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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. Milan Keráčik 
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  centrálnej evidencie múzejných zbierok 
 
      Ing. Marián Majerčák 
      vedúci Centra informatiky 
 
    
 
Telefón:    02/ 529 66 867 
Fax:     02/529 24 344 
E-mail:    sekretariat@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: sekretariat@snm.sk 

Úsek odborných činností v SNM  

Žižkova č. 18, P. O. BOX 13                                                               
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/592-072-36, 592-072-37  
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.: 02/592-072-73    
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     
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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        
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  
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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: novotna@snm.sk 

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 ukrajínskej 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. Katarína Zorjanová, riaditeľka 
  Istrijská 68 
  P.O.Box 47 
  841 07 Bratislava 
  Tel.: 02/647-610-87 
  Fax: 02/647-616-82 
  E-mail: zorjanova@snm.sk 
 
SNM-Múzeum rusínskej kultúry 
  PhDr.Oľga Glosíková, DrSc., riaditeľka  

       Masarykova 10 
                     P.O.Box 91 
                     080 01 Prešov 
                     Tel.: 051/7731-526 
                     Fax: 051/7495-403 
                     E-mail: muzeum.rkpo@gmail.com 
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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 – implementáciu získaných zručností 
a vedomostí v rámci projektu Múzeum pre 3. tisícročie, ktorý v priebehu roka 2008 
prebehol v SNM s cieľom zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov 

• 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, 1. budova SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, Etnografické 
múzeum v Martine, 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) 

• obnovenie a nové vybavenie reštaurátorských dielní SNM, vybudovanie centrálnych 
reštaurátorských dielní SNM v Podunajských Biskupiciach, vybudovanie depozitára 
nábytku v areály hradu Červený kameň, depozitárov v rámci areálu Múzea 
Slovenskej dediny v Martine 
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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 dokončí a uvedie do života koncepciu odbornej ochrany zbierkového fondu 
(budovanie špecializovaného konzervátorsko-reštaurátorského pracoviska 
a technologického a materiálno-technického vybavenia ostatných reštaurátorských 
a konzervátorských dielní SNM) 

• urýchli implementáciu a rutinnú prevádzku programového nástroja na elektronické 
spracovanie dokumentácie o zbierkových predmetoch - CEMUZ (Centrálna evidencia 
múzejných zbierok) v jeho novej aplikačnej podobe ESEZ 4G ato 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. 

• Pokračovanie v budovaní múzejného tezauru  
• 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, 

� na predloženie pripraveného projektu modernizácie reštaurátorských dielní SNM, 
� podmienok na uloženie zbierkových predmetov a ich ochrany pred nevhodnou 

manipuláciou a to jednotlivo alebo v rámci komplexných obnov jednotlivých 
objektov 

� digitalizáciu 3D objektov v zbierkach múzeí v SR 
� projekt, ktorým  by bolo možné overiť uplatnenie ontologického modelu CRM, 

ktorý spája kultúrne informačné entity na základe definovaných významových 
väzieb a zabezpečuje veľmi efektívny prístup k informáciám a prácu s údajmi 

� aplikácie technológie rádiofrekvenčných identifikátorov (RFID) do správy 
zbierkového fondu múzeí na Slovensku (pilotný projekt v SNM) 

� implementáciu audiosprievodcov do rutinnej praxe múzeí SNM 
 

 
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 

• 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  
 



 9 

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, vytvorenie nového www portálu SNM, rozbehnutie 

projektu SNM TV,  
• 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 

• pripraví a podá národný projekt v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v múzejníctve pre 
Európsky sociálny fond, ktorým by sa vybudovala dlhodobejšia platforma na 
zlepšenie možností celoživotného vzdelávania slovenských múzejníkov a zintenzívnili 
školiace aktivity v tejto oblasti 
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3.  Kontrakt organizácie s ústredným orgánom   
a jeho plnenie. 

 
Slovenské národné múzeum, v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000 nie je 
povinné vypracovať kontrakt s ústredným orgánom štátnej správy, ktorý ho zriaďuje.  
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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 8. Hodnotenie a analýza vývoja SNM v roku 2008. 
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 časti 5. Rozpočet organizácie.   
 
 
 
 
 
Sumárny prehľad údajov o činnosti Slovenského národného múzea 
Sumár  

Kategória údajov: Vykazovaný rok: 
2008 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet prír. č.: 440 928 
Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované: 3 764 354 
Nárast zbierkového fondu - počet ks zbierkových predmetov: 120 220 
Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 102 021 
Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky: 110 641 
Celkový počet expozícií: 62 
  z toho nové expozície: 6 
Celkový počet výstav: 236 
z toho: vlastné: 95 
  prevzaté: 48 
  dovezené zo zahraničia: 15 
  vyvezené do zahraničia: 50 
  reprízy: 29 
Celkový počet iných kultúrnych podujatí: 2 263 
Celkový počet návštevníkov: 1 042 056 
Celkový počet pracovníkov: 480 
Príspevok na činnosť – bežný transfer + kapitálový transfer [Sk]: 296 597 000,-  
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5. Rozpočet organizácie 
 
5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
rozpočtu organizácie 
 

Listom č. MK-539/2008-102/17913 zo dňa 16.12.2008 boli k 31.12.2008 upravené záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu pre SNM – múzeá a galérie nasledovne: 

 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (v tis. Sk) 

 
Rozpočet Čerpanie % 

Príspevok zo ŠR spolu 160 890 160 890 100,00 
z toho:    
Prvok  08S0106 - bežné výdavky 146 292 146 292 100,00 
— v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 82 513 82 513 100,00 
    
Prvok  08T0103 5 190 5 190 100,00 
Podpora kultúry aktivít RO a     
    
Prvok  08T0104 1 050 1 050 100,00 
Prezentácia kultúry aktivít v zahraničí    
    
Prvok  08T0105 4 158 4 158 100,00 
Projekt informatizácie kultúry    
    
Prvok  08T0106 100 100 100,00 
Akvizícia knižničných fondov    
    
Prvok  08T0108 4 100 4 100 100,00 
Stratégia múzeí a galérií    
 

 

 Listom č. MK-539/2008-102/17912 zo dňa 16.12.2008 bola pre SNM – Múzeá 

národnostných kultúr  vykonaná úprava, ktorá je platná k 31.12.2008 a čerpanie rozpočtu je 

nasledovné: 

 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (v tis. Sk) 

 
Rozpočet Čerpanie % 

Príspevok zo ŠR spolu 59 038 59 038 100,00 
z toho:    
Prvok  08S0106 - bežné výdavky 56 308 56 308 100,00 
— v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 13 101 13 101 100,00 
    
Prvok  08T0104 50 50 100,00 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí    
Prvok  08T0105 60 60 100,00 
Projekt informatizácie kultúry    
    
Prvok  08T0108 2 620 2 620 100,00 
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Stratégia múzeí a galérií    
 

Plnenie záväzných ukazovateľov je podrobne rozpísané v tabuľkách č. 8.1 a 9 v prílohe 

hodnotenia činnosti podľa jednotlivých prioritných projektov. Na základe dosiahnutých výsledkov 

môžeme konštatovať, že v roku 2008 boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu SNM zo 

strany zriaďovateľa a finančné prostriedky k 31.12.2008 boli vyčerpané v súlade s predmetnými 

záväznými ukazovateľmi takmer v plnej výške – čerpanie na 99,996 %. 

 

 Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2008 – kapitálové výdavky boli určené pre 

múzeá a galérie v sume 35 283 tis. Sk a pre národnostnú kultúru v sume 41 386 tis. Sk,   t. j. 

spolu kapitálové výdavky 76 669 tis. Sk (po úpravách a platných k 31.12.2008). Čerpanie 

finančných prostriedkov záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu určených na kapitálové – 

investičné akcie sú podrobne hodnotené v časti 1.1.5. – Kapitálový transfer, resp. v tabuľke č. 8.2. 

 

 
 

5.2 Rozpočtové opatrenia 
 
Listom č. MK-539/2008-102/1290 zo dňa 24.1.2008 boli SNM rozpísané záväzné ukazovatele 
štátneho rozpočtu na rok 2008 nasledovne: 
 
Program 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  

 
Podprogram 08S0106 Múzeá a galérie 
 
Príspevok zo ŠR spolu 139 948 tis. Sk 
z toho: 

 - bežné výdavky (600) 139 948 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
 
Orientačný ukazovateľ: 

 - priemerný prepočítaný počet zamestnancov 390 osôb 
 
Listom č. MK-539/2008-102/4103 zo dňa 17.3.2008 boli rozpočtovým opatrením č.2 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne (išlo o pridelenie finančných prostriedkov na 
prioritné projekty): 
 
Príspevok zo ŠR spolu 150 778 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 139 948 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600) 139 948 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
  
Prvok  08T0103 5 190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 
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 v tom: tovary a služby (630) 5 190 tis. Sk  
 
Prvok  08T0104 600 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 600 tis. Sk  
 
Prvok  08T0106 100 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 100 tis. Sk  
 

Prvok  08T0108                                                                 4 940 tis. Sk   
Stratégia múzeí a galérií 
určených na prioritné projekty 
v tom: tovary a služby  (630)                                              4 940 tis. Sk                                   
 
Listom č. MK-539/2008–102/7691 zo dňa 26.5.2008 boli rozpočtovým opatrením č.4 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (išlo o navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu 
výstav Ignác Bizmayer a Slovenské bábky — v rámci kultúrnej sezóny vo Francúzsku -  prvok 
08T0104 prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí) o 450 tis. Sk nasledovne: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 151 228 tis. Sk 
z toho: 
Prvok 08S0106 139 948 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  139 948 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 5 190 tis. Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 1 050 tis. Sk  
 
Prvok  08T0106 100 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 100 tis. Sk  
 
 
Prvok  08T0108                                                                 4 940 tis. Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                              4 940 tis. Sk 
 
 
Listom č. MK-539/2008-100/9023 zo dňa  25.6.2008 boli rozpočtovým opatrením č.5 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zníženie o 60 tis. Sk v prvku programovej štruktúry 
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08S0106, konkrétne na podpoložke ekonomickej klasifikácie 631 002  Cestovné náhrady 
zahraničné. Aktuálny rozpis záväzných ukazovateľov k 30.6.2008 bol nasledovný: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 151 168 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 139 888 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  139 888 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 5 190 tis. Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 1 050tis. Sk  
 
Prvok  08T0106 100 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)  100 tis. Sk  
 
      Prvok  08T0108                                                                4 940 tis. Sk 

Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom: tovary a služby (630)                                              4 940 tis. Sk 
 
Listom č. MK-539/2008-100/9704 zo dňa  23.7.2008 boli rozpočtovým opatrením č.6 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zníženie o 150 tis. Sk v prvku programovej štruktúry 
08T0108, konkrétne na aktivite dlhodobého vzdelávacieho projektu – Škola v múzeu. Predmetným 
RO rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledovný: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 151 018 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 139 888 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  139 888 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 5 190 tis. Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 1 050tis. Sk  
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Prvok  08T0106 100 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)  100 tis. Sk  
 
      Prvok  08T0108                                                                4 790 tis. Sk 

Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom: tovary a služby (630)                                              4 790 tis. Sk. 
 
Listom č. MK-539/2008-100/12547 zo dňa  10.9.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 7 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zvýšenie o 3 168 tis. Sk. Úprava bola vykonaná  v prvku 
08T0105 – Projekt informatizácie kultúry a finančné prostriedky boli účelovo určené na centrálnu 
evidenciu múzejných zbierok (CEMUZ). Rozpis záväzných ukazovateľov k uvedenému dátumu bol 
nasledovný: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 154 186 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 139 888 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  139 888 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 5 190 tis. Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 1 050 tis. Sk  
 
Prvok  08T0105                                                               3 168 tis. Sk 
Projekt informatizácie kultúry – CEMUZ                           3 168 tis. Sk 
 
Prvok  08T0106 100 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)  100 tis. Sk  
 
      Prvok  08T0108                                                                4 790 tis. Sk 

Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom: tovary a služby (630)                                              4 790 tis. Sk. 
      
Listom č. MK-539/2008-100/12547 zo dňa  07.10.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 8 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zníženie o 690 tis. Sk. Úprava bola vykonaná  v prvku 
08T0108, kedy došlo k presunu uvedenej sumy z bežných do kapitálových výdavkov na 
financovanie aktivity/investičnej akcie „Najstaršie dejiny Slovenska pre nevidiacich a slabozrakých“. 
Rozpis záväzných ukazovateľov po predmetnom RO bol nasledovný: 
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Príspevok zo ŠR spolu 153 496 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 139 888 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  139 888 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 5 190 tis. Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 1 050 tis. Sk  
 
Prvok  08T0105                                                               3 168 tis. Sk 
Projekt informatizácie kultúry – CEMUZ                           3 168 tis. Sk 
 
Prvok  08T0106 100 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)  100 tis. Sk  
 
      Prvok  08T0108                                                                4 100 tis. Sk 

Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom: tovary a služby (630)                                              4 100 tis. Sk. 
 
Listom č. MK-539/2008-102/17406 zo dňa  08.12.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 11 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zvýšenie o 990 tis. Sk. Úprava bola vykonaná  v prvku 
08T0105 – Projekt informatizácie kultúry, za účelom zakúpenia počítačových zostáv. Predmetnou 
úpravou bol rozpis záväzných ukazovateľov  nasledovný: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 154 986 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 139 888 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  139 888 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 5 190 tis. Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 1 050 tis. Sk  
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Prvok  08T0105                                                               4 158 tis. Sk 
Projekt informatizácie kultúry – CEMUZ,                           
nákup počítačových zostáv                                              4 158 tis. Sk 
  
Prvok  08T0106 100 tis. Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)  100 tis. Sk  
 
      Prvok  08T0108                                                                4 100 tis. Sk 

Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom: tovary a služby (630)                                              4 100 tis. Sk. 
 
 
Listom č. MK-539/2008-102/17926 zo dňa  15.12.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 12 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zvýšenie o 9 403 625 Sk. Týmto rozpočtovým opatrením 
bol zvýšený príspevok na činnosť od zriaďovateľa a  uvoľnené finančné prostriedky boli účelovo 
určené na dofinancovanie prevádzkových nákladov v sume 6 500 000 Sk  a zabezpečenie 
zúčtovania použitia kultúrnych poukazov v sume 2 903 625 Sk. Rozpis záväzných ukazovateľov sa 
predmetným RO upravil nasledovne: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 163 889 625 Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 149 291 625 Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  149 291 625 Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 85 513 000 Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 000 Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 5 190 000 Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 000 Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 1 050 000 Sk  
 
Prvok  08T0105                                                              4 158 000 Sk 
Projekt informatizácie kultúry – CEMUZ,                           
nákup počítačových zostáv                                             4 158 000 Sk 
  
Prvok  08T0106 100 000 Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)  100 000 Sk  
 
      Prvok  08T0108                                                               4 100 000 Sk 

Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom: tovary a služby (630)                                             4 100 000 Sk 
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Listom č. MK-539/2008-102/17913 zo dňa  16.12.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 13 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — na základe žiadosti SNM bol realizovaný presun 
finančných prostriedkov v sume 3 000 tis. Sk v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania z funkčnej klasifikácie 08.2.0.6 do funkčnej klasifikácie 08.2.0.8. 
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 bol nasledovný: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 160 889 625 Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 146 291 625 Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  146 291 625 Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 82 513 000 Sk 
 
Prvok  08T0103 5 190 000 Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 5 190 000 Sk  
 
Prvok  08T0104 1 050 000 Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630) 1 050 000 Sk  
 
Prvok  08T0105                                                              4 158 000 Sk 
Projekt informatizácie kultúry – CEMUZ,                           
nákup počítačových zostáv                                             4 158 000 Sk 
  
Prvok  08T0106 100 000 Sk 
Akvizícia knižničných fondov 
určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)  100 000 Sk  
 
      Prvok  08T0108                                                               4 100 000 Sk 

Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom: tovary a služby (630)                                             4 100 000 Sk 

 
 
08.2.0.6 Múzeá a galérie – kapitálové výdavky 
 
Listom č. MK-539/2008/102/1290 zo dňa 24.1.2008 bol SNM rozpísaný rozpočet kapitálových 
výdavkov na rok 2008 (na investičnú akciu Národná stratégia ochrany biodiverzity) nasledovne: 
 
Prvok  08S0106                                                                   7 500 tis. Sk                
z toho: 

 Národná stratégia ochrany biodiverzity (717 003)                7 500 tis. Sk   
 
Listom č. MK-539/2008-100/2815 zo dňa 19.2.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 1/KV upravený 
rozpočet kapitálových výdavkov (na akvizíciu zbierkových predmetov v sume 3 500 tis. Sk) 
nasledovne: 
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Prvok   08S0106                                                                   7 500 tis. Sk     
 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                 7 500 tis. Sk 

 
Prvok   08T0106                                                                    3 500 tis. Sk   

 Akvizície zbierkových predmetov                                           3 500 tis. Sk.   
 

Listom č. MK-539/2008-100/4255 zo dňa 19.3.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 3/KV upravený 
rozpočet kapitálových výdavkov  - zvýšenie o 21 736  tis. Sk. Úpravy boli vykonané na investičných 
akciách a v prvkoch 08T0103 a 08T0108 nasledovne: 
 
Prvok   08S0106                                                                  7 500 tis. Sk     

 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                7 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103                                                                    1 200 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                                      1 200 tis. Sk 
 
Prvok   08T0106                                                                   3 500 tis. Sk   
Akvizície zbierkových predmetov                                          3 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                    20 536 tis. Sk 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                           20 536 tis. Sk. 
 
 
Listom č. MK-539/2008-100/12347 zo dňa 10.9.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 7/KV upravený 
rozpočet kapitálových výdavkov  - zvýšenie o 2 832  tis. Sk. Úprava bola vykonaná v prvku 
08T0105 a finančné prostriedky boli účelovo určené na investičnú akciu CEMUZ. 
 
Prvok   08S0106                                                                  7 500 tis. Sk     

 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                7 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103                                                                    1 200 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                                      1 200 tis. Sk 
 
Prvok  08T0105                                                                    2 832 tis. Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                 2 832 tis. Sk 
 
Prvok   08T0106                                                                   3 500 tis. Sk   
Akvizície zbierkových predmetov                                          3 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                  20 536 tis. Sk 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                         20 536 tis. Sk. 
 
Listom č. MK-539/2008-100/14011 zo dňa 07.10.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 8/KV 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov  - zvýšenie o 690  tis. Sk. Úprava bola vykonaná v prvku 
08T0108 a finančné prostriedky boli účelovo určené na investičnú akciu Najstaršie dejiny Slovenska 
pre nevidiacich a slabozrakých. 
 
Prvok   08S0106                                                                  7 500 tis. Sk     

 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                7 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103                                                                    1 200 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                                      1 200 tis. Sk 
 
Prvok  08T0105                                                                    2 832 tis. Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                 2 832 tis. Sk 
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Prvok   08T0106                                                                   3 500 tis. Sk   
Akvizície zbierkových predmetov                                          3 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                  21 226 tis. Sk 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                         21 226 tis. Sk. 
 
 
Listom č. MK-539/2008-100/16099 zo dňa 11.11.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 9/KV 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov  - zvýšenie o 140  tis. Sk pre projekt akvizície 
zbierkových predmetov a súčasne bol znížený rozpočet investičnej akcie Rekonštrukcia zbierkových 
predmetov v MSD o sumu 1 115 tis. Sk. 
 
Prvok   08S0106                                                                  7 500 tis. Sk     

 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                7 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103                                                                    1 200 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                                      1 200 tis. Sk 
 
Prvok  08T0105                                                                    2 832 tis. Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                 2 832 tis. Sk 
 
Prvok   08T0106                                                                   3 640 tis. Sk   
Akvizície zbierkových predmetov                                          3 640 tis. Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                  20 111 tis. Sk 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                         20 111 tis. Sk. 
 
 
Listom č. MK-539/2008-100/12282 zo dňa 13.11.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 10/KV 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov  - zvýšenie a súčasne zníženie o 550  tis. Sk na 
investičných akciách č. 20 815 a 22524 v rámci prvku 08T0108. Celkový rozpočet kapitálových 
výdavkov k 31.12.2008 v sume 35 283 tis. Sk bol v jednotlivých prvkoch  nasledovný: 
 
Prvok   08S0106                                                                  7 500 tis. Sk     

 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                7 500 tis. Sk 
 
Prvok  08T0103                                                                    1 200 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO                                      1 200 tis. Sk 
 
Prvok  08T0105                                                                    2 832 tis. Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                 2 832 tis. Sk 
 
Prvok   08T0106                                                                   3 640 tis. Sk   
Akvizície zbierkových predmetov                                          3 640 tis. Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                  20 111 tis. Sk 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                         20 111 tis. Sk. 
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08.2.0.8 Národnostná kultúra – bežné výdavky 
 
Listom č. MK-539/2008-102/1293 zo dňa 24.1.2008 boli SNM rozpísané záväzné ukazovatele 
štátneho rozpočtu na rok 2008 nasledovne: 
 
Program 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  
Podprogram 08S0106  Múzeá a galérie 
 
Príspevok zo ŠR spolu 32 256 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106                                                            32 256 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 

 - bežné výdavky (600)  32 256 tis. Sk 
 v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610)  10 101 tis. Sk 

 
Orientačný ukazovateľ: 

 - priemerný prepočítaný počet  zamestnancov 48 osôb 
 
Listom č. MK-539/2008-102/4104 zo dňa 17.3.2008 boli rozpočtovým opatrením č.1 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu ( pridelenie finančných prostriedkov na prioritné projekty 
v rámci prvku 08T0108 – Stratégia múzeí a galérií) nasledovne: 
  
 
Príspevok zo ŠR spolu 34 726 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 32 256 tis. Sk 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  32 256 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  
 osobné vyrovnania (610) 10 101 tis. Sk 
  
Prvok  08T0108 2 470 tis. Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 2 470 tis. Sk  
 
Listom č. MK-539/2008-100/10038 zo dňa 6.5.2008 boli spoločným rozpočtovým opatrením 
č.3/KV,BV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov 
v kategórii 630 na opravu Žigrayovej kúrie o 25 000 tis. Sk ) nasledovne: 
 
Príspevok zo ŠR spolu 59 726 tis. Sk 
z toho: 
Prvok  08S0106 57 256 tis. Sk 
(príspevok na prevádzku celkom) 
z toho: 
- bežné výdavky (600)  57 256 tis. Sk 
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
 osobné vyrovnania (610) 10 101 tis. Sk 
  
Prvok  08T0108 2 470 tis. Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630) 2 470 tis. Sk  
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      Listom č. MK-539/2008-100/9025 zo dňa 25.6.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 4 upravené 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zníženie o 58 tis. Sk v prvku programovej štruktúry 
08S0106 na podpoložke ekonomickej klasifikácie 631 002 Cestovné náhrady zahraničné. Rozpis 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  k 30.6.2008 tak bol: 

 
      Príspevok od zriaďovateľa                                           59 668 tis. Sk  

z toho:  
Prvok 08S0106                                                              57 198 tis. Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                57 198 tis. Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     10 101 tis. Sk 
 
Prvok  8T0108                                                                 2 470 tis. Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                            2 470 tis. Sk. 

       
 
      Listom č. MK-539/2008-100/10398 zo dňa 23.7.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 5 upravené 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie o 150 tis. Sk v prvku  08T0108 na dlhodobý 
vzdelávací projekt Škola v múzeu. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  po úprave 
tak bol: 

 
      Príspevok od zriaďovateľa                                           59 818 tis. Sk  

z toho:  
Prvok 08S0106                                                               57 198 tis. Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                57 198 tis. Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     10 101 tis. Sk 
 
Prvok  8T0108                                                                 2 620 tis. Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                            2 620 tis. Sk. 
 

      Listom č. MK-539/2008-100/11435 zo dňa 18.8.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 6 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zníženie o 560 tis. Sk v prvku  08S0106, konkrétne 
v bežných výdavkoch z titulu zníženia rozpočtu na Opravu Žigrayovej kúrie. Rozpis záväzných 
ukazovateľov štátneho rozpočtu  bol nasledovný: 

 
      Príspevok od zriaďovateľa                                           59 256 tis. Sk  

z toho:  
Prvok 08S0106                                                               56 638 tis. Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                56 638 tis. Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     10 101 tis. Sk 
 
Prvok  8T0108                                                                 2 620 tis. Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                            2 620 tis. Sk. 
 
 

      Listom č. MK-539/2008-100/12307 zo dňa 23.10.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 9 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zníženie o 3 361 320Sk v prvku  08S0106, konkrétne 
v bežných výdavkoch z titulu zníženia rozpočtu na Opravu Žigrayovej kúrie. Predmetným RO bol 
rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  nasledovný: 
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      Príspevok od zriaďovateľa                                           55 896 680  Sk  

z toho:  
Prvok 08S0106                                                               53 276 680 Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                53 276 680 Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     10 101 000 Sk 
  
Prvok  8T0108                                                                 2 620 000 Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                            2 620 000 Sk. 

      Listom č. MK-539/2008-102/17407 zo dňa 08.12.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 12 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie  o 60 tis. Sk. Pridelené finančné prostriedky boli 
účelovo určené na prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry, konkrétne na zakúpenie 
počítačových zostáv. Vykonaným RO došlo k zmene rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu  nasledovne: 

 
      Príspevok od zriaďovateľa                                           55 956 680  Sk  

z toho:  
Prvok 08S0106                                                               53 276 680 Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                53 276 680 Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     10 101 000 Sk 
  
Prvok  08T0105                                                                    60 000 Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                60 000 Sk 
 
Prvok  8T0108                                                                 2 620 000 Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                           2 620 000 Sk. 
 

      Listom č. MK-539/2008-102/17931 zo dňa 15.12.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 13 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie  o 31 625 Sk. Pridelené finančné prostriedky 
boli účelovo určené na zabezpečenie zúčtovania použitia kultúrnych poukazov v rámci bežných 
výdavkov. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  bol upravený nasledovne: 

 
      Príspevok od zriaďovateľa                                           55 988 305 Sk  

z toho:  
Prvok 08S0106                                                               53 308 305 Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                53 308 305 Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     10 101 000 Sk 
  
Prvok  08T0105                                                                     60 000 Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                 60 000 Sk 
 
Prvok  8T0108                                                                 2 620 000 Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                            2 620 000 Sk. 
 
 

      Listom č. MK-539/2008-102/17900 zo dňa 16.12.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 14 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie  o 50 tis. Sk. Pridelené finančné prostriedky boli 
účelovo určené na zabezpečenie vyslania expertov na odborných podujatiach v zahraničí v rámci 
prvku 08T0104. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  bol vykonaným RO nasledovný: 
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      Príspevok od zriaďovateľa                                           56 038 305 Sk  

z toho:  
Prvok 08S0106                                                               53 308 305 Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                53 308 305 Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     10 101 000 Sk 
 
Prvok  08T0104                                                                     50 000 Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí                              50 000 Sk 
  
Prvok  08T0105                                                                     60 000 Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                 60 000 Sk 
 
Prvok  8T0108                                                                  2 620 000 Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                            2 620 000 Sk. 
 
 
Listom č. MK-539/2008-102/17912 zo dňa  16.12.2008 boli rozpočtovým opatrením č. 15 upravené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — na základe žiadosti SNM bol realizovaný presun 
finančných prostriedkov v sume 3 000 tis. Sk v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania z funkčnej klasifikácie 08.2.0.6 do funkčnej klasifikácie 08.2.0.8. 
Vykonanými rozpočtovými opatreniami v priebehu celého roka 2008 rozpis záväzných ukazovateľov 
štátneho rozpočtu k 31.12. bol nasledovný: 
 
     

      Príspevok od zriaďovateľa                                           59 038 305 Sk  
z toho:  
Prvok 08S0106                                                               56 308 305 Sk 
v tom: bežné výdavky celkom (600)                                56 308 305 Sk 
z toho: mzdy, platy a OOV (610)                                     13 101 000 Sk 
 
Prvok  08T0104                                                                     50 000Sk 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí                              50 000 Sk 
  
Prvok  08T0105                                                                     60 000Sk 
Projekt informatizácie kultúry                                                 60 000 Sk 
 
Prvok  8T0108                                                                  2 620 000 Sk 
Stratégia múzeí a galérií 
Určených na prioritné projekty 
V tom:  tovary a služby (630)                                            2 620 000 Sk. 

 
 
08.2.0.8 Národnostná kultúra – kapitálové výdavky 
 
Listom č. MK-539/2008-102/1293 zo dňa 24. 01. 2008 bol SNM rozpísaný rozpočet kapitálových 
výdavkov na rok 2008 nasledovne: 
 
Prvok  08S0106                                                              57 000 tis. Sk 
z toho: 
Nákup Žigrayovej kúrie pre MŽK                                      32 000 tis. Sk 
Rekonštrukcia Žigrayovej kúrie                                         25 000 tis. Sk 
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Listom č. MK-539/2008-100/4260 zo dňa 19.3.2008 bol rozpočtovým opatrením č.2/KV upravený 
rozpočet kapitálových výdavkov (celkove 6 investičných akcií v rámci prvku 08T0108) nasledovne: 
 
Prvok  08S0106                                                               57 000 tis. Sk 
 
Prvok 08T0108                                                                  5 050 tis. Sk 

      Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                        5 050 tis. Sk           
       

Listom č. MK-539/2008-100/6724 zo dňa 6.5.2008 bol spoločným rozpočtovým opatrením č.3/KV, 
BV upravený rozpočet kapitálových výdavkov (zníženie o 25 000 tis. Sk – IA Rekonštrukcia 
Žigrayovej kúrie), ktorý po vykonaných úpravách v priebehu 1. polroka bol nasledovný: 
 
Prvok  08S0106                                                              32 000 tis. Sk 
z toho: 
Nákup Žigrayovej kúrie pre MŽK                                     32 000 tis. Sk 
 
Prvok  08T0108                                                      5 050 tis. Sk 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                      5 050 tis. Sk 

  
 

Listom č. MK-539/2008-100/10218 zo dňa 08.10.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 7/KV 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov bez zmeny na celkovú sumu rozpočtu - zníženie 
o 215 800 Sk u IA Nákup Žigrayovej kúrie a súčasne zvýšenie o 215 800 Sk na IA Akvizície 
zbierkových predmetov. Uvedené úpravy boli premietnuté v rozpise záväzných ukazovateľov  
nasledovne: 
 
Prvok  08S0106                                                              31 784 200 Sk 
z toho: 
Nákup Žigrayovej kúrie pre MŽK                                     31 784 200 Sk 
 
Prvok  08T0106                                                                   215 800 Sk 
Akvizície zbierkových predmetov                                         215 800 Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                5 050 000 Sk                                           
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                       5 050 000  Sk 

 
 

Listom č. MK-539/2008-100/12307 zo dňa 23.10.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 9/KV 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 3 361 320 Sk v rámci prvku 08S0106 
a prostriedky boli určené na dve nové IA – Vybudovanie výťahu a Interiérové vybavenie kanceláriíí 
v Žigrayovej kúrii. Predmetné RO bolo premietnuté v rozpise záväzných ukazovateľov  nasledovne: 
 
Prvok  08S0106                                                              35 145 520 Sk 
z toho: 
Nákup Žigrayovej kúrie pre MŽK                                     31 784 200 Sk 
Vybudovanie výťahu v ŽK                                                  3 000 000 Sk 
Interiérové vybavenie kancelárií v ŽK                                   361 320 Sk 
 
Prvok  08T0106                                                                   215 800 Sk 
Akvizície zbierkových predmetov                                         215 800 Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                5 050 000 Sk                                           
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                       5 050 000  Sk 
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Listom č. MK-539/2008-100/16098 zo dňa 11.11.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 10/KV 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 975 tis. Sk v rámci prvku 08T0106 
a poskytnutými finančnými prostriedkami bol navýšený rozpočet pre IA Akvizície zbierkových 
predmetov.  RO upravilo  rozpis záväzných ukazovateľov  nasledovne: 
 
Prvok  08S0106                                                              35 145 520 Sk 
z toho: 
Nákup Žigrayovej kúrie pre MŽK                                     31 784 200 Sk 
Vybudovanie výťahu v ŽK                                                  3 000 000 Sk 
Interiérové vybavenie kancelárií v ŽK                                   361 320 Sk 
 
Prvok  08T0106                                                                 1 190 800 Sk 
Akvizície zbierkových predmetov                                       1 190 800 Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                 5 050 000 Sk                                           
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                        5 050 000  Sk 
 
 
Listom č. MK-539/2008-100/14720 zo dňa 28.11.2008 bol rozpočtovým opatrením č. 11/KV 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov len v jeho štruktúre – v rámci prvku 08T0108 – presun 
finančných prostriedkov medzi  IA č. 20 798 a 22 693. Všetkými vykonanými rozpočtovými 
opatreniami v priebehu roka 2008, rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12. celkom predstavoval 
sumu 41 386 320 Sk v nasledovnej štruktúre jednotlivých prvkov:   
 
Prvok  08S0106                                                              35 145 520 Sk 
z toho: 
Nákup Žigrayovej kúrie pre MŽK                                     31 784 200 Sk 
Vybudovanie výťahu v ŽK                                                  3 000 000 Sk 
Interiérové vybavenie kancelárií v ŽK                                   361 320 Sk 
 
Prvok  08T0106                                                                 1 190 800 Sk 
Akvizície zbierkových predmetov                                       1 190 800 Sk 
 
Prvok  08T0108                                                                5 050 000 Sk                                           
Stratégia rozvoja múzeí a galérií                                       5 050 000  Sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

5.2.  Náklady organizácie 

SNM ako celok 
 

Rozpočet  po všetkých vykonaných úpravách k 31. 12. 2008 včítane prioritných projektov  a jeho 
plnenie v príjmovej časti bol nasledovný:                                   

                                                                                                                              v tis. Sk 

 Upravený rozpočet  
2008 

2008 

Bežný transfér 219 928 219 928 
Kapitálový transfér 76 669 76 669 
Granty (APVV)  820 
Vlastné zdroje 58 737 90 916 
Granty a sponzorské  21 973 
   
Príjmy celkom: 355 334 410 306 
 

Bežné transféry zo štátneho rozpočtu boli čerpané na 99,98 %  v absolútnej sume 

219 876 781,02 Sk. Rozdiel nebol dočerpaný z  dôvodu, že financie za kultúrne poukazy boli 

organizácii poukázané dňa 15. 12. 2008 v sume 2 935 250,- Sk. V zmysle platnej legislatívy 

v takomto prípade organizácia ich môže minúť do konca marca nasledujúceho roku, čo SNM tak aj 

urobí. 

Výdavková časť  je podrobne rozanalyzovaná v ostatnej časti tohto hodnotenia činnosti 

a hospodárenia organizácie.  

Slovenské národné múzeum má právnu formu – štátna príspevková organizácia - a vedie 

účtovníctvo podľa novej metodiky (podľa Opatrenia MF SR z 8. 8. 2007, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky) platnej od 1. 1. 2008. V tomto 

bode hodnotenia bude vykonaná analýza nákladov 2008.     

 
Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 40 668 45 824 
Služby                          sk.51 61 490 100 060 
Osobné náklady           sk.52 149 271 165 233 
Dane a poplatky           sk.53 1 794 2 202 
Ostatné náklady           sk.54 4 849 15 279 
Odpisy                         sk. 55 35 043 50 058 

Tvorba rezerv a opravných položiek sk. 55 0 11 930 

Finančné náklady        sk. 56 0 25 

Daň z príjmov               sk. 59  115 

NÁKLADY CELKOM 293 115 390 726 
 

 V roku 2008 celkové náklady boli vyššie o 97 611 tis. Sk, t. j. o 33,30 % v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím. Výrazný nárast nastal v spotrebovaných nákupoch, v službách hlavne 

z dôvodu sťahovania z bratislavského hradu, v osobných nákladoch z dôvodu valorizácie platov k 1. 
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1. 2008, z dôvodu navýšenia platov na základe časových  postupov, ako aj samotné zvýšenie 

platov z dôvodu zabezpečenia stabilizácie zamestnancov v niektorých kľúčových pozíciách.  

V účtovej skupine 55 nastala metodická zmena.   

 
Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Spotreba materiálu 17 242 19 802 
Spotreba energie 20 490 23 174 
Predaný tovar 2 936 2 848 
SPOLU 40 668 45 824 
 

Spotrebované nákupy  oproti porovnateľnému obdobiu roka 2007 vzrástli celkom  o 

 5 156 tis. Sk  najmä z dôvodu realizácie prioritných projektov, na krytie ktorých slúžil príspevok zo 

štátneho rozpočtu, resp. z Európskeho sociálneho fondu,  a preto uvedené zvýšenie negatívne 

neovplyvnilo výsledok hospodárenia.  

 

Náklady na spotrebované služby  (v tis. Sk) 
 

2007  2008 

Opravy a údržba 13 049 37 869 
Cestovné 2 151 2 697 
Náklady na reprezentáciu 232 336 
Služby 46 058 59 158 

SPOLU 61 490 100 060 

 
 
Služby celkom rástli  o  38 570 tis. Sk, čo tak isto nehodnotíme záporne z dôvodu, že 

v roku 2008 boli vykonané nevyhnutné záchranné práce opravného charakteru (Žigrayho kúria), 

vykonané potrebné revízie a kontroly budov, strojov a zariadení, výdavky za služby spojené 

s ochranou a strážením objektov, za odvoz odpadu, nájomné za užívanie budov, zariadení, 

parkoviska ako aj výdavky spojené so sťahovaním SNM-Historického múza a SNM-Hudobného 

múzea z priestorov bratislavského hradu.    

 
Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Mzdové náklady 107 407 119 765 
Zákonné poistenie 34 032 37 644 
Sociálne náklady 7 832 7 824 
SPOLU 149  271 165 233 

 
Osobné náklady sú o 15 962 tis. Sk vyššie oproti roku 2007, v tom mzdové náklady o 12 

358 tis. Sk. Zvýšenie celkových mzdových nákladov ovplyvnila valorizácia platov k 1. 1. 2008, ako 

aj úhrady za dohody o vykonaní práce v sume 4 906 tis. Sk, čo sa započítava do mzdových 

nákladov napriek tomu, že podľa ekonomickej klasifikácie patrí do skupiny 630 – tovary a služby. 

Záväzné ukazovatele bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania boli tiež splnené – vyčerpané. 
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Dane, poplatky boli zhruba na úrovni roka 2007 s menšími výkyvmi. Pri odpisoch 

z dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nastalo výrazné zvýšenie z dôvodu zaradenia 

nových investícií do prevádzky - nárast o 15 015 tis. Sk. Pri účtovaní o odpisoch SNM postupovalo 

podľa novej metodiky, ktorá spočíva v tom, že odpisy majetku financovaného zo štátnych 

prostriedkov boli zúčtované do výnosov organizácie a to v sume 40 264 tis. Sk a odpisy majetku 

financovaného zo sponzorských darov a grantov v sume 2 967 tis. Sk. Z uvedeného dôvodu tieto 

odpisy nemajú žiadny vplyv na hospodársky výsledok. Rozdiel medzi týmito údajmi (40 264 tis. Sk 

+ 2 967 tis. Sk) a celkovými odpismi (50 058 tis. Sk) v sume 6 827 tis. Sk má priamy dopad na 

hospodársky výsledok SNM, ktorý bol krytý z tvorbou vlastných zdrojov organizácie. 

 

S účinnosťou od 1. 1. 2008 boli zavedené úplne nové pojmy vo vedení účtovníctva. Sú to: 

tvorba opravných položiek a tvorba rezerv. Tvorba opravných položiek z prevádzkovej činnosti za 

rok 2008 činí 1 881 tis. Sk a tvorba rezerv v sume 10 049 tis. Sk.       

 

Riaditeľstvo SNM 

 
Porovnanie celkových nákladov  / v tis. Sk/ 

 rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy sk.50         6 032 9 758 

Služby                          sk.51               17 471 25 972 

Osobné náklady           sk.52 23 572 27 557 

Dane a poplatky           sk.53 157 666 

Ostatné náklady           sk.54 2 647 1 665 

Odpisy                          sk.55 6 111 14 734 

Tvorba rezerv  a fin. náklady   sk. 55 + sk.56  0 5 324 

Náklady celkom 55 990 86 568 

        

Celkové náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 sumu 86 568 tis. Sk. V porovnaní s rokom 

2007 vzrástli o 30 578 tis. Sk, t.j. o cca 54,61 % a majú nasledovnú štruktúru: 

Náklady na spotrebované nákupy / v tis. Sk/ 

 rok 2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 3 313 6 394 

Spotreba energie 2 671 3 324 

Predaný tovar 48 40 
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Spolu 6 032 9 758 

 

 V roku 2008 spotrebované nákupy dosiahli sumu 9 758 tis. Sk, tvoria 11,39% celkových 

nákladov, v tom náklady na energie 3,88 % celkových nákladov. V štruktúre spotrebovaných 

nákupov v porovnaní s predchádzajúcim období bol zaznamenaný nárast spotreby energie 

z dôvodu nepriaznivých zimných mesiacov z hľadiska vykurovania. Výraznú časť spotrebovaného 

materiálu súvisí najmä s potrebou zabezpečenia potrebného vybavenia v nových školiacich 

priestoroch v rámci projektu „Moderné múzeum“, čo bolo financované z Európskeho sociálneho 

fondu. Ďalším dôvodom prekročenia je realizácia častí projektu „Dotyky poznania“, ktorý sa skladá 

z rôznych materiálových prvkov, no jeho financovanie je hradené z účelového grantu APVV.   

Náklady na spotrebované služby /v tis. Sk/ 
 rok 2007 rok 2008 

Opravy a údržba 942 1 024 

Cestovné 351 1 121 

Náklady na reprezentáciu 111 213 

Služby 16 066 23 614 

Spolu 17 471 25 972 

 

 Náklady na spotrebované služby v roku 2007 boli o 8 501 tis. Sk vyššie v porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2007 a tvoria 30,31 % celkových nákladov. Nákladovú položku opravy 

a údržba ovplyvnila realizácia nevyhnutných opráv sociálnych zariadení pre návštevníkov v hlavnej 

budove SNM na Vajanského nábreží. Cestovné je mierne zvýšené z dôvodu účasti zamestnancov 

Riaditeľstva SNM na pracovných podujatiach, ktoré priamo súviseli s plnením ich pracovných 

povinností.  

 Najviac sú prekročené ostatné služby – o  7548  tisíc Sk v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím. Tieto náklady však boli plánované a súvisia s realizáciou prioritných projektov, najmä 

výstav a iných kultúrnych akcií (Výstavy „Ako sme žili“; Théby, mesto bohov a faraónov; Magická 

osmička v slovenských dejinách;  projekt Škola v múzeu a ostatné). Nezanedbateľnú časť tejto 

nákladovej položky tvoria nakupované služby súvisiace s projektom informatizácie kultúry – 

Centrálna evidencia múzejných zbierok. 

 Na tomto mieste je dôležité spomenúť, že financovanie týchto služieb bolo len z časti 

zabezpečené zo štátneho rozpočtu a  vlastných zdrojov. Ostatnú časť tvorí financovanie zo 

sponzorských a iných zdrojov (ESF, APVV, Poštová banka a.s., TASR a pod.) 

Osobné náklady  / v tis. Sk/ 

 rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 16 738 20 359 

Zákonné poistenie 5 704 6 140 

Sociálne náklady 1 130 1 058 
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Spolu 23 572 27 557 

 

Osobné náklady Riaditeľstva SNM vzrástli  o 3 985 tis. Sk, t.j. o 16,91% v porovnaní 

s rokom 2007 a dosiahli sumu 27 557 tis. Sk. Tvoria 32,16 % celkových nákladov – vlani osobné 

náklady tvorili 42,10 % celkových nákladov.  

   Z celkových mzdových nákladov boli náklady na dohody o vykonaní práce v sume  

2 518 tis. Sk, čo je o 1 126 tis. Sk viac ako v predchádzajúcom období. Bolo to z dôvodu realizácie 

projektu Moderné múzeum – vynaložené náklady na dohody v sume 1 463 tis. Sk a z dôvodu 

realizácie projektu APVV – Dotyky poznania v sume 228 tis. Sk. Všetky tieto výdavky boli 

financované z iných zdrojov.  

Ostatné  náklady / v tis. Sk/ 

 rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky 157 666 

Ostatné náklady 2 647 1 665 

Odpisy 6 111 14 734 
Tvorba rezerv a opravných položiek  5 321 
Finančné náklady  3 

Spolu 
8 915 22 389 

 

 Náklady v skupine ostatné náklady  vzrástli podstatne v porovnaní s  rokom 2007 o 13 

474 tis. Sk najmä v súvislosti s odpismi o 8 623 tis. Sk. Tieto sú vyššie z dôvodu zaradenia 

ďalšieho odpisovaného majetku do celkového majetku Riaditeľstva SNM. V nákladovej položke 

ostatné náklady je zaúčtovaná daň z pridanej hodnoty v sume 3 687 tis. Sk, ktorá nemohla byť 

uplatnená ako daň na vstupe – ide o nenárokovateľnú čiastku voči štátnemu rozpočtu. Náklady na 

neuplatnenú časť dane z pridanej hodnoty, pri ktorej SNM nemalo právo na odpočítanie podľa 

Zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov znáša Riaditeľstvo 

SNM.  

 

Analýza nákladov na prevádzku budov 

SNM - Riaditeľstvo v roku 2008 zabezpečovalo prevádzku piatich budov, menovite objekty :  

Na Žižkovej 20 ( kotolňa ), na Žižkovej 18 ( v tom SNM-MKMS a SNM-časť riaditeľstva ), na 

Žižkovej 16 ( Výstavný pavilón Podhradie), na Vajanského nábreží 2 (čiastočne spolu so SNM-PM 

a SNM-MŽK) a na Biskupickej 8 ( čiastočne stavebne upravená pre pracovisko reštaurátorov SNM-

HM).  

Prevádzku týchto budov najviac zaťažujú energie (vykurovanie, elektrická energia), ktoré 

sú rozúčtované ostatným užívateľom – organizačným jednotkám SNM, trom nájomcom a jednej 

organizácií vo výpožičke.  Pre SNM - Riaditeľstvo náklad na tieto služby predstavuje sumu asi 6 000 

tis. Sk. Prevádzku budov zaťažuje aj daň z nehnuteľnosti so sumou takmer 400 tis. Sk. Zmena 

môže nastať až po realizácií 1. etapy rekonštrukcie budovy SNM na Vajanského nábreží ( fasáda, 

nové okenné a dverné výplne), kde sa očakáva úspora ročne až 570 tis. Sk. Podobný zvrat nastane 
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po výmene kotlov v rámci rekonštrukcie kotolne na Žižkovej 20 s predpokladanou úsporou 280 tis. 

Sk ročne.  

V havarijnom stave z uvedených budov je vonkajšia omietka fasáda budovy na Vajanského 

nábreží 2, okenné a dverné výplne, kotle v kotolni na Žižkovej ulici č. 20, vykurovacie vedenia ( 

uložené v teplovodnom kanáli v cestnom telese).  

Pre ilustráciu uvádzame náklady na jednotlivé budovy v rámci celého SNM.   

 

  v tis. Sk   
Číselné 
označenie 
budovy  

Zjednodušený názov -adresa  Spotrebované 
nákupy (50) 

Služby ( 51 
)  

Dane a 
poplatky (53 )  

B001 Vajanského nábrežie 2  4 054 2 756 398 
B005 Žižkova 18 1759 169   
B006 Žižkova 20 276 203   
B012 Biskupická 8, P. Biskupice 45 1051   
B013 Výstavný pavilón, Podhradie 45 1050   

 

Archeologické múzeum 

             SNM – Archeologické múzeum vychádzalo vo svojej činnosti z Plánu hlavných odborných 

úloh SNM v roku 2008. Najzávažnejšie výkony týkajúce sa údržby a obnovy budov a zariadení 

možno stručne zhrnúť do týchto bodov: 

1. Výrazne sa pokročilo v oblasti údržby budov. Dokončila sa úprava omietok a vymaľovanie 

verejnosti prístupnej časti vnútorných priestorov na Žižkovej č. 12, ako aj priestorov oddelenia 

dokumentácie a konzervátorského pracoviska. Bola vykonaná kompletná revízia elektrického 

vedenia spojená s odstránením drobnejších závad a vytvorením plánu postupu ďalších 

rekonštrukčných prác elektrickej inštalácie. Po pätnástich rokoch boli opravené a prelakované 

všetky okná. Pivničné priestory pod východným krídlom budovy boli zo sponzorského príspevku 

zrenovované s cieľom vytvorenia depozitáru stavebnej keramiky. Dlhotrvajúci problém osvetlenia 

konzervátorských pracovísk bol vyriešený inštaláciou profesionálneho osvetlenia z účelových 

prostriedkov. V priebehu roku sa opätovne odstraňovala havária na skorodovanom odpadovom 

potrubí v suteréne pod východným krídlom budovy. 

2. V priebehu roku sa z účelových prostriedkov doplnilo vybavenie konzervátorských pracovísk 

zariadeniami, ako výkonné pieskovacie zariadenie na odstraňovanie korózie s odsávaním, 

mikroskop, presné váhy, fotografické zariadenia a kvalitné náradie, čo pozitívne ovplyvní kvalitu 

i kvantitu údržby zbierkových predmetov v nasledujúcich rokoch. Z hľadiska ochrany zbierkových 

predmetov a uschovania archivovaných dokumentov je pozitívny nákup trezoru a zaraďovacieho 

spisového systému pre oddelenie dokumentácie. Z vlastných príjmov a výnosov sa doplnila, a do 

značnej miery i obnovila aj IKT na pracovisku.  

 

     Ako výrazný neúspech hodnotíme neprijatie nášho projektu na pridelenie nenávratného 

finančného príspevku podaného na agentúru pre vedu a výskum.  
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Pri celkovom hodnotení môžeme konštatovať, že SNM- Archeologické múzeum splnilo plánované 

úlohy na rok 2008 v úplnosti. Mimo plánu bolo postupné preberanie účtovníckych výkonov od 

riaditeľstva SNM. 

Porovnanie celkových nákladov  (v tis. Sk)                                                                                                       

       
                                2007 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 871 1 539 
Služby                          sk.51 1 953 2 470 
Osobné náklady           sk.52 6 335 7 065 
Dane a poplatky           sk.53 19 29 
Ostatné náklady           sk.54 56 191 
Odpisy                         sk. 55 577 693 
Tvorba rezervy a opr.pol. sk.55 0 1 250 
Finančné náklady          sk.56 0 1 
NÁKLADY CELKOM 9 811 13 238 

 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku  13 238 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku  2007 vzrástli celkové náklady o 3427 tis. Sk, t.j. o cca  35%.    

     Spotrebované nákupy  narástli o 668 tis.Sk, t.j. o cca  76%. Podieľajú sa na nich nákupy IKT 

techniky, trezorov a zásuvkového zaraďovacieho systému pre oddelenie dokumentácie.  

Spotreba PHM stúpla v súvislosti s väčším objemom archeologických výskumov v teréne. 

Veľmi významnou položkou je nárast kategórie služieb, o 517 tis. Sk, t.j. o cca  26%. Súvisí 

s opravami budovy, ale aj s dodávateľskými prácami na archeologické výskumy zo zákona 

49/2002, ako práca zemných strojov, prospekcia georadarom a zapožičanie vozidla. Výrazný je 

nárast osobných nákladov o 730 tis. Sk, t.j. o cca  11%, ktorý je dôsledkom  navýšenia pracovného 

miesta o účtovníčku, nárastu pohyblivej časti miezd, ako aj prác OON. Radikálne, o  1 250 tis. Sk 

narástla položka „Tvorba rezerv a opravných položiek“, ako rezerva na nevyčerpanú dovolenku 

a odmeny, ktorú vôbec nemožno s rokom 2007 porovnať, pretože vtedy sa rezerva netvorila. 

Opravné položky boli vytvorené na základe neuhradených pohľadávok z dobou splatnosti dlhšou 

ako 1 rok. 

 

Spotrebované nákupy 

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Spotreba materiálu 328 694 
Spotreba energie 533 814 
Predaný tovar 10 31 
SPOLU 871 1 539 
 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 1539 tis. Sk, čiže 11,62 % celkových 

nákladov, z toho náklady na energie tvoria  6,1% celkových nákladov múzea. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku narástli náklady na spotrebované nákupy o približne 77%. 

Nárast nákladov je predovšetkým výsledkom vyššej spotreby v skupine „spotreba materiálu“  

/ predovšetkým výpočtová technika /. Nárast nákladov na energiu je dôsledkom nárastu cien.  

  

Spotrebované služby 
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Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Opravy a údržba 65 58 
Cestovné 81 143 
Náklady na reprezentáciu 3 7 
Služby 1 804 2 262 

SPOLU 1 953 2 470 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku  2470 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria 18.6% z celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 narástli  

náklady na služby o 517 tis. Sk, čiže o 26% avšak ich podiel na celkových nákladoch zostal 

zachovaný. 

Náklady na opravy a údržbu sa v podstate nezmenili. O 76% vyššie náklady na cestovné 

oproti predchádzajúcemu obdobiu sú dôsledkom mimoriadnych archeologických výskumných aktivít 

(mimo Bratislavy) v roku 2008. Nárast v položke služby o 458 tis.Sk,  t.j. o cca.  26% je 

predovšetkým dôsledkom opráv budovy – okná, elektrina a  dodávateľských prác na 

archeologických výskumoch zo zákona 49/2002, ako práce zemných strojov, prospekcia 

georadarom a zapožičanie vozidla. Náklady na reprezentáciu narástli o 4 tis. Sk, použitých na  

vernisáž výstavy „Kabinetná zbierka evanjelického lýcea“. 

 

Osobné náklady 

Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Mzdové náklady 4 648 5 075 
Zákonné poistenie 1 377 1 696 
Sociálne náklady 310 294 
SPOLU 6 335 7 065 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 7 065 tis. Sk, teda tvoria 53% celkových 

nákladov. V porovnaní s rokom  2007 vzrástli tieto náklady o 730 tis. Sk, t.j. o 11,5%, avšak podiel 

osobných nákladov na celkových nákladoch na inštitúciu poklesol  porovnaní s rokom 2007 o cca. 

15%.  Na náraste sa podieľa navýšenie pracovných miest o účtovníčku, nárast pohyblivej časti 

miezd, ako aj práce formou  OON.  

 

Ostatné náklady (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Dane a poplatky 19 29 
Ostatné náklady 56 191 
Odpisy                      577 693 
SPOLU: 652 913 
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Náklady v skupine „Ostatné náklady“ vzrástli  v porovnaní s rokom 2007 o 40% (261 tis. Sk). 

Ostatné náklady tvoria  6.9% z celkových nákladov. Najväčší podiel na týchto nákladoch majú 

náklady na odpisy a nákup zbierkových predmetov.   

Náklady na prevádzku budov 

           Náklady na prevádzku budovy v roku 2008  činia  1 650 tis Sk  z toho: 

Energie  814 tis Sk;  SBS  750 tis. Sk;  revízie  86 tis. Sk 

 

Historické múzeum v Bratislave s pracoviskom v Holíči 

Ukazovateľ štátneho rozpočtu bol k 31.12.2008 upravený na sumu 12 986 000,00 Sk 

(príspevok od zriaďovateľa) a sumu 2.000 000,00 Sk predpokladané výnosy. Múzeum bolo po celý 

rok v rozpočtovom provizóriu.  

Skutočný príspevok zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky bol k 31.12.2008 vo výške 21 

668 tis. Sk na bežné výdavky a 1 067 tis. Sk na kapitálové výdavky.   

V tabuľkách uvádzané porovnanie s rokom 2007 nie je veľmi preukázateľné z dôvodu 

neporovnateľného charakteru celkových nákladov v rokoch 2007 a 2008. Pričom v roku 2007 sa 

múzeum zameriavalo najmä na správu zbierok, správu prenajatých priestorov a na aktivity spojené 

s výstavnými projektmi a prevádzku stálych expozícií. Rok 2008 bol v tomto ohľade zlomový 

a múzeum bolo nútené venovať väčšinu svojich aktivít najmä dvom projektom: sťahovaniu múzea 

z Hradného paláca Bratislavského hradu a výstavným projektom Ako sme žili? Slovensko v 20. 

storočí a Théby, mesto bohov a faraónov, ktoré aj prevádzkovalo.     

 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Spotrebované nákupy sk. 50 3 615 2 980 
Služby sk. 51 6 727 6 472 
Osobné náklady sk. 52 13 217 14 123 
Dane a poplatky sk. 53 626 408 
Ostatné náklady sk. 54 - 4 1 478 
Odpisy sk. 55 749 1 067 

NÁKLADY CELKOM 24 930 26 942 

 

Dlh SNM-HM predstavuje k 31.12.2007 čiastku 3 000 tis. Sk, a to SNM-Spišskému múzeu v 

Levoči za finančnú výpožičku na uhradenie faktúr za obligatórne náklady, ktoré si múzeum 

zapožičalo v decembri 2008. 

 

Spotrebované náklady 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 2 980 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku tvoria 11,06 % celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého 

roku klesli náklady na spotrebované nákupy o 635 tis. Sk. 
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 V skupine spotreba materiálu vzrástli náklady o 200 tis. Sk. Náklady na energie klesli v 

porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 o 269 tis. Sk. V skupine predaný tovar poklesli 

náklady o 205 tis. Sk. Všetky nárasty a poklesy súvisia najmä so sťahovaním pracovísk múzea 

z Hradného paláca Bratislavského hradu a s tým súvisiaci prenájom nových priestorov, najmä 

Severné hradby a priestory pod Leopoldovým nádvorím, rovnako pokračovanie prenájmu 

Depozitára v Pezinku z roku 2007.  

 

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 
 

2007 2008 

Spotreba materiálu 1 125 1 325 
Spotreba energie 2 282 1 652 
Predaný tovar 208 3 
SPOLU 3 615 2 980 
 

Spotrebované služby 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 6 472 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria 24,02 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 klesli náklady na služby 

o 255 tis. Sk. Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 106 tis. Sk. Náklady na cestovné boli vo výške 

114 tis. Sk, tzn. nižšie o 182 tis. Sk menej v porovnaní s rokom 2007. Náklady na reprezentáciu sú 

v porovnaní s minulým rokom nižšie 6 tis. Sk. Náklady na ostatné služby klesli o 173 tis. Sk. 

Náklady na nájomné boli v roku 2008 vo výške 3 109 tis. Sk, čo predstavuje oproti roku 2007 

nárast o 1 747 tis. Sk.  

Pokles nákladov je spôsobený najmä znižovaním celkových nákladov múzea a výrazným 

šetrením vo všetkých oblastiach činností. Hoci na druhej strane neklesli náklady nájomné, dokonca 

je možné hovoriť o výrazne vyšších nákladoch spôsobené pokračovaním nájomných vzťahoch v 1. 

polroku 2008 a prenájmom nových priestorov na Bratislavskom hrade (Severné hradby a priestory 

pod Leopoldovým nádvorím). Vyššie náklady boli spôsobené aj zriadením strážnej služby 

v Depozitári v Pezinku (24/365) a nákladmi spojenými s prevádzkou nových objektov a vyššími 

nákladmi spojenými so sťahovaním múzea.  

 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 
 

2007 2008 

Opravy a údržba 50 156 
Cestovné 296 114 
Náklady na reprezentáciu 11 5 
Ostatné služby 6 370 6 197 
SPOLU 6 727 6 472 
 

Osobné náklady 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 14 123 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 

52,48 % celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli o 906 tis. Sk. Nárast bol 

spôsobený valorizáciou miezd k 1. januáru 2008, nárastom tarifných platov, ako aj vyššími 

mimoriadnymi odmenami (oproti roku 2007) najmä za sťahovanie múzea z Hradného paláca 

Bratislavského hradu 
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 Mzdové náklady k 31.12.2008 boli vo výške 10 093 tis. Sk, v tom náklady na OON boli 

vo výške 535 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli mzdové náklady o 638 tis. Sk.

 Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 535 tis. Sk. Náklady na 

OON tak boli o 36 tis. Sk nižšie ako v rovnakom období roku 2007.  

 Sociálne náklady sú v porovnaní s rokom 2007 nižšie o 23 tis. Sk. 

 Priemerná mzda v roku 2008 dosiahla výšku 17 696,- Sk. Počet pracovníkov k 31.12.2008 

bol v prepočítanom stave 45 (fyzických osôb 49,6), čo predstavuje zníženie stavu oproti roku 2007 

v prepočítanom stave o 7 zamestnancov. Táto skutočnosť bola dosiahnutá najmä odchodom 

zamestnancov zo zamestnania a neobsadením ich miest novými pracovníkmi. Záväzný limit počtu 

pracovníkov pre rok 2008 nebol pevne stanovený. Priemerná mzda pracovníkov historického múzea 

je hlboko pod priemernou mzdou na Slovensku.   

 

 

Osobné náklady (v tis. Sk) 

 2007 2008 

Mzdové náklady 9 455 10 093 
Zákonné poistenie 2 920 3 211 
Sociálne náklady 842 819 
SPOLU 13 217 14 123 
 

Ostatné náklady   

Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2007 o 1 582 tis. Sk. 

Ostatné náklady tvoria 10,96 % z celkových nákladov. Najväčší podiel na týchto nákladoch okrem 

odpisov má položka Ostatné náklady v objeme 1 478 tis. Sk. Zníženie nákladov v časti dane 

a poplatky sa prejavilo najmä z dôvodu nižšieho odvodu dane z nehnuteľnosti z Hradného paláca 

Bratislavského hradu. 

 
Ostatné náklady (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Dane a poplatky 626 408 
Ostatné náklady - 4 1 478 
Odpisy 749 1 067 
SPOLU: 1 371 2 953 

 

Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budov SNM-Historického múzea boli v roku 2008 vo výške 5 

928 tis. Sk, t.j. nárast oproti r. 2007 o 1 293 tis. Nárast je spôsobený prenájmom nových 

priestorov na Bratislavskom hrade: Severné hradby a priestory pod Leopoldovým nádvorím a 

v Pezinku.  

 
 

Hudobné múzeum v Bratislave s pracoviskom v Dolnej Krupej 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 
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2007 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 1 820 1 527 
Služby                          sk.51 1 316 8 111 
Osobné náklady           sk.52 5 309 5 812 
Dane a poplatky           sk.53 159 42 
Ostatné náklady           sk.54 31 610 
Odpisy                         sk.55 174 415 
NÁKLADY CELKOM 8 809 16 517 

 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku 16 517 tis. Sk. Náklady celkom boli 

navýšené najmä z dôvodu čerpania daru, ktorý sme na obnovu D. Krupej dostali z nadácie SPP, 

tiež sa do nich premietlo čerpanie prostriedkov na prioritné projekty (najmä Storočnica E. Suchoňa, 

v ostatných nákladoch - akvizície). 

 

Náklady na spotrebované nákupy  (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Spotreba materiálu 399 191 
Spotreba energie 1 411 1 321 
Predaný tovar 10 15 
SPOLU 1 820 1 527 

 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 1 527 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka sa znížili náklady na spotrebované nákupy viac než o  16 %. Nielenže sme 

znížili čiastku o spotrebu materiálu, ale podarilo sa nám znížiť aj sumu za energie, na základe 

výmeny ističa adekvátneho pre reálny odber elektrickej energie v D. Krupej. 

Náklady na spotrebované služby   (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Opravy a údržba 289 5 111 
Cestovné 176 96 
Náklady na reprezentáciu 5 0 
Služby 846 2 904 

SPOLU 1 316 8 111 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 8 111 tis. Sk. Z tejto 

čiastky sme vynaložili najväčšiu sumu na obnovu DK (5 662 tis. – z daru Nadácie SPP a 270 tis. 

z vlastných prostriedkov v rámci spoluúčasti). Okrem toho sme na služby čerpali tiež dotácie 

z prioritných projektov (Storočnica E. Suchoňa – 541 tis., škola v múzeu – 26 tis., ochrana 

objektov 201 tis BT a 305 tis. KT). Z bežného transferu sme boli nútení uhradiť aj náklady 

súvisiace so sťahovaním múzea (108 tis. BV a 629 KV). Náklady na cestovné sme vo väčšej miere 

čerpali v súvislosti s realizáciou PP Storočnica E. Suchoňa a čiastočne aj v súvislosti realizáciou 

výstavy Desatoro o fujare v zahraničí (Budapešť, Berlín). Pre potreby múzea spojené so 

zabezpečením riadneho chodu organizácie a starostlivosti o zverený majetok sme na služby 

spotrebovali čiastku vo výške 543 tis. Sk.   
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Osobné náklady   (v tis. Sk) 

 
 2007 2008 

Mzdové náklady 3 760 4 187 
Zákonné poistenie 1 251 1 344 
Sociálne náklady 298 281 
SPOLU 5 309 5 812 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 5 812 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 sa 

zvýšili cca o 10 %. Okrem pravidelnej valorizácie sme prikročili aj k miernej úprave osobných 

príplatkov a vzhľadom na realizáciu prác na obnove DK sme na základe príkazu GR uzatvorili DVP 

s pracovníkom zabezpečujúcim stavebný dozor. Stav pracovníkov SNM – Hudobného múzea v roku 

2008 bol v prepočte na úväzky 20,5, z toho 2 pracovníčky na MD Priemerná mesačná mzda 

dosiahla v  roku 2008 výšku 17.955,- Sk.  

Mzdové náklady boli vo výške 4 187 tis. Sk, z čoho náklady na OON boli vo výške 164 tis., 

ktoré sme čerpali vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečenia stavebného dozoru a potrebný výkon 

sezónnych prác v areáli D. Krupá. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 mzdy (po odpočte 

OON) vzrástli o cca 7 %. 

 

Ostatné náklady (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Dane a poplatky 159 42 
Ostatné náklady 31 610 
Odpisy 174 259+156 
SPOLU: 364 1 067 
 

 Náklady v skupine Ostatné náklady v porovnaní s rokom 2007 sa účtovne navýšili. Jednak 

v čiastke odpisov (259 tis.) a vytvorení rezervy na nevyčerpané dovolenky (156 tis.) a sumou vo 

výške 584 tis. (výdaj na zbierkové predmety – akvizícia KT). 

 

Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne 

zvýšili, najmä z dôvodu vykonávania prác na obnove areálu DK. Naproti tomu sa náklady za 

čerpanie energií znížili. Platby za nájomné na bratislavskom pracovisku sa čiastočne zvýšili, najmä 

z toho dôvodu, že v priebehu 1. polroka, počas sťahovania, sme určitý čas uhrádzali platby za oba 

priestory (hradný palác a severné hradby). 

Pracovisko v Dolnej Krupej je v priamej správe Hudobného múzea. V areáli 17 ha 

historického parku sa nachádza budova kaštieľa, Pamätník Beethovena, budova depozitára. Na 

prevádzku týchto objektov boli v roku 2008 vynaložené najmä náklady na obnovu a údržbu – tiež 

v súvislosti so zabezpečením ochrany depozitára (sťahovanie). Z bežných prostriedkov sú do 

nákladov zahrnuté najmä náklady na energie nevyhnutnú údržbu (čistenie kanalizácie a žumpy, 

odvoz a likvidácia odpadov, vykonanie povinných revízií, PHM-kosačky, traktor), náklady na 

ochranu objektov, daň z nehnuteľnosti.  
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Prírodovedné múzeum v Bratislave 

 
Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 

 
r. 2007 r. 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 1 782 2 016 
Služby                          sk.51 1 106 2 582 
Osobné náklady           sk.52 8 219 8 969 
Dane a poplatky           sk.53 3 4 
Ostatné náklady           sk.54 28 394 
Odpisy                          sk.55 
Zák. rezervy                                                 

689 529 
249 

NÁKLADY CELKOM 11 827 14 743 

 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku 14 743 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 

vzrástli celkové náklady o 2 916 tis. Sk, t.j. o 24,7%. Vyššie náklady sú najmä v účtovnej skupine 

služby o 1 476 tis. Sk (realizácia prioritného výstavného projektu PM) , vyššie o 366 tis. Sk sú 

ostatné náklady, čo je dané iným spôsobom účtovania. V dôsledku valorizácie tarifných 

miezd, nárastu odvodov poistného a čiastočne aj vyššími nákladmi na práce formou dohôd (dozor 

na dvoch výstavách) sú o 750 tis. Sk vyššie aj osobné náklady. 

 
Náklady na spotrebované nákupy   (v tis. Sk) 

 
r. 2007 r. 2008 

Spotreba materiálu 273 262 
Spotreba energie 1 321 1 619 
Predaný tovar 188 135 
SPOLU 1 782 2 016 
 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 2 016 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v  roku 2008 tvoria 13,7% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria takmer 

11% (10,98%) celkových nákladov. 

 V porovnaní s  minulým rokom vzrástli náklady na spotrebované nákupy o približne 

13,1% (234 tis. Sk), v čom sa premietli najmä vyššie náklady na energie. 

V účtovnej skupine spotreba materiálu sú náklady nižšie, rozdiel je 11 tis. Sk. Nižšie sú 

náklady na kancelársky materiál (časť sa premieta do služieb), porovnateľné sú náklady na čistiaci 

a hygienický materiál a na spotrebu PHM. Náklady na interiérové vybavenie tvoria skrine na 

uloženie herbárových zbierok.  

