záznamov. 
 
Aj odpočet plnenia tohto cieľa iba zo strany SNM vypovedá o nevhodnom určení a nastavení 
kvantifikovateľného ukazovateľa. Pri akvizícií širšej kolekcie prírodnín alebo iného súboru 
zbierkových predmetov môže počet kusov dosahovať desiatky tisíc kusov. Taktiež súčasný stupeň 
implementácie SW a HW nástrojov pre spracovanie zbierok elektronickou formou je tento cieľ 
neadekvátny. 
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8. Hodnotenie a analýza vývoja              
Slovenského národného múzea            
 
Slovenské národné múzeum je vrcholná múzejná inštitúcia v Slovenskej republike. Jeho 
spoločenské poslanie stanovuje Zákon NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré v konkrétnej 
podobe definuje Zriaďovacia listina Slovenského národného múzea. Činnosť SNM bola  v roku 2006 
limitovaná najmä objemom finančných prostriedkov bežného transferu a vlastných výnosov. 
Negatívny hospodársky výsledok SNM za roky 2003 – 2004 a iba s ťažkosťami dosiahnutý 
vyrovnaný výsledok za rok 2005, kedy bolo množstvo platieb presunutých do sledovaného 
účtovného obdobia, jednoznačne potvrdil dlhodobú finančnú poddimenzovanosť múzea. V prvých 
mesiacoch roka 2006 sa čiastočne zopakoval stav akútneho nedostatku disponibilných financií, čo 
každoročne spôsobuje skutočnosť, že vyše 33% z celkových nákladov organizácie je pokrývaných 
vlastnými výnosmi, ktoré sa však v potrebnej miere akumulujú až v čase máj – september 
kalendárneho roka. Pri riešení tohto problému sa prejavil pozitívny prístup zriaďovateľa, ktorý 
reagoval na výzvy SNM a poskytol organizácii v prvých mesiacoch roka 2006 dotáciu vo výške 1/10 
celoročného príspevku mesačne. Tieto skutočnosti čiastočne eliminovali dôsledky nevyhnutných 
reštrikcií, potrebných na  vyrovnanie sa s negatívnym hospodárením v predchádzajúcom období 
ako aj nedostatočnými zdrojmi potrebnými na pokrytie nákladov organizácie v prvých mesiacoch 
roka.    

Snaha SNM o získanie ďalších zdrojov na v rozpočte nevykryté aktivity  - rekonštrukciu 
a obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku v jeho správe, ako aj na prezentačné a  edičné 
aktivity -  z verejných a iných zdrojov bola úspešná. SNM sa darí v čoraz väčšej miere získavať 
prostriedky na prezentačné či marketingové aktivity z mimorozpočtových zdrojov. Aj pre rok 2006 
SNM získalo za generálneho partnera SNM Poštovú banku a. s., za hlavného mediálneho partnera 
SRo,  a množstvo ďalších súkromných spoločností (BP, SPP, ENEL, BMW,), ktoré poskytli či už 
finančné prostriedky alebo tovary a služby spolu v hodnote cca 4 mil. Sk.  

Ďalšou možnosťou na získanie mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sa SNM snažilo 
a snaží využiť sú štrukturálne fondy EÚ. Ešte v priebehu rokov 2004 - 2005 predložilo na príslušné 
riadiace orgány spolu 12 projektov. V prvom polroku SNM predložilo 4 projekty do grantovej 
schémy Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva a v druhom polroku 2 projekty 
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov ako aj programu Škola v múzeu – Veda hrou do Európskeho 
sociálneho fondu. Zároveň bolo v roku 2006 SNM oznámené, že 5 projektov predložených v roku 
2004 bolo postúpených do tzv. Zásobníka projektov a čakajú na pridelenie prostriedkov. Projekt 
SNM na rozvoj ľudských zdrojov ESF bol vyhodnotený ako úspešný a SNM už podpísalo zmluvu na 
2 242  tis. Sk. Taktiež bol zo strany vládnej Agentúry pre vedu a výskum podporený projekt 
Dotyky poznania, propagujúci výsledky vedy a výskumu a tiež nadväzujúci na celomuzeálny 
program Škola v múzeu – veda hrou.  Najvýznamnejším úspechom v oblasti získavania 
mimorozpočtových prostriedkov pre potreby organizácie je dohoda medzi SNM a Nadáciou SPP, 
ktorá poskytne v priebehu roka 2006 pre potreby záchrany a obnovy kultúrneho dedičstva v správe 
SNM spolu 20 mil. Sk na obnovu Spišského hradu (15 mil.) a hradu Krásna Hôrka (5 mil.).  

Pre ďalší rozvoj SNM ako celku sa ukázalo ako nevyhnutné zvýšiť dôraz na správu IKT. Preto od 1. 
7. 2006 vznikol v rámci SNM – Riaditeľstvo nový organizačný útvar Centrum informatiky SNM. CI 
v roku 2006 v tejto oblasti zabezpečovalo nasledovné závažné úlohy: 

1. V oblasti správy IKT (HW, SW, dátovo komunikačné služby) 

Aby organizácia získala prehľad o prostriedkoch IKT a spôsobe ich využívania bol vykonaný 
hĺbkový audit (spravení podrobný popis 396 HW zariadení IKT a 5138 programov).   

V IS_SNM bol vytvorený nový programový modul na sledovanie správy HW/SW a taktiež bolo 
zavedené sledovanie požiadaviek a technicko-operačných zásahov. Následne bola vypracovaná 
Smernica pre využívanie prostriedkov IKT a postupne bola zavedená kontrolovanú  správa 
HW/SW. 

V roku 2006 sa začala budovať VPN SNM a centrálne bol vytvorený HW a komunikačné 
podmienky jej funkčnosti. Ďalej boli postupne nakonfigurované jednotlivé užívateľské stanice 
v mimobratislavských múzeách na klientov siete snm.sk.  
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2. V oblasti správy informačných systémov SNM  

V rámci správy hlavných serverov bol náležitý HW presťahovaný do novej serverovne na 
Žižkovej 16, zabezpečilo sa rozšírenie dátových kapacít na štvornásobok (len aktuálne potreba 
ktorá vplynula z integrácii klientov do VPN – žiadna rezerva!). CI prevzalo správu 
špecializovaného SW - Profitu a Citrixu - a zabezpečilo inštaláciu replikácie databáz pre školiacu 
verziu.  

Bola udržiavaná a rozširovaná webovská doména snm.sk (modul elektronického časopisu 
Múzeum, anglické verzie podujatí). Zabezpečovalo správu a vývoj IS SNM (okrem 
štandardných inovácií bol rozšírený IS o spomínaný nový modul správy HW/SW a redigovania 
el. časopisu Múzeum).  

3. V oblasti metodickej 

V rámci program zvyšovania ITC gramotnosti bolo zriadené z prostriedkov Európskeho soc. 
fondu školiace pracovisko, vykonali sa školenia užívateľov prostriedkov IKT podľa želaní 
vedenia a záujmu zamestnancov (predovšetkým pre prácu s ESEZ, ale aj pre užívateľov IS, 
výkazy on-line, MS Office). 

 

Základné múzejné činnosti a ich realizácia 

K základným úlohám múzea v oblasti odborných činnosti patrí nadobúdanie zbierkových 
predmetov. SNM v roku 2006 pri rozšírovaní zbierkového fondu využilo viacero spôsobov 
nadobúdania zbierok, najmä kúpu, vlastný výskum, zber a dar. Vlastným výskumom a zberom 
nadobudli zbierkové predmety najmä Archeologické múzeum,  Historické múzeum, Prírodovedné 
múzeum v počte niekoľko sto kusov.  

