
 

            
 

             
 

            
                     
        

Výročná správa  
Slovenského národného múzea 

za rok 2009 
 
Rezort:                        Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 
Typ hospodárenia:                       príspevková organizácia 
 
Miesto konania verejného odpočtu:  Sídelná budova SNM,            
                                                        Vajanského  nábrežie 2 
                                                                                                     
Čas konania verejného odpočtu:   21. apríla 2010, 10.00 hod. 
 
Výročná správa je na internetovej stránke MK SR: 
 www.culture.gov.sk/odpocty/odpocty09/odpocty.html 
                                    
Výročná správa je na internetovej stránke organizácie:  www.snm.sk 
 



Číslo výročnej správy:   MK -  269/2010 - 103/1929   

 

Identifikácia organizácie 
 
 

Názov:    Slovenské národné múzeum 
Sídlo:    Vajanského nábrežie č. 2,  P.O. BOX 13 
    810 06 Bratislava 16 
Rezort:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Forma hospodárenie:  Príspevková organizácia  
 
 
Generálny riaditeľ:   PaedDr. Rastislav Púdelka  
 
Členovia vedenia:    
 

PaedDr. Rastislav Púdelka 
generálny riaditeľ SNM 
 
Mgr. Milan Rybecký, CSc. 
zástupca GR SNM 
 
Mgr. Branislav Rezník 
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  
 
Bc. 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:    +421 2 204 69 114 
Fax:     +421 2 204 69 116 
E-mail:    rastislav.pudelka@snm.sk 



WEB stránky:   www.snm.sk 
 
 

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 nábrežie č. 2, P. O. BOX 13      
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 69 114, 204 69 137              
Fax: +421 2 204 69 116 
E-mail: sekretariat@snm.sk  

Úsek odborných činností v SNM  

Žižkova č. 18, P. O. BOX 13                                                               
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 91 236, 204 91 237  
E-mail: branislav.reznik@snm.sk   
Mgr. Branislav Rezník 
zástupca generálneho riaditeľa pre odborné činnosti     

Úsek prevádzky a technického rozvoja SNM  

Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 69 113, 204 69 149 
E-mail: benjamin.barath@snm.sk 
Ing. Benjamín Baráth 
zástupca generálneho riaditeľa pre prevádzku a technický rozvoj 

Úsek ekonomiky SNM     

Vajanského nábrežie č. 2., P.O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 69 165, 204 69 167  
E-mail: emilia.kaszova@snm.sk 
Ing.  Emília Kaszová      
zástupca generálneho riaditeľa pre ekonomiku  

 

 



 

Špecializované múzeá SNM:  

SNM - Prírodovedné múzeum 

Mgr. Milan Rybecký, CSc. riaditeľ     
Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13  
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 69 151, 204 69 119 
E-mail: milan.rybecky@snm.sk 

SNM - Historické múzeum 

Mgr. Branislav Pánis, riaditeľ     
Bratislavský hrad       
P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 83 101, 204 83 102 
E-mail: branislav.panis@snm.sk  

SNM - Hudobné múzeum  

PhDr. Edita Bugalová, riaditeľka      
Bratislavský hrad 
P. O. BOX 13       
810 06 Bratislava 16       
Tel.: +421 2 204 83 112, 204 83 115 
Fax: +421 2 5441 3349 
E-mail: musica@snm.sk, edita.bugalova@snm.sk 

SNM - Archeologické múzeum 

PhDr. Juraj Bartík,  PhD., riaditeľ   
Žižkova č. 12, P. O. BOX 13        
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 91 276, 204 91 277    
Fax: +421 2 5441 6034 
E-mail: archeolog@snm.sk, juraj.bartik@snm.sk 
prezentacne.oddelenie.am@snm.sk  

SNM - Múzeá v Martine   

PhDr. Mária Halmová, riaditeľka       
Malá Hora č. 2       
036 80 Martin 
Tel.: +421 43 413 3096, 413 1011, 413 1012 
Fax: +421 43 4220290 
E-mail: maria.halmova@snm.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    
Židovská ul. č. 17     
811 01 Bratislava        
Tel.: +421 2 204 90 101 – 204 90 111 
Fax: +421 2 204 90 110 
E-mail: pavol.mestan@snm.sk, mzk@snm.sk  

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov  

RNDr. Ondrej Pöss, CSc., riaditeľ     
Žižkova č. 14, P. O. BOX 13        
810 06 Bratislava 16 
Tel.: +421 2 204 91 225 – 204 91 258 
Fax: +421 2 5920 7241 
E-mail: mkkn@snm.sk, ondrej.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.: +421 2 204 91 255, 204 91 256  
Fax: +421 2 5441 2023 
E-mail: mkms@snm.sk, gabriela.jarabik@snm.sk 

SNM - Múzeum SNR  

Bc. Alena Petráková, poverená zastupovaním 
Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava       
Tel.: +421 34 2451 101, 2451 102   
Fax: +421 34 2451 855 
E-mail: myjava@snm.sk 

SNM - Múzeum Červený Kameň        

PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček, riaditeľ     
900 89 Častá        
Tel.: +421 33 690 5801 
Fax: +421 33 649 5132 
E-mail: muzeumca@mail.t-com.sk, jaroslav.hajicek@snm.sk  

SNM - Múzeum Bojnice 

Mgr. Ján Papco, riaditeľ      
Ul. Zámok a okolie č.1      
972 01 Bojnice  
Tel.: +421 46 245 2100 - 245 2117  
Fax: +421 46 543 0051 
E-mail: sekretariat@bojnicecastle.sk, jan.papco@snm.sk  

SNM - Múzeum Betliar   

Mgr. Eva Lázárová, riaditeľka     
Kaštieľna ul. č. 6       
049 21 Betliar 



Tel.: +421 58 7983 118  
        +421 58 7983 194  
Fax:  +421 58 7983 195 
E-mail: betliar@snm.sk, eva.lazarova@snm.sk 

SNM - Spišské múzeum 

PhDr. Mária Novotná, riaditeľka 
Nám. Majstra Pavla č. 47 
054 01 Levoča 
Tel.: +421 53 4512 786 
Fax: +421 53 4512 824 
E-mail: maria.novotna@snm.sk, muzeumle@levonet.sk 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – Hrad Modrý Kameň 

Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka 
P.O.BOX 04 
992 01 Modrý Kameň 
Tel.: +421 47 487 0194 
Fax: +421 47 487 0194 
E-mail: helena.ferencova@snm.sk, muzeum@procomp.sk 

SNM - Múzeum ukrajínskej kultúry 

PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc., riaditeľ 
Centrálna č. 258 
089 01 Svidník 
Tel.: +421 54 245 1001 – 245 1007 
Fax: +421 54 245 1855 
E-mail: miroslav.sopoliga@snm.sk, muzeum@muk.sk 

 
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra 
   

PhDr. Viera Jančovičová, riaditeľka 
  Štúrova 84 

     900 01 Modra 
             Tel.: +421 33 2454 101 – 2454 106 
                    Fax: +421 33 2454 855 

        E-mail: viera.jancovicova@snm.sk, mls@snm.sk 

 
SNM – Múzeum Kultúry Chorvátov na Slovensku 
   

Mgr. Katarína Zorjanová, riaditeľka 
  Istrijská 68 
  P.O.Box 47 
  841 07 Bratislava 
  Tel.: +421 2 204 93 101 – 204 93 103 
  Fax: +421 2 204 93 855 
  E-mail: katarina.zorjanova@snm.sk, mkchs@snm.sk 
 