 Náklady na energie v porovnaní s  rokom 2007 vzrástli o  22,6% (298 tis. Sk), čo  je 

spôsobené najmä zvýšením nákladov na vykurovanie plynom v sídelnej budove SNM a v menšej 

miere aj vyššími nákladmi na vodné a stočné. 

 V skupine predaný tovar sú náklady nižšie o 53 tis. Sk v porovnaní s rokom 2007. Ponuka 

publikácií, doplnkového tovaru a výrobkov má inú skladbu, čo súvisí s doplnkovou ponukou 

k aktuálnym výstavám a vyšším podielom ponuky vlastných výrobkov. 

 
Náklady na spotrebované služby  (v tis. Sk) 
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r. 2007 r. 2008 

Opravy a údržba 76 11 
Cestovné 88 38 
Náklady na reprezentáciu 5 5 
Služby 937 2 528 

SPOLU 1 106 2 582 

 
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 2 582 tis. Sk. Tieto 

tvoria 17,5% celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli náklady na služby o 133,4 %, 

t.j. o 1 476 tis. Sk, čo takmer bezozbytku súviselo s nákladmi na prioritný výstavný projekt 

„Planéta, na ktorej žijeme“. 

Náklady na opravy a údržbu sú v roku 2008 nižšie o 65 tis. Sk, vyššie náklady v minulom 

roku boli spôsobené opravou služobného motorového vozidla a nákladmi na opravu technických 

zariadení v kotolni. Náklady na cestovné sú nižšie o 47 tis. Sk najmä z dôvodu realizácie 

zahraničných ciest z grantových prostriedkov, príp. boli hradené pozývajúcim subjektom. Náklady 

na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2007 na rovnakej úrovni. 

Náklady na ostatné služby sú vyššie o 1 591 tis. Sk, t.j. o 169,8%. Nárast nákladov bol 

podmienený realizáciou rozsiahlej výstavy „Planéta, na ktorej žijeme“ (grafické práce, náročné 

výstavné prvky a inštalácie) a nákladmi na propagáciu výstavy. Náklady boli financované 

z prioritného projektu SNM vo výške 1 500 tis. Sk a prostriedkov APVV, Envirofondu a SAV, pretože 

išlo spoločný projekt Geologického ústavu SAV, Prírodovedného múzea SNM a ďalších odborných 

inštitúcií. V tejto účtovnej skupine sú zahrnuté aj náklady na vydanie Zborníka SNM-PV a tlačovín 

v rámci aktivít Školy v múzeu. 

Zvýšili sa náklady na ochranu budovy (strážna služba) o 55 tis. Sk, čo je podmienené 

daňovým zaťažením dodávateľa služby, vyššie o 25 tis. Sk  sú aj náklady na revízie a kontroly 

zariadení v sídelnej budove SNM. Náklady na dezinsekciu  budovy na Vajanského nábreží v roku 

2008 v celej výške hradilo SNM-PM. 

 
Osobné náklady  (v tis. Sk) 

 
r. 2007 r. 2008 

Mzdové náklady 5 876 6 412 
Zákonné poistenie 1 905 2 108 
Sociálne náklady 438 449 
SPOLU 8 219 8 969 

 

Osobné náklady dosiahli v  roku 2008 výšku 8 969 tis. Sk a tvoria 60,8% celkových 

nákladov. V porovnaní s rokom 2007 sú náklady vyššie o 750 tis., t.j. o 9,1%. 

  Mzdové náklady boli v roku 2008 vo výške 6 412 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo 

výške 217 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 sú mzdové náklady vyššie o 536 tis. Sk, t.j. o 9,1%, 

v tom o 29 tis. sú vyššie náklady na dohody o vykonaní práce a brigádnickej práci študentov. 

Vo zvýšených mzdových nákladoch sa prejavila najmä valorizácia tarifných miezd,  v menšej miere 

zvýšenie osobných príplatkov pracovníkov  a tiež nákladov na práce formou dohôd (dozor na dvoch 

výstavách, programy v rámci Školy v múzeu). Náklady na zákonné poistenie boli vyššie o 203 tis. 

Sk, t.j. o 10,7 %.  
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Počet pracovníkov pre rok 2008 nebol záväzne stanovený, je však limitovaný objemom 

mzdových prostriedkov v rámci bežných výdavkov. V roku 2008 bol celkový počet pracovníkov 

SNM - Prírodovedného múzea  32 fyzických osôb, v stave pracovníkov je 1 kolegyňa na materskej 

dovolenke. Počet pracovníkov k 31.12.2008 bol v prepočítanom stave  27,9 pracovníka.  Priemerná 

mzda v roku 2008 dosiahla výšku 18 504,- Sk (v roku 2007 bola  17 186,- Sk). 

Sociálne náklady sú v porovnateľné s rokom 2007, sú vyššie len o 2,5%, t.j. o 11 tis. Sk, 

v dôsledku vyššej hodnoty stravného lístka a  príspevku zamestnávateľa na stravné.   

 
Ostatné náklady   (v tis. Sk) 

 
r. 2007 r. 2008 

Dane a poplatky   sk. 53 3 4 
Ostatné náklady  sk. 54 28 394 
Odpisy   sk. 55 
Zák. rezervy 

689 529 
249 

SPOLU: 720 1 176 
 
 Náklady v účtovnej skupine Ostatné náklady sú v porovnaní s rokom 2007 vyššie  o 456 tis. 

Sk., t.j. o 63,3%. Ostatné náklady tvoria 8,0% celkových nákladov. Porovnateľné sú náklady na 

havarijné poistenie služobného vozidla, nižšie sú náklady na odpisy (o 160 tis. Sk). V roku 2008 sú 

v ostatných nákladoch účtované náklady na zbierkové predmety a modely, aj náklady na tvorbu 

zákonných rezerv. Z tohto dôvodu nie je číselné porovnanie ostatných nákladov objektívne.  

 

Náklady na prevádzku budov 

 Celkové náklady na prevádzku sídelnej budovy SNM boli 2 306 tis. Sk,  čo je o 419 tis. Sk  

t.j. o  22,2% viac ako v roku 2007, kedy boli vo výške 1 887 tis. Sk. Prevádzkové náklady tvoria 

náklady na energie a ochrana objektu (strážna služba), náklady na revízie a kontroly všetkých 

technických zariadení v budove, ako podielu SNM-PM na celkových nákladoch na prevádzku 

sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží. Nárast v roku 2008 je daný najmä zvýšením nákladov 

na plyn (o 289 tis. Sk), nákladov na revízie a kontroly technických zariadení (o 24 tis. Sk) 

a nákladov na ochranu objektu (o 54 tis. Sk).   

 

Múzeum Červený Kameň v Častej 
 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 4 340 4 609 
Služby                          sk.51 3 122 3 967 
Osobné náklady           sk.52 10 691 10 768 
Dane a poplatky           sk.53 161 199 
Ostatné náklady           sk.54 530 579 
Odpisy , zákonné rerzervy, opravné položky   sk.55                                     12 821 16 749 
NÁKLADY CELKOM 31 665 36 871 
 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku 36.871 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 

vzrástli celkové náklady o 5.206 tis. Sk, t.j. o cca 16 %.  
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Náklady na spotrebované nákupy   (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 1 537 1 469 
Spotreba energie 2 670 3 073 
Predaný tovar 133 67 
SPOLU 4 340 4 609 

 
V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 4.609 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2008 tvoria 12,5 % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria  8 % 

celkových nákladov.  

 V účtovnej skupine spotreba materiálu sa znížili náklady o 4,4 % v porovnaní  s rokom 

2007. V roku 2008 múzeum vykázalo náklady spojené s presťahovaním prezentačného oddelenia 

v hradnom paláci, ďalej náklady na zariadenie vstupného objektu nábytkom a sanity do WC (38 

tis.), modernizáciu apartmánu spojenú s kúpou nábytku a jeho vybavením z dôvodu lepšej ponuky 

pre možných záujemcov na prenájom. K realizácii nočných prehliadok boli zakúpené dobové 

kostýmy a parochne (34 tis. Sk). K zlepšeniu podmienok v depozitoch bol zakúpený mobiliár (48 

tis.), termostatické ventily na reguláciu vykurovania v objekte „E“, záhradnej bytovke (22,5 tis.), 

pojazdné hliníkové lešenie potrebné pri prácach vo výškach (29 tis.). Z dôvodu zastaralosti 

používaných počítačov boli obstarané nové, v hodnote 133 tis. Sk. V rámci realizácie projektu 

„Škola v múzeu“ bol zakúpený fotoaparát, na výstavu servis tanierov a iný spotrebný materiál 

súvisiaci s prezentáciou a prevádzkou múzea.        

 Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rokom 2007 sú vyššie o 403 

tis., čo je spôsobené zvýšením spotreby zemného plynu a najmä zvýšením cien elektrickej energie 

a zemného plynu v roku 2008.    

 
 

Náklady na spotrebované služby  (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Opravy a údržba 324 686 
Cestovné 87 70 
Náklady na reprezentáciu 5 5 
Služby 2 706 3 206 

SPOLU 3 122 3 967 

 
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 3.967 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria 11 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 sa zvýšili o 27 % (o 845 tis. 

Sk). 

Náklady na opravy a údržbu sa zvýšili  o  211 % t. j.  o 362 tis. Sk. V roku 2008 múzeum 

malo náklady na výmenu odpínača v trafostanici (53 tis.), opravu plynových kotlov (20 tis.), 

opravy pamiatkových budov spolu s reštaurovaním miestnosti č. 404 v hradnom paláci – prioritný 

projekt (150 tis.) – spolu 333 tis., oprava a kontrola zabezpečovacích zariadení – hasiacich 

prístrojov, EPS a PSN – 40 tis. Na reštaurovanie zbierkových predmetov pri tak veľkom počte 

predmetov v depozitoch sme spotrebovali finančné prostriedky vo výške 190 tis. Sk.      
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Náklady na cestovné boli vo výške 70 tis. Sk, t.j. o 17 tis. Sk menej v porovnaní s rokom 

2007. V roku 2008 nepokračovali pracovníci múzea vo vedecko-výskumnej činnosti, čím náklady na 

cestovné boli nižšie.    

Náklady na reprezentáciu sú  v rovnakej výške ako v 1. polroku 2007. 

Náklady na ostatné služby sa zvýšili o 500 tis. Sk, t.j. o 18,5 %. Vyššie náklady na 

ostatné služby v roku 2008 ovplyvnilo uzavretie zmluvy na výkon správy IKT podľa príkazu GR 

SNM, prelitrovanie služobných vozidiel (52 tis. Sk), preklady lektorských textov  (25 tis. Sk), tlač 

kalendárikov, letákov, plagátov, vstupeniek a iného propagačného materiálu (229 tis. Sk), 

dezinsekcia depozitov a expozícií (40 tis. Sk) a predovšetkým revízie a kontroly výťahov, komínov, 

hasiacich prístrojov, elektrických rozvodov, plynových zariadení, EZS a PSN v budovách múzea 

(212 tis.) – nutné z dôvodu dodržiavania príslušných právnych noriem.  Od 1.2.2008 sa zvýšili 

náklady múzea na výkon strážnej služby firmou DUG s.r.o. – zvýšenie hodinovej sadzby o 15,- Sk 

bez DPH. 

 
 

Osobné náklady  (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 7 884 7 779 
Zákonné poistenie 2 328 2 496 
Sociálne náklady 479 493 
SPOLU 10 691 10 768 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 10 768 tis. Sk. Osobné náklady tvoria 29 % 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli tieto náklady iba o necelé percento (77 tis. 

Sk). Vyhodnotenie mzdových nákladov v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 ovplyvňujú OON, 

ktoré boli v roku 2008 vyššie a náhrady za dovolenky  

Komentár k tabuľke č. 2 – Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za 

rok 2008.   

Čerpanie miezd bolo oproti roku 2007 vyššie o 301 tis. a to z titulu :  

- zvýšenia stupnice mzdových taríf od 1.7.2007 a od 1.1.2008, 

- platových postupov do vyšších platových stupňov a tried,  

- úpravou osobných príplatkov od 1.1.2008.  

 
 

Ostatné náklady    (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky 161 199 
Ostatné náklady 530 579 
Odpisy, zákonné rezervy,opr.položky 12 821 16 749 
SPOLU: 13 512 17 527 
 
 Náklady v skupine ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2007 o 4.015 tis. Sk. 

Ostatné náklady tvoria takmer 47,5 % z celkových nákladov.  

Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške 16.322 

tis. Sk, čo je o 27 % viac ako v roku 2007. Zvýšenie odpisov vzniklo prevzatím dokončených 

investícií v hodnote 59 965 576,39 Sk do majetku postupne počas roka 2007 a v roku 2008 
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prevzatím dokončených investícií v hodnote 3 887 810,66 Sk, čím sa podstatne zvýšili náklady na 

odpisy v roku 2008.   

Zmenou účtovníctva od 1.1.2008 sú náklady na odpisy DHM obstaraného zo ŠR vykryté výnosmi, 

to znamená, že hospodársky výsledok múzea ovplyvňujú iba odpisy DHM obstaraného z vlastných 

zdrojov. 

           Obecný úrad v Častej v roku 2008 zvýšil aj daň z nehnuteľností - v porovnaní s rokom 2007 

o 39 tis. Sk.     

  

Náklady na prevádzku budov 

 Celkové náklady na prevádzku budov sa zvýšili o 3 853 tis.  – 25 233 tis. v roku 2008, v 

roku 2007 to bolo 25 233 tis. čo bolo spôsobené vyššími odpismi budov, zvýšením cien energií, 

zvýšením nákladov na strážnu službu a pod.  

 

 

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave s pracoviskom 

v Košariskách  

 

Porovnanie celkových nákladov  (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 666 912 
Služby                          sk.51 288 1 497 
Osobné náklady           sk.52 1 731 2 072 
Dane a poplatky           sk.53 21 2 
Ostatné náklady           sk.54 7 10 
Odpisy                         Sk. 55 303 289 
NÁKLADY CELKOM 3 016 4 782 

 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku 4 782 tis. Sk. V porovnaní s  rokom 2007 

vzrástli celkové náklady o 1 766 tis. Sk, t.j. o cca 59 %.  

 

Náklady na spotrebované nákupy   (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Spotreba materiálu 223 534 
Spotreba energie 432 376 
Predaný tovar 15 7 
SPOLU 666 917 
 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 917 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2008 tvoria 19% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 7,8 % 

celkových nákladov.   

V porovnaní s rokom 2007 vzrástli náklady na spotrebované nákupy o približne 37 % (246 tis. Sk). 

V skupine spotreba materiálu vzrástli náklady o  139 % (311 tis. Sk). 
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Náklady na energie klesli v porovnaní s rokom 2007 o viac ako 13% (56 tis. Sk). Pokles nastal v 

skupine predaný tovar – o 8 tis. Sk (53%). 

V účtovnej skupine Spotreba materiálu vzrástli náklady primerané v porovnaní s rokom 2007 o 311 

tis Sk /139%/. 

Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rokom 2007 klesli o 13% - 56 tis. Sk. 

Pokles nákladov na energie vznikol šetrením i lepšími klimatickými podmienkami (miernejšia zima). 

 

Náklady na spotrebované služby  (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Opravy a údržba 23 684 
Cestovné 21 18 
Náklady na reprezentáciu 4 3 
Služby 240 792 

SPOLU 288 1497 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 1497 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria cca 31% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli náklady na služby 

o 420%, t.j. o 1209 tis. Sk. 

Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 874% - 661 tis. Sk, čo bolo spôsobené realizáciou 

prioritného projektu - rekonštrukcia expozície Domu A. Koléniovej.   

Náklady na cestovné boli vo výške 18 tis. Sk, t.j. o 3 tis. Sk (14 %) menej v porovnaní 

s rokom 2007. V týchto nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na cestovné SC pracovníkov (účasť 

na seminároch a školeniach). 

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2007 nižšie o 1 tis Sk. 

Náklady na ostatné služby vzrástli o 552 tis. Sk, t.j. o 230 %. 

 

Osobné náklady   (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Mzdové náklady 1 229 1 495 
Zákonné poistenie 407 481 
Sociálne náklady 95 96 
SPOLU 1 731 2 073 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 2 073 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 43% 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli tieto náklady o 20% (342 tis. Sk).  

SNM – Múzeum SNR v Myjave v roku 2008 zamestnávali 6 osôb. Tak ako aj v minulom 

roku, aj v tomto roku sa niektoré pracovné miesta podarilo vykryť formou práce na dohodu.  

Mzdové náklady k 31.12.2008  boli vo výške 1 495 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo 

výške 98 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli mzdové náklady o približne 266 tis. Čo je 

približne 22 %. Sociálne náklady sú v porovnaní s rokom 2007 vyššie o 1%, (1 tis. Sk). 

 

Ostatné náklady  (v tis. Sk) 
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Rok 2007 Rok 2008 

Dane a poplatky 21 2 
Ostatné náklady 7 10 
Odpisy 303 270 
SPOLU: 331 282 
 

 Náklady v skupine ostatné náklady klesli v porovnaní s rokom 2007 o 49 tis. Sk. Ostatné 

náklady tvoria takmer 6 % z celkových nákladov.  

 Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy  vo výške 270 tis. Sk, čo je 

o 11 % menej ako v roku 2007. Pokles nastal i v položke dane a poplatky, a to najmä z dôvodu, 

že v roku 2008 sme boli oslobodení od platenia dane z nehnuteľností. 

 

Náklady na prevádzku budov 

 Celkové náklady na prevádzku budov klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2007). 

Pokles nákladov vznikol hlavne  v nákladoch na energie. 

 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy              sk.50 589 655 
Služby                                      sk.51 1082 956 
Osobné náklady                       sk.52 2688 2940 
Dane a poplatky                       sk.53 4 3 
Ostatné náklady                       sk.54 4 288 

 
Odpisy                                      sk.55 249 485 
NÁKLADY CELKOM 4616 5327 
 

Náklady na činnosť v roku 2008 dosiahli 5 327 tis. V roku 2007 boli náklady 4 616 tis. Sk. 

Nárast nákladov roku 2008 je o cca 15 %. Na vzraste nákladov sa najväčšmi podieľajú:  

spotrebované  nákupy - nákup počítačov,  osobné náklady (nárast o 0,5 zamestnanca oproti roku 

2007), ostatne náklady - nákup zbierkových predmetov a účet 55 - odpisy a tvorba rezerv . 

 
 

Náklady na spotrebované nákupy  (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 161 385 
Spotreba energie 411 239 
Predaný tovar 17 31 
SPOLU 589 655 
 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 655 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2008 tvoria cca  12,30 % z celkových nákladov. 
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Náklady na spotrebované služby   (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Opravy a údržba 284 132 
Cestovné 5 4 
Náklady na reprezentáciu 2 2 
Služby 791 818 

SPOLU 1082 956 

 
 

Náklady na spotrebované služby za rok 2008 boli vo výške 956 tis. Tieto náklady tvoria cca 

17,95  % z celkových nákladov. 

Osobné náklady   (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 1825 2 113 
Zákonné poistenie 613 699 
Sociálne náklady 250 128 
SPOLU 2688 2 940 
 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 2 940 tis. Osobné náklady tvoria cca 55,19 % 

celkových nákladov. 

Mzdové náklady na rok 2008 boli vo výške 2 113 tis., v tom náklady na OON boli vo výške 

87 tis. Priemerný počet zamestnancov roku 2008 bol 8 osôb. 

V porovnaní s rokom 2007 je to nárast o 288  tis. V roku 2007 bolo zamestnancov 7,5 a v  

roku 2008 bolo 8 zamestnancov. Boli vyplatené odmeny. 

 
Ostatné náklady  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky 4 291 
Odpisy 249 255 
Ostatne náklady- tvorba rezerv 4 230 
SPOLU: 257 776 
 

Ostatné náklady v roku 2008 boli vo výške 776 tis. Ostatne náklady tvoria z ceklových 

nákladov 14,57% .Nárast v porovnaní s rokom 2007 je -   nákup zbierkových predmetov a tvorba 

rezerv. 

 
 
Múzeá v Martine s pracoviskami v Blatnici, vo Vrútkach 
a v Turčianskom Jasene 

 

Porovnanie celkových nákladov   (tis. Sk) 

 
2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy                              sk.50 3 212 3 437 
Služby                                                      sk.51 2 938 2 088 
Osobné náklady                                       sk.52 18 566 20 272 
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Dane a poplatky                                       sk.53 217 285 
Ostatné náklady                                       sk.54 114 4 338 
Odpisy, rezervy a opravné položky          sk. 55 961 1 082 
Finančné náklady                                     sk. 56  2 
NÁKLADY CELKOM 26 008 31 504 

 

Náklady na činnosť SNM v Martine dosiahli v roku 2008 výšku 31 504 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli celkové náklady o 5.496 tis. Sk, t. j. o cca 21%. Vzhľadom 

na zmenu spôsobu účtovania – v roku 2008 prechod na akruálne účtovníctvo, nie je vhodné 

porovnávať náklady ako celok, ale jednotlivé položky.  

V nákladoch SNM v Martine za rok 2008 sú zahrnuté náklady na prioritné projekty – 

aktivity Rok Andreja Kmeťa, Škola v Múzeu a aktivity financované z Nórskeho finančného 

mechanizmu. 

Náklady na spotrebované nákupy   (tis. Sk) 

 
2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 610 625 
Spotreba energie 2 484 2 716 
Predaný tovar 118 96 
SPOLU 3 212 3 437 
 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 3 437 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v  roku 2008 tvoria 11 % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 9 % 

celkových nákladov.  

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy 

o približne 7 % (225 tis. Sk). V skupine spotreba materiálu náklady vzrástli (2% = 15 tis. Sk). 

Náklady na energie vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 o 9% (232 tis. Sk). Pokles 

nastal iba v skupine predaný tovar – o 22 tis. Sk (19%). 

  V účtovnej skupine Spotreba materiálu náklady vzrástli iba mierne. V nákladoch na materiál 

sú zahrnuté aj náklady na prioritné projekty vo výške 64 tis. Sk, ale aj náklady na nákup materiálu 

hradeného z dotácie z Úradu práce (prevádzkové stroje, pracovné odevy a pod.).   

Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 

vzrástli (o 9% - 232 tis. Sk). Náklady na elektrickú energiu vzrástli o 40% (281 tis. Sk), náklady na 

teplo poklesli o 5 % (83 tis. Sk) a náklady na vodné a stočné vzrástli o 14% - 32 tis. Sk. 

 

Náklady na spotrebované služby  (tis. Sk) 

 
2007 rok 2008 

Opravy a údržba 849 240 
Cestovné 140 115 
Náklady na reprezentáciu 12 12 
Služby 1 937 1721 

SPOLU 2 938 2 088 
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Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 2 088 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria 7% z celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 poklesli  

náklady na služby o 29%, t.j. o 850 tis. Sk. V týchto nákladoch sú zahrnuté aj náklady na prioritné 

projekty vo výške 428 tis. Sk.  

 

Náklady na opravy a údržbu poklesli o 72% - 609 tis. Sk. Tento výrazný pokles je 

spôsobený najmä skutočnosťou, že v roku 2007 múzeum na zabezpečenie údržby získalo finančné 

prostriedky z mesta Martin a od sponzorov. V roku 2008 sa realizovali len bežné a nevyhnutné 

opravy – opravy automobilov, havarijný stav kotolne v Múzeu  Martina Benku, oprava vodovodu 

MSD (havária) a oprava zvodov na budove Múzea Andreja Kmeťa. Taktiež sa nám dodávateľsky 

podarilo zabezpečiť reštaurovanie 3 ks zbierkových predmetov, náklady na ich reštaurovanie boli 

vo výške 39 tis. Sk. 

Náklady na cestovné boli vo výške 115 tis. Sk, t.j. o 25 tis. Sk (18%) menej v porovnaní 

s rokom 2007. V nákladoch na cestovné sú zahrnuté náklady na aktivity realizované GR SNM vo 

výške 29 tis. Sk, ktoré mali byť refundované zo strany GR SNM v II. polroku 2008 a náklady na 

prioritné projekty vo výške 8 tis. Sk. 

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom rovnaké.  

Náklady na ostatné služby poklesli o 11 %, t.j. o 216 tis. Sk. V týchto nákladoch sú 

okrem bežných nákladov zahrnuté aj náklady na prioritné projekty vo výške 420 tis. Sk. Ak 

porovnáme náklady na ostatné služby bez nákladov na prioritné projekty v roku 2007 a 2008, 

náklady roku 2008 mierne vzrástli o približne 5%.   V tejto položke sú zahrnuté náklady na 

prevádzku (náklady na telekomunikačné služby, poštovné, náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 

náklady na revízie a ochranu objektov) a náklady na zabezpečenie hlavnej činnosti – náklady na 

propagáciu a realizáciu kultúrnych podujatí (podujatia Národopisného roka MSD). Náklady na 

telekomunikačné služby zostali na úrovni roku 2007, náklady na revízie a ochranu objektov vzrástli 

o približne 170 tis. Sk (56%). Dôvodom bolo zabezpečenie nevyhnutných revízii – revízia 

požiarneho vodovodu, hasiacich prístrojov a revízia elektrických zariadení.    

 

Osobné náklady   (tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 13 162 14 444 
Zákonné poistenie 4 332 4 707 
Sociálne náklady 1 072 1 121 
SPOLU 18 566 20 272 
 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 20 272 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 64% 

celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli tieto náklady o 9% 

(1.706 tis. Sk). 

Záväzný limit počtu zamestnancov pre rok 2008 nebol pevne stanovený. V SNM - Múzeá 

v Martine v roku 2008  zamestnávalo -   69,9 zamestnancov (porovnanie v roku 2007 = 68,7 

zamestnancov).  

Tak, ako aj v minulom porovnávanom  období, aj v tomto období boli niektoré pracovné miesta 

vykryté formou aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Celkovo  múzeum v polroku 2008 
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prostredníctvom Úradu práce Martin zamestnávalo  19 osôb. Boli vytvorené nasledovné pracovné 

miesta: sprievodca kultúrnych zariadení, zriadenec kultúrnych zariadení, pomocný robotník, 

upratovačka soc. zariadenia v MSD, administratívny zamestnanec. V  roku  2008 múzeum 

zamestnávalo v rámci aktivačnej činnosti o 10 uchádzačov o zamestnanie menej oproti rovnakému 

obdobiu roku 2007,  čo sa prejavilo aj na vyššom čerpaní miezd, pretože niektoré činnosti, ktoré 

vykonávali uchádzači o zamestnanie boli vyriešili personálnym obsadením v rámci pracovného 

pomeru. 

Mzdové náklady k 31.12.2008  v SNM – Múzeá v Martine boli vo výške 14 444 tis. Sk, v tom 

13 812 tis. Sk tvorili platy zamestnancov a náklady na OON boli vo výške 632 tis. Sk.  

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli mzdové náklady o približne 8% (1.021 

tis. Sk). Nárast je spôsobený najmä z dôvodu valorizácie platov zamestnancov už k 1.1.2008 a 

z dôvodu vyššieho personálneho obsadenia o dvoch zamestnancov.  

Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 632 tis. Sk   V porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2007 (425 tis. Sk)  náklady boli  vyššie o 207 tis. Sk, a to najmä 

z dôvodu realizácie takých projektov, ako napr. vypracovanie posudkov na vedeckovýskumnú 

činnosť, rozpočtov a projektov na projekt opravy striech financovaný z Nórskeho finančného 

mechanizmu (46 tis. Sk), zabezpečenie podujatí k realizácii prioritného projektu „Rok Andreja 

Kmeťa“ (88 tis. Sk), realizácia prác v rámci projektu Škola remesiel (17 tis. Sk – bude refundované 

z Občianskeho združenia Jahodnícke háje). V nákladoch na OON sa prejavili taktiež niektoré 

činnosti, ktoré boli v minulom roku vykryté formou aktivačnej činnosti.   

Priemerná mesačná mzda v EM dosiahla v roku 2008 výšku 16.466,- Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku vzrástla priemerná mzda o 5%  ( v roku 2007 priemerná mzda 

15.675,- Sk) najmä z dôvodu valorizácie. 

Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli o 5%, (49 tis. Sk). 

Dôvodom je aj skutočnosť, že sú v týchto nákladoch zahrnuté náklady na vyplatenie odstupného vo 

výške 42 tis. Sk a odchodného vo výške 46 tis. Sk. 

 

Ostatné náklady (tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky 217 266 
Ostatné náklady 114 19 
Ostatné náklady na prevádzk. Činnosť  4 338 
Odpisy, rezervy a opravné položky 961 1 082 
Finančné náklady  2 
SPOLU: 1 292 5 707 
  

 

 Náklady v skupine ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2007 veľmi výrazne, a to 

o viac ako 441% (4.415 tis. Sk). Ostatné náklady tvoria takmer 18% z celkových nákladov. Nárast 

uvedených nákladov je z dôvodu zmeny spôsobu účtovania – v týchto nákladoch sú zahrnuté 

náklady na nákup a rekonštrukciu zbierkových predmetov (kapitálový transfer) vo výške 4.277 tis. 

Sk.  Ide o nákup zbierkových predmetov a rekonštrukciu objektov v Múzeu slovenskej dediny 
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financovanú z grant poskytnutý z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 

mechanizmu. 

Položka dane a poplatky zahŕňa najmä náklady na daň z nehnuteľnosti – tieto náklady 

v porovnaní s minulým rokom vzrástli o približne 23%. V ostatných nákladoch sú zahrnuté najmä 

náklady na povinné zmluvné poistenie automobilov. 

Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budov dosiahli v roku 2008 výšku 11.873 tis. Sk. V 

porovnaní s predchádzajúcim rokom sú tieto náklady na približne rovnakej úrovni, aj keďa sa 

zmenila štruktúra jednotlivých nákladov. Vzrástli náklady na energie, revízie a ochranu objektov, 

dane a osobné náklady, poklesli náklady na opravy a materiál.   

 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 

 

Celkové náklady MKČ za rok 2008 dosiahli výšku 1 261 tis. Sk. Členenie nákladov je 

nasledovné: 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 

 rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 120 64 
-z toho: spotreba materiálu 97 18 
             spotreba energie 23 46 
Služby                          sk.51 1 144 140 
-z toho: opravy a údržba 1 0 
              cestovné 5 6 
              náklady na reprezentáciu 1 0 
              ostatné služby 1 137 134 
Osobné náklady           sk.52 822 769 
-z toho:   mzdové náklady 610 550 
              zákonné poistenie 179 185 
              zákonné soc. náklady  33 34 
Dane a poplatky  2 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  250 
Odpisy, rezervy a opravné položky  36 
NÁKLADY CELKOM 2 086 1 261 

 

Porovnávať náklady roku 2007 a 2008 vzhľadom na zmenu spôsobu účtovania – v roku 

2008 prechod na akruálne účtovníctvo, je vhodné len v jednotlivých položkách, nie ako celok.   

Náklady na materiál v roku 2008 poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 o približne 

polovicu. Vzrástli náklady na energie, naopak výrazne poklesli náklady na materiál. Náklady na 

materiál a služby v roku 2008 nie je možné  porovnávať s rokom 2007, nakoľko v roku 2007 boli 

v nákladoch zahrnuté aj náklady na prioritný projekt. 

Záväzný limit počtu zamestnancov pre rok 2008 nebol pevne stanovený. V Múzeu kultúry 

Čechov bolo v roku 2008 zamestnaných 2 zamestnanci. Plnenie je rovnaké ako v porovnávanom 
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období minulého roka. Mzdové náklady v roku 2008 v MKČ v Martine boli vo výške 550 tis. Sk, 

v tom mzdy vo výške 536 tis. Sk a náklady na OON vo výške 14 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 

boli náklady na mzdy vyššie o 25 tis. Sk z dôvodu valorizácie miezd a vyplatenia vyšších odmien 

ako v roku 2007.  

Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 14 tis. Sk. Celková 

vyčíslená suma bola použitá na príprave,  realizácii a otvoreniu výstavy Tá pravá šálka kávy.  

V porovnaní čerpania s rokom 2007 čerpanie  nákladov OON je vyššie o 11 tis. Sk. 

Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2008 v MKČ výšku 22.333,- Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla priemerná mzda o 5 %. Nárast je na jednej strane 

spôsobený valorizáciou miezd a vyplatením vyšších mimoriadnych odmien, na druhej strane 

šetrením mzdových prostriedkov v roku 2007 z dôvodu dlhotrvajúcej PN.  

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť zahŕňajú náklady na prioritný projekt - nákup 

zbierkových predmetov. Výrazný nárast celkových nákladov bol ovplyvnený aj tvorbou odpisov 

a zákonných rezerv v zmysle nového zákona o účtovníctve.  

 

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

 Celkové náklady MKR za rok 2008 dosiahli výšku 1 094 tis. Sk. Členenie nákladov je 

nasledovné: 

Porovnanie celkových nákladov  (tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 123 134 
-z toho: spotreba materiálu 123 70 
             spotreba energie  64 
             predaný tovar  0 
Služby                          sk.51 172 193 
-z toho: opravy a údržba 33 0 
              cestovné 4 16 
              náklady na reprezentáciu 2 1 
              ostatné služby 133 176 
Osobné náklady           sk.52 423 600 
-z toho:   mzdové náklady 303 437 
              zákonné poistenie 95 133 
              zákonné soc. náklady  25 30 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  113 
Finančné náklady  1 
Odpisy, rezervy a opravné položky  53 
NÁKLADY CELKOM 718 1 094 

 

Porovnávať náklady roku 2007 a 2008 vzhľadom na zmenu spôsobu účtovania – v roku 

2008 prechod na aktuálne platné účtovníctvo, je vhodné len v jednotlivých položkách, nie ako 

celok.  Náklady na spotrebu materiálu vzrástli o približne 9% (11 tis. Sk). Nárast nastal v položke 

spotreba energie z dôvodu presťahovania múzea do vlastných priestorov.  Cestovné náklady 

vzrástli štvornásobne, najmä v položke zahraničné cestovné.  Náklady na ostatné služby vzrástli už 

z vyššie spomínaného dôvodu sťahovania do nových priestorov.   Nárast celkových nákladov bol 
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ovplyvnený aj tvorbou odpisov a zahrnutím kapitálového prioritného projektu – nákupu 

zbierkových predmetov – do nákladov (zmena spôsobu účtovania).   

Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2008 nebol pevne stanovený. V Múzeu kultúry 

Rómov v roku 2008 sme zamestnávali 1,9 zamestnancov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 

2007 je to o 0,4 osoby viac – zastupovanie materskej dovolenky (v I. polroku 2007 nebolo toto 

pracovné miesto personálne obsadené).  

Mzdové náklady v roku 2008 v MKR boli vo výške 437 tis. Sk, v tom náklady na mzdy 

zamestnancom boli vo výške 378 tis. Sk a náklady na OON boli čerpané vo výške 59 tis. Sk. 

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007  mzdy boli čerpané o viac ako o 75 tis. Sk.   

Priemerná mesačná mzda v MRK dosiahla v roku 2008 výšku 16.579,- Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka (15.056,- Sk) vzrástla priemerná mzda o 10% z dôvodu 

valorizácie a vyplatením vyšších mimoriadnych odmien.     

 

Múzeum Bojnice 

Porovnanie celkových nákladov 

 

 

rok 2007 

 

rok 2008 

 

Spotrebované nákupy (skupina 50)         5 150 4 002 

Služby (skupina 51)           9 893 6 439 

Osobné náklady (skupina 52) 13 415 14 941 

Dane a poplatky (skupina 53) 180 218 

Ostatné náklady (skupina 54) 574 3 151 

Odpisy, rezervy, opr.pol. (skupina 55) 5 231 5 968 

Finančné náklady (skupina 56)  6 

Náklady celkom 34 443 34 725 

    

       Čerpanie nákladov v roku 2008 v čiastke 34 724 906,72 Sk bolo v porovnaní s rokom 

2007 vyššie o 282 tis. Sk, t.j. takmer 1,01 násobné. 

V roku 2008 boli účtovne vysporiadané nedoriešené záležitosti z roku 2004, kedy boli 

finančné prostriedky SNM-Múzea Bojnice použité na financovanie činnosti iných múzeí. Pohľadávka 

SNM – Múzea Bojnice voči GR SNM v čiastke 2 364 tis. Sk bola bezodplatne postúpená na GR SNM.  

Pri zohľadnení tohto postúpenia, skutočné náklady SNM - Múzea Bojnice za rok 2008 

predstavovali čiastku 32 361 tis. Sk, čo je úspora oproti roku 2007 o 2 082 tis. Sk. Medziročný 

index potom predstavuje hodnotu 0,94. Navyše je žiadúce pri porovnaní rokov 2007 a 2008  

odčleniť náklady vo výške 775 tis. Sk, na ktoré bola k 1.1.2008 vytvorená rezerva, nakoľko sa 

zmenila metodika ich účtovania a náklady na obstaranie zbierkových predmetov vo výške 277 tis. 

Sk z rovnakého dôvodu. 

Spotrebované nákupy (tis. Sk) 
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 rok 2007 
 

rok 2008 

Spotreba materiálu 2 629 1 171 
Spotreba energie 1 874 2 141 
Predaný tovar 647 690 

Spolu 
5 150 4 002 

       

     V roku 2008 boli spotrebované nákupy  za  4 002 314,92 Sk,  t.j. 11,53 %      z celkových  

nákladov.  Medziročný index 0,78 predstavuje úsporu 1 148 tis. Sk. Jednotlivé položky sa vyvíjali 

nasledovne : 

• materiál - účet 501 – 3,37 % z celkových nákladov, náklady v roku 2008 boli o 1 458 

tis. Sk nižšie, z toho interiérové vybavenie o 1 245 tis. Sk – keď sa nezrealizovala ďalšia 

etapa zariaďovania administratívnych priestorov, výpočtová technika o 87 tis. Sk, stroje 

a zariadenia o 117 tis. Sk, knihy a časopisy o 34 tis. Sk, pracovné odevy o 44 tis. Sk, 

spotreba ostatných druhov materiálu sa mierne zvýšila.  

• spotreba energie - účet 502 – 6,16 % z celkových nákladov, nárast o 267 tis. Sk, vo 

všetkých položkách – elektrina, voda, plyn, t.j. 1,14 násobne, hlavne z dôvodu rastu ich 

cien. 

• predaný tovar – účet 504 – 1,99 % z celkových nákladov, nárast o 43 tis. Sk – tento 

sa však odrazil aj vo vyššej tržbe za predaný tovar – dôvodom bolo predĺženie doby 

prevádzkovania predajne suvenírov   

Služby  (tis. Sk) 

 rok 2007 
 

rok 2008 
 

Opravy a údržba 6 615 3 454 
Cestovné 104 85 
Náklady na reprezentáciu 5 5 
Služby 3169 2 895 

Spolu 
9 893 6 439 

 

 Náklady na služby – v čiastke  6 438 602,96 Sk  tvoria   18,54 % z celkových nákladov. 

Medziročný index 0,65 znamená zníženie o 3 454 tis. Sk oproti roku 2007.  Jednotlivé položky : 

• opravy a údržba – účet 511 – 9,95 % z celkových nákladov, oproti roku 2007 

zníženie o 3 161 tis. Sk. Oproti plánu hlavných úloh sa nezrealizovalo viacero už 

spomenutých úloh.  Naopak v súlade s uzatvorenými zmluvami boli splnené úlohy: 

•  dokončenie obnovy fasád III. dvor, 

•  výmena rámov na obrazy. 

      Okrem toho prebiehala základná údržba objektov , údržba systémov EZS, PSN, PTV a 

realizované ďalšie práce mimo plánu – napr. oprava havárie strechy trafostanice, 

tesnenie zatekajúcich schodov Západného krídla II. etapa,  oprava časti fasády Vstupný 

trakt, bielenie priestorov. 

• cestovné - účet 512 – 0,24 % z celkových nákladov, zníženie o 19 tis. Sk oproti roku 

2007 nie je významná čiastka. 
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• náklady na reprezentáciu – boli čerpané v súlade s rozpočtom, 

• ostatné služby - účet 518 – 8,34 % z celkových nákladov, zníženie o 274 tis. Sk 

oproti roku 2007. Najvýznamnejšou položkou úspory nákladov boli : 

• nižšie autorské honoráre za inscenované podujatie Rozprávkový zámok 

– tieto sa však priamo odvíjajú z hodnoty tržieb,  

• tlač a polygrafické práce – v roku 2008 SNM – Múzeum Bojnice 

nevydalo žiadnu publikáciu. 

      Naopak zvýšili sa náklady za revízie, kosenie zámockého parku. 

 

Osobné náklady  (tis. Sk) 

 rok 2007 
 

rok 2008 
 

Mzdové náklady 9 906 11 010 
Zákonné poistenie 2 873 3 196 
Sociálne náklady 636 735 

Spolu 
13 415 14 941 

 

Osobné náklady – v čiastke 14 940 258,70 Sk tvoria 43,02 % z celkových      nákladov. 

Ich nárast predstavuje čiastku 1 526 tis. Sk. 

Tarifné platy včítane osobného ohodnotenia a príplatky sa zvýšili o 701 tis. Sk. Z tejto 

čiastky nárast vplyvom valorizácie predstavuje cca 240 tis. Sk, cca 200 tis. Sk predstavuje 

zvýšenie tarify, osobného ohodnotenia a vekový automat niektorým jednotlivcom počas roka 

a zvýšenie osobného ohodnotenia všetkým zamestnancom k 1.11.2008. Zvyšnú čiastku 

predstavuje nárast mzdových nákladov z titulu vyššieho počtu odpracovaných hodín, priznania 

príplatkov za vyšší počet hodín a priznania príplatkov v kategóriách nočný vrátnik a dozor, ktoré sa 

do roku 2008 nepriznávali. 

Náklady na dohody o vykonaní práce sa zvýšili o 236 tis., na čom sa podieľali najmä 

skutočnosti: viac odpracovaných hodín a odmeňovanie aj vo vyšších sadzbách, keď boli 

vykonávané aj iné činnosti – odborné - touto formou (dohodou). Náklady na odmeny sa zvýšili 

o 144 tis. Sk. 

Nová metodika účtovania oproti roku 2007 skreslila nárast mzdových nákladov o 20 tis. Sk, 

keďže v roku 2007 boli mzdové náklady znížené účtovaním rozdielu čerpania a tvorby starej 

dovolenky a v roku 2008 sa účtovalo o rezervách. 

Priemerný prepočítaný počet pracovníkov – 42 - je rovnaký ako v roku 2007. 

Priemerná mzda v SNM – Múzeu Bojnice v roku 2007 bola 16 760,- Sk., čo bolo oproti 

celoštátnemu priemeru, t.j. 20 146,- Sk značne podhodnotené. V roku 2008 sa zvýšila o 1 680,- Sk 

- na 18 440,-Sk, avšak aj napriek tomu zaostáva za celoslovenským priemerom. 

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie - účet 524 – 9,20 % z celkových nákladov 

sa oproti roku 2007 zvýšili o 323 tis. Sk, toto zvýšenie je priamo úmerné nárastu mzdových 

nákladov. 
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Sociálne náklady - účet 527 – 2,12 % z celkových nákladov vzrástli o 99 tis. Sk. Ich rast 

je tiež podmienený rastom mzdových nákladov, pravidlá ich poskytovania sa zásadne nezmenili. 

Navyše oproti roku 2007 bolo v roku 2008 vyplatené odchodné 2 zamestnancom. 

Dane a poplatky (tis. Sk) 

 rok 2007 
 

rok 2008 
 

Daň z nehnuteľností 103 169 
Ostatné dane a poplatky 77 49 

Spolu 
180 218 

 

Dane a poplatky – účtovná skupina 53 – v čiastke 217 855,40 Sk predstavujú 0,63 % 

z celkových nákladov. V roku 2008 sme zaznamenali rast dane z nehnuteľností – o 66 tis. Sk - 

zmenou všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bojnice.  

Ostatné  náklady (tis. Sk) 

  rok 2007 
 

rok 2008 
 

Odpis pohľadávky  2 364 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 521 787 
Manká a škody 51  
Vyrovnanie kurzových rozdielov 2  

Spolu 
574 3 151 

 

       Ostatné náklady - sú 3 151 130,72 Sk čo je 9,07 % z celkových nákladov  

Časť položky ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – bankové poplatky, ako aj položka kurzové 

rozdiely - sa v roku 2008 účtovala v zmysle nových postupov účtovania do finančných nákladov. 

Nové postupy účtovania v roku 2008 tiež zmenili účtovanie obstarania zbierkových predmetov 

v čiastke 277 tis. Sk. Po zohľadnení týchto zmien je čerpanie ostatných nákladov na úrovni 

minulého roka. 

Odpisy HIM a NIM   (tis. Sk) 

 rok 2007 
 

rok 2008 
 

Odpis HIM a NIM 5 231 5 687 
Spolu 5 231 5 687 
 

Odpisy HIM a NIM – účet 551 – predstavujú 5 687 307,00 Sk, t.j. 16,38 % z celkových 

nákladov. Vyššiu tvorbu ovplyvnilo zaradenie ďalšej časti zrekonštruovaného      

Rentmajstrovského krídla do užívania.  

Odpisy sú finančne  kryté. 

Rezervy, opravné položky, finančné náklady 

 rok 2007 
 

rok 2008 
 

Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti  185 
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Ostatné opravné položky  z prevádzkovej činnosti  96 
Kurzové straty  1 
Ostatné finančné náklady  5 

Spolu 
 287 

 

Rezervy, opravné položky, finančné náklady – účty 552 až 558 a účtovná skupina 56 – 

sa podieľajú na celkových nákladoch čiastkou 287 437,02 Sk, čo je 0,83 %. V postupoch účtovania 

nastala od 1.1.2008 zmena, dovtedy sa tieto položky účtovali na bežných nákladových účtoch – 

nevyčerpané dovolenky, na iných účtoch – bankové poplatky a kurzové rozdiely, alebo sa vôbec 

neúčtovali – opravná položka k zásobám. Najväčšiu čiastku predstavuje rezerva na nevyčerpané 

dovolenky – 185 tis. Sk a opravná položka k zásobám, k publikácii Secesia – 77 tis. Sk.  

       Analýza nákladov na prevádzku budov  

SNM – Múzeum Bojnice spravuje dve budovy a to Zámok Bojnice a tzv. Barokový -  

Záhradný dom, kde sú umiestnené reštaurátorské ateliéry.  

Prehľad nákladov na prevádzku budov  

 Zámok Bojnice Záhradný dom 
Spotreba energií a vody 1 786 351 
Opravy a údržba 2 226 28 
Služby 424 20 

 

Spotreba energií sa výrazne nezmenila.  

Náklady na opravu a údržbu boli vynaložené najmä na opravu fasády III. dvora vo výške 

1 297 tis. Sk, na opravu fasády Vstupného traktu vo výške 128 tis. Sk, zatesnenie schodov 

Západného krídla vo výške 83 tis. Sk, na vymaľovanie priestorov vo výške 227 tis. Sk. 

V Záhradnom dome bolo opravené kúrenie po havárii vo výške 28 tis. Sk. 

Najväčšou položkou nákladov na služby boli elektrorevízie vo výške 172 tis. Sk, revízie 

EZS, EPS vo výške 155 tis. Sk, revízie plynových zariadení vo výške 40 tis. Sk. 

 
Múzeum Betliar 
 

Náklady na činnosť múzea dosiahli k 31.12.2008  výšku 25 051  tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím v r. 2007 / 21 532 tis. Sk / celkové nákladové položky  vzrástli o 3 519 tis. Sk, 

t.j. o 16,34  %. Najväčší nárast dosiahli osobné náklady – mzdy a odvody , ktoré boli ovplyvnené 

tvorbou zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky za rok 2008, tie sa však hlavne po druhom 

polroku  2008 začali znižovať použitím  rezervy a zaúčtovaním do výnosov. K 31.12.2008 zostala na 

účte tvorby zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky  suma vo výške 105 tis. Sk.  

 

Porovnanie celkových nákladov – hodnotenie čerpania (v tis. Sk) 

      
                                K 31.12.2007 K 31.12.2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 2 073 3 476 
Služby                          sk.51 3 055 3 782 
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Osobné náklady           sk.52 12 005 14 084 
Dane a poplatky           sk.53 180 241 
Ostatné náklady           sk.54 368 54 
Odpisy                         Sk. 55 3194 3 414 
NÁKLADY CELKOM 21 532 25 051 
 

Spotrebované nákupy   

K 31.12.2008 dosiahli spolu spotrebované nákupy výšku  3 476 tis. Sk. Z toho náklady na 

spotrebu materiálu  tvoria 40,93 % z týchto  nákladov, pričom náklady  na energie tvoria  49,48  

% zo spotrebovaných nákupov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy 

približne o 21,46 %  ( 746 tis .Sk), v rámci tejto účtovnej skupiny tvorí podstatnú časť  nákladov 

spotreba energie – vyššia o 299 tis. Sk. 

V účtovnej skupine Spotreba materiálu vzrástli náklady o 415 tis. Sk, t.j. o 29,16 %. Časť 

týchto zvýšených nákladov tvoria vstupenky do objektov múzea / 92 tis. Sk/ , spotreba PHM za rok 

2008 / 226 tis. Sk/, nákup vodoinštalačného materiálu na obnovu verejných sociálnych zariadení  

v parku kaštieľa a areáli Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí, obnova interiérového vybavenia 

strážneho domu v Krásnohorskom Podhradí a strediska správy, nákup záhradníckych mechanizmov 

– techniky : krovinorez, kosačka, súčiastky , dielenský materiál – zváračka, vŕtačka, hutný 

materiál, nákup elektrospotrebičov  na SS, pre lektorské miestnosti v Betliari a Krásnohorskom 

Podhradí. Vysoké sú aj náklady na upratovanie , spotreba čistiaceho a hygienického  materiálu pre 

všetky strediská je vo výške 99 tis. Sk. Nezanedbateľnou čiastkou v tejto účtovnej kategórii je aj 

nákup maliarskych potrieb, farby a ďalší pomocný materiál ( 103 tis. Sk ), ktorým sa vymaľovala 

resp. vynovila podstatná časť našich objektov. Práce boli vykonané v našej réžii, priestory 

vymaľoval náš zamestnanec, ktorý bol prijatý na TPP od 1.1.2008. Maliarske práce budú v roku 

2009 pokračovať. 

Náklady na spotrebu energie vzrástli o 299 tis. Sk, t.j. o 19,6 %, čo podmienilo zdraženie 

cien energií začiatkom roka 2008. Predaji publikácií, tovaru a výrobkov k našim expozíciám ostal 

nezmenený. 

Spotrebované nákupy 

 K 31.12.2007 
 

K 31.12.2008 

Spotreba materiálu /501/ 1 008 1 423 
Spotreba energie /502/ 1 421 1 720 
Predaný tovar /obchodný materiál /504/ 301 333 
SPOLU 2 730 3 476 

   

Služby  

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli k 31.12.2008  výšku 3 782  tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria 15,09 % z celkových nákladov , sú vyššie s porovnateľným obdobím minulého roka 

o 728  tis. Sk.  

V skupine Opravy a údržby / 511/ bol nárast o 595 tis. Sk , t. j. o 29,77 %. Vysoké boli 

náklady hlavne na generálnu opravu počítačovej siete, servis VT , servis EZS a EPS, servis ČOV, 

oprava malého traktora a kosačky ,v októbri 2008 oprava vonkajšieho svetlenia hradu Krásna 

Hôrka vo výške 82 tis. Sk., bežná elektro – údržba. Ďalej tu patrí oprava pamiatkových budov – 
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Slobodomurárskeho pavilónu – jej kompletné zreštaurovanie vrátane novej strechy vo výške 275 

tis. Sk, impregnácia šindľovej krytiny na hrade Krásna Hôrka vo výške 481 tis. Sk, rozsiahle 

stavebné práce na Vodopáde pri malom rybníku, obnova priepustov, murovaných odvodňovacích 

rigolov, vyčistenie kanalizačných šácht a čističky odpadových vôd od nánosov a usadenín  

v hodnote 190 tis. Sk. 

   Náklady na cestovné /512/ sú v porovnaní  s predchádzajúcim obdobím  vyššie o 42 tis. 

Sk, t. j. o 20,58 % , uskutočnilo viac zahraničných ciest do MĽR, ČR a Francúzska. Vyhodnotenie 

týchto ciest viď v prílohe. 

Náklady na ostatné služby /518/ mierne vzrástli o 90 tis. Sk, t.j. o 5,73 %. V tejto skupine 

tvoria najvyššiu položku  revízie a kontroly  zariadení (201 tis.Sk ),  telekomunikačné služby (296 

tis. Sk) , výrub suchých stromov v parku kaštieľa (159 tis. Sk), stavebné – rekonštrukčné  práce na 

sociálnych zariadeniach v areáli kaštieľa ( 150 tis. Sk). 

 

Služby (v tis. Sk) 

 
K 31.12.2007 K 31.12.2008 

Opravy a údržba /511/ 1 403 1 998 
Cestovné /512/ 162 204 
Náklady na reprezentáciu /513/ 11 12 
Služby ostatné /518/ 1 478 1 568 

SPOLU 3 054 3 782 
 

Osobné náklady  

 Osobné náklady dosiahli k 31.12.2008 výšku 12 750  tis. Sk . Osobné náklady tvoria  50,89 

% z celkových nákladov.  V porovnaní s  rokom 2007 vzrástli náklady o 744 tis. Sk. Toto zvýšenie 

v nákladoch zahŕňa  4 % nárast miezd zo zákona od 1.1.2008, vyplatené odmeny za I. - a II. 

polrok  2008  a nadčasy  pre strážnu službu. V hodnotenom období malo múzeum 40 

zamestnancov / prepočítaný stav /, z toho podľa prílohy 3 (553/2003)  39 zamestnancov a podľa 

prílohy 4 (553/2003)  1 zamestnanec. 

 Od 1. januára 2008 bola na útvar ekonomiky prijatá nová pracovníčka na polovičný úväzok 

po odchádzajúcom pracovníkovi.  

 Priemerná mesačná mzda v hodnotenom období  bola 19 083 Sk.  

Mzdové náklady tvoria 72,77 % , zákonné poistenie 22,03 % a sociálne náklady 5,2%  osobných 

nákladov. 

Osobné náklady (v tis. Sk) 

 K 31.12.2007 
 K 31.12.2008 

Mzdové náklady ( 521) 8 738 9 279 
Zákonné poistenie (524) 2 724 2 808 
Sociálne náklady( 527+528) 544 663 
SPOLU 12 006 12 750 
 

Ostatné náklady  

Členenie ostatných nákladov  
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Náklady v skupine Ostatné náklady narástli v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným  

obdobím o 1 334  tis. Sk , čo súvisí s novou metodikou účtovníctva podľa medzinárodných princípov 

s tvorbou zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky za r. 2007 a tiež za aktuálny rok 2008 v plnom 

rozsahu vrátane odvodov. 

Najväčší podiel na týchto nákladoch  majú náklady na odpisy, tieto sú vo výške 3 414 tis. Sk , 

čo je o 220  tis. Sk viac ako v minulom období. Nárast podmienilo účtovné zaradenie investícií na 

stavebné úpravy nádvoria hradu Krásna Hôrka . 

Ostatné náklady tvoria  14,80  % z celkových nákladov. 

 

Ostatné náklady (v tis. Sk) 

 
K 31.12.2007 K 31.12.2008 

Dane a poplatky (532+538) 180 241 
Ostatné náklady ( 542+548+549) 
Tvorba zák. rezerv / 552/ 

368 
0 

54 
1 334 

Odpisy                     (551) 3 194 3 414 
SPOLU: 3 742 3 709 
 

 Náklady na prevádzku budov Múzea Betliar boli vo výške 3 314 tis. Sk, vzrástli v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom približne o 824 tis. Sk, t.j. medziročne o 24,86  %. Nárast nákladov 

vznikol hlavne v osobných nákladoch , v nákladoch na energie a revízie EPS a EZS. 

 
 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

  V roku 2008 múzeu boli na bežné výdavky pridelené financie zo štátneho rozpočtu  

vo výške 1 868 tis. Sk (bez prioritného projektu Škola v múzeu). 

 

Celkové náklady 

 Náklady na činnosť v roku 2008 dosiahli výšku 2 362 tis. Sk, čo je nárast oproti minulému 

roku o 460 tis. Sk.  

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 

       
                                2007 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 280 786 
Služby                          sk.51 304 199 
Osobné náklady           sk.52 1238 1183 
Dane a poplatky           sk.53 0 0 
Ostatné náklady           sk.54 0 15 
Odpisy                          sk. 55 0 179 
NÁKLADY CELKOM 1 822 2 362 
 

Spotrebované nákupy 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 786 tis. Sk čo je oproti minulému roku 

nárast o 506 tis. Sk. Náklady na spotrebované nákupy v roku 2008 tvoria 33,3% celkových 

nákladov, z čoho náklady na energie tvoria 82% zo sprostredkovaných nákupov, t.j. 28,3% 

celkových nákladov. 
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V položke spotreba materiálu, ktorá tvorí 15,8% zo spotrebovaných nákupov boli 

vynaložené prostriedky najmä na výpočtovú techniku, interiérové vybavenie a kancelársky  

a ostatný všeobecný materiál. 

Múzeum je spolu so susednou pekárňou, krčmou–pohostinstvom a potravinami napojené 

na jeden hlavný plynomer a platí pre všetkých odberateľov zálohové platby. Z tohto dôvodu je 

nárast výdavkov na spotrebu energie a najmä za plyn taký enormný. 

 

Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Spotreba materiálu 117 124 
Spotreba energie 157 645 
Predaný tovar 6 17 
SPOLU 280 786 
 

Služby 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 199 tis. Sk  

čo je o 105 tisíc Sk menej ako minulý rok.  

Náklady na cestovné tvorili tento rok len 5.000 Sk, nakoľko bolo realizovaných 11 

tuzemských služobných ciest a žiadna do zahraničia. 

Najväčšiu položku z nákladov na spotrebované služby tvorí položka Služby, v ktorej bolo 

najviac prostriedkov vyplatených na telekomunikačné služby (43 tis. Sk, t.j. o 17 tisíc Sk viac ako 

minulý rok), na tlač a polygrafické práce 38 tis. Sk (tlač skladačiek SNM-MKCHS) a na kultúrny 

program v rámci sprievodného podujatia Popoludnie s Teslom (20 tis. Sk). Menšie položky tvoria 

Tlmočnícka a prekladateľská činnosť (12 tis. Sk) a Upratovanie a deratizácia, konkrétne plynovanie 

depozitárov vo výške 9 tis. Sk. 

Náklady na Služby (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Opravy a údržba 11 10 
Cestovné 26 5 
Náklady na reprezentáciu 6 13 
Služby 261 171 

SPOLU 304 199 

 

Mzdové náklady 

Osobné náklady dosiahli v tomto roku výšku 1 183 tis. Sk čo je pokles oproti minulému 

roku o 100 tisíc Sk.  

Osobné náklady tvoria 51,8% celkových nákladov. Najväčšiu položku v mzdových 

nákladoch tvoria tarifné platy (591 tis. Sk) a veľká čiastka (114 tis. Sk) bola vyplatená tento rok na 

dohody o vykonaní práce.  

Mzdové náklady (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Mzdové náklady 918 884 
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Zákonné poistenie 266 251 
Sociálne náklady 54 48 
SPOLU 1 283 1 183 
 

V roku 2008 bol vydaný zákaz navyšovania stavu pracovníkov čo nám od marca sťažilo 

situáciu, nakoľko došlo k decentralizácii účtovníctva a vytváraniu samostatných účtovných 

jednotiek.  

Dane a poplatky 

Dane a poplatky (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Dane a poplatky 0 0 
 

Ostatné náklady 

Sumu 15 tis. Sk v Ostatných nákladoch tvorí hlavne 14 tis. Sk - suma vyplatená  

na zbierkové predmety.  

 

Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Ostatné náklady 0 15 
Odpisy                      0 179 
SPOLU: 0 194 
 

 

Odpisy HIM a NIM – ich tvorba a finančné krytie 

 Začiatkom roka múzeum prešlo na nový systém účtovníctva v ktorom bolo potrebné 

začiatkom roka vytvoriť rezervy na nevyčerpanú dovolenku, prémie a odmeny, čo sa odrazilo 

najmä v položke Odpisy, v ktorej sú zahrnuté tvorby rezerv na nevyčerpanú dovolenku, prémie 

a odmeny.  

Analýza nákladov na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budovy spočívajú pre nás v roku 2008  

v platení elektrickej energie, zálohových platieb na plyn a vodného a stočného. K 31. 12. 2008 

múzeum zaplatilo za elektrickú energiu, plyn a vodné a stočné sumu vo výške  

645 tis. Sk.  

 

Múzeum rusínskej kultúry na Slovensku v Prešove 

Celkové náklady na zriadenie Múzea rusínskej kultúry v Prešove dosiahli v roku 2008 výšku  

2 996 tis. Sk., čo predstavuje nárast o 87 % oproti porovnateľnému obdobiu – roku 2007.  

 
Porovnanie celkových nákladov     (v tis. Sk) 

       
                                

rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy                             sk. 50 443 295 

Služby                                                     sk. 51 279 1 224 
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Osobné náklady                                      sk. 52 877 1 362 

Dane a poplatky                                      sk. 53  7 

Ostatné náklady                                      sk. 54  55 

Odpisy                                                     sk. 55  53 

NÁKLADY CELKOM 1 599 2 996 

 
 

Spotrebované nákupy 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 295 tis. Sk. Boli nakúpené prístroje 

a technika, ktorá bola nevyhnutná k prevádzkovaniu činnosti múzea. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2008predstavujú  10%  z celkových nákladov. 

. 

Spotrebované služby 

Náklady v účtovnej skupine -  spotrebované služby,  dosiahli za rok 2008 výšku 1 224 tis. 

Sk. Tieto náklady tvoria 40,8 % z celkových nákladov.   

Z nich 565 tis. Sk predstavuje nájomné za prenajatú budovu, v ktorej múzeum sídli. 

Celkový nárast nákladov  vyplýva hlavne z toho, že služby boli zabezpečované hlavne 

dodávateľským spôsobom. Tieto náklady nebolo možné realizovať vo vlastnej réžii z dôvodu 

nízkeho počtu kmeňových zamestnancov. 

  
Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 

 
rok  2007 rok 2008 

Opravy a údržba 2 3 

Cestovné 28 56 
Náklady na reprezentáciu 2 0 

Služby 247 1 165 

SPOLU 279 1 224 

 
 
Osobné náklady 

Osobné náklady dosiahli za rok 2008 výšku 1 362 tis. Sk. a tvoria  45,5 % celkových 
nákladov.  
 

Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 635 1 049 

Zákonné poistenie 184 300 

Sociálne náklady 58 13 

SPOLU 877 1 362 

 

Mzdové náklady /v tom: rozbor zamestnanosti/ 

 
      Hodnotené obdobie roku 2008 pre SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove bolo pre 

organizáciu druhým rokom existencie od jej vzniku k 01.04.2007. 
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       Chod múzea  personálne zabezpečovali štyria stáli zamestnanci, z toho jeden na 4 -hodinový 

úväzok.  

        Celkove zabezpečovanie ekonomickej a personálnej,  účtovnej a finančnej agendy bolo 

zabezpečované formou dohôd o pracovnej činnosti, zamestnancami sesterskej organizácie SNM 

Spišského múzea v Levoči.  

      Štatistické porovnávanie nie je možné, resp. by bolo nepresné, pretože organizácia vznikla 

k 01. 04. 2007. Dosiahnutý stav zamestnancov k 31. 12. 2008, v prepočítanom stave boli štyria 

zamestnanci, vo fyzických osobách organizácia zamestnávala taktiež  štyroch zamestnancov. 

     Vzhľadom na postupné rozbiehanie sa činnosti organizácie, s odvolaním sa na jej plán činnosti 

a prevádzku, v budúcnosti je plánované rozširovanie stavu zamestnancov podľa výhľadovej 

organizačnej štruktúry, ktorá by dostatočne zabezpečovala chod organizácie samostatne. 

       Mzdové prostriedky boli čerpané tak, ako je uvedené v tabuľkovej prílohe, s porovnaním 

ukazovateľov predchádzajúceho obdobia (taktiež neporovnateľné, štatisticky neexistovala 

organizácia celé obdobie roku 2007). 

 
Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky 0 7 

Ostatné náklady 0 55 
Odpisy                      0 53 

SPOLU: 0 115 

 

      Ostatné náklady vzrástli oproti minulému roku o 100 %, pretože v roku 2007 tieto náklady 

múzeu nevznikli. 

 

Náklady na prevádzku budov 

 Celkové náklady na prevádzku predstavujú náklady na budovu, ktorá je v prenájme 

a v ktorej je sídlo múzea, to znamená, že celkové dosiahnuté náklady sú náklady tejto budovy. 

Múzeum získalo v rámci tejto prenajatej budovy ďalšie priestory. 

 

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave s pracoviskami v Prešove, 
Žiline a Trnave 
 
 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 
 

 rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 781 1 238 
Služby                          sk.51 1 602 22 514 
Osobné náklady           sk.52 3 514 4 217 
Dane a poplatky           sk.53 6 -2 
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Ostatné náklady           sk.54 27 467 
Odpisy                         Sk.55 860 1 204 
NÁKLADY CELKOM 6 790 29 638 
 
 

Celkové náklady na činnosť MŽK dosiahli v  roku 2008 výšku 29 638 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli celkové náklady o 22 848 tis. Sk. 

 

Náklady na spotrebované nákupy  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 332 674 
Spotreba energie 193 285 
Predaný tovar 256 279 
SPOLU 781 1238 
 

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 674 tis. Sk. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2008 tvoria 4,17 % z celkových nákladov.  

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované 

nákupy o 457 tis. Sk. 

V porovnaní s upraveným  rozpočtom na rok 2008 (988 tis. Sk) tejto skupiny výdavkov boli 

prekročené v časti  spotreba vo výške 250 tis. Sk t.j. 25,30 %. V porovnaní so schváleným 

rozpočtom (1 138 tis. Sk) prekročenie predstavuje výšku 100 tis. Sk t.j. 8,78 %.    

V skupine spotreba materiálu vzrástli náklady oproti roku 2007 o 342 tis. Sk (t.j. 

103,01%). Nárast múzeum zaznamenalo v nákupe kníh o 73 tis. Sk,  výpočtovej techniky o 68 tis. 

Sk, prev. stroje o 280 tis. Sk.  Pokles sa prejavil v spotrebe všeobecného materiálu vo výške 52 tis. 

Sk, v spotrebe pohonných hmôt  o 24 tis. Sk, mazív  a olejov o 3 tis. Sk.  

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2008  (668 tis. Sk) sme zaznamenali mierny 

nárast v  spotrebe materiálu o 6 tis. Sk  t.j. 0,89%. 

V porovnaní so schváleným rozpočtom  na rok 2008 (768 tis. Sk)  múzeum zaznamenalo  

pokles  v spotrebe materiálu  vo výške o 94 tis. Sk t. j. 12,24%.   

Náklady na energie vzrástli  v porovnaní s rokom 2007 o 92 tis. Sk t.j.  32,29 %. Nárast 

spôsobili náklady  za spotrebu energií v  budove -  Zsigrayova kúria na Židovskej ul. 17 

v Bratislave , ktorá sa stala  vlastníctvom SR SNM – Múzea židovskej kultúry. 

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2008 (320 tis. Sk)  tieto náklady predstavujú   

89,06 % čerpanie. 

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2008 (370 tis. Sk) tieto náklady predstavujú 

pokles vo výške  22,98% t.j. 85 tis. Sk.  

Nárast nákladov  nastal v skupine predaný tovar o 23 tis. Sk (t.j. 8,98 %). 

 

Náklady na spotrebované služby  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Opravy a údržba 80 21 133 
Cestovné 117 245 
Náklady na reprezentáciu 16 14 
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Služby 1 389 1 122 

SPOLU 1 602 22 514 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 22 514 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria 75,96% z celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli  

náklady na spotrebované  služby o 20 912 tis. Sk. Náklady, ktoré zaznamenali 

 vysoký nárast,  tvorí položka opravy a údržba objektu Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul. 17 

v Bratislave vo výške 21 098 tis. Sk  z   toho 19 tis. Sk bolo hradené z vlastných zdrojov. 

Rozpočtovaná čiastka činí 21 078 tis. Sk.  

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2008, ktorého výška je 22 567 tis. Sk  

 bola čerpaná na 99,76 %.   

Náklady na opravy a údržbu vzrástli  v porovnaní s rokom 2007 o 21 053 tis. Sk.  Čiastka 

21 098 tis. Sk bola vyčerpaná na opravy a údržbu objektu Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul. 17 

v Bratislave. Náklady  na opravy os. motorového vozidla poklesli  o 35 tis.Sk, a náklady na opravy 

interiérového vybavenia  poklesli o 10 tis.  Sk. Upravený  rozpočet tejto skupiny  nákladov  je vo 

výške 21139  tis. Sk . 