Pre úspešnú realizáciu akvizičnej činnosti  v SNM bolo pozitívnym faktom, že zriaďovateľ pridelil 
múzeu účelové finančné prostriedky na akvizičnú činnosť v celkovej  výške  4, 6 mil. Sk.  Pre 
múzeá národnostných a etnických menšín bolo  účelovo viazaných 750 000, - Sk, a ďalších 1,6 mil. 
Sk bolo účelovo viazaných pre Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň.  
Ostatným špecializovaným múzeám bola určená suma 2, 25 mil. Sk.  K najhodnotnejším akvizíciám 
patrí  divadelný  súbor bábok  rodiny Dubských,  Kniha Ester  - pergamenové zvitky, pochádzajúce 
z konca 17 resp. začiatku 18. stor. (SNM-MŽK), bronzová plastika z doby bronzovej (SNM -AM),  
pozostalosť rodiny Albrechtovcov (SNM-HuM). Časť akvizícií je zameraná na dotvorenie stálych 
expozícií múze ako je to SNM- Múzeá v Martine (zariadenie pre objekty v Múzeu slovenskej 
dediny), alebo na prípravu výstavných projektov – akvizície v Historickom múzeu sú spojené najmä 
s prípravou výstavy Slovensko v 20. storočí.  Mnohé akvizície sú venované múzejnej dokumentácii 
20. stor. ako sú napr. diela ľudových umelcov pre Etnografické múzeum v Martine. Mimoriadne 
cenný je aj typový materiál získaný Prírodovedným múzeom.   
Celkovo bolo v roku 2006 nadobudnutých 118 543 ks zbierkových predmetov z toho kúpou 28 782 
ks, vlastným zberom 86 429 ks zbierkových predmetov, darom 3 335 zbierkových predmetov. 

 

Odborná evidencia zbierkového fondu  

Odborná evidencia zbierkového fondu je bázou, ktorá vytvára podmienky a predpoklady  pre ďalšie 
využívanie zbierkových predmetov vo vedecko-výskumnej činnosti a v celom spektre 
prezentačných aktivít múzea najmä pri tvorbe výstav a stálych expozícií múzea. Zároveň odborná 
evidencia zbierkových predmetov  je v zmysle právnych predpisov, najmä Zákona NR SR č. 
115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných 
zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení neskorších predpisov aj 
evidenciou majetku, spravovaných múzeom,  v podobe zbierkových predmetov. V hodnotenom 
období špecializované múzeá SNM dôsledne postupovali pri uplatňovaní platných právnych 
predpisov.   
V zmysle plánu hlavných úloh SNM na rok 2006 sa dosiahol postup v evidencii - katalogizácii 
zbierkových predmetov, kde vzrástol počet kusov skatalogizovaných zbierkových predmetov na 
3 628 847 kusov z celkového počtu  3 655 694 kusov zbierkových predmetov.  
 
V múzeách  SNM sa intenzifikovala práca  v elektronickom spracovávaní zbierkových 
predmetov. Úsek odborných činnosti vykonal monitoring vykonávania odbornej revízie 
zbierkových fondov múzeí, ktoré sú múzeá povinné vykonávať v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 
115/1998 o múzeách a galériách. Monitoring ukázal, že všetky špecializované múzeá pri 
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vykonávaní odborných revízií postupujú v súlade s právnymi predpismi, je však potrebné 
pravidelne vykonávať priebežné hodnotenia stavu odbornej revízie fondov.  
 
Súčasťou odbornej evidencie zbierkových predmetov je aj vytváranie obrazovej dokumentácie 
zbierkových predmetov. Hodnotiaca správa, ktorú  spracoval Muzeologický kabinet v januári 2006, 
z dodaných podkladov múzeí ukázala, že  najmä v múzeách s veľkým počtom zbierkových 
predmetov nie je stav obrazovej dokumentácie dostatočný. Na zlepšenie je potrebné najmä lepšie 
technické vybavenie (digitálne fotoaparáty), no aj personálne posilnenie pracovníkmi, ktorých 
hlavnou náplňou činnosti bude vytváranie obrazovej dokumentácie. Vzhľadom na to, že obrazový 
záznam zbierkového predmetu je súčasťou katalogizácie zbierkového predmetu, venovali všetky 
múzeá SNM zvýšenú pozornosť obrazovej dokumentácii vytváraním digitálnych záznamov. 
Najlepšie výsledky v tomto smere sú v SNM- Múzeum Bojnice, kde sú všetky zbierkové predmety 
obrazovo dokumentované.  
 Prioritným projektom (PP e 1) v kontrakte SNM na rok 2006 je aj pokračovanie 
v projekte CEMUZ - elektronickom spracovaní odbornej evidencie zbierkového fondu SNM ako aj 
vytváranie centrálnej databázy zbierkových predmetov v múzeách na Slovensku.  
V oblasti zabezpečenia centrálnej evidencie múzejných zbierok sa riešili úlohy, ktoré vychádzajú 
z rutinnej práce odboru ako aj PP e 1:  
 

Administrácia dát ESEZ múzeí SNM 
o V mesiacoch január – marec bol nasadený na CEMUZ AiP Safe 3. generácie – plne 

objektovo orientovaný systém správy dokumentov.  Dáta, ktoré centrálnej 
evidencie boli prekonvertované do tohto systému.  

o V mesiacoch marec – máj prebiehalo testovanie a dolaďovanie systému. 
o Zároveň boli vytvorené nové služby (vyhľadávacie, editovacie) 

 
Administrácia servera CEMUZ 

o Vzhľadom k tomu že SNM na nízku pomerne prenosovú rýchlosť pripojenia na 
internet a jeho vyťaženie terminálovými prístupmi klientov ekonomického IS sme 
sa pokúsili riešiť zlepšenie služieb on-line presunom servera CEMUZ do 
výpočtového strediska Univerzitnej knižnice v Bratislave – kde je nepomerne vyššia 
kapacita dátového prepojenia na internet.  

 
Budovanie technickej infraštruktúry 

o Od marca, kedy sa stala providerom pre SNM firma Netlab plus budujeme VPN 
SNM. V súčasnosti je už organizačne a technologicky vyriešené pripojenie všetkých 
pracovísk SNM okrem Hudobného múzea.  

o Za podpory sponzorského príspevku Poštovej banky boli vo veľkej miere splnené 
všetky HW a SW nároky múzeí SNM na technické zabezpečenie elektronického 
spracovania múzejných zbierok. Jednotlivým múzeám bola pridelená nasledovaná 
technika:  

� SNM-PM  - Sever HP, OS, Win 2003, SQL Server, 15 klientov, 15 klientov AiPSaafe 
� SNM-AM -  1 pracovná stanica 
� SNM-HM -  Sever HP, OS, Win 2003, SQL Server, 25 klientov, 25 klientov AiPSaafe, 

scaner A3, zapožičané 3 pracovné stanice 
� SNM-EM -  Sever HP, OS, Win 2003, SQL Server, 25 klientov,  25 klientov 

AiPSaafe, scaner A3, pracovná stanica 
� SNM-Múzeum Červený Kameň -  1 pracovná stanica (ako server ESEZ) 
� SNM-Múzeum hračiek a bábkarských kultúr -  1 pracovná stanica (ako server 

ESEZ) 
o Vo všetkých špecializovaných múzeách SNM boli vytvorené zodpovedajúce 

technické podmienky pre plné nasadenie ESEZ na spracovanie zbierok. 
 

Nasadenie ESEZ v múzeách 
o V múzeách SNM bol ESEZ nasadený už v predošlom roku (okrem Hudobného 

múzea).  
o Splnené boli požiadavky SNM-PM na zmeny formulárov a užívateľského rozhrania 

a po otestovaní funkčnosti bola v prírodovedných pracoviskách použitá 
„prírodovedná verzia“ ESEZ. 

o Oddelenie poskytovalo technickú podporu pri nasadení ESEZ aj iných múzeá SR: 
�  Slovenské technické múzeum  
�  Slovenské Banské múzeum 
�  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  
�  Múzeum vo Sv. Antone 
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�  Múzeum Stará Ľubovňa 
 

Príprava projektu interoperability CEMUZ 
o V oblasti podpory elektronického spracovania múzejných zbierok poskytovalo oddelenie 

priebežne metodickú podporu – či už pri konverziách dát, alebo pri riešené problémov 
nasadenia SW, alebo spracovania zbierok.  

 
Iná činnosť 

o V súvislosti zo menou providera prístupu na internet prebehli práce spojené s fyzickým 
prenosom IS servra, databáz a súborov informačného systému SNM – teda aj 
www.snm.sk. 

o V mesiacoch január – marec bol interne vynutý on-line informačný systém na zber 
a spracovanie výkazov činnosti múzeí SR  - Výkazy on-line. 