SNM - Múzeum rusínskej kultúry 
   

PhDr.Oľga Glosíková, DrSc., riaditeľka  
        Masarykova 10 

                      P.O.Box 91 
                      080 01 Prešov 
                      Tel.: +421 51 245 3315 – 245 3320 
                      Fax: +421 51 245 3855 
                      E-mail: olga.glosikova@snm.sk, muzeum.rkpo@gmail.com  
 



 
 

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. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej 
hodnoty a galerijnej hodnoty, ktorý ho zaväzuje aj k plneniu úloh v celej šírke odbornej múzejnej 
práce ako aj metodiky pre celú múzejnú sieť či špeciálne úlohy ako je získavanie slovacík či vedenie 
centrálnej evidencie všetkých zbierkových predmetov v múzeách SR. 
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 následného vykazovania 
výsledkov a ich následná komparácia a tým lepšia možnosť plánovania 

• na zlepšenie systému rozpočtovania jednotlivých organizačných zložiek a v ich rámci 
odborných činností a prioritných projektov 

• na implementáciu moderných technológií do riadiacich procesov – systém 
videokonferencií a nový Intranet SNM 

• zlepšenie kontrolného systému SNM  
 
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 ako aj 
iných grantových schém 

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

• na  realizáciu obnovy vybraných objektov v správe múzea, najmä tých, ktorých 
projekty obnovy získali podporu vo forme nenávratného finančného príspevku zo 



štrukturálnych fondov EÚ (Bojnický zámok, 1. budova SNM v Martine – Múzeum 
Andreja Kmeťa, objekt depozitára na Mäsiarskej ul v Levoči,), resp., ktorých projekty 
obnovy pre podanie do grantových schém sa pripravujú (Etnografické múzeum 
v Martine, Hradu Modrý Kameň, kaštieľa Dolná Krupá, dostavba vstupného objektu 
v MURK Svidník, Spišský hrad, kaštieľ v Dolnej strehovej, múzeum Holocaustu 
v Seredi) 

• pokračovanie obnovy a rekonštrukcie ostatných objektov (sídelná budova SNM v 
Bratislave, parkovej architektúry parku Betliarskeho kaštieľa, hlavná budova múzeá 
Ĺ. Štúra v Modre a ďalšie) 

• obnovenie a nové vybavenie reštaurátorských dielní SNM, vybudovanie 
reštaurátorských dielní SNM v Podunajských Biskupiciach, vybudovanie depozitára 
nábytku v areály hradu Červený kameň, depozitárov v rámci areálu Múzea 
Slovenskej dediny v Martine 

 
v oblasti akvizičnej činnosti  

• na vypracovanie a implementovanie nového znenia Koncepcie akvizičnej činnosti SNM 
na najbližších 5tich rokoch, čo je 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 

• vyhľadávaniu, pasportizácií a akvizíciám slovacík 
 
v oblasti odbornej správy zbierkového fondu  

• múzeum dokončí a uvedie do života koncepciu bezpečnosti a odbornej správy 
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 a to 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: 

� 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 Bratislavských 
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 a na zapojenie sociálnych sietí do PR a marketingu 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 podporu PPP projektu Detského múzea SNM 
• na nájdenie a udržanie silného generálneho partnera SNM, niekoľkých ďalších 

partnerov a významných mediálnych partnerov  
 
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 ďalšie skvalitňovanie obsahu súčasných edičných titulov ale aj ich lepšie komerčné 
využitie a distribúciu najmä vydávaných periodík  

• na využívanie digitálnych médií, aktualizáciu nového www portálu SNM a v jeho rámci 
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 

• na realizáciu Národného projektu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v múzejníctve – 
Múzeum 3tej generácie financovanej z Európskeho sociálneho fondu, ktorého 
programy a výsledky  poskytnú  dlhodobú platformu na kvalitné celoživotné 
vzdelávanie slovenských múzejníkov a museum advokacy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



3. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2009. 
Náklady spojené s realizáciou činnosti múzea a tvorbou produktov múzea sú uvedené  v časti 5. 
Rozpočet organizácie.   
 
 
 
 
 
Sumárny prehľad údajov o činnosti Slovenského národného múzea 
Sumár  

Kategória údajov: Vykazovaný rok: 
2009 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet prír. č.: 442 790 
Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované: 3 779 124 
Nárast zbierkového fondu - počet ks zbierkových predmetov: 18 939 
Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 115 740 
Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky: 94 359 
Celkový počet expozícií: 62 
  z toho nové expozície: 1 
Celkový počet výstav: 216 
z toho: vlastné: 94 
  prevzaté: 41 
  dovezené zo zahraničia: 14 
  vyvezené do zahraničia: 23 
  reprízy: 44 
Celkový počet iných kultúrnych podujatí: 1 863 
Celkový počet návštevníkov: 1 018 178 
Celkový počet pracovníkov: 471,6 
Príspevok na činnosť [€]: 7 302 356 

Vlastné výnosy 3 755 791 
Výnosy celkom 12 490 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Rozpočet organizácie 

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu 
SNM 

 
Slovenské národné múzeum ako celok 
 

Listom pod č. j. MK-1782/2009-102/16297 zo dňa 30. 12. 2009 bola vykonaná posledná 

úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre SNM – múzeá a galérie (08.2.06) 

nasledovne: 

 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu                                                            v eurách 

 
Rozpočet Čerpanie % 

Príspevok zo ŠR spolu 5 938 678 5 938 678 100,00 
z toho:    
A. Prvok 08S0106 - bežné výdavky celkom 5 089 771 5 089 771 100,00 
— v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 2 923 654 2 923 654 100,00 
    
Prioritné projekty spolu 848 907 848 907 100,00 
B. Prvok 08T0103 264 500 264 500 100,00 
Podpora kultúry aktivít RO a PO    
    
Prvok 08T0104 66 100 66 100 100,00 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí    
    
Prvok 08T0105 264 050 264 050 100,00 
Projekt informatizácie kultúry    
    
Prvok 08T0106 21 100 21 100 100,00 
Akvizícia knižničných fondov    
    
Prvok 08T0108 233 157 233 157 100,00 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií    
  

 Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli v Slovenskom národnom múzeu splnené vo 

všetkých prvkoch na 100 %. 

     

  Ministerstvo kultúry SR svojim listom č. j. MK -1782/2009-102/ zo dňa 22. 12. 2009 pre 

SNM – Múzeá národnostných menšín  (08.2.0.8) vykonalo poslednú úpravu záväzných 

ukazovateľov. Ich plnenie za rok 2009 bolo nasledovné: 

 

 

 

 

 



 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu                                                             v eurách 

 
Rozpočet Čerpanie % 

Príspevok zo ŠR spolu 1 363 678 1 363 678 100,00 
z toho:    
Prvok 08S0106 - bežné výdavky celkom  1 135 249 1 135 249 100,00 
— v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 445 350 445 350 100,00 
    
Prioritné projekty spolu 228 429 228 429 100,00 
Prvok 08T0103 50 000 50 000 100,00 
Podpora kultúrnych aktivít PO a RO    
    
Prvok 08T0104 4 340 4 340 100,00 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí    
    
Prvok 08T0106 0 0 0 
Akvizícia knižničných fondov    
    
Prvok 08T0108 174 089 174 089 100,00 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií    
    

 

Finančné prostriedky určené štátnym rozpočtom pre múzeá národnostných menšín ako 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli v roku 2009 vyčerpané na 100 %, a to na vopred 

stanovené účely. 

Záväzné ukazovatele na bežné výdavky včítane prioritných projektov za Slovenské národné 

múzeum ako celok  v sume 7 302 356 € boli vyčerpané na 100 %. V tejto sume sú zahrnuté aj 

výdavky na prioritné projekty pre múzeá a galérie 848 907 € a pre múzeá národnostných menšín 

228 429 €, t.j. spolu 1 077 336 €.   