Náklady na cestovné boli vo výške 245 tis. Sk v tom zahraničné cestovné predstavuje 

sumu 201 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli o 128 tis. Sk (t.j. 109,40 %). Tieto náklady 

zhŕňajú predovšetkým finančné prostriedky  na cestovné na otvorenie výstav a prezentáciu 

židovskej kultúry v tuzemsku vo výške 44 tis. Sk. Zahraničné pracovné cesty boli v I. polroku  

uskutočnené (ČR, Maďarsko, Izrael). Náklady na pracovnú cestu do Izraela bola realizovaná 

a z časti  financovaná MK SR. V druhom polroku 2008 náklady na zahraničné cestovné vzrástli 

o 165 tis. Sk. Zahŕňajú :  

- Izrael – Tel Aviv, kde sa zúčastnil zamestnanec múzea na 6. medzinárodnej konferencii 

o holokauste v sume 19 tis. Sk 

- Izrael – Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa – prebiehali dni slovenskej kultúry v zahraniční a rokovania 

s autorom, publikácie „Spravodliví medzi národmi“ v sume 37 tis. Sk (prac. cesta bola  financovaná 

tiež  Kult. spolkom žid. občanov  Slovenska 

-  Holandsko – Amsterdam účasť na konferencii Európskej asociáci židovskeých múzeií, kde bolo 

prezentované MŽK na medzinárodnom fóre (24 tis. Sk) 

-   Nemecko – Berlín prednáška o výučbe o holokauste  (7 tis. Sk) 

-   Poľsko – Sobibor  projekt „KT Sobibor“  delegátom za SR bol zamestnanec múzea (25 tis.Sk) 

-  Rakúsko – Viedeň (Pracovná skupina) - spolupráca v oblasti holokaustu (34 tis. Sk) 

-  ČR -  Praha v sume 8 tis. Sk išlo o výstavu k 60. výr. štátu Izrael 

-  Poľsko - Gdansk medzinárodný festival židovskej kultúry (11tis. Sk) 

            Výška nákladov na zahraničné pracovné cesty je za sledované obdobie 201 tis. Sk. a  

v porovnaní s upraveným  rozpočtom (110 tis. Sk) vzrástli o 91 tis. Sk. V porovnaní so schváleným 

rozpočtom  (60 tis. Sk) vzrástli o 141 tis. Sk.   

Náklady na reprezentáciu  vo výške 14 tis. Sk sú v porovnaní s rokom  nižšie o 2 tis. Sk. 

Schválený  ročný rozpočet je stanovený vo výške 12 tis. Sk   Čiastka 2 tis. Sk bola uhradená zo 

sponzorských darov.  
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Náklady na ostatné služby poklesli  o 267 tis. Sk (t.j. 19,23 %). V tejto skupine poklesli 

náklady v porovnaní s rokom 2007 na telekomunikačné služby o 5 tis. Sk, prepravné o 20 tis. Sk, 

ostatné služby o 91 tis. Sk, nájomné o 185 tis. Sk, internet o 20 tis. Sk. Zvýšenie  sme 

zaznamenali v nákladoch na ochranu objektov v sume 17 tis. Sk, foto služby o 30 tis. Sk  a 

upratovanie o 7 tis. Sk. 

V tejto skupine nákladov v porovnaní s upraveným  rozpočtom na rok 2008  (1 274 tis. Sk 

bolo vyčerpaných na  88,06 % t.j. o 152 tis. Sk menej. Zníženie tejto skupiny nákladov bolo 

spôsobené, že  SR SNM - Múzeum židovskej kultúry sa stala vlastníkom budovy – Zsigrayovej kúrie 

na Židovskej ul. 17 v Bratislave. Následná oprava budovy sa realizovala  počas jej zatvorenia pre 

verejnosť , čo  sa  prejavilo  nižšími nákladmi na prevádzku budovy, v tom zmysle, že múzeum 

neplatilo výdavky za prenájom a služby s tým spojené predchádzajúcemu  vlastníkovi v porovnaní 

s rokom 2007. Táto skutočnosť mala vplyv aj na výšku vstupného v dôsledku uzatvorenia stálej 

expozície v predmetnej budove.  

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2008 (1621 tis. Sk) bol zaznamenaný pokles 

nákladov za uvedené služby  o 499 tis. Sk . V zmysle predchádzajúceho zdôvodnenia  

Bola táto položka rozpočtu upravená na vykrytie výdavkov na mzdy a odvody, ktoré boli schválené 

pre rok 2008 na úrovni roku 2007.  

     

Osobné náklady  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 2590 3094 
Zákonné poistenie 762 965 
Sociálne náklady 162 158 
SPOLU 3514 4217 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 4217 tis. Sk. Osobné náklady tvoria                

14,22 % z celkových nákladov. Ak z celkových nákladov (29638 tis. Sk) odrátame výšku danú na 

opravu budovy Zsigrayovej kúrie (21078 tis. Sk), potom osobné náklady z nich tvoria 49,26 %.   

V porovnaní s rokom 2007 vzrástli tieto náklady o 20,00%  (t.j. 703 tis. Sk). 

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2008  (4284 tis. Sk) bolo čerpanie osobných 

nákladov za sledované obdobie vo výške  98,43%. Nedočerpanie predstavuje  67 tis. Sk, t.j. 

1,58%.   

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2008 (3758 tis. Sk), kedy sa tieto  náklady   

rozpočtovali  na úrovni roku 2007, ich výška nebola postačujúca, čím  sa prejavil nárast vo výške 

459 tis. Sk a následne bol rozpočet na uvedené náklady upravený.  

            Múzeum židovskej kultúry k 31.12.2008 malo 15 zamestnancov, z toho   3  zamestnanci 

majú  skrátený pracovný úväzok. 

            V priebehu roku 2008 uzatvorilo PP  7 zamestnancov a 5 zamestnancov PP rozviazalo. 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2008 je 11,9.  

 

Mzdové náklady k 31.12. 2008 boli vo výške 3 094 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 

vzrástli  19,45 % (t.j.  504 tis. Sk). V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2008 (3078 tis. 
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Sk),  boli mzdové náklady čerpané  vo výške 100,51 %. V porovnaní so schváleným rozpočtom (2 

698 tis. Sk) sme  prekročili mzdové náklady o 14,67 %. 

Tarifné mzdy vzrástli o 24,27 % (t.j. 419 tis. Sk) v porovnaní s rokom 2007. V priebehu 

roku 2008 boli prijatí 7 zamestnanci  a 5 zamestnanci  rozviazali pracovný pomer. Tento pohyb 

zamestnancov  spôsobil zmenu výšky tarifných miezd. Vplyv na výšku TM mala valorizácia miezd 

na rok 2008 a tiež zmeny  TM u zamestnancov, u ktorých nastala zmena dĺžky odbornej praxe 

a zmena pracovnej činnosti.  

V porovnaní s upraveným rozpočtom (2139 tis. Sk)  sme čerpanie  (2145 tis.Sk) prekročili 

o 6 tis. Sk. 

Zvýšenie nastalo aj v kategórii príplatky  o 170 tis. Sk  t.j. 53,79 % v porovnaní s rokom 

2007. V porovnaní s upraveným rozpočtom (460 tis. Sk) sme skutočnosť prekročili o 26 tis. Sk. 

Odmeny za rok 2008 boli upravené v rozpočte na výšku 279 tis. Sk . V skutočnosti boli 

vyčerpané na 92,83%.    

Náklady na OON boli vo výške 213  tis. Sk a boli nižšie   o 26,29% (t.j. 76 tis. Sk), ako v  

roku 2007. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 (200 tis. Sk) sme   čerpanie  prekročili o 13 

tis. Sk.  

Zákonné poistenie v roku 2008 bolo vo výške  965 tis. Sk . Porovnaním s rokom 2007 tento 

náklad vzrástol o 203 tis. Sk (t.j. 26,64 %).  

Upravený  ročný rozpočet pre uvedenú kategóriu bol plánovaný vo výške 1006 tis. Sk., 

ktorá nebola vyčerpaná v sume 41 tis. Sk.  

V porovnaní so schváleným rozpočtom  (873 tis. Sk, skutočnosť bola vyššia o 92 tis. Sk. 

Výška tejto skupiny nákladov závisí od výšky mzdových nákladov.  

Sociálne náklady vo výške 158 tis. Sk sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 

nižšie o 1,87 %, (t.j. 3 tis. Sk). Najvyššiu čiastku tvorí príspevok na stravné vo výške 120 tis. Sk. 

 Upravený  rozpočet je 200 tis. Sk,  nebol dočerpaný vo výške 42 tis. Sk. V porovnaní so 

schváleným rozpočtom 187 tis. Sk je rozdiel 29 tis. Sk, ktorý sa prejavil znížením osobných 

nákladov.  

 

Ostatné náklady  (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky 6 -2 
Ostatné náklady 27 467 
 Odpisy 860 1204 
SPOLU: 893 1669 
 
 
 Náklady v skupine ostatné náklady dosiahli výšku 1669 tis. Sk, vzrástli o 776 tis. Sk 

v porovnaní s rokom 2007.  Nárast   v účt. triedy 54 sa prejavilo účtovným postupom pri nákupe 

zb. predmetov vo výške 409 tis. Sk.  Najvyššiu položku tvoria odpisy v čiastke 1204  tis. Sk. 

             

            Náklady na prevádzku budov 

Na prevádzku budovy MŽK na Židovskej 17 za rok 2008 boli vynaložené náklady vo výške  

478 tis. Sk okrem sumy vynaloženej na jej opravu. Oproti rovnakému obdobiu roku 2007 sme 

zaznamenali pokles o 169 tis. Sk. Vlastníkom budovy  od apríla 2008 je SR SNM – Múzeum 
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židovskej kultúry. Od septembra je  objekt uzatvorený pre realizáciu  opravy a údržby, tento druh 

nákladu  predstavuje výšku 21 078 tis. Sk.  

Náklady na prevádzku priestorov MŽK – Vajanského  nábrežie 2 boli vynaložené vo výške  

197  tis. Sk . Patria k nim všetky druhy energií, stráženie, revízie , odpad.  

 Na prevádzku synagógy v Prešove sa múzeum podieľa nákladmi  za spotrebu elektrickej 

energie  vo výške 2 tis. Sk. Ostatné náklady tvoria  náklady za telefón, mzda lektora.  

 Na prevádzku expozície holokaustu v Nitre neboli vynaložené náklady. Expozícia sa 

nachádza v budove Mesta Nitry, ktorej patrí výnos za vstupné. Medzi ostatné druhy nákladov 

spojených s fungovaním expozície patria náklady za telefón, internet,  oprava PC a mzda lektora.  

Celkové náklady na prevádzku budov za rok 2008 predstavujú sumu 677 tis. Sk. 

Náklady na opravu objektu Zsigrayovej kúrie  boli  vynaložené vo výške  21 078  tis. Sk.   

 
 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave s pracoviskom 
v Nitrianskom Pravne 
 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 
 

2007 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 303 282 
Služby                          sk.51 354 334 
Osobné náklady           sk.52 2109 2293 
Dane a poplatky           sk.53 2 0 
Ostatné náklady           sk.54 29 83 
Odpisy                         sk. 55 165 166 
NÁKLADY CELKOM 2962 3158 
 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku 3 158 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 

obdobím v roku 2007 sa celkové náklady zvýšili o 196 tis. Sk, t.j. o cca 6%.   

 
Náklady na spotrebované nákupy   (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Spotreba materiálu 173 120 
Spotreba energie 81 121 
Predaný tovar 45 41 
SPOLU 303 282 
 
 V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 282 tis. Sk, t. j. 9 % celkových 

nákladov, z toho náklady na energie tvoria 4 % celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 

celkovo klesli náklady na spotrebované nákupy o približne 7 %.  

 V účtovnej skupine Spotreba materiálu náklady boli na nižšej úrovni v porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2007. V skupine spotreba materiálu klesli náklady o 30 %. Náklady na 

energie vzrástli v porovnaní s rokom 2007 o približne 33%. V skupine predaný tovar poklesli 

výnosy o 10%. Spotreba PHM zostala približne na úrovni roku 2007.  

 
Náklady na spotrebované služby   (v tis. Sk) 



 72 

 
 2007 2008 

Opravy a údržba 14 12 
Cestovné 85 47 
Náklady na reprezentáciu 5 5  
Služby 248 270 

SPOLU 354 334 

 
 Náklady v skupine spotrebované služby sa znížili v roku 2008 o 20 tis. Sk, teda asi o 6%. 

Náklady na opravy a údržbu zostali zhruba na rovnakej úrovni. Náklady na cestovné poklesli o 38 

tis. Sk, t.j. o 32%. Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2007 rovnaké. Náklady na 

ostatné služby vzrástli o 22 tis. Sk. V tejto skupine mierne vzrástli náklady na tlač a polygrafické 

práce, náklady na revízie a ochranu objektov zostali približne na úrovni minulého roku.  

 
Osobné náklady   (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Mzdové náklady 1548 1725 
Zákonné poistenie 473 493 
Sociálne náklady 88 75 
SPOLU 2109 2293 
 

Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 2 293 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 75% 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli náklady o 8 %. V SNM – Múzeu kultúry 

karpatských Nemcov v roku 2008 pracovalo 6 osôb. Tak ako aj v minulom roku, aj v tomto roku sa 

niektoré pracovné miesta podarilo vykryť formou dohôd o pracovnej činnosti na zabezpečovanie 

lektorskej a dozorcovskej činnosti, pomocných a upratovacích prác. Mzdové náklady v roku 2008 

boli vo výške 1 725 tis. Sk, v tom náklady na OON boli vo výške 316 tis. Sk. V porovnaní s 

rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli mzdové náklady o približne 8 %.  

 
 
 

Ostatné náklady   (v tis. Sk) 
 

2007 2008 

Dane a poplatky 2 0 
Ostatné náklady 29 83 
Odpisy 165 166 
SPOLU: 196 249 
 

Náklady v skupine Ostatné náklady v porovnaní s rokom 2007 vzrástli o 27%, čo tvorí 
najmä úhrada povinného zákonneho poistenia za motorové vozidlo. 
 
Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budovy v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zostali na 
rovnakej úrovni.  
 
 

 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
s pracoviskami v Sklabinej a Dolnej Strehovej 
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Celkové náklady na činnosť v roku 2008 dosiahli výšku 9 854 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2007, vzrástli o 2 357 tis. Sk, teda o cca  31 %. 

 

 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Spotrebované nákupy      50 917 1 346 
Služby                              51 2 157 3 209 
Osobné náklady               52 3 548 3 932 
Dane a poplatky               53 3 0 
Ostatné náklady               54 47 305 
Odpisy                              55 826 907 
Tvorba rezerv                   553 0 150 
Ostatné fin.náklady          56  0 5 
NÁKLADY CELKOM 7 498 9 854 
 

Spotrebované nákupy  

V roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy výšku 1 346 tis. Sk, čo je nárast o 429 tis Sk 

oproti roku 2007. Náklady na spotrebované nákupy v roku 2008 tvoria 14 % z celkových 

nákladov, z toho náklady na energie tvoria 425 tis. Sk, t.j. cca 31 %. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy cca o 47 %.   

      

                             Náklady na spotrebované nákupy                  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 658 915 
Spotreba energie 259 425 
Predaný tovar 0 6 
SPOLU 917 1 346 
 

V skupine spotreba materiálu vzrástli náklady cca o 39 % t.j. o 257 tis. Sk.  Nárast 

týchto nákladov bol zjavný hlavne v I. polroku 2008, kedy bola značná časť finančných 

prostriedkov použitá na vybavenie a doplneniu inventára, spotrebného tovaru a odborných 

technických potrieb vo všetkých troch zariadeniach múzea, za účelom zriadenia dokumentačnej 

miestnosti, depozitára a skladových priestorov múzea.  

Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu dosiahli výšku 43 tis. Sk, čo je oproti rovnakému 

obdobiu roku 2007 nepatrné zvýšenie, o 5 tis. Sk. ktoré bolo zapríčinené vybavením kancelárskeho 

tovaru novovytvorených kancelárií v PD K.Mikszátha Sklabiná, a v Kaštieli I. Madácha v Dolnej 

Strehovej.  

 V roku 2008 oproti rovnakému obdobiu roku 2007 sme zaznamenali mierny nárast 

nákladov aj v čerpaní pohonných hmôt, kde sa javí nárast o 7 tis. Sk. Výšku spotrebovaných 

nákupov značne ovplyvnilo aj rozšírenie multimediálnej prezentácie  nárečí a folklóru a obnovenie 

stálej expozície na Žižkovej 18.  

Náklady na spotrebu energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 značne vzrástli za 

sledované obdobie, a to o 166 tis. Sk.  
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Spotrebované služby 

 Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku 3 209 tis. Sk. Tieto 

náklady tvoria cca 32 % z celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 vzrástli 

náklady na služby o 1 052 tis. Sk. Z celkových nákladov na spotrebované služby bola značná 

čiastka investovaná do dokumentačnej činnosti – vyhotovenie filmových dokumentov (prepis, 

titulkovanie, preklady dokumentov, vyhotovenie spoznávacích a životopisných dokumentov atď. ) 

 

Náklady na spotrebované služby   (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Opravy a údržba 1 360 38 
Cestovné 51 56 
Náklady na reprezentáciu 9 17 
Služby 737 3 098 

SPOLU 2 157 3 209 

            

V roku 2008 múzeum zaznamenalo rapídny pokles v nákladoch na  opravy a údržbu. 

V porovnaní s rokom 2007 poklesli o 1 322 tis. Sk, čo súvisí so skutočnosťou, 

že bola ukončená obnova Pamätného domu K. Mikszátha v Sklabinej, ako aj opravárske 

a údržbárske práce pri vytváraní už spomínaných uvoľnených miestnostiach na I. poschodí SNM – 

MKMS.  

Náklady na cestovné dosiahli výšku 56 tis. Sk, čo je  o 5 tis. Sk viac, v porovnaní s rokom 

2007. 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, prevoz zbierkových predmetov po uplynutí termínu výpožičky a v nemalej 

miere aj započatím realizácie projektu „Rekonštrukcia kaštieľa a parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej 

Strehovej.  

Náklady na reprezentáciu  v roku 2008 sa v porovnaní s rovnakým obdobím  minulého 

roku zvýšili o 8 tis. Sk, hlavne z dôvodu závažných pracovných rokovaní v záujme plnenia 

náročných úloh, vyplývajúcich z PHÚ. Čerpanie z reprezentačného fondu v roku 2008 činí 17 tis. 

Sk.  

 V roku 2008 podstatne vzrástli náklady na služby - ostatné služby, v porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku, a to o 2 361 tis.Sk, ktoré zahŕňajú práce vykonané hlavne v I. 

polroku 2008 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. Náklady na revízie,  ochranu objektov a telekomunikácie sa v roku 2008 znížili 

o 15 tis. Sk. 

 

Osobné náklady 

 Osobné náklady dosiahli v roku 2008 výšku 3 932 tis. Sk. Osobné náklady tvoria cca 40 % 

z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli tieto náklady v roku 2008 o 384 tis. Sk, 

čo súvisí s miernym rastom objemu mzdových prostriedkov z dôvodu decentralizácie ekonomických 
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prác, a tiež nárastu osobných nákladov hlavne náklady vynaložené na vykonávané práce mimo 

pracovného pomeru z dôvodu rozšírenia aktivít vyplývajúcich z plánu hlavných úloh SNM-MKMS.  

           

Osobné náklady   (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Mzdové náklady 2 632 2 925 
Zákonné poistenie 775 837 
Sociálne náklady 141 170 
SPOLU 3 548 3 932 
 

Tak ako v minulom roku, aj v tomto roku múzeum využilo možnosť zabezpečiť vybrané 

práce prostredníctvom zamestnania externých pracovníkov na dohodu o vykonaní pracovnej 

činnosti a vytvorení zmluvy o dielo  

Mzdové náklady k 31.12.2008 boli na úrovni 2 925 tis. Sk, z čoho náklady na OON tvoria 

465 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007, je to nárast o 134 tis. Sk, kedy sme 

v OON dosiahli výšku 331 tis. Sk.  

Sociálne náklady  sú v porovnaní sledovaného obdobia s rovnakým obdobím roku 2007 

vyššie o 29 tis. Sk, z čoho príspevok na stravovanie činí 108 tis. Sk. 

 

Ostatné náklady 

Ostatné náklady   (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Dane a poplatky 3 0 
Ostatné náklady 47 305 
Odpisy 826 1 057 
Finančné náklady 0 5 
SPOLU: 876 1 367 
            

 Náklady v skupine ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2007  o 491 tis. Sk aj 

z dôvodu tvorby rezerv na odmeny, ktoré v roku 2007 neboli vytvorené. 

 Ostatné náklady tvoria cca 14 % z celkových nákladov.  

 Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady činia v roku 

2008 sumu 907 tis. Sk, čo je nárast o 81 tis. Sk, ako v rovnakom období roku 2007. Zvyšok 

150 zis. Sk tvoria rezervy na odmeny.  

 V roku 2008 sme u položky dane a poplatky nezaznamenali žiadne výdavky. Od dane sú 

oslobodené obidve nehnuteľnosti: Pamätný dom K. Mikszátha v Sklabinej a Kaštieľ I. Madácha 

v Dolnej Strehovej.  

 

Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budov v roku  2008 činia 908,55 tis. Sk. Vysoké náklady sú 

zapríčinené hlavne neustálym zvyšovaním nákladov na prevádzkovanie budov hlavne na Žižkovej 
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18, ako aj už spomenutých havarijných prác objektov na externých pracoviskách v Sklabinej 

a v Dolnej Strehovej. 

Do týchto nákladov sú zahrnuté aj náklady na stráženie a údržbu objektov.  

 

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy                     sk.50 1 775 1 380 
Služby                                             sk.51 857 3 155 
Osobné náklady                              sk.52 6 496 6 577 
Dane a poplatky                              sk.53 8 8 
Ostatné náklady                              sk.54 121 282 
Odpisy                                             sk.551 599 764 
Zák.rez.-nevyč.dov., odmeny          sk.552, 553  450 
   
NÁKLADY CELKOM 9 856 12 616 

 

Náklady na činnosť v SNM-MUK vo Svidníku dosiahli v  roku 2008 výšku 12 616 tis. Sk, čo 

je v porovnaní s rokom 2007 o 2 760 tis. Sk viac. Hlavným dôvodom zvýšenia sú náklady na 

spotrebované služby a to čerpaním finančných prostriedkov určených Prioritnými projektmi z prvku 

08T0108-Stratégia múzeí a galérií  v celkovej výške 2 370 tis. Sk a prvku 08T0106 Akvizície 

zbierkových predmetov – 100 tis. Sk,  podrobný rozpis ich čerpania a vyhodnotenie je v časti 1.4 

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na schválené projekty  na 

kultúrne aktivity za rok 2008   a tiež vytvorením účtov sk. 552 a 553 ktoré sú účtované podľa 

nových účtovných štandardov a v predchádzajúcom roku sa netvorili. Podrobné porovnanie 

celkových nákladov podľa jednotlivých skupín je v nasledovných tabuľkách: 

 

Náklady na spotrebované nákupy  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 1 182 515 
- v tom: spotreba PHM 147 184 
             Interiérové vybavenie 116 2 
             výpočtová technika 142 97 
             prev. stroje, prístroje a zariadenia 32 2 
             kancelársky materiál 10 14 
             os. ochr. prostriedky 23 9 
Spotreba energie 556 785 
- v tom: elektrická energia 312 375 
             tepelná energia 193 352 
             vodné a stočné 51 58 
Predaný tovar 37 80 
SPOLU 1 775 1 380 
 

Pri porovnaní výšky nákladov na spotrebované nákupy s  rokom 2007 sú náklady tohto 

roku o 395 tis. Sk nižšie. Znížené sú náklady najmä na účte 501 spotreba materiálu  a to prakticky 

vo všetkých položkách s výnimkou PHM, kde sú náklady vyššie o 37 tis. Sk, čo je pri rapídne 
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rastúcich cenách pohonných hmôt v priebehu roku 2008 porovnateľné  s rokom 20007.  Vyššie 

náklady v roku 2007 boli zapríčinené jednorazovým nákupom audiovizuálnej a počítačovej 

techniky, 2 digitálnych fotoaparátov a pod. Náklady na energie sú až na vodné a stočné vyššie ako 

v predchádzajúcom roku a to u elektrickej energie o 63 tis. Sk a u tepelnej (plyn) o 159 tis. Sk, čo 

je čiastočne zapríčinené zvýšenými cenami energií, a klimatickými podmienkami v priebehu 

vykurovacieho obdobia. Pokiaľ je vykurovacie obdobie relatívne kratšie a zima je mierna vzniká v 

ročnej vyúčtovacej faktúre za teplo a elektrickú energiu preplatok a následne zníženie mesačných, 

respektíve štvrťročných platieb bez ohľadu na to, že ďalšie vykurovacie obdobie je úplne iné a pri 

jeho vyúčtovaní nastáva nedoplatok a zvýšenie periodických platieb, čo dokumentuje napríklad aj 

vyúčtovanie elektrickej energie – zatiaľ čo za rok 2007 bol vyúčtovaný preplatok vo výške cca 45 

tis. Sk,  za rok 2008 je nedoplatok vo výške cca 70 tis. Sk. 

 

Náklady na spotrebované služby  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Opravy a údržba 346 2 464 
V tom  oprava objektov a reštaurovanie zbierok 300 2 332 
Cestovné 72 76 
Náklady na reprezentáciu 8 8 
Služby 431 607 
- v tom: výkony spojov 166 169 
- ostatné služby 265 438 

SPOLU 636 3 155 

 

Pri porovnaní celkových nákladov na spotrebované služby je zrejmé ich zvýšenie oproti   

roku 2007 o cca 2 519 tis. Sk a to prakticky vo všetkých položkách až na výkony spojov, ktoré 

zostali na úrovni roku 2007. Hlavné zvýšenie sa týka položky opravy a údržba a to tým, že 

rozpočtovým opatrením č. 1 bol múzeu v rámci prioritných projektov určený príspevok vo výške 

330 tis. Sk na dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18. – 19. storočia (Prvok 08T0108-

Stratégia múzeí a galérií). Ďalej išlo o financie na zabezpečenie projektu opravu strešných krytín 

objektov v múzeu v prírode vo výške 2 000 tis. Sk, a tiež na  40 tis. Sk na modernizáciu historickej 

expozície v hlavnej historickej budove. Iné prostriedky  z položky opravy a údržba boli použité na 

drobnú údržbu objektov v skanzene. U ostatných služieb boli zvýšené náklady za vypracovanie 

projektovej dokumentácie na opravu strešných krytín v skanzene a vstupného objektu v skanzene 

v celkovej výške 45 tis. Sk, vyššie náklady na polygrafické práce –vydanie sprievodcu po skanzene 

SNM – MUK, ktorý bol realizovaný v spolupráci so Spoločnosťou priateľov SNM-MURK vo Svidníku ( 

100 tis. SK), vydanie katalógov a pozvánok k výstavám a pod. 

 

Osobné náklady   (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 4 544 4 674 
Zákonné poistenie 1 512 1 550 
Sociálne náklady 440 353 
SPOLU 6 496 6 577 
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Náklady na mzdy v roku 2008 dosiahli výšku 4 674 tis. Sk, z toho 8 tis. Sk sú ostatné 

osobné náklady za dohodu o vykonaní práce na preklad projektu pre nórsky grant do angličtiny. V 

porovnaní s rokom 2007 je to o 130 tis. Sk viac, čo je v priemere valorizácia tarifných platov. 

Priemerná mesačná mzda zamestnancov dosiahla výšku 17 674,00 Sk a v porovnaní s  rokom 2007 

(17 212.- Sk) je to o 462,- Sk viac, čo je aj naďalej plat pod celoslovenským priemerom.  

 

Ostatné náklady  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky 8 8 
Ostatné náklady 121 282 
Odpisy 599 764 
Rezervy  450 
SPOLU: 728 1 504 
 

Ostatné náklady pozostávajú z nákladov na havarijné poistenie (50 tis. Sk), povinné 

zákonné poistenie (7 tis. Sk), poistenie majetku organizácie (65 tis. Sk) a nákladov na nákup 

zbierkových predmetov (156 tis. Sk). Keďže výška odpisov z investičného majetku nadobudnutého 

zo štátnych prostriedkov v zmysle nových štandardov v účtovníctve je zároveň rozpúšťaná vo 

výnosoch neovplyvňuje hospodárenie organizácie.  

 

Náklady na prevádzku budov 

SNM-MUK Svidník spravuje 3 hlavné komplexy budov. Náklady na ich prevádzku 

pozostávajú zo spotreby energií 785 tis. Sk, opráv a údržby 84 tis. Sk, osobné náklady 1 250 tis. 

Sk, ostatné náklady – poistenie budov 16 tis. Sk, zabezpečovacia ochrana 11 tis. Sk. Celkové 

náklady na  prevádzku budov za rok 2008 (bez odpisov) predstavujú čiastku  vo výške 2 146 tis. 

Sk. (rok 2007 – 1 992 tis. Sk). 

 

 

SNM – Spišské múzeum v Levoči 
 

       SNM – Spišské múzeum v Levoči za hodnotené  obdobie hospodárilo s prostriedkami štátneho 

rozpočtu a vlastnými príjmami.  Týmito finančnými prostriedkami zabezpečovalo plán hlavných 

úloh a bežnú prevádzkovú činnosť. Plán hlavných úloh bol splnený vo všetkých ukazovateľoch 

a činnosť múzea bola zameraná na skvalitnenie poskytovaných služieb pre návštevníkov múzea vo 

všetkých expozíciách. Výsledkom činnosti boli kultúrne aktivity, ktoré zaznamenali celkovú 

spokojnosť návštevníkov. Výsledkom našej činnosti   bola  celková návštevnosť  múzea. 

K zabezpečeniu čo najlepších a najkvalitnejších služieb bol z vlastných zdrojov bol zakúpený audio 

sprievodca, ktorý bol daný do užívania v expozícii NKP Spišský hrad, s veľmi pozitívnym ohlasom u 

návštevníkov.  

        Záväzné ukazovatele boli plnené počas celého roku s celkovo dobrým výsledkom. Rozpis 

záväzných ukazovateľov, ktoré naše múzeum malo rozpísané a rozpočtovými opatreniami 

upravené, bol dodržaný. V roku 2008 bol rozpočtovými opatreniami  č. 2 a 3, upravený príspevok 

na bežnú činnosť z pôvodných 5 936 tis. na 4 036 tis. Sk. Organizácia z tohto príspevku 
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zabezpečovala úhradu časti mzdových nákladov pracovníkov v priebehu celého roka. Prevádzkové 

náklady boli hradené z vlastných výnosov. Výška príspevku na činnosť predstavovala čiastku 4 015 

tis. Sk.   

Celkové náklady na činnosť Spišského múzea v Levoči dosiahli v roku 2008 výšku   

     24 894 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku  2007  vzrástli celkové náklady o  

     3 312  tis. Sk, t.j. o 15,3 %.  

 

Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 
       
                                Rok 2007 Rok 2008 

Spotrebované nákupy                             sk. 50 4 460 4 521 
Služby                                                     sk. 51 5 183 3 943 
Osobné náklady                                      sk. 52 10 255 11 243 
Dane a poplatky                                      sk. 53 39 87 
Ostatné náklady                                      sk. 54 253 654 
Odpisy                                                     sk. 55 1 392 4 446 
NÁKLADY CELKOM 21 582 24 894 
 

Spotrebované nákupy 

V roku 2008 spotrebované nákupy dosiahli výšku 4 521 tis. Sk a predstavujú  18,2 %  z 

celkových nákladov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku spotrebované nákupy narástli o  

61 tis. Sk, čo predstavuje nárast o 1,5 %. Nárast bol zaznamenaný v účtovnej skupine  predaný 

tovar, kde išlo o nárast o 41 tis Sk. Celkový prehľad je v tabuľke spotrebované nákupy.   

Spotrebované nákupy (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Spotreba materiálu 2 132 2 124 
Spotreba energie 1 433 1 461 
Predaný tovar 895 936 
SPOLU 4 460 4 521 
  

Služby  

Náklady v účtovnej skupine  51 -  spotrebované služby dosiahli v roku 2008 výšku  3 943 tis. Sk. 

Tieto náklady tvoria 16 % z celkových nákladov. V porovnaní rokom 2007, poklesli tieto náklady 

o 1 240 tis. Sk.  

Pokles bol najvyšší v účtovnej skupine  opravy a údržby, kedy oproti roku 2007 ich výška 

predstavuje čiastku 628 tis. Sk, čo je o 772 tis. Sk menej. V roku 2008 boli zrealizované bežné 

opravy a údržby priestorov, hlavne v expozícii  NKP Spišského hradu a  v expozícii Výtvarná kultúra 

na Spiši.  

Taktiež v položke cestovné je pokles oproti roku 2007 na celkovú čiastku 145 tis. Sk. čo 

súvisí s faktom že v roku 2007 bolo hradené cestovné účastníkom sympózia SUHRADNÍCE. V tomto 

roku tieto náklady predstavovali pracovné cesty tuzemské a zahraničné pracovné (výskumné) 

cesty, ktoré boli realizované v spojitosti s prioritným projektom – Levočská biela pani.  

Náklady na reprezentačné boli vyššie oproti roku 2007 o tis. Sk. Z týchto prostriedkov boli 

hradené výdavky spojené so zasadnutím riaditeľskej rady v Levoči a pri významných návštevách.   
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Náklady na ostatné služby poklesli o 400 tis. Sk. V tejto skupine sú evidované hlavne  

náklady na telekomunikácie,  náklady na revízie a ochranu objektov. 

 

Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Opravy a údržba 1 400 628 
Cestovné 214 145 
Náklady na reprezentáciu 2 3 
Služby 3 567 3 167 

SPOLU 5 183 3 943 

 

Osobné náklady 

Osobné náklady predstavujú v roku 2008 výšku 11 243 tis. Sk a predstavujú 45,2 % z 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli tieto náklady o 9,6% ( o 988 tis. Sk).  

 

Osobné náklady (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Mzdové náklady 7 381 8 065 
Zákonné poistenie 2 363 2 589 
Sociálne náklady 511 589 
SPOLU 10 255 11 243 

 

Mzdové náklady /v tom: rozbor zamestnanosti/ 

      Hodnotené obdobie roku 2008 bolo opäť náročné z hľadiska plánu hlavných úloh a prác na   

odborných  oddeleniach, ako  aj  prevádzkového   zabezpečenia    chodu     organizácie.   

V sledovanom období kalendárneho roka bol v organizácii dosiahnutý stav zamestnanosti 

v prepočítanom priemere 37,5 zamestnancov, vo fyzických osobách 40 osôb. V skutočnosti v čase 

letnej turistickej sezóny bolo vytvorených 22 pracovných miest na zabezpečenie prevádzky troch 

stálych a jednej sezónnej expozície.  

           V personálnom obsadení sezónnych pracovných miest došlo k poklesu oproti rovnakému 

obdobiu minulého roka. Dôvodom bolo uvedenie do múzejnej praxe „audio sprievodcov“ v NKP 

Spišský hrad, čím odpadla potreba lektorského sprievodu v cudzom jazyku. Ušetrené pracovné 

pozície boli nasmerované na dovtedy slabšie saturované činnosti: v oblasti ochrany zbierkových 

predmetov, v rámci rozšírenia expozičných priestorov, ale aj bežnej ochrany v priestoroch danej 

expozície - zvýšenie počtu dozorcov. 

       Možno teda konštatovať, že sezónna expozícia NKP Spišský hrad vytvárala pracovné miesta 

v roku 2008  podľa účelu, rentability a návratnosti. 

       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. Výsledným efektom v rámci 

sledovaných ukazovateľov je zvýšenie čerpania mzdových prostriedkov v oblasti nadčasov 
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a príplatkov. Čerpanie tarifného platu na 108 % oproti minulému obdobiu percentuálne pokrýva  

snáď len valorizáciu – uplatnenie tabuľkových taríf podľa zákona č. 553/2003 Z.z., v znení 

neskorších predpisov.  K zníženiu došlo aj v oblasti odmien, ktoré boli čerpané len na 71,8 %.        

       Organizácia aj v roku 2008 vychádza v ústrety mladým študentom, ktorým ich učebný 

program nariaďoval povinnú prax. Šestnásť mladých ľudí si v bežnej prevádzke vyskúšalo prácu 

a povinnosti v zamestnaní – počas praxe, a mohli si ju porovnať s teóriou v rámci edukačného 

procesu.  

Členenie ostatných nákladov  (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 Rok 2008 

Dane a poplatky 39 87 
Ostatné náklady 253 654 
Odpisy  a rezervy                    1 392 4 446 
SPOLU: 1 684 5 187 
 

 Náklady v tejto  účtovnej skupine vzrástli v porovnaní s minulým rokom  o 3 503  tis. Sk. 

Tento nárast vyplýva zo zmeny účtovania nastal hlavne položke odpisy a rezervy. SNM – Spišské 

múzeum tvorilo rezervy na nevyčerpané dovolenky, na neukončený súdny spor a tiež z výsledku 

kontroly kontrolórmi GR v našej ŠOJ-ke. Rezerva bola vytvorená na zistený schodok v pokladni 

múzea, ktorý je predpísaný k náhrade zodpovednej pracovníčke. 

           V položke odpisy bol taktiež zaznamenaný nárast, bola zaradená do užívania kanalizácia 

a vodovodná prípojka na Spišskom hrade. Odpisy HIM boli tvorené v zmysle novej metodiky 

účtovania a ich finančné krytie bolo z vlastných zdrojov. 

 

Náklady na prevádzku budov 

 Celkové náklady na prevádzku budov sú na vyššej úrovni  ako v predchádzajúcom - 

porovnateľnom období. Nárast predstavujú náklady na spotrebu elektrickej energie vodné a stočné, 

stráženie objektov. 

Analýza nákladov na prevádzku budov   ( v tis. Sk) 

 Rok 2007 Rok 2008 
Dom Majstra Pavla 113 168 
Radnica 92 259 
Výtvarná kultúra na Spiši 402 633 
NKP Spišský hrad 1 103 1 631 
SPOLU: 1 710 2 691 
 

 

 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 
 

Porovnanie celkových nákladov   (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Spotrebované nákupy  sk.50 657 855 
Služby                          sk.51 505 810 
Osobné náklady           sk.52 4156 4363 
Dane a poplatky           sk.53 9 5 
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Ostatné náklady           sk.54 15 197 
Odpisy                         sk.55 141 101 
Tvorba rezerv               sk. 55  /552, 553/  452 
Ost. fin. náklady           sk. 56                                                               4 
NÁKLADY CELKOM 5483 6787 
 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2008 výšku 6787 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roka 2007 vzrástli celkové náklady o 1304 tis. Sk, t.j. o 23,78 %.  

 
Náklady na spotrebované nákupy   (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Spotreba materiálu 307 376 
Spotreba energie 259 346 
Predaný tovar 3 46 
PHM 88 87 
Drobný hmotný majetok   
SPOLU 657 855 
 
 V  roku 2008 dosiahli spotrebované nákupy celkovú výšku 855 tis. Sk. Náklady na 

spotrebované nákupy v sledovanom období roka 2008 tvorili 12,59 % celkových nákladov, z toho 

náklady na energie 5,09 % celkových nákladov múzea.  

 V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli náklady na spotrebované nákupy 

celkom o 198 tis. Sk. V spotrebe materiálu sme zaznamenali výšku 376 tis. Sk, čo je  o 69 tis. Sk 

viac, ako v rovnakom období roka 2007. Náklady na energie dosiahli výšku 346 tis. Sk.  Mierny 

nárast oproti roku 2007 spôsobil nedoplatok plynu za obdobie minulého vykurovacieho obdobia vo 

výške cca 30 tis. Sk, následné zvýšenie záloh na odber plynu a tiež vyššia spotreba elektrickej 

energie.  

 V účtovnej skupine spotreba materiálu náklady vzrástli  o 22,47 % (v porovnaní  

s rovnakým obdobím roka 2007). Výšku nákladov tejto skupiny ovplyvnilo najmä materiálne  

zabezpečovanie projektu Škola v múzeu -  „Tvorivé dielne“ a „Hračkárska herňa“, nákupy 

materiálov pri realizácii  výstav vyplývajúcich z plánu hlavných úloh múzea, stavebných  

a maliarskych  materiálov potrebných  pri úpravách výstavných a expozičných priestorov. Tu 

možno tiež spomenúť elektromateriál /žiarovky/ do celého objektu, nové hasiace prístroje, obalový 

materiál k prevozu výstav, konzervačný materiál a iné. 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 dosiahla výšku 87 tis. 

Sk, čo je o 16 % viac oproti plánovaným   finančným nákladom  na rok 2008. 

   

Náklady na spotrebované služby   (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Opravy a údržba 41 27 
Cestovné 38 36 
Náklady na reprezentáciu 5 4 
Služby 421 743 

SPOLU 505 810 
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 Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v  roku 2008 výšku 810 tis. Sk. Tieto 

náklady tvorili 11,93 % z celkových nákladov. V porovnaní s  rokom 2007 vzrástli náklady na 

služby o 305 tis. Sk. 

 Náklady na opravy a údržbu boli nižšie o 14 tis. Sk a dosiahli výšku 27 tis. Sk. V II.  

polroku bola vykonaná  plánovaná oprava časti karosérie motorového vozidla Škoda-Felícia vo 

výške 6 tis. Sk. Náklady na cestovné boli v sledovanom období roka 2008 čerpané vo výške 37 tis. 

Sk, t.j. o 2 tis. Sk menej v porovnaní s  rokom 2007. Cestovné náhrady tuzemské dosiahli výšku 

23 tis. Sk, zvyšných  13 tis. Sk bolo použitých pri cestách do zahraničia.  

 Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 čerpané vo 

výške 4 tis. Sk.  

 Náklady na ostatné služby vzrástli o 322 tis. Sk. Čerpanie tejto položky ovplyvnila  

realizácia výstav a podujatí / projekt „Bábkové divadelné dni“, Medzinárodná konferencia „Hry 

a hračky v 21. storočí“/, Škola v múzeu, náklady na reklamu  a inzerciu, reštaurovanie obrazu Sv. 

Dominika, telekomunikačné služby, prepravné výstav dodávateľsky, odvoz a likvidácia TKO, 

odpadových vôd, revízia hasiacich zariadení, revízia prenosných elektrických zariadení, drobné 

elektroinštalačné služby pred otvorením sezóny, poplatky za ochranu objektov. 

 

Osobné náklady   (v tis. Sk) 
 
 rok 2007 rok 2008 

Mzdové náklady 2940 3111 
z toho: dohody 122 140 
Zákonné poistenie 989 1036 
Sociálne náklady 227 216 
SPOLU 4156 4363 
 
 
 Osobné náklady dosiahli v  roku 2008 výšku 4363 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 64,28 

% celkových nákladov múzea. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 vzrástli tieto náklady 

o 4,9 % (207 tis. Sk).  

     SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni k 31. 12. 2008 zamestnávalo 

15 osôb, z toho 6 odborných zamestnancov vrátane riaditeľky múzea a 9 ostatných zamestnancov 

vrátane 2 ekonomických. 

        Tak, ako v  minulých rokoch, aj v tomto roku sa niektoré pracovné miesta podarilo pokryť 

formou aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie a absolventskej praxe z ÚPSVaR vo Veľkom 

Krtíši. Jednalo sa hlavne o  pomocných zamestnancov, ktorí sa podieľali na úprave trávnatých 

porastov v objekte hradu, Parku Sv. Anny a pomocných prácach v budove kaštieľa.  

 Mzdové náklady k 31. 12. 2008 boli čerpané  vo výške 3111 tis. Sk, z toho náklady na OON 

/dohody/  vo výške 140 tis. Sk. Celkom osobné náklady dosiahli výšku 4363 tis. Sk. V porovnaní s 

rovnakým obdobím roka 2007 vzrástli mzdové náklady o približne 5,81 %. 

Sociálne náklady dosiahli výšku 216 tis. Sk, čo je  o 11 tis. Sk menej, ako v sledovanom období 

minulého roka. V ostatných sociálnych nákladoch sa zabezpečovala tvorba SF a stravovanie 

zamestnancov.  

 

Ostatné náklady  (v tis. Sk) 



 84 

 
rok 2007 rok 2008 

Dane a poplatky  53 9 5 
Ostatné náklady  54 15 197 
Odpisy, rezervy na dov. a odmeny 55 141 553 
SPOLU: 165 755 
 
 

Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2007 o 590 tis. Sk. 

Ostatné náklady dosiahli výšku 11,12 % z celkových nákladov roka 2008. 

 Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na rezervy nevyčerpaných dovoleniek 

a rezerve vo výške 58 % plánovanej čiastky na odmeny roka 2008. Výška rezerv  za sledované 

obdobie dosiahla 553 tis. Sk spolu s odpismi /vo výške 101 tis. Sk/.  

 

Náklady na prevádzku budov 

 

V roku 2008 náklady na prevádzku budovy kaštieľa hradu Modrý Kameň dosiahli výšku 1723 tis. 

Sk. Na platy zamestnancov strážnej služby, údržbára a upratovačky t. j. tarifné platy 

a nárokovateľné zložky mzdy sa z toho použilo 829 tis. Sk, na odvody do poisťovní 306 tis. Sk. 

Priame náklady na spotrebované energie dosiahli výšku 346 tis. Sk. Materiál a služby súvisiace 

s prevádzkou budovy kaštieľa hradu 242 tis. Sk. Pre porovnanie náklady na prevádzku budovy 

z celkových nákladov múzea tvorili 25,38 %.  

 
 
 
 
 
 
 

5.3 Kapitálový transfer 
 
 
Slovenskému národnému múzeu v rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho 

rozpočtu na rok 2008 bol pridelený rozpočet účelovo určený ako kapitálový transfer:  

 

Podprogram 08S0106 Múzeá a galérie 
1. 2408S0106 / 3160     (  program / číslo investičnej akcie v registri investícií MF SR  ) 

SNM - Národná stratégia ochrany biodiverzity   7 500 000,00 Sk 

V roku 2005, 2006 a 2007 neboli vyčerpané finančné prostriedky a so súhlasom 

MK SR v roku 2008 mohli byť použité na financovanie týchto investičných akcií :    

2. 2408S0106 / 23   ( zdroj 1316 )  

SNM-NKP Hrad Červený Kameň – Častá,  

zostatok rozpočtu z roku 2007     7 015 388,69 Sk 

3. 2408S0106 / 3156 ( zdroj 1315 )  

Rekonštrukcia kúrií 14-16, Bratislava      

nevyčerpaný rozpočet z roku 2005     2 056 607,50 Sk   
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4. 2408S0106 / 20 310  ( zdroj 1317 )            

Slovensko v 20. storočí   

nevyčerpaný rozpočet z roku 2007     1 472 678,83 Sk     

5. 2408S0106 / 18 424 ( zdroj 1317 )             

Rekonštrukcia modernizácia priestorov spojená  

so sťahovaním SNM z Bratislavského hradu  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2007     5 000 000,00 Sk     

Spolu 2. až 5.                  15 544 674,92 Sk  

V priebehu roku 2008 rozpočtovými opatreniami SNM získalo od MK SR ďalší 

kapitálový príspevok na tieto investičné akcie :  

6.   2408T0106 / 15 720 

SNM - Akvizície zbierkových predmetov      3 500 000,00 Sk  

7.   2408T0103 / 20 801 

SNM - Théby, mesto bohov a faraónov (SNM-HM)   500 000,00 Sk  

8.   2408T0103 / 20 802 

SNM – Planéta, na ktorej žijeme ( SNM-PM)   500 000,00 Sk  

9.   2408T0103 / 20 803 

SNM – Levočská biela pani       200 000,00 Sk  

10.  2408T0108 / 20 804 

SNM – Rekonštrukcia a modernizácia pracovísk  

SNM-AM, -HM a -PM      1 300 000,00 Sk  

11.  2408T0108 / 20 805 

SNM – Reinštalácia expozície, Dom p. Koléniovej   1 450 000,00 Sk  

12.  2408T0108 / 20 806 

SNM – Rekonštrukcia strechy, Blatnica     800 000,00 Sk  

13.  2408T0108 / 20 807 

SNM – Najstaršie dejiny Slovenska  

( pre nevidiacich a slabozrakých ) ( SNNM-AM)   210 000,00 Sk  

14.  2408T0108 / 20 808 

SNM – Projektová dokumentácia, Obnova Múzea Andreja     

 Kmeťa v Martine       800 000,00 Sk  

15.  2408T0108 / 20 809 

SNM – Rekonštrukcia zbierkových predmetov v MSD,  

Jahodnícke háje        8 200 000,00 Sk 

16.  2408T0108 / 20 810 

SNM – Vybudovanie nových úložných priestorov ( SNM-Ma) 1 450 000,00 Sk  

17.  2408T0108 / 20 811 

SNM – Obnova Zámok Bojnice, prieskum     1 276 000,00 Sk 

18.  2408T0108 / 20 812 

SNM – Obnova fondov – EPS, EZS Dolná Krupá    300 000,00 Sk 

19.  2408T0108 / 20 813 

SNM – Mobilné regále pre depozitáre ( SNM-Sp.M)  800 000,00 Sk  

20.  2408T0108 / 20 814 
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SNM – Múzeum Červený Kameň, kamerový systém   330 000,00 Sk 

21.  2408T0108 / 20 815 

SNM – PM, EPS, PSN, kamerový systém     550 000,00 Sk 

22.  2408T0108 / 20 816 

SNM – PM, III. poschodie, kamerový systém    400 000,00 Sk  

23.  2408T0108 / 20 817 

SNM – Múzeum Ľ. Štúra, EPS + kamerový systém   200 000,00 Sk  

24.  2408T0108 / 20 818 

SNM –M SNR, kamerový systém, EZS, EPS   400 000,00 Sk  

25. 240870108 / 20 819 

SNM-Múzeá Martin-EM, EPS, kamerový systém    570 000,00 Sk  

26.  2408T0108 / 20 820 

SNM – Múzeá Martin, MSD skanzen,     1 500 000,00 Sk  

  EZS, kamerový systém  

 

MK SR na základe žiadosti SNM a súhlasu ministra kultúry SR č. MK-2671/208-

10/10092 sa upravil -  zvýšil rozpočet kapitálových výdavkov SNM na rok 2008 :  

27. 2408T0105 / 13 430 

CEMUZ, centrálna evidencia múzejných zbierok ( múzeá SR )  2 832 000,00 Sk  

MK súhlasilo ďalej so zmenou účelu použitia KT pôvodne určených na krytie akcie 

EPS,PSN, kamerový systém-SNM-PM II. poschodie na realizáciu:   

28. 2408T0108 / 22 524  

Vytvorenie ochrany v Luginsland bašte na Bratislavskom hrade  550 000,00 Sk  

 

 

Podprogram 08S0108 národnostná kultúra  
 V rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 na múzeá 

menšín bol pre SNM pridelený rozpočet účelovo určený ako kapitálový transfer:  

29.  2408ST0106 / 19 800 

SNM – Nákup Žigrayovej kúrie pre SNM-MŽK   32 000 000,00 Sk 30.

 2408ST0106 / 19 801 

SNM – Rekonštrukcia Žigrayovej kúrie    25 000 000,00 Sk  

Akcia bola zrušená        0,00 Sk  

V priebehu roku 2008 rozpočtovými opatreniami SNM MK SR rôznymi 

rozpočtovými opatreniami zmenil výšku niektorých účelovo viazaných investičných akcií 

kapitálového príspevku, resp. vytvoril nové investičné akcie ( pol. 31 a 32).   

31.  2408S0106 / 22 398 

SNM-Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii   3 000 000,00 Sk  

32. 2408S0106 / 22 399 

 SNM-Interiérové vybavenie kancelárii nábytkom v     

  Zsigrayovej kúrii        361 320,00 Sk  

  Ďalšie akcie podľa rozpočtových opatrení boli tieto  

33.  2408ST0108 / 20 795 
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SNM – Rekonštrukcia kúrie z Blážoviec     2 800 000,00 Sk  

34.  2408ST0108 / 20 796 

SNM – Doplnenie expozície „Osobnosti“ ( SNM-MCHK )  50 000,00 Sk  

35.  2408ST0108 / 20 797 

SNM – MUK, hlavná budova, historická expozícia    200 000,00 Sk  

36.  2408ST0108 / 20 798 

SNM – Expozícia kaštieľa I. Madácha, kde sa dielo „zrodilo“ 1 000 000,00 Sk  

37.  2408ST0108 / 20 799 

SNM – MUK, kamerový systém a EZS, národopis. expozícia 500 000,00 Sk  

38.  2408ST0108 / 20 800 

SNM – MUK, sídlo, EZS, EPS, kam. systém    500 000,00 Sk  

39.  2408ST0108 / 22 693 

SNM – Rekonštrukcia kaštieľa a parku I. Madácha  ( projektová   

dokumentácia       1 000 000,00 Sk  

40. 2408T0106 / 15 714 

SNM-Akvizície zbierkových fondov ( menšiny )    975 000,00 Sk  

 

Ďalšie rozpočtové opatrenia v priebehu roku sú uvedené v texte k jednotlivým 

akciám.     

 

 

 

 

 

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov (podľa horeuvedeného 
bodového označenia)  
 

Podprogram 08S0106 Múzeá a galérie 
1.  SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity   7 500 000,00 Sk 

 čerpanie                 7 400,00 Sk  

Z kapitálových prostriedkov sa realizovalo elektrické zapojenie ovládania interiérových rolo 

clon s úpravou rozvádzača v priestore na 3. poschodí budovy SNM, tieniace clony sú funkčné a 

zlepšili komfort využívania priestoru. V roku 2008 sa realizovali autorské práce – scenár a ďalšie 

odborné podklady k verejnému obstarávaniu na výber zhotoviteľa prírodovednej expozície (Zázrak 

prírody - Biodiverzita Slovenska a Zázrak prírody - Príbeh života). Verejné obstarávanie bolo 

zverejnené. Súťaž bola zrušená pre veľký rozptyl cien ponúk a pripravuje sa jeho opakovanie 

formou súťaže návrhov. 

2. SNM-NKP Hrad Červený Kameň – Častá ( rozpočet z roku 2006 )  

zostatok rozpočtu z roku 2007     7 015 388,69 Sk 

čerpanie rozpočtu        7 015 388,05 Sk  

                 (zostatok 0,64 Sk)  

             Dodávateľ stavebných na „Obnove NKP Hradu Červený Kameň v II. predhradí hradného 

paláca zrealizoval 1.105,5 m2 prístupovej komunikácie, 1.112,4 m2 parkoviska, elektrické rozvody, 
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44 ks svetelných telies a 1.427,50 m2 sadových úprav. Pre nepriaznivé počasie koncom začiatkom 

bolo problematické realizovať podložie parkoviska, nakoľko teplotné zmeny vytvárali špecifické 

hydrogeologické pomery terénu. Dodatkom k zmluve sa zároveň riešila aj technická zmena povrchu 

krytiny prístupovej komunikácie. Ukončenie diela bolo 20.8.2008. Zostatkový rozpočet z roku 2007 

bol použitý na stavebné práce (6.672.711,55 ),  autorský dozor (26.894,00 ),  zameranie 

prístupovej cesty + parkoviska ( 34.520,00 ), rozšírenie kamerového systému v hradnom paláci ( 

78.070,00 ), dodávku a montáž dopravného značenia parkoviska ( 202.192,50 ).  Nevyčerpaný 

zostatok vo výške 0,64 Sk bol zúčtovaný do nákladov organizácie. Kolaudácia parkoviska 

a založenie investičnej akcie do majetku  budú zrealizované v roku 2009 až potom, čo Katastrálny 

úrad zaeviduje zmenu na základe zamerania nového stavu pozemkov stavieb.  

3. rekonštrukcia kúrií 14-16, Bratislava ( rozpočet z roku 2005 )    

 z roku 2007 ostáva rozpočet               2 056 607,50 Sk 

čerpanie v roku 2008     0,00 Sk  

  Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ stavby, D.T. Technology a.s., ( zmena názvu spoločnosti 

z Draft a.s. ), závady uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela neodstraňoval, SNM so 

zástupcami  zhotoviteľa niekoľkokrát rokoval ale zhotoviteľ nebol ochotný pristúpiť na riešenie 

odstránenia závad náhradným dodávateľom. Zabudované zariadenia ( chladenie, klimatizácia  

pod.) neprevádzkujú v objekte v dostatočnej kvalite. V záručnej dobe zhotoviteľ na reklamácie 

SNM nereaguje, závady neodstraňuje a  v novembri 2008 voči firme zahájil konanie exekútor 

i správca konkurznej podstaty. Týmto subjektom boli poskytnuté úplné údaje o pohľadávkach 

i záväzkoch k danej veci.  

4. Slovensko v 20. storočí  ( rozpočet  z roku 2007 )                        

zostatkový rozpočet na rok 2008    1 472 678,83 Sk     

čerpanie        1 472 678,83 Sk  

Zo zostatkového rozpočtu bola výstava dobudovaná vitrínami, veľkoplošnými panelmi, 

ktoré majú dlhodobý charakter životnosti, veľkým množstvom kvalitnej videotechniky, ozvučovacej 

a súboru kvalitnej výpočtovej techniky.  

5. evidenčné číslo investičnej akcie 2408S0106 / 18 424  ( rozpočet z roku 2007)            

Rekonštrukcia modernizácia priestorov spojená  

so sťahovaním SNM z Bratislavského hradu  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2007    5 000 000,00 Sk     

 čerpanie         5 000 317,15 Sk  

Rekonštrukcia a modernizácia sa v rámci projektu realizovala v objektoch:  

Pezinok, Holubyho č. 14 ( prenajatý od mesta na 5 rokov ), Podunajské Biskupice, Biskupická 8, 

Leopoldovské nádvorie Bratislavského hradu ( dlhodobý prenájom od Kancelárie NR SR ), Dolná 

Krupá, kaštieľ SNM-Hudobné múzeum.  Projektovaná cena na modernizáciu bola bola 5 000 000 

Sk, z čoho stavebné náklady boli 3 856 226 Sk a náklady nestavebného charakteru boli 1 343 774 

Sk.  Projektom sa mali riešiť priestorové a skladovacie problémy SNM súvisiace s nutnosťou 

vysťahovať sa z Bratislavského hradu v čase jeho rekonštrukcie. V jednotlivých priestoroch  museli 

byť vykonané rekonštrukcie na vytvorenie vhodných priestorov na umiestnenie zbierkového fondu 

SNM-Historického múzea a SNM-Hudobného múzea. Projektom predpísané požiadavky boli riešené 

rekonštrukčnými prácami a modernizáciou:   

A) na objektoch :  
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ad a) kompletná realizácia elektropožiarnej signalizácie, kamerového CCTV systému, signalizácie 

proti nepovolenému vstupu, zateplenie a zaslepenie okien na zníženie tepelných príjmov z exteriéru 

a s týmito profesiami spojené stavebné úpravy,  

ad b) vytvorenie priestorov na uskladnenie chemikálií,  

ad c) 0 

ad d) vyhotovenie bezpečnostných mreží v objekte kaštieľa a v depozitári,  

Väčšina dodávok v pol. a) bola realizovaná tak, aby po ukončení prenájmu  

zabudované zariadenia mohli byť po ukončení nájmu demontované a použité v iných zariadeniach 

SNM. 

B) na zariadeniach  ( investičný charakter) :   

ad a) komplexná rekonštrukcia a prestavba regálov a skladovacích plošín pre objekt v Pezinku, 

pôvodne zabezpečovaných ako investícia, umiestnených a na mieru vyrobených na Bratislavskom 

hrade,  

ad b) 0 

ad c) komplexná rekonštrukcia a prestavba regálov a skladovacích plošín pre objekt v Pezinku, 

pôvodne zabezpečovaných ako investícia, umiestnených a na mieru vyrobených na Bratislavskom 

hrade,  

ad d) nové regálové systémy a rebríkové plošiny súvisiace s umiestnením  

zbierkového (najmä notového ) fondu SNM-Hudobného múzea.   

Rozdiel nad kapitálovým príspevkom MK SR vo výške 317,15 bol uhradený z rozpočtu SNM. 

6. SNM - Akvizície zbierkových predmetov     3 500 000,00 Sk  

navýšenie            140 000,00 Sk 

celkom         3 640 000,00 Sk  

čerpanie        3 410 805,00 Sk  

 MK SR nerozpísalo limit na nákup akvizícií osobitne pre Múzeá a pre Múzeá menšín. Po 

obdržaní rozpočtového opatrenia pre jednotlivé organizačné jednotky bol určený limit nákupu na 

akvizície vo viacerých etapách. V danom čase však SNM obdržalo niekoľko ponúk, u ktorých bolo 

nutné vykonať viacero časovo náročných analýz a rokovaní ( diadém, zbierky umiestnené v kaštieli 

vo Veľkých Levároch) v dôsledku čoho bol nákup ostatných akvizícií dočasne pozastavený. Tieto 

kroky výrazne skomplikovali realizáciu celej akcie.  

 

7. SNM - Téby, mesto bohov a faraónov (SNM-HM)  500 000,00 Sk  

 čerpanie        499 654,00 Sk  

V rámci výstavy boli realizované investície na zabezpečenie vystavovaných predmetov ( 

kamery, nahrávacie zariadenie, dotykové snímače ) a ďalšia digitálna technika, ktorá výrazne 

oživila pre návštevníkov výstavu.    

8.    SNM – Planéta, na ktorej žijeme ( SNM-PM)   500 000,00 Sk 

 čerpanie        522 146,00 Sk  

Výstava bola realizovaná v spolupráci s Geologickým ústavom SAV na základe Dohody 

o spolupráci medzi SNM PM a GlÚ SAV. Výber zhotoviteľa výstavy zverejnil  GlÚ SAV v zmysle 

Zákona o verejnom obstarávaní. Kapitálové prostriedky sa použili na zhotovenie dominantného 

modelu Zeme (rezu Zemou) a na interiérové prvky. Dofinancovanie nákladov nad 500 tis. Sk bolo 
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kryté použitím finančných prostriedkov z vlastných zdrojov SNM, na ktoré súhlas udelilo MK SR  

(list MK- 539/2008-100/14324). 

9.  SNM – Levočská biela pani      200 000,00 Sk  

  čerpanie         200 000,00 Sk  

 Rozpočet bol vyčerpaný na  krytie nákladov na zbierkové predmety, ktoré boli plánovanou 

súčasťou projektu. Projekt je plánovaný na tri roky.  

10. SNM – Rekonštrukcia a modernizácia pracovísk  

SNM-AM, -HM a -PM       1 300 000,00 Sk  

 čerpanie                   1 301 586,00 Sk  

 Investičné prostriedky boli rozdelené takto:  

- pre SNM-PM vo výške 410 tis. Sk, ( 410 441 )  

- pre SNM-AM vo výške 510 tis. Sk  

- a pre SNM-HM vo výške  380 tis. Sk.   

V rámci akcie SNM-PM zabezpečil nové laboratórium botaniky a zrekonštruoval  a modernizoval 

susediace priestory, resp. a zakúpilo si digitálny mikroskop. SNM–AM  v rámci modernizácie 

reštaurátorských dielni si obstaral laboratórne osvetlenie           (259 525,00 Sk ), pieskovačku  

(64 440,00 Sk), destilačný prístroj (35 581,00 Sk ), digitálne fotoštúdio ( 31 800,00 Sk ) a 

mikroskop (118 640,00 Sk ) v celkovej hodnote 509 986,00  Sk. 

Pre SNNM-Historické múzeum boli realizované stavebné práce pre pracovisko reštaurátorov 

v Podunajských Biskupiciach a nákup technických zariadení investičného charakteru pre prácu 

reštaurátorov.   

11.  SNM – Reinštalácia expozície, Dom p. Koléniovej  1 450 000,00 Sk  

 čerpanie        1 449 658,00 Sk  

V 1. polroku 2008 sa pripravoval scenár a podklady na verejné obstaranie na reinštaláciu 

expozície.  Reinštalácia expozície domu pani Koléniovej bola realizovaná 40. rokov od svojho vzniku 

pri príležitosti 160.výročia vzniku 1. SNR.  Získaná kapacita má rozlohu 100 m2 a je umiestnená 

v NKP – ľudovom dome, kde v roku 1848 zasadala 1. Slovenská národná rada na území Slovenska. 

12. SNM – Rekonštrukcia strechy, Blatnica     800 000,00 Sk  

 čerpanie        0,00 Sk  

Pamiatkový objekt Prónayho kúrie  celkovou rekonštrukciou prešiel pri sprístupnení 

uvedenej expozície. Rekonštrukciou neprešla ani strešná krytina  ktorá na celom objekte vo 

výmere 120 m2 bola v havarijnom stave. V priebehu I. polroka 2008 bolo zrealizované verejné 

obstarávanie na výber dodávateľa realizácie stavebných prác. Samotná realizácia a čerpanie 

finančných prostriedkov prebehla v II. polroku. V priebehu realizácie došlo v porovnaní s ponukou a 

zámerom k rozšíreniu prác o opravu komína vrátane jeho oplechovania a a impregnáciu drevených 

častí. Dielo aj s naviac prácami bolo v porovnaní so zmluvou ukončené v riadnom termíne. 

Rekonštrukcia strechy splnila všetky požiadavky, ktoré boli cieľom tejto aktivity. Vzhľadom na 

technológiu výroby vákuovej impregnácie dreveného šindľa dodávateľ poskytol na drevený šindeľ 

použitý na uvedenú rekonštrukciu záruku 25 rokov, čo značne ovplyvní životnosť nielen strechy, ale 

aj životnosť celého objektu.  

13. SNM – Najstaršie dejiny Slovenska  

( pre nevidiacich a slabozrakých ) ( SNM-AM)   210 000,00 Sk  
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navýšenie (z bežných nákladov toho istého projektu o  

690 000 Sk ) na       900 000,00 Sk 

 čerpanie       900 000,00 Sk  

SNM-AM v 1. polroku 2008 sa pripravoval scenár a podklady na verejné obstaranie 

realizácie. Z rozpočtu akcie bola technicky vybavená a reinštalovaná expozícia  vo Výstavnom 

pavilóne Podhradie pre slabozrakých a krátkozrakých, vrátane audioguide. Na základe žiadosti SNM 

v rámci akcie Sprístupnenie expozície „Najstaršie dejiny Slovenska“ pre nevidiacich bolo vykonané 

zvýšenie rozpočtu na KT na úkor bežných prostriedkov vo výške 690 000,00 Sk. Výhodou 

audiguide zariadení je, že je možné ich použiť pre všetky expozície v objektoch SNM na Žižkovej 

ulici. 

14. SNM – Projektová dokumentácia obnova Múzea Andreja    

 Kmeťa v Martine         800 000,00 Sk 

 čerpanie        800 000,00 Sk  

Objekt SNM-Múzea Andreja Kmeťa má výnimočné postavenie. Je nielen najstaršou, ale je 

vôbec prvým účelovým objektom národného múzea Slovákov. Rekonštrukcia a modernizácia 

objektu a jeho pracovísk je nevyhnutná. Budova od svojho stavebného ukončenia neprešla žiadnou 

zásadnejšou opravou okrem opravy vonkajšej fasády a oplotenia, ktorá  bola realizovaná v rokoch 

1996 – 1997.  Havarijný stav vykazujú elektroinštalácia, vnútorná kanalizácia a vykurovanie. 

Lokálne je poškodená aj krytina z medeného plechu, nevyhovujúci je najmä suterénu a podkrovie 

budovy.  

 

V I. polroku 2008 prebehol na základe verejného obstarávania výber dodávateľa 

projektovej dokumentácie ( Ing. arch. Otto Gáťa, Martin). Projektová dokumentácia bola 

odovzdaná v zmluvne stanovenom termíne. Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu boli 

čerpané  v plnej výške. Kvalita odovzdanej práce zodpovedá požiadavkám SNM. Projekt bol 

pripravovaný tak, aby spĺňal predpoklady na jeho financovanie z ROP ( Regionálny operačný 

program).  

15. SNM – Rekonštrukcia zbierkových predmetov v MSD,   

Jahodnícke háje        8 200 000,00 Sk 

zníženie rozpočtu       7 085 000,00 

 čerpanie       7 085 425,00  

 MK odsúhlasilo žiadosť SNM a znížilo rozpočet investičnej akcie „Rekonštrukcia zbierkových 

predmetov v Múzeu slovenskej dediny, Jahodnícke háje“ o 1 115 000,00 Sk. Tieto prostriedky SNM 

použilo na navýšenie rozpočtu v rámci akcie „Akvizície zbierkových predmetov“.  Cieľom projektu je 

záchrana unikátneho dokladu stavebnej kultúry z Turčeka  a prezentácia spôsobu života a kultúry 

obyvateľov etnicky zmiešaných území s prevahou neroľníckeho zamestnania a zároveň stavebné 

a expozičné ukončenie usadlosti z Moškovca ako významného reprezentanta stavieb, využívaných 

ako obchod a strediska spoločenského života. V priebehu I. polroka 2008 bola vypracovaná 

projektová dokumentácia. Samotnou  realizáciou diela boli stavebné úpravy usadlosti z Moškovca ( 

vnútorné priestory a zlepšenie komfortu pre návštevníkov a účinkujúcich pri realizácii podujatí 

národopisného roku organizované v MSD), vybudovanie kolkárne podľa pôvodne spracovanej 

projektovej dokumentácie, a obytný dom z Turčeka realizovaný v rozsahu hrubej stavby. Pre 
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dokončenie obytného domu a celej usadlosti z Turčeka bude treba realizovať stavebnú časť 

naplánovanú pre rok 2009 vo výške 3.980.158 Sk.  