 
       Metodická a vzdelávacia činnosť 

o Školenia administrátorov ESEZ 
�  Na 5 školeniach sa zúčastnilo 39 klientov. 
�  Školenia sa uskutočnili v:  

• SNM Bratislava 
• STM Košice  
• SNM-SML Levoča 
• Hornonitrianske múzeum Prievidza  
 
o Školenia pre prácu s ESEZ 

�  Na 10 školeniach sa zúčastnilo 117 klientov. 
�  Školenia sa uskutočnili v:  

• SNM Bratislava  
• STM Košice 
• SNM-MT Martin 
• SNM-SML Levoča  
• Hornonitrianske múzeum Prievidza  
• SMOPAJ Liptovský Mikuláš 
 
Štandardy digitalizácie múzejných zbierok 

o Od januára 2006 prebieha vzájomná výmena informácií v oblasti štandardizácie 
elektronického spracovania zbierok medzi SNM, Moravským zemským múzeom 
(ako metodickým centrom múzejnej informatiky v CZ) a Univerzitnou knižnicou 
Bratislava (poverenou vybudovať Register kultúry SR)  

o Od mája pripravujeme analitické podklady pre tvorbu nástrojov na vytvorenie systému 
riadenej múzejnej terminológie a jej väzieb na medzinárodné štandardy (ontologická 
vrstva CEMUZ). 

 

Ochrana zbierkového fondu  

A. Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a ESZ  

SNM venuje zvýšenú pozornosť všeobecnej ochrane (bezpečné uloženie zbierkových predmetov)  
a odbornej ochrane zbierok. V rámci všeobecnej ochrany sú mnohé priestory, kde sa nachádzajú 
zbierkové predmety,  chránené EZS a EPS. Stav elektronickej ochrany  zbierkových predmetov 
nemožno považovať za vyhovujúci, keďže elektronická ochrana zbierok nie je stopercentná,  mnohé 
priestory, vrátane depozitárov, expozičných a výstavných priestorov, kde sa nachádzajú zbierkové 
predmety – súčasti kultúrneho dedičstva, nemajú inštalované EZS a EPS, čo zvyšuje riziko ich 
odcudzenia, ako aj  stupeň a možnosti ich poškodenia pri požiari. Je treba konštatovať,  že 
zvýšenie stupňa elektronickej ochrany zbierok v niektorých objektoch je spojené s nevyhnutnou 
komplexnou rekonštrukciou budov, s čím ráta aj projekt generálnej rekonštrukcie sídelnej budovy 
SNM na Vajanského nábreží, projekt obnovy depozitára na Mäsiarskej ul v Levoči, projekt obnovy 
kaštieľa v Dolnej Krupej, dokončenie obnovy hradného areálu na Červenom Kameni a podobne. 

B. Odborná ochrana zbierkového fondu  

Základnou úlohou pri odbornom uložení zbierok je zabezpečiť zachovanie jestvujúceho 
„zdravotného stavu“  zbierkových predmetov vytváraním optimálnych klimatických podmienok na 
uloženie zbierok, ktoré bránia ich deštrukcii a degradácii. Zároveň sa v rámci odbornej ochrany 
zbierok vykonáva odborné ošetrenie -  konzervovanie, preparovanie a reštaurovanie, ktorého 
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úlohou je minimálne stabilizovať stav zbierkových predmetov.  Situácia v oblasti odbornej ochrany 
zbierok v múzeách SNM je už dlhodobo nepriaznivá. 

 

1. Stav a technické vybavenie depozitárov.                                                                                          

SNM disponuje najväčšou výmerou depozitárov v SR – viac ako desaťtisíc m2 – no ich súčasná 
kapacita je nedostatočná. Príčinu treba hľadať jednak v historicky nedostatočnej kapacite 
depozitárov jednotlivých múzeí (pri výstavbe účelových múzejných budov nebol plánovaný takýto 
nárast zbierok.  V záujme zlepšenia tejto situácie je v súčasnosti v štádiu projektovania tzv.  
otvorený depozitár naplánovaný v rámci obnovy hradu Červený Kameň. Medzi projektmi, ktoré 
SNM predložilo do projektového zásobníka je návrh na vybudovanie centrálneho depozitára SNM 
v Hronskom Beňadiku, ale aj angažovanie sa SNM v zmene stavebného zámeru obnovy 
Bratislavského hradu, čo by v budúcnosti malo viesť k výraznému zvýšeniu priestorových kapacít, 
ale aj klimatických a ostrahových podmienok depozitárov.  

Treba však konštatovať, že technický stav niektorých depozitárov špecializovaných múzeí SNM 
(Historické múzeum, Archeologické múzeum, Prírodovedné múzeum, Múzeum Červený Kameň) je 
v porovnaní  s depozitármi iných múzeí v SR  dobrý, no aj tu pretrvávajú technické nedostatky.  
Napriek tomu môžeme povedať, že SNM v hodnotenom období  venovalo zvýšené úsilie 
starostlivosti o zbierky a hľadalo nové riešenia na zlepšenie jestvujúceho stavu napr. aj možnou 
zmenou využitia niektorých priestorov v SNM.  

 

2.  V oblasti odborného ošetrenia zbierkových predmetov  aj v tomto roku pretrvávali 
niektoré problémy, spôsobované  najmä nedostatočným  technickým a prístrojovým vybavením 
konzervátorských,  reštaurátorských a preparátorských pracovísk a ich nedostatočným 
personálnym krytím. Z uvedeného dôvodu boli ošetrované predovšetkým zbierkové predmety 
určené do pripravovaných stálych expozícií  a na výstavy. Zostávajúce kapacity boli využívané na 
preventívne konzervovanie,  reštaurovanie a preparovanie. Pozitívne výsledky dosiahli Historické 
múzeum, Prírodovedné múzeum, Archeologické múzeum,  Múzeá v Martine, ktoré pokračovalo 
v sťahovaní zbierok z haly v Trebostove do objektu vo Vrútkach. 

Výrazné zvýšenie kvality odborného ošetrenia zbierkových predmetov môže priniesť v SNM jednak 
generálna obnova existujúcich reštaurátorských pracovísk (podaný projekt SNM do grantovej 
schémy EHP a NK) a tiež  vybudovanie ústredného reštaurátorského, konzervátorského 
a preparatorského pracoviska pod gesciou SNM – Historického múzea, ktoré by poskytovalo služby 
aj menším špecializovaným múzeám SNM.  

V  roku 2006 pracovalo v SNM 7 vysokoškolských vzdelaných reštaurátorov, 16 konzervátorov a 5 
preparátorov. Najlepšie personálne obsadenie má Historické múzeum. V  Múzeu židovskej kultúry, 
Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeu SNR na Myjave nepracuje ani  jeden konzervátor 
alebo reštaurátor. Základné ošetrenie zbierkových predmetov na výstavy vykonávajú zamestnanci 
iných pracovných kategórií – napr. kurátor, lektor, údržbár a pod.  

V roku 2006 bolo v SNM ošetrených celkovo 21 260  ks zbierkových predmetov. 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Slovenské národné múzeum je v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR vedecko-výskumným 
pracoviskom. Špecializované múzeá v prvom polroku riešili najmä vnútroinštucionálne vedecko-
výskumné úlohy, tak v oblasti primárneho výskumu zameraného na rozšírenie zbierkového fondu 
SNM, ako aj v oblasti sekundárneho výskumu  zameraného na odborne a vedecky zhodnocovanie 
zbierok s cieľom  využiť ich informačnú hodnotu pri tvorbe nových expozícií, výstav, vedeckých 
štúdií, fontes a pod., a tak prispievať k poznávaniu našej minulosti vo všetkých jej prejavoch.  