Štruktúra financovania jednotlivých prioritných projektov,  konkrétnych aktivít a prvkov 

v rámci programového rozpočtovania výdavkov je podrobne uvedená v tabuľkách č. 9 a 10, ktoré 

sú prílohou tohto materiálu. 

 Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 v oblasti kapitálových výdavkov boli 

určené pre múzeá a galérie v sume 2 496 760 € a  pre múzeá národnostných kultúr v sume 419 

106 €  po všetkých vykonaných úpravách podľa stavu k 31. 12. 2009. Skutočné čerpanie 

kapitálových výdavkov za múzeá a galérie bolo v sume 844 279,45 €, t.j. plnenie na 33,81% 

a v múzeách národnostných menšín v sume 57 293,86 €, t.j. na 13,67 %. 

 

 Za Slovenské národné múzeum pri rozpočte na kapitálové výdavky celkom za obidve 

skupiny (08.2.0.6 + 08.2.0.8) v sume  2 915 866 €  čerpanie v čiastke 901 573,31 € predstavuje 

30,91%-né plnenie. Podrobná analýza príčin nízkeho čerpania finančných prostriedkov na 

jednotlivé investičné akcie je uvedená nižšie. 

 

Rozpočtové opatrenia na bežné výdavky 
Listom č. MK-1782/2009-102/538 zo dňa 21.1.2009 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 nasledovne: 



 

Program 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  

 

08.2.0.6  Múzeá a galérie – bežné výdavky 

 

Príspevok zo ŠR spolu                                                        5 017 062 €              

 Bežné výdavky celkom (600)                                                 5 017 062 €   

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

 osobné vyrovnania (610)                                      2 923 654 €     

Orientačný ukazovateľ: 

 - priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov            428 osôb 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/3866 zo dňa 19.3.2009 boli rozpočtovým opatrením                     

č. 1 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne (išlo o pridelenie finančných 

prostriedkov účelovo určených na prioritné projekty): 

 

Príspevok zo ŠR spolu                                                        5 343 162 €                

z toho: 

Prvok  08S0106                                                                    5 017 062 €  

Bežné výdavky celkom (600)                                                5 017 062 €  

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

 osobné vyrovnania (610)                                     2 923 654 €  

 

Prvok  08T0103                                                                       264 500 €     

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630)                                                     264 500 € 

 

Prvok  08T0104                                                                         61 600 €  

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630)                                                       61 600 €  

 

Listom č. MK-1782/2009–102/4807 zo dňa 23.3.2009 boli rozpočtovým opatrením                    

č.4 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (išlo o zníženie bežných výdavkov celkom, 

ktorému predchádzalo 2 % viazanie finančných prostriedkov na základe uznesenia vlády SR) – 

zníženie  o 100 341 €: 

 

Príspevok zo ŠR spolu  5 242 821 € 

z toho: 

Prvok 08S0106 4 916 721 € 

Bežné výdavky celkom (600)                                                4 916 721 € 

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 



 osobné vyrovnania (610)                                     2 923 654 € 

 

Prvok  08T0103                                                                       264 500 € 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)                                                    264 500 €  

 

Prvok  08T0104                                                                        61 600 € 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630)     61 600 €  

 

Listom č. MK-1782/2009-102/9655 zo dňa  28.5.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 6 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zvýšenie o 260 600 € v prvku programovej 

štruktúry 08T0105, konkrétne pre aktivity CEMUZ a Portálové riešenie web stránok a intranetu 

SNM. Aktuálny a platný rozpis záväzných ukazovateľov financovaných z bežného transferu 

k 30.6.2009 je nasledovný: 

 

Príspevok zo ŠR spolu                                                        5 503 421 € 

z toho: 

Prvok  08S0106                                                                    4 916 721 € 

Bežné výdavky celkom (600)                                                4 916 721 € 

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

 osobné vyrovnania (610)                                     2 923 654 € 

Prvok  08T0103                                                                       264 500 € 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630)                                                     264 500 €  

Prvok  08T0104                                                                         61 600 € 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)                                                      61 600 €  

Prvok  08T0105                                                                       260 600 € 

Projekty informatizácie kultúry 

určených na prioritné projekty 

 v tom:  tovary a služby (630)    260 600 €  

   

Listom č. MK-1782/2009-102/8810 zo dňa  07.07.2009 boli rozpočtovým opatrením    č. 9 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zvýšenie o 592 057,00 € účelovo určené: 

 

Prvok 08T0106                                                                              20 000 € 

Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižných fondov 

Nákup knižničných jednotiek pre špecializované knižnice SNM    20 000 € 



Prvok 08T0108                                                                             572 054 € 

Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011                    572 054 € 

(Expozícia SNM na Bratislavskom hrade 400 000 €, rekonštrukcia budovy Reštaurátorských 

ateliérov SNM-HM 30 000 €, Zázrak prírody – Bidoiverzita Slovenska I. etapa 16 597 €, Škola 

v múzeu 60 000 €, reštaurovanie miestnosti č. 404 „rokokový salón“ ČK 43 000 €, úložný mobiliár 

do depozitára zbierky textilu 660 €, Ľ. Štúr od štúdia k činom  4 000 € ochrana zbierkových 

predmetov pre SNM-Hu 10 000 €, Čierno-biele bábkové divadlo 7 800 €)  

 

Listom č. MK-1782/2009-102/9865 zo dňa  27.07.2009 boli rozpočtovým opatrením  č. 12 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie  o 128 859 € 

 

Prvok 08S0106                                                                                128 859 € 

Múzeá a galérie 

Bežné výdavky celkom (600) 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie“                                        128 859 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/10437 zo dňa  18.08.2009 boli rozpočtovým opatrením  č. 14 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie bežných výdavkov o 67 615 € 

v súvislosti so zúčtovaním kultúrnych poukazov za I. polrok 2009. 

Prvok 08S0106                                                                               67 615 € 

Múzeá a galérie 

Bežné výdavky celkom (600)Tovar a služby                                  67 615 €  

 

Listom č. MK-1782/2009-102/11785 zo dňa  02.09.2009 boli rozpočtovým opatrením  č. 

16,  upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zníženie o 30 000 € účelovo určené: 

Prvok 08T0108                                                                          - 30 000 € 

Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011.              

Expozícia SNM na Bratislavskom hrade                                     - 30 000 €  

 

Listom č. MK-1782/2009-102/12790 zo dňa  12.10.2009 bolo rozpočtovým opatrením   č. 

17  zvýšenie  o 3 450 € účelovo určené na: 

Prvok  08T0105                                                                       

  3 450 € 

Projekty informatizácie kultúry 

na zabezpečenie technického vybavenia pre školiteľov  

používateľov informačného systému CEMUZ                            3 450 € 

 

          Listom č. MK-1782/2009-102/13018 zo dňa 19.10.2009 boli rozpočtovým opatrením 

č. 18 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie o 20 100 € účelovo určené na: 

Prvok 08T0106                                                                                         20 100 € 

Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižných fondov 

Pasportizácia, výskum a akvizícia slovacík  

zo zahraničia                                                                                                8 500 € 



Kontaktovanie aukčných domov                                                                    8 400 € 

Preskúmanie existujúcich ponúk na akvizície zo zahraničia                            3 200 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/14382 zo dňa 13.11.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 20 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie o 4 500 € účelovo určené na: 

Prvok 08T0104                                                                              4 500 € 

Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

Na zabezpečenie realizácie výstavy: 

„Príbeh L. Hudeca v Šanghaji“                                                      4 500 € 

   

Listom č. MK-1782/2009-102/13665 zo dňa 9.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 

22/BV, KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – presunutie financií z bežných 

výdavkov do kapitálových na rok 2009 o 128 859 € : 