16. SNM – Vybudovanie nových úložných priestorov ( SNM-Ma) 1 450 000,00 Sk  

  čerpanie        1 468 740,00 Sk  

Úložný priestor ( otvorená konštrukcia so strechou ) bude slúžiť na krytie objektov  

ľudového staviteľstva vykúpených v rokoch 1965 – 1981. Nosná konštrukcia pôvodných konštrukcií 

z dôvodu ich zlého založenia sa stala nevyhovujúca, čo ohrozovalo bezpečnosť osôb, pohybujúcich 

sa v ich okolí. V tejto etape realizácie projektu sa vybudovala jednej skládky so zastavanou plochou 

160 m2.  

Akcia prebehla v júni až októbri 2008 . Náročný bol proces sťahovanie uložených drevených 

prvkov objektov pod nový prístrešok, nakoľko jednotlivé drevené prvky bolo nutné prenášať ručne, 

zároveň sa kontrolovala ich neporušenosť, vykonávala sa konzervácia a posudzovala sa ich kvalita, 

využiteľnosť v budúcnosti pre potreby MSD. Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 

1.468.740,00 Sk a rozdiel vo výške 18.740,00 Sk bol hradený z vlastných kapitálových 

prostriedkov SNM-Múzea v Martine.   

Novovybudovaný úložný priestor spĺňa všetky požiadavky na kvalitné uloženie a ochranu 

uložených drevených prvkov objektov z hľadiska kvality ale aj bezpečnostného a estetického 

hľadiska.  

17. SNM – Obnova Zámok Bojnice, prieskum    1 276 000,00 Sk 

 čerpanie        1 250 690,00 Sk  

Na akciu  ONKP Zámok Bojnice kaplnka, reštaurátorský výskum SNM – Múzeum Bojnice 

z kapitálového transferu 1 276 tis. Sk 1 250 690,00 Sk bolo použitých v roku 2008, a použitie 25 

tis. Sk sa presúva do nasledujúceho obdobia. Odovzdaný, kvalitne vypracovaný materiál bude 

k dispozícií v budúcnosti na ďalšie stupne prípravy reštaurovania a stavebnej obnovy kaplnky.    

18. SNM – Obnova fondov – EPS, EZS Dolná Krupá   300 000,00 Sk 

 čerpanie        305 513,00 Sk  

 Realizácia akcie súvisela s ochranou objektu kaštieľa a depozitára, do ktorého boli 

presťahované zbierky SNM-HuM z Bratislavského hradu. V rámci projektu boli osadené na obe 

objekty kamery, iné bezpečnostné prvky a nahrávacie zariadenie CCTV. Rozdiel medzi rozpočtom 

a nákladom diela bol hradený zo zdrojov SNM.  

19. SNM – Mobilné regále pre depozitáre ( SNM-Sp. M)  800 000,00 Sk  

 čerpanie        803 250,00  Sk  

Realizáciou prioritného projektu sa zlepšila ochrana umeleckohistorického fondu a jeho 

uloženie.  Pre depozitárne využitie bola upravená miestnosť v budove SNM v Levoči, ktorá predtým 

slúžila ako sklad. Realizáciou regálového systému sa zvýšila sa kapacita úložného priestoru o 300 

m 2 a  skvalitnila sa manipulácia so zbierkovým fondom. Nové technické vybavenie umožňuje 

prehľadné uloženie zbierkových predmetov , ktoré má svoj výstup a význam aj pre súčasne 

prebiehajúcu digitalizáciu zbierkového fondu. 

20. SNM – Múzeu Červený Kameň, kamerový systém   330 000,00 Sk 

 čerpanie  330 000,00 Sk  

Rozšírenie kamerového systému v roku 2008 o 7 ks kamier  dopĺňa ochranu expozícií a tým 

aj zbierkový fond, ktorý je vyexponovaný. Takto sme docielili dvojitý systém ochrany, ktorý 
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pozostáva zo segmentovania (zamedzuje celú návštevnícku linku bez uzamykania)  celej expozície. 

Kamery napomáhajú svojim počtom obrazové sledovanie chovania návštevníkov, lektorov 

a vytvárajú komplexný obraz o živote v expozíciách počas určitého sledovania.  

21. SNM – PM, EPS, PSN, kamerový systém II. posch.  550 000,00 Sk

 čerpanie ( zníženie rozpočtu )     0,00 Sk  

 náhradná akcia ( viď pol. č. 28 )   

22. SNM – PM, III. poschodie, kamerový systém    400 000,00 Sk  

 čerpanie        354 429,60 Sk 
                                                                                     

Inštalácia monitorovacej techniky v priestoroch pre verejnosť výrazne skvalitnila ochranu 

expozície Zázrak prírody, v Knižnici a súvisiacich polyfunkčných priestorov na 3. poschodí budovy 

SNM-PM. Montáž technických zariadení a ich prepojenie na monitor strážnej služby doplnili 

stavebné úpravy  (montáž sadrokartónových podhľadov), ktoré boli potrebné vzhľadom na 

architektúru priestorov. 

23. SNM – Múzeum Ľ. Štúra, EPS + kamerový systém   200 000,00 Sk  

 čerpanie        199 147,70 Sk  

 SNM-MĽŠ realizovalo EPS a kamerový systém v prenajatom objekte múzea, v jeho šiestich  

miestnostiach. Zvýšila sa tým ochrana pokladne, depozitárov a v exponátov vo výstavných 

priestoroch.    

24. SNM – M SNR, kamerový systém, EZS, EPS   400 000,00 Sk  

 čerpanie        398 635,00 Sk  

 Doplnením kamerového systému do expozícii múzea v Hlavnej budove sa skvalitnil  

existujúci zabezpečovací systém ( EZS a EPS).  

25. SNM-Múzeá Martin-EM, EPS, kamerový systém    569 999,50 Sk  

 čerpanie   

Realizácia projektu mala pôvodne za úlohu skvalitnenie ochrany objektov a zbierkového 

fondu v hlavnej budove SNM v Martine. Na základe racionálneho projektu SNM-Ma sa 

z prostriedkov v uvedenej aktivite dokázalo múzeum realizovať so súhlasom MK SR rekonštrukcia 

EZS a kamerový systém v hlavnej budove EM, EZS v Múzeu Karola Plicku v Blatnici, rekonštrukcia 

EPS, EZS a kamerový systém v Múzeu Martina Benku a EZS v múzeu Vrútky. Novovybudované 

zariadenie splnilo požadované požiadavky a celkovo zlepšilo ochranu zbierkových predmetov 

a objektov v pôsobnosti SNM–Múzea v Martine.  V ďalších rokoch je potrebné v Martine dokončiť 

sledovanie kamerovým systémom okolia  hlavne budovy SNM – EM, doplnenie vnútorných kamier 

do ďalších expozícií, zabezpečenie objektu Múzea Martina Benku, vnútorné zabezpečenie depozitáru 

a vonkajšie kamerové sledovanie objektu hlavnej budovy., zabezpečenie Múzea kultúry Čechov na 

Slovensku, vonkajšie sledovanie objektu kamerovým systémom, zabezpečenie Múzea Karola Plicku, 

vonkajšie sledovanie objektu kamerovým systémom. 

26. SNM – Múzeá Martin, MSD skanzen, EZS, kamerový systém 1 500 000,00 Sk  

 čerpanie        1 497 615,00 Sk 

Cieľom projektu bolo vytvoriť elektronický zabezpečovací systém a kamerový systém vo 

vybraných lokalitách Múzea slovenskej dediny. V 1. polroku bolo zrealizované verejné obstarávanie 

na výber dodávateľa realizácie projektu. Samotná realizácia a čerpanie finančných prostriedkov 



 94 

prebehla v jednotlivých expozičných objektoch. Realizácia skvalitnila a zlepšila ochranu zbierkových 

predmetov a objektov v pôsobnosti Slovenského národného múzea – Múzea v Martine.  

27. CEMUZ         2 832 000,00 Sk 

Čerpanie         2 832 000,00 Sk  

Vývoj novej generácie katalogizačného modulu jednotného múzejného informačného 

systému CEMUZ, pracovne označená Esez4G.  Softwarový nástroj je postavený na novej 

technológií objektového systému AIP Safe IV, ktorá využíva trojvrstvovú technológiu klient-server. 

Esez4G aplikuje novú dátovú štruktúru plne kompatibilnú s normy CCO,  rozšírená aj o položky 

potrebné z hľadiska digitalizácie, komplexnej správy zbierok, tvorby vedomostného systému múzeí 

SR, požiadaviek DIS MK SR a interoprability s Europeánou. 

28. Vytvorenie ochrany v Luginsland bašte na      

Bratislavskom hrade      550 000,00 Sk 

Čerpanie         549 999,20 Sk 

Akcia v SNM-PM na II. poschodí sa v súvislosti s plánovanou prestavbou II. poschodia 

budovy SNM-Prírodovedného múzea nerealizovala. Účelnejšie bolo  prostriedky investovať na 

ochranu priestorov, v ktorých sa má uskutočniť v roku 2009 výstava o Košickom zlatom poklade.  

Táto zmena bola uskutočnená so súhlasom MK SR na krytie nákladov na moderný EPS, PSN 

a kamerový systém v objekte Luginsland bašta. Zariadenia sú montované tak, aby v prípade  

rekonštrukcie budovy Bratislavského hradu mohli byť demontované a inštalované v inej prevádzke 

SNM.  

 

Podprogram 08S010 8 národnostná kultúra  
29. SNM – Nákup Žigrayovej kúrie pre SNM-MŽK   32 000 000,00 Sk  

 Čerpanie        31 784 196,50 Sk 

 Nové číslo :  24080106 / 22 399 

 Nákup objektu Žigrayovej kúrie bol realizovaný. Majetok je založený v Katastri 

nehnuteľnosti na štát a pre správcu SNM. Zostatok investičných prostriedkov SNM so súhlasom MK 

SR použilo na navýšenie prioritného projektu na nákup akvizícií SNM-MŽK (viď pol. č. 40 ) .   

30.  SNM – Rekonštrukcia Žigrayovej kúrie      

Nové číslo :  24080106 / 22 399      25  000 000,00 Sk  

Čerpanie         0,00 Sk  

MK SR na základe žiadosti SNM-MŽK upravilo – znížilo rozpočet investičnej akcie 

2408ST0106 / 19 801 na Rekonštrukciu objektu Žigrayovej kúrie z 25 mil. Sk na 0,00 Sk 

a investičné prostriedky vo výške 25 mil. zmenila na bežné. Na základe ďalšieho rozpočtového 

opatrenia MK SR znížilo rozpočet  z bežných prostriedkov SNM vo výške 25mil. Sk o 3 mil. Sk 

a tieto zmenilo na kapitálový transfer na zabezpečenie výťahu  v objekte kúrie, pričom akcii pridelil 

nové číslo registra investícií  22 399 – viď pol. 31. a 32. .  

31. SNM-vybudovanie výťahu v Žigrayovej kúrií    3 000 000,00 Sk  

 Čerpanie         0,00 Sk  

 Akcia z časových dôvodov nebola pripravená a preto rozpočtované prostriedky sa na 

základe žiadosti SNM presúvajú na rok 2009.  

32. SNM-Interiérové vybavenie kancelárií nábytkom,  

Zsigrayova kúria.         361 320,00 Sk  
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Čerpanie        361 320,00 Sk  

 Akciu nebolo možné dočerpať z časových dôvodov a na základe žiadosti SNM sa čerpanie 

prostriedkov presúva na rok 2009.  

33. SNM – Rekonštrukcia kúrie z Blážoviec     2 800 000,00 Sk  

čerpanie        2 792 277,90 Sk  

Prezentácia rómskej minority v rámci celoslovenskej národopisnej expozície v prírode bude 

realizovaná rómskymi osadami v rámci regiónov Múzea slovenskej dediny. V objekte kúrie 

z Blažoviec bude umiestnené pracovisko a depozitárne priestory Múzea kultúry Rómov na 

Slovensku a zároveň expozícia dejín rómskeho etnika. V bezprostrednej blízkosti kúrie budú 

situované 3 expozičné obydlia, prezentujúce    spôsob bývania a života usadlejších Rómov. 

Zhotoviteľ realizácie diela bol vybratý na základe verejného obstarávania. Realizácia diela sa začala 

v júli 2008 a stavebné práce boli zrealizované v plnom rozsahu tak, ako to predpokladal projekt. 

Celkové náklady na realizáciu stavebných prác boli vo výške 1.999.678,40 Sk.  

Dodávateľ realizácie expozície bol vybratý na základe verejného obstarávania. Samotná 

realizácia expozície sa začala 27.10.2008 a dielo bolo odovzdané dňa 10.12.2008.  

Celkové náklady na realizáciu expozície boli vo výške 792.599,50 Sk.  

Realizáciou konečných stavebných prác na objekte kúrie z Blážoviec došlo v roku 2008 

k sťahovaniu pracoviska na toto miesto a zároveň vytvorením samostatnej expozície boli splnené 

prvé predpoklady na plnohodnotnú a kvalitnú činnosť Múzea kultúry Rómov na Slovensku. 

34. 2408ST0108 / 20 796 

SNM – Doplnenie expozície „Osobnosti“ ( SNM-MCHK ) 50 000,00 Sk  

čerpanie        49 992,00 Sk   

Prostriedky sa čerpali na nákup dataprojektoru na rozšírenie expozície SNM-múzea 

Chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi.  

35.  2408ST0108 / 20 797 

SNM – MUK, hlavná budova, historická expozícia   200 000,00 Sk  

čerpanie        195 451,55 Sk  

Hlavným zámerom projektu bola výmena zastaralej a nefunkčnej audiovizuálnej techniky 

v historickej expozícii SNM – MUK  pozostávajúcej z inštalácie veľkoplošného LCD televízora a DVD 

prehrávača. Bolo potrebné pôvodný  16 mm filmový pás ozvučeného filmu prekonvertovať do DVD 

podoby. Hlavným prínosom projektu je skvalitnenie a rozšírenie prostriedkov a zariadení určených 

na prezentáciu a propagáciu múzea. 

36.  2408ST0108 / 20 798 

SNM – Expozícia kaštieľa I. Madácha, kde sa dielo „zrodilo“ 1 000 000,00 Sk  

čerpanie        0,00 

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok z ROP, na základe súhlasu MK SR bol daný súhlas  pre SNM na zrušenie tejto akcie a na 

použitie prostriedkov na iný účel – viď pol. č. 39.  

37.  2408ST0108 / 20 799 

SNM – MUK, kamerový systém a EZS, národopis. expozícia 500 000,00 Sk  

čerpanie        497 129,50 Sk  

Cieľom tohto projektu bolo zabezpečiť národopisnú expozíciu v prírode (skanzen) 

signalizáciou vyvedenou na pult policajnej ochrany a kamerovým systémom. Doposiaľ používaná 
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EZS bola technicky zastaralá a zabezpečovala len čať depozitárnych priestorov a z objektov ľudovej 

architektúry bola EZS pokrytá drevená cerkva bez vyvedenia na pult policajnej ochrany.  

V súčasnosti je v areáli skanzenu nainštalovaných 6 kamier, ktoré zaznamenávajú pohyb 

návštevníkov počas prevádzkovej doby a  vďaka infrazariadeniu monitorujú celý areál skanzenu aj 

v nočných hodinách. V depozitárnych priestoroch sa EZS zmodernizoval a rozšíril vrátane objektu 

drevenej cerkvi, v ktorom sa nachádza vzácny ikonostas. Areál národopisnej expozície 

a depozitárne priestory sa tak dostali pod kontrolu nielen zo strany lektorky, ale je možné sledovať 

pohyb návštevníkov aj z PC riadiacich pracovníkov. Hlavným prínosom projektu je vyšší stupeň 

systému ochrany vzácnych pamiatok ľudovej architektúry, ako aj zbierkových predmetov 

umiestnených v týchto objektoch a tiež ochrana zbierok nachádzajúcich sa v depozitoch. 

 

38.  2408ST0108 / 20 800 

SNM – MUK, sídlo, EZS, EPS, kam. systém    500 000,00 Sk 

čerpanie        499 120,51 Sk 

 Cieľom tohto projektu bolo zabezpečiť hlavnú kultúrno-historickú expozíciu elektronickou 

signalizáciou vyvedenou na pult policajnej ochrany (EZS),požiarnej signalizácie (EPS) 

a kamerového systému. Doposiaľ používaná EZS a EPS bola technicky zastaralá a zabezpečovala 

len časť expozície. Počas návštev lektorky nemali možnosť sledovať pohyb a správanie 

návštevníkov s možnosťou včas zasiahnuť. Realizáciou projektu sa rozšírila a technicky zdokonalila 

EZS a EPS, nainštalovaním kamier sa expozičné priestory dostali pod kontrolu nielen zo strany 

lektorky, ale je možné sledovať pohyb návštevníkov aj z PC riadiacich pracovníkov. Hlavným 

prínosom projektu je kvalitatívne vyššia úroveň systému ochrany zbierkových predmetov 

umiestnených tak v expozičných priestoroch, ako aj v depozitoch. 

39. SNM – Rekonštrukcia kaštieľa a parku I. Madácha  

 ( projektová dokumentácia).       1 000 000,00 Sk  

 čerpanie        1 000 000,00 Sk  

40. SNM-Akvizície zbierkových fondov ( menšiny )    975 000,00 Sk  

 Na základe žiadosti SNM bol daný súhlas na zníženie kapitálového transféru v rámci akcie 

„Nákup Žigrayovej kurie“ o nevyčerpané prostriedky a na ich použitie na nákup akvizícií pre múzeá 

menšín vo výške      215 800,00 Sk  

Celkom                 1 190 800,00 Sk 

Čerpanie         961 605,00 Sk 

Prostriedky na akvizície sa nevyčerpali v dôsledku časovej tiesne a presúvajú sa na rok 

2009 vo výške 229 195,00 Sk.      

  

Projekty SNM pripravené alebo realizované v rámci výziev pre 
štrukturálne fondy  
a) Podľa plánu sa zahájil a realizoval finančný objem určený na rok 208 na projekte Generálne 

opravy šindľových striech v MSD v Martine. Financie za realizované výkony dodávateľa sú postupne 

refundované Úradom vlády SR ( ako riadiaci orgán ) v prospech SNM v lehotách asi 3 mesiace. 

Program grantu Nórske kráľovstva a EHP.  

b) MV a RR SR refundovalo prostriedky poslednej platby pre SNM za vynaložený prostriedky na 

projekt OPZI-314-PO-0062 , Rekonštrukcia a plynofikácia SNM-MUK Svidník, čo sa akcia stala 
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ukončená. Päť rokov po ukončení je nutné stavbu monitorovať a zasielať na MV a RR SR vo 

štvrťročných intervaloch monitorovaciu správu. Akcia je financovaná zo štrukturálnych fondov 

ERDF.  

c) SNM zabezpečil aj vyúčtovanie investičnej akcie OPZI-314-BB-017 – Stavebná obnova 

Pamätného domu K. Mikszátha. K refundácií oprávnených vynaložených nákladov dôjde v 1. Q. 

2009.  

Posledné dve uvedené akcie sú financované zo štrukturálnych fondov ERDF.  

d) Zo strany MŠ SR bola zamietnutá  žiadosť SNM o nenávratný finančný príspevok na akciu: 

Archeologické centrum excelentnosti . Dôvodom bolo nesplnenie kritérií ( bližšie neuvedené ). 

Žiadosť vypracovala na základe objednávky MK SR externá organizácia v spolupráci so SNM.   

e) V sledovanom období SNM podalo ďalšie dve žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko –Slovensko ( riadiacim orgánom je organizácia VÁTI – 

Maďarsko ) a to na projekty.  

e1) Rekonštrukcia pamätného domu K. Mikszátha v Sklabinej ( vyše 42 mil. Sk ),  

e2) Múzeum Podunajskej dediny v Čunove.    

f) SNM - Múzeá v Martine v spolupráci so SNM-MUK podalo jednu žiadosť o Rekonštrukciu krytín 

striech v MSD v Martine a v skanzene vo Svidníku s rozpočtom do 40 mil. Sk. Projekt po hodnotení 

na ÚV SR bol odoslaný hodnotiacemu výboru do Bruselu.   

 

Projekty z ESF a z iných grantov ( napr. Nadácia SPP ) nie sú investičného charakteru.  

 

 
 
 

 

5.4 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 

SNM ako celok 

Príspevok zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť v roku 2007 dosiahol sumu 182 187 tis. Sk, čo je 

viac o 16 317 tis. Sk v porovnaní s rokom 2006. 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 so 

zriadením nového múzea pod názvom SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. 

 

 
2007 2008 

Príspevok na činnosť 182 187 219 877 
Vlastné výnosy 112 482 130 614 
    z toho: z predaja služieb a tovaru   79 130   92 895  
                z toho: z prenájmu   10 490   18 078 
                            zo vstupného   68 640    71 215 
                ostatné výnosy   33 352    37 719 
Výnosy celkom 294 669  390 755 
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Celkové vlastné výnosy vzrástli  v roku 2008 s porovnaním roku 2007 o 96 086 tis. Sk jednak z 

dôvodu celkového navýšenia príspevku oproti porovnateľnému obdobiu o 37 690 tis. Sk, vyšším 

tržbám zo vstupného o 2 575 tis. Sk, t.j. o 3,75% a získaniu finančných prostriedkov z prenájmov 

viac o 7 588 tis. Sk. Vyššie výnosy však boli  aj vďaka vyšším príspevkom od partnerov 

a sponzorov SNM, ako aj vďaka grantom z eurofondov. Ďalšie členenie výnosov podľa funkčnej 

klasifikácie vidieť z nasledovných tabuliek:  

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 
 
 

2007 2008 

Príspevok na činnosť 151 199 164 004 
Vlastné výnosy 109 821 127 040 
    z toho: z predaja služieb a tovaru  78 186 91 697 
                z toho: z prenájmu  10 487 17 906 
                            zo vstupného   68 101 70 486 
                ostatné výnosy   31 635 36 912 

Výnosy celkom 261 020 327 956 
 

 

08.2.0.8  Menšinová kultúra 
 
 

2007 2008 

Príspevok na činnosť 30 988 55 873 
Vlastné výnosy   2 661   3 412 
    z toho: z predaja služieb a tovaru     944   1 198 
                z toho: z prenájmu        3       51 
                            zo vstupného      539     729 
                ostatné výnosy   1 717   3 352 
Výnosy celkom 33 649 62 637 
 

 

Riaditeľstvo SNM 

 
Porovnanie  vlastných  výnosov  ( v tis. Sk) 

 rok 2007 rok 2008 

Dotácia zo ŠR 44 489 57 308 

Vlastné zdroje 4 017 15 871 

Iné výnosy 7 275 13 389 

   

SPOLU 55 781 86 568 
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SNM – Riaditeľstvo v roku 2008 dosiahlo výrazný nárast vlastných výnosov až o 30 787 tis. 

Sk, t.j.  55,19 %.  Dôvodom bolo jednak manažovanie niekoľkých prioritných projektov zo strany 

riaditeľstva a tým aj vyššia dotácia zo strany zriaďovateľa ale aj  efektívne využívanie majetku SNM 

a  účinnejšia komunikácia s externým prostredím – podnikateľskými  subjektami, územnou 

a miestnou samosprávou, súkromnými osobami, vďaka ktorej sa podarilo dosiahnuť 2 013 tis. Sk 

z prenájmov. Nezanedbateľnou časťou príjmov Riaditeľstva sú aj sponzorské dary. Generálny 

partner SNM – Poštová banka a. s., ako aj niekoľko desiatok ďalších inštitúcií a orgánov 

samosprávy prispeli na prípravu a realizáciu najmä výstav a ďalších kultúrnych činností. Získanie 

nových významných  mediálnych partnerov (Slovenský rozhlas, denník Pravda, internetové portály 

Zoznam.sk a Sk-online)  vysoko zvýšilo úroveň komunikácie s verejnosťou.  

Zvýšenie celkových výnosov ovplyvnila zmena metodiky vedenia účtovníctva, keď ako 

protipól nákladov z odpisov majetku nadobudnutého z prostriedkov štátneho rozpočtu sú výnosy 

z kapitálových transférov. V roku 2008 to bolo v sume 13 389 tis. Sk.      

 

Archeologické múzeum 

                       Porovnanie celkových výnosov                      (v tis.Sk) 

  
2007 

 
2008 

Tržby            602        1 363 4 059 
Tržby za predaj publik. 604 10 32 
Tržby ost.        1 208 1 455 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 2 631 5 546 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli v roku 2008 výšku 5546    tis. Sk. V porovnaní s  rokom 2007 

vzrástli vlastné príjmy a výnosy o 2915 tis. Sk, čiže o 211%.  Najväčší podiel na vlastných 

výnosoch majú tržby z platieb za archeologický výskum (72%) na základe zák. 49 z roku 2002 

a príjmy zo vstupného (27%), teda výška vlastných výnosov je závislá od archeologických prác 

v teréne a návštevnosti. 

Porovnanie návštevnosti 

  
2007 

 
2008 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície  a výstavy 11 674 31 729  
SPOLU: 11 674 31 729  

 

 Ku koncu decembra 2008 dosiahla návštevnosť v SNM – Archeologickom múzeu a múzejnom 

komplexe na Žižkovej 12-16 počet 31 729 platiacich osôb. Oproti porovnateľnému obdobiu v roku 

2007 narástla návštevnosť o 20 055 osôb, t.j. o 171%. Nárast je dôsledkom záujmu verejnosti o 

výstavu „Théby, mesto bohov a faraónov“. 

 

Tržby zo vstupného(v tis. Sk) 
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2007 

 

 
2008 

 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 389 1 535 + 394 % 
SPOLU: 389 1 535 + 394 % 
 

Oproti roku 2007 narástli tržby zo vstupného v roku 2008 o 1 146 tis. Sk, t.j. o 394%, čo 

je dôsledkom vysokej návštevnosti výstavy „Théby, mesto bohov a faraónov“, ako aj navýšenie 

ceny za vstupenky.  

 

Historické múzeum v Bratislave s pracoviskom v Holíči 

  

Celkové výnosy podľa sledovane schémy dosiahli ku dňu 31.12.2008 objem 1 125 tis. Sk. 

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 klesli vlastné výnosy o  4 700 tis. Sk. Takýto 

výrazným pokles bol spôsobený uzavretím výstavných a expozičných priestorov v Hradnom paláci 

Bratislavského hradu.  

Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 

 2007 2008 
Tržby zo vstupného  602 4 722 1 125 
Tržby za predaj publik.  604 135 5 
Tržby ost.  649 968 0 
Tržby za predaj IM  651 0 0 
SPOLU 5 825 1 125 
    

 Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 780 tis. Sk. Okrem tržieb 

zo vstupného, malo múzeum príjmy z ostatných tržieb za mat., tovar a služby vo výške 346 tis. Sk. 

V roku 2008 navštívilo expozície a výstavy SNM-HM 120 427 návštevníkov, z toho 

neplatiacich 6 180, z toho výstavy a expozície na Bratislavskom hrade 17 290, z toho 6 180 

neplatiacich. Treba však poznamenať, že návštevnosť múzea bola na Bratislavskom hrade výrazne 

obmedzená rekonštrukciou Bratislavského hradu. Veľmi úspešné boli výstavné projekty realizované 

v Bratislave, výstavu Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí navštívilo 70 339 a výstavu Théby, 

mesto bohov a faraónov 32 798 návštevníkov. (V štatistike návštevnosti figurujú tieto výstavy 

v SNM – Prírídovednom múzeu a SNM – Archeologickom múzeu, v priestoroch ktorých sa tieto 

výstavy konali) 

Porovnávanie návštevnosti s rokom 2007 nie je možné, pretože v roku 2008 boli 

uzatvorené hlavné výstavné a expozičné priestory múzea na Bratislavskom hrade. 

 

Porovnanie návštevnosti 

 2007 2008 
% k roku 
2007 

Bratislavský hrad 88 692 17 290 - 80,51 % 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

 2007 2008 
% k roku 

2007 
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SNM-HM 4 722 780 - 83,49 % 
 

Prenájom 

Netýka sa SNM-HM 

Iné zdroje 

Príspevok Ministerstva zahraničných vecí SR na úhradu nákladov spojených s výstavou Magická 

osmička v dejinách Slovenska v objeme 400 tis. Sk.  

 

Hudobné múzeum v Bratislave s pracoviskom v Dolnej Krupej 
 

Celkové výnosy Hudobného múzea dosiahli v roku 2008 výšku 15 347 tis. Sk. V porovnaní 

s účtovným stavom, v roku 2007 predstavovali výnosy čiastku 8 760 tis. Sk (bez daru SPP, ktorý 

sme dostali v sume 4 750 tis.). V roku 2008 múzeum transferom zo štátneho rozpočtu dostalo 

čiastku 8 186 tis. (na bežné výdavky 7 421 tis. a prioritné projekty 765 tis – BT), za kultúrne 

poukazy 3 tis., na kapitálové výdavky 884 tis (v tom 584 tis. na akvizície a 300 tis. na ochranu 

fondov). Celková čiastka zo štátneho rozpočtu dosiahla výšku 9 073 tis. (BT+KT). 

Vlastné výnosy z tržieb za rok 2008 predstavujú čiastku 640 tis.; oproti výnosom 

porovnateľného obdobia roka 2007 (955 tis.) klesli tržby o 355 tis. Sk (o cca 37%). Túto situáciu 

múzeum predpokladalo vzhľadom na skutočnosť, uzavretia paláca Bratislavského hradu 

(sťahovanie) a tiež zníženie tržieb z Dolnej Krupej z dôvodu prebiehajúcej obnovy. Podiel na 

vlastných výnosoch majú najmä tržby z prenájmu  (cca 91 %, t.j. 581 tis.), zo vstupného sme 

utŕžili 59 tis. (DK). Tržby boli použité na krytie hlavnej činnosti a na úhradu nákladov apojených so 

zabezpečením prevádzky.  

Tržby zo vstupného v Hudobnom múzeu nezodpovedajú počtu návštevníkov výstav múzea. 

Možnosť výberu vstupného má múzeum iba v rámci pracoviska v Dolnej Krupej. 

V predchádzajúcich rokoch počas pôsobenia v hradnom paláci v Bratislave tržby zo vstupného na 

výstavy v predsálí Hudobnej siene inkasovalo Historické múzeum (na základe dohody z roku 2006 

nám preúčtovalo v roku 2007 alikvotnú čiastku zo vstupného). V roku 2008 vstupné na výstavu 

Eugen Suchoň bolo inkasované zasa v rámci vstupenky do budovy na Vajanského nábreží. Z toho 

dôvodu figuruje v hodnotení iba počet návštevníkov Kaštieľa D. Krupá, v roku 2008 v počte 3 505. 

Napriek prácam na obnove kaštieľa má počet návštevníkov vzrastajúcu tendenciu, i keď 

v porovnaní s rokom 2007 (3 438 osôb) iba miernu.  

 

Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Tržby z predaja služieb   602     930 639 
Tržby za predaný tovar   604 28 1 
Tržby ost.              649,648 37 0 
SPOLU: 995 640 

Dar 4 750 5 250 
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SPOLU: 5 745 5 890 

    

Porovnanie návštevnosti 

 2007 
 

2008 
 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy Hrad          71 946 Hrad                    0  
 D. Krupá      3 438 D. Krupá       3 505 +2 % 

 

Tržby zo vstupného  (v tis. Sk) 

 2007 
Hrad + D. Krupá 

2008 
D. Krupá 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 245 59 -76% 
 

Hudobné múzeum získalo v roku 2007 z mimorozpočtových zdrojov účelovú dotáciu – dar 

z Nadácie SPP na čiastkovú obnovu Kaštieľa Dolná Krupá vo výške 5 000 tis. Sk, z čoho na účet 

múzea bola zaslaná suma vo výške 4 750 tis. Na základe uzatvorenej zmluvy bola účelová dotácia 

poskytnutá na obdobie rokov 2007-2008. Taktiež v roku 2008 sme získali 5 000 tis. Sk a tiež 

vyúčtovanie daru z roku 2007 vo výške 250 tis. Tieto prostriedky ako vlastné výnosy z daru 

nadácie SPP sme v roku 2008 na obnovu spotrebovali v čiastke               5 662 tis. Sk. 

 

 

Prírodovedné múzeum v Bratislave 
 

Porovnanie celkových výnosov  (v tis. Sk) 
 r. 2007 

 
r. 2008 

 

Tržby z predaja služieb    602     2 645 3 426 
v tom: tržby zo vstupného 2 518 3 268 
            Ostatné tržby za mat., tovar a služby 15 38 
            Týždeň objavov 103 120 
Tržby za predaný tovar   604 257 189 
SPOLU 2 971 3 615 

Výnosy ostatné     621, 648  102 369 

Výnosy z BT a KT zo ŠR, BT od ost. subjektov        
681,682, 687   

8 431 10 515 

SPOLU 11 435 14 499 

                                                                                                                                        

 Vlastné výnosy a tržby (výnosy z vlastnej činnosti) boli ku 31.12. 2008 vo výške 3 615 

tis. Sk. V porovnaní s  rokom 2007 sú vyššie o 644 tis. Sk, t.j. o 21,7%. Najväčší podiel na 

vlastných výnosoch predstavujú tržby za poskytované služby, v čom sú primárne  tržby zo 

vstupného vo výške  3 268 tis. Sk, v tejto sume sú aj zahrnuté aj tržby za lektoráty a programy 

v Objavovni  vo výške 18 tis. Sk. 
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Tržby za letný tábor boli 120 tis. Sk., z ktorých  boli hradené náklady na aktivity v rámci 

dvoch turnusov Týždňa objavov. Tržby za predaný tovar boli nižšie ako v roku 2007, výnos sa nedá 

porovnať, pretože sú účtované v roku 2008 iným spôsobom. 

 
Porovnanie návštevnosti 

  
r.  2007 

 

r.  2008 

% zmena oproti     
roku 2007 

Expozície a výstavy 57 910 79 395  
z toho: neplatiaci 19 702 15 243  
SPOLU 57 910 79 395 + 37,1 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

  
r.  2007 

 
r. 2008 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 2 511 3 250  
Objavovňa, lektoráty 7        18  

SPOLU 2 518 3 268 + 29,8 
 

Výrazný podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného vo výške 3 268 tis. Sk, čo 

predstavuje 90,4% vlastných výnosov. V tržbách zo vstupného sú zahrnuté aj programy pre žiakov 

a študentov v rámci Školy v múzeu a  lektoráty v prírodovedných expozíciách a výstavách. Treba 

uviesť, že tržby zo vstupného formou kultúrnych poukazov nie sú zahrnuté vo vlastných výnosoch 

ale ako výnosy z bežného transferu.  

V náraste návštevnosti o viac ako 21 400 návštevníkov (37,1%) v porovnaní s rokom 2007 sa 

premietol záujem o výstavu „Ako? sme žili (Slovensko v 20. storočí) “, ktorá bola v budove SNM 

prístupná pre verejnosť takmer 9 mesiacov. Prioritná výstava SNM-HM s množstvom sprievodných 

aktivít zaujala. Od novembra 2008 sprístupnilo SNM-PM výstavu „Planéta, na ktorej žijeme“ čím 

ešte viac rozšírilo ponuku pre verejnosť. Obe výstavy mali cielený marketing, čo sa prejavilo 

v informovanosti o výstavách a premietlo v návštevnosti. 

Treba zmieniť aj záujem verejnosti a zvýšenú návštevnosť v rámci Noci múzeí a galérií 2008 

a záujem o interaktívnu výstavu „Človek v čase a priestore “.  

 

Múzeum Červený Kameň v Častej 
 

Porovnanie celkových výnosov  (v tis. Sk) 
 

Rok 2007 Rok 2008 

Tržby z predaja služieb   602     11 668 12 159 
Tržby za predaj publik. 604 172 248 
 Aktivácia tovaru      621 0 9 
 Ostatné výnosy      648 + 649  12 072 45 
SPOLU 23 912 12 461 
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Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2008 výšku 12 461 tis. Sk. V porovnaní 

s rokom 2007 sa znížili o 11.451 tis. Sk, čo bolo spôsobené zmenou účtovníctva – v roku 2007 boli 

do ostatných výnosov zúčtované príjmy zo zúčtovania fondov.     

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby z predaja služieb 12 159 tis. Sk, 

v porovnaní s rokom 2007 sú vyššie o 491 tis. Sk. V sledovanom období dosiahla návštevnosť 

v Múzeu Červený Kameň 156 420 osôb, z toho neplatiacich 19 981 osôb. Oproti  roku 2007 

múzeum zaznamenalo nižšiu návštevnosť o 3 094 osôb.  

    Tržby z prenájmu sme získali vo výške 3 968 tis. Sk, v porovnaní s rokom 2007 sú vyššie 

o 338 tis. 

    
Porovnanie návštevnosti 

  
Rok 2007 

 
Rok 2008 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 159 514 156 420 - 1,94 
SPOLU: 159 514 156 420 - 1,94 

 

Tržby zo vstupného   (v tis. Sk) 

  
Rok 2007 

 

 
Rok 2008 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 8 038 8 190 + 1,89 
SPOLU: 8 038 8 190 + 1,89 
 

 

   Tržby zo vstupného sú nižšie o 152 tis. v porovnaní s rokom 2007. V tržbách zo vstupného 

je hodnota 9 176 ks kultúrnych poukazov á 25,- Sk – 229 400,- Sk.        

  

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave s pracoviskom 
v Košariskách 

Porovnanie celkových výnosov    (v tis. Sk) 

 Rok 2007 
 

Rok 2008 
 

Tržby zo vstupného      602        280 338 
Tržby za predaj publik. 604 7 7 
Tržby ost.                     649 0 0 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 287 345 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2008 výšku 345 tis. Sk. V porovnaní s  rokom 

2007 vzrástli vlastné výnosy o 58 tis. Sk . 

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 338 tis. Sk (98%), teda 

výška vlastných výnosov je závislá najmä od návštevnosti. Ku dňu 31.12.2008 dosiahla celková 

návštevnosť v expozíciách SNM – Múzea SNR v Myjave 20 060 osôb. Oproti roku 2007 SNM – 
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Múzeum SNR zaznamenalo nižšiu návštevnosť o 7 427 osôb.  Pri tomto ukazovateli ide o pokles 

neplatiacich návštevníkov  a tak sa tento pokles neodrazil na výške tržieb. 

 

Porovnanie návštevnosti 

 Rok2007 Rok 2008 % zmena oproti roku 2007 

Expozície  a výstavy 27 487 20 060 - 27 % 

 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

 Rok 2007 Rok 2008 % zmena oproti roku 2007 

Expozície a výstavy 280 338 + 21% 

 

Malý podiel na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré v roku 2008 dosiahli 

výšku 7 tis. Sk, podobne ako v minulom roku.  

 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
 
   Príjmy za rok 2008 boli vo výške 5 654 z toho príspevok zo štátneho rozpočtu bol vo výške 

3 844 tis. 

Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 

            rok 2007           rok 2008 
Tržby zo vstupného               270                 315 
Tržby z predaja publikácii                 18                    57  
Sponzorské                 57                  407 
Ostatné príjmy                302                1031 
Transfery zo ŠR             3 808                3 844 
Spolu              4 365                5 654 
 

Tržby zo vstupného boli v porovnaní s rokom 2007 vyššie o 45 000 Sk. Zvýšený príjem 

vyplýva z vyššieho počtu platiacich návštevníkov, čo môžeme pripísať dobrej propagácii zo strany 

múzea. V prípade nášho múzea je možné skonštatovať, že k zvýšeniu tržieb zo vstupného mierne 

prispela tiež možnosť použiť ako vstupenku kultúrny poukaz, nakoľko našou hlavnou klientelou sú 

žiaci a študenti (vybrané vstupné prostredníctvom poukazov činilo: 63 975,- Sk). 

Vyššie tržby z predaja materiálu zabezpečili didaktické materiály - skladačky k dlhodobej 

výstave Ľ. Štúr - od štúdia k činom a k projektu Živé remeslo hrnčiarske. 

K zvýšeným výnosom  prispeli aj sponzorské príspevky. Agentúra na podporu výskumu  

a vývoja podporila náš projekt Život reči sumou 400 000,- Sk. Tradičné podujatie Po stopách úteku 

Ľ. Štúra pred zatykačom v máji 1848 podporilo mesto Modra sumou 7 000,-Sk.  

 
 

Porovnanie návštevnosti 
 



 106 

            rok 2007        rok 2008 
Expozície            17 184             18 170 
Výstavy              2 525               3 073 
Podujatia              1 573               1 948 
Spolu:                                                              21 282                                                    23 191 
 

Návštevnosť múzea v roku 2008 bola vyššia o  9% v porovnaní s rokom 2007. 

Vychádzajúc z prehľadu návštevnosti jednotlivých expozícií a výstav konštatujeme, že zvýšenú 

návštevnosť sme zaznamenali vďaka dvom projektom:  interaktívna výstava Život reči vo 

výstavných priestoroch múzea (za prvé dva mesiace 800 návštevníkov) a dlhodobá výstava Živé 

remeslo hrnčiarske v Hornej bráne (1150 návštevníkov). 

Návštevnosť múzea kladne ovplyvňuje aj záujem modranskej verejnosti o rôzne aktivity 

múzea - vernisáže výstav, prednášky, uvádzanie nových publikácií.... V neposlednom rade 

tohtoročnú návštevnosť priaznivo ovplyvnilo aj podujatie Noc v múzeu. 

 
 
 

Múzeá v Martine s pracoviskami v Blatnici, vo Vrútkach 
a v Turčianskom Jasene 
 

Celkové výnosy za rok 2008 dosiahli výšku 30 910 tis. Sk.  

 

Členenie výnosov v roku 2008 

 
rok 2007 rok 2008 

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 394 1 956 

-z toho - tržby z predaja služieb 2 253 1 817 
             z toho - tržby zo vstupného 2 044 1 563 
                        - tržby z prenájmu 152 156 
                        - ostatné tržby 57 98 
            - tržby za tovar 141 139 
Zmena stavu zásob -19 -14 
Aktivácia 24 98 
Ostatné výnosy 1 599 472 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek  282 
Výnosy z bežných trasferov 22 662 23 307 

-z toho výnosy z BT zo ŠR  23 255 
Výnosy z kapitálových trasferov  4 809 
Výnosy celkom 26 660 30 910 
 

V roku 2008 bol SNM v Martine poskytnutý bežný transfer vo výške 23 255 tis. Sk.  

 

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2008 výšku 1 956 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku poklesli vlastné výnosy o 18%, t.j. o 438 tis. Sk. Výraznejší 

pokles vlastných výnosoch sme zaznamenali v položke tržby zo vstupného a mierny pokles nastal 

aj v položke tržby za tovar.  

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného – v roku 2008 bol tento 

podiel 80%.  Na rozdiel od roku 2007 bol v roku 2008 opätovne zavedený systém kultúrnych 
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poukazov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 SNM v Martine zaznamenalo pokles 

návštevnosti o cca 16%. Ak berieme do úvahy, že v roku 2007 bola v Martine prezentovaná 

návštevnícky mimoriadne atraktívna výstava „Stratený svet mamutov“, ktorá zvýšila návštevnosť 

v hlavnej budove SNM v Martine o viac ako 97%, tento pokles sa javí ako minimálny. Ak by sme 

napríklad porovnávali návštevnosť za rok 2008 (vrátane kultúrnych poukazov) s rovnakým 

obdobím roku 2006,  môžeme konštatovať, že celková návštevnosť vzrástla o 19%. V jednotlivých 

zložkách SNM v Martine je zmena návštevnosti rôznorodá a závislá najmä od ponuky výstav 

a prezentačných podujatí. Dlhodobo si tendenciu nárastu návštevnosti zachováva Múzeum 

slovenskej dediny, naopak k poklesu návštevnosti dochádza v Múzeu Martina Benku a Múzeu 

Karola Plicku. Múzeum Andreja Kmeťa má kolísavú návštevnosť – nárast návštevnosti v jednom 

roku strieda pokles návštevnosti v ďalšom roku.  Návštevnosť v budove Etnografického múzea sa 

v posledných rokoch stabilne (mimo roku 2007, kde bola návštevnosť ovplyvnená už spomínanou 

výstavou) sa pohybuje v priemere okolo 12 tisíc návštevníkov.   

 Ku dňu 31.12.2008 dosiahla návštevnosť vo všetkých zložkách SNM v Martine (okrem 

menšín) 63 311 osôb, z toho 49 233 platiacich. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 

návštevnosť poklesla o 16%, v porovnaní s rokom 2006 návštevnosť vzrástla o 19%. 

V návštevnosti za rok  2008 je zahrnutá aj návštevnosť na kultúrne poukazy vydané  Ministerstvom  

kultúry v celkovej výške 7 389 osôb.  

 

Porovnanie návštevnosti v jednotlivých zložkách SNM v Martine 

 
rok 2007 rok 2008 

% zmena oproti 
roku 2007 

EM 31 125 13 632 -56% 
MSD 35 027 38 689 +10% 
MMB 2 631 2 178 -17% 
MKP 1 710 1 635 -4% 
MAK 5 255 7 177 +37% 
SPOLU: 75 778 63 311 -16% 
 

Celkové výnosy zo vstupného dosiahli v roku 2008 výšku 1 563 tis. Sk, čo je o približne 24% 

menej ako v roku predchádzajúcom. Dôvodom je, ako je uvedené vyššie, prezentácia návštevnícky 

úspešnej výstavy „Stratený svet mamutov“ v roku 2007.  

V tržbách zo vstupného za rok 2008 nie sú zahrnuté výnosy z kultúrnych poukazov v celkovej 

výške 185 tis. Sk, ktoré sú však vo výnosoch zahrnuté v položke Výnosy z bežných transferov. .   

Tržby zo vstupného v jednotlivých zložkách SNM v Martine 

 
rok 2007 rok 2008 

% zmena oproti 
roku 2007 

EM 822 759,00 217 620,00 -74% 
MSD 1 081 590,00 1 194 870,00 +10% 
MMB 40 170,00 30 600,00 -24% 
MKP 29 660,00 28 040,00 -5% 
MAK 69 625,00 91 855,00 +32% 
SPOLU: 2 043 804,00 1 562 985,00 -24% 
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 Výnosy z prenájmu nebytových priestorov boli v roku 2008 (156 tis. Sk) približne na rovnakej 

úrovni ako v rovnakom období roku 2007 (152 tis. Sk). Tieto výnosy sú hlavne príjmy z prenájmu 

nebytových priestorov prenajímaných z dôvodu skvalitnenia služieb pre návštevníkov (krčma MSD, 

predajňa suvenírov MSD).  

Tržby za predaný tovar dosiahli v roku 2008 dosiahli výšku 139 tis. Sk, čo je v porovnaní 

s rokom 2007 pokles o 1%. Predaj tovaru súvisí aj s ponukou prezentačných materiálov 

k jednotlivým podujatiam, ktoré sú pri jednotlivých podujatiach rôznorodé.   

 Ostatné výnosy okrem výnosov z predaja služieb a tovaru  boli vo výške 28 954 tis. Sk. V týchto 

výnosoch sú zahrnuté výnosy z refundácii z Úradu práce (338 tis. Sk), výnosy vo výške 

poskytnutého kapitálového transferu na nákup zbierkových predmetov (120 tis. Sk), výnosy 

z bežného transferu (príspevok) vo výške 23.070 tis. Sk, výnosy zo sponzorských finančných 

príspevkov 52 tis. Sk a výnosy z kapitálových transferov – grant poskytnutý z Finančného 

mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 4 190 tis. Sk.  

 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 

 Celkové výnosy v MKČ dosiahli ku dňu 31.12.2008 výšku 1 210 tis. Sk. z toho výška výnosov 

z bežného transferu je 899 tis. Sk, výška výnosov z kapitálového transferu je 36 tis. Sk, ostatné 

výnosy z prevádzkovej činnosti (kapitálový transfer na zbierkové predmety) sú vo výške 250 tis. 

Sk. . Vlastné výnosy sú výnosy zo vstupného vo výške 2 tis. Sk.  

Členenie výnosov v roku 2008 
 

rok 2008 

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 

-z toho - tržby z predaja služieb 2 
             z toho - tržby zo vstupného 2 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 250 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 23 
Výnosy z bežných trasferov 899 
Výnosy z kapitálových trasferov 36 
Výnosy celkom 1 210 

 

  Návštevnosť Múzea kultúry Čechov dosiahla v roku 2008 počet 167 návštevníkov,   z toho 96 

neplatiacich. 

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

Celkové výnosy v MKR dosiahli ku dňu 31.12.2008 výšku 1 039 tis. Sk. MKR malo v roku 2008 

vlastné výnosy – výnosy zo vstupného vo výške 29 tis. Sk, ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti (kapitálový transfer na zbierkové predmety) vo výške 112 tis. Sk, výnosy z bežného 

transferu vo výške 843 tis. Sk a výnosy z kapitálového transferu vo výške 53 tis. Sk 

Členenie výnosov v roku 2008 
 

rok 2008 
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Tržby za vlastné výkony a tovar 29 

-z toho - tržby z predaja služieb 29 
             z toho - tržby zo vstupného 29 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 112 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 2 
Výnosy z bežných trasferov 843 
Výnosy z kapitálových trasferov 53 
Výnosy celkom 1 039 

 

  Návštevnosť Múzea kultúry Rómov dosiahla v roku 2008 počet 1.350 návštevníkov,   z toho 

745 neplatiacich.  

 

Múzeum Bojnice 

Porovnanie vlastných  výnosov tis. Sk 

rok 2007 
 

 2008 
 

Tržby a vlastné výnosy za hlavnú činnosť 26 868 29 071 
Tržby a vlastné výnosy za podnikateľskú činnosť 665 818 
Spolu 27 533 29 889 
 

Tržby z hlavnej činnosti tis. Sk 

rok 2007 
 

 2008 
 

Tržby zo vstupného  účet 602 22 759 23 969 
Tržby z prenájmov  účet 602 3 096 3 132 
Tržby za predaj publikácií 604 a 613 515 746 
Ostatné tržby a výnosy 498 1 224 

Spolu 
26 868 29 071 

 

Vlastné výnosy  z hlavnej činnosti  boli 29 070 888,23 Sk. Je to zvýšenie o 2 203 tis. Sk, 

t.j. 1,08 násobne. Vyššie  tržby múzeum zaznamenalo  vo všetkých položkách. Pre porovnanie 

s rokom 2007 je však potrebné zohľadniť nové postupy účtovania odpočtom  tvorby rezerv 

a opravných položiek v čiastke 775 tis. Sk a účtovania odpisov z kapitálového transferu do výnosov 

v čiastke 905 tis. Sk. Naopak dosiahnuté tržby za vstupné boli v skutočnosti o 759 tis. Sk vyššie – 

ide o vstupné hradené kultúrnymi poukazmi.  

Tržby zo vstupného v čiastke 23 968 620,00 Sk predstavujú 82,45 % z celkových 

vlastných výnosov. Oproti roku 2007 vzrástli o 1 210 tis. Sk, t.j. 5,3 %, napriek poklesu počtu 

návštevníkov. Aj keď celkový počet návštevníkov klesol,  tržby zo vstupného sa zvýšili čiastočne 

z dôvodu zvýšenia vstupného v máji 2008, čiastočne z dôvodu zmeny štruktúry návštevníkov 

v prospech dospelých osôb. 

Porovnanie návštevnosti 
 rok 2007 

platiaci 
rok 2008 
platiaci 

rok 2007 
neplatiaci 

rok 2008 
neplatiaci 

rok 2007 
spolu 

rok 2008 
spolu 
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Expozície a výstavy 180 803 173 100 11 541 13 932 192 344 187 032 

 

Počet návštevníkov celkom bol o 5 312 návštevníkov nižší, ako v roku 2007, z  toho 

platiacich bolo o 7 703 menej, neplatiacich o 2 391 viac. Vo vykázanom počte neplatiacich 

návštevníkov sú započítaní aj návštevníci platiaci kultúrnymi poukazmi, ktoré organizácia prijala 

v počte 30 362 ks, v celkovej hodnote 759 050,- Sk, hlavne počas Festivalu duchov a strašidiel a 

Rozprávkového zámku, kedy bol najväčší záujem o vstup na kultúrne poukazy. 

Tržby z prenájmu predstavujú 10,77 % z celkových vlastných výnosov. Nárast o 36 tis. 

Sk nie je významný.  

Ostatné tržby a výnosy – predstavujú najmä: tržby za refakturáciu elektrickej energie 

Mestu Bojnice, zúčtovanie rezerv na nevyčerpané dovolenky, na nevyfakturované dodávky, 

opravných položiek k zásobám, pohľadávkam po lehote splatnosti. 

Tržby z podnikateľskej činnosti, prenájmu parkoviska pre návštevníkov zámku, 

v čiastke 817 854,70 Sk, sa zvýšili oproti roku 2007 o 153 tis. Sk, t.j. o 23 %. Dôvodom zvýšenia 

mohla byť rekonštrukcia námestia Bojníc a úbytok parkovacej plochy na námestí.     

Iné zdroje – múzeum získalo finančný dar účelovo viazaný k 15. ročníku  MFDaS vo výške 

5 tis. Sk od  firmy JOVETA, Jozef Púchy a  vo výške 5 tis. Sk  od Mesta Bojnice. Účelovo viazaný 

finančný dar na Šľachtické Vianoce vo výške 15 tis. Sk sme získali od Dušana Pisára. 

 

Múzeum Betliar 
 

Celkové výnosy  múzea Betliar k 31. 12. 2008  dosiahli výšku  25 771 tis. Sk. 

z  toho : príspevok na činnosť ( transfer zo ŠR)  : 6 297 tis. Sk 

             vlastné tržby a výnosy boli vo výške :  17 956 tis. Sk 

           výnosy z kap. transferov zo ŠR : 1 518 tis. Sk 

  

  Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 

   rok 
2007 2008 

Príspevok na činnosť 
Tržby za predaja služieb  (602)        
z toho : tržby zo vstupného 
Kultúrne poukazy : 24 367 ks  

7 080 
12 980 
11 550 

- 

6 297 
15 347 
13 743 
609 

Tržby za predaný tovar (604) 582 320 
Ostatné  príjmy  ( 649 + 648 ) 
Ostatné výnosy ( 652 + 682 + 684 ) 

743 68 
3 739 

Tržby z predaj IM         651 - - 
SPOLU 21 385 25 771 

  

Vlastné tržby a výnosy dosiahli k 31.12.2008  výšku 17 956 tis. Sk. V porovnaní s minulým 

obdobím  celkovo narástli vlastné  tržby o 2 367 tis. Sk, z toho za vstupné o 2 193 tis. Sk. Nárast 

tržieb súvisí so zvýšením výšky vstupného zo 100,- Sk na 130 ,- Sk a z 50,- Sk na 70,- Sk pre 
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návštevníkov nad 70 rokov  a študentov . Nezanedbateľnou položkou je aj pomerne vysoká 

návštevnosť žiakov a študentov s platbou s kultúrnymi poukazmi  - 24 367 návštevníkov. Podiel na 

vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar , ktoré v hodnotenom období dosiahli výšku 320 

tis. Sk,  menej v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 262  tis. Sk .  V nasledujúcom období sa 

zameriame na zvýšenie tržieb z predaja tovaru znížením zásob pamiatkových predmetov na sklade. 

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného vo výške 13 743 tis. Sk , 

t.j. 89,54 % , pričom výška vlastných výnosov výrazne závisí od návštevnosti.  

V hodnotenom období dosiahla návštevnosť expozícií 156 672  osôb , z toho 13 859  

neplatiacich. Oproti minulému obdobiu bol  pokles návštev o 7,17 %. 

V galérii kaštieľa boli organizované dve výstavy : „ Deti na historických fotografiách „ 

a drotárska výstava  „ Svetom, moje svetom .... , ktorú spolu navštívilo  11 767  návštevníkov, 

z toho 4 188 zahraničných. 

 

Porovnanie návštevnosti 

 
K 31.12.2007 K 31.12.2008 

zmena oproti 
roku 2007 

Expozície -  spolu : 
Výstavy  

168 778 
15 752 

156 672 
11 767 

- 7,17 % 
 

SPOLU: 184 530 168 439 - 8,72 % 

 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

 
K 31.12.2007 K 31.12.2008 

zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 11 550 13 743 + 18,9 % 
SPOLU: 11 550 13 473 + 18,9 % 

 

 V tržbách  zo vstupného  sú zahrnuté aj návštevy za kultúrne poukazy  24 367  kusov KP á 

25 Sk, vo výške 609 175 Sk. 

 

 

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

 

Vlastné výnosy a tržby múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku dosiahli ku dňu 31.12. 2008 

výšku 155 tis. Sk, čo je oproti minulému roku nárast o 138 tis. Sk. Túto sumu tvoria: tržby zo 

vstupného 14 tis. Sk, tržby z budov (prenájom a refakturácia plynu) 118 tis. Sk, ostatné tržby – 

reklamácia skiel 5 tis. Sk a 500,- Sk za kultúrne poukazy.  

Pozitívum na náraste tržby zo vstupného má dobrá propagácia múzea a zameranie  

múzea na prácu so školskými skupinami.  

Tržby z predaja publikácií stúpli vďaka predajnému katalógu k výstave o Nikolovi Teslovi.  

 

Porovnanie celkových výnosov z hlavnej činnosti (v tis. Sk) 

 
2007 2008 
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Tržby zo vstupného      602        11 138 
Tržby za predaj publik. 604 6 17 
Tržby ost.                     649 0 0 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 17 155 

    

Porovnanie návštevnosti 

2007 2008 

Devínska Nová Ves 1406 1186 
1406 1186 

 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

 
2007 2008 

Devínska Nová Ves 11 14 
SPOLU: 11 14 
 
 

 

Múzeum rusínskej kultúry na Slovensku v Prešove 

 

     Z vlastných výnosov v roku 2008 múzeum eviduje tržby z krátkodobého prenájmu vo výške 3 

tis. Sk a v rámci spolupráci s mestom Prešov príjem z refundácie nákladov vo výške 18 tis. Sk. 

Múzeum nevyberá vstupné. 

Porovnanie návštevnosti 

2007 2008 

Expozícia Moderné dejiny Rusínov 0 1314 
0 1314 

 

 
 
 
Múzeum židovskej kultúry v Bratislave s pracoviskami v Prešove, 
Žiline a Trnave  
 

Porovnanie celkových výnosov  (v tis. Sk) 

 
rok 2007 rok 2008 

Tržby zo vstupného a služieb     602     112 207 
Tržby za predaj publik. 604 255 216 
Tržby ost.                     648,613,621 424 85 
Výnosy z BT a KTzo ŠR  681,682  0 29 465 
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SPOLU 791 29 973 

 

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2008 výšku 29 973 tis. Sk vrátane výnosov 

z bežného transferu – BT  a výnosov z kapitálového transferu – KT – odpisy. Bez BT A KT 

predstavujú vlastné tržby výšku 508 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008  tržby  

poklesli o 283 tis. Sk. Neboli poskytnuté sponzorské dary. Za rok 2008 boli vydané 4 publikácie: 

Arnošt Lustig: Noc a nádej -  náklad 200 ks,  Acta Judaica Slovaca 14 -  náklad 100 ks, Jozef 

Friedmann: Naša babička Cilka -  náklad 200 ks, Peter Frankl: Byť Židom, biť Žida -  náklad 125 ks.     

Skutočne dosiahnuté  tržby  v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2008 (350 tis. 

Sk)  boli vyššie  o 158 tis. Sk.  

Podiel na vlastných výnosoch predstavujú tržby zo vstupného vo výške  88  tis. Sk, ktoré 

oproti roku 2007 poklesli o 22 tis. Sk (t.j. 20,00 %). Pre rok 2008 sme tento ukazovateľ plánovali  

vo výške 100 tis. Sk. Výška tržieb zo vstupného závisí od počtu a skladby  návštevníkov. 

K 31.12.2008 dosiahla návštevnosť v SNM – Múzeum židovskej kultúry 13 746 osôb, z toho 4 994 

platiacich a 8 752 neplatiacich návštevníkov. Oproti porovnateľnému obdobiu s rokom 2007 SNM – 

Múzeum židovskej kultúry zaznamenalo nižšiu  návštevnosť o 2375 osôb, pričom počet platiacich 

návštevníkov vzrástol o 1251. Nižšiu návštevnosť spôsobilo uzatvorenie expozície na Židovskej ul. 

17 v Bratislave od 9.9.2008 z dôvodu realizácie opravy objektu.   

 

  Tržby za predaj publikácií dosiahli výšku 216 tis. Sk, ale  poklesli o 15,3% (t.j. 39 tis. Sk) 

oproti roku 2007. Schválený rozpočet predaja publikácií pre rok 2008 je 150 tis. Sk, jeho plnenie 

bolo prekročené o 66 tis. Sk.   

Porovnanie návštevnosti 

 rok   2007 rok 2008 % zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 16 121 13 746 -14,74 
SPOLU: 16 121 13 746 -14,74 

 

Tržby zo vstupného  (v tis. Sk) 

 rok  2007 
 

rok  2008 
 

% zmena oproti 
roku 2007 

Expozície a výstavy 110 88 -20,00 
SPOLU: 110 88 -20,00 
 

Iné zdroje:  

Iné zdroje predstavujú ostatné tržby vo výške 85 tis. Sk. (účty:613, 621, 648) upravujúce 

výšku výnosov  o prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby (t.j. zmena stavu zásob),  tiež výkony 

vytvorené vlastnou činnosťou (t.j. aktivácia) teda výrobky prevzaté  do expozícií – predaj.  
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V porovnaní s rokom 2007 múzeum zaznamenalo pokles  v počte vydaných publikácií. 

Niektoré pripravené tituly predpokladali vydanie za predpokladu získania finančných prostriedky od 

sponzorov, čo sa však nepodarilo dosiahnuť.  

Schválený rozpočet na rok 2008  BT  bol  pre SNM - Múzeum židovskej kultúry vo výške 6 

849 tis. Sk, upravený  rozpočet  bol  na sumu 27 949 tis. Sk. Čerpanie predstavuje za rok 2008 

čiastku 27 941 tis. Sk vrátane sumy vynaloženej na opravu objektu Zsigrayovej kúrie – 21 078 tis. 

Sk.  

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave s pracoviskom 
v Nitrianskom Pravne 

 

Porovnanie celkových výnosov  (v tis. Sk) 
 

2007 2008 

Tržby zo vstupného   602     3 0 
Tržby za predaj publik. 604 42 41 
Tržby ost.                     649 0 0 
Tržby z predaj IM         651 0 0 
SPOLU 45 41 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli v roku 2008 výšku 41 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 

klesli vlastné výnosy o 4 tis. Sk., čo bolo zapríčinené poklesom tržieb zo vstupného. Od marca 

2007 existuje spoločná pokladňa pre múzeá na Žižkovej ul. a MKKN nemá žiadny podiel zo 

vstupného.  

V roku 2008 dosiahla návštevnosť expozícií SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 8 475  

osôb, oproti roku 2007 SNM – Múzeum  kultúry karpatských Nemcov zaznamenalo nižšiu 

návštevnosť o  175 osôb.  

 

Porovnanie návštevnosti 

 2007 2008 % zmena oproti 
roku 2007 

Expozície 8650 8475 -2% 
SPOLU: 8650 8475 -2% 
 

Iné: 

Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2008 pre SNM – Múzeum kultúry karpatských 

Nemcov bol 3 073 tis. Sk. V decembri 2008 bol rozpočet upravený na 2 889 tis. Sk. 

Výška výnosov SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v roku 2008 bola 3 467 tis. Sk. 

Celková výška nákladov je 3 619 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM – Múzea kultúry karpatských 

Nemcov bol v roku 2008 bol 152 tis. Sk.  
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Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
s pracoviskami v Sklabinej a Dolnej Strehovej 
  

 Aj napriek pokračujúcemu trendu zvyšovania návštevnosti múzea, výška príjmov 

z vlastných výnosov – tržby zo vstupného zostáva na približne na rovnakej úrovni. Príčinou je 

strata podielu na tržbách zo vstupného v hlavnej expozícií v rámci pracoviska na Žižkovej ulici.  

 

Porovnanie celkových výnosov  (v tis. Sk) 

 
       Rok 2007        Rok 2008 

Tržby zo vstupného      602                    110              111 
Tržby za predaj publik. 604                 2                  5 
Tržby ost.                     648             416                  5 
Zúčt.zákon.rezerv        652                 0              150 
SPOLU             528              271 

   

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2008 výšku 271 tis. Sk. Rozdiel 257 tis. Sk 

v roku 2007 ovplyvnili výnosy z kapitálového transferu.  

Aj napriek tomu že SNM – MKMS na Žižkovej je bez príjmov zo vstupného, sa nejaví 

klesajúca tendencia výšky vstupného ku dňu 31.12.2008 v porovnaní s rovnakým obdobím, roku 

2007. Návštevnosť v roku 2008 je 12 455 osôb, z toho 9 134 neplatiacich, prevažne zo Žižkovej 

18. 

Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2007 vzrástla návštevnosť v roku 2008 o 883 osôb. 

Nárast tržieb zo vstupného na rôzne časti expozícií a výstav, ako aj sprevádzkovania 

zrekonštruovaných častí, má veľký vplyv na dosahované vlastné výnosy. 

 Návštevnosť sa drží na približne rovnakej úrovni vďaka zrekonštruovanému Pamätnému 

domu Kálmána Mikszátha v Sklabinej. Stúpajúca tendencia návštevnosti hlavne v letnom období sa 

javí v Kaštieli I. Madácha v Dolnej Strehovej. Výrazná návštevnosť v Brämerovej kúrii na Žižkovej 

18 sa obmedzuje na otváranie výstav a uvádzacie podujatia, ktoré zvyšujú počet neplatiacich 

návštevníkov.  

Porovnanie návštevnosti 

  
     Rok 2007 

 
       Rok 2008 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy          11 572           12 455            7,63 
 
SPOLU: 

  
         11 572 

 
           12 455 

 
           7,63 

 

Tržby zo vstupného  (v tis. Sk) 

  
          Rok 2007 

 
         Rok 2008 

% zmena oproti 
roku 2005 

Expozície a výstavy              110 000                111 000               0,90 
SPOLU:              110 000                111 000               0,90 
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 Okrem výnosov z predaja služieb má SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku  ostatné 

výnosy vo výške  155 tis. Sk a výnosy z kapitálového transferu zo ŠR, ktoré  sa rovnajú odpisom 

za rok 2008 výškou 907 tis.  Sk. 

 
 

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
 

Porovnanie celkových výnosov  (v tis. Sk) 
 

rok 2007 rok 2008 

Tržby zo vstupného 283 390 
Tržby za predaj publikácií 43 24 
Tržby ostatné 662 85 
Zúčtovanie zák. rezerv – nevyčerpaná dovolenka, 
opravné položky 

 629 

Výnosy z bežných transferov zo ŠR 8 975 10 899 

Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR (odpisy), 
nákup zbierkových predmetov 

 863 

Výnosy z bežných tr. od ost. subj. mimo VS  24 

Výnosy celkom 9 963 12 914 

 
Ako vyplýva z uvedených tabuliek, stúpli tržby zo vstupného o  107 tis. Sk.  Zvýšené tržby 

zo vstupného podmienila vyššia návštevnosť dospelých a platiacich návštevníkov, zvlášť 

zahraničných, pričom sa znížil počet neplatiacich návštevníkov ( 2008  - 9 455), čo je zníženie 

oproti roku 2007 o 3 325 návštevníkov (12 780). Zvýšený príjem v položke ostatné tržby za rok 

2007 vznikol zúčtovaním fondov (580 tis. Sk), ktoré bolo nutné pri prechode na nové účtovníctvo. 

Čo sa týka ostatných položiek, ktoré vyplývajú z aplikácie zásad nového účtovníctva, nie je možné 

žiadne porovnanie s predchádzajúcim rokom. 

Porovnanie návštevnosti 

 rok 2007 rok 2008 
% zmena oproti  

roku 2007 

Expozície a výstavy 26 685 27 235 +2% 

SPOLU 26 685 27 235 +2% 

 

V počte neplatiacich návštevníkov nie sú započítaní účastníci iných kultúrno-výchovných podujatí – 

1250 osôb. 

Tržby zo vstupného  (v tis. Sk) 

 rok 2007 rok 2008 
% zmena oproti  

roku 2007 

Expozície a výstavy 283 390 +38% 

SPOLU 283 390 +38% 
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Spišské múzeum v Levoči 
 

Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 

 
Rok 2007 rok 2008 

Tržby zo vstupného                                      602       14 616 15 921 

Tržby z prenájmov                                        602                293 526 

Tržby z predaja propagačného materiálu     604 1 093 1 185 

Ostatné prevádzkové výnosy                       64                                        19 1 

SPOLU 16 021 18 112 

 

Vlastné výnosy a tržby dosiahli výšku 18 112 tis. Sk, keď oproti rovnakému obdobiu roku 2007 

vzrástli o 2 091 tis. Sk. 