V  roku 2006 SNM pokročilo aj v oblasti organizácie a riadenie vedecko-výskumnej činnosti. Na 
Riaditeľskej rade SNM v apríli 2006 bolo schválená Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti, ktorá 
definuje tak nosné témy vedecko-výskumnej činnosti ( Archeológia Malých Karpát, Etno-kultúrny 
vývoj Slovenska v stredoeurópskom kontexte a úloha národnostných a etnických menšín pri 
formovaní socio-kultúrneho prostredia Slovenska, Socio-kultúrny a spoločenský vývoj na Slovensku 
v  19. a 20. storočí,  Dokumentácia a prezentácia historicko-spoločenského vývoja špecifickými 
múzejnými prostriedkami, Tisícročný vývoj duchovnej hudobnej kultúry na Slovensku,  
Monitorovanie rozšírenia vybraných komponentov biodiverzity Slovenska s akcentom na plánovitý 
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odber a múzejnú dokumentáciu vzácnych a ohrozených zložiek bioty v zbierkach PM SNM), ako aj 
zásady a postupy pri jej realizácii a schvaľovaní téma pre vedecko-výskumné úlohy.  

Primárne vedecko-výskumné  úlohy v teréne riešilo predovšetkým Archeologické múzeum, ktoré je 
zmysle Zákona NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu oprávnené vykonávať 
archeologické výskumy a prieskumy,  financované  investormi stavieb a obcami (spolu ich bolo 70).   
Výskumy v teréne realizovalo aj Prírodovedné múzeum (spolu 12), hoci v tomto roku sa kurátori 
múzea zamerali viac na zhodnocovanie zbierok.  Ostatné múzeá riešili úlohy zamerané na odborné 
a vedecké zhodnocovanie zbierkových fondov. Pozitívne v tomto smere treba hodnotiť Múzeá 
v Martine, ktoré plán vedecko-výskumnej činnosti plne podriadili potrebám expozičnej činnosti – 
napr. dotvorenie a vyinštalovanie objektov v Múzeu slovenskej dediny,  prípravám novej stálej 
expozície v hlavnej budove.  Nárast počtu riešených vedecko-výskumných úloh zaznamenalo aj 
Historické múzeum. V sledovanom období vedecko-výskumné úlohy neriešili iba Múzeum Betliar 
a Múzeum SNR na Myjave.  
 
Celkovo bolo v roku 2006 riešených v SNM 161 vedecko-výskumných úloh.  

 

Expozičná činnosť  

Základnou prezentačnou činnosťou v múzejnej praxi je  expozičná činnosť, ktorá  vyjadruje 
prostredníctvom prezentovaných zbierkových predmetov profiláciu  a špecializáciu múzea. 
Technicky, odborný a obsahový stav  jednotlivých expozícií ponúka prvotný – často mienkotvorný -  
obraz o stave múzea širokej verejnosti. Aj preto je stavu stálych expozícií v múzeách SNM 
venovaná zvýšená a trvalá pozornosť, hoci inštitúcia od začiatku 90. rokov deklaruje, že mnohé 
expozície SNM sú už z obsahového, technicko-architektonického a výtvarného pohľadu  zastaralé. 
Uvedomujúc si aj túto skutočnosť je v nosných špecializovaných múzeách SNM (Archeologické, 
Historické, Prírodovedné, Múzeá v Martine) venovaná príprave nových stálych trvalá pozornosť, čo 
sa pretavilo aj do podoby pripravených libriet a scenárov stálych expozícií.  

 V roku 2006 dosiahlo SNM výrazné úspechy v oblasti expozičnej činnosti. V januári 2006 
bola sprístupnená expozícia Prírodovedného múzea  „Zázrak prírody – biodiverzita Zeme“.  Vo 
februári sa po modernizácii a rekonštrukcii múzea Kálmana Mikszátha v Sklabinej sprístupnila aj 
jeho nová expozícia. V máji bola zasa oficiálne sprístupnená nová expozícia Múzea kultúry 
Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi. Do záverečnej prípravnej etapy sa dostala 
expozícia najstarších dejín Slovenska, ktorá bude sprístupnená vo výstavnom areáli Podhradie 
začiatkom roku 2007.  

V správe SNM bol v roku 2006 celkový počet expozícií 67 z čoho bolo 50 spoločenskovedných, 7 
prírodovedných, 2 expozície v prírode, 2 pamätné izby a 6 hradných expozícií. 

 

Výstavná činnosť 

Výstavy dlhodobého aj krátkodobého charakteru  výrazne rozširujú prezentačné ponuky múzea. 
V dramaturgii výstavného plánu SNM, najmä na  bratislavských pracoviskách, v ostatnom období 
veľmi výrazne presadzuje úsilie ponúkať verejnosti kvalitné výstavy z vlastných zbierok 
a atraktívne výstavy dovezené zo zahraničia. Zároveň sa k realizácii výstavných projektov 
pristupovalo  komplexne a súčasťou výstavného projektu boli rozpracované programy doplnkových 
aktivít pre verejnosť, diferencované podľa veku a záujmu návštevníka. Takto realizované projekty 
spojené s profesionálne  pripraveným a realizovaným marketingom a PR zvýšili záujem 
návštevníkov, a tým aj príjmy z návštevnosti. Najvýraznejšie sa tieto pozitívne trendy prejavili pri 
prioritných výstavných projektoch SNM na rok 2006:  dvojvýstava Mamuty na Slovensku – 
Stratený svet mamutov, Zdeněk Burian – Majster palety dávnych svetov,  realizovaná 
Prírodovedným múzeom, výstava Leonardo Da Vinci – Zvedavý génius, ktorý sa realizoval 
v spolupráci s talianskym partnerom Icograf Miláno na Bratislavskom hrade. Výstavné projekty 
v sídelnej budove SNM pripravené koncom roka ako „Paleolit – neolit – bakelit (Úsvit plastov)“, 
„Talianske večery (Valentino, Versace)“ či Komunikácia.2007 zavŕšili snahu o udržanie návštevnosti 
tohto múzea na úrovni roku 2005 no takmer výhradne prostredníctvom pôvodných výstavných 
projektov. Ponuku  na Bratislavskom hrade doplnili výstavy, ktoré Historické múzeum pripravilo 
s domácimi inštitúciami - výstava „Modrá krv, tlačiarenská čerň“ (v spolupráci SNK Martin), 
Kalvárie a krížové cesty (v spolupráci s PÍU), ktorá bola doplnená o zbierkové predmety SNM – HM,   
výstava  „Desatoro o fujare“, v réžii Hudobného múzea, výstava Reštaurovanie v Historickom 
múzeu, Poklady mincí na Slovensku,  Svetom moje svetom,  Z ostatných výstav múzeí SNM treba 
spomenúť najmä výstavy Múzeí v Martine (Osobnosti vedy a techniky, Čarokrásny svet 
minerálov...), realizované vo vlastných výstavných priestoroch, ako aj v iných múzeách, výstavy 
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Archeologického múzea Slovensko a byzantská kultúra, Staroveká plastika, výstava Déjavu, 
realizovaná Spišským múzeom v Levoči,  Zámok Bojnice predstavil projekt „Skryté poklady 
Bojnického zámku“, hrad Červený Kameň prezentoval  novú verziu výstavy „Španielske umenie zo 
slovenských zbierok“, vo výstavnej sieni Betliarskeho kaštieľa bola výstava „Tajomný svet fajok“. 
V sídelnej budove SNM boli realizované prevzaté výstavy napr. Josef Pollák: Muž, ktorý si nedal 
pokoj“ z Múzea židovskej kultúry v Prahe, výstava fotografickej tvorby Karola Kállaya, Na úspech 
interaktívnych výstav z roka 2005 sa snažila nadviazať výstava „Mikroprocesory – srdcia počítačov“ 
pripravená v spolupráci so spoločnosťou Intel, ktorej pravidelné sprievodné  programy našli veľkú 
odozvu medzi študujúcou mládežou. Múzeum Ľudovíta Štúra pripravilo výstavu „Štúrovské 
pamiatky v slovenských múzeách a galériách“ a MURK výstavu „50 rokov činnosti Múzea ukrajisko-
rusínskej kultúry na Slovensku, MKMS, o. I. predstavilo komorný, no reprezentatívny výber 
z tvorby maďarských ilustrátorov (Maďarská knižná ilustrácia). 