Znižuje sa Prvok 08S0106                                                                          -128 859 € 

Bežné výdavky v kategórií 600 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie“                                                  -128 859 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/16233 zo dňa 14.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 23 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - presunutie  bežných výdavkov do kapitálových 

– zníženie BV o 280 000 € : 

Prvok 08T0108                                                                                          -280 000 € 

Bežné výdavky v kategórií 600 

„Expozícia SNM na Bratislavskom hrade“                                                    -

280 000 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/16256 zo dňa 16.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 24 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — zníženie o 30 900 € : 

Prvok 08T0108                                                                                         -28 900 € 

Stratégia múzeí a galérií v SR do roku 2011                                               

Bežné výdavky v kategórií 630                                                                      -28 900  €     

(reštaurovanie rokokového salónu v SNM-ČK)   

Prvok 08T0106                                                                                         -2 000 € 

Projekt akvizície zbierkových predmetov 

a knižných fondov (slovaciká)                                                                         -2 000  € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/16297 zo dňa 21.12.2009 boli rozpočtovým opatrením   č. 25 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie  o 39 241 € 

Prvok 08S0106                                                                                 39 241 € 

Múzeá a galérie 

Dofinancovanie SNM-Prírodného múzea                                         20 000 € 

a SNM-Červený Kameň                                                                    19 241 €  

 



Listom č. MK-1782/2009-102/16639 zo dňa 22.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 26 / 

BV, KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – presun financií z bežných výdavkov do 

kapitálových na nákup slovacík  o 17 000 € : 

 

Prvok 08T0106                                                                                         -17 000 € 

Bežné výdavky v kategórií 630 

(slovaciká)                                                                                                   -17 000 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/bez ďalšieho číselného znaku zo dňa 22.12.2009 boli 

rozpočtovým opatrením č. 27 upravené záväzné ukazovatele ŠR - zvýšenie o 64 627 € 

v súvislosti so zúčtovaním kultúrnych poukazov 

 

Prvok 08S0106                                                                                            64 627 € 

Bežné výdavky v kategórií 600 

Tovar a služby 630                                                                                       64 627 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/16297 zo dňa 30.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 28 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie o 1 567 € 

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie                                                           1 567 € 

na dofinancovanie bežných výdavkov                                                      

1 567 € 

Rekapitulácia: 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu po všetkých vykonaných úpravách podľa stavu 

k 31. 12. 2009 je nasledovný: 

Príspevok zo ŠR spolu                                                                                  5 938 678 € 

v tom: 

A. Prvok  08S0106                                                                                                

   5 089 771 € 

Bežné výdavky celkom (600)                                                                 

    5 089 771 € 

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

 osobné vyrovnania (610)                                                                                

2 923 654 € 

Orientačný ukazovateľ 

- priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov                                            428  

B. Prvok  08T0103                                                                                         264 500 € 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

C. Prvok  08T0104                                                                                          66 100 € 

Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

D. Prvok  08T0105                                                                                         264 050 € 

Projekt informatizácie kultúry 

E. Prvok 08T0106                                                                                           21 100 € 

Projekt akvizície zbier. predmetov a knižn. fondov   



F. Prvok 08T0108                                                                                       233 157 € 

Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 

Rozpočtovaný príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2009 pre 08.2.0.6 Múzeá 

a galérie po všetkých úpravách v sume 5 938 678 € bol v plnom rozsahu použitý na dané 

aktivity, ciele a účely.  

 

(Poznámka: čísla rozpočtových opatrení nenaväzujú na seba z dôvodu, že MK SR používa 

jeden číselný rad pri číslovaní rozpočtových opatrení aj na bežné výdavky, aj na kapitálové 

výdavky narastajúcim spôsobom, preto chýbajúce čísla sú uvedené v inej časti -  medzi 

kapitálovými výdavkami).   

 

08.2.0.8 Národnostná kultúra – bežné výdavky 

Listom č. MK-1782/2009-102/538 zo dňa 21.1.2009 boli SNM – múzeám národnostných 

menšín rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 nasledovne: 

Príspevok zo ŠR spolu       1 156 343 € 

 Bežné výdavky celkom (600)                                                                                                 

1 156 343 € 

 v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

            osobné vyrovnania (610)                                                 345 350 € 

 

Orientačný ukazovateľ: 

 - priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov        52 osôb 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/3870 zo dňa 19.3.2009 boli rozpočtovým opatrením                      

č.1 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (pridelenie finančných prostriedkov účelovo 

určených na prioritné projekty) - zvýšenie o 243 089 €, konkrétne: 

Príspevok zo ŠR spolu                                                          1 399 432 € 

z toho: 

Prvok  08S0106                                                                    1 156 343 € 

Bežné výdavky celkom (600)                                                  1 156 343 € 

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  

 osobné vyrovnania (610)                                          345 350 € 

Prvok  08T0103                                                                          45 000 € 

Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 

(Danubius Fluvius 30 000 €, Novoveké dejiny Rusínov vo svete (medzinárodný projekt) 

15 000 €), t.j. spolu:                                                                    45 000 € 

Prvok 08T0104                                                                              4 000 € 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

      Pracovná cesta prof. Pavla Mešťana do Izraela                                  4 000 €  

  Prvok  08T0108                                                                         194 089 € 

Stratégia rozvoja múzeí a galérií 

Strechy v skanzene, obnova expozície v prírode                              65 500 € 



Dokončenie opravy a údržby Zsigrayovej kúrie                                18 589 € 

Nové múzeum židovskej kultúry – Sereď                                        110 000 €  

 

Listom č. MK-1782/2009-102/4806 zo dňa 23.3.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 2 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (išlo o zníženie bežných výdavkov celkom, 

ktorému predchádzalo 2 % viazanie finančných prostriedkov na základe uznesenia vlády SR) – 

zníženie  o 23 127 €: 

Príspevok zo ŠR spolu                                                      1 376 305 € 

z toho: 

Prvok  08S0106                                                                  1 133 216 € 

Bežné výdavky celkom (600)                                               1 133 216 € 

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  

 osobné vyrovnania (610)                                       345 350 € 

Prvok  08T0103                                                                        45 000 € 

Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 

určených na prioritné projekty 

v tom: tovary a služby (630)                                                      45 000 € 

Prvok 08T0104                                                                           4 000 € 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630)                                                        4 000 €  

 Prvok  08T0108                                                                      194 089 € 

Stratégia rozvoja múzeí a galérií 

určených na prioritné projekty 

 v tom: tovary a služby (630)                                                    194 089 €  

 

Listom č. MK-1782/2009-102/11530 zo dňa 10.9.2009 boli rozpočtovým opatrením   č. 5 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie o 340 € 

Prvok 08T0104                                                                                            340 € 

Podpora kultúrnych aktív v zahraničí 

Zabezpečenie účasti p. Borského na otvorení výstavy 

a prednášky na tému „Slovenské židovské kultúrne dedičstvo“                         340 €  

 

Listom č. MK-1782/2009-102/12065 zo dňa 23.9.2009 boli rozpočtovým opatrením  č. 5 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie o 5 000 € 

Prvok 08T0103                                                                                          5 000 € 

Podpora kultúrnych aktív RO a PO 

- Na zhotovenie výstavného mobiliáru – vitrín,  

závesného systému a na nákup kancelárskeho 

nábytku a policového systému                                                              5 000 € 

 



Listom č. MK-1782/2009-102/8855 a 12069 zo dňa 22.9.2009 boli rozpočtovým opatrením 

č. 6 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie orientačného ukazovateľa o 3 

osoby 

Orientačný ukazovateľ                                                                                  + 3 osoby  

Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov                                        + 3 osoby 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/13068 zo dňa 14.10.2009 boli rozpočtovým opatrením  č. 8 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie o 293 148 € 

Prvok 08S0106                                                                                               293 148 € 

Múzeá a galérie 

Bežné výdavky celkom (600)                                                                            293 148 € 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie – „Sereď“ 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/8856 zo dňa 26.10.2009 boli rozpočtovým opatrením   č. 9 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - zvýšenie o 3 osoby 

Orientačný ukazovateľ                                                                                  + 3 osoby  

Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov                                        + 3 osoby 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/13663 zo dňa 09.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 11 / 

BV, KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – presunutie financií z bežných výdavkov 

do kapitálových  o 293 148 € : 

Prvok 08S0106                                                                                         -293 148 € 

Bežné výdavky v kategórií 600 

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Sereď                                             -293 148 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/16230 zo dňa 14.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 12 

/KV, BV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu - presunutie bežných výdavkov do 

kapitálových o 20 000 € : 

 

Prvok 08T0108                                                                                          -20 000 € 

Bežné výdavky v kategórií 600 

Nové múzeum židovskej kultúry – Sereď                                                         -20 000 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/14369 zo dňa 22.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 13 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie limitu na mzdy a platy o 100 000 € 

a zvýšenie orientačného ukazovateľa počtu zamestnancov  + 6 osôb  

 

Prvok 08S0106                                                                                                

Múzeá a galérie 

Bežné výdavky celkom (600) 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnanie (610)                                                                                         +  100 000 € 

Orientačný ukazovateľ                                                                                +6 osôb 



Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov                                      +6 osôb 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/bez č. zo dňa 22.12.2009 boli rozpočtovým opatrením  č. 14 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu – zvýšenie  o 2 033 € v súvislosti so 

zúčtovaním kultúrnych poukazov: 

Prvok 08S0106                                                                                               2 033 € 

Múzeá a galérie 

Bežné výdavky celkom (600) 

Tovar a služby (630)                                                                                       2 033 € 

 

Rekapitulácia: 

Rozpis záväzných ukazovateľov pre múzeá národnostných menšín podľa stavu k 31. 12. 

2009 bol nasledovný: 

Príspevok zo ŠR spolu                                                                                        1 363 678 € 

z toho: 

A. Prvok  08S0106                                                                                                1 135 249 € 

Bežné výdavky celkom (600)                                                                                 1 135 249 € 

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

 osobné vyrovnania (610)                                                                        445 350 € 

Orientačný ukazovateľ 

- priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov                                                   64  

Záväzný ukazovateľ 

Prioritné projekty spolu                                                                                         228 429 € 

B. Prvok  08T0103                                                                                                    50 000 € 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

C. Prvok  08T0104                                                                                                       4 340 € 

Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

D. Prvok 08T0106                                                                                                            0 € 

Projekt akvizície zbier. predmetov a knižn. fondov   

E. Prvok 08T0108                                                                                                    174 089 € 

Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011                                  

   

 Príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2009 pre 08.2.0.6 Národnostná kultúra v 

sume 1 363 678 € bol v skutočnosti vyčerpaný na 100 %. 

 

 

Bežný transfer - náklady organizácie  
 
SNM ako celok 
Rozpočet  po všetkých vykonaných úpravách k 31. 12. 2009 včítane prioritných projektov  a jeho 

plnenie v príjmovej časti bol nasledovný:                                   

                                                                                                                              v eurách 



 Upravený rozpočet  

2009 
2009 

Bežný transfér 7 302 356 7 302 356 

Kapitálový transfér 2 915 866 2 915 866 

Granty (APVV) 22 280 22 248 

Vlastné zdroje 2 585 089 2 604 622 

Granty a sponzorské 476 836 421 837 

   

Príjmy celkom: 13 302 427 13 266 929 

 

Bežné transféry zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané na 100 %, a to  napriek tomu, že 

posledné rozpočtové opatrenie na kultúrne poukazy bolo vydané zo strany zriaďovateľa dňa 22. 12. 

2009 na sumu 64 627 € pre múzeá a galérie a 2 033 € pre múzeá národnostných menšín. 

Výdavková časť – čerpanie bežných transférov 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 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 za rok 2009.     

 

Porovnanie celkových nákladov                                                             v eurách 

 2008 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 1 521 078 1 370 959 

Služby                          sk.51 3 321 384 2 678 281 

Osobné náklady           sk.52 5 484 731 5 630 692 

Dane a poplatky           sk.53 73 093 50 124 

Ostatné náklady           sk.54 507 170 622 372 

Odpisy                         sk. 55 1 661 621 1 750 980 

Tvorba rezerv a opravných položiek sk. 55 396 003 371 665 

Finančné náklady        sk. 56+sk. 57 830 7 245 

Daň z príjmov               sk. 59 3 817 4 230 

NÁKLADY CELKOM 12 969 727 12 486 548 

 

 V roku 2009 celkové náklady boli nižšie o 483 179 €, t. j. o  3,73% v porovnaní 

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

z dôvodu, že v roku 2008 v nákladoch boli zahrnuté aj náklady na sťahovanie z bratislavského 

hradu, ako aj náklady na opravy Zsigrayovej kúrie. Na druhej strane osobné náklady boli zvýšené 

v porovnaní s rokom 2008, hlavne z dôvodu valorizácie platov k 1. 1. 2009, 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 nenastala  

podstatná zmena.   



 

Náklady na spotrebované nákupy                                                            v eurách 

 2008 2009 

Spotreba materiálu 657 306 464 659 

Spotreba energie 769 236 815 716 

Predaný tovar 94 536 90 584 

SPOLU 1 521 078 1 370 959 

 

Spotrebované nákupy  oproti porovnateľnému obdobiu poklesli celkom  o 150 119 € t.j. 

o 9,87 %, najmä z dôvodu obmedzovania výdavkov a nákupov len na najnevyhnutnejšie veci. 

Napriek celkovému zníženiu v tejto skupine sme zaznamenali podstatný nárast – až o 6,04 %, t.j.  

46 480 € na spotrebovanú energiu. Len pre porovnanie:  

                                          2008                    2009 

Elektrická energia            426 438                448 448 

Plyn                                  261 415               265 307    

Tepelná energia                 49 810                 71 374 

Vodné a stočné                  29 300                 30 587 

 

Náklady na spotrebované služby                                                         v eurách 

 2008  2009 

Opravy a údržba 1 257 021 461 865 

Cestovné 89 524 79 953 

Náklady na reprezentáciu 11 152 12 607 

Služby 1 963 686 2 123 856 

SPOLU 3 321 383 2 678 281 

 

Náklady na služby v roku 2009 poklesli celkom o 643 102 €, t.j. 19,37 % hlavne 

z dôvodu, že v r. 2008 boli vykonané práce na budove Zsigrayovej kúrie v sume 697 tis. €, čo 

podstatne ovplyvnilo úroveň nákladov v predchádzajúcom období. V roku 2009 boli vynaložené 

náklady na ochranu objektov, stráženie v sume 298 tis. € revíziu kotlov 67 tis. €, inštaláciu 

a reinštaláciu výstav 52 tis. €, nájomné za budovy, parkovacie boxy a zariadenia  134 tis. €, za 

inzerciu a propagáciu 126 tis. €, za polygrafické práce 197 tis. €, telekomunikačné služby 97 tis. € , 

nájomné leasing IBM v sume 10 tis. € a pod. zhruba na úrovni r. 2008.  