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 15 921 tis. Sk (88%).  Tržby 

zo vstupného sú vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1 305 tis. Sk vďaka zvýšenej 

návštevnosti. V porovnaní s rokom 2007 to bolo o 18 597 návštevníkov viac.  

 
 

Porovnanie návštevnosti 

 Rok 2007 Rok 2008 % zmena oproti 

roku 2007 

Expozície  a výstavy 196 838 215 435 +9 % 

SPOLU: 196 838 215 435 +9 % 

 

Tržby zo vstupného (v tis. Sk) 

 Rok 2007 

 

Rok 2008 

 

% zmena oproti 

roku 2007 

Expozície a výstavy 14 616 15 921 +9 % 

SPOLU: 14 616 15 921 +9 % 

 

 
Iné zdroje:                                                                  

    Príspevok zo ŠR na rok 2008 pre naše múzeum bol určený vo výške 5 406 tis. Sk. Rozpočtovým 

opatrením č. 1,2 a 3, bol  tento príspevok na činnosť upravený  na celkovú sumu 4 546 tis. Sk.

 Výška celkových výnosov Spišského múzea v Levoči  za rok  2008 je 26 530 tis. Sk, 

vrátane príspevku.  

 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 

Porovnanie celkových výnosov (v tis. Sk) 
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Rok 2007 

 
rok 2008 

Tržby zo vstupného      602     629 677 
Tržby ost. za služby, mat. 602 28 26 
Tržby za predaj publik.    604 30 112 
Aktivácia majetku 641 8  
Tržby ost.              649 67  
Ost.príjmy  sponzorské   648 65 149 
Zúčto. zák. rezerv nevyč. dovolenky  652  602 
Výnosy z bež. transferov 691 4570  
Výnosy z bež. transferov  681  5160 
Výnosy z kapit. transferov 682  281 
Výnosy z BT od ost. subj. Mimo VS  683  111 
Výnosy z bežných. tr. od ost. subjekt. VS 687  50 
SPOLU 5397 7168 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31. 12. 2008 výšku 7168 tis. Sk. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2007 vzrástli vlastné výnosy o 1771 tis. Sk.  Zdôvodnenie: Zmenou 

účtovníctva v roku 2008 sa vo výnosoch objavili aj položky skupín 65 výnosy z rezerv v celkovej 

hodnote 602 tis. Sk a taktiež aj výnosy z kapitálového transferu vo výške 281 tis. Sk, ktoré 

doposiaľ neboli premietnuté vo výnosoch.  

Podiel vlastných výnosov na celkových výnosoch: tržby zo vstupného 677 tis. Sk.  K 31. 12. 

2008 dosiahla návštevnosť v SNM – MBKaH Modrý Kameň 35 891 osôb. Oproti porovnateľnému 

obdobiu roka 2007 SNM - MBKaH v Modrom Kameni zaznamenalo mierne nižšiu návštevnosť o 1,35 

%.  

 

Porovnanie návštevnosti 

  
rok 2007 

 
Rok 2008 

% zmena oproti roku 2007 

Expozície, výstavy, Podujatia 36 383 35 891 
 

-1,35 % 

SPOLU: 36 383 35 891  

Tržby zo vstupného (v tis.Sk) 

  
rok 2007 

 

 
rok 2008 

 
Expozície a výstavy 467 531 
Ostatné akcie(so vstupným 162 146 
SPOLU: 629 677 
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5.5  Hodnotenie fondov organizácie 

Fond reprodukcie SNM 

Stav k 31. 12. 2007    17 412  tis. Sk 

Stav k 1. 1.  2008                                               0 

Novelou zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  pôvodné znenie paragrafu 25 citovaného zákona, v ktorom boli 

dané pravidlá tvorby a čerpania fondu reprodukcie a rezervného fondu  s účinnosťou od 1. 1. 2008 

sa úplne zmenilo.  Zmenilo sa tak, že z tohto paragrafu bol úplne vynechaný fond reprodukcie.  

Zostatok tohto fondu k 31. 12. 2007 bol podľa Opatrenia MF SR z 8. 8. 2007, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky prevedený podľa prevodového mostíka na 

príslušné účty 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a na účty účtových 

skupín 35 a 37.  

   

Rezervný fond SNM 

Stav k 31.12. 2007                 8 931 tis. Sk 

 

Podľa pravidiel účtovania platných do roku 2007 súčasťou rezervného fondu – jeho zostatku - boli 

nevyčerpané finančné prostriedky – sponzorské príspevky a  dary od Nadácie Slovenského 

plynárenského podniku, a.s. na opravné práce kaštieľa v Dolnej Krupej, od generálneho partnera 

SNM Poštovej banky, z Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu „Moderné múzeum“, 

z Agentúry pre rozvoj výskumu a vývoja a od iných sponzorov. Tieto finančné prostriedky boli 

podľa nových metodických Pokynov preúčtované na transféry a ostatné zúčtovanie so subjektami 

mimo verejnej správy, resp. na účet výnosy budúcich období.  

 

Stav k 31. 12. 2008                                              0 tis. Sk. 

Na rezervnom fonde SNM k 31. 12. 2008 nevykazuje žiadny zostatok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

5.6 Prehľad o poskytnutých finančných   
       prostriedkoch účelovo viazaných na     
       schválené  projekty  na kultúrne aktivity za   
       rok 2008 
 
 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 

 

Prvok  08T0103     5 190 tis. Sk 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 

určených na kultúrne aktivity 

v tom:  tovary a služby (630)     5 190 tis. Sk 

z toho:  

Výstava „Ako sme žili“ 800 tis. Sk 

Výstava "Téby, mesto bohov a faraónov“ 1 500 tis. Sk 

Výstava „Planéta , na ktorej žijeme“                                        1 500 tis. Sk 

Výstava „Storočnica Eugena Suchoňa“                                      540 tis. Sk 

Výstava „Levočská Biela pani“                                                    350 tis. Sk 

Výstava „100.výročie úmrtia A. Kmeťa“                                      500 tis. Sk 

 

Prvok  08T0104 1 050 tis. Sk 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

v tom: tovary a služby (630)     1 050 tis. Sk 

z toho:  

Výstava „Magická osmička v slovenských dejinách“ 600 tis. Sk 

Výstavy vo Francúzsku "Ignác Bizmayer“ a  

                                       „Slovenské bábky“                               450 tis. Sk 

 

Prvok  08T 0105                                                                     4 158 tis. Sk 

Projekt informatizácie kultúry 

V tom: CEMUZ                                                                        3 168 tis. Sk 

       Nákup počítačových zostáv                                                 990 tis. Sk 

   

Prvok  08T0106                                                                         100 tis. Sk 

Akvizícia knižničných fondov 

v tom: tovary a služby (630)                                                        100 tis. Sk 

z toho:  

Akvizícia knižničných fondov                                                      100 tis. Sk 

 

Prvok  08T0108                                                                       4 100 tis. Sk   

Stratégia múzeí a galérií                          

v tom: tovary a služby (630)                                                     4 100 tis. Sk 
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z toho: 

Rekonštrukcia a modernizácia vybraných pracovísk 

AM, HiM a PM SNM                                                                    500 tis. Sk 

Škola v múzeu – dlhodobý vzdelávací projekt                         1 350 tis. Sk 

Expozícia „Dom pani Koleniovej“                                             1 000 tis. Sk 

Expozícia „Najstaršie dejiny Slovenska“ pre nevidiacich  

a slabozrakých                                                                            600 tis. Sk   

Ochrana fondov v HuM D.Krupá – depozitár, pamätník, 

kaštieľ – kamerový systém, mreže                                              200 tis. Sk 

Bábkové divadelné dni                                                                200 tis. Sk   

Reštaurovanie procesiového obrazu – SNM Levoča                  100 tis. Sk 

Reštaurovanie miestnosti č. 404 – Č. Kameň                             150 tis. Sk 

  

 

08.2.0.8 Národnostná kultúra 

Prvok  08T0104 50 tis. Sk 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

V tom: účasť expertov MŽK na ZPC                                            50 tis. Sk 

 

Prvok  08T 0105                                                                          60 tis. Sk 

Projekt informatizácie kultúry 

V tom:  Nákup počítačových zostáv                                              60 tis. Sk 

 

Prvok  08T0108                                                                       2 620 tis. Sk 

Stratégia múzeí a galérií 

v tom: tovary a služby (630)                                                     2 620 tis. Sk 

z toho:  

MUK Svidník – Strechy v skanzene – expo. v  prírode            2 000 tis. Sk 

MUK Svidník – reštaurovanie ikonostasu                                   330 tis. Sk  

MUK Svidník – rekonštrukcia expozície v HB                               40 tis. Sk 

Výstava „Chute a vône“                                                               100 tis. Sk 

Škola v múzeu – dlhodobý vzdelávací projekt                            150 tis. Sk.    

 

 

Rozpočet na vyššie uvedené kultúrne aktivity pre rok 2008, po úpravách v priebehu roka, 

bol v sume 17 328  tis. Sk - pre múzeá a galérie a pre národnostnú kultúru spolu. Skutočné 

čerpanie za rok 2008 bolo v sume 17 319 439,42 Sk (99,95 %-né čerpanie ročného rozpočtu 

a nevyčerpaný zostatok predstavuje sumu 8 560,58 Sk). 

Finančné prostriedky  účelovo viazané na schválené kultúrne aktivity financované 

z kapitálového transferu a ich čerpanie sú hodnotené za sledované obdobie v časti 5. 3 
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   5.7 Vyhodnotenie programov 
 
 

Na základnú bežnú činnosť SNM má zabezpečené prostriedky v podprograme 08S0106 – 

tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  Rozpočet na rok 2008 po vykonaných 

rozpočtových opatreniach v priebehu roka na tento program bol v sume 202 600 tis. Sk, z toho 

Múzeá 146 292 tis. Sk a Múzeá menšín 56 308. Skutočné čerpanie bolo v čiastke celkom 202 586 

930 Sk, t. j. plnenie na 99,994 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje nedočerpanie v sume 

13 000 Sk u  múzeí a galérií nakoľko múzeá národnostných menšín vyčerpali rozpočet bežných 

výdavkov v plnej výške.   

Podprogram 08T0103 – podpora kultúrnych aktivít počítala s podporou realizácie výstav 

pre múzeá v sume 5 190 tis. Sk.  Finančné prostriedky  boli  vyčerpané na každom projekte 

v sume pridelených rozpočtových prostriedkov.   

Na podprogram 08T0104 - prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli na rok 2008 

rozpočtované finančné prostriedky v sume 1 050 tis. Sk pre múzeá a galérie, ktoré boli aj v plnej 

výške vyčerpané. Múzeá národnostných menším svoj rozpočet v sume 50 tis. Sk nedočerpali 

o sumu 7 902,08 Sk.   

Projekt informatizácie kultúry – podprogram 08T0105 – mal rozpočet výdavkov sume 

4 218 tis. Sk. Aktivita CEMUZ bola prefinancovaná vo výške 100% rozpočtu (3 168 tis. Sk) 

a úspora 3,50 na tomto podprograme je pri nákupe počítačových zostáv. 

Na akvizíciu knižničných fondov – podprogram 08T0106 – bolo vyčlenených 100 tis. Sk,  

z čoho v roku 2008 bola zakúpená hodnotná literatúra v rozpočtovanej sume, ktorej ponuka ďaleko 

prevyšovala finančné možnosti tohto odborného pracoviska. 

Rozpočet podprogramu 08T0108 na rok 2008 bol vo výške 6 720 tis. Sk.  Prevážna časť 

akcií podprogramu má čisto technický charakter a úlohy súvisiace s ich realizáciou ( projekt, 

technická správa, výkaz výmer a pod.), a podklady pre verejné obstarane sú časovo náročné. 

Napriek uvedenej skutočnosti sa v hodnotenom roku podarilo pridelené finančné prostriedky 

vyčerpať v plnej výške, keď zostatok nevyčerpaných zdrojov predstavuje sumu 655 Sk. 
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  5.8 Zhodnotenie výsledkov kontrol  

A. Kontroly vykonané oddelením kontroly v SNM Bratislava za rok 2008 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov 

Termín:  4.3.2008 – 27.3.2008 s prestávkami 

Riaditeľ SNM – MUK Svidník prijal na odstránenie zistených nedostatkov opatrenia a tieto predložil 

generálnemu riaditeľovi SNM v stanovenom termíne. Opatrenia boli konkrétne, adresné a 

terminované 

V Správe o plnení opatrení je konštatované splnenie resp. priebežné plnenie prijatých opatrení 

 

SNM – riaditeľstvo Bratislava a všetky špecializované múzeá v pôsobnosti SNM so sídlom 

v Bratislave 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov na úseku 

prevádzky autodopravy 

Termín:  15.4.2008 – 29.5.2008 s prestávkami 

Na základe kontrolných zistení a v súlade s prijatým opatrením bola vydaná nová Smernica na 

organizovanie prevádzky a používanie cestných motorových vozidiel a ďalšieho motorového náradia 

na pracovné účely v SNM účinná od 1.12.2008 

 

SNM – Spišské múzeum Levoča 

Predmet:  Kontrola hotovostných operácií v pokladni SNM – Spišské múzeum v Levoči 

v nadväznosti na dodržiavanie zákona č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 

Termín:  2.6.2008 – 22.8.2008 s prestávkami 

Na odstránenie zistených nedostatkov vydal GR SNM dňa 19.12.2008 Príkaz č. 19/2008, opatrenia 

sú v zmysle stanovených termínov priebežne plnené 

 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov 

Termín:  22.9.2008 – 26.9.2008, 4.11.2008 – 7.11.2008 

Na odstránenie zistených nedostatkov vydal GR SNM dňa 19.12.2008 Príkaz č. 18/2008, opatrenia 

sú v zmysle stanovených termínov priebežne plnené 

 

SNM - Prírodovedné múzeum Bratislava 

Predmet:  Kontrola plnenia projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

Termín:  7.10.2008 – 7.11.2008 

Protokol o výsledku kontroly bude prerokovaný v 1.štvrťroku 2009 
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SNM – Múzeum Červený Kameň 

Predmet:  Kontrola nakladania s prebytočným majetkom štátu v zmysle zákona 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

Termín:  23.10.2008 – 8.12.2008 s prestávkami 

V súlade so Zápisnicou z prerokovania Správy o výsledku kontroly boli ďalšie povinnosti prijaté 

s termínom plnenia v roku 2009 

 

B. Vonkajšie kontroly za rok 2008 v SNM Bratislava 

 

Slovenské národné múzeum v Bratislave 

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Predmet:   Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) v SNM BA 

Termín:  12.5.2008 – 30.6.2008 

Kontrolou bolo zistené: konanie v rozpore s vybranými ustanoveniami zákona 563/1991 Zb. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, zákona 278/1993 Z. z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona 

254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákona 303/1995 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách  v znení neskorších predpisov, zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších predpisov 

Na odstránenie zistených nedostatkov bol dňa 18.8.2008 vydaný Príkaz GR SNM č.13/2008  

Správa z kontroly plnenia Príkazu GR SNM č. 13/2008 bola zaslaná NKU v stanovenom termíne – 

dňa 29.10.2008  

 

SNM – Spišské Múzeum v Levoči 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Levoča 

Predmet:    Následná protipožiarna kontrola 

Termín:  14.1.2008  

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených kontrolou dňa 24.10.2007 

• Nové požiarne nedostatky neboli zistené 

 

SNM – Múzeum Bojnice 

Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa Prievidza 

Predmet:  Odvod poistného na sociálne poistenie a plnenie povinností zamestnávateľa 

uložených zákonom 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

Termín:  22.1.2008 – 24.1.2008 

Na základe výsledku kontroly neuložil kontrolný orgán vedúcemu kontrolovaného subjektu 

povinnosť prijať žiadne opatrenia 

 

SNM - Múzeum Červený Kameň 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Pezinok 
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Predmet:  komplexná protipožiarna kontrola 

Termín:  10.3.2008 – 17.3.2008 

Kontrolou bolo zistené: 

• Splnenie opatrení uložených predchádzajúcou kontrolou  

• Zistené nové nedostatky.  

Správa o odstránení zistených nedostatkov bola OR HaZZ Pezinok zaslaná dňa 3.4.2008 

 

SNM - Múzeum Bojnice 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Prievidza 

Predmet:  komplexná protipožiarna kontrola  

Termín:  27.3.2008 

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených podchádzajúcou kontrolou  

• Zistené nové nedostatky  

Správou zo dňa 5.5.2008 o plnení opatrení bolo konštatované splnenie všetkých opatrení v termíne 

stanovenom OR HaZZ Prievidza 

 

SNM – Múzeum Bojnice 

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce, Trenčín 

Predmet:  Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a kontrola nelegálnej práce 

a nelegálneho zamestnávania 

Termín:  24.4.2008 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

SNM - Múzeum Betliar 

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, Pamiatková inšpekcia 

Predmet:  Vykonávanie ústredného štátneho dohľadu – Hrad Krásna Hôrka so 

zameraním na povoľovanie a realizáciu iluminácie hradu 

Termín:  13.5.2008 – 29.5.2008 

V Zázname.. zo dňa 29.5.2008 bolo konštatované, že nie je potreba prijať žiadne opatrenia 

 

SNM - Múzeum Červený Kameň 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Pezinok 

Predmet:  Následná protipožiarna kontrola 

Termín:  10.6.2008 

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených kontrolou 10.3.2008 – 17.3.2008 

• Nové požiarne nedostatky neboli zistené 

 

SNM – Múzeum Červený Kameň 

Kontrolný orgán: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 

Predmet:   Prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 678/2008 

Termín:  7.8.2008 
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Na základe výsledku kontroly uložil kontrolný orgán v Inšpekčnom zázname zo dňa 7.8.2008 dva 

záväzné pokyny. Jeden bol splnený v stanovenom termíne, druhý, ktorý nemá stanovený termín, 

bude splnený v roku 2009  

 

SNM – Múzeá v Martine 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Martin 

Predmet:   Komplexná protipožiarna kontrola 

Termín:  22.9.2008 – 26.9.2008 

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených podchádzajúcou kontrolou  

• Zistené nové nedostatky  

V Správe o odstránení nedostatkov zo dňa 6.2.2009 bolo konštatované odstránenie nedostatkov 

resp. ich priebežné odstraňovanie v súlade s termínmi stanovenými v Zápisnici OR HaZZ Martin  

 

SNM – MUK Svidník 

Kontrolný orgán: Inšpektorát životného prostredia Košice 

Predmet:  Dodržanie rozhodnutia mesta Svidník č. 136-690/2007, ktorým bol vydaný 

súhlas na výrub drevín, uložená povinnosť náhradnej výsadby 

Termín:  9.10.2008 

Kontrolou boli zistené nedostatky, na základe výsledku kontroly nariadil kontrolný orgán vykonať 

opatrenia na odstránenie nedostatkov v termíne do 15.5.2009 

 

SNM – Múzeum Betliar 

Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, odbor rezortnej kontroly 

Predmet:  Dodržiavanie zákonov a plnenie úloh pri správe a ochrane zbierkových 

predmetov a zabezpečovaní ochrany objektov, v ktorých sú takéto predmety uložené 

Termín:  29.10.2008 – 20.11.2008 (s prerušením od 30.10.2008 do 10.11.2008) 

Kontrolou boli zistené nedostatky. Na odstránenie zistených nedostatkov bol dňa 19.12.2008 

vydaný Príkaz GR SNM č.17/2008 

Vyhodnotenie plnenia opatrení a zaslanie Správy o plnení opatrení bude vykonané v stanovenom 

termíne do 27.3.2009 

 

SNM – Múzeum SNR Myjava 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom 

Predmet:  Komplexná protipožiarna kontrola 

Termín:  11.11.2008 

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených podchádzajúcou kontrolou  

• Zistené nové nedostatky  

V liste zo dňa 5.2.2009 boli všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov vyhodnotené ako splnené 

resp. že sa priebežne plnia 

 

Slovenské národné múzeum v Bratislave 
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Kontrolný orgán: Ministerstvo kultúry SR, odbor rezortnej kontroly 

Predmet:  Dodržiavanie efektívnosti výkonu štátnej správy pri uzatváraní mandátnych 

zmlúv, dohôd o vykonaní práce a iných obdobných právnych aktov v rokoch 2007 a 2008 

Termín:  2.12.2008 – 15.12.2008 

Kontrolou boli zistené nedostatky. Na odstránenie zistených nedostatkov bol dňa 22.1.2009 vydaný 

Príkaz GR SNM č.2/2009 

Vyhodnotenie plnenia opatrení bude predmetom kontroly v nasledujúcom období 

 

 

  5.9 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 

Neobežný majetok SNM v čistej hodnote k 31. 12. 2008 predstavuje sumu 958 375 tis. Sk, čo  

v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007, kedy bolo 870 554 tis. Sk predstavuje nárast o 87 

821 tis. Sk, t.j. o 10,09 %. Slovenské národné múzeum obhospodaruje neobežný majetok 

v obstarávacích cenách v sume 1 214 826 tis. Sk, t.j. jednu miliardu dvestoštrnásť miliónov 

osemstodvadsaťšesť korún slovenských. 

 

Obežný majetok podľa stavu k 31. 12. 2008 predstavuje čiastku netto 52 828 tis. Sk, čo je 

v porovnaní s rokom 2007 (57 159 tis. Sk) menej o 4 331 tis. Sk. K obežnému majetku boli 

vytvorené opravné položky v sume 1 949 tis. Sk. V štruktúre obežného majetku nastalo podstatné 

zníženie finančných prostriedkov uložených na účtoch v Štátnej pokladnici – hlavne účtu na ktorom 

boli uložené prostriedky z roku 2006 a z roku 2007. Tieto prostriedky v sume 13 488 tis. Sk boli 

čerpané v roku 2008 na NKP – rekonštrukcia hradu Červený Kameň – Častá v sume 7 015 tis. Sk 

a 5 000 tis. Sk na sťahovanie SNM-Historického múzea z priestorov bratislavského hradu. Obdobne 

boli vyčerpané kapitálové výdavky z roku 2007 na prioritný projekt Ako? Sme žili – Slovensko 

v XX. Storočí v sume 1 473 tis. Sk.  Nastalo zníženie  stavu pohľadávok v čistej hodnote o 997 tis. 

Sk, pri celkovom stave 10 011 tis. Sk. Aj tieto javy môžeme kladne hodnotiť. 

 

V zdrojoch krytia neobežného a obežného majetku v roku 2008 nastal zásadný obrat 

spočívajúci v rozštiepený fondu reprodukcie a fondu dlhodobého majetku na účty 353-zúčtovanie 

transférov štátneho rozpočtu a na účet 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia, resp. na účet 

384-výnosy budúcich období. Zmenili sa aj číselné označenia jednotlivých účtov. Z uvedeného 

dôvodu súvaha k 31. 12. 2008 neobsahuje údaje z predchádzajúcich období. 

 

Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2008 boli v sume 28 432 tis. Sk, v tom záväzky voči dodávateľom za 

10 062 tis. Sk. Ide o mierny pokles v porovnaní s rokom 2007, kedy tieto záväzky boli v sume 

13 373 tis. Sk. 

Záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia boli v sume 2 691 tis. Sk, voči 

Daňovému úradu 787 tis. Sk z dane príjmov zo závislej činnosti, ostatné záväzky v sume 299 tis. 

Sk. Ako dlhodobý záväzok SNM vykazuje záväzok zo sociálneho fondu v sume 593 tis. Sk, čo je 

v porovnaní s rokom 2007 vyšší o 179 tis. Sk, čo môžeme tiež kladne hodnotiť z dôvodu, že sa 

mierne posilnil fond určený pre zamestnancov SNM na sociálne účely.    
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Výsledok hospodárenia minulých období v sume 624 tis. Sk bol plne eliminovaný novou 

metodikou účtovania, keď na účte 428-hospodársky výsledok minulých období 

evidujeme v začiatočnom stave podľa prevodového mostíka zostatkovú cenu dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov.  Stav tohto účtu 

k 31. 12. 2008 je 36 190 tis. Sk. 

 

Celkový majetok SNM (neobežný, obežný a prechodné majetkové účty) predstavuje 

čiastku 1 214 826 tis. Sk v brutto a v čistej (netto) hodnote 958 375 tis. Sk, čo 

v porovnaní s rokom 2007 je viac o 30 662 tis. Sk, kedy bolo vykazovaný celkový 

majetok v hodnote 927 713 tis. Sk.      

 

 

5. 10 Hodnotenie hospodárskeho výsledku  

Výsledok hospodárenia SNM ako celku prezentujú údaje v tabuľke č. 1A  Prehľad 
o štruktúre nákladov k 31.12. 2008.  

 
Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 

 
rok 

SNM Múzeá 
Národnostná 

kultúra 
Výnosy 390 755 328 117 62 637 
Náklady 390 726 327 284 63 441 
Hospodársky výsledok +  29 + 833 -* 804 

 
 
 

Z priloženej tabuľky je zrejmé, že za rok 2008 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok 
v sume 29 tis. Sk,  v múzeách zisk 833 tis. Sk a v múzeách národnostnej menšiny v sume 804 tis. 
Sk    

 

Riaditeľstvo SNM 
 

Hospodársky výsledok ( tis. Sk) 
 Rok 2007 Rok 2008 

Výnosy 55 781 86 568 

Náklady 55 990 85 676 

Hosp. výsledok -209 + 892 

 

 V roku  2008 Riaditeľstvo SNM zaznamenalo zisk v sume 892 tis. Sk. Dôvodom je  

vzájomné zúčtovanie pohľadávky medzi  SNM-Bojnice a  SNM Riaditeľstvo, keď túto pohľadávku  

v sume 2 364 tis. Sk, SNM Riaditeľstvo prijalo k dobru.  

 

Formátované: Vycentrované,
Riadkovanie:  jednoduché

Formátované: Vycentrované,
Riadkovanie:  jednoduché

Formátované: Vycentrované,
Riadkovanie:  jednoduché

Formátované: Vycentrované,
Riadkovanie:  jednoduché
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Archeologické múzeum 

Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 

rok 
2007 

 
2008 

 

Výnosy 9 693 14 329 
Náklady 9 811 13 238 
Hosp. výsledok -118 1 091 
 

Výnosy:                                                                  

Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR. na rok 2008 pre SNM – Archeologické múzeum  bol 

7 207 tis.Sk, 1 320 tis. na prioritný projekt 08T0108-stratégia múzea a galérií 

Rozpočtovým opatrením  bol upravený rozpočet   na sumu  7 837 tis. Sk    

Výška vlastných výnosov SNM – Archeologického múzea  za rok  2008 je  podľa účtovnej knihy 4 

091 tis. Sk.   

Náklady: 

Celková výška nákladov je  13 238 tis. Sk.  

Hospodársky výsledok SNM – Archeologické múzeum  ku 31.12.2008 je podľa hlavnej účtovnej 

knihy zisk 1 091 tis. Sk.   

 

Historické múzeum v Bratislave s pracoviskom v Holíči 

Výška výnosov Historického múzea za rok 2008 sú 25 308 tis. Sk. Celková výška nákladov 

je 26 942 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM Historického múzea k 31.12.2008 predstavuje 

stratu vo výške 1 634 tis. Sk.  

 

Strata je spôsobená niekoľkými faktormi: 

1. nízky príspevok na činnosť organizácie od zriaďovateľa 

2. výpadok príjmov zo vstupného 

3. zvýšenie prevádzkových nákladov 

4. sťahovanie múzea  

5. negatívne sa prejavila aj potreba vytvárania rezerv na nevyčerpanú dovolenku 

Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 

rok 2007 2008 
Výnosy 25 048 25 308 
Náklady 24 930 26 942 
Hosp. výsledok 118 - 1 634 
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Hudobné múzeum v Bratislave s pracoviskom v Dolnej Krupej 
   

Výška výnosov SNM - HuM za rok 2008 je 15 347 tis. Sk. Celková výška nákladov je 16 

517 tis. Sk. SNM - HuM má hospodársky výsledok - 1 170 tis. Sk.  

Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 

rok 2007 
 

2008 
 

Výnosy 8 760 15 347 
Náklady 8 809 16 517 
Hosp. výsledok - 49 - 1 170 

 

Tento záporný výsledok bol zapríčinený predovšetkým skutočnosťou, že múzeu vznikli náklady 

vyvolané sťahovaním pracoviska z Bratislavského hradu. Tieto priame náklady tvorili čiastku 

čiastku 800 tis. Sk (z toho 108 tis. BV a 692 tis. KV). Na rámec plánu boli tiež náklady spojené s 

pokračovaním prezentácie výstavy Desatoro o fujare (Budapešť, Berlín), ktoré predstavovali sumu 

cca 55 tis. Sk. Bolo tiež nevyhnutné znášať čiastkové náklady na obnovu kaštieľa a jeho areálu 

v Dolnej Krupej: v zmysle darovacej zmluvy s Nadáciou SPP sme znášali spoluúčasť na nákladoch, 

ktoré predstavovali čiastku 270 tis Sk. Okrem toho malo múzeum nepredvídané výstavky spojené 

s úhradou nákladou na stavebný dozor (105 tis.) a účtovnícke služby (115 tis.). Nepodarilo sa 

naplniť predpokladané vlastné výnosy (nižšie o 160 tis. Celkové výnosy v sledovanom období 

dosiahli oproti minulému obdobiu výššiu úroveň o 5 250 tis. - dar z Nadácie SPP. 

 

Prírodovedné múzeum v Bratislave 
 

Výška výnosov SNM-PM za rok 2008 je 14 499 tis. Sk. Celková výška nákladov predstavuje 14 743 

tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM-PM je záporný vo výške 244 tis. Sk.  

Hospodársky výsledok   (v tis. Sk) 

rok  
 2007 

 
 2008 

Výnosy 11 435 14 499 
Náklady 11 827 14 743 
Hosp. výsledok - 392 -244 
 

 V zápornom hospodárskom výsledku SNM-PM vo výške  244 tis. Sk sa prejavili viaceré faktory. 

Zvýšili sa náklady na energie, čo sa prejavilo najmä v platbách za vykurovanie budovy SNM, vyššie 

boli aj ďalšie prevádzkové náklady, ktoré boli v plnej výške hradené z vlastných výnosov. 

Vo zvýšených mzdových nákladoch sa prejavila valorizácia tarifných miezd a vyššie boli tiež 

náklady na práce formou dohôd (dozor na dvoch výstavách, programy v rámci Školy v múzeu). 

Náklady zvýšila aj tvorba zákonných rezerv,  najmä na nevyčerpané dovolenky.  
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SNM - Prírodovedné múzeum nedostalo v roku 2008 celý rozpísaný príspevok na bežné výdavky. 

Napriek tomu, že vlastné výnosy boli vyššie o  30% ako minulom roku, nevyrovnali rozdiel vo 

výške nákladov a výnosov.  

 
 

Múzeum Červený Kameň v Častej 
 

Hospodársky výsledok   (v tis.Sk) 
rok  

2007 
 

2008 
Výnosy 31 725 35 438 
Náklady 31 665 36 871 
Hosp. výsledok +  60 - 1 433 
    

Výška výnosov SNM – Múzeum Červený Kameň za rok 2008 je 35 438 tis. Sk. Celková 

výška nákladov je 36 871 tis. Sk. Hospodársky výsledok k 31.12.2008 je strata 1 433 tis. Sk. 

Hospodársky výsledok múzea ovplyvnilo najmä zníženie príspevku o 1 376 tis. – zníženie o 17 % 

podľa schváleného príspevku na prevádzku. Nakoľko strata nebola spôsobená nehospodárnym 

vynakladaním prostriedkov zo strany múzea a nebol nám rozpočtovým opatrením upravený 

príspevok, múzeum predpokladá vykrytie straty v rámci zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 

2008 SNM Bratislava ako celku.  Pri ponechaní príspevku by bol hospodársky výsledok - 57 tis. Sk.  

Hospodársky výsledok ovplyvnili náklady na vytvorenie rezerv – nevyčerpané dovolenky za 

rok 2008 a odvody do jednotlivých poisťovní – 330 tis. Sk a zúčtovanie opravných položiek 

k pohľadávkam starším ako 1 rok – 97 tis. Sk.       

 

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave s pracoviskom 
v Košariskách  

Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 

rok 2007 
 

2008 
 

Výnosy 3 092 4 603 
Náklady 3 016 4 782 
Hosp. Výsledok +76 -179 
 

Výška výnosov SNM - Múzeu SNR v Myjave za rok  2008 je 4 603 tis. Sk. Celková výška 

nákladov je 4 782 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM – Múzea SNR v Myjave ku 31.12.2008 je 

strata -179 tis. Sk.  Ide oproti minulému roku o záporný hospodársky výsledok.  

 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

Hospodársky výsledok (v tis. Sk) 
rok  2007               2008 
Náklady 4 616                  5 327 
Výnosy 4 365                  5 654 
Hospodársky výsledok - 251                +327 
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Výška výnosov za rok 2008 bola vo výške 5 654 tis. Celková výška nákladov bola 5 327  

tis. Sk. Hospodársky výsledok za rok 2008 je  zisk  327 tis.  

 

 

Múzeá v Martine s pracoviskami v Blatnici, vo Vrútkach 
a v Turčianskom Jasene 
 

Výška výnosov SNM v Martine za rok 2008 je 30 910 tis. Sk. Celková výška nákladov je 31 504 tis. 

Sk. Hospodársky výsledok SNM v Martine ku 31.12.2008 je strata -594 tis. Sk 

Hospodársky výsledok SNM v Martine za rok 2008 
rok  

2007 
 

 
2008 

 
Výnosy 26 660 30 910 
Náklady 26 008 31 504 

Hosp. výsledok +652 - 594 
 

 Negatívny hospodársky výsledok bol dosiahnutý na jednej strane z dôvodu neplánovaných 

nákladov (napr. oprava kotolne v Múzeu Martina Benku), na druhej strane z dôvody úhrady 

záväzkov z roku 2007 z finančných prostriedkov určených na činnosť pre rok 2008.  

 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 

  MKČ dosiahlo v roku 2008 výnosy vo výške 1 210 tis. Sk, náklady boli vo výške 1 261 tis. 

Sk. Hospodársky výsledok MKČ ku 31. 12. 2008 je strata  51 tis. Sk.  

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

 MKR dosiahlo v roku 2008 výnosy vo výške 1 039 tis. Sk, náklady boli vo výške 1 094 tis. 

Sk. Hospodársky výsledok MKR ku 31.12.2008 je strata -55 

 

Múzeum Bojnice 

Múzeum v roku 2007 dosiahlo hospodársky výsledok z hlavnej činnosti stratu 48 348,19 

Sk, ktorú zmenilo v roku 2008 na zisk vo výške 440 412,51 Sk. Zvýšenie hospodárskeho výsledku 

oproti roku 2007 sme zdôvodnili v nákladoch a výnosoch, z už spomínaných dôvodov sme presunuli 

realizáciu viacerých úloh z plánu hlavných úloh do nasledujúcich období. 

          Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti tis. Sk 

rok 2007 
 

2008 
 

Výnosy 34 395 35 165 
Náklady 34 443 34 725 
Hospodársky výsledok - 48 440 
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Múzeum Betliar 
 

 SNM – Múzeum Betliar vykazuje  k 31.12.2008 celkový plusový  hospodársky výsledok, 

ktorý bol ovplyvnený vyššími tržbami z predaja služieb, napriek zvýšeným vynaloženým finančným 

prostriedkom pri nákupe a  zabezpečovaní  chodu prevádzky.  Riešili sa havarijné stavy, 

predovšetkým poškodenie zabezpečovacieho systému v dôsledku zásahu bleskom na hrade Krásna 

Hôrka . Oprava a obnova funkčnosti systému si vyžaduje zvýšené náklady, servis zabezpečuje 

firma Kombit - Alarm z Komárna. Veľa sa v roku 2008 investovalo do obnovy pamiatkových budov  

v areáli kaštieľa a hradu Krásna Hôrka./ viď vyššie/. 

 Výška výnosov Múzea Betliar je k 31.12.2008  25 771 tis. Sk. Celková výška nákladov je 25 051 

tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM – MBT k 31.12.2008 je  plus 720 tis. Sk. 

Hospodársky výsledok (v tis. Sk)                 

rok 2007 2008 
Výnosy 21 532 25 771 
Náklady 21 385 25 051 
Hosp. výsledok -147 + 720 
 

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

Výška výnosov múzea za rok 2008 je 2 266 tis. Sk a tvoria ju nasledovné zložky: 

� Výnosy z bežných transferov zo ŠR 1 868 tis. Sk 

� Na Školu v múzeu 30 tis. Sk 

� Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR 64 tis. Sk 

� Vlastné výnosy a tržby vo výške 155 tis. Sk 

� Za predaný tovar 1 tis. Sk 

� Zúčtovanie rezerv 148 tis. Sk 

 

 Celková výška nákladov je 2 362 tis. Sk. Hospodársky výsledok SNM-MKCHS  

k 31.12.2008 je - 96 tis. Sk, t.j. o o 60 tisíc viac ako v prvom polroku 2008 (- 36)  

či o 346 tis. menej ako minulý rok.  

 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti  (v tis. Sk) 

rok 2007 2008 
Výnosy 2 072 2 266 
Náklady 1 822 2 362 
Hosp. výsledok +250 - 96 

 

Na základe vysokých výdajov za energie a prevádzku budovy sa múzeu ani pri úspešnom 

znížení iných nákladov (služby a mzdové náklady) či zvýšení vlastných výnosov, nepodarilo 

dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.  
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Múzeum rusínskej kultúry na Slovensku v Prešove 

 

 Rok 2007 Rok 2008 
Výnosy 1 599 2 913 
Náklady 1 600 2 996 
 +     1 -    83 
 
 
     Múzeum rusínskej kultúry vykazuje k 31.12.2008 zhoršený hospodársky výsledok vo výške 

83 324,22 Sk. 

 
 

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave s pracoviskami v Prešove, 
Žiline a Trnave 

Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 

rok 2007 2008 
Výnosy 6344 29973 
Náklady 6790 29638 
Hosp. výsledok -446 +335 
 

Hospodársky výsledok (HV) SNM - MŽK k 31.12.2008 je zisk  vo výške 335 tis. Sk. HV – 

jeho výšku (zisk)  ovplyvnili náklady za nájom a služby spojené  s nájmom  za budovu –Zsigrayova 

kúria, Židovská 17 v Bratislave, ktorá sa stala vlastníkom SR SNM – MŽK od apríla 2008.  

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave s pracoviskom 
v Nitrianskom Pravne 

Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 

Rok 2007 2008 
Výnosy 3 240 3 467 
Náklady 2 962 3 619 
Hosp. výsledok 278 -152 
 

 
Rozpočtovým opatrením z 05.12.2008 bol rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu zo 

strany Riaditeľstva znížený znížený o 187.000.- Sk. Bez tohto zníženia by múzeum dosiahlo kladný 
hospodársky výsledok. 

V tržbách nie sú zahrnuté príjmy zo vstupného do expozície a z početných vonkajších 
výstav múzea. 
 

 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
s pracoviskami v Sklabinej a Dolnej Strehovej    
       

Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 

Rok               2007              2008 
Výnosy             7 359               8 854 
Náklady             7 498               9 854 
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Hosp. výsledok             -  142              -1 000  
 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku hospodárilo v roku 2008 s finančnými prostriedkami 

z bežného transferu, tvorby odpisov a výnosov z vlastnej činnosti vo výške 8 854 tis. Sk.  

 Rozdiel na hospodárskom výsledku k 31.12.2008 pripisujeme poskytnutej finančnej sume 

vo výške 1 000 tis. Sk z kapitálového transferu na projekt „Rekonštrukcia kaštieľa a parku kaštieľa 

I. Madácha v Dolnej Strehovej, ktorého výška do ukončenia investičnej akcie zvyšuje položku 

obstarania materiálu, a bol investovaný do vypracovania projektovej dokumentácie na 

horeuvedenú činnosť.  

 

 

 

 

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

Hospodársky výsledok ( v tis. Sk) 

rok  2007  2008 
Výnosy 9 963 12 914 
Náklady 9 856 12 616 
Hospodársky výsledok  

107 
 

298 
 

Hospodárenie organizácie za rok 2008 bolo ukončené so ziskom vo výške 298 tis. Sk. SNM – MUK 

vo Svidníku  spravuje 3 hlavné komplexy budov a expozíciu ľudovej architektúry v prírode – 

skanzen, údržba ktorého je vzhľadom na to, že prevažná väčšina objektov ľudovej architektúry je 

z dreva, náročná a je potrebné zabezpečiť zodpovedajúce stroje na vybavenie stolárskej dielne. 

Doterajšie technické zariadenie pochádza ešte zo 70-tých rokov 20. storočia, je zastarané 

a niektoré stroje nefunkčné. Vedenie múzea sa preto rozhodlo ušetriť finančné prostriedky na 

zakúpenie celého zariadenia stolárskej dielne. V druhej polovici roku 2008 bol urobený prieskum 

a neskôr návrh na výberové konanie so snahou zistiť firmy, ktoré uvedené strojné zariadenie 

predávajú a  cenové relácie. Následne bola podaná žiadosť na MK SR o pridelenie investičného čísla 

na ich nákup z vlastných finančných prostriedkov. Keďže žiadosť bola podaná oneskorene, nestihla 

sa uvedená akcia realizovať a prechádza do roku 2009.   

 

Spišské múzeum v Levoči 

            Výsledkom hospodárenia Spišského múzea v Levoči za rok 2008 je zlepšený hospodársky 

výsledok vo výške 1 636 240,00 Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím je zlepšený  hospodársky 

výsledok vyšší  o 601 tis. Sk.  

    
(v tis. Sk) 
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rok  2007  2008 
Výnosy 22 617 24 894 
Náklady 21 582 26 530 
Hospodársky výsledok 1 035 1 636 
  

     SNM – Spišské múzeum v Levoči úspešne zvládlo náročné úlohy, ktoré vyplynuli z plánu 

hlavných úloh pre rok 2008. V hodnotenom období boli zrealizované všetky kultúrne aktivity.  

Problémy, ktoré vznikli pri plnení úloh sa riešili priebežne, aby sme dokázali zabezpečiť čo 

najkvalitnejšie služby pre našich i zahraničných návštevníkov. 

 
 
 
 
 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 
Hospodársky výsledok  (v tis. Sk) 

rok 2007 2008 
Výnosy 5 397 7 168 
Náklady 5 483 6 787 
Hosp. výsledok -86 381 
 

 Výnosy SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň za sledované 

obdobie roka 2008 dosiahli výšku 7168 tis. Sk. Celková výška nákladov za to isté obdobie 6787 tis. 

Sk. Hospodársky výsledok múzea k  31. 12. 2008 je zisk 381 tis. Sk.  

 
 
Celkové zhodnotenie dosiahnutých výsledkov rozpočtového 
hospodárenia v rozpočtovom roku 2008 so zameraním na 
vlastné špecifiká 
 
                    Schválený       Upravený      Skutočnosť 

                 rozpočet         rozpočet      k 31. 12. 2008 
 
tranféry zo štátneho rozpočtu                          172 204          219 928                219 928 
kapitálový transfér                          64 500            76 669                  76 669  
zo štátneho rozpočtu spolu:                 236 704           296 597                296 597 
kapitálový transfér zo ŠR na ďalšie ob.                                    15 544                  15 544    
celkom zo štátneho rozpočtu                                                312 141                312 141 
 
granty a dary: 
- z Agentúry na podporu výskumu a vývoja                                                            820  
- z Nórskeho finančného mechanizmu                                                       3 561 
- spoluúčasť štátu                                                                                                 628 
- z Európskej komisie                                                             439  
- iné granty                                                    17 196  
- granty zo zahraničia a iné                                                                                    149 
 
- vlastné zdroje:                                     58 750   58 750                 90 916    
suma príjmov spolu:                            295 454 370 891                410 306 
 
celkové výdavky:                                   295 454           355 347               410 197 
 
ROZDIEL:                                       +  109 tis. Sk 
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predstavuje vyššie príjmy v porovnaní s výdavkami.  

 

V štruktúre štátneho rozpočtu sú pre SNM stanovené dve samostatné kapitoly a to 08.2.0.6 

múzeá a galérie a 08.2.0.8 národnostná kultúra. V tejto štruktúre sú sledované aj výdavky podľa 

programov, podprogramov a  prvkov, zdrojov financovania a položiek ekonomickej klasifikácie. 

Hodnotenie finančného plnenia podprogramov, účelovo určených finančných prostriedkov, bežného 

a kapitálového transferu, je na inom mieste tohto hodnotenia.   

 

 

5.7   Podnikateľská činnosť 
 

Slovenské národné múzeum vykonáva podnikateľskú činnosť  na základe živnostenského 

listu reg. č. 2396/99. V roku 2008 bola vykonávaná  podnikateľská činnosť len v SNM – Múzeum 

Bojnice prevádzkovaním parkoviska.  

 

Tabuľka: Podnikateľská činnosť 

rok 2007 2008 

Náklady 81 649,36 103 574,95 
Výnosy 665 379,10 817 854,70 
HV pred zdanením 583 729,74 714 279,75 
Splatná daň 90 692,00 114 640,00 
HV po zdanení 493 037,74 599 639,75 
 

Múzeum Bojnice zaznamenalo vyššie výnosy oproti roku 2008 o 152 475,60 Sk.  

 

Daň z príjmov právnických osôb je vypočítaná len matematicky. Po zostavení daňového 

priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v platnom znení bude známa skutočná výška dane a teda aj čistý zisk z podnikateľskej činnosti 

SNM. 
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6. Personálne otázky 
 
Slovenské národné múzeum malo v roku 2008 stanovený orientačný limit zamestnancov: 

 
Slovenské národné múzeum sa v priebehu roka 2008 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 jednotlivých 
zamestnancov. Nárast priemerného prepočítaného stavu zamestnancov je spôsobený hlavne 
prijímaním väčšieho počtu zamestnancov potrebných na  zabezpečenie sezónnych prác 
v jednotlivých múzeách. 
 

Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM: 

2004 2005 2006 2007 2008 priemerný 
prepočítaný 

stav 451 451 475 480 481,3 

        

 
Napriek skutočnosti, že v SNM došlo v roku 2008 k miernemu nárastu priemernej mesačnej mzdy 
na 18 907,- Sk (valorizácia, časové postupy, mierne úpravy) ešte stále zaostáva za priemernou 
mesačnou mzdou v SR, čo má za následok odliv množstva najschopnejších zamestnancov SNM do 
iných sfér národného hospodárstva.  

Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SNM v Sk : 

2004 2005 2006 2007 2008 priemerná 

mzda 

 12 653 15 155 16 122 17 479 18 907 

 
Pre porovnanie uvádzame: 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve SR za  3 Q roka 2008   21 226,- Sk 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve SR za rok  2007    20 146,- Sk 

08.2.0.6- Múzeá a galérie 
08.2.0.8- Národnostná kultúra 

388 zamestnancov + 40 z VZ = 428 
  50 zamestnancov +   2 z VZ =  52 

Spolu                                                 480  
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Organizačná štruktúra SNM v roku 2008: 

        organizačná zložka stav zamestnancov 
(priem. prepočítaný) 

1. Riaditeľstvo SNM   63,9  
2. SNM-Historické múzeum Bratislava 45,0  
3. SNM-Muzeum Ľudovíta Štúra Modra  8,0  
4. SNM-Archeologické múzeum Bratislava    19,3  
5. SNM-Prírodovedné múzeum Bratislava    (+ APVV 0,3)  28,2  
6. SNM- Slovenských národných rád  Myjava   5,8  
7. SNM-Hudobné múzeum Bratislava 18,5  
8. SNM-Múzeá v Martine 69,9  

a. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku   2,0  
b. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku   1,9  

9. SNM-Múzeum Červený Kameň, Častá  29,1  
10. SNM-Múzeum Bojnice   42,3  
11. SNM-Múzeum Betliar   40,4  
12. SNM-Múzeum Levoča   37,5  
13. SNM-Múzeum Modrý Kameň  15,0  
14. SNM-Múzeum židovskej kultúry Bratislava   11,9  
15. SNM-Múzeum kultúry Karpatských Nemcov Bratislava  4,7  
16. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava 9,0  
17. SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník  22,0  
18. SNM-Múzeum rusínskej kultúry Prešov 3,4  
19. SNM- Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku  Bratislava 3,5  
SPOLU  481,3  

                                                                                                                             
V SNM sú vytvárané také pracovné podmienky pre zamestnancov, aby mohla byť maximálne 
využitá ich odborná schopnosť. Umožňuje a podporuje svojich zamestnancov v tom aby si zvyšovali 
kvalifikáciu formou vysokoškolského štúdia, získavania vedeckých hodností a pod. Tiež 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 2008 zvýšilo kvalifikáciu:        17 zamestnancov 
Školení z oblasti výpočtovej techniky sa zúčastnilo:                    7 zamestnancov 
Školení z oblasti pracovno-právnych predpisov sa zúčastnilo:    121 zamestnancov 
Školení v oblasti kultúrneho manažmentu sa zúčastnilo:       65 zamestnancov 
Študijnú zahraničnú cestu absolvovalo          26 zamestnancov 
 

 
Projekt Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie 

Slovenské národné múzeum, vďaka vlastnej iniciatíve, vypracovalo v roku 2006 pilotný vzdelávací 
projekt s názvom Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie. Projekt získal podporu 
v rámci SOP – Ľudské zdroje a bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Projekt bol 
spustený v novembri 2007 a trval 13 mesiacov – do novembra 2008. Hlavným cieľom projektu bolo 
podporiť SNM pri poskytovaní programov ďalšieho vzdelávania pre rôzne skupiny zamestnancov 
múzea – riadiacich, odborných aj neodborných pracovníkov. Tieto programy podporené aj 
elektronickou formou vzdelávania riešili identifikované slabé stránky a napomáhali transformácií 
SNM na učiacu sa a zákaznícky orientovanú modernú organizáciu. Zámerom realizácie projektu bol 
rozvoj kvalifikácie a flexibility pracovníkov SNM v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti 
múzejníctva a taktiež upevnenie postavenia celoživotného vzdelávania v stratégii rozvoja ľudských 
zdrojov v SNM. Projekt a všetky jeho naplánované aktivity boli v priebehu roka 2008 úspešne 
zrealizované.   
V rámci projektu sa vzdelávali takmer všetci zamestnanci SNM. Jeden z cyklov tréningov Rozvoj 
ľudských zdrojov v kultúrnej organizácií bol určený pre riaditeľov a riadiacich zamestnancov 
jednotlivých múzeí SNM. Kurz bol zameraný na moderné metódy riadenia ľudských zdrojov 
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a vedenie kultúrnej organizácie. Druhou veľkou skupinou, ktorá bola pre tento projekt dôležitá, sú 
odborní zamestnanci SNM (resp. stredný manažment), ktorí sa intenzívne vzdelávali v oblasti 
práce s verejnosťou a v kultúrnom manažmente. V projekte sa nezabudlo ani na neodborných 
zamestnancov múzea - pracovníkov prvého kontaktu s návštevníkmi – pokladníkov, šatniarov, 
strážnu službu a podobne. Títo sú trénovaní v komunikačných zručnostiach, vychádzajúcich zo 
zákazníckeho prístupu k návštevníkovi. Tieto školenia sú doplnené o kurzy anglického jazyka, ktoré 
prebiehajú priamo v múzeách. 

V rámci projektu prebehli nasledujúce aktivity a vzdelávacie cykly:  

1 // Kurz Vedenie ľudí v kultúrnej organizácii 
Cieľová skupina // vedúci zamestnanci SNM, riaditelia, ich zástupcovia, pracovníci, ktorí priamo 
riadia oddelenie alebo odbor a zodpovedajú za priame vedenie ľudí. 
Zameranie cyklu // kurz bol zameraný na skvalitnenie schopností a zručností manažmentu SNM v 
oblasti riadenia ľudských zdrojov. Cieľom cyklu tréningov bolo doplniť odborné a teoretické 
vedomosti riadiacich zamestnancov múzeí SNM o komunikačné a manažérske zručnosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre ich ďalšiu prácu a rozvoj ľudských zdrojov v inštitúcii, kde pracujú. Kurz sa 
zameriaval na základné princípy vedenia organizácie i špecifiká riadenia kultúrnej inštitúcie. 
Tréningová sada pozostávala z troch dvojdňových tréningov, zahraničnej študijnej cesty 
a pracovného stretnutia, zameraného na jej vyhodnotenie. Tréningový cyklus viedli Dušan 
Ondrušek a Karolína Miková zo združenia PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia).  
  
Zahraničná študijná cesta do Veľkej Británie 
Zameranie cesty // V septembri 2008 sa 26 pracovníkov Slovenského národného múzea vrátane 
generálneho riaditeľa zúčastnilo študijnej cesty do vybraných múzeí a inštitúcií vo Veľkej Británii. 
Pobyt bol jedným z vrcholov vzdelávacieho programu Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 
3. tisícročie. Študijná cesta bola zameraná na mapovanie modelov riadenia a fungovania britských 
múzeí. Skupina pracovníkov SNM navštívila najetablovanejšie britské organizácie a v každej z nich 
sa stretla s riaditeľmi, kurátormi, expertmi na oblasť múzejníctva, prácu s verejnosťou, múzejnú 
pedagogiku a pod. Pre SNM to bol významný krok smerom k rozvoju našich múzeí na úroveň 
porovnateľnú s najrozvinutejšími krajinami EÚ a pre jednotlivých pracovníkov múzea jedinečná 
inšpirácia a motivácia pre ich ďalšiu prácu. 
V rámci zahraničnej cesty mali pracovníci múzea jedinečnú príležitosť dozvedieť sa na pôde 
Goldsmiths University o vývoji a problémoch britských múzeí za posledných 20 rokov. V sprievode 
riaditeľov, vedúcich pracovníkov a kurátorov si pozreli nielen výstavy a expozície, ale exkluzívne 
i zákulisie ich príprav v takých výnimočných múzeách, akými nepochybne sú The British Museum, 
Victoria & Albert Museum, Horniman Museum, Kráľovské paláce (Hampton Court Palace), Národné 
múzeum Walesu, či Skanzen St. Fagans.  
 
Realizácia kurzu Angličtina v múzeu – individuálna výučba 
Cieľová skupina // riaditelia špecializovaných múzeí SNM 
Zameranie kurzu // súčasťou vzdelávacieho programu pre riadiacich zamestnancov bol aj kurz 
anglického jazyka, ktorý prebieha v mieste pracoviska. Kurz umožňoval riaditeľom múzeí zvýšiť ich 
komunikačné zručnosti v oblasti anglického jazyka. Sú pre nich veľmi dôležité najmä z dôvodu 
zapojenia sa do medzinárodných sietí a zahraničnej spolupráce v oblasti múzejníctva, ako aj 
z dôvody študovania zahraničnej odbornej literatúry a umožnenia prezentcie múzeí SNM 
v zahraničí. Kurz prebiehal 11 mesiacov a konal sa priamo na pracovisku jednotlivých riaditeľov vo 
všetkých múzeách SNM mimo Bratislavského kraja.  
 
2 // Kurz Práca s publikom  
Cieľová skupina // odborní pracovníci, ktorí v múzeách SNM pripravujú a realizujú vzdelávacie 
programy pre verejnosť, múzejní pedagógovia, kultúrno-výchovní pracovníci. 
Zameranie kurzu // cyklus tréningov bol zameraný na ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov 
SNM v oblasti práce s publikom. Jeho cieľom bolo skvalitnenie schopností a zručností odborných 
pracovníkov v oblasti koncipovania a realizácie vzdelávacích aktivít a podujatí pre verejnosť, 
profesionalizácia pracovníkov SNM v oblasti múzejnej pedagogiky a taktiež posilnenie vzdelávania 
v špecializovaných múzeách SNM. Tréningová sada pozostávala zo štyroch 2,5 dňových stretnutí, 
ktoré sa konali v regionálnych vzdelávacích centrách. Cyklus viedla česká expertka Alexandra 
Brabcová (Praha). Obsah tréningov vychádzal z možností  tréningovej skupiny a potenciálu múzeí, 
ktoré majú v oblasti vzdelávania ľudí.    
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3 // Kurz Kultúrny manažér 
cieľová skupina // odborní pracovníci SNM, stredný manažment, kultúrni manažéri, pracovníci 
oddelení prezentácie, PR a marketingu 
zameranie kurzu // cyklus bol zameraný na rozvoj komunikačných a manažérskych zručností 
odborných zamestnancov SNM. Školenia boli určené pre kultúrnych manažérov, ktorí v múzeu 
pripravujú a realizujú kultúrne aktivity. Cieľom vzdelávacieho programu bola profesionalizácia 
pracovníkov SNM v oblasti kultúrneho manažmentu. Cyklus tréningov účastníkom priblížil ako v 
praxi efektívne využívať nástroje a metódy manažmentu kultúry a ako ich priamo aplikovať v 
inštitúcií, kde pracujú. Cyklus tréningov pozostával zo štyroch 2,5 dňových tréningov a viedli ich 
tréneri a odborníci z Nadácie – Centrum súčasného umenia, Bratislava.  
 
4 // Kurz Angličtina v múzeu pre pracovníkov múzeí 
cieľová skupina // všetci zamestnanci múzeí SNM 
zameranie kurzu //  kurz umožňoval zamestnancom zvýšiť ich komunikačné zručnosti v oblasti 
anglického jazyka. Frekvencia vzdelávania bola 2 vyučovacie hodiny raz do týždňa počas 11 
mesiacov trvania kurzu. Obsahom kurzu boli praktické dohovorenie sa, spoločenská konverzácia 
a vybudovanie odborného slovníka pri prezentácií činnosti SNM.  
 
5 // Kurz Ochrana zbierkových predmetov 
Cieľová skupina // odborní pracovníci SNM, kurátori, kustódi, konzervátori, reštaurátori  
Zameranie kurzu // seminár bol zameraný na rozšírenie teoretických poznatkov a praktických 
zručností pri veľmi špecifickej múzejnej činnosti – ochrana zbierkových predmetov, ktorá vyžaduje 
nielen odbornú prípravu, ale aj bohaté praktické skúsenosti. Kurz trval dva dni a viedli ho Akad. 
mal. Veronika Gabčová a Zdeněk Holý, ktorý sa špecializuje na nábytok a drevo.  
 
6 // Kurz Elektronické spracovanie a digitalizácia zbierok 
Cieľová skupina // odborní pracovníci SNM, kurátori 
Zameranie kurzu // školenie bolo zamerané na moderné nástroje a progresívne informačné 
technológie a ich uvedenie do praxe. Dvojdňové stretnutie viedla Viera Majchrovičová a jeho obsah 
tvorila téma: Tvorba tezauru – riadeného výkladového slovníka múzejnej terminológie. Metodika 
tvorby riadenej terminológie, obsahová štruktúra a teoretické východiská Múzejného tezaura 
(CEMUZ), modul autority on-line a pod. boli hlavnými témami tréningu.  
 
7 // Kurz Komunikácia s návštevníkom 
Cieľová skupina // pracovníci prvého kontaktu s návštevníkom 
Zameranie kurzu // cyklus bol určený pre pracovníkov prvého kontaktu s návštevníkom múzea 
(dozorná služba, pracovníci informácií, pokladníci, šatniari a pod.). Cieľom aktivity bolo zlepšenie 
komunikačných zručností týchto pracovníkov a ich adaptačné vzdelávanie v oblasti nových 
technológií, ktoré pri svojej práci používajú. V každom špecializovanom múzeu SNM, ktoré je mimo 
BA kraja, prebehli dva takéto 5,5 hodinové tréningy. Vzdelávací cyklus viedla spoločnosť 
SalesTeam, ktorá má tento kurz akreditovaný. Jeho účastníci získali certifikát a zvýšili si tak svoju 
pracovnú kvalifikáciu.  
 
Výstupy projektu 

• e-learning / prístupný na webovej stránke projektu  
• web stránka / www.modernemuzeum.snm.sk 
• publikácia / správa z realizácie projektu a jeho evaluácia (zohľadňujúca aj výsledky auditu 

vzdelávacích aktivít, ktorý v rámci projektu prebieha) 
• publicita / tlačové správy, inzercia, letáky, plagáty 
• monitoring / monitorovacie správy 

 

Slovenské národné múzeum sa snaží udržať znížený počet zamestnancov poberajúcich starobný 
dôchodok, aj keď určité činnosti vykonávané v našej organizácii 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. 
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SNM zamestnávalo v roku: 
2004 37 poberateľov starobného dôchodku 
2005 
2006 

39 poberateľov starobného dôchodku 
61 poberateľov starobného dôchodku 

2007 69 poberateľov starobného dôchodku 
2008 61 poberateľov starobného dôchodku 
 
 
 
Zároveň sa snažíme udržať vekovú hranicu zamestnancov prijímaním absolventov stredných či 
vysokých škôl na uvoľnené miesta.  
 
Priemerná veková hranica zamestnancov SNM: 
2004 priemerný vek  v SNM  45 rokov 
2005 
2006 

priemerný vek  v SNM  46 rokov 
priemerný vek  v SNM  46 rokov 

2007 priemerný vek  v SNM  46 rokov 
2008 priemerný vek  v SNM  47 rokov  
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7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 
MK SR v rámci Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2008 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 2008 zabezpečiť zvýšenie návštevnosti o 0,5 % oproti roku 2007. 
 

Plnenie za SNM: 
Celková návštevnosť SNM v roku 2008 bola 1 042 056, čo je  v porovnaní s rokom 2007, kedy bol 
zaznamenaný pokles počtu návštevníkov o 128 485 osôb, pokles počtu návštevníkov o 149 521 
osôb. 
Príčinou je jednoznačne uzatvorenie výstavných priestorov paláca Bratislavského hradu dvoch z  
najnavštevovanejších múzeí v SR  SNM – Historického múzea a SNM – Hudobného múzea. Jedným 
z rozhodujúcich kritérií pri návštevnosti je kvalitný výstavný projekt, ktorý osloví široké spektrum 
návštevníkov, napr. medzi najnavštevovanejšie výstavné projekty realizované v Bratislave môžeme 
spomenúť výstavu Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí, ktorú navštívilo 70 339 a výstavu Théby, 
mesto bohov a faraónov 32 798 návštevníkov.  
 
Cieľ 2: 
V roku 2008 zabezpečiť reštaurovanie 20 000 zbierkových predmetov so zámerom zlepšenia 
fyzického stavu zbierkových fondov. 
 

Plnenie za SNM: 
V roku 2008 SNM zabezpečilo odborné ošetrenie (základné očistenie,  konzervovanie, 
reštaurovanie, preparovanie) 9 143 ks zbierkových predmetov – aj vlastnými prostriedkami, 
aj dodávateľsky.  
 
Cieľ 3: 
„Do roku 2010 zabezpečiť ročný prírastok 15 000 zbierkových predmetov a 5% ročné zvýšenie 
počtu spracovaných záznamov o zbierkových predmetoch 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 2008 nadobudnutých 120 220 ks zbierkových predmetov z toho kúpou 
11 928 ks, vlastným zberom 106 051 ks zbierkových predmetov, darom 2 295 ks zbierkových 
predmetov. 
Počet spracovaných zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii formou elektronického 
spracovania v CEMUZ v SNM bol v roku 2008 32 472.  
 
V Centrálnej evidencii zbierkových predmetov múzeí zapísaných do Registra múzeí v SR bolo 
v roku 2008 elektronicky spracovaných v druhostupňovej evidencii 186 776 nových záznamov 
o zbierkových predmetoch (celkový počet záznamov k 31.12.2007 v CEMUZ 605 645; celkový 
počet záznamov k 31.12.2008 v CEMUZ bol 792 421). 
 
 
Stanovenie cieľa pri akvizičnej činnosti len na počet ks novo získaných zbierkových predmetov sa 
nám javí  ako nevhodné, pretože cieľom akvizičnej činnosti v SNM je predovšetkým nadobúdať 
zbierkové predmety I. kategórie, teda zamerať sa kvalitu, nie kvantitu. Kvantita pri nadobúdaní je 
zväčša len pri akvizícií širšej kolekcie prírodnín alebo iného súboru zbierkových predmetov. 
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8. Hodnotenie a analýza vývoja                       
    Slovenského národného múzea  

 

Spoločenské poslanie, ciele a úlohy Slovenského  národného  múzea ako  vrcholnej 

múzejnej inštitúcie v Slovenskej republike 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, ktorý v  § 11 ods. (3) definuje právne postavenie SNM a jeho úlohy: „Slovenské 

národné múzeum je ... vrcholná zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia 

ustanovizeň,  ústredné informačné, metodické, koordinačné, štatistické a vzdelávacie centrum pre 

oblasť múzejnej činnosti“, ktoré vedie centrálnu evidenciu zbierkových predmetov múzeí, 

 vyjadruje sa o žiadostiach zriaďovateľov a zakladateľov o zápis do Registra múzeí a galérií. Úlohy 

stanovené zákonom konkretizuje  Zriaďovacia listina Slovenského národného múzea,  ktorá 

stanovuje organizačnú štruktúru a hlavné ciele jeho odborných činnosti pri zhromažďovaní, 

ochraňovaní  a sprístupňovaní najmä hnuteľných súčasti kultúrneho dedičstva.  

Špecializované múzeá SNM odvíjajú svoju činnosť od konkrétnych plánov hlavných úloh, 

ktoré sú tvorené v súlade s postavením SNM. Tak ako v uplynulých rokoch aj v roku 2008 bola 

činnosť SNM vo výraznej miere  limitovaná objemom finančných prostriedkov bežného transferu 

a vlastných výnosov. V nominálnom vyjadrení sa jednalo o najvyššiu čiastku akú kedy SNM od MK 

SR obdržalo ako svoj ročný rozpočet. Napriek veľkému úsiliu sa vedeniu inštitúcie po starostlivom 

uvážení všetkých úloh a povinností, ktoré SNM vyplývajú zo zriaďovacej listiny, platnej legislatívy či 

strategických dokumentov Vlády SR iba s veľkým úsilím podarilo zostaviť reálny rozpočet, ktorý by 

koreloval s príspevkom a očakávaným vývojom vlastných výnosov a iných doplňujúcich zdrojov.  

Základným problémom finančných tokov SNM v roku 2008  bola skutočnosť, že veľmi veľká 

časť príspevku bola alokovaná vo forme fakultatívnych financií určených na realizáciu tzv. 

prioritných projektov ( vyše 2,5 mil. € /75 mil. Sk/ ). Aj prostriedky získané z iniciatívy SNM 

z iných zdrojov (Nadácia SPP, Európsky sociálny fond, grantová schéma EHP a NK – spolu takmer 1 

mil. € /30 mil. Sk/) boli prísne účelovo viazané na konkrétne rozvojové aktivity inštitúcie. 

Zostávajúce prostriedky ako v  príspevkovej, tak i  vo výnosovej časti rozpočtu, iba s problémami 

dokázali pokryť všetky obligatórne výdavky a účelovými prostriedkami nepokryté nevyhnutné 

jednorázové náklady. SNM malo teda peniaze na krytie nákladov rozvojových projektov, no nie na 

obligatórne prevádzkové náklady, ktoré sa každoročne výrazne zvyšujú a priam súvisí so správou 

hnuteľného a nehnuteľného majetku.  

Na tvorbu vlastných výnosov SNM v sledovanom období zásadným spôsobom vplýval 

výpadok príjmov zo vstupného na Bratislavskom hrade (priemer za ostatné 3 roky bol cca 220 tis. 

€ /6,55 mil. Sk/).  Nerovnováha medzi potrebami organizácie na saturovanie jej štatutárnych 

činností a prideleným príspevkom na činnosť od zriaďovateľa sa negatívne prejavila aj pri 

zostavovaní plánu hlavných úloh, ktorý musel byť upravovaný a modifikovaný smerom k znižovaniu 
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objemu plánovaných aktivít. Plán hlavných úloh organizácie bol teda plne prispôsobený 

možnostiam štátneho príspevku a plánovaným výnosom organizácie.  Jeho výsledná podoba, 

reflektujúca realitu disponibilných prostriedkov, viedla k redukcii plánovaných aktivít vo všetkých 

oblastiach činnosti múzea – obnova a rekonštrukcia objektov, náklady na odborné ošetrenie 

zbierkových predmetov, realizácia výstav, obnova a rekonštrukcia expozícií.     

SNM aj roku 2008 vyvinulo úspešnú iniciatívu na získanie ďalších zdrojov na nevykryté 

aktivity  organizácie – predovšetkým  na odborné múzejné činnosti, prezentačné a  edičné aktivity. 

Časť prostriedkov bola poskytnutá zriaďovateľom, ktorý navŕšil základný rozpočet SNM o účelové 

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

smerujúce k záchrane a obnove kultúrneho dedičstva,  prezentačných aktivít múzeí minoritných 

kultúr,  na aktivity v oblasti akvizičnej činnosti,  prezentáciu doma i v zahraničí vo všeobecnosti. 

Ako mimoriadne prínosné sa na úrovni MK SR ukázalo  zriadenie prioritného výdavkového titulu vo 

forme programu „Stratégia rozvoja múzeí a galérií“, kde alokované prostriedky pokrývajú vybrané 

úlohy naformulované vládnym materiálom v tejto oblasti.  