SNM v rámci svojej  výstavnej činnosti prispieva aj k prezentácii Slovenska  v zahraničí. 
K najhodnotnejším a najúspešnejším výstavným projektom patrí výstava Historického múzea 
Slovensko v 16. – 19. storočí,  prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Berlíne a vo Viedni. Múzeá 
v Martine  pripravili reprízu výstavy „Obrazopis sveta – fotoobjektívom M. R. Štefánika v Zlíne“ 
(ČR),  v   Le Pontt Nueff Galérie v Paríži. Mimoriadny ohlas mala výstava „Maliarska tvorba grófa 
Dionýza Andrássyho” pripravená Múzeom Betliar pre  Budapest Történeti Múzeum, výstava 
„Alexander Moyzes. Na ceste profesionalizmu” v SI v Prahe či „Slovenské betlehémy“ 
v Etnografickom múzeu vo Varšave.  

SNM prezentuje svoje zbierkové predmety aj na výstavách iných múzeí  a inštitúcií 
prostredníctvom výpožičiek zbierkových predmetov,  ktorých je ročne niekoľko tisíc kusov.  

Celkovo SNM pripravilo v roku 2006  200 výstav.   

 

Ostatná prezentačná činnosť 

Neoddeliteľnou súčasťou prezentačných aktivít múzea sa stali tzv. netradičné aktivity múzeí, 
ktorých návštevníci sa zvyčajne vymykajú tradičným návštevníkom múzeí. Takéto aktivity teda na 
jednej strane zvyšujú návštevnosť SNM a na strane druhej podnecujú záujem o opätovnú návštevu 
múzea a jeho expozícií či výstav a tvoria tak významnú súčasť muzeálnej práce s verejnosťou. 
Najviac takýchto aktivít pripravujú už tradične hradné múzeá – napr. Múzeum Bojnice (Festival 
duchov a strašidiel, Rozprávkový zámok) Múzeum Červený Kameň  (Dni remesiel, Šermiarske dni  
Corvus, Burzy starožitnosti a i.),  Spišské múzeum v Levoči na Spišskom hrade, ale aj múzea 
v prírode. Múzeum slovenskej dediny v priebehu roka pripravilo množstvo hodnotných podujatí ako 
napr. „Už sa fašiang kráti“, „Dnes tovariš – zajtra majster“, „Terchová, Terchová“, „Stavanie 
májov“, „Detská nedeľa“ ai. Skanzen MURK vo Svidníku okrem iných obdobných podujatí 
(Majstrovstvá sveta vo varení pirohov...) hral podstatnú úlohu v rámci „Slávnosti kultúry Rusínov-
Ukrajincov“.   

 Popri príprave už tradičných a overených podujatí bol rok 2006 v znamení realizácie  
projektu Škola v múzeu / Veda hrou (PP a 9), ktorého zámerom je revitalizovať a inovovať oblasť 
múzejnej pedagogiky v podmienkach SNM po stránke rozvoja ľudských zdrojov i materiálno-
technickej. Inak povedané - prostredníctvom patrične vyškolených ľudí v náležite vybavených 
priestoroch rozvíjať systematickú spoluprácu múzeí SNM so školami. Cieľom projektu však nie je 
iba snaha o využitie nesmierneho potenciálu múzeí na zvýšenie frekvencie návštevy školských 
skupín do múzeí a integrovanie sa do vyučovacieho procesu škôl rozličných stupňov 
prostredníctvom špeciálnych vyučovacích hodín v múzeu. Ide aj o vytvorenie predpokladov pre 
tvorbu pomocných tlačovín (školských listov pre pedagógov, detských sprievodcov po expozíciách 
a výstavách a pod.) a podujatí pripravených špeciálne pre túto cieľovú skupinu. V roku 2006 začalo 
v tomto smere s výraznými aktivitami Prírodovedné múzeum, využívajúc na to svoje expozície na 
najmä nové priestory sprístupnené v rámci  novej expozície Zázrak prírody – tzv. Objavovňu. V jej 
rámci sa uskutočňuje väčšina špecializovaných programov pre školskú mládež. Výstupom v rámci 
projektu Škola v múzeu sa stal aj detský sprievodca k výstave „Stratený svet mamutov“. Historické 
múzeum, k výstave Leonardo da Vinci – zvedavý génius zasa pripravilo nielen tvorivé dielne, 
prednášky a koncerty pre deti a dospelých, ale aj školské listy pre pedagógov a detského 
sprievodcu výstavou. Množstvo podujatí obdobného typu pripravilo aj Múzeum bábkarských kultúr 
a hračiek, Spišské múzeum v Levoči a ďalšie. Pozitívne treba hodnotiť aj aktivity Múzeá v Martine, 
ktoré sa na prácu s mládežou zamerali počas prázdnin – akcie na tému Prázdniny s remeslom.  
Zároveň niektoré špecializované múzeá rozvíjali svoju doterajšiu spoluprácu so školami – napr. 
Múzeum židovskej kultúry v rámci projektu predchádzania xenofóbie a rasizmu.  
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Sumár všetkých aktivít - informácia o týchto programoch, pásmach a podujatiach ako aj  
o jednotlivých expozíciách a pracoviskách SNM a ich možnom využití pri výchovno-vzdelávacom 
procese, bola sprostredkovaná špeciálnym informačným materiálom,  v 21 verziách (pre všetky 
základné muzeálne budovy) po 2 000 kusov v celkovom náklade 42 000 ks, ktorý bol distribuovaný 
do všetkých škôl základných a stredných škôl v SR.   

Na mnohých podujatiach tohto charakteru spolupracovalo aj Oddelenie marketingu a prezentácie 
riaditeľstva – ako napr: tlačová beseda Nadácie detí Slovenska (24.2.), Ples umeleckohistorickej 
spoločnosti (25.2.2006),  slávnostné otvorenie Febiofestu. S Nadáciou Jána Husa spolupracovalo na 
príprave podujatia EUSTORY – vyhlásenie víťazov účastníkov tejto súťaže, s nadáciou IN MINORITA 
spolupracovalo  na seminári Nepriznaný holokaust Rómov vrátane inštalácie 3 výstav. Oddelenie 
pripravilo aj účasť SNM  na 2. ročníku  Festivalu slovenských múzeí v Pribyline.  V novembri 
prebehol v priestoroch sídelnej budovy SNM ďalší ročník veľtrhu „Nostalgia EXPO“.  

Mimoriadne úspešný bol druhý ročník podujatia „Noc múzeí a galérií 2006“ pripravený v spolupráci 
s ostatnými múzeami a galériami Bratislavy, počas ktorého iba do expozícií SNM v Bratislave prišlo 
spolu viac ako 10 tis návštevníkov.  

V roku 2006 SNM celkovo pripravilo spolu 940 ostatných prezentačných podujatí, ktorých sa spolu 
zúčastnilo 135 684  návštevníkov.  

 

Edičná činnosť 

V roku 2006 v rámci edičnej činnosti SNM (okrem vydávania dvoch odborných časopisov) bolo 
distribuovaných niekoľko výnimočnejších tlačovín. Najvýznamnejšie katalógy k prezentačným 
projektom boli „Poklady mincí na Slovensku“, „Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných 
nástrojov“, „Gróf Dionýz Andrássy - mecén a milovník umenia“,  Menšie katalógové publikácie boli 
vydané pri príležitosti výstav „Tajomný svet fajok“, „Španielske umenie na Slovensku“, „Slovensko 
v 16 – 19 storočí“, „Sprievodca po expozíciách Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku“, 
skladačka „Mauzóleum Krásnohorské podhradie“. Čoraz viac napredujúcu oblasť múzejnej 
pedagogiky reprezentujú detský sprievodcovia k výstavám, programový súbor Škola v múzeu či 
Poznámky pre pedagógov. Medzi odborníkov prišli tieto zborníky: Etnologické rozpravy 1/2006, 
Etnografia 46, Die kuneschhauerische Mundart von Hauerland, Acta Museai Scepusiensis, 
Archeológia 16, História 45, Vedecký zborník MURK 23, Prírodné vedy 52, Annotationes zoologicae 
et botanicae, č. 228. Židovské múzeum pokračovalo v dopĺňaní svojej edícií ACTA JUDAICA spolu 4 
titulmi. 