 

Osobné náklady                                                              v eurách 

 2007 2008 

Mzdové náklady 3 975 470 4 067 175 

Zákonné poistenie 1 249 552 1 287 907 

Sociálne náklady 259 709 275 610 

SPOLU 5 484 731 5 630 692 

 



Osobné náklady sú o 145 961 € vyššie oproti roku 2008, v tom mzdové náklady 

o 91 705€, t.j. o 2,66 %. Zvýšenie celkových mzdových nákladov ovplyvnila valorizácia platov k 1. 

1. 2009, ako aj úhrady za dohody o vykonaní práce v sume 272 146 €, čo sa započítava do 

mzdových nákladov napriek tomu, že podľa ekonomickej klasifikácie patria do skupiny 630 – tovary 

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

osobné vyrovnania boli tiež splnené – vyčerpané. 

Na tomto mieste poznamenávame, že osobné náklady predstavujú 45,09 % z celkových 

vynaložených nákladov, v tom mzdové náklady 32,57 %. Skutočné hrubé mzdy za rok 2009 

v sume 3 644 989 € (tabuľka č. 2) predstavujú z celkového rozpočtu na bežnú činnosť 5 089 771 € 

71,61 %. A keď k hrubým mzdám pripočítame aj zákonné odvody a ostatné zákonom predpísané 

sociálne náklady (t.j. 5 630 692 €), tak tieto prevyšujú priznaný rozpočet o 540 921 €. Obrazne to 

znamená, že aj na túto čiastku si organizácia  musí vytvoriť financie z vlastných zdrojov.  

 

Stanovený orientačný limit zamestnancov: 

 

Slovenské národné múzeum sa v priebehu roka 2009 snažilo dodržať stanovený orientačný 

limit zamestnancov rôznymi opatreniami. Zníženie priemerného (ročného) prepočítaného stavu 

zamestnancov o 20,4 osôb je len dočasný jav spôsobený uzatvorením výstavných priestorov na 

Bratislavskom hrade a preto prepustením väčšieho počtu zamestnancov, vykonávajúcich prácu 

hlavne dozorcov a lektorov.  

 

Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM: 

2005 2006 2007 2008 2009 priemerný 

prepočítaný 

stav 
451 475 480 481,3 471,6 

   

Napriek skutočnosti, že v SNM došlo v roku 2009 k miernemu nárastu priemernej mesačnej 

mzdy o 40 € na 668 €, t.j. o 6,36 % (valorizácia, časové postupy, preradenie do vyššej platovej 

triedy, mierne úpravy), ešte stále zaostáva za priemernou mesačnou mzdou v hospodárstve SR. 

Má to za následok, že v SNM v konkurenčnom boji o získavanie nových mladých 

vysokokvalifikovaných pracovných síl, nevychádza úspešne.    

 

Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SNM: 

2005 2006 2007 2008 2009 
priemerná 

mzda 

 
15 155,- Sk 16 122,- Sk 16 498,- Sk 

 

18 919,- Sk 

628 € 

 

668 € 

(20 124,- Sk) 

 

Pre porovnanie uvádzame: 

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za  3. Q roka 2009   722,51 € 

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku  2008  21 782,- Sk  

 

08.2.0.6- Múzeá a galérie 

08.2.0.8- Národnostná kultúra 

428 

 64 

Spolu   492  



Organizačná štruktúra SNM v roku 2009: 

        organizačná zložka stav zamestnancov 

(priem. prepočítaný) 

SNM - Riaditeľstvo   65,1  

SNM - Historické múzeum, Bratislava 34,8  

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra 8,3  

SNM - Archeologické múzeum, Bratislava    19,7  

SNM - Prírodovedné múzeum, Bratislava    (+ APVV 0,3) 28,6  

SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Myjava  6,8  

SNM - Hudobné múzeum, Bratislava 17,9  

SNM - Múzeá v Martine, Martin 67,9  

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku   1,8  

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku   2,6  

SNM - Múzeum Červený Kameň, Častá  28,1  

SNM - Múzeum Bojnice   39,6  

SNM - Múzeum Betliar   40,6  

SNM - Múzeum Levoča   35  

SNM - Múzeum Modrý Kameň  14,9  

SNM - Múzeum židovskej kultúry, Bratislava   16  

SNM - Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Bratislava  5,5  

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava 9,9  

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník  22,0  

SNM - Múzeum rusínskej kultúry, Prešov 3,8  

SNM -  Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Bratislava 2,7  

SPOLU  471,6  

                                                                                                                             

V SNM sú vytvárané také pracovné podmienky pre zamestnancov, aby mohla byť 

maximálne využitá ich odborná schopnosť. Okrem možnosti zvyšovania si kvalifikácie formou 

vysokoškolského štúdia, získavania vedeckých hodností a pod., SNM organizovalo množstvo 

seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich  priamo s ich profesijnou činnosťou. 

Navyše sa organizovali školenia na dokonalé zvládnutie výpočtovej techniky a jednodňové školenia, 

ktorých sa zúčastnili prevažne zamestnanci, ktorí pracujú v oblasti nových právnych predpisov: 

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o štátnej pokladnici, Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo 

verejnom záujme, Zákon o správe majetku štátu, Zákon o verejnom obstarávaní a pod. 

 

 

 

Zvyšovanie kvalifikácie, školenia: 

  

V SNM si v roku 2009 zvýšilo kvalifikáciu 6   zamestnancov  

Školení v oblasti výpočtovej techniky 49 zamestnancov  

Školení v oblasti pracovno-právnych predpisov 27 zamestnancov  

Školení v oblasti ekonomiky 33 zamestnancov  

Školení v oblasti kultúrneho manažmentu 33 zamestnancov  

 



Slovenské národné múzeum určité pracovné činnosti z finančných dôvodov  obsadzuje 

poberateľmi starobného, resp. predčasného starobného  dôchodku. Mierny nárast  nastal z dôvodu 

starnutia základného kmeňového stavu zamestnancov, ako aj obmedzenými finančnými 

možnosťami na adekvátne ohodnotenie vysokokvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie v SNM. 

 

SNM zamestnávalo v roku: 

2005 39 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2006 61 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2007 69 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2008 61 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2009 70 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

  

SNM sa snaží udržať vekovú hranicu zamestnancov prijímaním absolventov stredných či vysokých 

škôl na uvoľnené miesta.  

 

Priemerná veková hranica zamestnancov SNM: 

2005 priemerný vek  v SNM  46 rokov 

2006 priemerný vek  v SNM  46 rokov 

2007 priemerný vek  v SNM  46 rokov 

2008 priemerný vek  v SNM  47 rokov  

2009 priemerný vek  v SNM  47 rokov  

 

 

Veková štruktúra zamestnancov 

Veková 

hranica Ženy Muži  Ženy priem. vek Muži  priem. vek Priemerný vek 

0-17      

18-25 10 8 22.80 24.13 23.39 

26-30 27 20 27.81 27.80 27.81 

31-35 22 21 33.59 32.76 33.19 

36-40 25 8 37.80 37.75 37.79 

41-45 38 16 43.18 43.44 43.26 

46-50 36 17 48.33 47.94 48.21 

51-55 62 21 52.84 53.05 52.89 

56-59 52 29 57.52 57.55 57.53 

nad 60 29 34 64.10 63.82 63.95 

Celkom 301 174 47.08 47.14 47.10 

 

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 

 

Dane, poplatky boli zhruba na úrovni roka 2008 s menšími výkyvmi. Pri odpisoch 

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

nových investícií do prevádzky - nárast o 89 359 €. 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. Z uvedeného dôvodu tieto odpisy nemajú žiadny vplyv na 

hospodársky výsledok.  