SNM sa úspešne darí získavať prostriedky na prezentačné a marketingové aktivity  aj z 

mimo verejných zdrojov. V roku 2008 bola generálnym partnerom SNM opäť Poštová banka a. s., 

hlavným mediálnym partnerom SRo,  a množstvo ďalších súkromných spoločností (Enel Slovenské 

elektrárne, SONY Slovakia.), ktoré poskytli či už finančné prostriedky alebo tovary a služby spolu 

v hodnote cca 166 tis. € /5 mil. Sk/. Bez týchto prostriedkov by sa nepodarilo realizovať  množstvo 

významných prezentačných najmä celomúzejných aktivít.  

Ďalšou možnosťou na získanie mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sa SNM snažilo 

a snaží využiť sú štrukturálne fondy EÚ. Tiež sa realizovali práce súvisiace s projektom SNM, na 

ktorý múzeum získalo peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP: 

Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudobej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. 

Významným úspechom v oblasti získavania mimorozpočtových prostriedkov pre potreby 

organizácie bolo pokračovanie dohody medzi SNM a Nadáciou SPP, ktorá aj v roku 2008 poskytla 

prostriedky pre potreby záchrany a obnovy kultúrneho dedičstva v správe SNM.  

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

dokončiť niektoré komplexnejšie, už dávnejšie rozpracované projekty. Napriek realizácii 

rozsiahlejších prezentácií a akcií využívajúcich vlastné zbierkové fondy či lokality kultúrneho 

dedičstva,  atraktívnym prezentačným projektom  sa v roku 2008 stretávame s poklesom 

návštevnosti SNM ako celku, ale s miernym nárastom vo vybraných ŠOJ (napr. SNM - Múzeá 

v Martine, Spišské múzeum v Levoči, Výstavný pavilón Podhradie).  

Vedenie SNM v hodnotenom období venovalo mimoriadnu pozornosť a zvýšené úsilie 

riešeniu problémov súvisiacich s rekonštrukciou Hradného paláca bratislavského hradu, kde sídlia 

dve špecializované múzeá SNM – Historické múzeum a Hudobné múzeum. Našli sa vyhovujúce  

priestory najmä na uloženie zbierkových predmetov Historického múzea a Hudobného múzea, ako 

aj priestory pre zamestnancov múzeí a špecializované pracoviská oboch múzeí – reštaurátorské 

a konzervátorské  pracoviská. SNM vysoko oceňuje nevyhnutnú podporu a pochopenie zriaďovateľa 

pri riešení problémov vzťahujúcich sa na nájdenie zdrojov pokrývajúcich náklady na sťahovanie 

zbierok ako aj stavebné úpravy nových depozitárnych priestorov.   

Popri úlohách spojených so sťahovaním z Bratislavského hradu SNM v rámci implementácie 

Stratégie rozvoja múzeí a galérií do roku 2011 realizovalo mnohé prioritné projekty najmä v oblasti 
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skvalitnenia vybavenosti špecializovaných múzeí SNM EPS a EZS, zlepšenia uloženia zbierok,  

expozičnej činnosti a práce s školskou mládežou.   

Napriek spomenutým okolnostiam, disponibilné zdroje iba v obmedzenej miere umožňovali 

investovať do veľmi potrebných, ak nie nevyhnutných, komplexných rekonštrukcií nosných stálych 

expozícií, v dostatočnej miere saturovať potreby na skvalitnenie odbornej ochrany zbierkových 

fondov tak v oblasti preventívnej ochrany prostredníctvom skvalitnenia  materiálno-technického 

vybavenia depozitárov, ako aj odborného ošetrenia zbierok.  

Tieto skutočnosti stupňujú vnútornú zadĺženosť SNM, ktorej symptómami je nedobrý technický stav 

spravovaných objektov, morálna a ideová zastaranosť jestvujúcich  expozícií, nedostatočné 

kapacity na ošetrenie zbierok, absencia kvalitných podmienok na poskytovanie všestranných 

služieb verejnosti. 

V roku 2008 sa, žiaľ, nepodarilo v úplnosti udržať trend pozitívneho obratu v zabezpečovaní 

dostatku finančných zdrojov, ktorý bol  naznačovaný v minulom období.  

 
 

Nadobúdanie zbierok a odborná správa zbierok 
 
Akvizičná činnosť  

Jednou z primárnych činností múzea, ako fondovej inštitúcie je akvizičná činnosť, teda 

nadobúdanie zbierkových predmetov. Múzeá SNM v priebehu roka 2008 nadobudli do 

zbierkového fondu 120 220 ks predmetov, prevažne vlastným zberom, prípadne kúpou či darom.  

Začiatkom roka 2008 zriaďovateľ pridelil SNM účelové finančné prostriedky na akvizičnú 

činnosť vo výške 3,5 mil. Sk. Na základe požiadaviek SNM o navýšenie prostriedkov potrebných na 

mimoriadne  akvizície súboru predmetov pochádzajúcich z kaštieľa vo Veľkých Levároch a pre 

Múzeum židovskej kultúry, bol v priebehu roka navýšený rozpočet na akvizície, pričom celková 

výška dotácie dosiahla hodnotu 4 830 800,- Sk, pričom 3 640 000,- Sk bolo určených pre 

špecializované múzeá, 1 190 800,- Sk pre múzeá národnostných a etnických minorít.  

Na základe rozhodnutia Akvizičnej komisie SNM realizovalo Slovenské národné múzeum 

akvizíciu predmetov z kaštieľa vo Veľkých Levároch, ktorej návrh bol spojený s ponukou na 

uplatnenie predkupného práva na hnuteľné pamiatky zapísané v zozname hnuteľných pamiatok. 

Odborné pracovníčky SNM – HM vykonali obhliadku ponúkaných hnuteľností a Komisia pre tvorbu 

zbierok navrhla väčšinu ponúkaných hnuteľných pamiatok získať do zbierok SNM. Komisia 

neodporučila nadobúdať predmety, ktoré sú spojené so stavbou kaštieľa (brány, schodiská a pod). 

Keďže išlo o výnimočnú akvizíciu a predložený zoznam prevyšoval finančný rámec pridelených 

prostriedkov, SNM žiadalo zriaďovateľa o pridelenie financií na túto akvizíciu. MK SR vyhovelo 

žiadosti SNM a presunulo kapitálové prostriedky z prioritného projektu určených na rekonštrukciu 

zbierkových predmetov – domov a usadlostí v SNM – múzeu Slovenskej dediny v Jahodníckych 

hájoch  a prostriedky vo výške 1 114 000,- Sk presunulo na úhradu odplatného prevodu 

hnuteľných kultúrnych pamiatok pochádzajúcich z kaštieľa vo Veľkých Levároch. 

SNM obohatilo svoj zbierkový fond aj ďalšími pozoruhodnými akvizíciami. SNM – Historické 

múzeum, taktiež na základe predkupného práva štátu získalo do zbierok paramentár z 

františkánskeho kostola z Trstenej a nález mincí z Kamenina. 

V SNM – Hudobné múzeum pokračovali v akvizičnej činnosti 5. etapou pozostalosti 

Albrechtovci (triedenie), fondom I. Skuhrovej a fondom J. Pospíšila (triedenie a súpis).  
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Zaujímavé prírastky zaznamenalo SNM – Archeologické múzeum a to najmä realizáciou 

záchranných archeologických akcií v teréne. V sledovanom období to bola predovšetkým realizácia 

"Doplnkového nedeštruktívneho výskumu" na trase diaľnice medzi obcami Turany - Ivachnová na 

severnej D1 na Liptove.  

Do zbierkového fondu SNM – Prírodovedného múzea za rok 2008 pribudlo 7723 

ks zbierkových predmetov.  

V SNM – Múzeá v Martine evidujú za rok 351 prírastkov, v oblasti národopisu a iných 

spoločenských vied sa jedná o zbierkové predmety, získané pre Múzeum slovenskej dediny k 

zariaďovaniu ďalších objektov a hlavne akvizície pre menšinové múzeá, kde za pozornosť stojí 

napr. získanie časti knihárskej dielne J. Vrtílka či akvizície od súčasných rómskych výtvarníkov.  

Cieľavedomou akvizičnou činnosťou bolo do SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek 

získaných 94 prírastkov, čím obohatili zbierku bábkarských kultúr z oblasti rodinných a spolkových 

bábkových divadiel, bábkarských súborov 60. rokov 20. storočia a súčasných stálych bábkových 

divadiel v Bratislave a Nitre.  

SNM – Múzeum Bojnice získalo v akvizičnej činnosti nasledujúce predmety - nákup 4 

obrazov, dar 1 piecky a zberom 35 predmetov. Sú to predmety, ktoré doteraz neboli evidované a 

táto skutočnosť bola zistená pri sťahovaní sochárskeho depozitára v roku 2007. 

Nové akvizície vykazuje aj SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra, SNM – Spišské múzeum, SNM – 

Múzeum Červený Kameň, SNM – Múzeum Slovenských národných rád, SNM – Múzeum ukrajinskej  

kultúry, SNM - Múzeum židovskej kultúry, SNM – Múzeum kultúry Chorvátov, SNM – Múzeum 

kultúry karpatských Nemcov a SNM - Múzeum kultúry Maďarov. Expozíciu v kaštieli Imre Madácha 

v Dolnej Strehovej (MKMS) sa podarilo rozšíriť historickým nábytkom zapožičaným zo SNM - 

Historického múzea. SNM - Múzeum židovskej kultúry získalo aj mimoriadnu akvizíciu – striebornú 

filigránovú korunu na tóru. 

 

Akvizičná činnosť Slovenského národného múzea – komplexná 
tabuľka 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Archeológia 111 1 960 35 392 31 135 45 1 433 0 0 

História 636 757 116 138 331 370 228 299 0 0 

Národopis 315 370 4 4 273 327 42 43 0 0 

Dejiny umenia 218 256 35 35 181 219 2 2 0 0 

Dejiny hudby 123 3 501 0 0 118 3 294 5 207 0 0 

Numizmatika 1 103 0 0 1 103 0 0 0 0 

Iné spoločenské vedy 313 620 0 0 253 537 60 83 0 0 

Spoločenské vedy spolu 1 717 7 567 190 569 1 188 4 985 382 2 067 0 0 

Mineralógia - petrografia 5 21 1 9 2 8 2 4 0 0 

Paleontológia 6 3 715 0 0 6 3 715 0 0 0 0 

Botanika 10 1 234 4 452 4 560 2 222 0 0 

Zoológia 19 
107 
592 13 

104 
930 5 2 660 1 2 0 0 

Antropológia 6 91 6 91 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 46 112 24 105 17 6 943 5 228 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: 

653 482 

Prírastky spolu 1 763 
120 
220 214 

106 
051 1 205 

11 
928 387 2 295 0 0 

Akvizičná činnosť Slovenského národného múzea – jednotlivé 
múzeá 

SNM - Archeologické múzeum 

 
Prírastky 
spolu: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Archeológia 107 1 942 35 392 31 135 41 1 415 0 0 

Spoločenské vedy spolu 107 1 942 35 392 31 135 41 1 415 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 107 1 942 35 392 31 135 41 1 415 0 0 

SNM - Etnografické múzeum 

 
Prírastky 
spolu: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Národopis 147 147 0 0 139 139 8 8 0 0 

Iné spoločenské vedy 191 191 0 0 173 173 18 18 0 0 

Spoločenské vedy spolu 338 338 0 0 312 312 26 26 0 0 

Zoológia 13 104 
930 

13 104 
930 

0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 13 
104 
930 

13 
104 
930 

0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 351 
105 
268 13 

104 
930 312 312 26 26 0 0 

SNM - Historické múzeum 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 54 56 13 13 40 42 1 1 0 0 

Národopis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dejiny umenia 50 61 0 0 50 61 0 0 0 0 

Numizmatika 1 103 0 0 1 103 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 105 220 13 13 91 206 1 1 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 105 220 13 13 91 206 1 1 0 0 

SNM - Hudobné múzeum 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: ks: 

prír. 
č.: ks: 

prír. 
č.: ks: 

prír. 
č.: ks: 

prír. 
č.: ks: 
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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 hudby 123 3 501 0 0 118 3 294 5 207 0 0 

Spoločenské vedy spolu 123 3 501 0 0 118 3 294 5 207 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 123 3 501 0 0 118 3 294 5 207 0 0 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 

 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 94 392 0 0 80 364 14 28 0 0 

Spoločenské vedy spolu 94 392 0 0 80 364 14 28 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 94 392 0 0 80 364 14 28 0 0 

SNM - Múzeum Betliar 

 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 

SNM - Múzeum Bojnice 

 
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 40 40 35 35 4 4 1 1 0 0 

Spoločenské vedy spolu 40 40 35 35 4 4 1 1 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 40 40 35 35 4 4 1 1 0 0 

 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

 Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Národopis 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
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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: 

História 7 32 0 0 7 32 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 7 32 0 0 7 32 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 7 32 0 0 7 32 0 0 0 0 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 39 50 39 50 39 50 0 0 0 0 

Národopis 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 

Dejiny umenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 43 54 43 54 43 54 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 43 54 43 54 43 54 0 0 0 0 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Národopis 38 78 0 0 38 78 0 0 0 0 

Dejiny umenia 20 44 0 0 20 44 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 59 123 0 0 59 123 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 59 123 0 0 59 123 0 0 0 0 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

 
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 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 

 
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 28 37 0 0 0 0 28 37 0 0 

Spoločenské vedy spolu 28 37 0 0 0 0 28 37 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 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: 

Prírastky spolu 28 37 0 0 0 0 28 37 0 0 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: 

História 9 10 0 0 7 8 2 2 0 0 

Národopis 76 91 0 0 72 86 4 5 0 0 

Dejiny umenia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 86 102 0 0 80 95 6 7 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 86 102 0 0 80 95 6 7 0 0 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: 

História 51 91 0 0 31 31 20 60 0 0 

Spoločenské vedy spolu 51 91 0 0 31 31 20 60 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 51 91 0 0 31 31 20 60 0 0 

SNM - Prírodovedné múzeum 

 
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 5 21 1 9 2 8 2 4 0 0 

Paleontológia 6 3 715 0 0 6 3 715 0 0 0 0 

Botanika 10 1 234 4 452 4 560 2 222 0 0 

Zoológia 6 2 662 0 0 5 2 660 1 2 0 0 

Antropológia 6 91 6 91 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 33 7 723 11 552 17 6 943 5 228 0 0 

Prírastky spolu 33 7 723 11 552 17 6 943 5 228 0 0 

 

SNM - Spišské múzeum 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Archeológia 4 18 0 0 0 0 4 18 0 0 

História 403 434 0 0 200 200 203 234 0 0 

Národopis 38 38 0 0 8 8 30 30 0 0 

Dejiny umenia 107 107 0 0 106 106 1 1 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: 

Spoločenské vedy spolu 552 597 0 0 314 314 238 283 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 552 597 0 0 314 314 238 283 0 0 

SNM-Múzeum Červený Kameň 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: prír. 
č.: 

ks: 

História 72 83 64 75 6 6 2 2 0 0 

Spoločenské vedy spolu 72 83 64 75 6 6 2 2 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 72 83 64 75 6 6 2 2 0 0 

 

Odborná evidencia zbierkového fondu 

Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov  
Špecializované múzeá SNM v roku 2008 priebežne spracovávali zbierkový fond podľa platnej 

legislatívy – vyhláška 342/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej správe múzejných 

zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov – v informačnom systéme ESEZ 

(Elektronické spracovanie evidencie zbierok), ktorý umožňuje prácu prostredníctvom internetu. 

K 31.12.2008 vykazuje SNM  zaevidovaných 440 928 prírastkových čísel, čo predstavuje 3 866 375 

ks zbierkových predmetov. Skatalogizovaných je 3 764 354 ks a úbytok za sledované obdobie 

predstavuje 1 569 zbierkových predmetov. 

 

V spracovaní zbierkového fondu SNM existujú v špecializovaných múzeách veľké rozdiely. Dôraz bol 

doteraz kladený predovšetkým na kvantitu a obsah záznamov v niektorých prípadoch nezodpovedá 

štandardu vyžadovaného vyhláškou. Preto boli v  roku  2008  múzeá SNM usmerňované tak aby 

značnú časť svojich aktivít venovali kontrole kvality záznamov  a „čisteniu“ svojich databáz 

(dopĺňanie existujúcich záznamov, odstraňovanie duplicitných a pod.).  

Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov – komplexný 
prehľad za SNM 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 134 710 178 294 171 038 173 682 0 0 

História 70 290 166 794 118 790 157 163 2 2 

Národopis 135 038 151 263 143 158 147 614 0 0 

Dejiny umenia 42 056 49 939 42 263 46 828 0 0 

Dejiny hudby 6 346 131 254 113 411 113 574 0 0 

Numizmatika 6 853 98 773 115 178 118 188 0 0 

Iné spoločenské vedy 30 369 38 204 30 102 33 825 1 567 1 567 
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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 

425 662 814 521 733 940 790 874 1 569 1 569 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 

Geológia 1 099 1 571 1 099 1 571 0 0 

Mineralógia - petrografia 2 247 25 533 24 101 25 227 0 0 

Paleontológia 1 429 396 241 29 124 389 366 0 0 

Botanika 887 483 146 874 483 117 0 0 

Zoológia 9 400 2 136 703 20 050 2 065 147 0 0 

Antropológia 203 8 648 9 040 9 040 0 0 

Prírodné vedy spolu 15 265 3 051 842 84 288 2 973 468 0 0 

Zbierky spolu 440 928 3 866 375 818 229 3 764 354 1 569 1 569 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 19 331 4 410 15 752 

Archeológia 23 105 880 2 572 

História 14 359 7 367 11 767 

Národopis 22 019 7 127 30 401 

Dejiny umenia 11 495 9 376 9 807 

Dejiny hudby 2 458 1 240 34 

Numizmatika 1 327 1 369 1 295 

Iné spoločenské vedy 7 010 1 308 9 455 

Dejiny techniky 1 0 1 

Geológia 406 0 1 183 

Mineralógia - petrografia 76 0 0 

Paleontológia 3 520 2 596 0 

Botanika 3 172 0 166 

Zoológia 2 454 0 1 424 

Spolu 110 641 34 773 83 857 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 13 233 

Celkový stav: 407 256 

 

Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov – jednotlivé 
múzeá 

SNM - Archeologické múzeum 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 112 340 153 258 148 743 148 743 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 112 340 153 258 148 743 148 743 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 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: 

Zbierky spolu 112 340 153 258 148 743 148 743 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 20 660 500 0 

Spolu 20 660 500 0 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 913 

Celkový stav: 36 256 

SNM - Etnografické múzeum 

 
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 13 212 16 106 13 128 16 013 0 0 

Národopis 99 185 101 309 99 023 101 145 0 0 

Dejiny umenia 13 515 13 515 13 499 13 503 0 0 

Numizmatika 414 847 414 847 0 0 

Iné spoločenské vedy 10 208 15 569 9 819 11 208 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 154 765 165 578 154 112 160 945 0 0 

Geológia 1 099 1 571 1 099 1 571 0 0 

Mineralógia - petrografia 959 1 236 956 1 232 0 0 

Paleontológia 509 945 397 502 0 0 

Botanika 93 13 621 93 13 621 0 0 

Zoológia 4 930 556 928 4 922 493 395 0 0 

Prírodné vedy spolu 7 590 574 301 7 467 510 321 0 0 

Zbierky spolu 162 355 739 879 161 579 671 266 0 0 
 

 
 
 

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 77 6 1 054 

Národopis 11 007 909 20 427 

Dejiny umenia 939 171 1 423 

Iné spoločenské vedy 2 493 0 4 867 

Geológia 406 0 1 183 

Botanika 78 0 166 

Zoológia 857 0 1 424 

Spolu 15 857 1 086 30 544 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 214 

Celkový stav: 66 505 
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SNM - Historické múzeum 

 V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 23 380 67 423 58 440 74 530 0 0 

Národopis 18 275 26 324 24 315 24 840 0 0 

Dejiny umenia 14 288 19 570 14 646 18 258 0 0 

Numizmatika 4 579 93 368 112 909 112 947 0 0 

Iné spoločenské vedy 332 383 553 763 1 567 1 567 

Spoločenské vedy 
spolu 

60 854 207 068 210 863 231 338 1 567 1 567 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 60 854 207 068 210 863 231 338 1 567 1 567 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 10 615 0 10 615 

História 2 019 1 538 2 019 

Národopis 780 421 780 

Dejiny umenia 219 189 219 

Numizmatika 1 270 1 351 1 270 

Spolu 14 903 3 499 14 903 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 3 495 

Celkový stav: 143 446 

 

SNM - Hudobné múzeum 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Dejiny hudby 4 971 122 648 107 973 107 973 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

4 971 122 648 107 973 107 973 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 4 971 122 648 107 973 107 973 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Dejiny hudby 1 242 1 203 34 

Spolu 1 242 1 203 34 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 418 

Celkový stav: 11 376 
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SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 2 443 4 990 2 443 4 990 0 0 

História 250 505 250 505 0 0 

Národopis 908 1 096 908 1 096 0 0 

Dejiny umenia 73 86 73 86 0 0 

Numizmatika 39 2 438 39 2 438 0 0 

Iné spoločenské vedy 3 842 6 207 3 745 5 812 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

7 555 15 322 7 458 14 927 0 0 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 

Paleontológia 42 1 001 42 1 001 0 0 

Prírodné vedy spolu 42 1 001 42 1 001 0 0 

Zbierky spolu 7 598 16 335 7 501 15 940 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 2 443 253 2 443 

História 250 3 250 

Národopis 908 69 908 

Dejiny umenia 73 0 73 

Numizmatika 39 0 7 

Iné spoločenské vedy 3 748 839 3 819 

Dejiny techniky 1 0 1 

Paleontológia 42 0 0 

Spolu 7 504 1 164 7 501 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 020 

Celkový stav: 3 139 

SNM - Múzeum Betliar 

 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 
  

Elektronická evidencia zbierok: 
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Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 570 110 2 919 

Spolu 570 110 2 919 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 110 

Celkový stav: 680 

SNM - Múzeum Bojnice 

 V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Dejiny umenia 5 187 5 797 5 229 5 797 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

5 187 5 797 5 229 5 797 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 5 187 5 797 5 229 5 797 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Dejiny umenia 5 654 5 654 5 654 

Spolu 5 654 5 654 5 654 

 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 16 178 

 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

 
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 48 48 0 0 0 0 

Národopis 1 637 2 092 1 431 1 431 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

1 753 2 208 1 431 1 431 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 1 753 2 208 1 431 1 431 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 511 30 0 

Spolu 511 30 0 
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Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 460 

Celkový stav: 490 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

 V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 1 017 2 358 2 250 2 261 0 0 

Národopis 935 2 361 2 247 2 252 0 0 

Dejiny umenia 327 647 627 628 0 0 

Numizmatika 15 18 18 18 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 2 294 5 384 5 142 5 159 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 2 294 5 384 5 142 5 159 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 5 137 4 380 5 137 

Spolu 5 137 4 380 5 137 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 300 

Celkový stav: 5 280 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 351 487 346 366 0 0 

Národopis 321 450 302 424 0 0 

Dejiny umenia 74 74 74 74 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

746 1 011 722 864 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 746 1 011 722 864 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 372 333 26 

Národopis 411 411 234 

Dejiny umenia 74 73 43 

Spolu 857 817 303 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 109 

Celkový stav: 738 
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SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 

 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 251 1 383 207 897 0 0 

Národopis 1 833 2 519 1 749 2 349 0 0 

Dejiny umenia 481 633 475 599 0 0 

Numizmatika 8 164 0 0 0 0 

Iné spoločenské vedy 1 042 1 043 1 040 1 040 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

3 616 5 750 3 471 4 885 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 3 616 5 750 3 471 4 885 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 130 20 130 

Národopis 2 008 250 2 008 

Dejiny umenia 432 228 432 

Iné spoločenské vedy 0 0 0 

Spolu 2 570 498 2 570 

 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 500 

Celkový stav: 1 175 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 0 0 0 0 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 0 0 0 0 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 0 0 0 

Spolu 0 0 0 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 0 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
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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 2 367 2 529 2 367 2 529 0 0 

Dejiny umenia 65 65 65 65 0 0 

Numizmatika 18 18 18 18 0 0 

Iné spoločenské vedy 769 826 769 826 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

6 194 7 208 6 194 7 208 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 6 194 7 208 6 194 7 208 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 2 0 2 

História 2 973 2 479 2 973 

Národopis 2 367 2 347 2 367 

Dejiny umenia 65 57 65 

Numizmatika 18 18 18 

Iné spoločenské vedy 769 469 769 

Spolu 6 194 5 370 6 194 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 543 

Celkový stav: 6 330 

 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 7 834 45 117 20 145 31 557 0 0 

Národopis 7 108 10 043 8 385 9 046 0 0 

Dejiny umenia 3 246 4 492 2 905 2 905 0 0 

Dejiny hudby 1 375 8 606 5 438 5 601 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 19 563 68 258 36 873 49 109 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 19 563 68 258 36 873 49 109 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 5 852 616 134 

Národopis 4 500 2 579 3 536 

Dejiny umenia 2 530 1 320 200 

Dejiny hudby 1 216 37 0 

Spolu 14 098 4 552 3 870 
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Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 685 

Celkový stav: 10 575 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 

 V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 1 300 2 919 2 012 2 012 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

1 300 2 919 2 012 2 012 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 1 300 2 919 2 012 2 012 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 2 012 1 730 1 730 

Spolu 2 012 1 730 1 730 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 216 

Celkový stav: 7 478 

SNM - Prírodovedné múzeum 

 
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 1 288 24 297 23 145 23 995 0 0 

Paleontológia 878 394 295 28 685 387 863 0 0 

Botanika 794 469 525 781 469 496 0 0 

Zoológia 4 201 1 579 497 14 859 1 571 474 0 0 

Antropológia 203 8 648 9 040 9 040 0 0 

Prírodné vedy spolu 7 364 2 476 262 76 510 2 461 868 0 0 

Zbierky spolu 7 364 2 476 262 76 510 2 461 868 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 3 068 0 0 

Mineralógia - petrografia 76 0 0 

Paleontológia 3 478 2 596 0 

Botanika 3 094 0 0 

Zoológia 1 597 0 0 

Spolu 11 313 2 596 0 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 601 
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Fotodokumentácia zbierok: 

Celkový stav: 42 345 

SNM - riaditeľstvo 

 
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 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 0 0 0 0 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Spolu 0 0 0 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 0 

 

 

SNM - Spišské múzeum 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 1 471 1 485 1 467 1 467 0 0 

História 4 848 5 902 4 445 4 775 0 0 

Národopis 2 464 2 535 2 426 2 497 0 0 

Dejiny umenia 1 077 1 146 970 1 039 0 0 

Numizmatika 1 759 1 830 1 759 1 830 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

11 619 12 898 11 067 11 608 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 11 619 12 898 11 067 11 608 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 0 127 127 

História 104 532 532 

Národopis 38 141 141 

Dejiny umenia 4 193 193 

Spolu 146 993 993 

 
Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 177 

Celkový stav: 10 942 
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SNM-Múzeum Červený Kameň 

 V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 11 128 11 152 10 980 10 980 2 2 

Dejiny umenia 2 733 2 750 2 710 2 710 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

13 861 13 902 13 690 13 690 2 2 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 13 861 13 902 13 690 13 690 2 2 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Dejiny umenia 1 505 1 491 1 505 

Spolu 1 505 1 491 1 505 

 

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 472 

Celkový stav: 44 323 

 

Budovanie centrálnej evidencie zbierkových predmetov v SR:  
projekt CEMUZ 

Odborné pracoviská SNM poskytovali priebežne počas celého roka múzeám SR metodickú pomoc 

a podporu formou školení, prezentácií a konzultácií ku katalogizačnému systému ESEZ, 

i k ostatným aktivitám a dokumentácie, týkajúcich sa spracovania zbierok. 

Odborní pracovníci špecializovaných múzeí SNM spracovávali v roku 2008 dáta v rôznych 

informačných systémoch. V SNM – Prírodovednom múzeu pribudlo v systéme Herbárový 

management 3094 nových záznamov. Pokračovala aj evidencia obrazového a dokumentačného 

materiálu (napr. v SNM – Múzeu Bojnice bol do informačného systému ProMuzeum prepísaný z 

evidenčných kníh fotoarchív, ktorý obsahuje 16178 položiek).  

ESEZ 4G 

Najvýznamnejšou aktivitou roka 2008 v oblasti budovania centrálnej evidencie zbierok v SR bolo 

spracovanie analytických podkladov a vývoj systému ESEZ 4. generácie (ESEZ 4G). Predstavuje 

plne integrovaný systém zodpovedajúci medzinárodným normám (koncepčná súčasť DIS MK SR), 

v ktorom sú implementované metodické nástroje, zaručujúce medzinárodnú interoperabilitu. 

Obsahuje nástroje pre komplexné odborné, evidenčné spracovanie a digitalizáciu zbierok. ESEZ 4G 

ako základný nástroj na tvorbu jednotného vedomostného systému múzeí SR, vyžaduje 

kvalifikovaný prístup k spracovaniu systému informácií a tým zabezpečuje požadovanú vysokú 

úroveň odborného spracovania zbierok.  

 

Budovanie vedomostného systému múzeí 
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V roku 2007 bol vyvinutý a otestovaný modul Autority (Múzejný tezaurus) – súčasť nástrojov 

CEMUZ – určený na spracovanie terminologických slovníkov. V roku 2008 pracovisko CEMUZ 

postupne spracovalo základ riadenej terminológie pre odborný popis a klasifikáciu 

spoločenskovedných zbierok. Popri terminologických slovníkoch, ktoré sú základným integračným 

nástrojom jednotného tezauru múzeí SR (jednotného vedomostného systému) – sa SNM pokúsilo 

poskytnúť múzeám aj možnosť využívať a podieľať sa na tvorbe personálnych a korporatívnych 

autorít, ktoré spracúva SNK. Následne bola prevedená konverzia autorít a analýza údajov. 

Vzhľadom na vysoký stupeň informačnej fragmentárnosti a skutočnosť, že sa s autoritami, ktoré 

spravuje SNK nedá pracovať on-line, ustúpilo pracovisko CEMUZ od ich používania v ESEZ on-line 

(do doby, kedy SNK umožní on-line dopĺňať údaje a tvoriť autoritatívne záznamy prostredníctvom 

štandardných nástrojov).  

Tvorcovia tezaura analyzovali a postupne dopĺňali aj záznamy o geografických výrazoch, ktoré boli 

skonvertované z databázy Úradu geodézie, kartografie a katastra, a stali sa jeho integrálnou 

súčasťou. 

 

Metodika digitalizácie zbierkových predmetov  

V 1. polroku 2008 spracovalo pracovisko CEMUZ základné štandardy digitalizácie 

trojrozmerných predmetov v zbierkach kultúrnych inštitúcií, ktoré budú uplatnené v projekte 

digitalizácie 3D kultúrnych objektov. V 2. polovici roka participovalo aj na štúdii uskutočniteľnosti 

v múzejných zariadeniach SR. 

Z hľadiska identifikácie a následnej ochrany zbierkového fondu prebehla v roku 2008 príprava 

na využitie RFID čipov na identifikáciu zbierkových predmetov. Ich využitie plánuje SNM 

začať pilotným projektom v SNM – Múzeu židovskej kultúry. 

Slovenské národné múzeum je správcom Centrálnej evidencie múzejných zbierok – CEMUZ. 

Odborne spracované – skatalogizované záznamy o zbierkových predmetoch múzeí SNM sa 

v elektronickej podobe následne importujú do databázy CEMUZ.  

Pracovisko CEMUZ zabezpečovalo v roku 2008 pre múzeá SR prevádzku všetkých technologických 

modulov CEMUZ prostredníctvom firmy EDICO SK.  V decembri 2008 boli fyzicky premiestnené 

všetky servery a zároveň sa zjednotili všetky doménové adresy tak, aby boli odvodené od názvu 

modulu:   

Centrálny katalóg zbierok múzeí SR (CEMUZ) - http://www.cemuz.sk 

Portál CEMUZ – prístup k modulom a komunikácia - http://portal.cemuz.sk 

ESEZ 4G  – katalogizačný modul (4. generácia) - http://esez.cemuz.sk 

Autority – jednotná múzejná terminológia (tezaurus) - http://autority.cemuz.sk 

 

Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a EZS 

V priebehu roka 2008 bolo vďaka prostriedkom z podprogramu „Stratégia múzeí a galérií“ 

zrealizovaných spolu 11 projektov  modernizácie a nových inštalácií systémov EPS, EZS a to 

v múzeách: SNM – Prírodovedné múzeum, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, SNM – múzeum 

v Levoči, SNM – Múzeá v Martine, SNM – Hudobné múzeum, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na 
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Slovensku, SNM – múzeum SNR na Myjave, SNM – múzeum hrad Červený kameň. Išlo o jednu 

z najväčších aktivít v priebehu jedného roka v tejto oblasti ochrany zbierok.  

Slovenské národné múzeum venuje trvalú pozornosť stavu bezpečnosti a ochrany zbierok 

v jednotlivých múzeách. V zmysle platných STN a smerníc sa pravidelne realizujú revízie EZS, EPS, 

ručných hasiacich prístrojov, hydrantov, komínov a elektrozariadení. SNM – Múzeum ukrajinskej 

kultúry v priebehu roka vo svojej expozícií v prírode realizoval opravu striech objektov ľudovej 

architekúry.  

SNM pripravilo interný metodický materiál, týkajúci sa ochrany zbierok a depozitárov. 

V rámci návrhov projektov zo štrukturálnych fondov sa plánuje použitie rádiofrekvenčných 

identifikátorov (RFID).  

V 1. polroku bol pripravený spoločný projekt "Program ochrany a obnovy objektov ľudovej 

architektúry v múzeách v prírode v Martine a vo Svidníku" z Nórskeho finančného mechanizmu a 

Finančného mechanizmu EHP.  

 

 
Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a EZS – 
komplexný prehľad za SNM 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 303 113,90   

Výstavné priestory: 7 591,70   

Depozitárne priestory: 13 512,90   

Pracovne: 5 187,40   

Prednáškové miestnosti: 1 277,20   

Dielne a laboratória: 1 758,24   

Iné priestory: 28 013,00   

Spolu: 360 454,34  

Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a EZS - 
jednotlivé múzeá 

SNM - Archeologické múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 400,00 áno áno 

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 čiastočne 

Spolu: 2 472,00  

SNM – múzeá v Martine 
 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 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Prednáškové miestnosti: 192,00 nie čiastočne 

Dielne a laboratória: 359,00 áno áno 

Iné priestory: 2 413,00 čiastočne čiastočne 

Spolu: 179 212,00  

SNM - Historické múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 0,00   

Výstavné priestory: 489,00   

Depozitárne priestory: 2 181,00 čiastočne čiastočne 

Pracovne: 235,10 nie nie 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 193,24 áno áno 

Iné priestory: 0,00   

Spolu: 3 098,34  

SNM - Hudobné múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 160,00 nie čiastočne 

Výstavné priestory: 167,00 čiastočne áno 

Depozitárne priestory: 944,00 nie áno 

Pracovne: 133,00 čiastočne čiastočne 

Prednáškové miestnosti: 60,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 60,00 nie áno 

Iné priestory: 1 311,00 áno nie 

Spolu: 2 835,00  

 

 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
 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  

SNM - Múzeum Betliar 
 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 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Prednáškové miestnosti: 89,50 nie áno 

Dielne a laboratória: 296,00 nie áno 

Iné priestory: 4 937,50 nie čiastočne 

Spolu: 11 358,20  

SNM - Múzeum Bojnice 
 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 

Dielne a laboratória: 237,00 áno áno 

Iné priestory: 6 025,00 áno áno 

Spolu: 11 103,00  

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 120,00  áno 

Výstavné priestory: 80,00  áno 

Depozitárne priestory: 60,00  čiastočne 

Pracovne: 32,00  áno 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 0,00   

Spolu: 292,00  

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 103,50 áno áno 

Výstavné priestory: 0,00   

Depozitárne priestory: 37,40 áno áno 

Pracovne: 61,20 áno nie 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 251,00 áno nie 

Spolu: 453,10  

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 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  
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SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 260,00 áno áno 

Výstavné priestory: 70,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 100,00 áno áno 

Pracovne: 100,00 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 70,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 0,00 nie  

Iné priestory: 80,00 nie áno 

Spolu: 680,00  

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 120,00 áno áno 

Výstavné priestory: 103,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 34,80 čiastočne áno 

Pracovne: 89,40 čiastočne čiastočne 

Prednáškové miestnosti: 34,30 čiastočne nie 

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 0,00   

Spolu: 381,50  

 

 

 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 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  

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 112 000,00 čiastočne čiastočne 

Výstavné priestory: 195,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 400,00 čiastočne áno 

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  
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SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 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  

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 1 892,00 áno áno 

Výstavné priestory: 0,00   

Depozitárne priestory: 1 667,00 áno  

Pracovne: 310,00 áno nie 

Prednáškové miestnosti: 190,00 áno nie 

Dielne a laboratória: 147,00 áno áno 

Iné priestory: 96,00 čiastočne nie 

Spolu: 4 302,00  

SNM - riaditeľstvo 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 0,00   

Výstavné priestory: 2 750,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 180,00 áno áno 

Pracovne: 1 047,00 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 88,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 120,00 čiastočne čiastočne 

Iné priestory: 5 445,00 čiastočne čiastočne 

Spolu: 9 630,00  

 

SNM - Spišské múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 1 969,00 čiastočne áno 

Výstavné priestory: 100,00 čiastočne áno 

Depozitárne priestory: 562,00 áno áno 

Pracovne: 198,00 áno čiastočne 

Prednáškové miestnosti: 50,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 44,00 áno áno 

Iné priestory: 2 097,00 čiastočne čiastočne 

Spolu: 5 020,00  

SNM-Múzeum Červený Kameň 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 2 051,20 áno áno 

Výstavné priestory: 513,50 áno áno 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

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  

 

 

 

 

Kustódi zbierok Slovenského národného múzea (bez 
textu) 

SNM - Archeologické múzeum 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

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

10 

 

SNM - Etnografické múzeum 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Archeologické Horváth S., 1 

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

9 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Pekariková B., Oláhová A., 2 

Historické Peťko T., Králiková E., Sedláčková M. 2 

Botanické Očka S., 1 

Zoologické Straka V., Astaloš B., 2 

Geologické Bendík A., 1 

SNM - Historické múzeum 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické 
Mgr. Martin Besedič, Mgr. Michal Pírek, Mgr. Juraj Herman, Mgr. 
Peter Tomčík, Mgr. Jarmila Gerbocová, Mgr. art. Patrícia 
Klöcklerová 

6 

Národopisné 
PhDr. Magdaléna Mrázová, PhDr. Jasna Gaburová, Mgr. Júlia 
Domaracká (od 1.3.2008) 

3 

Numizmatické Mgr. Marek Budaj, Mgr. Branislav Panis 2 

Z dejín výtvar. 
umenia 

PhDr. Anna Kližanová, PhDr. Andrea Milanová 2 

SNM - Hudobné múzeum 
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Zbierky: Kustódi: Počet: 

Z dejín hudby Marta Černoková, Mgr. Sylvia Urdová 2 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
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 

Mgr.E.Antolová 2 

SNM - Múzeum Betliar 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické  1 

 

SNM - Múzeum Bojnice 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Katarína Malečková  1 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Ján Papco 1 

 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Národopisné J. Domaracká, P. Jarošová 2 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické RNDr. Ondrej Pöss, CSc. 1 

Národopisné Mgr. Rastislav Fiľo 1 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Rastislav Fiľo 1 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Mgr. Alexander Papp 1 

Národopisné Mgr. Sylvia Siposová 1 

Z dejín výtvar. 
umenia Mgr. Gabriel Hushegyi 1 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Mgr. Sylvia Hrdlovičová 5 054 
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Zbierky: Kustódi: Počet: 

Z dejín výtvar. 
umenia Mgr. Sylvia Hrdlovičová 633 

Z dejín literatúry PhDr. Beáta Mihalkovičová 18 318 

Historické Mgr. Agáta Petrakovičová 5 686 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické PaedDr. Rastislav Púdelka, Vanda Slezáková 3 

Národopisné Vanda Slezáková 3 

Z dejín výtvar. 
umenia 

PaedDr. Rastislav Púdelka 1 

Z dejín literatúry PaedDr. Rastislav Púdelka 1 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
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 PhDr. N. Varcholová 1 

Z dejín výtvar. 
umenia 

PaedDr. L. Puškár 1 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.  1 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Antropologické Šefčáková A., RNDr., PhD.; 1 

Botanické 
Uhlířová J., RNDr.; Kautmanová I., RNDr.; Slezáková V., Mgr., 
PhD. (MD); Vidékyová K., Mgr. 4 

Zoologické Nelišerová E., RNDr.; Gregor M., Mgr.;  2 

Paleontologické Ďurišová A., RNDr.; Klepsatel P., Mgr.,  2 

Zoologické 
Kautman J., Mgr.; Cséfalvay R., Mgr., PhD. (do 30.04.08); 
Janský V., RNDr.; Rychlík I. (od 01.05.2008), RNDr.; 

3 

SNM - riaditeľstvo 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

 

SNM - Spišské múzeum 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Národopisné Felberová Mária,PhDr. 1 

Historické Petruška Ľuboš, Mgr. 1 

Archeologické Stejskal Martin,Mgr. 1 
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Zbierky: Kustódi: Počet: 

Z dejín výtvar. 
umenia Novotná Mária,PhDr.,Uharčeková-Pavúková Dáša,PhDr. 2 

Z dejín literatúry Bystrá Anna 1 

Numizmatické Lisoňová Zuzana 1 

SNM-Múzeum Červený Kameň 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Mgr. Vladimír Čepela, Juraj Díte 2 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Jozef Tihányi 1 

 
 
 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
zbierkových predmetov  
 

Súčasťou odbornej správy zbierok je odborné ošetrenie zbierkových 

predmetov – základné očistenie, konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie, 

ktoré SNM realizuje prevažne prostredníctvom vlastných špecializovaných 

konzervátorských a preparátorských pracovísk. Výkony múzea v tejto oblasti 

však nezabezpečujú skutočné potreby odborného ošetrenia zbierok v záujme ich 

ochrany.  

Tieto skutočnosti sú spôsobené predovšetkým nedostatočným materiálno-

technickým vybavením nedostatočnou kapacitou a absenciou personálneho 

zabezpečenia.  

V roku 2008 sa reštaurovaním, konzervovaním a preparovaním SNM 

podarilo ochrániť 9 143 ks zbierkových predmetov, pričom všetky špecializované 

múzeá SNM venujú ochrane zbierkových fondov neustálu pozornosť. 

Napriek náročnej situácii SNM – Historického múzea spojenej so 

sťahovaním, pracovníci reštaurátorského oddelenia ošetrili 975 zbierkových 

predmetov, najmä formou konzervovania. Dodávateľsky bolo ošetrených 13 

zbierkových predmetov. Vážnym problémom múzea zostáva nedostatočné 

priestorové podmienky depozitárnych priestorov, do ktorých boli zbierkové 

predmety vysťahované a uložené. Ako dočasné riešenie súčasný stav vyhovuje. 

Základné problémy sú nasledovné: Depozitár v Pezinku: systém kúrenia – 

plynové gamatky, Depozitár pod Leopoldovým nád. na Bratislavskom hrade: 

systém vetrania, Depozitár na Žižkovej ul. 16 – problém s úložnou plochou, ktorá 

sa ukazuje nedostatočná. Problematika udržiavania stabilných klimatických 
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podmienok, teplota a vlhkosť je monitorovaná a zatiaľ sa hodnoty ukazujú ako 

primerané.  

Vážnou otázkou je stále problematika konzervátorských a reštaurátorských 

ateliérov, ktoré boli zrušené na Bratislavskom hrade. Dá sa predpokladať, že v 

roku 2010 budú zbierkové predmety čiastočne vrátené do nových depozitárov na 

Bratislavskom hrade po jeho generálnej rekonštrukcii. Problematika nových 

reštaurátorských ateliérov je v štádiu schválenej projektovej dokumentácie a 

múzeum je pripravené v prípade získania dostatočných finančných prostriedkov 

začať s ich výstavbou. V súčasnosti sú presťahované reštaurátorské pracoviská 

do budúcich ateliérov v Podunajských Biskupiciach. Napriek tomu, že prebehla 

čiastočná rekonštrukcia objektu v Podunajských Biskupiciach, tento objekt spĺňa 

podmienky ako profesionálne reštaurátorské pracovisko iba v čiastočnej miere. 

Vážnym problémom v oblasti uloženia zbierok SNM - historického múzea  

je depozitár v Holíči, ktorý dlhodobo nespĺňa podmienky pre ochranu zbierkových 

predmetov. V roku 2007 bola s mestom Holíč uzavretá zmluva o nájme za 1,- Sk 

na jeden rok a na konci roka 2008 uzatvorený dodatok o predĺžení zmluvy do 

30.4.2009. Múzeum bude musieť v roku 2009 presťahovať depozitár v Holíči na 

nové miesto, pričom odhadované náklady predstavujú objem finančných 

prostriedkov vo výške okolo 70 tis. €. Pred sťahovaním alebo počas sťahovania 

na nové miesto bude potrebné ošetriť všetky predmety formou konzervovania.  

SNM – Archeologickému múzeu sa vlastnými silami podarilo reštaurovať, 

konzervovať a prekonzervovať 744 ks. predmetov, z ktorých veľkú časť 

predstavujú predmety z kovov a keramika z archeologických výskumov v Senici, 

pol. Sotina, Bieleho kostola, Bratislavy, Nám. Slobody, Slovenského Grobu, 

Bratislavy - Mudroňovej ulice, Šoporne v počte niekoľko sto kusov črepov. 5 

kusov nádob a 15 kusov kachlíc bolo prereštaurovaných z hradu Fiľakovo. 

Napriek tomu, že táto práca zaberá pomerne veľa času, nemožno ju zohľadniť v 

pripojených tabuľkách. V rámci roka 2008 prebehla  revitalizácia 

reštaurátorských pracovísk AM - dielne na reštaurovanie keramiky a kovov. V 

rámci projektu boli zakúpené a nainštalované svietidlá, zodpovedajúce vysokým 

zdravotným a technickým štandardom, určených pre laboratórne podmienky 

a ďalšie vybavenie ako: velkokapacitná kabínková pieskovačka s kompresorom, 

technický vysávač, kvalitná digitálna váha, ručné elektrické náradie, polarizačný 

mikroskop s kamerou, digitálny fotoaparát spolu s fotoštúdiom (zábleskové 

osvetlenie, fotostolík), destilačný prístroj, modelárske náradie. Bol doplnený 
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sklad chemikálií, potrebných pre konzervovanie zbierkových predmetov, ako aj 

zakúpený nový digitálny fotoaparát pre potreby fotolaboratória  

Reštaurátori SNM – Múzea Bojnice za rok 2008 zreštaurovali aj tieto 

zbierkové predmety: Portrét Terézie Podmanickej (XI-247) a portrét princeznej 

Anny (XI-215), Podobizeň Márie Zayovej (XI-119), Čítajúca starenka (XI-1962) a 

Podobizeň detí Auerspergovcov (XI-134). V rámci odstraňovania následkov 

mimoriadnej udalosti bol reštaurovaný obraz Nausika a Odyseus (XI-1196). Boli 

zreštaurované sochy, na ktorých boli práce začaté v jeseni 2007, pretože socha 

Sv. Jána Nepomuckého (XI-637) bola napadnutá aktívnym drevokazným 

hmyzom a na soche Sv. Petra (XI-1064) opadávala polychrómia. Mimo plánu boli 

zreštaurované aj tri kamenné stĺpy (XI-2849, XI-2850, XI-2851) a kovová piecka 

(UH-1023). Zároveň bolo začaté reštaurovanie sochy Anjela (XI-1016b), komoda 

(UH 108), hrací stôl Tivoli z pôvodných zbierok grófa Pálfiho. Okrem 

reštaurovania boli dokončené kópie troch gotických sôch, ktoré inštalovali do 

zámockej hrobky pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófa Pálfiho. Kópie sôch 

vyhotovil reštaurátor múzea. Mimo plánu hlavných úloh boli dodávateľsky 

zreštaurované ďalšie zbierkové predmety, štyri sochy (XI-579, XI-2213, XI-1028, 

XI-1291) a jeden obraz (XI-224). Taktiež mimo plánu bola zabezpečená 

umeleckoremeselná oprava 7 predmetov (XI-2852, H-6094, H-4793, H-9008, 

UH-839 a dve lampy z prvého nádvoria). V múzeu Bojnice je potrebné riešiť 

klimatizáciu v depozitároch, ako aj inováciu klimatizačnej jednotky 

zabezpečujúcej stále klimatické podmienky v Päťhrannej veži, kde je inštalovaný 

Bojnický oltár. 

SNM – Prírodovedné múzeum potrebuje riešiť nedostatok depozitárnych 

priestorov a to predovšetkým s ohľadom na zaplnený antropologický depozitár. 

Vzhľadom na pretrvávajúce výkyvy  mikroklimatických pomerov (kolísanie 

teploty a vlhkosti) ohrozujúce zbierkové predmety, je potrebné zaviesť kvalitné 

klimatizačné zariadenia aj do ostatných depozitárov PM (antropologického, 

mineralogického a paleontologického na 4. poschodí a botanického na 1. 

poschodí). V priebehu roka sa vďaka prioritnému projektu výrazne zlepšili 

podmienky pre laboratórne i odborné spracovanie botanického zbierkového 

materiálu po zriadení botanického laboratória rekonštrukciou bývalého 

fotolaboratória.  

V SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry sa pokračovalo v realizovaní Zmluvy 

na dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18. - 19. stor. z lokality N. 
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Tvarožec (zmluva podpísaná v roku 2007) ukončením II. etapy, ktorá obsahuje 

dokončenie reštaurovania prázdničného radu a kompletné reštaurovanie 

otcovského radu ikonostasu. Na uvedenej etape reštaurovania bolo 

preinvestovaných 330 000,- Sk. 

SNM – Spišské múzeum zabezpečilo ochranu zbierkového fondu textílií 

plynofikáciou objektu hlavného depozitára. 

SNM – múzeá v Martine v priebehu roka takmer dokončili presun 

zbierkových predmetov z kaštieľa v Trebostove do nových depozitárnych 

priestorov vo Vrútach, pričom sa uskutočnila základná konzervácia všetkých 

predmetov.  

 

Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
zbierkových predmetov – komplexný prehľad za SNM 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 8 960 160 266,50 Sk 

Dodávateľsky: 183 1 186 733,00 Sk 

Spolu: 9 143 1 346 999,50 Sk 
  

Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
zbierkových predmetov - jednotlivé múzeá 

SNM - Archeologické múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 744 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 0 0,00 Sk 

Spolu: 744 0,00 Sk 
  

SNM - Etnografické múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 612 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 3 38 900,00 Sk 

Spolu: 615 38 900,00 Sk 
  

SNM - Historické múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 975 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 13 55 000,00 Sk 

Spolu: 988 55 000,00 Sk 
  

SNM - Hudobné múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 4 0,00 Sk 
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 Počet kusov: Finančné náklady: 

Dodávateľsky: 1 14 990,00 Sk 

Spolu: 5 14 990,00 Sk 
  

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 281 14 636,00 Sk 

Dodávateľsky: 1 120 000,00 Sk 

Spolu: 282 134 636,00 Sk 
  

SNM - Múzeum Betliar 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 1 6 000,00 Sk 

Dodávateľsky: 5 10 000,00 Sk 

Spolu: 6 16 000,00 Sk 
  

SNM - Múzeum Bojnice 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 16 111 689,50 Sk 

Dodávateľsky: 12 208 243,00 Sk 

Spolu: 28 319 932,50 Sk 
  

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 70 9 000,00 Sk 

Spolu: 70 9 000,00 Sk 
  

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 74 1 500,00 Sk 

Dodávateľsky: 0 0,00 Sk 

Spolu: 74 1 500,00 Sk 
  

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 38 56 300,00 Sk 

Spolu: 38 56 300,00 Sk 
  

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 8 22 000,00 Sk 

Spolu: 8 22 000,00 Sk 
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SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 0 0,00 Sk 

Spolu: 0 0,00 Sk 
  

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 320 2 000,00 Sk 

Dodávateľsky: 0 0,00 Sk 

Spolu: 320 2 000,00 Sk 
  

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 246 19 000,00 Sk 

Dodávateľsky: 4 330 000,00 Sk 

Spolu: 250 349 000,00 Sk 
  

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 5 7 300,00 Sk 

Spolu: 5 7 300,00 Sk 
  

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 5 380 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 0 0,00 Sk 

Spolu: 5 380 0,00 Sk 
  

SNM - riaditeľstvo 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 Sk 

Dodávateľsky: 0 0,00 Sk 

Spolu: 0 0,00 Sk 
  

SNM - Spišské múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 258 1 793,00 Sk 

Dodávateľsky: 4 125 000,00 Sk 

Spolu: 262 126 793,00 Sk 
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SNM-Múzeum Červený Kameň 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 49 3 648,00 Sk 

Dodávateľsky: 19 190 000,00 Sk 

Spolu: 68 193 648,00 Sk 
  

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná činnosť sa v SNM v roku 2008 realizovala prostredníctvom 

koncepcie, schválenej v roku 2006, ktorá obsahuje základné  zásady i postupy, 

vrátane konkrétnych úloh plánu výskumu a vývoja SNM na roky 2006-2008. 

Vedecko-výskumné úlohy schvaľovali v špecializovaných múzeách SNM vedecké 

rady a úlohy museli byť v súlade s vytýčenými plánmi. Odborní pracovníci SNM 

realizovali vedecko-výskumnú činnosť v rámci odbornej správy zbierkových 

fondov. Práca s pôvodným pramenným materiálom vedie vo všetkých múzeách 

k jedinému cieľu – budovaniu vedomostného systému múzeí, ktorý by mal 

patriť k základom vedomostného systému celej krajiny. Múzeá sú účastné 

v množstve projektov celonárodného i medzinárodného významu;  spolupracujú 

s rôznymi vedeckými inštitúciami – SAV, UK, orgány ochrany životného 

prostredia atď.  

SNM - Archeologické múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Archeologický výskum - Dechtice + 
výskumná správa 4 str. + prílohy P. Nagy apríl 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Smolenice, 
bývalý kaštieľ  

P. Nagy máj - jún 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava - 
Krasovského ul. 

P. Nagy trvá archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava - 
Vysoká ul. 

I. Bazovský + P. 
Nagy 

trvá archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - ul. 
Kozmonautov I. Choma marec 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Sv. Jur - ul. A. 
Dubčeka 

I. Choma marec 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Pezinok - ČOV I. Choma prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava - 
Dúbravka, rod dom 

I. Choma prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava - 
Dúbravka, rod dom 

I. Choma prebieha archeológia iné 

Povrchové prieskumy - 37 katastrov 
obcí 

všetcia pracovníci priebežne archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava - 
Mudroňova ul. výskumná správa 8 str. 
+ prílohy. 

I. Bazovský 12.3.-905.08 archeológia iné 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Archeologický výskum - Bratislava - 
Colnícka ul. + výskumná správa 6 str. 
+ prílohy 

I. Bazovský marec 08 archeológia iné 

Projekt Carnuntum - Gerulata 
Bartík, Bazovský, 
Čambal, Turčan, 
Farkaš, Choma 

ukončenie jún 08 archeológia štúdia 

Dokumentovanie predmetov zo 
súkromných zbierok 

všetci zamestnanci priebežne archeológia štúdia 

Archeologický výskum - Pezinok - 
Slovenský Grob - kanalizácia, 
výskumná správa str. 15, tab. 26) 

R. Čambal ukončený máj 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Slovenský 
Grob +ľ výskumná správa - 9. str. + 4 
mapy, 13 tab.) 

R. Čambal - J. 
Bartík 

6.3. - 29.4.08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Nová Dedinka 
+ výskumná správa 

Farkaš, Čambal 8.2. - 4.6.08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Blatné p. 
Onofrej, výskumná správa 5 str. + 
prílohy 

J. Bartík ukončené archeológia iné 

Projektové podklady - cesta Sklenné 
Teplice, výskumná správa 6 str. + 
prílohy 

J. Bartík apríl 08 archeológia iné 

Sídliská mohylových kultúr na 
Slovensku - príprava monografie 

J. Bartík priebežne archeológia iné 

Archeologický výskum - Záhorská 
Bystrica + výskumná správa 4 str. + 
prílohy 

V. Turčan marec 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Záhorská 
Bystrica, p.č. 22156 + výskumná 
správa - 4 str. + prílohy 

V. Turčan marec 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Záhorská 
Bystrica p.č.25472 + výskumná správa 
- 4 str. + prílohy 

V. Turčan apríl 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Záhorská 
Bystrica, p.č. 802/1 + výskumná 
správa - 4 str. + prílohy 

V. Turčan apríl - máj 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Záhorská 
Bystrica pol. Vlkovky + výskumná 
správa 5 str. + prílohy 

V. Turčan apríl - jún 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Dúbravka, p.č. 
456 + výskumná správa - 4 str. + 
prílohy 

V. Turčan apríl 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Vajnory, p.č. 
710/3 + výskumná správa - 4 str. + 
prílohy 

V. Turčan apríl 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Vajnory, p.č. 
709/7 + výskumná správa - 4 str. + 
prílohy 

V. Turčan máj 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Stupava, p.č. 
4137/98 + výskumná správa - 54 str. 
+ prílohy 

V. Turčan apríl 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Kostolište, p.č. 
157/1 - 4 + výsdkumná správa - 4 str. 
+ prílohy 

V. Turčan jún 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Malacky + 
výskumná správa - 4 str. + prílohy 

V. Turčan jún 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - Záhorská 
Bystrica - Kulháň 

V. Turčan prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Stupava - 
Hlavná ul. 

V. Turčan prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Senica - Z. Farkaš ukončený jún 08 archeológia iné 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Sotina, pokr. z r. 2007 

Archeologický výskum - Senica, Sotina, 
p.č. 82 + výskumná správa - 5 str. + 
prílohy 

Z. Farkaš apríl - máj 08 archeológia iné 

Archeologický výskum - V. Leváre - 
Habánsky dvor 

+ výskumná 
správa 10 str. + 
prílohyZ. Farkaš, 
Čambal, Choma 

máj až júl archeológia iné 

Archeologický výskum - Senica - 2 
bytovky - 5 str. + prílohy 

Z. Farkaš apríl - jún archeológia iné 

Archeologický výskum - Pezinok - 
Limbach -5 str. + prílohy 

Z. Farkaš + MM 
Pezinok 

január - október archeológia iné 

Výskumná správa - Pezinok - Mestský 
park - r. 07 

Z. Farkaš + MM 
Pezinok 

január 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Karlova Ves - Staré 
grunty - 6 str. + prílohy 

Z. Farkaš január 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Sv. Jur - Pezinská 
ul. 32 - 5 str. + prílohy 

Z. Farkaš február 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Senica - Padelky - 
5 str. + prílohy 

Z. Farkaš február 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Senica, Sotina, p.č. 
43 - 6 str. + prílohy 

Z. Farkaš január 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Karlova Ves - 7 str. 
+ prílohy 

P. Nagy február 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Karlova Ves - 9. 
str. + prílohy P. Nagy február 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Sv. Jur - 4 str. + 
prílohy 

P. Nagy január 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Pezinok - Radničné 
nám. - 8 str. + prílohy I. Choma február 08 archeológia iné 

Výskumná správa - Pezinok - Farský 
kostol - 5 str. + prílohy 

I. Choma január 08 archeológia iné 

Opevnené osady Malých Karpát - 
Z. Farkaš - 
R.Čambal priebežne archeológia iné 

Archeologický výskum - Bratislava - 
Devínska Nová Ves, p. Dobrucký - 5 
str. + prílohy 

Farkaš október 2008 archeológia iné 

Archeologický výskum - Šoporňa 
J. Bartík, R. 
Čambal, Z. Farkaš, 
Choma, Nagy 

prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Slovenský 
Grob, Monari 

I. Bazovský, Z. 
Farkaš 

prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum - Slovenská 
Grob - AK DOM 

J. Bartík, R. 
Čambal 

prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum+prieskum 
dialnica D1 Hubová - Ivachnová, 
výskumná správa (s. 52, tab. 69) 

J. Bartík, R. 
Čambal,I. Choma 

ukončený 
september 2008 

archeológia iné 

Dialnica D1Turany - Hubová, 
výskumná správa (s. 56, tab. 72) 

Z. Farkaš, I. 
Bazovský, P. Nagy 

ukončený 
september 2008 

archeológia iné 

Archeologický výslum Limbach oprava 
kanalizácie 

J. Bartík, R. 
Čambal, I. Choma 

november 2008 archeológia iné 

Archeologický výskum Vrakúň, 
výskumná správa (str. 3, tab: 4) 

J. Bartík, R. 
Čambal, I. Choma október 2008 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Záhorská Bystrica -parc. 2215/8, str. 
5, tab. 2 

V. Turčan október08 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Záhorská Bystrica -parc. 2215/9, str. 
5, tab. 2 

V. Turčan jún 08 archeológia iné 

Bratislava - Vajnory - parc. V. Turčan október 08 archeológia iné 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

1410/6,9,10, 1411/1,2, výskumná 
správa 5 str, 4 tab. 

Archeologický výskum Malacky - 
Miestny úrad, výskumná správa, 5 str. 
2 tab. 

V. Turčan júl-august 08 archeológia iné 

Bratislava - Lamač, parc. 59/1, 
výskumná správa 

V. Turčan august 08 archeológia iné 

Svätý Jur - parc. 4713/5, výskumná 
správa 4 str. + prílohy 

P. Nagy október 08 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
petržalka, poloha Janíkov dvor, 
Vvýskumná správa 8 str. + prílohy 

I. Bazovský 
september-
november 2008 

archeológia iné 

Podklady pre projekt pre výstavbu 
komunikácie v Nitre, správa 

J. Bartík november 08 archeológia iné 

Príprava katalógu a výstavy 
Bochníkovité idoly zo Slovenska v 
rámci projektu "Tavolette enigmat 

J. Bartík  archeológia štúdia 

Laterárius P. Nagy  archeológia štúdia 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 67 

SNM - Etnografické múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Slovensko a jeho identita - 
príprava novej expozície 

Pastieriková  etnografia iné 

Historickoetnografické štúdie 
objektov: kúria Kráľova Lehota, 
Okoličné-Vitališovce, Sklabiňa, 
Kaľame 

Peťko,Ferklová, 
Kiripolská,Horváth,Pančuhová, 
molnárová 

 etnografia štúdia 

Analýza podielu Čechov na 
kult.,hospod. a spoločenskom 
vývoji Slovenska,II.etapa: 
Etnologické aspekt 

Zelinová  etnografia štúdia 

Slováci v zahraničí: Tradičná 
kultúra Slovákov v Maďarsku 

Pančuhová  etnografia článok 

Proces sociokultúrneho vývoja 
Rómov - II. etapa - oblasť dolného 
Turca 

Daneková  etnografia štúdia 

Biodiverzita entomofauny 
vybraných chránených území 

Straka  prírodné vedy štúdia 

Fauna intravilánu a extravilánu 
Martina a Vrútok so zameraním na 
vybrané skupiny živočíchov 

Astaloš  prírodné vedy štúdia 

Fauna Lúč. M.Fatry, Žiaru a 
ostatných osobitne nechránených 
území so zameraním na vybrané 
skupiny ži 

Astaloš  prírodné vedy štúdia 

Flóra L´úč. M. Fatry, najmä jej 
mezozoickej časti a ostatných 
osobitne nechránených území 
Turca 

Očka  prírodné vedy štúdia 

Zmeny jaskynnej fauny na hranici 
pleistocén-holocén Bendík  prírodné vedy štúdia 

Litofaciálne a faunistické zmeny v 
mezozoiku až kvartéri Záp. Karpát 

Bendík  prírodné vedy štúdia 

Libreto a scenár nových expozícií 
MAK Astaloš  prírodné vedy scenár 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 12 
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SNM - Historické múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Slovensko v 20. storočí kol. autorov 2005-2008 história scenár 

Slovenská divadelná scéna na Dolnej 
zemi 

Mgr. J. Gerbocová 2007-2008 história scenár 

Magická osmička v dejinách Slovenska 
PhDr. P. Komora, 
Mgr. M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

2008 história scenár 

 Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

3 

SNM - Hudobné múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Premeny ľudovej hudobnej a tanečnej 
tradície-Transkripcia Mgr. Jantoščiak 2006-2011 história štúdia 

Stredoveké hudobné pramene na 
Slovensku 

Mgr. Urdová 2007-2009 história článok 

Eugen Suchoň  PhDr. Štilichová 2006-2008 história scenár 

M.Schneider-Trnavský PhDr. Bugalová 2003-2008 história štúdia 

Brunsvik-Chotek PhDr. Tomáš Surý, 
ArtD. 

2008 história scenár 

Dejiny hudby na Slovensku Mgr. Urdová 2008-2010 história scenár 

Eugen Suchoň - súpis tvorby PhDr. Štilichová 2007-2008 história iné 

Praha v spomienkach Eugena Suchoňa PhDr. Štilichová 2008 história iné 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 8 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 0 

SNM - Múzeum Betliar 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Genealógia rodu Andrássyovcov Gyorgy 1994 - 2008 história štúdia 

Rady a dekorácie v zbierkach SNM-
Múzea Betliar 

Lörinčíková 2007-2008 história iné 

Levočská biela pani (proj. SNM-Spiš. 
múzea Levoča) 

Lázárová, 
Lörinčíková 

2008-2010 história scenár 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 3 

SNM - Múzeum Bojnice 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

František Anton Palko (1717 - 1766), 
paradoxy a súvislosti tvorby Mgr. Ján Papco 2006 - 2011 história štúdia 

Poklady Slovenského národného múzea Mgr. Ján Papco 2006 - 2008 história štúdia 

Chladné zbrane v zbierkach SNM-
Múzea Bojnice 

Mgr. Katarína 
Malečková 

2007 - 2008 história štúdia 

Renesančný nábytok v zbierkach SNM-
Múzea Bojnice 

Mgr. Katarína 
Malečková 2007 - 2008 história štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 4 



 185 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Rozširovanie informačnej bázy o 
existujúcom zbierkovom fonde SNM - 
MKCHS 

P. Jarošová 
január - december 
2008 

etnografia iné 

  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 

 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Karpatskí Nemci v dejinách a kultúre 
Slovenska 

Pöss 2007-2008 história článok 

Politický život karpatských Nemcov Schvarc 2007-2008 história štúdia 

Nemecké sídla na Slovensku na 
vojenských mapách 

Klein 2007-2008 história iné 

Etnografia karpatských Nemcov Fiľo 2007-2008 etnografia štúdia 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 4 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Maďari na Slovensku 1948-1963 
Papp, Hushegyi, 
Siposová 

január -december 
2008 

história scenár 

História maďarského vysielania SRO A. Papp 
január-december 
2008 

história štúdia 

Budovanie databázy maďarských 
výtvarníkov na Slovensku 

Hushegyi, Kubička január-december 
2008 

história článok 

Dokumentácia umeleckých diel na 
verejnom priestranstve 

Hushegyi 
január-december 
2008 

história štúdia 

História kaštiela I. Madácha F. Kerényi 
január-december 
2008 

história scenár 

Dejiny maďarského divadelníctva v 
Košiciach 

M. Kováts 
január-december 
2008 

história štúdia 

Košické cintoríny Halász Január-
december2008 

história štúdia 

Znovupochovanie pozostatkov F. 
Rákocziho 

J. Halász január - jún 2008 história scenár 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 8 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

"Sociokultúrna realita a príroda u 
minoritného a majoritného 
obyvateľstva v multikultúrnych pod 

PhDr. O. 
Glosíková, DrSc. 

od 1. 01.2008 do 
31.12.2008 

história článok 

Sociokultúrna realita a príroda u 
minoritného a majoritného 
obyvateľstva v multikultúrnych pod 

PhDr. O. 
Glosíková, DrSc. 

od 1. 01.2008 do 
31.12.2008 

história štúdia 

Sociokultúrna realita a príroda u 
minoritného a majoritného 
obyvateľstva v multikultúrnych pod 

PhDr. O. 
Glosíková, DrSc. 

od 1. 01.2008 do 
31.12.2008 

história scenár 

  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 3 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

M.R.Štefánik a 2O.storočie 
Dr. Králiková, 
Dr.Púdelka, 
Dr.Kováč 

2007 -2009 história scenár 

  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 

 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Etnokultúrny vývoj Ukrajincov na 
Slovensku (z akcentom na hmotné 
prejavy kultúry) 

PhDr. Miroslav 
Sopoliga, DrSc. 

2008 história iné 

Výtvarné umenie Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska po r. 1945-Výtv.tvorba 
J.Kresilu v rokoch 1955-2007 

PaedDr. Ladislav 
Puškár 2008 história scenár 

Tradície pastierstva a ovčiarstva v 
oblasti severovýchodného Slovenska 

PhDr. Miroslav 
Sopoliga, DrSc. 