SNM sa prezentovalo tiež množstvom letákov, plagátov, pozvánok, billboardov, megaboardov, 
pohľadníc a podobne. Samozrejmosťou je programový bulletin SNM.  Výnimočnou tlačovinou, na 
výrobe ktorej sa SNM podieľalo podkladmi bol kalendár na rok 2007 vydaný generálnym partnerom 
SNM - Poštovou bankou a . s. prezentujúci spoluprácu oboch inštitúcií prostredníctvom diela Karola 
Plicku. 

SNM v roku 2006 spolu vydalo 70 edičných titulov. 

 

Odborno-metodická, informačná a vzdelávacia činnosť   

Slovenské národné múzeum plní v zmysle Zákona NR SR č. 115/1998 o múzeách a galériách 
v znení neskorších predpisov aj úlohy odborno-metodického, školiaceho, poradenského a 
konzultačného pracoviska pre oblasť múzejníctva na Slovensku. Tieto činnosti SNM vykonáva v 
dvoch rovinách. Prvou rovinou je oblasť všeobecnej metodiky k odborným múzejným činnostiam, 
ako aj zhromažďovanie a šírenie údajov o múzeách pre odbornú a širokú verejnosť. Druhou rovinou 
metodického pôsobenia SNM je výkon metodiky v jednotlivých špecializovaných múzeách, ktorý sa 
realizuje tak smerom k regionálnym múzeám, ako aj smerom k iným inštitúciám, najmä školám 
rozličných stupňov.                                                

Aktivity spojené s pôsobením v oblasti všeobecnej metodiky zabezpečovali útvary Úseku odborných 
činnosti a informačných zdrojov Muzeologický kabinet (všeobecná metodika) a Oddelenie 
informatiky a CEMUZ, ktoré sa v hodnotenom období zamerali najmä na tieto činnosti: 

I. Vzdelávacie a školiace aktivity  

� v tejto oblasti bola pozornosť sústredená na prípravu a realizáciu Komplexného programu 
vzdelávania pracovníkov múzeí, ktorý sa v podobe grantu predkladal Európskemu 
sociálnemu fondu prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. SNM 
získalo príspevok na realizáciu programu vzdelávania na obdobie 2006-2007 vo výške 2, 24 
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mil. Sk. Z programu boli realizované školiace aktivity – Zelená mladým – múzejná škola 
pre začínajúcich múzejníkov, Základy komunikačných zručnosti, Elektronické spracovanie 
a digitalizácia múzejných zbierok 

� konferencia  Akvizičná politika a akvizičná činnosť zbierkotvorných inštitúcií v súčasnosti, 
pripravená ako súčasť odborného programu veľtrhu NOSTALGIA expo   

II. Spracovanie informačných a metodických materiálov 

• spracovanie Výročných správ o činnosti múzeí za rok 2005 

• spracovanie Štatistického výkazu KULT 09 Múzeá pre potreby MK SR a Štatistického úradu 
SR (Múzeá zapísané v Registri múzeí SR)  

• spolupráca s SKD MK SR pri vedení Registra múzeí SR 

III. Príprava a spracovanie analytických a koncepčných materiálov pre potreby MK SR 
a vedenia SNM  

• Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti SNM 

• Stav obrazovej dokumentácie zbierkových predmetov v Slovenskom národnom múzeu 

• Príprava metodického materiálu  Slovenské národné múzeum - Akvizičná činnosť  - 
metodické pokyny,  

• spoluúčasť na príprave koncepčných materiálov pre potreby MK SR – spracovanie materiálu 
Akvizičná činnosť múzeí SR v rokoch 2003-2005 (štatistika + hodnotiaca správa)  

• Monitoring vykonávania odbornej revízie zbierkových fondov v múzeách SNM  

• Štandardy múzeí – spracovaná základná osnova  

• spoluúčasť na príprave a realizácii súťaže Múzeum roka 2005, ktorej vyhlasovateľom je MK 
SR a Zväz múzeí na Slovensku. 

 

Metodická činnosť špecializovaných múzeí  

Príprava a realizácia odborných seminárov, konferencií a kolokvií  

- Vedecké kolokvium Byzantská kultúra Slovensko 

- Zasadnutie Arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej spoločnosti  

- 3. medzinárodná vedecká konferencia Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, 
literatúry a jazyka  

- 14. stretnutie slovenských a českých mykológov v pohraničí  

Ostatná metodická, odborno-konzultačná činnosť špecializovaných múzeí sa zamerala na: 

- spoluprácu s odborným stredným a vysokým školstvom - kurátori múzeí sa podieľajú sa na 
výuke odborných predmetov, pôsobia ako konzultanti a oponenti pre diplomantov - napr. 
Múzeá v Martine, Prírodovedné múzeum, Archeologické múzeum, Historické múzeum a 
pod. , odbornú poradenskú činnosť pre verejnosť v rámci svoje špecializácie napr. pri 
posudzovaní starožitnosti, 

- pôsobenie v poradných orgánoch a komisiách vysokých škôl, rozličných inštitúcií (vedecké 
ústavy SAV, MK SR - archeologická rada),  členstvo v redakčných radách  vedeckých a 
odborných periodík, aktívnu účasť na odborných pracovníkov i múzea (kurátori, metodici, 
reštaurátori)  na vedeckých a odborných seminároch a konferenciách iných múzeí a 
vedeckých inštitúcií doma aj v zahraničí (ČR, USA). 
  

 

Návštevnosť a vstupné 

Návštevnosť múzeí SNM v roku 2006 si v porovnaní s minulým rokom udržala vzostupnú tendenciu. 
Keďže pre príspevkovú organizáciu, ktorej tržby zo vstupného tvoria zásadnú časť z jej výnosov 
kryjúcich viac ako 30% všetkých nákladov je životne nevyhnutné zachovať úroveň týchto príjmov. 
Preto sa intenzifikovali marketingové aktivity inštitúcie a do plánu hlavných úloh sa zaradili 
prezentačné projekty s vysokým návštevníckym potenciálom, pri zachovaní ich všeobecnej 
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kultúrnej a spoločenskej úrovne s dôrazom na profesionalitu prevedenia. To na jednej strane 
pomohlo udržať návštevnosť hradných múzeí  (netradičné prezentačné podujatia) ale 
aj Prírodovedného múzea a na strane druhej pokračovať v budovaní obrazu SNM ako o modernej 
inštitúcií, prinášajúcej hodnotné voľnočasové aktivity. Zásadný obrat v návštevnosti sa podaril SNM 
– Prírodovednému múzeu, keď počet návštevníkov v 1. polroku 2006 oproti porovnateľnému 
obdobiu minulého roka stúpol o 110% - z 20 tis. na 42 tis. návštevníkov. 

V spolupráci s generálnym partnerom SNM ako aj mediálnymi partnermi sa podarilo viac ako 
kedykoľvek predtým dostať značku SNM do povedomia. Počas roka sa uskutočnili  v Bratislave 
a vybraných krajských mestách SR 3 billboardové kampane (Mikroprocesori – srdcia počítačov, 
Leonardo da Vinci, Mamuty na Slovensku), 3 rozhlasové spotové kampane (SRo – všetky okruhy 
na rovnaké výstavy), a 2 TV spotové kampane (TA 3 a TV Markíza – Leonardo da Vinci). 
Vyvrcholením týchto aktivít bola celoslovenská billboardová kampaň „Cez prázdniny do múzea“ 
(100 ks billboardov po celej SR počas mesiacov júl a august).  