S účinnosťou od 1. 1. 2008 boli zavedené nové prvky vo vedení účtovníctva. Sú to: tvorba 

opravných položiek a tvorba rezerv. Tvorba opravných položiek k zásobám v roku 2009 bola 

v sume 35 444 €, k pohľadávkam v sume 568 €,  tvorba rezerv k nevyčerpaným dovolenkám 

a k príspevku celkom v  sume 335 649 €. 

Analýza nákladov na prevádzku budov sa nachádza pri hodnotení bežného transféru 

a nákladov jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek.      

 

SNM – Riaditeľstvo  

Porovnanie celkových nákladov                      v  eurách 

 rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy sk.50         323 927 203 676 

Služby                          sk.51               862 109 972 632 

Osobné náklady           sk.52 914 733 944 740 

Dane a poplatky           sk.53 22 094 2 897 

Ostatné náklady           sk.54 55 247 250 409 

Odpisy                          sk.55 489 073 495 465 

Tvorba rezerv  a fin. náklady   sk. 55 + sk.56  176 724 56 002 

Náklady celkom 2 843 907 2 925 821 

 

Celkové náklady na činnosť SNM - GR dosiahli v roku 2009 sumu 2 925 821 €. V porovnaní s rokom 

2008 vzrástli o 81 914 €, t.j. o 2,88 % a majú nasledovnú štruktúru: 

Náklady na spotrebované nákupy      v eurách 

 rok 2008 rok 2009 

Spotreba materiálu 212 248 88 659 

Spotreba energie 110 349 112 858 

Predaný tovar 1 330 2 159 

Spolu 323 927 203 676 

 

 V roku 2009 spotrebované nákupy dosiahli sumu 203 676 €; tvoria 6,96 % celkových 

nákladov, v tom náklady na energie 3,85 % celkových nákladov. V štruktúre spotrebovaných 

nákupov v porovnaní s predchádzajúcim období bol zaznamenaný mierny nárast spotreby energie 



(+ 2 509 €) z dôvodu nepriaznivých zimných mesiacov z hľadiska vykurovania. Výrazné zníženie 

nastalo v spotrebe materiálu preto, lebo v roku 2009 boli nakúpené len najnevyhnutnejšie veci z 

dôvodu zavedenia úsporných opatrení v tejto výdavkovej časti, ako aj z dôvodu, že v roku 2008 

veľká časť spotrebovaného materiálu súvisela najmä s vybavením nových školiacich priestorov 

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

s materiálovým vybavením projektu „Dotyky poznania“, čo bolo hradené z účelového grantu 

Agentúry pre výskum a vývoj.   

Náklady na spotrebované služby  v eurách  

 rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 33 975 95 484 

Cestovné 37 209 12 871 

Náklady na reprezentáciu 7 079 5 465 

Služby 783 847 858 812 

Spolu 862 110 972 632 

 

 Náklady na spotrebované služby v roku 2009 boli o 110 522 € vyššie v porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2008 a  tvoria 33,24 % celkových nákladov. Podstatné zvýšenie nastalo 

v položke opravy a údržba (+61 509 €) a to hlavne z dôvodu, že v roku 2009 v rámci prioritného 

projektu Hrad 2010 boli vykonané a  faktúrované za reštaurátorské práce zbierkových predmetov, 

ktoré budú súčasťou stálej expozície na bratislavskom hrade v sume 27 973 €, ďalej za opravu 

plynových horákov na Žižkovej ulici a výmenu regulačnej stanice plynu na Vajanského nábreží za 

9 223 €, za opravu a udržiavanie motorových vozidiel v sume 6 546 €, za správu servra, práce 

spojené s dátovými službami, s podporou IS, servisné opravy a pod. celkom za 29 596 €, za servis 

kamerového systému, revíziu výťahov, za revíziu hasiacich prístrojov v sume 1 590 € a pod.. 

   Cestovné bolo podstatne menej, o 24 338 €, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to 

jednak z dôvodu zavedenia prísnej kontroly bývalým generálnym riaditeľom PhDr. Marákym a jeho 

nástupcom Mgr. Rezníkom, jednak aj z toho dôvodu, že v roku 2008 bol realizovaný projekt 

Moderné múzeum a v rámci tohto projektu boli naplánované a realizované zahraničné študijné-

poznávacie cesty, tiež financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.     

 Výdavky na služby sú vyššie o 74 965 € hlavne z dôvodu realizácie prioritných projektov 

ako Škola v múzeu, portálového riešenia webstránok a intranetu SNM (32 000 €), výstavou Šangri-

lá (India, Nepál, Tibet, Bhután) (65 000), ako aj platením nájomného za kopírovacie stroje, 

tlačiarenskú techniku, reprografické a tlačové služby v sume 10 277 €, na základe realizačnej 

zmluvy s firmou EuroDeal, s.r.o.. V ostatných položkách výdavky na služby boli zhruba na rovnakej 

úrovni predchádzajúceho obdobia.   

Osobné náklady                                                                             v eurách 

 rok 2008 rok 2009 

Mzdové náklady 675 795 684 375  

Zákonné poistenie 203 811 218 189 



Sociálne náklady 35 119 42 176 

Spolu 
914 725 944 740 

 

Osobné náklady SNM – Generálneho riaditeľstva vzrástli  o 30 015 €, t.j. o 3,28% v porovnaní 

s rokom 2008 a dosiahli sumu 944 740 €. Tvoria 32,29 % celkových nákladov – vlani osobné 

náklady tvorili 32,16 % celkových nákladov.  

Mzdové náklady boli vyššie o 8 580 €, t.j. o 1,27 % oproti predchádzajúcemu obdobiu pri zvýšení 

prepočítaného stavu zamestnancov o 1,2 osôb. Priemerná mzda k 31. 12. 2009 bola v sume 813 € 

pri stave zamestnancov 65,1, kým v roku 2008 bola 767 €, pri stave 63,9, t.j. zvýšenie o 6,00 %. 

Na vysvetlenie javu, že celkové mzdové náklady rástli len o 1,27 % a priemerná mzda o 6 % slúži 

skutočnosť, že v hrubých mzdách sú zahrnuté aj mzdy vyplatené na základe dohody o vykonaní 

práce, ktoré na rozdiel od roku 2008 (83 592 €) v roku 2009 boli vyplatené „len“ v sume 44 505 €, 

t.j. menej o 39 087 € z dôvodu inej štruktúry plánu hlavných úloh v r. 2009. (V r. 2008 z dôvodu 

realizácie projektu Moderné múzeum boli vynaložené náklady na dohody v sume 48 563 € 

a z dôvodu realizácie projektu APVV – Dotyky poznania v sume 7 568 € - tieto výdavky v roku 

2009 už neboli).  

   

              Ostatné  náklady                                                                                         v eurách 

 rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 22 107 2 897 

Ostatné náklady 55 268 250 409 

Odpisy 489 079 495 465 

Tvorba rezerv a opravných položiek 176 625 49 510 

Finančné náklady 99 6 492 

Spolu 743 178 804 773 

 

 Náklady v skupine ostatné náklady  vzrástli podstatne o 61 595 € najmä v súvislosti 

s odpismi o 6 386 € a z dôvodu zvýšenia ostatných nákladov. Kým v roku 2008 na účte 548 – 

v prepočte na € bola zaúčtovaná neuplatniteľná daň z pridanej hodnoty v sume 122 692 €, v roku 

2009 táto položka bola v sume 246 515 €. Náklady na neuplatniteľnú časť dane z pridanej hodnoty, 

pri ktorej SNM nemalo právo na odpočítanie podľa Zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení znáša Riaditeľstvo SNM.  