2008 etnografia štúdia 

Duchovná kultúra Ukrajincov Slovenska 
- Tradičná duchovná kultúra obce 
Hrabské 

PhDr. Nadežda 
Varcholová, PhDr. 
Jozef Varchol 

2008 etnografia štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 4 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Antisemitizmus v politickom vývoji 
Slovenska 

Prof. PhDr. Pavol 
Mešťan, DrSc. do r. 2008 história iné 

Obrady kalendárneho cyklu v židovskej 
rodine 

PhDr. Martin 
Korčok 

do r. 2009 etnografia štúdia 

Knižnica zachránených pamätí 
PhDr. Martin 
Korčok do r. 2009 etnografia iné 

  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 3 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Vzácne a ohrozené makromycéty 
Slovenska 

Kautmanová I. 2006-2010 prírodné vedy článok 

Štúdium vybraných, z hľadiska druhovej 
diverzity významných rastlinných 
spoločenstiev Slovenska 

Uhlířová J. 2006-2010 prírodné vedy štúdia 

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

Cséfalvay R. 2006-2008 prírodné vedy  

Cikády (Auchenorrhyncha) Národnej 
prírodnej rezervácie Jurský Šúr  

Janský V. 2006-2009 prírodné vedy  

Rozšírenie žiab (Anura) na území 
Slovenska 

Kautman J. 2006-2009 prírodné vedy  

Opálová mineralizácia Západných 
Karpát: mineralógia a petrogenéza 

Gregor M. 2005-2009 prírodné vedy  

Drahokovové minerály v zbierkovom 
fonde SNM-PM  

Nelišerová E. 2006-2009 prírodné vedy  

Morfometrická analýza zvyškov 
medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) z 
jaskyne Dzeravá skala v Malých K 

Ďurišová A. 2006-2009 prírodné vedy  

Fosílna fauna cicavcov jaskynných 
systémov Západných Karpát a jej 

Klepsatel P. 2006-2010 prírodné vedy iné 
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Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

využitie z hľadiska paleoekológie  

Neskoromladopaleolitická lebka z Moče 
(Slovenská republika) Šefčáková A. 2006-2009 prírodné vedy článok 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 10 

SNM - Spišské múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Levočská Biela pani-kultúrne a 
umelecké súvislosti 

Uharčeková-Pavúková 
Dáša,PhDr,Lorenčíková 
Silvia,Mgr. 

2008-2010 história iné 

Levočská vzbura ako odozva na 
tzv.Katolícku akciu v roku 1949 

Petruška Ľuboš,Mgr. 2008-2011 história iné 

Hlina -čarovná hmota tisícročia Petruška Ľuboš, Mgr.  2008-2010 história scenár 

Historický knižný fond etnologického 
charakteru 

Bystrá Anna 2008 etnografia iné 

Dedičtvo z dlhého storočia,umelecké 
diela 19. stor. v zbierkach SNM-SM 
Levoča 

Novotná Mária,PhDr. 2008-2011 história iné 

Drobná sakrálna architektúra Felberová Mária,PhDr. 2004-2008 etnografia štúdia 

NKP-Spišský hrad v archeologických 
prameňoch 

Stejskal Martin,Mgr. 2008-2009 archeológia článok 

Dejiny archívného fondu v SM v 
Levoči 

Machajdíková Elena 
,PhDr.,Macejová 
Martina 

2008-2009 história štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 8 

SNM-Múzeum Červený Kameň 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

 
  

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 0 

SNM Spolu 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 139 

 

Expozičná činnosť 

Modernizácia a realizácia nových expozícií patrila aj v roku 2008 k dôležitým úlohám 

špecializovaných múzeí SNM. Medzi významné aktivity v tomto smere, realizované ako prioritné 

projekty boli najmä: Nová expozícia v  Dome pani Koléniyovej – SNM – múzeum SNR v Myjave. 

Bola pripravená ako moderná, reprezentatívna a vzdelávacia expozícia, odrážajúca súčasné 

múzejné a muzeologické trendy. V jej rámci sú použité moderné prezentačné prvky ( 

prachuvzdorné vitríny, špeciálne osvetlenie, multimediálna a výpočtová technika). Expozícia bola 

slávnostne otvorená za účasti predsedu NRSR Pavla Pašku i poslancov NRSR v deň výročia vzniku 

I. SNR.  

V rámci SNM – múzeí v Martine, múzeu Rómskej kultúry na Slovensku vznikla, po ukončení 

stavebných úprav objektu z Blažoviec, nová expozícia dejín a kultúry Rómov. Ide o prvú 
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reprezentatívnu expozíciu dokumentujúcu dejiny rómskeho etnika na našom území. Jej 

slávnostné otvorenie bude 19. februára 2009. Okrem toho sa v tomto múzeu realizovali 

každoročné repasácie expozícií v Etnografickom múzeu a v Múzeu slovenskej dediny.  

Inou významnou expozičnou aktivitou bolo doplnenie expozície „Najstaršie dejiny Slovenska“ 

o časť určenú pre nevidiacich a slabozrakých. V rámci prvej časti tohto dvojročného prioritného 

projektu sa tiež realizovalo zabezpečenie zvukových sprievodcov a zvuková nahrávka určená 

práve tejto znevýhodnenej skupine obyvateľstva.  

Čiastočnou modernizáciou prešla aj hlavná expozícia SNM – múzea ukrajinskej kultúry vo 

Svidníku, keď bola doplnená o zodpovedajúcu techniku a vymenené a upravené texty.  

V rámci expozičnej činnosti SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku obnovilo a 

rozšírilo stálu expozíciu v Bratislave, doplnenú novými vlastnými exponátmi a multimediálnou 

prezentáciou nárečí a folklóru. Expozíciu v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej sa podarilo 

rozšíriť historickým nábytkom zapožičaným z Historického múzea SNM a premietaním 

dokumentov o živote a tvorbe I. Madácha, no predovšetkým realizáciou stavebných úprav 

potrebných na modernizáciu expozície. 

SNM – Historické múzeum v spolupráci s SNM – Archeologickým múzeom pracovali na 

scenároch k expozíciám určených pre obnovený palác Ba hradu. Obdobne sa finišovalo na prácach 

na scenári v rámci SNM – Prírodovedného múzea: expozícia Príroda Slovenska. 

Z dôvodu rekonštrukcie paláca Bratislavského hradu sa znížil počet expozícií a výstav 

Bratislavskom hrade a tým aj celkový počet spravovaných expozícií v SNM. 

SNM - Archeologické múzeum 

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

Najstaršie dejiny 
Slovenska 

Žižkova 14-16 2007 nie spoločenskovedná Archeológia 400,00 10- 18 
  

Celkový počet expozícií: 1 

Nové expozície: 0 

Spoločenskovedné expozície: 1 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Etnografické múzeum 

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 
háje 1968  expozícia v prírode Národopis 0,00 

9,00 - 
17,00 

Múzeum Martina 
Benku 

Kuzmányho 34 1973  spoločenskovedná Dejiny umenia 0,00 
9,00 - 
16,00 
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Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Múzeum Karola 
Plicku 

Blatnica 1987  spoločenskovedná 
Iné 
spoločenské 
vedy 

0,00 
11,00 - 
14,00 

Múzeum Andreja 
Kmeťa 

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

Múzeum kultúry 
Čechov 

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

  

Celkový počet expozícií: 6 

Nové expozície: 0 

Spoločenskovedné expozície: 4 

Prírodovedné expozície: 1 

Expozície v prírode: 1 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Historické múzeum 

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

  0000    0,00  
  

Celkový počet expozícií: 1 

Nové expozície: 0 

Spoločenskovedné expozície: 0 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Hudobné múzeum 

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

V hudobnom dialógu-
Rodina Albrechtovcov 

Bašta 
Luginsland 2005 nie spoločenskovedná Dejiny hudby 80,00 

9.00 - 
17.00 

Pamätník 
L.v.Beethovena 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

2003 nie spoločenskovedná Dejiny hudby 36,00 
8.00 - 
16.00 

  

Celkový počet expozícií: 2 

Nové expozície: 0 

Spoločenskovedné expozície: 2 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 

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 

História a súčasnosť 
slov. bábkového 
divadelníctva 

Modrý Kameň 1995 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná 
Iné spoločenské 
vedy 

156,00 
9.00-
17.00 
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Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

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 
zubného lekárstva 

Modrý Kameň 1995 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Dejiny techniky 83,00 
9.00-
17.00 

Divadelné bábky zo 
sveta 

Modrý Kameň 2008 nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Iné spoločenské 
vedy 

8,00 9.00-
17.00 

Nálezy zo slovansko 
- avarského 
pohrebiska 

Modrý Kameň 2004 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Archeológia 40,00 
9.00-
17.00 

Bálint Balassi - život 
a dielo 

Modrý Kameň 2005 
nebol 
vydaný 

spoločenskovedná História 50,00 
9.00-
17.00 

  

Celkový počet expozícií: 7 

Nové expozície: 1 

Spoločenskovedné expozície: 7 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum Betliar 

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

Mauzóleum 
Krásnohorské 
Podhradie 

1947  spoločenskovedná História 
1 

079,00 
8.00-
17.30 

NKP Hrad Krásna 
Hôrka 

Krásnohorské 
Podhradie 

1989  hradná expozícia História 
2 

850,00 
8.00-
16.30 

NKP Kaštieľ Betliar 
- Bytová kultúra 
šľachty 

Betliar, Kaštieľna 
6, 049 21 Betliar 1994  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 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 1 

SNM - Múzeum Bojnice 

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

SNM-Múzeum Bojnice 
Zámok a okolie 
1, 972 01 
Bojnice 

1982  
hradná 
expozícia 

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 
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SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

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: 0 

Spoločenskovedné expozície: 1 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

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

Dejiny a kultúra 
karpatských 
Nemcov 

Žižkova 14, 
Bratislava 

1998 
Karpatskí 
Nemci, 
800ks 

spoločenskovedná  103,00 
10:00-
17:00 

Dejiny a kultúra 
Hauerlandu 

Nám. SNP, 
Nitrianske 
Pravno 

1998 nie spoločenskovedná  60,00 
ohlásené 
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 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 

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: 0 

Spoločenskovedné expozície: 3 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 
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Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

Galéria Ignáca 
Bizmayera 

Modra, Nám. 
slobody 3 

1994 áno spoločenskovedná Dejiny umenia 100,00 ut-pi 8-16 

Zo starej Modry 
Modra, Horná 
ul. 20 

2006 nie spoločenskovedná História 30,00 ut-pi 8-16 

Pamätná izba Ľ. 
Štúra 

Modra, 
Štúrova 84 

1956 nie pamätná izba, dom História 23,00 ut-pi 8-16 

Ľudovít Štúr - od 
štúdia k činom 

Modra, 
Štúrova 84 

2007 nie spoločenskovedná História 135,00 ut-pi 8-16 

Živé remeslo 
hrnčiarske 

Modra, Horná 
ul. 

2007 áno spoločenskovedná Národopis 50,00 ut-pi 8-16 

Výstavná sieň 
Modra, 
Štúrova 84 

2008 nie spoločenskovedná Dejiny umenia 70,00 ut-pi 8-16 
  

Celkový počet expozícií: 6 

Nové expozície: 1 

Spoločenskovedné expozície: 5 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 1 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

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

Aktuálne knižné 
publikácie o Rusínoch 
a pre Rusínov 

Masarykova 
č.10, SNM-MRK 
v Prešove 

2008  spoločenskovedná História 34,10 8,30 - 
15,00 

Moderné dejiny 
Rusínov na Slovensku 

Masarykova 
č.10, SNM - 
MRK v Prešove 

2008  spoločenskovedná História 88,05 8,30 -
15,00 

Rusínska identita vo 
svetle ikon a starých 
písomností v 
géckokatolíckych a 
pravoslávnych 
cirkvách 

Masarykova 
č.10, SNM - 
MRK v Prešove 

2008  spoločenskovedná Národopis 34,10 
8,30 -
15,00 

  

Celkový počet expozícií: 3 

Nové expozície: 3 

Spoločenskovedné expozície: 3 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 

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

Jar národov - 
1848/49 

Myjava 2008  spoločenskovedná História 0,00 
8.00 -
16.00 

SNR v slovenských 
dejinách 

Myjava 1998 
Sprievodca 
expozíciou 

spoločenskovedná História 0,00 
8.00 - 
16.00 

Kultúrno-literárne 
tradície 

Myjava 1998 

Kultúrno-
literárne 
tradície , 
500 ks 

spoločenskovedná História 0,00 8.00 - 
16.00 
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Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: 
Návšt. 
hod.: 

M.R.Štefánik Košariská 2005 
Sprievodca 
expozíciou 

spoločenskovedná História 0,00 
8.30 - 
16.30 

  

Celkový počet expozícií: 4 

Nové expozície: 1 

Spoločenskovedné expozície: 4 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 

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

Hlavná kultúrno-
historická expozícia 

Centrálna 258 1991 

Sprievodca 
po 
expozíciách 
múzea - 
1000 ks 

spoločenskovedná  1 
700,00 

8.30-
16.00 

Umelecko-historická 
expozícia 

Partizánska 45 1983  spoločenskovedná  300,00 
8.30-
16.00 

Národopisná 
expozícia v prírode Festivalová 1982 

Sprievodca 
po 
expozícii 

expozícia v prírode  
11 

000,00 
8.30-
18.00 

  

Celkový počet expozícií: 3 

Nové expozície: 0 

Spoločenskovedné expozície: 2 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 1 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 

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 
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Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Prírodovedné múzeum 

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

Bezstavovce 
Slovenska 

SNM, 
Vajanského n. 
2 

1987  prírodovedná Zoológia 115,00  

Fauna Slovenska 
SNM, 
Vajanského n. 
2 

1990  prírodovedná Zoológia 600,00  

Klenoty Zeme 
SNM, 
Vajanského n. 
2 

1994 4000 ks prírodovedná Mineralógia - 
petrografia 

180,00  

Pravek života 
SNM, 
Vajanského n. 
2 

1990 4000 ks prírodovedná Paleontológia 300,00  

Variácie sveta 
rastlín 

SNM, 
Vajanského n. 
2 

1997  prírodovedná Botanika 160,00  

Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme 

SNM, 
Vajanského n. 
2 

2006 

slov. 
1000 ks, 
ang. 500 
ks 

prírodovedná Antropológia 320,00  

  

Celkový počet expozícií: 6 

Nové expozície: 0 

Spoločenskovedné expozície: 0 

Prírodovedné expozície: 6 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 0 

SNM - Spišské múzeum 

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

Radnice 
Nám.Majstra 
Pavla 2 

1994 
Stručný 
sprievodca 

spoločenskovedná História 0,00 
9,00-17,00 
hod. 

Výtvarná kultúra 
na Spiši 

Nám.Majstra 
Pavla 40 

1983 
stručný 
sprievodca 

spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

0,00 
9,00-
17,00.hod 

Dom Majstra Pavla 
Nám.Majstra 
Pavla 20 

1987 
stručný 
sprievodca 

spoločenskovedná 
Dejiny 
umenia 

0,00 
9,00-
17,00.hod 

NKP-Spišský hrad  1983 
stručný 
sprievodca 

hradná expozícia História 0,00 
9,00-19,00 
hod. 

Kohlwald  1974 
nebol 
vydaný 

pamätná izba, dom História 0,00 
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 
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SNM-Múzeum Červený Kameň 

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

Dobové bývanie 
šľachty a historické 
zbrane 

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 

  

Celkový počet expozícií: 2 

Nové expozície: 0 

Spoločenskovedné expozície: 0 

Prírodovedné expozície: 0 

Expozície v prírode: 0 

Pamätné izby: 0 

Hradné expozície: 2 

SNM Spolu 
Celkový počet expozícií: 62 

Nové expozície: 6 

Spoločenskovedné expozície: 45 

Prírodovedné expozície: 7 

Expozície v prírode: 2 

Pamätné izby: 2 

Hradné expozície: 5 

 

Výstavná činnosť 

Príprava a realizácia výstavných projektov v rámci SNM tvorí významnú zložku 

prezentačnej činnosti múzea, často bezprostredne naviazanú na výnosovú časť rozpočtu. (Omena 

ponuky zabezpečuje opätovnú návštevu múzea.) V sledovanom období SNM pripravilo niekoľko 

rozsiahlych prezentačných projektov, ktoré reagovali či na výročia dejinných udalostí našej 

krajiny (tzv. osmičkový rok), výročie významného dejateľa, prípadne boli výsledkom širšej 

spolupráce múzeí SNM alebo SNM a zahraničných subjektov.  

Hlavným výstavným projektom nielen SNM – Historického múzea ale SNM ako celku 

bola výstava Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí. Tento rozsiahly projekt, svojim obsahom 

a úrovňou spracovania zrejme najvýznamnejšia výstava roka 2008 na Slovensku, bol dopĺňaný 

ďalšími výstavami menšieho rozsahu a neustále oživovaný desiatkami sprievodných podujatí. 

Medzi jeho 78 000 návštevníkmi boli mnohé najvýznamnejšie štátne, kultúrne, vedecké 

a politické osobnosti Slovenska.   

Dôležitým projektom, výsledkom spolupráce NM – Náprstkovho múzea v Prahe a SNM – HiM bola 

výstava Théby, mesto bohov a faraónov. Najvzácnejšie egyptologické zbierky z Čiech a Slovenska 

doplnené o unikátne predmety z Nemeckých múzeí, prezentované v atraktívnej forme inštalácie 

zabezpečili radikálny nárast návštevnosti výstavného pavilónu Podhradie. Medzi 

zaznameniahodné aktivity SNM – Historického múzea patria tiež:  Z dejín slovenského 
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divadelníctva na Dolnej zemi,  aj pokračovanie výstavného projektu v zahraničí Slovensko v 16. – 

19. storočí a najmä vytvorenie  scenára a participácia na realizácii panelovej výstavy Magická 

osmička v dejinách Slovenska.  Jej súčasťou sa stal aj film Magické osmičky v dejinách 

Slovenska, režiséra Igora Dobiša v troch jazykoch (slovenský, anglický, francúzsky). Všetky 

prezentácie sa stretli s mimoriadnym záujmom verejnosti. 

Pracovníci SNM – Hudobného múzea sa významným spôsobom podieľali na príprave hlavnej 

aktivity pripravených k Storočnici E. Suchoňa: v spolupráci s Divadelným ústavom pripravili 

putovnú panelovú výstava a najmä výstavu mapujúcu život a dielo tohto hudobného skladateľa, E. 

Suchoň – tvorca národnej opery. K výstave bol vydaný katalóg spojený s fontés (dielo E.Suchoňa) 

v slovenskej aj anglickej mutácii. SNM - HuM sa podieľalo i na výstave Českého múzea hudby – 

Muzika etnika, na ktorú z fondu vybralo a zapožičalo viacero nástrojov mimoeurópskych kultúr. 

Koncom roka bola po dlhej putovnej ceste (v zahraničí i po Slovensku) opäť sprístupnená 

verejnosti výstava Desatoro o Fujare.  

Z vlastných výstav SNM – Múzeá v Martine, realizovaných na domácej pôde je nutné osobitne 

spomenúť najmä výstavné projekty: Tá pravá šálka kávy,  Martin Benka - málo známa tvorba a v 

spolupráci so SNM-SM v Levoči pripravenú výstavu Mytologické a kresťanské príbehy v umení 

19.storočia - zo zbierok Slovenského národného múzea. Výstava Tá pravá šálka kávy bola 

realizovaná na základe účelového príspevku v roku 2007 s otvorením v januári 2008. Výstava sa 

stretla s mimoriadnym návštevníckym ohlasom na vlastnej pôde i pri jej repríze v SNM-SM v 

Levoči. Výstava Martin Benka - málo známa tvorba bola sprístupnená v rámci Spomienkovej 

slávnosti M. Benku k 120. výročiu narodenia umelca. V rámci Roka Andreja Kmeťa pripravili SNM 

- Spišské múzeum v Levoči a SNM v Martine v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV výstavu 

„Mytologické a kresťanské príbehy v umení 19. storočia. Zo zbierok Slovenského národného 

múzea“, ktorá bola sprístupnená 2. októbra v Martine. Výstava predstavuje výber 99 výtvarných 

diel 19. storočia zo zbierkového fondu jednotlivých zložiek Slovenského národného múzea v 

autorskej koncepcii M. Novotnej a M. Herucovej. 

 Za najvýznamnejší výstavný projekt SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek v roku 2008 

možno označiť medzinárodnú výstavu Bábky a hračky - história a súčasnosť na 16. ročníku 

medzinárodného podujatia Bábkarska Bystrica. S veľkým záujmom sa stretol aj projekt 

interaktívnej výstavy pripravenej v spolupráci so súčasnými stálymi bábkovými divadlami v Žiline 

a Banskej Bystrici - Hra na divadlo v Liptovskej galérii P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. 

SNM – Múzeum Bojnice zrealizovalo výstavu Zbrojnica, počas ktorej boli prezentované strelné, 

palné, chladné zbrane a zbroj zo zbierok bojnického múzea. Výstava bola venovaná 100. výročiu 

úmrtia grófa Pálfiho a obsahovala aj zbrane z pôvodných grófových zbierok, ktoré podľa jeho 

želania mali byť súčasťou inventára zbrojnice v západnom krídle.  Pri príležitosti privítania 

12.500.000 návštevníka v Zámku Bojnice bola 23.10.2008 zrealizovaná malá výstava 

historických návštevných kníh zámku, vedených od roku 1907 do roku 1951. 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v rámci výstavnej činnosti pripravilo 11 výstav. 

Výstava - Lesznai a Hrušov - bola úspešne reprízovaná aj v priestoroch Zemplínskeho múzea v 
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Michalovciach a v Nižnom Hrušove. Veľmi úspešná bola aj výstava Dlhá jar, horúce leto..., ktorá 

bola reprízovaná aj v zahraničí, v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Najúspešnejšia bola však 

výstava zostavená z pozostalosti maliara Elemíra Halásza Hradila. V roku 2008 bola usporiadaná 

aj putovná výstava s názvom Literárne osobnosti pôsobiace v okrese Veľký Krtíš, prezentovaná v 

dome Matice slovenskej v Dolnej Strehovej a v školách v okrese Veľký Krtíš. 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra - po ukončení výstavy Ignáca Bizmayera v Prahe bola výstava 

spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži inštalovaná koncom júna v  tamojšom Múzeu vín, 

ktorá potrvá do 30. augusta 2009. V roku 2008 múzeum získalo finančné prostriedky z grantovej 

schémy APVV na výstavný projekt Život reči. Veľmi netradičná, Interaktívna výstava 

o slovenskom jazyku a jeho používaní vzbudila značný záujem predovšetkým školských skupín.  

SNM – Prírodovedné múzeum, pri príležitosti Medzinárodného raka Zeme zrealizovalo v spolupráci 

s Geologickým ústavom SAV výstavný projekt „Planéta, na ktorej žijeme“. Tento obsahom 

rozsiahly a organizačne náročný projekt bol úspešne sprístupnený verejnosti koncom roka 2008. 

Vo výstavnej činnosti múzeum realizovalo (okrem už spomínanej prioritnej výstavy) v spolupráci 

s riešiteľmi projektu APVV „Dotyky poznania“ obsahovo zaujímavú výstavu s antropologickou 

tematikou „Človek v priestore a čase“. Táto výstava do istej miery suplovala absenciu 

antropologickej expozície. Počas prázdnin bola v priestoroch SNM-PM v spolupráci GR SNM 

inštalovaná interaktívna výstava určená predovšetkým mládeži pod názvom „Hráme sa s vedou“. 

Na výstave boli využité najmä výstavné prvky, ktoré boli už prezentované a získané v 

predchádzajúcich obdobiach v rámci projektu APVV „Dotyky poznania“. 

V rámci výstavnej činnosti SNM – Spišského múzea bola najatraktívnejšou výstavou prezentácia 

25 ročnej činnosti PÚ SR–Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, ktorá bola vo výstavných 

priestoroch radnice, kde sa prezentovali unikátne originály, napríklad originál jazdeckého súsošia 

sv. Juraja od Majstra Pavla z Levoče. Podobne úspešná bola nová inštalácia výstavných priestorov 

na Spišskom hrade  v podobe hradnej zbrojnice a spálne. Výstavný projekt Levočská biela pani 

bol podporený v rámci prioritných projektov.  

Oddelenie prezentácie a marketingu Riaditeľstva SNM v roku 2008 zorganizovalo spolu 20 

výstav (samostatných, ale aj sprievodných výstav k výstave Ako sme žili) a výraznou mierou 

participovalo na ďalších výstavných projektoch iných múzeí. Začiatkom roka realizovalo 

zahraničnú výstavu (Brusel) Euro naša mena, ďalej výstavu ONA: Krása arabskej ženy z oblasti 

Stredomoria, taktiež sprievodné výstavy k výstave Ako sme žili?: No a čo?, Igor Grossmann, 

Legenda Véčko, ale aj výstavy  Milan Laluha: Z tvorby, Slovenský bigbít, Spomienka na august 68 

a výstavu Masarykovci a Bystrička. Významnou mierou sa podieľalo na príprave výstavných 

projektov iných múzeí napr. Výstava I. Bizmayera v Paríži, výstavný projekt Magická osmička 

v dejinách Slovenska, Théby. Mesto bohov a faraónov. Pracovníci oddelenia spolupracovali na 

realizácii výstav v zahraničí, konkrétne výstavy Kouzlo slovenské keramiky – Ignác Bizmayer, 

ktorá bola realizovaná v Národním muzeu v Národopisním muzeu v Prahe a tiež v Slovenskom 

inštitúte v Prahe.  
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SNM - Archeologické múzeum 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Transformácia antickej 
kultúry 

Turčan-
Ruttkayová 

Nitra od jún 08 nie repríza Archeológia 

Stredoveká kuchyňa Furyová Dubnica 
n/Váhom 

4.02.-
22.02 

nie repríza Archeológia 

Kabinetná zbierka 
Evanjelického lýcea v 
Bratislave 

Tomčíková-
Furyová Žižkova 12 17.5.08 - áno vlastná Archeológia 

Nové nálezy v 
zbierkach 
Archeologického múzea 

Bazovský Žižkova 12 reinštalácia nie vlastná Archeológia 

Svet keramiky 
Vozárik + 
Tomčíková 

Žižkova 12 reinštalácia nie prevzatá Archeológia 

Rekonštrukcia hrobovej 
komory mohyly č. I v 
Nových Košariskách 

Vozárik + 
Tomčíková 

Žižkova 12 17.5.08 nie vlastná Archeológia 

Laterárius Nagy Žižkova 12 od r. 2005 skladačka vlastná Archeológia 

Staroveká plastika Turčan Žižkova 12 
ukončernie 
05.08 nie vlastná Archeológia 

Lapidárium Furyová Žižkova 12 od r. 2005 nie vlastná Archeológia 

Stredoveká kuchyňa Furyová Čadca 
15.9. - 
4.12.2008 

nie repríza Archeológia 

Stáročia Fiľakovského 
hradu Furyová Fiľakovo 

od 
15.8.2008 nie  Archeológia 

S archeologickými 
pamiatkami starých 
Maďarov 

Furyová SNM MDMK od 5. 2008 nie vlastná Archeológia 

Výstava zo zbierok SNM 
pre Poštovú banku 

Turčan 

Bratislava - 
Petržalka: 
poštová 
banka 

od 
1.12.2008 

nie vlastná Archeológia 

Príprava katalógu a 
výstavy Bochníkovitých 
idolov zo Slovenska v 
rámci projektu 
"Tavolette enig 

Bartík Cavriano 
(Tal.) 

 ano vyvez. do 
zahr. 

Archeológia 

Najstaršie dejiny 
Slovenska - 
sprístupnenie časti 
expozície pre 
nevidiacich 

Tomčíková Žižkova 16 
od 
november 
2008 

nie vlastná Archeológia 

  

Celkový počet výstav: 15 

SNM - Etnografické múzeum 

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

Tá pravá šálka kávy Zelinová,Očka EM 
25.1. - 
t31.8. 

 vlastná  

Andrej Kmeť - 
obdivuhodný to bol 
človek 

Králiková, EM 13.2. - 
30.3. 

 vlastná  

Za krásou dreva Očka MAK 
20.2. - 
20.3. 

 vlastná  

Víta Vás svet 
kinderhračiek 

Mores MAK 
24.4. - 
30.6. 

 prevzatá  

Výtvarné dialógy Zahradníková EM 1.6. - 29.8.  prevzatá  

Obrazopis sveta Králiková SM Levoča 
27.3. - 
20.4. 

 repríza  
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Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

IFotografie a dokumenty 
- insitné umenie z 
Kovačice 

Mores EM 
27.2. - 
10.3. 

 prevzatá  

výstava rómskych 
výtvarníkov 

Daneková Žilina 14.4. - 
18.4.. 

 vlastná  

Karel Skřipský  Ferklová 
SNM-MĽŠ 
Modra 

1.2. - 31.3.  vlastná  

Kouzlo slovenské 
keramiky 

Pastieriková NM Praha, 
ČR 

20.2. - 
20.4. 

 vyvez. do 
zahr. 

 

I.Bizmayer - Čaro 
slovenskej keramiky 

Pastieriková SI Praha, ČR 
20.2. - 
20.4. 

 
vyvez. do 
zahr. 

 

Kresťanská Veľká noc Pastieriková MSD 25.4.-15.5.  vlastná  

Umenie v nás Zahradníková EM 1.7.-31.8.  prevzatá  

Výstava gladiol a 
bonsajov 

Zahradníková EM 23.8.-24.8.  prevzatá  

M. Benka - málo známa 
tvorba 

Oláhová EM 
25.9.-
28.2.9 

 vlastná  

Prehliadka 
českoslov.fotoklubov 

Zahradníková EM 
4.10.-
31.11. 

 prevzatá  

A. Franková - odkaz 
dejín dnešku 

Zahradníková EM 
16.10.-
7.11. 

 prevzatá  

P.Matis: Ozveny a 
modlitby 

Pekariková EM 10.12.-
31.1. 

 vlastná  

Skrytá krása 
kvetov,semien... 

Očka MAK 8.7.-21.9.  prevzatá  

Mytologické a kresťanské 
príbehy 

Novotná 
Mária,PhDr,Herucová 
Marta,PhDr., 
Pastieriková 

EM 02.10.2008- 

Mytoloigické 
a 
kresťanské 
príbehy v 
umení 19. 
storočia 

prevzatá 
Dejiny 
umenia 

Révaiovci Pekariková MAK 16.9.-20.9.  vlastná  

Portréty z mikrosveta Straka MAK 
3.10.-
31.12. 

 prevzatá  

Príbeh detí vetra Daneková MSD 12.4.-10.7.  repríza  

Krehká krás(k)a Daneková,Siekliková MSD 
18.7.-
28.11. 

 prevzatá  

Neznáme dokumenty... Zelinová,Králiková MKČnS 
25.11.-
31.3.9 

 vlastná  

Svetom,moje,svetom... Ferklová 
SNM-M 
Betliar 5.7.-15.9.  repríza  

Karel Skřipský Ferklová DK Čadca 
23.9.-
23.10. 

 vlastná  

Chute a vône Slovenska Zelinová 
SNM 
Bratislava 

30.9.-
31.1.9 

 repríza  

Tá pravá šálka kávy Zelinová SNM-SM 
Levoča 

8.10.-
31.1.9 

 repríza  

V jasličkách na slame Pančuhová 
SNM-MBKaH 
M. Kameň 

21.11.-
30.1.9 

 vlastná  

In Knusperhaus Ferklová 
, 
NemeckoAM 
Hamburg 

14.11.-
4.1.9 

 
vyvez. do 
zahr. 

 

Príbeh detí vetra Daneková Tarnow, 
Poľsko 

24.7.-  vyvez. do 
zahr. 

 
  

Celkový počet výstav: 32 
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SNM - Historické múzeum 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Szeged, 
Maďarsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

Antropológia 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej zemi 

Mgr. J. 
Gerbocová 

Trnava, 
Zsl.múzeum 

január-jún 
Dolnej 
zemi, 
skladačka 

repríza Národopis 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Békešská 
Čaba, 
Maďarsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Poklady mincí na 
Slovensku 

Mgr. B. Panis, 
Mgr.M.Budaj 

Bratislavský 
hrad 

do 
15.1.2008 

katalóg, 
skladačka 

vlastná Numizmatika 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Kolín 
/Rýnom, 
Nemecko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Aluksne, 
Lotyšsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora Siauliai, Litva  skladačka 

vyvez. do 
zahr. História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Štrasburg, 
Francúzsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. 
P.Komora 

St.Pieters 
Leewa, 
Belgicko 

 skladačka vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Békeš, 
Maďarsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Pred záverečnou..Alfred 
Piffl 

 Bratislavský 
hrad 

do 
31.1.2008 

skladačka prevzatá Iné spoločenské 
vedy 

História a budúcnosť 
Bratislavského hradu 

 
Bratislavský 
hrad 

trvá  prevzatá História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, 
Mgr.M.Besedič, 
Mgr.P.Tomčík 

Minsk, 
Bielorusko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Kyjev, 
Ukrajina  skladačka 

vyvez. do 
zahr. História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Buenos Aires, 
Argentína 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Oslo, Nórsko  skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Madrid, 
Španielsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Sofia, 
Bulharsko 

 skladačka vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Paríž, 
Francúzsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v PhDr. P. Štrasburg,  skladačka vyvez. do História 
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dejinách Slovenska Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Francúzsko zahr. 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Berlín, 
Nemecko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Praha, Česko  skladačka 
vyvez. do 
zahr. História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Mexiko City, 
Mexiko  

 skladačka vyvez. do 
zahr. 

História 

Ako sme žili Slovensko 
v 20. storočí 

 
SNM 
Bratislava 

14. 2. 
2008 do 
31.12.2008 

skladačka vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Théby. Mesto bohov a 
faraónov 

 
SNM 
Bratislava 

5. 4. 2008 
do 
30.9.2008 

skladačka prevzatá Archeológia 

Ako sme žili Slovensko 
v 20. storočí-Veda a 
technika 

 SNM 
Bratislava 

4. 7. 2008 
do 
31.12.2008 

 vlastná Iné spoločenské 
vedy 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík  

BH - západná 
terasa 

21.8.-
28.9.2008 

 vlastná História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Sarvaš, 
Maďarsko 

 skladačka vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Liepaja , 
Lotyšsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Riga, 
Lotyšsko 

 skladačka vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Klajpeda, 
Litva 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Z dejín slovenského 
divadelníctva na Dolnej 
zemi 

Mgr. J. 
Gerbocová 

Piešťany, 
Dom umenia 

október-
december 

 vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Washington, 
USA 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Helsinki, 
Fínsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Kodaň, 
Dánsko  skladačka 

vyvez. do 
zahr. História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Riga, 
Lotyšsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Štokholm, 
Švédsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 

Varšava, 
Poľsko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 
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Mgr. P. Tomčík 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Atény, 
Grécko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Bukurešť, 
Rumunsko 

 skladačka vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Mníchov, 
Nemecko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

Bonn, 
Nemecko 

 skladačka 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík  

Viedeň, 
Rakúsko 

 skladačka vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, Mgr. 
M. Besedič, 
Mgr. P. Tomčík 

SNM Myjava trvá skladačka repríza História 

  

Celkový počet výstav: 44 

SNM - Hudobné múzeum 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Mikuláš Schneider-
Trnavský. Umelec 
Národa 

PhDr. 
Bugalová 

Zsl.múzeum 
Trnava 

30.5.2008-
31.12.2008 áno repríza Dejiny hudby 

Zrkadlenie klasicizmu 

Mgr. 
Jantoščiak, 
Mgr. 
Kendrová 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

25.3.2007 
- 9.3.2008 nie repríza Dejiny hudby 

Desatoro o Fujare 

Prof.PhDr. 
Oskar 
Elschek, PhDr. 
Martin Mešša 

Slovenský 
inštitút v 
Berlíne 

21.11.2007 
- 
13.2.2008 

áno repríza Dejiny hudby 

Desatoro o Fujare 

Prof.PhDr. 
Oskar 
Elschek, PhDr. 
Martin Mešša 

Slovenský 
inštitút v 
Budapešti 

febr-marec 
2008 

áno repríza Dejiny hudby 

Eugen Suchoň 
(putovná) 

Štilichová-
Mojžišová 

 
február-
december 
2008 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 

Eugen Suchoň-tvorca 
národnej opery 

Štilichová-
Mojžišová 

Vajanského 
nábrežie 2, 
Bratislava 

15.5.2008-
31.10.2008 

áno vlastná Dejiny hudby 

Slnko v zime 
talianski 
umelci 

Hradný palác  
9.12.2007-
1.2.2008 

nie prevzatá Dejiny umenia 

Mikuláš Schneider-
Trnavský. Umelec 
Národa 

PhDr. 
Bugalová Hradný palác 

6.12.2006-
31.1.2008 nie vlastná Dejiny hudby 

Letná slávnosť ruží a 
výstava ruží 

Mgr. Krátka 
Kaštieľ Dolná 
Krupá 

21.-
22.6.2008 

nie vlastná Dejiny umenia 

Desatoro o Fujare Prof.PhDr. 
Oskar 

Lesnícke a 
drevárske 

8.7.-
24.8.2008 

áno repríza Dejiny hudby 
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Elschek, PhDr. 
Martin Mešša 

múzeum, 
Zvolen 

Desatoro o Fujare 

Prof.PhDr. 
Oskar 
Elschek, PhDr. 
Martin Mešša 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

1.12.2008 
- 
31.1.2010 

áno repríza Dejiny hudby 

Slovenský bigbít 

Radek 
Diestler, Petr 
Hrabalik, 
Popmuseum 
Praha 

Vajanského 
nábrežie 2, 
Bratislava 

23.9. - 
31.12.2008 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

Dejiny hudby 

  

Celkový počet výstav: 12 

 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Pinocchio a jeho 
kamaráti II. 

Mgr. E. 
Antolová, Ing. 
B. Ďurovová 

Tekovské 
múzeum v 
Leviciach 

12.2.08 - 
25.5.08 

nebol 
vydaný vlastná 

Iné spoločenské 
vedy 

Vývoj dizajnu na 
Slovensku na 
príklade drevenej 
hračky 

Mgr. E. Antolová ÚPV SR Banská 
Bystrica 

28.4.08 - 
30.6.08 

nebol 
vydaný 

vlastná História 

Cesty niekam... F. Mráz, Jana 
Bialová 

kaplnka M. 
Kameň 

1.4.08 - 
27.4.08 

nebol 
vydaný 

prevzatá Iné spoločenské 
vedy 

Dripping Jaroslav Solárik 
kaplnka M. 
Kameň 

28.4.08 - 
8.6.08 

nebol 
vydaný 

prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Medailón Vladimíra 
Ragalu 

Ing. B. 
Ďurovová hrad M. Kameň 17.5.08 - 

nebol 
vydaný vlastná 

Iné spoločenské 
vedy 

Hračky- história a 
súčasnosť 

Mgr. E. Antolová 
kaplnka M. 
Kameň 

19.7.08 - bol vydaný 
dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

Hračky a bábky - 
história a súčasnosť 

Mgr. Ferencová, 
Mgr. Antolová 

Stredoslovenská 
galéria Banská 
Bystrica 

9.9.08 - 
7.10.08 

nebol 
vydaný 

vlastná Iné spoločenské 
vedy 

Stretnutie s 
medveďom 

SWS, Mgr. 
Jančeková hrad M. Kameň 

12.9.08 - 
30.10.08 

nebol 
vydaný prevzatá Zoológia 

V jasličkách na 
slame 

PhDr. 
Pančuhová, Mgr. 
Antolová 

kaplnka M. 
Kameň 

24.11.08 
- 31.1.09 

nebol 
vydaný 

prevzatá História 

Hra na divadlo Mgr. Ferencová 

Liptovská 
galéria 
P.M.Bohúňa, 
Liptovský 
Mikuláš 

4.12.08 - 
28.2.09 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

PINOCCHIO a jeho 
kamaráti III. 

Mgr.E.Antolová, 
Mgr.H.Ferencová 

Novohradské 
múzeum a 
galéria Lučenec 

9.10.08 - 
20.11.08 

nebol 
vydaný 

vlastná Iné spoločenské 
vedy 

  

Celkový počet výstav: 11 

 

SNM - Múzeum Betliar 
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Čaro historickej 
výšivky 

Mgr. 
Lorinčíková 
Silvia 

Novohradské 
múzeum a 
galéria 
Lučenec 

22.3.2008-
30.3.2008 

 repríza História 

Deti na historických 
pohľadniciach 

N.H. Quirino 
di Ferron 

SNM-Múzeum 
Betliar 

17.52008-
30.6.2008 

 
dovez. zo 
zahr. 

História 

Svetom, moje, 
svetom... 

PhDr. 
Ferklová D. 

SNM-Múzeum 
Betliar 

7.7.2008-
15.9.2008 

 prevzatá Národopis 
  

Celkový počet výstav: 3 

SNM - Múzeum Bojnice 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Zbrojnica 
Mgr. Katarína 
Malečková 

Zámok 
Bojnice 

14.7.-
30.10.2008 

nie vlastná Dejiny umenia 

12.500.000 návštevník 
Ing. Erik 
Kližan 

Zámok 
Bojnice 

23.10.2008 nie vlastná História 
  

Celkový počet výstav: 2 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

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

Vianoce v Devínskej 
Novej Vsi 

J. Daničová, 
Chorv. spolok 
z Devínskej 
N.V. 

Devínska 
Nová Ves 

7.12. 2007 
- 
10.1.2008 

nie vlastná Národopis 

Nikola Tesla - Človek, 
ktorý rozsvietil svet 

M.Brstilo-
Rešetar, R. 
Filipin,  

Vajanského 
nábr. 2 

7.11.2007 
- 
31.1.2008 

áno 
dovez. zo 
zahr. Dejiny techniky 

Chute a vône 
Slovenska 

SNM-
menšinové 
múzeá 

SNM-EM 
Martin 

29.11.2007 
- 
15.4.2008 

zborník, 
receptár 

vlastná Národopis 

Život bobra IV 

Tomáš Hulík, 
Fedor 
Čiampor, 
Andrej Šutek 

Devínska 
Nová Ves 

18.1. - 
31.3.2008 nie prevzatá Zoológia 

Telo - tvar 
študenti ŠUV 
Josefa Vidru 

Devínska 
Nová Ves 

10.4. - 
31.5.2008 nie prevzatá 

Iné spoločenské 
vedy 

Chorvátsko-slovenská 
vzájomnosť v zbierke 
Branka Stapara 

B. Stapar, J. 
Klačka, J. 
Daničová,  

Devínska 
Nová Ves 

20.6. - 
31.8.2008 

áno prevzatá História 

Vladimír Marek - 
Sandberg 

Vladimír 
Marek 

Devínska 
Nová Ves 

10.9. - 
24.11.2008 

nie prevzatá Iné spoločenské 
vedy 

Paličkami a valcom k 
čipke 

Ljerka Albus 
Devínska 
Nová Ves 

27.11.2008 
- 
31.1.2009 

áno 
dovez. zo 
zahr. 

Národopis 

  

Celkový počet výstav: 8 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Sídla na Slovensku 
obývané Nemcami na 
vojenských mapách 18. 
storočia 

Klein Bratislava 14.1.-2.4. nie vlastná História 

Vysoké Tatry štetcom a Šilberský Starý 17.1.- ano repríza Dejiny umenia 
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objektívom Smokovec 23.2. 

Karpatský spolok Pöss 
Starý 
Smokovec 

17.1.-
23.2. 

nie repríza História 

Vysoké Tatry štetcom a 
objektívom Šilberský Úsov (ČR) 1.4.-20.7. ano 

vyvez. do 
zahr. Dejiny umenia 

Premeny Zuckermandla Fiľo Bratislava 
17.5.-
31.12. 

ano repríza História 

Sídla na Slovensku 
obývané Nemcami na 
vojenských mapách 18. 
storočia 

Klein Kežmarok 
20.6.-
31.8. 

nie vlastná História 

Vône a chute Slovenska Fiľo Martin 21.11.07-
31.8.08 

nie vlastná Národopis 

Čarovný svet nití Klein Bratislava 1.9.-31.9. nie vlastná Národopis 

Vône a chute Slovenska Fiľo Bratislava 
1.10.-
2009 

nie repríza Národopis 

Vysoké Tatry štetcom a 
objektívom 

Šilberský Zábřeh (ČR) 24.7.-
14.8 

áno vyvez. do 
zahr. 

Dejiny umenia 

Vysoké Tatry štetcom a 
objektívom 

Šilberský Štíty (ČR) 
16.8.-
31.12. 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny umenia 
  

Celkový počet výstav: 11 

 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Anna Lesznai 
Petra Torok, 
Judit Szilágyi 

Žižkova 18, 
Bratislava 

22.1 -
29.4 

áno prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Lesznai a Hrušov 
Tamás 
Repiszky, S. 
Siposová 

Žižkova 18, 
Bratislava 

5.3.-
29.4. 

nie vlastná História 

Elemér Halász-Hradil 
Gabriel 
Hushegyi 

Žižkova 18, 
Bratislava 

14.5.-
22.6. áno vlastná Dejiny umenia 

Dlhá jar, horúce leto 
P. Miklósi, A. 
Papp 

Žižkova 18, 
Bratislava 

25. 6. - 
14. 9. 

nie vlastná História 

Lesznai a Hrušov T. Repiszky, 
S. Siposová 

Michalovce, 
Zemplínske 
múzeum 

16. 5.-
14.6. 

nie repríza Iné spoločenské 
vedy 

Július Flache 
Klára 
Kubičková 

Žižkova 18, 
Bratislava 

19. 9. - 
26. 10. áno vlastná Dejiny umenia 

Lesznai a Hrušov 
T. Repiszky, 
S. Siposová 

Nižný Hrušov 
22. 8. - 
20. 9. 

 repríza História 

Mesiac fotografie Jozef Keppert 
Žižkova 18, 
Bratislava 

31.10. - 
1. 2. 
2009 

 prevzatá História 

László Arany A. L. Végh 
Žižkova 18, 
Bratislava 

24. 9. - 
26. 10. 

 prevzatá Národopis 

60 rokov Új Szó L.Végh 
Žižkova 18, 
Bratislava 

9. 12. - 
22. 2. 
2009 

 prevzatá História 

Dlhá jar, Horúce leto Miklósi, Papp Budapešť 18.9.-
10.10. 

 vyvez. do 
zahr. 

História 
  

Celkový počet výstav: 11 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 
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Peter Cpin: Výber z 
ilustračnej tvorby 

Peter Cpin 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

jan 2008 nie vlastná Dejiny umenia 

Svet okolo nás 
Pavol Šíma-
Juríček 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

január 
2008 

nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Karel Skřipský: Človek 
žijúci v harmónii s 
prírodou 

Daša Ferklová 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

febr. 
2008 

nie prevzatá Dejiny umenia 

Branislav Manák: 
Detský kútik 

Branislav 
Manák 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

marec 
2008 

nie vlastná Dejiny umenia 

Renáta Vestenická: 
Sen a deň 

Renáta 
Vestenická 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

apríl 
2008 

nie vlastná Dejiny umenia 

Dušan Kalmančok: 
Modranské impresie 

Dušan 
Kalmančok 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

máj 2008 nie vlastná Dejiny umenia 

Môj farebný svet MŠ v Modre 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

jún 2008 nie vlastná Dejiny umenia 

Eugen Suchoň Danica 
Štilichová 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

jún-júl 
2008 

nie prevzatá Dejiny hudby 

I. Bizmayer: Svet 
vinohradov na 
Slovensku 

Viera 
Jančovičová, 
Beáta 
Mihalkovičová 

Múzeum vín v 
Paríži 

júl 2008-
august 
2009 

áno 
vyvez. do 
zahr. Dejiny umenia 

Michal Petráš: Život 
venovaný hline 

Michal Petráš, 
Marán Liška 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

júl-
august 
2008 

nie vlastná Národopis 

Marián Polonský: 
Keramika-bronz 

Marián 
Polonský 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

sept. 
2008 

nie vlastná Dejiny umenia 

Pavol Šíma-Juríček: 
Pastely a iné 

P. Šíma-
Juríček 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

okt. 2008 nie vlastná Dejiny umenia 

Život reči 

V. Jančovičová, 
B. 
Mihalkovičová, 
P. Čepec, J. 
Rosa 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

okt. 
2008-máj 
2009 

áno vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

  

Celkový počet výstav: 13 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Rusínska identita vo 
svetle ikon a starých 
písomností v 
géckokatolíckych a 
pravoslávnych cirkvách 
pô 

PhDr.Oľga 
Glosíková, 
Ing. Jozef 
Konečný 

SNM - MRK v 
Prešove 

február-máj 
2008 

 vlastná História 

Portréty významných 
Rusínov z kolekcie: 100 
významných Rusínov 

PhDr. Oľga 
Glosíková, 
Ing. Jozef 
Konečný 

SNM - MRK v 
Prešove 

február-
október 
2008 

 
dovez. zo 
zahr. 

Národopis 

Podkarpatská Rus - 
fotografie D. Kyndrovej 

D. Kyndrová 
- fotografie, 
PhDr. O. 
Glosíková, 
DrSc. 

SNM - MRK v 
Prešove 

október - 
november 
2008 

Kniha 
vydaná 
autorkou 

prevzatá Národopis 

Život v obrazoch -
Zuzany Osavčukovej -
Hapákovej 

PhDr. 
O.Glosíková , 
DrSc. Ing. J. 
Konečný, H. 
Glosíková 

SNM -MRK v 
Preošve 

od 
11.12.2008 
- trvá 

 vlastná Dejiny umenia 

My Rusíni 
PhDr. O. 
Glosíková, 

Dom 
národnostných 

01.07.2008-
15.07.2008 

 
vyvez. do 
zahr. 

História 
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Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

spoluautor 
Fedor Vico 

menšin Praha 

Chute a vône 
Slovenska 

súčasť 
projektu Prof. 
Stoličnej 

SNM Bratislava 
september 
2008 - trvá 

Chute a 
vône 
Slovenska -
zborník, 
receptár 

repríza História 

Ukážky remesiel 
Rusínov 

PhDr. O. 
Glosíková, H. 
Glosíková 

SNM -MRK v 
Preošve 

október - 
november 
2008 

 vlastná Národopis 

  

Celkový počet výstav: 7 

 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Dostali sme darom - 
dary pre SNR Púdelka Myjava 

január - 
júl  vlastná História 

Cesta k samostatnosti Maráky Myjava 
január - 
apríl 

 prevzatá História 

Paličkovaná čipka - MFF Púdelka Myjava jún  vlastná Národopis 

Vitajte na Myjave Púdelka Myjava 
jún-
december  vlastná História 

Slovensko - Slovakia ( 
výber z tvorby A.Fialu) 

Púdelka Myjava jún - júl  vlastná História 

Šaty robia človeka Púdelka Myjava marec  vlastná Národopis 

Hodvábne sny Púdelka Myjava február  vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Nite Vlada Pagáčika Púdelka Košariská máj - jún  vlastná Národopis 

Hodvábne sny Púdelka 
Brezová pod 
Bradlom 

marec  repríza 
Iné spoločenské 
vedy 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska HM SNM Myjava 

október - 
december  prevzatá História 

Vianoce v múzeu  Myjava december  vlastná Národopis 

Štefánik vo filatelii Púdelka Košariská 
júl - 
september 

 vlastná História 
  

Celkový počet výstav: 12 

 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

100 rokov 
organizovanej turistiky 
v Prešovskom kraji a 
80 rokov Klubu 
slovenských turistov 
vo Svidní 

Mgr. 
Blahoslav 
Lazorík, Mgr. 
Anna 
Chudíková 

výstavná sieň 
múzea 

4. 12. 
2007-24. 2. 
2008 

nebol 
vydaný 

prevzatá História 

Svätá Hora Athos 
"Záhrada Presvätej 
Bohorodičky" 

PaedDr. 
Ladislav 
Puškár, Mgr. 
Anna 
Chudíková 

výstavná sieň 
múzea 

14.12.2007-
24.2.2008 

nebol 
vydaný 

prevzatá História 
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Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Kraslice 2008 
PhDr. Jozef 
Varchol 

výstavná sieň 
múzea 

7. 3. - 23. 
5. 2008 

nebol 
vydaný 

vlastná Národopis 

Juraj Kresila - Osirelá 
paleta (výber z 
tvorby) 

PaedDr. 
Ladislav 
Puškár,  

výstavná sieň 
múzea 

21. 6. - 
22.10. 2008 

nebol 
vydaný vlastná Dejiny umenia 

Hladomor na Ukrajine 
1932 - 1933 - 
Odtajnené dokumenty 

PhDr. 
Miroslav 
Sopoliga, 
DrSc., PhDr. 
Michal Hvizd, 
Mgr. Anna 
Chudíková 

vestibul 
prednáškovej 
siene 

21. 6. 2008 
- 5.11.2009 

nebol 
vydaný 

prevzatá História 

Chute a vône 
Slovenska 

PhDr. Michal 
Hvizd 

SNM-EM 
Martin 

2007-2009 nebol 
vydaný 

  

Michal Hudák - 
Tajomstvo stromov 

Mgr. Anna 
Chudíková, 
PhDr. Jozef 
Varchol 

výstavná sieň 
múza 

7. 11. 2008 
- 2. 2. 2009 

nebol 
vydaný 

vlastná Iné spoločenské 
vedy 

  

Celkový počet výstav: 7 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov 
výstavy: Autori: 

Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Riešenie 
židovskej 
otázky na 
Slovensku 

Pavol Mešťan Štrasburg 
26.1.-
25.2.08 nie 

vyvez. 
do zahr. História 

Izrael našimi 
očami 

V. Kamenická, M. Korčok Poprad 
3.4.-
12.5.08 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

Ako vyučovať o 
holokauste a z 
tvorby V. 
Kamenickej 

Viera Kamenická BA-MPC 
8.4.-
12.5.08 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

Človek v 
krajine, krajina 
v človeku 

Hagit Shahal BA-SNM 
21.5.-
22.6.08 

áno 
dovez. 
zo zahr. 

Dejiny 
umenia 

Izrael našimi 
očami 

V. Kamenická, M. Korčok BA-SNM 
21.5.-
22.6.08 

nie vlastná 
Dejiny 
umenia 

Chatam Sofer Viera Kamenická Rím 
15.6.-
15.9.08 nie 

vyvez. 
do zahr. História 

Izrael objektivy 
tří generací 
fotografů 

B.Rothenberg,M.Robinsonová,K.Cudlín Praha 
28.4.-
26.10.08 

áno 
vyvez. 
do zahr. 

Dejiny 
umenia 

Ľudia, 
cintoríny, 
fragmenty 

Yuri Dojc BA-SNM 
9.9.-
30.9.08 

áno 
dovez. 
zo zahr. 

Dejiny 
umenia 

Izrael našimi 
očami 

V.Kamenická, M.Korčok Giraltovce 22.9.-
20.10.08 

nie vlastná Dejiny 
umenia 

Chute a vône 
Slovenska 

V.Kamenická BA-SNM 
30.9.-
14.2.09 

áno vlastná História 
  

Celkový počet výstav: 10 

 

SNM - Prírodovedné múzeum 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: 

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

Človek v čase a v 
priestore  

Maštenová K. 
(garant), 
Šefčáková A. 
(kurátor 
výstavy), 
spolupráca - 
Klepsatel P. , 
Gregor M.  

SNM, 
Vajanského 
n. 2 

22.4.-
15.7.2008 

Človek v 
čase a v 
priestore  

vlastná Antropológia 

Život bobra 

ex. Hulík T., 
ex. Šutek A., 
ex. Čiampor 
F., Kautman 
J. 

SNM–Múzeum 
kultúry 
Chorvátov na 
Slovensku  

jan.-apríl 
2008 

Život bobra, 
slov. a ang. 
verzia 

repríza Zoológia 

Planéta, na ktorej 
žijeme 

Broska I. 
(ex.), 
Nelišerová E., 
Ďurišová A., 
Hudáčková N. 
(ex.) 

SNM-PM, 
Vajanského 
n. 2 

24.11.2008-
30.6.2009  vlastná Geológia 

Riziko Rosa J. (ex.) SNM-PM, GR 7.11.2007-
3.2.2008 

 vlastná  

Hráme sa s vedou Rosa J. (ex.) 
SNM-PM, GR, 
projekt APVV 

17.7.-
14.9.2008 

 vlastná  
  

Celkový počet výstav: 5 

 

SNM - riaditeľstvo 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Miľníky obratu 
STALINGRAD 

Mičev, S. 
Žižkova 16 
Bratislava 

8.11. 07 - 
29.02.2008 

nie prevzatá História 

Euro naša mena  Vajanského 
nábr. 2 

25.1.2008 
- 7.2.2008 

nie dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

ONA: Krása arabskej 
ženy z oblasti 
Stredomoria 

Dvořáková, 
S.: Maalouf 

Žižkova 16 
Bratislava 

8.4.2008 - 
26.5.2008 nie 

dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

Poďte sa pozrieť 
dovnútra 

 
Žižkova 16 
Bratislava 

20.9.2007 
- 4.2.2008 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

Kouzlo slovenské 
keramiky: Ignác 
Bizmayer:  

Pastieriková, 
M. 

NM - 
Národopisní 
muzeum, 
Praha 

20.2.2008 
- 
24.4.2008 

nie vlastná Národopis 

Slovensko a jeho 
kultúra 

Benža - 
Maráky - 
Slavkovský 

Vajanského 
nábr. 2 

17.6.2004 
- 
30.3.2008 

nie vlastná Národopis 

Kouzlo slovenské 
keramiky: Ignác 
Bizmayer:  

Pastieriková, 
M. 

Slovenský 
inštitút, 
Praha , Praha 

20.2.2008 
- 6.4.2008 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

Národopis 

Igor Grossmann: 
Fotografie 

Bachratý, B. 
Vajanského 
nábr. 2 

14.2.2008 
- 
18.5.2008 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Riziko Rosa, J. 
Vajanského 
nábr. 2 

22.10.07 - 
3.2.2008 

nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Legenda Véčko 1968 - 
1999/sprievodná 
výstava k výstave Ako 
sme žili? 

Procházka, P. 
Vajanského 
nábr. 2 

17.4.2008 
-11.5.2008 nie vlastná 

Iné spoločenské 
vedy 

Šport a osobnosti - 
alebo čo nenájdete v 

Letenayová, 
Z. 

Vajanského 
nábr. 2 

16.5.2008 
- 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 
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Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

encyklopédii 
športu/spreivodná 
výstava k výstave Ako 
sem ži 

31.9.2008 

Slovensko a jeho 
kultúra 

Benža - 
Maráky, P. - 
Slavkovský 

Vajanského 
nábr. 2 

17.6.2006 
- 2008 nie vlastná Národopis 

Regiontour 2008  
Výstavisko 
Brno 

10.1.2008- 
13.1.2008 

nie vlastná  

No a čo? /sprievodná 
výstava k výstave Ako 
sme žili? 

Kanala, K. Vajanského 
nábr. 2 

14.2.2008 
-6.4.2008  

nie prevzatá Iné spoločenské 
vedy 

Svetové dedičstvo v 
Číne  

Žižkova 16 
Bratislava 

3.7.2008 - 
13.7.2008  

dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

Fotoreportér Jozef 
Cincík. Slovenská 
armáda na východnom 
fronte 

Koklesová, B. 
Žižkova 12, 
Bratislava 

7.11. 
2008- 
30.11.2008 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Spomienka na august 
68 Ragač, R. 

Vajanského 
nábr. 2 

16.9. 
2008- 
2.11.2008 

nie prevzatá História 

Masarykovci a Bystrička 
/sprievodná výstavy k 
výstave Ako sme žili?/ 

 
Vajanského 
nábr. 2 

19.9. 
2008-
31.12.2008 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

Numizmatika 

MIlan Laluha: Z 
tvorby/sprievodná 
výstava k výstave Ako 
sme žili? 

Bajcurová, K. 
Vajanského 
nábr. 2 

1.7.2008- 
14.9.2008 

nie prevzatá Dejiny umenia 

Pitssburgská 
dohoda/doplnenie 
vystavy Ako sme žili 

 
Vajanského 
nábr. 2 

10.6.2008 
- 
29.9.2008 

nie 
dovez. zo 
zahr. História 

  

Celkový počet výstav: 20 

SNM - Spišské múzeum 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Mytologické a 
kresťanské 
príbehy 

Novotná 
Mária,PhDr.,Herucová 
Marta,PhDr. 

VKS 9.5.2007  vlastná História 

Intímne 
vzdialenosti-
vzdialené 
intímnosti 

Uharčeková-
Pavúková Dáša,PhDr. 

Radnica 
25.10.2007-
15.5.2008 

Intímne 
vzdialenosti-
vzdialené 
intímnosti 

vlastná Dejiny umenia 

Obrazopis sveta 
objektívom 
M.R.Štefánika 

Kraliková Eva,PhDr. Radnica 
10.3.2008-
26.5.2008 

 prevzatá Dejiny umenia 

Úcta k sv.Juliane 
Falconieri 

Felberová 
Mária,PhDr. 

Múzeum v 
Poprade 

17.3.2008-
27.4.2008 

 repríza Národopis 

Kameň a kov Uharčeková-
Pavúková Dáša,PhDr. 

NKP-Spišský 
hrad 

9.6.2008- 

Bronislav 
Cromy 
Spišský hrad 
2008 

dovez. zo 
zahr. 

Dejiny umenia 

25 rokov ORA 
Levoča Spaleková Eva,Mgr. Radnica 12.6.2008- 

25 rokov 
ORA v Levoči vlastná Dejiny umenia 

Hrad Peter Župník 
Uharčekovoá-
Pavúková Dáša,PhDr 

NKP-Spišský 
hrad 

17.07.2008-
30.10.2008 

 vlastná Dejiny umenia 

Tá pravá šálka 
kávy Zelinová Hana,PhDr. VKS 08.10.2008-  prevzatá História 

700 rokov Novotná Mária,PhDr. Radnica 10.10.2008-  vlastná História 
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Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

prítomnosti 
Minoritov na Spiši 
a v Levoči 

Anjelské vianoce Uharčeková-
Pavúková Dáša,PhDr. 

VKS 01.12.2008-  vlastná Archeológia 

Majster Pavol z 
Levoče 

Uharčeková-
Pavúková Dáša,PhDr 

Novohradské 
múzeum a 
galéria v 
Lučenci 

02.12.2008  repríza Dejiny umenia 

  

Celkový počet výstav: 11 

 

SNM-Múzeum Červený Kameň 

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

Aj Pálfiovci boli deťmi 
Mgr. 
Janáčková 

severná bašta máj-sept. nie vlastná História 

Portrétna galéria 
dôstojníkov husárskeho 
pluku Rudolfa Pálfiho 

Mgr. Tihányi hradná 
jazdiareň 

máj-sept. nie vlastná Dejiny umenia 

  

Celkový počet výstav: 2 

SNM Spolu 
Celkový počet výstav: 236 

 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť a iná prezentačná činnosť 

Neoddeliteľnou súčasťou prezentačných aktivít SNM sú aj iné druhy podujatí, ktoré 

dopĺňajú a napomáhajú vyzneniu základných múzejných činností určených verejnosti. Nezriedka 

ide o   netradičné aktivity snažiace sa do múzea prilákať iných ako tradičných návštevníkov 

múzeí. Pokiaľ početnosť výstav pripravených múzeami SNM dosahuje desiatky aktivít, v oblasti 

kultúrno-vzdelávacej a inej prezentačnej činnosti ich možno rátať na tisíce. 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. Pracovníci múzeí SNM sa snažia využívať vo vzťahu k verejnosti tie najpôsobivejšie 

a najpríťažlivejšie formy a prostriedky – od bulletinov, cez lektorovanie v dobových kostýmoch, 

až k malým javiskovým formám. Organizačne sa podieľajú na príprave konferencií, prednášok, 

seminárov; každoročne participujú na podujatí Múzeum roka. Všetky tieto podujatia patria 

nezriedka k sprievodným akciám výstav. Medzi najvýznamnejšie patrili: 

Medzinárodný deň múzeí a galérií si SNM pripomína každoročným podujatím Noc múzeí 

a galérií; zatiaľ najúspešnejší bol jeho 5. ročník, konaný v máji 2008, ktorého koordinátorom bolo 

Oddelenie prezentácie a marketingu SNM. Oddelenie spolupracovalo na príprave rôznych 

projektov s inými inštitúciami napr. so SAV (Historickým ústavom) pri realizácii Medzinárodnej 
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vedeckej konferencie na tému Protikomunistická opozícia a odpor na Slovensku v r. 1948 – 1989 

a prezentácii knihy Dejiny Slovenska. S Nadáciou Jána Husa participovalo na 5. ročníku súťaže 

EUSTORY určenej stredoškolskej mládeži, so Slovenským filmovým ústavom pri príprave 

podujatia Febiofest, v spolupráci s Ústavom etnológie SAV na konferencii O výstave po výstave; 

besedy, ktoré boli súčasťou výstavy Ako sme žili, realizovalo propagačnú kampaň s cieľom 

prilákať ďalších návštevníkov na výstavu Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí. Kampaň, 

obsahujúca televízny spot, rozhlasový spot, inzercie, web bannery a reklamu na vozíkoch 

v nákupnom reťazci prebiehala v letných mesiacoch s presahom do jesene 2008. Spolupracovalo  

na sprievodných podujatiach - ako bola napr. prezentácia dvd k filmu Papierové hlavy, 

premietanie filmu SARID. Prezentácia Slovenského národného múzea na podujatí Regiontour 

2008 v Brne a Agrokomplex v Nitre. V spolupráci s Agentúrou Promotion bola realizovaná 

mimoriadne vydarená módna prehliadka na tému Móda 20. storočia vo výstavnom pavilóne 

Podhradie.  

Múzeum slovenskej dediny (SNM – Múzeá v Martine) v priebehu roka pripravilo množstvo 

tematických prezentačných podujatí, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na návštevnosť 

najväčšieho múzea v prírode na Slovensku: Už sa fašiang kráti; Jar už čaká pred chotárom; 

Láska, bože, láska; Hasičská nedeľa; Detská nedeľa; Dnes tovariš, zajtra majster; Na sv. Jána a 

Turčianske halali, Turčianska harmonika, Annabál, Spoznajme sa - Te prindžaras, Dožinky, Človek 

a príroda, Michalský jarmok, Na slávu zemiakom a Vianoce na dedine. Špeciálnym programom 

tohto roku bol Týždeň remesiel v Múzeu slovenskej dediny, realizovaný aj vďaka fin. podpore 

Žilinského samosprávneho kraja. Stálu ponuku vzdelávacích programov tento rok doplnili 

úspešnými tvorivými dielňami, spojenými s prípravou Veľkej noci. V rámci programu 

predchádzania prejavom rasizmu a xenofóbie pripravilo múzeum A. Kmeťa niekoľko prednášok 

napr. Skinheads – „dediči“ nacizmu? (vysvetľujúca históriu hnutia na Slovensku). Množstvo iných 

prezentačných podujatí bolo pripravených v rámci  projektu "Rok Andreja Kmeťa" k storočnici 

úmrtia A. Kmeťa a storočnici sprístupnenia prvej budovy Slovenského národného múzea. Bohatý 

doplnkový program bol vytvorený aj v rámci  výstavy Chute a vône Slovenska, kde školy využili 

možnosť interaktívne skúmať problematiku kulinárskej kultúry Slovenska pomocou kvízu, v rámci 

pracovného listu vydaného k výstave.  

V rámci kultúrnych aktivít SNM – Spišské múzeum realizovalo sedem prednášok v 

prednáškovom cykle Pohľady do minulosti a zároveň celkom štyridsiatou šiestou prednáškou bol 

tento projekt uzavretý. Múzeum spolupracovalo pri tvorbe dokumentárneho filmu o Majstrovi 

Pavlovi, v réžii Pavla Dvořáka, ktorého premiéra bola v auguste v budove Radnice. V múzeu bolo 

vytvorené školiace stredisko pre realizáciu školení v rámci úspešného projektu Moderné múzeum.  

V roku 2008 SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry pripravilo alebo sa spolupodieľalo pri 

organizovaní 16 špecializovaných akcií (Novoročné vinšovanie, Veľká noc v skanzene, Struny 

srdca Iriny Nevickej /XVIII. prehliadka v umeleckom prednese žien/, Stavanie májov spojené s 

otvorením letnej turistickej sezóny v skanzene múzea, Okresná súťaž Festivalu umeleckého slova 

A. Duchnoviča, Noc múzeí a galérií 2008, Poézia v slove a hudbe - hudobno-slovné pásmo, 

Poklady ľudu - Drotárske zvyky z obce Kamienka v rámci 54. Slávnosti kultúry Rusínov-
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Ukrajincov Slovenska, Ľudová veselica vo vozárni - dedinskej krčme v skanzene múzea v rámci 

Dní Svidníka a 55. ročníka slovenského zrazu turistov a 39. ročníka turistického oddielu mládeže 

a Klubu slovenských turistov, Deň ľudových tradícií a 13. ročník majstrovstiev vo varení pirohov 

Pirohy 2008, 17. ročník turistického pochodu Chodníčkami A. Pavloviča, inaugurácia dvoch 

poštových známok z emisného radu Krásy našej vlasti s motívmi drevených chrámov v 

Hervartove a Dobroslave, Kermeš - chrámový sviatok sv. Paraskievy v drevenej cerkvi v 

skanzene múzea. V rámci projektu Škola v múzeu / Veda hrou bolo pripravených 19 akcií podľa 

Ponuky vzdelávacích programov na školský rok 2007/2008 a 2008/2009. 