Už teraz však možno skonštatovať, že z hľadiska návštevnosti je SNM najúspešnejšou 
kultúrnou inštitúciou v SR. V roku  2006 jej expozície a výstavy a iné prezentačné 
podujatia videlo spolu 1 320 062 návštevníkov a výnosy zo vstupného dosiahli výšku 
62 998 000,- Sk. (Bez započítania hodnoty kultúrnych poukazov a ich čiastočnej 
refundácie pre múzeá, ktoré prekročil ich  predpísaný výber. Bližšie viď časť Plnenie kontraktu 
v bode 3. – Kultúrne poukazy). 
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9. Hlavné skupiny užívateľov          
výstupov organizácie 

 
 
Slovenské národné múzeum je zmysle Zákona NR SR č. 115/1998 o múzeách a galériách 
a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov inštitúcia 
zriadená vo verejnom záujme. Jej zriaďovateľom je prostredníctvom Ministerstva kultúry SR štát, 
ktorý – tak ako iné múzeá a galérie -  zriadil  Slovenské národné múzeum predovšetkým s cieľom 
vytvoriť profesionálnu inštitúciu na záchranu a ochranu súčasti kultúrneho dedičstva, ktoré sú 
v SNM  zhromažďované, uchovávané  a prezentované ako zbierkové predmety.  
Slovenské národné múzeum poskytuje široké spektrum služieb verejnosti a užívateľmi jeho 
produktov – výsledkov aktivít múzea realizovaných prostredníctvom základných odborných 
múzejných činností: 
 

Štát  
� SNM zhromažďuje a ochraňuje súčasti kultúrneho dedičstva – zbierkové predmety 

a nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré spravuje, aby tak napomáhalo napĺňaniu 
štátneho  záujmu  v oblasti  ochrany hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva  

� SNM prostredníctvom vlastných prezentačných aktivít reprezentuje štát v zahraničí 
(SNM realizovalo v zahraničí 17 výstav)  

� SNM  prijímaním výstav a iných kultúrnych aktivít zo zahraničia napomáha rozvoju 
medzinárodnej kultúrnej spolupráce (na pracoviskách SNM bolo prezentovaných 14 
výstav zo zahraničia)   

� SNM rozvojom spolupráce s policajnými zložkami vrátane Interpolu napomáha 
minimalizovaniu nelegálneho obchodovania s kultúrnymi predmetmi 

� SNM ako ústredné metodické, odborno-konzultačné, analyticko-koncepčné 
pracovisko pre oblasť múzejníctva na Slovensku spolupracuje pri realizácii kultúrnej 
politiky štátu v oblasti rozvoja múzeí a galérií vrátane prípravy nových právnych 
predpisov pre oblasž múzejníctva a ochrany kultúrneho dedičstva ako celku 

   
Odborná verejnosť  

� SNM ako fondová inštitúcia ochraňuje vo svojom zbierkovom fonde milióny 
zbierkových predmetov,  ktoré sú informačnými médiami, schopnými  vypovedať 
o minulosti spoločnosti a prírody Slovenska. Tieto informačné médiá sú využívaní 
internými a externými odborníkmi na skúmanie a poznávanie prírody a spoločnosti 
Slovenska v horizontálnej aj vertikálnej roviny a kontexte celoeurópskeho vývoja  

  
Široká verejnosť  

� SNM v rámci svojich aktivít, ktoré sú určené širokej verejnosti, vytvára široké 
a pestré možnosti pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny obyvateľstva na ďalšie 
vzdelávanie, rozširovanie poznávania o minulosti a súčasnosti Slovenska, a 
zmysluplné využívanie voľného času. Túto kategóriu užívateľov výstupov 
organizácie môžeme rozdeliť na 3 kategórie: 

A. Návštevníci: 
 

1. náhodní návštevníci expozícií a výstav 
2. návštevníci, ktorí do múzea prichádzajú cielene a často aj viac krát  so zámerom pozrieť si 

expozíciu, výstavu ako základné prezentačné produkty múzea 
3. návštevníci prichádzajúci do múzea cielene so zámerom navštíviť niektoré netradičné 

múzejné aktivity  
4. zahraniční návštevníci a turisti hľadajúci v múzeu informácie o krajine, ktorú  práve 

navštívili 

B. Užívatelia ostatných produktov: 

 

1. záujemcovia o odborno-poradenské a konzultačné služby z oblasti prírodných a  
spoločenských vied, v najväčšej miere s požiadavkami ohodnocovania historických  
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a umeleckých artefaktov, konzervovania a reštaurovania predmetov múzejnej  a galerijnej 
hodnoty 

2. užívatelia z oblasti médií a tlače, ale aj širokej verejnosti so záujmom o informácie o 
      múzeách, ich profilácii  a špecializácii, rozsahu a kvalite múzejnej siete v SR, 

3. čitatelia múzejných periodík a ostatných edičných titulov z radov odborníkov v oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva a pedagógov vysokých škôl zameraných na výfuku 
muzeológie, vedných disciplín participujúcich na činnosti múzea a výuku ochrany 
kultúrneho dedičstva 

4. bádatelia a študenti využívajúci služby špecializovaných pracovísk SNM – knižnice a archívu  

 

C. Klienti múzea   

 
1. prenajímatelia výstavných priestorov, využívaných na komerčné výstavy 
2. prenajímatelia ostatných priestorov na rozličné komerčné aktivity 
3. užívatelia netradičných, objednaných  produktov múzea – komponované programy spojené 

s prenájmom priestorov  
 

 
V roku 2006 realizovalo SNM v spolupráci s Kultúrnym observatóriom  Národného 
osvetového centra sociologický prieskum návštevnosti svojich pracovísk a spokojnosť 
návštevníkov. Prieskum na jednej strane pripomenul manažmentu SNM niektoré 
nedostatky v službách verejnosti, no ukázal aj pomerne veľkú spokojnosť návštevníkov 
so službami (produktmi) SNM. Aj keď sa prieskum realizoval iba v krátkom časovom 
úseku jedného mesiaca a na menšej vzorke 2342 respondentov je možné z jeho záverov 
vyčítať nasledovné informácie: 
 
K štruktúre návštevníkov SNM 
 
Úsilie skvalitniť postupy marketingovej komunikácie v rámci takého veľkého komplexu, aký 
predstavuje SNM so svojimi 16 inštitúciami zahrnutými do prieskumu, skutočne predpokladá aj 
vychádzať z poznania aktuálnej štruktúry návštevníkov podľa základných demografických 
i geografických hľadísk. Otázka, ktorej odpoveď nás zaujímala, by sa dala formulovať aj takto: ako 
sa odlišuje zloženie návštevníkov SNM v porovnaní so zložením adekvátnej populácie celého 
Slovenska? 

Zistené rozdiely možno charakterizovať takto: 
• v populácii návštevníkov SNM je nižšie zastúpenie mužov ako žien (pomer 42% 

ku 58%), 
 
• v súbore návštevníkov SNM (dolnú hranicu, od ktorej oslovovali pracovníci 

múzeí respondentov a žiadali ich o vyplnenie ankety, sme stanovili na 14 
rokov) je 13% respondentov vo veku do 17 rokov, vo veku 18-29 rokov bolo 
32% respondentov, ďalších 27% patrilo do kategórie 30-44 rokov, 18% do 
vekovej skupiny 45-59 rokov a vo veku 60 rokov a viac zvyšných 10%. Vekové 
zloženie návštevníkov sa vyznačuje častým zastúpením mladých ľudí do 30 
rokov (45%) a strednej generácie, výrazne sa líšia aj štruktúry návštevníkov a 
(komparabilnej) populácie podľa vzdelania.  

 
• Múzeá priťahujú vzdelanejších ľudí – 35% návštevníkov expozícií SNM 

v septembri 2006 malo vysokoškolské vzdelanie, 38% maturitu, spolu takmer 
tri štvrtiny návštevníkov patrí do kategórie ľudí s vyšším vzdelaním. (Pre 
porovnanie: v populácii SR staršej ako 14 rokov je to 10,5% s vysokoškolským 
a 31,4% s maturitným vzdelaním). Expozície SNM menej často priťahujú ľudí 
s nižším vzdelaním – v celku návštevníkov bolo 14% ľudí so základným 
vzdelaním a 13% so stredným vzdelaním bez maturity. (Komparabilná 
populácia SR – 28,7% a 29,4%).  
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• Priemerný vek návštevníkov od 14 rokov a starších (do expozícií SNM chodia aj 
mladšie ročníky, ale tie neboli do ankety zahrnuté) bol v septembri 2006 35 
rokov, aj zloženie návštevníkov podľa národnosti je odlišné.  