SNM – Múzeum SNR sa stalo spoluvyhlasovateľom celonárodného projektu "Rok I. SNR“, 

spoluorganizátorom celonárodnej spomienky na generála Štefánika pod záštitou predsedu vlády 

SR, jedným z organizátorov Festivalu tradičnej európskej kultúry Myjava 2008. Múzeum sa 

dlhodobo a cielene venuje školskej mládeži. Pravidelne pripravuje množstvo tvorivých dielni a 

vzdelávacích programov, ktoré v roku 2008 obohatili o špeciálny -interaktívny vzdelávací program 

"Štefánikov kufor".  

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku realizovalo  8 podujatí s názvom Salón múzea, s 

cieľom oboznámiť návštevníkov s významnými predstaviteľmi kultúrneho života Maďarov na 

Slovensku, a zároveň dokumentovať ich život a činnosť. V rámci svojej kultúrno-výchovnej činnosti 

úzko spolupracovalo s viacerými základnými a strednými školami, usporiadalo pre nich netradičné 

vyučovacie hodiny literatúry (v Bratislave 24, v Dolnej Strehovej 10 a v Sklabinej 8) a prehliadky 

stálej expozície spojené s premietaním dokumentárneho filmu Maďari na Slovensku v Bratislave. V 

rámci projektu Škola v múzeu pracovníci pobočiek v Dolnej Strehovej a Sklabinej vypracovali 

úspešné projekty na rozvíjanie spolupráce s mládežou, ktoré sa aj úspešne realizujú. V rámci 

projektu sa pripravuje aj bulletin k Pamätnému domu K. Mikszátha v Sklabinej. Ako sprievodné 

podujatie k výstave Anna Lesznai múzeum v spolupráci s ďalšími inštitúciami usporiadalo vedecké 

sympózium s medzinárodnou účasťou k tvorbe tejto významnej osobnosti. Pri príležitosti 60. 

výročia vzniku denníka Új Szó  múzeum usporiadalo vedecké sympózium spojené s výstavou.  

Pracovníci SNM – Múzea Bojnice sa aktívne podieľali na zabezpečení prípravy a realizácie 

nasledovných špecializovaných podujatí: Adventné Vianoce (do 6.1.2008), Valentínsky víkend na 

zámku - Kto ľúbi, ten ani duchov nevyruší alebo Zamilované príbehy z Bojnického zámku 2008 

(14.2. - 17.2.2008), 15. Medzinárodný festival duchov a strašidiel (MFDaS) pod názvom Kruté 

vtáča (1.5. - 4.5. a 8.5.-11.5.2008), Rozprávkový zámok - Alica z krajiny zázrakov na bojnickom 

zámku (19.6. - 22.6. a 26.6. - 29.6.2008), Rytierske dni – Keď dámy (ne)čakali (25.9.- 

28.9.2008), Šľachtické Vianoce a traja králi na zámku (18.12.2008 – 6.1.2009). Pri príležitosti 

Medzinárodného dňa múzeí pripravilo celodenný program v rámci celoslovenskej akcie Noc múzeí a 

galérií (17.5.2008). Pri príležitosti 100. výročiu úmrtia grófa Jána Pálfiho zorganizovali pracovníci 

múzea akciu pod názvom Prehliadka zámku ako pred 100 rokmi (12.6.-14.6.) a zádušnú Svätú 

omšu v kaplnke bojnického zámku za účasti súčasných i bývalých zamestnancov múzea a 

pozvaných hostí. V mesiacoch jún – september 2008 sa vo viacerých priestoroch bojnického zámku 

uskutočnil tradičný Medzinárodný letný hudobný festival Bojnické kultúrne leto, na ktorom vystúpili 

známe domáce i zahraničné hudobné telesá. 



 214 

Podujatia z cyklu  Pamätáte sa?:  Bojnický zámok na striebornom plátne – 29.8.-1.9.2008 a 13.9.-

15.9.2008 -  zamerané na filmy, rozprávky a inscenácie natáčané v priestoroch bojnického zámku. 

Kľúče od zámku – 19.8.-20.8.2008 - podujatie odhaľujúce návštevníkom priestory, ktoré nie sú 

počas bežnej prevádzky sprístupnené.  Dňa 2.9.2008 sa v priestoroch zámku konalo podujatie pod 

názvom Doktor Klaun, ktoré bolo venované postihnutým deťom zo sociálnych ústavov. Počas roka 

2008 múzeum úspešne propagovalo svoje aktivity rôznymi formami, predovšetkým 

prostredníctvom internetu.  

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek prispelo k iným formám prezentačných podujatí 

radom aktivít konaných v rámci projektu Bábkové divadelné dni. Niektoré z nich boli určené aj 

pre handicapované deti a mládež, ktoré sa zúčastnili na 3 podujatiach. Na projekte sa zúčastnilo 

celkom 2076 detí, z toho 163 telesne postihnutých. Bolo odohraných 14 divadelných predstavení. 

Tieto boli doplnené o špeciálne prehliadky expozícií bábkového divadla a hračiek, tvorivými 

dielňami a aktivitami v hračkárskej herni múzea. Ďalší rozvoj práce s deťmi a mládežou priniesol 

nové programy pripravené pre celomuzeálny projekt Škola v múzeu ale aj rozšírenie spolupráce s 

bábkovými divadlami a inými umeleckými súbormi. V rámci projektu Moderné múzeum - Múzeum 

pre 3. tisícročie bolo v SNM-MBKH vytvorené jedno z 3 školiacich centier SNM. Nosným podujatím 

múzea v roku 2008 však bola Medzinárodná konferencia Hračky a hry v 21. storočí (19.6. - 

21.6.2008). Podujatie podporil Vyšegrádsky fond a zúčastnili sa ho zástupcovia krajín 

Vyšegrádskej štvorky - Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Stretnutie pedagógov, múzejníkov, 

historikov, návrhárov s výrobcami, distribútormi a predajcami hračiek, nastolilo otázky kvality 

dizajnu a materiálu vo výrobe súčasných hračiek, ako aj otázky obnovy zaniknutých tradícií 

ľudovej a priemyselnej hračky. Konferencia sa stala štartovacou plochou pre ďalšie stretnutia a 

rozhovory všetkých, ktorí môžu ovplyvniť kvalitu hračiek v rukách dieťaťa. Sprievodným 

podujatím konferencie bola medzinárodná výstava "Hračky - história a súčasnosť". Podujatie bolo 

sprevádzané trhmi hračiek, workshopmi, divadelnými predstaveniami, športovými súťažami a 

atrakciami. Podujatia sa zúčastnilo celkom 685 účastníkov - odborná, laická verejnosť, deti, 

mládež. Z ďalších návštevnícky úspešných podujatí treba spomenúť Noc v múzeu a 3. ročník 

Balašovej piesne -obohatený o nové umelecké formy - divadlo a tanec, Nočné prechádzky na 

hrade, Poľovnícke dni s odborným seminárom o ochrane zveri a výstavou Stretnutie človeka s 

medveďom pre laickú verejnosť, Vianoce na hrade. Medailón Vladimíra Ragalu, významnej 

osobnosti slovenského bábkového divadla, predstaviteľa slávneho míma z medzinárodne 

významnej bábkovej divadelnej hry Moment musical, zakladateľa Štátneho bábkového divadla v 

Bratislave, otvoril múzeu možnosti ďalších kontaktov s osobnosťami a cennými informáciami o 

slovenskom bábkovom divadle v 2. polovici 20. storočia. Memoriál bol doplnený výstavou 

súčasnej rezbárskej tvorby tradičných marionet majstra Ragalu a archívnych dokumentov z jeho 

umeleckého účinkovania v Bratislavskom bábkovom divadle. 

V SNM – Prírodovednom múzeu v rámci „Noci múzeí a galérií“, pracovníci PM pripravili celý rad 

zaujímavých ukážok z práce prírodovedcov v múzeu, tvorivých aktivít pre návštevníkov, podieľali 

sa na rade odborných prednášok a predstavili širokej verejnosti vzácne a nové prírastky v  

zbierkach. Pokračovali  tiež v aktivitách v rámci projektu „Škola v múzeu“, ktoré  orientovali na 

zintenzívnenie mimoškolského vzdelávania. V tomto duchu prebehlo v troch turnusoch už tradične 
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aj podujatie „Týždeň objavov“. K úspešným podujatiam možno zaradiť aj prezentáciu a 

propagáciu slovenskej vedy v rámci „Európskeho týždňa vedy“, ktorý prebehol v dňoch 24. – 

30.11.2008. Nemožno nespomenúť už tradičnú „Burzu minerálov“, ktorej 25.ročník sa konal po 

prvýkrát mimo hlavnej budovy SNM, v priestoroch na Žižkovej ulici.  

Kultúrno-vzdelávacia činnosť - komplexná tabuľka 

 Počet podujatí: 
Počet 
návštevníkov: Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 328 11 946 5 100,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a prezentácie: 814 11 331 24 200,00 Sk 44 750,00 Sk 

Špecializované akcie: 439 162 838 2 953 237,40 Sk 8 346 006,81 Sk 

Iné: 682 77 435 547 539,00 Sk 5 254 223,00 Sk 

Spolu: 2 263 263 550 3 530 076,40 Sk 
13 644 979,81 

Sk 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť - jednotlivé múzeá 

SNM - Archeologické múzeum 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 17 253 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

8 157 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 32 1 031 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 57 1 441 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Etnografické múzeum 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 31 903 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

27 647 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 64 20 833 0,00 Sk 618 535,00 Sk 

Iné: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 122 22 383 0,00 Sk 
618 535,00 

Sk 

SNM - Historické múzeum 

 Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 13 627 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

35 846 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 62 930 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 24 552 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 134 2 955 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Hudobné múzeum 

 Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 
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Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 11 440 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

17 195 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 37 1 879 5 000,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 65 2 514 5 000,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 

 Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

84 1 689 20 000,00 Sk 42 000,00 Sk 

Špecializované akcie: 6 3 193 247 600,00 Sk 273 854,81 Sk 

Iné: 19 5 473 109 539,00 Sk 124 173,00 Sk 

Spolu: 109 10 355 
377 139,00 

Sk 
440 027,81 

Sk 

SNM - Múzeum Betliar 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 7 404 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

3 77 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 1 980 20 000,00 Sk 78 400,00 Sk 

Iné: 2 183 1 000,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 13 1 644 21 000,00 Sk 78 400,00 Sk 

SNM - Múzeum Bojnice 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 5 362 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

34 1 220 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 58 64 538 
2 391 000,00 

Sk 
6 403 000,00 

Sk 

Iné: 398 11 925 437 000,00 Sk 
2 245 000,00 

Sk 

Spolu: 495 78 045 
2 828 000,00 

Sk 
8 648 000,00 

Sk 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 6 112 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

23 540 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 2 280 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 3 85 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 34 1 017 0,00 Sk 0,00 Sk 
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SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

 Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 7 242 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

10 270 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 5 266 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 7 432 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 29 1 210 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 

 Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 16 744 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

53 944 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 5 1 910 0,00 Sk 1 600,00 Sk 

Iné: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 74 3 598 0,00 Sk 1 600,00 Sk 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 

 Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 7 712 5 100,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

19 618 4 200,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 4 618 18 500,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 30 1 948 27 800,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

 Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 8 105 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

2 44 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 2 62 5 952,00 Sk 5 952,00 Sk 

Iné: 5 73 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 17 284 5 952,00 Sk 5 952,00 Sk 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 3 145 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

15 494 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 11 18 750 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 29 19 389 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
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Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 28 700 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

24 480 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 16 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 42 1 260 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 110 2 440 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 109 4 255 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

168 1 685 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 25 315 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 2 93 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 304 6 348 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Prírodovedné múzeum 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 25 877 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

52 1 370 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 58 8 837 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 86 1 591 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 221 12 675 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - riaditeľstvo 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 4 85 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

238 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 14 1 170 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 256 1 255 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM - Spišské múzeum 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 28 895 0,00 Sk 0,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

0 0 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 9 13 221 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 9 36 319 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu: 46 50 435 0,00 Sk 0,00 Sk 

SNM-Múzeum Červený Kameň 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 3 85 0,00 Sk 0,00 Sk 
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Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: Náklady: Príjmy: 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

2 55 0,00 Sk 2 750,00 Sk 

Špecializované akcie: 28 24 025 265 185,40 Sk 964 665,00 Sk 

Iné: 85 19 449 0,00 Sk 
2 885 050,00 

Sk 

Spolu: 118 43 614 
265 185,40 

Sk 
3 852 465,00 

Sk 

 

Edičná činnosť 

Hlavným cieľom edičnej činnosti je prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti múzeí, ale 

najmä sprostredkovanie verejnosti informácie o prezentačných aktivitách SNM, jeho úlohách 

a poslaní pri ochrane kultúrneho dedičstva. SNM získava  finančné prostriedky na edičnú činnosť 

prostredníctvom prioritných projektov, sponzorských prostriedkov alebo kooperáciou s inými 

subjektami. SNM je v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR vydavateľom revue o kultúrnom 

dedičstve „Pamiatky a múzeá“  a so Zväzom múzeí na Slovensku zabezpečuje vydávanie 

metodického periodika Múzeum.  Špecializované múzeá SNM vydávajú periodické zborníky, 

zborníky z príležitostných konferencií, skladačky a drobné tlače k výstavám, programové bulletiny 

a pod. V roku 2008 SNM spolu s vydavateľstvom Slovart realizovalo výpravnú publikáciu „Košický 

zlatý poklad“. Vo forme interaktívneho DVD múzeum pripravilo svoju výročnú správu. V oblasti 

edičnej činnosti môžeme pozitívne hodnotiť skutočnosť, že k najvýznamnejším výstavným 

projektom boli vydané skladačky, sprievodcovia, katalógy ako napr. k výstave Mytologické a 

kresťanské príbehy v umení 19. storočia. o zbierok Slovenského národného múzea“ bol vydaný 

katalóg, katalóg k výstave Anna Lesznai ako aj katalóg k výstave Halász-Hradil a Július Flache.  

Slovenský preklad krátkej prózy K. Mikszátha pod názvom Fešáci a prvý zväzok novej edície s 

názvom Acta Museologica Hungarica. Okrem tohto zborníka v podstate všetky špecializované 

múzeá SNM v roku 2008 vydali svoj vedecký zborník: Zborník SNM 102 - Archeológia 18, Zborník 

SNM 102, Etnografia 49, Zborník SNM Kmetianum 11, Hračky a hry v 21. storočí, Acta Judaica 

Slovaca 14. Vznikol tiež zborník referátov a diskusných príspevkov z medzinárodnej konferencie 

Hračky a hry v 21. storočí a katalóg k medzinárodnej výstave Hračka - história a súčasnosť,  dve 

monografie k 100. výročiu Kongregácie FDC do Prievidze (2008) a pamätnú publikáciu pri 

príležitosti 65. výročia vzniku MO Matice slovenskej v Novákoch (2008).  

Významnými edičným počinmi roka 2008 bolo tiež vydanie Sprievodcu po archíve Slovenského 

národného múzea, ktorý zostavila pani E. Machajdíková vedúca Archívu SNM a publikácie pána 

Kleina, B.: Sídla na Slovensku obývané nemeckým obyvateľstvom na vojenských mapách v druhej 

polovici 18 storočia. V rámci projektu Škola v múzeu/Veda hrou bolo v SNM vydaných spolu  11 

tlačových titulov (pracovné listy, sprievodcovia výstavami, časopis...) 

SNM - Archeologické múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v 
Bratislave 

slovenčina, 
angličtina 

2008 300 katalóg 
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Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Zborník SNM 102 - Archeológia 18, 2008 slovenčina, nemčina 2008 400 zborník periodický 

CARNUNTUM - GERULATA spolu s 
Mestským múzeom v Pezinku slovenčina, nemčina 2008 500 zborník neperiodický 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

3 

SNM - Etnografické múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Zborník SNM 102, Etnografia 49 slovenský 2008 400 zborník periodický 

Zborník SNM Kmetianum 11  slovenský 2008 400 zborník neperiodický 

Generálne opravy šindľových krytín... slovenský 2008 300 drobná tlač 

Repair of the Shingle Roofing... anglický 2008 500 drobná tlač 

Mytologické a kresťanské príbehy v umení 
19.st. 

slovenský 2008 500 katalóg 

Ahoj, som kávové zrnko slovenský 2008 2 500 
informačný a metodický 
materiál 

Vitaj u Martina Benku slovenský 2008 1 800 informačný a metodický 
materiál 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

7 

SNM - Historické múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Ako sme žili? slovenský 2008 25 000 drobná tlač 

How do we live? anglický 2008 13 000 drobná tlač 

Ako sme žili? Sprievodné podujatia 
február-marec, buletin 

slovenský 2008 8 000 drobná tlač 

Ako sme žili? Sprievodné podujatia apríl, 
buletin 

slovenský 2008 8 000 drobná tlač 

Ako sme žili? Sprievodné podujatia máj-
jún, buletin slovenský 2008 8 000 drobná tlač 

Théby. Mesto bohov a faraónov slovenský 2008 10 000 drobná tlač 

Théby. Mesto bohov a faraónov anglický 2008 15 000 drobná tlač 

M. Budaj: Košický zlatý poklad slovenský 2008 1 000 katalóg 

Magická osmička slovenský 2008 5 000 drobná tlač 

Magická osmička anglický 2008 10 000 drobná tlač 

Ako sme žili? Sprievodné podujatia júl-
august, buletin 

slovenský 2008 3 000 drobná tlač 

Ako sme žili? Sprievodné podujatia 
september-októberl, buletin 

slovenský 2008 3 000 drobná tlač 

Ako sme žili? Sprievodné podujatia 
november-december, buletin slovenský  2008 3 000 drobná tlač 

Magická osmička francúzsky 2008 5 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

14 

SNM - Hudobné múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Eugen Suchoň (1908 - 1993) slovenčina, angl. 2008 1 500 katalóg 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 1 
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SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Otvorenie sezóny - plagát slovenský 2008 50 drobná tlač 

Noc múzeí a galérí - plagát slovenský 2008 200 drobná tlač 

Medailón Vladimíra Ragalu - plagát slovenský 2008 50 drobná tlač 

Bábkové divadelné dni - plagát slovenský 2008 100 drobná tlač 

Medzinárodná výstava: Hračky - história a 
súčasnosť slovenský 2008 1 000 katalóg 

Medzinárodná výstava: Hračky - história a 
súčasnosť - plagát 

slovenský 2008 50 drobná tlač 

Medzinárodná konferencia - plagát slovenský 2008 150 drobná tlač 

Hračky a hry v 21. storočí - zborník slovenský 2008 300 zborník neperiodický 

Deň detí - plagát slovenský 2008 50 drobná tlač 

Hradný večer - Letná tancovačka - plagát slovensky 2008 50 drobná tlač 

Operettgála musical - plagát slovensky 2008 50 drobná tlač 

Nočné prechádzky - plagát slovensky 2008 600 drobná tlač 

Nočné prechádzky - plagát slovensky 2008 300 drobná tlač 

Poľovnícke dni - plagát slovensky 2008 300 drobná tlač 

Odhaľovanie reštaurovaných obrazov sv. 
Dominik a sv. Klára - pozvánka 

slovensky 2008 30 drobná tlač 

V jasličkách na slame - pozvánka slovensky 2008 30 drobná tlač 

Vianoce na hrade - plagát slovensky 2008 150 drobná tlač 

Modrý Kamienok slovensky 2008 1 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

18 

SNM - Múzeum Betliar 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Rady a dekorácie v zbierkach SNM-Múzea 
Betliar 

slovensko-maďarský 2008 500 fontés-súpis zbierok 

Hravý hrad (prac. list pre žiakov ZŠ - hist. 
hradu KH) slov., maď. 2008 2 000 

informačný a metodický 
materiál 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

SNM - Múzeum Bojnice 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Plagáty a informačné materiály k všetkým 
podujatiam  slovensky 2008 5 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

1 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na 
Slovensku 

slovenský 2008 1 500 
informačný a metodický 
materiál 

SNM - Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj chorvátsky 2008 1 000 informačný a metodický 
materiál 

SNM - Museum der Kultur der Kroaten in 
der Slowakei 

nemecky 2008 500 
informačný a metodický 
materiál 

SNM - Museum of Croatian culture in anglicky 2008 500 informačný a metodický 
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Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Slovakia materiál 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

4 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Klein, B.: Sídla na Slovensku obývané 
nemeckým obyvateľstvom na vojenských 
mapách v druhej polovici  

slovenský, nemecký 2008 500 zborník neperiodický 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

1 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Anna Lesznai maď.-slov. 2008 400 katalóg 

Acta Museologica Hungarica maď. -slov. 2008 600 zborník periodický 

Halász-Hradil maď.-slov. 2008 300 katalóg 

Július Flache  maď. - slov. 2008 400 katalóg 

Mikszáth: Fešáci slovenský 2008 1 000  
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

5 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Živé remeslo hrnčiarske slovenský 2008 2 000 
informačný a metodický 
materiál 

Život reči slovenský 2008 2 000 
informačný a metodický 
materiál 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

P.R. Magocsi, Národ znikadiaľ -ilustrovaná 
história karpatských Rusínov 

Slovenský 2008 1 000 zborník neperiodický 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

1 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

0 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Skanzen vo Svidníku. Sprievodca po 
národopisnej expozícii v prírode SNM - 
Múzea ukrajinskej kultúry 

slovenský, 
ukrajinský, anglický 

2008 1 000 informačný a metodický 
materiál 

  

Celkový počet vydaných 1 
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titulov: 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Arnošt Lustig: Noc a nádej slovenský 2008 200  

Acta Judaica Slovaca 14 slovenský 2008 100 zborník periodický 

Jozef Friedmann: Naša babička Cilka slovenský 2008 200  

Peter Frankl: Byť Židom, biť Žida slovenský 2008 125  
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

4 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Zborník SNM - Prírodné vedy, roč. 54 
slovenský, anglický, 
nemecký 

2008 350 zborník periodický 

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme slovenský 2008 2 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

SNM - riaditeľstvo 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Poznámky pre pedagógov k výstave Ako 
sme žili 

Sj 2008 1 500 
informačný a metodický 
materiál 

Ako žiješ? - detský sprievodca výstavou 
Ako sme žili 

Sj 2008 1 500 časopis 

Igor Grossmann Sj 2008 500 drobná tlač 

Múzeum č. 1 Sj 2008 600 
informačný a metodický 
materiál 

Múzeum č. 2 Sj 2008 600 
informačný a metodický 
materiál 

Pamiatky a múzeá č. 1 
SJ, resume 
nem.,angl. 

2008 2 000 časopis 

Pamiatky a múzeá č. 2 
SJ, resume 
nem.,angl. 

2008 2 000 časopis 

Programový bulletin január-apríl Sj - angl. 2008 0 drobná tlač 

Programový bulletin apríl - december Sj -angl. 2008 0 drobná tlač 

Múzeum č. 3 Sj 2008 600 
informačný a metodický 
materiál 

Múzeum č. 4 Sj 2008 600 
informačný a metodický 
materiál 

Pamiatky a múzeá č. 3 
SJ, resume 
nem.,angl. 

2008 2 000 časopis 

Pamiatky a múzeá č. 4 
SJ, resume 
nem.,angl. 

2008 2 000 časopis 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

13 

SNM - Spišské múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Slovenské národné múzeum-Spišské 
múzeum Levoča 

slovenský 2008 200 000 drobná tlač 

Mytologické a kresťanské príbehy v umení 
19. storočia v zbierke SNM 

slovenský, anglický 2008 500 katalóg 

Drobná sakrálna architektúra na strednom slovenský 2008 500 katalóg 
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Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Spiši 

Hradohranie slovenský 2008 1 800 katalóg 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

4 

SNM-Múzeum Červený Kameň 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Kalendárik podujatí na rok 2008 slovenský 2008 3 000 
informačný a metodický 
materiál 

Leták na burzu starožitností slovenský 2008 5 000 
informačný a metodický 
materiál 

Leták na voľnú distribúciu slovenský 2008 5 000 
informačný a metodický 
materiál 

Vreckový kalendárik na rok 2009 slovenský 2008 10 000 
informačný a metodický 
materiál 

Kartička s podujatiami na rok 2009 slovenský 2008 12 000 
informačný a metodický 
materiál 

Záložka o hrade Červený Kameň slovenský 2008 10 000 
informačný a metodický 
materiál 

Založka o hrade Červený Kameň anglický 2008 5 000 
informačný a metodický 
materiál 

Pracovný list - Nepriateľ pred bránami slovenský 2008 4 100 
informačný a metodický 
materiál 

Pohľadnica - Nedeľné rozprávania na 
hrade 

slovenský 2008 1 000 informačný a metodický 
materiál 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 9 

SNM Spolu 
Celkový počet vydaných titulov: 92 

 

Archív SNM 
Centrálny archív SNM má sídlo v Bratislave  a jeho pobočky sídlia v špecializovaných múzeách 

SNM: v SNM-Múzeách v Martine, SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej, SNM-Múzeu Betliar 

v Betliari, SNM-Múzeu Bojnice v Bojniciach, SNM-Spišskom múzeu v Levoči. Registratúrne stredisko 

SNM sa nachádza v Bratislave a jeho pobočky v špecializovaných múzeách SNM. 

V priebehu roka 2008 Archív SNM vykonával nasledovné činnosti: 

� nadobúdal archívne fondy a zbierky pre Archív SNM a jeho pobočky,  

� vykonával odborné archívne spracovanie archívnych fondov a zbierok v Archíve SNM a jeho 

pobočkách,  

� vykonával kontroly, školenia a odborné metodické inštruktáže v oblasti archívnej činnosti,  

� sprístupňoval archívne dokumenty bádateľom na študijné, vedecké a prevádzkové účely 

a vykonával odbornú konzultačnú činnosť pre bádateľov,  

� spolupracoval na domácich výstavách a na výstavách s inými múzeami,  

� archívne fondy sprístupňoval a propagoval aj publikačnou a prednáškovou činnosťou,   
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� vykonával ochranu archívnych fondov a zbierok reštaurovaním, konzervovaním, 

dezinfekciou vo vákuovej komore v Slovenskom národnom archíve, 

�  vyhotovoval ochranné kópie archívnych dokumentov, pravidelne vyhodnocoval klimatické 

podmienky v depozitároch,  

�  vykonal prieskum archívnych prameňov 

� vykonával kontroly, školenia a odborné metodické inštruktáže v oblasti správy registratúry 

v špecializovaných múzeách a odborných útvaroch SNM 

� prevodom nadobúdal registratúru z organizačných zložiek SNM do registratúrneho strediska 

a jeho pobočiek a odborne ju spracúval.  

Celkový stav (v bežných metroch): 579 

Počet fondov: 154 

Počet zbierok: 5 774 

Prírastok (v bežných metroch): 2 

Počet zrešt. archívnych dokumentov: 11 

Výpožičky (spolu): 556 

Výpožičky prezenčné: 423 

Výpožičky absenčné: 133 

Prezenčne študujúci: 237 

Vedecko-výskumné úlohy: 5 

Publikačná činnosť: 298 

Prednášky: 5 
  
Registratúrne stredisko: 

Prírastok (v bežných metroch): 27,91 

Stav registratúry (v bežných metroch): 1,00 

 

Knižnica SNM 

Knižnica SNM je ústrednou knižnicou siete múzeí a galérií SR. Patrí do siete špecializovaných 

knižníc v knižničnom systéme SR. Knižnica je členom  profesných knihovníckych združení SAK 

a SSK, členom Konzorcia Kis3g a členom   6 pracovných skupín Konzorcia, kde zastupuje knižnice 

múzeí navonok. Vo vzťahu k múzejným knižniciam SR vykonáva aj metodickú a analytickú úlohu.  

Ústredná knižnica SNM Bratislava má pobočky v SNM – Archeologickom múzeu, SNM – Historickom 

múzeu, SNM – Hudobnom múzeu.  

K bratislavským knižniciam s vlastným prírastkovým zoznamom patria SNM - Múzeum  kultúry 

Maďarov a SNM - Múzeum židovskej kultúry  SNM. K mimobratislavským patria SNM - Múzeum 

Betliar, SNM - Múzeum Bojnice, SNM -  Múzeum Červený Kameň, SNM - Múzeum SNR, SNM - 

Spišské múzeum, SNM - Múzeum Ľ. Štúra Modra, SNM - Múzeá v Martine, SNM - Múzeum 

bábkárskych kultúr a hračiek hrad, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, SNM - Múzeum rusínskej 

kultúry.  

Od roku  1997 do roku 2006 sa všetky prírastky knižničného fondu spracúvali v komplexnom 

knižničnom programe LIBRIS a katalóg bol vystavený na intranete. Od roku 2007 sa v knižnici 

implementoval Kis3g v systéme VIRTUA s on-line katalógom na vebe. V tomto roku tiež knižnica 
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prešla na elektronické spracovanie všetkých knižničných činností. Novozískané knižničné jednotky 

sa priebežne katalogizujú na úrovni úplného bibliografického popisu vo výmennom formáte 

MARC21 so znakmi MDT a vecnými heslami. Kn.j. sú opatrené čiarovým kódom. Dlhodobou úloho, 

v ktorej knižnica pokračovala aj v roku 2008je  retrokonverzia všetkých druhov katalógov. Knižnica 

sa podieľa  na tvorbe SKP (súborný katalóg periodík) budovaného v UKB. Mimoriadnu pozornosť 

knižnica venovala aj v roku 2008 správe, ochrane, evidencii a spracovaniu historických knižničných 

dokumentov a fondov v knižniciach SNM (vyhlasovanie HKD a HKF, pasportizácii).  

Knižnica SNM zabezpečuje rozsiahlu  medzinárodnú a vnútroštátnu výmenu publikácií ( 685 

výmenných partnerov v zastúpení 56 štátov sveta),  v rámci ktorej kompletne zasiela celú 

vydavateľskú produkciu  (zborníky SNM, časopisy Múzeum a Pamiatky a múzeá, monografie, 

katalógy a zborníky zo seminárov)  SNM v Bratislave. (Okrem produkcie národnostných 

a mimobratislavských  múzeí). Následne denne eviduje a katalogizuje doručené knihy, časopisy 

a zborníky výmenných partnerov. 

Knižnica je prístupná verejnosti. Napomáha uspokojovaniu informačných, vedecko-výskumných 

potrieb odbornej základne  vedeckých pracovníkov SNM a širokej odbornej verejnosti z vlastných 

knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov. 

Dôležitou udalosťou roku 2008 predstavovalo spustenie prevádzky internetovej stránky knižnice: 

http://www.n.snmkniznica.sk.  

Sieť knižníc: 

Počet knižníc: 14 

Počet pobočiek: 3 
  

Knižničný fond: 

Knižničné jednotky spolu: 283 619 

z toho historické knižničné dokumenty: 46 531 

HKD vykazované v zbierkovom fonde: 1 772 

Počet titulov dochádzajúcich periodík: 421 

Ročný prírastok knižničných jednotiek: 2 375 

z toho - kúpou: 747 

- darom: 599 

- výmenou: 1 025 

- bezodplatným prevodom: 6 

Úbytky knižničných jednotiek: 122 

Spracované automatizovane: 45 988 
  

Výpožičky a služby: 

Výpožičky spolu: 11 323 

z toho prezenčné: 9 748 

absenčné: 1 575 

MVS iným knižniciam: 37 

MVS z iných knižníc: 36 

MMVS iným knižniciam: 13 

MMVS z iných knižníc: 30 

Poskytnuté informácie: 1 245 

Počet vyprac. bibliografií a rešerší: 40 

Počet študovní a čitární: 12 

Počet miest v študovniach a čitárňach: 78 
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Výpožičky a služby: 

Celková plocha knižnice [m2]: 1 834,60 
  

Používatelia: 

Registrovaní používatelia: 1 059 

Návštevníci knižnice spolu: 5 569 
  

Informačné technológie: 

Počet serverov v knižnici: 0 

Počet osobných počítačov (PC): 13 

Počet PC s pripojením na internet: 13 
  

Hospodárenie knižnice: 

Náklady na nákup knižničného fondu: 587 949,72 Sk 
  

Zamestnanci knižnice: 

Počet zamestnancov (prepočítaný): 12 

z toho s VŠ: 7 

 

Odborno-metodická, informačná a vzdelávacia činnosť 
V zmysle Zákona č. 115/1998 Z.z. plní Slovenské národné múzeum úlohy odborno-

metodického, školiaceho, poradenského a konzultačného pracoviska pre oblasť múzejníctva na 

Slovensku, a to v oblasti všeobecnej metodiky k odborným múzejným činnostiam - 

zhromažďovanie a šírenie údajov o múzeách pre odbornú a širokú verejnosť, a zároveň metodicky 

pôsobí smerom k múzeám, ako aj smerom k iným inštitúciám, najmä školám rozličných stupňov. 

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

činnosti -  Muzeologický kabinet (všeobecná metodika), Oddelenie múzejnej pedagogiky, Centrum 

informatiky, pričom metodickú pôsobnosť plnia aj ostatné útvary úseku – Knižnica a Archív SNM.  

 

Škola v múzeu / Veda hrou 

Škola v múzeu – Veda hrou je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorý prebieha na pôde Slovenského 

národného múzea od roku 2005. Je to súbor aktivít a špecifických programov, ktoré rozvíjajú 

vzdelávaciu funkciu Slovenského národného múzea so  zameraním na deti a mladých ľudí na 

Slovensku. Dlhodobým zámerom projektu je nadväzovať a kontinuálne rozvíjať spoluprácu so 

školami, čo najlepšie sprístupniť múzeum a jeho aktivity mladým návštevníkom a využiť jeho 

obrovský vzdelávací potenciál na rozvoj ich osobnosti, kompetencií a vedomostí. Do projektu Škola 

v múzeu sú zapojené všetky špecializované múzea SNM, ktoré celoročne ponúkajú rôznorodé 

vzdelávacie programy a aktivity pre rôzne skupiny návštevníkov na celom Slovensku. 

 

Projekt Škola v múzeu už dva roky koordinuje SNM - Oddelenie múzejnej pedagogiky, ktoré je 

metodickým orgánom SNM. Jeho hlavným poslaním je rozvoj vzdelávacej funkcie Slovenského 

národného múzea, zavedenie vyšších štandardov v oblasti vzdelávacích aktivít vo všetkých 

múzeách SNM a ich rozvoj na úroveň porovnateľnú s inými krajinami EU. V roku 2008 sa nám 

podarilo tieto dlhodobé ciele napĺňať aj vďaka získaniu finančných prostriedkov z Európskeho 
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sociálneho fondu. Vďaka realizácii vzdelávacieho projektu Moderné múzeum: Vzdelávacie 

programy pre 3. tisícročie absolvovala skupina odborných pracovníkov zodpovedných za 

vzdelávacie aktivity v jednotlivých múzeách SNM cyklus tréningov zameraných na múzejnú 

pedagogiku. Odborná kvalifikácia múzejných pedagógov sa tak výrazne zvýšila a tým aj kvalita 

poskytovaných programov a projektov pre všetky typy škôl a pre verejnosť všeobecne. 

Vzdelávacia kapacita Slovenského národného múzea a jeho pevné postavenie v súčasnej 

spoločnosti sa v roku 2008 opäť posilnili.      

  

V roku 2008 mal projekt Škola v múzeu niekoľko prioritných 
cieľov: 
• Bulletin Škola v múzeu 

Dôležitým cieľom bolo vydanie programového bulletinu – komplexnej ponuky vzdelávacích 

programov všetkých múzeí SNM na školský rok 2008/2009, ktoré sú určené pre všetky typy 

škôl a záujmové kolektívy. Cieľom bolo tiež ponuku distribuovať do základných a stredných škôl 

na Slovensku, informovať o nej na odborných fórach, prezentovať ju na webových stránkach 

múzea a urobiť v bulletine zmeny, ktoré ho spravia prehľadnejším a ešte užitočnejším pre 

pedagógov pri plánovaní ich návštevy múzea.  

• Vznik ďalších didaktických a metodických materiálov  

Ďalším cieľom SNM bolo vydať čo najväčší počet kvalitných didaktických materiálov určených 

deťom a mladým ľuďom ako aj metodických pomôcok pre pedagógov, ktoré by zodpovedali 

aktuálnym štandardom v múzejnej pedagogike.  

• Kvalitnejšie vzdelávacie programy a spolupráca so školami 

Cieľom projektu Škola v múzeu bola aj podpora rozvoja nových foriem spolupráce jednotlivých 

múzeí SNM so školami v ich okolí a tiež vytvorenie dlhodobých vzdelávacích programov, ktoré 

by lepšie nadväzovali na školské učebné osnovy a reagovali aj na novú školskú reformu.   

• Rozvoj SNM – Oddelenia múzejnej pedagogiky 

Našou snahou bolo tiež rozšíriť a posilniť činnosť oddelenia, prehĺbiť jeho pôsobenie 

ako konzultačného a metodického centra v oblasti múzejnej pedagogiky v rámci SNM a taktiež 

ho personálne dobudovať.  

 

Bulletin Škola v múzeu 2008/2009 

Na začiatku školského roka 2008/2009 SNM - Oddelenie múzejnej pedagogiky vydalo bulletin Škola 

v múzeu / Veda hrou. Múzeá pri jej príprave vychádzali zo svojho špecifického zamerania 

a jedinečnosti (história, prírodné vedy, kultúra menšín, atď.) ako aj z učebných osnov jednotlivých 

predmetov a potrieb žiakov a ich pedagógov. Bulletin je určený pre školy, pomáha pedagógom 

naplánovať si a dohodnúť návštevu v múzeu. Materiál sa skladá z 24 letákov. Prvý je informačný so 

všeobecnými inštrukciami,  s kalendárom, priestorom na zápisy a mapou, ktoré umožnia lepšie 

naplánovať návštevu múzea. Ďalších 23 letákov predstavuje vzdelávacie programy jednotlivých 

špecializovaných múzeí, ktoré spadajú pod SNM. Ponuka programov je rozdelená na aktivity buď 

podľa vekovej kategórie návštevníkov alebo podľa typu výstav či expozícií, ku ktorým sú 
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pripravované. Pri charakteristike jednotlivých programov je vždy uvedené aj obdobie, v ktorom 

bude program prebiehať, doba jeho trvania, veková skupina, ktorej je program určený v po prvý 

krát aj presná nadväznosti na učebné osnovy predmetov základných a stredných škôl. V rámci 

projektu Škola v múzeu teda špecializované múzeá SNM celoročne realizovali rôzne druhy 

vzdelávacích programov: lektorské výklady, prednášky, diskusie, tvorivé dielne, animačné aktivity. 

Vzdelávacie aktivity pokrývali širokú škálu tém a oblastí (prírodné a humanitné vedy, špecifické 

vedné oblasti, kultúra menšín, história od praveku po súčasnosť, atď.).   

 

Bulletin vyšiel v náklade 3000 kusov (24 druhov po 3000 kusov). Distribúcia časovo prebehla 

v dvoch vlnách, vždy na začiatku školského polroku. Časť  nákladu bulletinu Škola v múzeu bola 

vždy distribuovaná centrálne z riaditeľstva SNM do všetkých základných a stredných škôl všetkých 

krajov Slovenska, na metodické centrá, odbory kultúry a Štátny pedagogický ústav. Druhá časť 

nákladu bola rozdelená jednotlivým špecializovaným múzeám SNM, ktoré svoju časť bulletinu 

distribuovali na školy a inštitúcie vo svojom regióne, pričom postupovali podľa vlastných potrieb, 

skúseností a adresárov. Ponuka vzdelávacích programov Škola v múzeu bola počas celého roka 

prezentovaná aj na webových stránkach SNM (www.snm.sk). Skúsenosť múzeí SNM s bulletinom je 

dobrá, väčšina múzeí zaznamenala po jeho distribúcií zo strany škôl väčšiu odozvu a zvýšenie 

návštevnosti.      

 

Vznik ďalších didaktických a metodických materiálov  

Cieľom SNM bolo vytvoriť a vydať kvalitné sprievodné materiály pre deti a pedagógov k rôznym 

výstavám a projektom múzea, ale taktiež motivovať ostatné múzeá k tvorbe a príprave takýchto 

materiálov (pracovných listov, kvízov, atď.). V roku 2008 počet vydaných materiálov a ich 

používanie pri výstavách a vzdelávacích programoch výrazne stúpli. Vydané boli tieto didaktické 

materiály: 

 

• Hradohranie // Detský sprievodca po Spišskom Hrade určený pre deti do 10 rokov, 

sprievodný materiál, ktorý pomáha deťom sa orientovať v priestoroch hradu a spoznávať 

jeho jednotlivé časti, SNM - Spišské múzeum v Levoči.   

 

• Tá pravá šálka kávy // Plnofarebný detský sprievodca k rovnomennej putovnej výstave v 

zloženom formáte A3. Sprievodca mapuje výstavu a predstavuje dieťaťu históriu kávy a 

tradície jej pitia ako aj súvisiacej kultúry na Slovensku. SNM - Múzeá v Martine, 

Etnografické múzeum.   

 

• Martin Benka // Detský sprievodca k expozícii Múzea Martina Benku zoznámi diváka s 

rôznymi možnosťami nazerania na výtvarné dielo autora. Sprievodca je taktiež určený pre 

detského návštevníka. Plnofarebná tlač v zloženom formáte A3. SNM - Múzeá v Martine, 

Múzeum Martina Benku. 

 



 230 

• Nepriateľ pred bránami // Pracovný list zameraný na obranný systéme Hradu Červený 

Kameň a jeho unikátne pivničné priestory, ktorý sa používa pri realizácií vzdelávacieho 

programu Nepriateľ pred bránami najmä ako pomôcka pre lektora. Plnofarebný vo formáte 

zloženej A3. SNM - Múzeum Červený Kameň. 

 

• Živé remeslo hrnčiarske // Plnofarebný detský sprievodca vo formáte zloženej A3 k 

rovnomennej výstave v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre sprístupňuje ďeťom tradičné 

modranské remeslo cez postavu škriatka Floriána. SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.    

 

• Modrý Kamienok // Plnofarebný detský sprievodca zložený z troch druhov dvojíc 

pracovných listov zameraný vždy na inú tému viažucu sa k expozíciám múzea. Zaujímavá 

forma sprievodcu umožňuje, aby si dieťa, školská skupina či rodina s deťmi preskúmala 

expozície aj sama a druhá strana sprievodcu im vždy ukáže, či boli ich odpovede a reakcie 

správne. SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň.   

 

• Pamätné miesta v rodnej obci Kálmána Mikszátha // Subjektívne ladený sprievodca 

rodnou obcou spisovateľa určený pre dospelého návštevníka so zreteľom na miesta 

zachytené v dielach autora a pamäť miesta. SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.  

 

• Ako žiješ? // Detský sprievodca k výstave Ako ? sme žili (Slovensko v 20. storočí) vo 

forme plnofarebného 32 stranového časopisu, ktorý formou plne zodpovedá štandardom 

mládečníckemu časopisu ale obsahom je sprievodcom výstavou. Jeho súčasťou je tiež 

komix, ktorý jedinečným spôsobom spracováva a deťom predstavuje historickú štúdiu o 

pozostalosti M. R. Štefánika. SNM - Oddelenie múzejnej pedagogiky. 

 

• Rodinný album // Rodinný sprievoca vo forme pracovného listu zameraný na rodinnú 

fotografiu ako prameň poznávania minulosti vznikol v spolupráci s katedrou všeobecných 

dejín FiF UK. Pracovný list bol vytvorený k výstave Ako ? sme žili (Slovensko v 20. storočí). 

SNM - Oddelenie múzejnej pedagogiky. 

 

• Poznámky pre pedagógov // Metodický materiál pozostávajúci z 8 pracovných listov a 

metodickej časti slúžiaci pedagógom ako podnet a inšpirácia na využitie výstavy Ako? sme 

žili  vo vyučovacom procese. Osem tém pracovných listov s úlohami pre tri vekové 

kategórie (I. a II. stupeň ZŠ a SŠ) slúžia ako pracovné námety na prehlbovanie vedomostí 

o histórii Slovenska v 20. storočí. Materiály je možné použiť počas vyučovania, na 

prehliadke výstavy a aj po návrate z výstavy. SNM - Oddelenie múzejnej pedagogiky. Pri 

spustení používania materiálu sme zrealizovali aj seminár pre pedagógov humanitných 

odborov zameraný na to, ako presne metodický materiál používať. Materiál sa stretol s 

veľkým ohlasom a úspechom u učiteľov, ktorý ho ako učebný pomôcku mimoriadne ocenili.   

 

• Hradná kniha // Rodinný sprievodca - spoločný projekt všetkých hradných múzeí, zámkov 

a kaštieľov, ktoré spadajú pod SNM pripravený v spolupráci s Oddelením múzejnej 
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pedagogiky. V každom uvedenom hrade/zámku/kaštieli si môže rodina zakúpiť rodinných 

sprievodcov „U nás doma...“, postupne ich vkladať do spoločného zakladača a vytvoriť tak 

z návštev našich hradov a zámkov svoju vlastnú Hradnú knihu. Súčasťou tohto  zakladača 

je tzv. hradný itinerár -  niečo ako denník výletov danej rodiny.   

 

Vzdelávacie programy 

• Knižnica zachránených pamätí // Interaktívny vzdelávací program založený na 

spolupráci SNM – Múzea židovskej kultúry s organizáciou CENTROPA Viedeň zameraný na 

zaznamenávanie spomienok pamätníkov z predvojnovej židovskej komunity na Slovensku. 

V druhom štádiu programu boli realizované Školenia pedagógov zamerané na využitie 

týchto materiálov pri výučbe na stredných školách. SNM - Múzeum židovskej kultúry na 

Slovensku.  

 

• Štefánikov kufor // Vzdelávací program s prvkami objektového učenia priblížuje žiakom i 

rodinám s deťmi osobnosť M. R. Štefánika a obdobie konca 19. a začiatku 20 storočia. 

Kľúčovým predmetom v expozícii sú tri reálne „kufre“ (múzejný kufrík) s kópiami 

relevnatných predmetov a  s autentiickými dobovými dokumentmi, ktoré môžu malí 

návštevníci skúmať a objavovať tak súvislosti so životom M. R. Štefánika a doby, v ktorej 

žil. SNM - Múzeum Slovenských národných rád Myjava (Múzeum M.R. Štefánika, 

Košariská).  

 

• Ako bolo v Častej pred a po II. svetovej vojne? // Vzdelávací program založený na 

úzkej spolupráci Múzea Červený Kameň a ZŠ v Častej. Dlhodobý projekt, ktorý začal v roku 

2008 je založený na princípoch orálnej histórie. Pod vedením odborných pracovníkov 

múzea zmapujú žiaci tejto školy minulosť svojho bydliska spojeného s Červeným Kameňom 

a zo svojich zistení pripravia v máji 2009 výstavu v severnej bašte hradu. SNM - Múzeum 

Červený Kameň. 

 

• Bojnice v pamäti // Vzdelávací program umožňujúci detským účastníkom samostatný 

výskum v oblasti histórie regiónu pod odborným dozorom múzejných pracovníkov. Projekt 

je založený na princípoch a metódach orálnej histórie. SNM - Múzeum Bojnice. 

  

• Pamiatky môjho mesta // Vzdelávací program zahŕňa poznávanie miesta bydliska jeho 

účastníkov, mapovanie a zaznamenávanie stavu jeho pamiatok s pomocou odborníkov 

a garantov projektu. Program ukončuje prezentácia jeho výstupov verejnosti mesta. SNM - 

Múzeum Bojnice. 

 

• Madáchovci a Dolná Strehová // Projekt spolupráce múzea so ZŠ Dolná Strehová 

umožní žiakom za pomoci pracovníkov múzea v spolupráci s rôznymi ďalšími výchovno-

vzelávacími inštitúciami lepšie spoznať históriu obce, v ktorej žijú obyvateľov, ktorí 

ovplyvňovali jej vývin v minulosti. SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (Kaštieľ 

Imre Madácha, Dolná Strehová)  
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Činnosť SNM - Oddelenia múzejnej pedagogiky 

Oddelenie bolo založené a funguje od 1. júla 2006 a sídli na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave. 

V súčasnosti na oddelení pracujú dvaja ľudia na plný úväzok, na realizácii programov oddelenie 

spolupracuje s tímom externých lektorov, ktorý funguje od marca 2008. Lektormi sú študenti 

vysokých škôl humanitných smerov (histórie a príbuzných odborov), ktorí prešli odborným 

zaškolením a v súčasnosti majú za sebou už 10 mesačnú lektorskú prax. V roku 2008 bola činnosť 

Oddelenia múzejnej pedagogiky veľmi úzko spojená s výstavami riaditeľstva SNM Ako sme žili? 

(Slovensko v 20. storočí), Théby, Chute a vône Slovenska a komplexnom zabezpečení ich 

vzdelávacích aktivít.  

 

Výstava Ako ? sme žili - najväčší výstavný projekt SNM za rok 2008 

Na výstavu Ako ? sme žili oddelenie vytvorilo kompletný balíček vzdelávacích materiálov obsahujúci 

leták s ponukou programov pre školy, detského sprievodcu výstavou vo forme časopisu pod 

názvom Ako žiješ?, pracovný list pre rodiny s deťmi pod názvom Rodinný album a metodický 

materiál pre pedagógov pod názvom Poznámky pre pedagógov. (bližšie info viď Didaktické 

materiály). Dňa 11.4.2008 sa konalo stretnutie s pedagógmi, na ktorom boli odprezemtované 

všetky didaktické materiály k výstave a spôsob a možnosti ich použitia. Pri príležitosti vydania 

detského sprievodcu sa konala aj tlačová konferencia, zameraná na prezentáciu vzdelávacích 

programov k výstave Ako? sme žili. Počas celého tvania výstavy oddelenie zabezpečovalo odborné 

lektorské výklady pre všetky typy škôl a záujmové kolektívy. Realizovali sme tiež animačný 

program Cestovanie v čase, založený na riešení reálnych historických situácií, rolových hrách detí a 

pod.  

 

Denný letný tábor SNM „Čo sa skrýva v múzeu?“   

Oddelenie múzejnej pedagogiky v roku 2008 po prvýkrát realizovalo týždňový denný letný tábor 

pod názvom „Čo sa skrýva v múzeu“ zameraný na históriu a humanitné vedy. Konali sa dva 

turnusy v termínoch 30.6. – 4.7. 2008 a 7.7. – 11.7. 2008, účastníkmi boli deti vo veku od 5 do 9 

rokov. Tábor sa konal v múzeách SNM v Bratislave a na Červenom Kameni, pričom program 

prebiehal výlučne na pôde múzeí, vo výstavách, expozíciách, depozitároch a dielňach. Počas celého 

podujatia sa deťom venovali múzejní pedagógovia, ktorí im z ohľadom na vek a individualitu 

osobnosti sprostredkovali zaujímavé informácie a zážitky, podporili ich v kreativite i sebarealizácii. 

SNM sa im predstavilo ako miesto, kde sa môžu stretnúť s kamarátmi, zabaviť sa, niečo zaujímavé 

sa naučiť a spoznať radosť z objavovania. Tábor bol ukončený spoločnou slávnosťou detí a rodičov, 

ktorá sa konala na nádvorí SNM – Archeologického múzea. Tábor sme vyhodnotili ako jedno 

z najúspešnejších podujatí oddelenia. Formát tábora nám poskytuje dostatok priestoru a času na 

úzku spoluprácu s deťmi, ich týždenný pobyt u nás, päť dní intenzívnej práce, aktivít a komunikácie 

nám dáva skutočný priestor na obohatenie ich vedomostí a zručností, dochádza tu ku skutočnému 

budovaniu ich vzťahu ku kultúrno-historickému dedičstvu a k organizácii, ktorá ho predstavuje.     

 

Detská univerzita 
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Slovenské národné múzeum bolo aj v roku 2008 partnerom projektu Divadla aréna a Univerzity 

Komenského v Bratislave s názvom „Detská univerzita“. Oddelenie múzejnej pedagogiky 

v spolupráci so SNM - Archeologickým múzeum a SNM- Prírodovedným múzeom vytvorilo týždenný 

vzdelávací program. Účastníci tu dostali možnosť vyskúšať si prácu archeológa v teréne, dozvedieť 

sa viac o vlastnej rodinnej histórii na výstave Ako sme žili, či zažiť výlet do sveta egyptských 

faraónov na výstave Théby.  

 

Ročný cyklus vzdelávacích aktivít zameraných na deti v predškolskom veku 

V septembri 2008 oddelenie spustilo ročný vzdelávací cyklus pre deti predškolského veku so 

zameraním na prvý kontakt s múzeom a jeho predstavenie najmenším návštevníkom ako miesto 

plné zaujímavostí, objavov a zábavy.   

Pravidelná rubrika v časopise Zornička  

Od septembra 2008 je SNM pravidelným prispievateľom v detskom periodiku Zornička, kde vo 

svojej múzejnej rubrike pod názvom „Zornička v múzeu, múzeum v Zorničke“ prezentuje 

zaujímavé výstavy, alebo pracovné postupy múzejníkov a historikov hravým spôsobom prístupným 

veku čitateľov (6-10 rokov).  

Detský ateliér 

Na oddelení sme tiež iniciovali vybudovanie ateliéru – priestoru na tvorivé a vzdelávacie aktivity 

pre deti a mladých ľudí, ktorý bude od februára 2009 slúžiť všetkým múzeám SNM, ktoré sídlia na 

Žižkovej ulici.  

 

Oddelenie prezentácie a marketingu v roku 2008 zorganizovalo 20 výstav 

(samostatných, ale aj sprievodných výstav k výstave Ako sme žili) a výraznou mierou participovalo 

na ďalších výstavných projektoch iných múzeí. Prevádzkovalo niekoľko rozsiahlych výstav, ktoré 

boli sprístupnené verejnosti ešte v roku 2007. Oddelenie zabezpečuje centrálnu prezentáciu SNM 

v rámci veľtrhov cestovného ruchu alebo iných špecializovaných podujatí (Regiontour 2008 v Brne, 

Agrokomplex 2008 Nitra) Prezentácia Slovenského národného múzea bola realizovaná aj na 

podujatí v Trenčíne 19. mája, kedy bola vyhlasovaná súťaž Múzeum roka 2007. Oddelenie 

spolupracovalo na príprave, realizácii a prezentácii dvoch najväčších projektov Historického múzea 

v roku 2008 výstave Théby a výstave Ako sme žili?, predovšetkým v oblasti marketingu a PR.  

 K dôležitým výstavným projektom,  alebo iným udalostiam zorganizovalo oddelenie počas 

prvého polroku 10 tlačových konferencií. K všetkým aktivitám oddelenia, ale aj iných múzeí sú 

vypracúvané tlačové správy, ktoré sú rozposielané do médií. Pracovníčka oddelenia buduje 

databázu záujemcov o aktivity múzea a informuje ich emailom o všetkých aktivitách, ktoré 

oddelenie realizuje. Tento adresár v súčasnosti má viac ako štyritisíc adries. Uverejňovanie 

informácií na web stránke www.snm.sk , ale aj novo vytvorených web stránok k výstave Ako sem 

žili a Théby patrilo k úlohám pracovníkov oddelenia. Oddelenie sa stará o udržiavanie dobrých 

partnerských vzťahov s doterajšími mediálnymi partnermi (Slovenský rozhlas, Recar, Nubium atď.), 

ale aj nadväzovanie nových zmluvných vzťahov. Oddelenie ponúka pre verejnosť aj prenájom 

priestor vo Výstavnom pavilóne Podhradie a na Vajanského nábr. 2 v Bratislave. V roku 2008 bolo 

realizovaných 12 prenájmov v hodnote 1.180.000,- Sk.  
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Oddelenie realizovalo tlač a distribúciu pozvánok k výstavám a podujatiam, plagáty, 

bilboardy, informačné skladačky k projektom. Mimoriadne vydarený a verejnosťou žiadaný 

Programový bulletin (slov.-angl. verzia) sa darí vydávať dvakrát ročne. 

Pracovníčka oddelenia je hlavnou koordinátorkou stále viacej verejnosťou obľúbeného 

podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzea a galérii. 

Oddelenie spolupracovalo na príprave rôznych projektov s inými inštitúciami (Historický 

ústav SAV - Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Protikomunistická opozícia a odpor na 

Slovensku v r. 1948 – 1989, prezentácii knihy Dejiny Slovenska, Nadácia Jána Husa, 5. ročník 

súťaže EUSTORY určenej stredoškolskej mládeži, Slovenský filmový ústav, Febiofest...  

 

Jednou z významných aktivít SNM v roku 2008 bolo rozvíjanie projektu Klubu priateľov 

SNM. K 31. 12. 2008 mal KP SNM spolu 231 členov v štruktúre: 200 členov v rámci 

inštitucionálneho členstva (1 inštitúcia zakúpila 200 kariet), 9 individuálnych členov, 4 rodinných 

členov a 5 seniorských členov. V rámci nosných projektov SNM resp Noci múzeí a galérií v roku 

2008 bolo pre členov klubu pripravených niekoľko špecializovaných podujatí.  

Muzeologický kabinet 

Pre potreby MK SR, Štatistického úradu SR, interné potreby SNM a iných odborných inštitúcií, 

kabinet vykonáva analytickú činnosť v oblasti odborných múzejných činností (výročné správy 

o činnosti múzeí, štatistický výkaz KULT a pod.).   

Vo vzťahu k všetkým múzeám SR koordinoval činnosti múzeí pri plnení spoločných úloh; zároveň 

spracovával návrhy na legislatívno-právne úpravy. 

Jednou z najdôležitejších oblastí roku 2008 (a priebežne ďalej) ostáva vykonávanie metodickej a 

odborno-poradenskej činnosti - vo vzťahu k múzeám SR, aj širokej odbornej verejnosti); kabinet sa 

taktiež na podnety MK SR priebežne vyjadruje k registráciám prípadných nových múzeí. 

Kabinet sa spolu s pracoviskom CEMUZ zaoberal metodikou odborného spracovania informácií 

o múzejných zbierkových predmetoch. Pri aplikácii najnovších technológií  a snahe uplatňovať 

platné medzinárodné i národné normy a pravidlá, pôsobili vo vzťahu k všetkým múzeám SR.  
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Návštevnosť a vstupné 

Múzeá SNM vykazujú za rok 2008 celkový počet návštevníkov vo výške 1 042 056 

osôb. Za porovnateľné obdobie roku 2007 (1 191 577) sa celkový počet návštevníkov znížil 

o 12,55 % (149 521 návštevníkov). Príčinou je jednoznačne uzatvorenie výstavných priestorov 

paláca Bratislavského hradu a tým aj stratu dvoch z  najnavštevovanejších múzeí v SR:  SNM – 

Historického múzea a SNM – Hudobného múzea (spolu v roku 2007 155 428 návštevníkov) . 

Jedným z rozhodujúcich kritérií pri návštevnosti je kvalitný výstavný projekt, ktorý osloví široké 

spektrum návštevníkov, napr. medzi najnavštevovanejšie výstavné projekty realizované 

v Bratislave môžeme spomenúť výstavu Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí, ktorú navštívilo 70 

339.  

Ostatné organizačné jednotky múzea mali v porovnaní s rokom 2007 obdobné výsledky 

v sledovanej oblasti. Výraznejší nárast návštevníkov zaznamenalo najmä SNM – Spišské 

múzeum, ktoré navštívilo spolu 215 435 návštevníkov, čo predstavuje zvýšenie návštevnosti o 39 

321 návštevníkov oproti roku 2007. Výraznou mierou k  tomu prispelo včasnejšie otvorenie 

areálu Spišského hradu pre verejnosť, dobrá medializácia kultúrnych programov, predovšetkým 

atraktivita ponúkaných kultúrnych aktivít. 

Iným múzeom, ktorého obľúbenosť sa medziročne významne zvýšila je SNM – 

Archeologické múzeum, ako aj ďalšie múzeá sídliace v bratislavskom Podhradí (SNM – MKKN 

a SNM – MKMS), keď ich expozície a výstavy videlo spolu 31 729 návštevníkov čo je oproti roku 

2007 nárast o takmer 200% (11 674 návštevníkov). 

Potešiteľní je kontinuálny nárast návštevníkov v kategórií do 18 rokov na 146 786 čo 

prisudzujeme úspešnosti projektu Škola v múzeu/ Veda hrou (124 477 v rok 2007) 

Všetky špecializované múzeá SNM upravovali výšku vstupného do expozičných a výstavných 

priestorov v súvislosti s prechodom na novú menu. 

SNM - Archeologické múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Najstaršie dejiny 
Slovenska 

31 729 0 7 192 15 229 1 535 240 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

31 729 0 7 192 15 229 1 535 240Sk 

SNM - Etnografické múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Etnografické 
múzeum 

13 632 636 3 509 5 912 217 620,00 Sk 

Múzeum slovenskej 
dediny 38 689 3 904 3 904 2 508 1 194 870 Sk 

Múzeum Martina 
Benku 

2 178 85 626 696 30 600,00 Sk 
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 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Múzeum Karola 
Plicku 1 635 255 292 999 28 040,00 Sk 

Múzeum Andreja 
Kmeťa 

7 177 300 1 662 3 963 91 855,00 Sk 

Múzeum kultúry 
Čechov 1 517 41 841 30 30 555,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

64 828 5 221 10 834 14 108 
1 593 540,00 

Sk 

SNM - Historické múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

 17 290 0 6 180 0 588 120,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 17 290 0 6 180 0 

588 120,00 
Sk 

SNM - Hudobné múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

V hudobnom dialógu-
Rodina Albrechtovcov 

0 0 0 350 0,00 Sk 

Pamätník 
L.v.Beethovena 

3 505 90 1 732 0 58 580,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

3 505 90 1 732 350 58 580,00 Sk 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Národopisná 
expozícia regiónu 25 536 8 512 9 146 16 320 667 155,00 Sk 

História a súčasnosť 
slov. bábkového 
divadelníctva 

0 0 0 0 0,00 Sk 

Hračky na Slovensku 
v 20. storočí 

0 0 0 0 0,00 Sk 

Pohľad do histórie 
zubnej techniky a 
zubného lekárstva 

0 0 0 0 0,00 Sk 

Divadelné bábky zo 
sveta 

0 0 0 0 0,00 Sk 

Nálezy zo slovansko 
- avarského 
pohrebiska 

0 0 0 0 0,00 Sk 

Bálint Balassi - život 
a dielo 0 0 0 0 0,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

25 536 8 512 9 146 16 320 
667 155,00 

Sk 

SNM - Múzeum Betliar 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 
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 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Mauzóleum 10 543 4 047 582 0 364 000,00 Sk 

NKP Hrad Krásna 
Hôrka 

78 606 24 844 6 655 0 
7 145 230,00 

Sk 

NKP Kaštieľ Betliar - 
Bytová kultúra 
šľachty 

67 523 22 120 6 658 0 
6 233 150,00 

Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

156 672 51 011 13 895 0 
13 742 

380,00 Sk 

SNM - Múzeum Bojnice 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

SNM-Múzeum 
Bojnice 

187 032 50 491 13 932 0 
24 728 000,00 

Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

187 032 50 491 13 932 0 
24 728 

000,00 Sk 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Dejiny a kultúra 
Chorvátov na 
Slovensku 

1 186 249 638 579 14 020,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

1 186 249 638 579 14 020,00 Sk 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Dejiny a kultúra 
karpatských Nemcov 

7 425 2 500 7 425 3 000 0,00 Sk 

Dejiny a kultúra 
Hauerlandu 

700 350 700 0 0,00 Sk 

Dejiny a kultúra 
Handlovej 

350 200 350 0 0,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

8 475 3 050 8 475 3 000 0,00 Sk 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Tradície a hodnoty. 
Maďari na Slovensku 

8 291 603 8 291 1 779 0,00 Sk 

Život a dielo I. 
Madácha 2 583 1 423 696 817 52 270,00 Sk 

Tu prežil... - 
Pamätný dom K. 
Mikszátha 

1 581 1 273 147 586 41 405,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

12 455 3 299 9 134 3 182 93 675 Sk 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra 
 Návštevnosť:  
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Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Galéria Ignáca 
Bizmayera 850 61 235 0 11 215,00 Sk 

Zo starej Modry 40 0 40 0 0,00 Sk 

Pamätná izba Ľ. 
Štúra 

8 075 45 269 0 80 050,00 Sk 

Ľudovít Štúr - od 
štúdia k činom 8 055 36 307 0 234 048,00 Sk 

Živé remeslo 
hrnčiarske 

1 150 26 351 0 7 350,00 Sk 

Výstavná sieň 3 073 0 2 225 0 8 480,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 21 243 168 3 427 0 341 143 Sk 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Aktuálne knižné 
publikácie o Rusínoch 
a pre Rusínov 

657 55 657 412 0,00 Sk 

Moderné dejiny 
Rusínov na 
Slovensku 

657 55 657 412 0,00 Sk 

Rusínska identita vo 
svetle ikon a starých 
písomností v 
géckokatolíckych a 
pravoslávnych 
cirkvách 

0 0 0 0 0,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

1 314 110 1 314 824 0,00 Sk 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Jar národov - 
1848/49 

0 0 0 0 0,00 Sk 

SNR v slovenských 
dejinách 10 630 106 5 416 0 135 005,00 Sk 

Kultúrno-literárne 
tradície 

0 0 0 0 0,00 Sk 

M.R.Štefánik 9 430 660 2 660 0 202 820,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

20 060 766 8 076 0 337 825 Sk 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Hlavná kultúrno-
historická expozícia 

6 081 3 288 3 510 3 981 91 797,00 Sk 

Umelecko-historická 
expozícia 4 781 1 931 1 911 2 585 72 157,00 Sk 

Národopisná 
expozícia v prírode 

14 873 8 215 4 034 7 223 226 374,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

25 735 13 434 9 455 13 789 390 328 Sk 
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SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Expozícia judaík zo 
zbierky Ing. Eugena 
Bárkánya 

5 658 287 1 172 275 48 910,00 Sk 

Múzeum židovskej 
kultúry na Slovensku 

3 799 160 3 291 390 38 980,00 Sk 

Stála expozícia v 
trnavskej synagóge 

1 001 25 1 001 247 0,00 Sk 

Stála expozícia 
judaík v Malej 
synagóge 

974 42 974 241 0,00 Sk 

Osudy slovenských 
Židov (stála 
expozícia 
holokaustu) 

2 314 184 2 314 580 0,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

13 746 698 8 752 1 733 87 890 Sk 

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Bezstavovce 
Slovenska 

79 395 5 845 15 243 49 286 3 268 254 Sk 

Fauna Slovenska 0 0 0 0 0,00 Sk 

Klenoty Zeme 0 0 0 0 0,00 Sk 

Pravek života 0 0 0 0 0,00 Sk 

Variácie sveta rastlín 0 0 0 0 0,00 Sk 

Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme 

0 0 0 0 0,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 79 395 5 845 15 243 49 286 3 268 254 Sk 

SNM - Spišské múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Radnice 19 194 0 5 891 0 579 914 Sk 

Výtvarná kultúra na 
Spiši 

4 365 0 2 070 0 64 433 Sk 

Dom Majstra Pavla 5 119 0 563 0 157 311 Sk 

NKP-Spišský hrad 186 757 0 16 041 0 15 119 242 Sk 

Kohlwald 0 0 0 0 0,00 Sk 

Expozície a 
výstavy spolu 

215 435 0 24 565 0 15 920 900 Sk 

 

SNM-Múzeum Červený Kameň 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Dobové bývanie 
šľachty a historické 
zbrane 

112 806 5 599 19 981 28 386 8 189 643 Sk 

Hradné podzemie 0 0 0 0 0,00 Sk 
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 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

      

Expozície a 
výstavy spolu 

112 806 5 599 19 981 28 386 8 189 643 Sk 

Návštevnosť 
podujatí 

43 614    3 852 465 Sk 

Návštevnosť spolu 156 420    12 042 108  Sk        

 

 

Návštevnosť a tržby zo vstupného na výstavy a do expozícií 
SNM celkom 

Expozície a výstavy: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

spolu: 1 042 056 148 543 171 971 146 786 71 215 565,-Sk 
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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 spolu 50 výstav)  

� SNM  prijímaním výstav a iných kultúrnych aktivít zo zahraničia napomáha rozvoju 

medzinárodnej kultúrnej spolupráce (na pracoviskách SNM bolo prezentovaných 15 

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 oblasť 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 
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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  

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 



 243 

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%).  

• 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. 

  

 

 



 244 

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 

• 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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 dostatočná pozornosť?  
áno 34,3 
nie 26,8 
neviem 39,0 
 
 
 
 
Slovenské národné múzeum predpokladá vykonať realizáciu obdobného cieleného prieskumu 
v priebehu roka 2009.  
 
 

 
 