 
• Prekvapujúcim výsledkom, s ktorým treba na pôde múzeí pracovať, je fakt, že 

každý desiaty návštevník (10,9%) je českej národnosti. Vo vzorke bolo 5,9% 
návštevníkov maďarskej národnosti (menej ako je zastúpenie v komparabilnej 
populácii SR) a 8,8% návštevníkov inej  národnosti. K národnosti slovenskej sa 
prihlásilo 74,4% návštevníkov, tieto údaje treba ešte doplniť a verifikovať 
informáciu o pôvode návštevníkov – z akej krajiny pochádzajú. Zistili sme, že 
79,1% pochádza zo Slovenska, 11,3% z Čiech, 2,3% z Poľska, 0,6% 
z Maďarska, 2,7% z Nemecka a 4,1% z iných krajín. Približne pätinu 
návštevníkov SNM v septembri 2006 tvorili obyvatelia iných štátov – zahraniční 
návštevníci, 

 

Niektoré sprievodné okolnosti návštevy SNM vo výsledkoch ankety 
 

Ako východisko ku komentovaniu výsledkov prieskumu a vôbec ako základná vstupná informácia 
o primárnych zisteniach nám postačí prehľadná tabuľka v prílohe kapitoly. 
  
 
Možno z nej vyčítať zásadné zistenia sondy:  
 

• pre polovicu návštevníkov expozícií SNM bola aktuálna návšteva premiérovou, vyše pätina 
respondentov expozíciu aspoň raz  v minulosti navštívila, zvyšok patrí k návštevníkom 
frekventovanejším (boli už v tomto múzeu viackrát); 

 
• vyše polovica návštevníkov (55%) v tomto roku navštívila aj niektoré iné múzeum, 

respondenti najčastejšie uvádzali múzeá na slovenských hradoch a zámkoch; 
 

• návšteva súvisí so záujmom respondentov o históriu, kultúru, galérie a múzeá – 47% 
respondentov svoj záujem o túto oblasť potvrdzuje, ďalších 40% uvádza príležitostný 
záujem, len 9% respondentov patrí do kategórie ľudí, ktorí o uvedené sféry kultúry nemajú 
záujem – dôvod ich návštevy nesúvisel s ich kultúrno-hodnotovou orientáciou; 

 
• návšteva múzea je pre veľkú časť návštevníkov záležitosťou rodinnou či spoločenskou 

v užšom zmysle – len 8% navštívilo múzeum individuálne, 10% respondentov prišlo 
s rodinou, 5% s vnúčatami a 17% s deťmi (oslovovaní boli respondenti starší ako 14 
rokov), štvrtina respondentov (26%) navštívila múzeum so svojimi partnermi, len zvyšok 
tvorili návštevy organizovaných školských tried (13,5%) a iných skupín (výlet, zájazd – 
8%); 

 
• pozoruhodné výsledky poskytlo zisťovanie informačného rámca ako inšpiračného zdroja 

k návšteve múzea – nie sú to ani informácie celoslovenských, miestnych či regionálnych 
médií, ani propagačné materiály múzea, ktoré sa najčastejšie spájajú s rozhodnutím 
o návšteve múzea, ale odporúčania známych a rodinných príslušníkov (teda komunikácia 
interpersonálna) a ostatné inšpiračné, bližšie nešpecifikované podnety (ešte sa k nim 
vyjadríme): odporúčania známych, rodiny – 38%, informácie z celoslovenských médií – 
13%, informácie miestnych a regionálnych médií – 8,5%, plagát, pozvánka, iné 
propagačné materiály – 17%, iné podnety – 23%; 

 
• pre manažmenty expozícií SNM je dôležité zistenie o postoji respondentov k opakovanej 

návšteve múzea – 59% by „určite“ navštívilo múzeum aj v budúcnosti, 31% by ho „asi“ 
navštívilo, 4% skôr nie a len 1% by sa do múzea na návštevu nevrátilo – 5% stanovisko 
nevedelo zaujať; 

 
• najfrekventovanejším názorom na mieru pozornosti, aká sa venuje propagácii múzea je 

názor indiferentný – 39% nevie tento problém posúdiť, 27% hovorí o nedostatočnej 
pozornosti, 34% o dostatočnej pozornosti – sú to proporcie, ktoré sa bude v nasledujúcom 
období vedenie i pracovníci marketingových útvarov SNM snažiť zmeniť 
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• v postoji k obohacovaniu činnosti múzeí o vzdelávacie podujatia možno pozorovať podobné 
rozdelenie odpovedí – 45% indiferentných názorov, 17% negatívnych („myslím, že to nie je 
potrebné“) a 37% súhlasných, podporujúcich organizovanie vzdelávacích programov. 

 

O vyššie uvedených záveroch najlepšie vypovedajú nižšie uvedené, súhrnné tabuľky. Boli 

vybrané iba tie ktorú sú pre túto časť výročnej správy relevantné. 

Spokojnosť s návštevou múzea 

odpovede: celý súbor 
% 

domáci návštevníci 
% 

zahraniční návštevníci 
% 

veľmi spokojný/á 65,1 64,2 68,3 

skôr spokojný/á 29,2 29,9 26,9 

skôr nespokojný/á 2,2 2,2 2,0 

veľmi 
nespokojný/á 

1,3 1,2 1,6 

nevie posúdiť 2,3 2,6 1,2 

 

Spokojnosť s návštevou múzea – podľa jednotlivých múzeí 

spokojnosť: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
veľmi spokojný/á 76,0 75,8 52,9 56,1 69,7 74,6 71,0 74,3 63,9 22,5 53,8 
skôr spokojný/á 20,8 22,1 37,1 37,3 24,8 21,3 25,2 22,6 28,5 58,4 37,3 
skôr nespokojný/á 0,0 1,1 4,3 3,4 2,8 1,4 0,0 1,7 3,5 3,4 2,7 
veľmi nespokojný/á 2,4 0,0 2,9 1,1 0,9 0,8 0,0 1,4 1,4 1,1 1,8 
nevie posúdiť 0,8 1,1 2,9 2,1 1,8 1,9 3,7 0,0 2,8 14,6 4,4 
 
 
Legenda: 

1 Prírodovedné múzeum   6    Múzeum Bojnice 
2 Múzeum židovskej kultúry  7    Múzeum Betliar 
3 Historické múzeum   8    Spišské múzeum 
4 Múzeum Červený Kameň  9    Múzeum ukajinsko-rusínskej kultúry 
5 Múzeá v Martine   10  Múzeum Ľ. Štúra 

11  ostatné múzeá 

 

Spokojnosť s ponukou služieb zo strany múzea (%) 

 veľmi 
spokojný/á 

skôr 
spokojný/á 

skôr 
nespokojný/á 

veľmi 
nespokojný/á 

nevie 
posúdiť 

úroveň stálych 
expozícií 

65,6 28,3 2,7 0,7 2,7 

odborný lektorský 
výklad 

69,3 17,6 2,3 0,9 9,9 

sociálne zariadenie v 
objekte 

34,2 29,5 11,5 7,7 17,0 

aktuálna výstavná 
ponuka 

56,2 31,5 4,3 1,4 6,6 

ponuka propagačno-
informač. materiálov 
a suvenírov 

39,3 36,0 10,1 3,3 11,2 

výška vstupného 40,4 38,5 13,0 3,9 4,1 
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Vybrané odpovede na anketové otázky: 

 

Navštívili by ste toto múzeum aj v budúcnosti?  
určite áno 58,8 
asi áno 31,0 
asi nie 3,9 
určite nie 1,3 
neviem 4,9 
 

Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?  
základné 14,5 
stredné bez maturity 12,9 
stredné s maturitou 38,1 
vysokoškolské 34,5 
 
Ako ste celkovo spokojný s dnešnou návštevou múzea?  
veľmi spokojný/á 65,2 
skôr spokojný/á 29,2 
skôr nespokojný/á 2,2 
veľmi nespokojný/á 1,3 
neviem to posúdiť 2,3 
 
Čo Vás inšpirovalo k tejto návšteve múzea?  
odporúčanie známych, rodinných príslušníkov 38,0 
informácie celoslovenských masmédií 13,2 
informácie z miestnych a regionálnych médií 8,5 
plagát, pozvánka, iné propagačné materiály 17,1 
niečo iné  23,2 
 
Už ste niekedy navštívili toto múzeum?  
som tu prvýkrát 49,5 
už som tu bol/bola aspoň raz 21,7 
bol som tu viackrát 28,8 
 
Myslíte si, že sa propagácii tohto múzea venuje dostato čná pozornos ť?  
áno 34,3 
nie 26,8 
neviem 39,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