 

Analýza nákladov na prevádzku budov priamo v správe SNM-GR 

 SNM - GR v roku 2009 zabezpečovalo, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, prevádzku 

piatich budov, menovite objekty :  

budovy na Žižkovej 20 (kotolňa), na Žižkovej 18 (v tom SNM-MKMS a SNM-časť GR), na Žižkovej 

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

Prírodovedným múzeom) a na Biskupickej 8 (čiastočne stavebne upravená pre pracovisko 

reštaurátorov SNM-Historické múzeum).  

Prevádzku týchto budov najviac zaťažujú energie: vykurovanie, elektrická energia, vodné a stočné. 

Zberné faktúry sú rozúčtované ostatným organizačným jednotkám SNM podľa vopred dohodnutých 



pravidiel (m2).  Pre SNM – GR náklady na elektrickú energiu boli v sume 55 640 € ( v r. 2008 

48 645 €, t.j. zvýšenie o 6 995 € 14,38 %), na plyn v sume 53 632 € (v roku 2008 58 648 € - 

úspora o 5016 € 8,55 %) a na vodné a stočné v sume 3 636 € (v roku 2008 3 184 €, t.j. viac o 452 

€, 14,20 %). 

Tieto 3 významné položky predstavujú sumu 112 908 €, t.j. cca 4 % z celkových skutočných 

výdavkov.   

Na tomto mieste by sme chceli upriamiť pozornosť na súčasný nevyhovujúci stav fasády hlavnej 

budovy Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea, ktorá nekontrolovateľným 

padaním omietok ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich. 
 

 

 

 

 

Archeologické múzeum 

Porovnanie celkových nákladov (v € ) 
       
                                rok  2008      rok  2009   

Spotrebované nákupy   sk.50 51 086 57 117 

Služby                           sk.51 81989 50 060 

Osobné náklady            sk.52 234 515 245 794 

Dane a poplatky            sk.53 963 889 

Ostatné náklady            sk.54 6 340 5 019 

Odpisy                           sk. 55 23 003 37 798 

Tvorba rezerv                sk. 55  40 197 22 911 

Tvorba OP-pohľadávky sk. 55 1 328 337 

NÁKLADY CELKOM 439 421 419 925 

  

Náklady na činnosť organizácie v roku 2009 dosiahli výšku 419 925 €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 sa znížili  celkové náklady o 19 496 €  t.j. o cca 5,5 %.  

Náklady na spotrebované nákupy boli oproti r. 2008 vyššie o 6 031 €, čo je zapríčinené 

nákupom interiérového vybavenia a spotrebovaného materiálu na Prioritné projekty z účelovo 

pridelených bežných prostriedkov (výstava Bojná – Neznáme centrum Nitrianskeho kniežatstva, 

Škola v múzeu, pripravovaná expozícia na Bratislavskom hrade). 

 Výrazný je predovšetkým pokles nákladov na služby v porovnaní s rokom 2008 o sumu 

31 929,-€, čo sa dosiahlo redukciou strážnej služby na Žižkovej č. 12 a rezignáciou na opravy a 

údržbu budovy.  

Odpisy narástli v r. 2009 s porovnaním r. 2008 o 14 795,- €, to je zapríčinené hlavne 

nákupom investičného majetku z vlastných prostriedkov. 

Osobné náklady roku 2009 boli 245 794 €, zvýšenie oproti r. 2008, 11 279 € nastalo 

valorizáciou miezd k 1. 1. 2009.  

 

Náklady na spotrebované nákupy  (v € ) 
 

rok 2008    rok  2009     



Spotreba materiálu 23 037 21 804 

Spotreba energie 27 020 34 796 

Predaný tovar 1 029 517 

SPOLU 51 086 57 117 

 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy materiálu, energií a tovaru výšku 57 117€. V 

porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to nárast o 6 031 €, t.j. o 11,8%. Nárast je zapríčinený 

zvýšenými nákladmi na energie, ktoré stúpli o 7 776 €, čiže o 28,7%. Nárast nákladov na energie 

nie je len výsledkom ich zvýšenej ceny, ale aj mohutným navýšením  rozúčtovaním tých nákladov 

na Žižkovu ul. č. 16, 18 a 20, ktorých časť v predchádzajúcich obdobiach pokrývalo riaditeľstvo. 

Naproti tomu spotreba materiálu klesla v porovnaní s rokom 2008 o 1 233 €. 

 
Náklady na spotrebované služby (v € ) 

 
rok  2008     rok  2009     

Opravy a údržba 1 925 1 931 
Cestovné 4 747 4 531 
Náklady na reprezentáciu 232 284 
Služby 75 085 43 314 

SPOLU 81 989 50 060 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 50 060 €. Tieto náklady  

v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 poklesli o 31 929 € t. j. o 39%.  

Tento pokles je predovšetkým výsledkom redukcie strážnej služby na budovu Žižkova 12, 

v ktorej sídli Archeologické múzeum. 

Náklady na reprezentáciu v r. 2009 vzrástli o zanedbateľnú sumu 52 € oproti r. 2008.   

 
Osobné náklady  (v €) 

 
rok  2008  rok  2009  

Mzdové náklady 168 459 175 493 
Zákonné poistenie 562 987 59 477 
Sociálne náklady 9 759 10 824 
SPOLU 234 515 245 794 
 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 245 794 €. V porovnaní s rokom 2008 narástli  

tieto náklady o 11 279 €, dôsledkom valorizácie k 1. 1. 2009. 

V roku 2009 SNM – Archeologické múzeum zamestnávalo rovnaký počet  pracovníkov ako 

v tej istej dobe v r. 2008. 

 
Členenie ostatných nákladov (v € ) 

 
rok 2008  rok  2009  

Dane a poplatky 963 889 
Ostatné náklady 6 340 5 019 
Odpisy                      23 003 37 798 
SPOLU: 30 306 43 706 
 



 Náklady v skupine ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2008 celkom o 13 400 €. 

Ich absolútne prevažujúcu časť tvoria odpisy, ktoré sa zvýšili v r. 2009 oproti r. 2008 o 14 795 €, 

čo bolo z dôvodu zaradenia investičného majetku zakúpeného v roku 2008 do odpisov a zaradenie 

investičného majetku zakúpeného v roku 2009 z vlastných zdrojov.   

 

Náklady na prevádzku budov 

 V roku 2009 dosiahli celkové náklady na prevádzku budov 50 161 €.  

V roku 2008 dosiahli náklady na budovu 54 770 €. Celkové náklady na prevádzku budov 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 4 609 € t. j. o 8,4%., pokles nákladov vznikol 

predovšetkým redukciou strážnej služby oproti r. 2008 o 14 312 €, ale zároveň sa zvýšili náklady 

na energie oproti r. 2008  o 7 775 €.             

 

         

 

 

 

Historické múzeum v Bratislave s pracoviskami v Holíči a v Pezinku 

Ukazovateľ štátneho rozpočtu bol k 31.12.2009 schválený upravený na sumu 663 878 € 

(príspevok od zriaďovateľa) a sumu 26 555 € predpokladané výnosy.  

Skutočný príspevok zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky bol k 31.12.2009 vo výške           

716 177 € na bežné výdavky a 49 009 € na kapitálové výdavky.   

V tabuľkách uvádzané porovnanie s rokom 2008 nie je veľmi preukázateľné z dôvodu 

neporovnateľného charakteru celkových nákladov v rokoch 2008 a 2009. Pričom v roku 2008 sa 

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

s výstavnými projektmi a prevádzku stálych expozícií. V roku 2009 sa múzeum zameriavalo najmä 

na prípravu nových expozícií a výstav po rekonštrukcii Bratislavského hradu, realizáciu 

mimoriadnej revízie, prípravu a realizáciu výstavných projektov, významným projektom bola 

realizácia sťahovania depozitára v Holíči a budovanie nových reštaurátorských pracovísk 

v Podunajských Biskupiciach. Múzeum z dôvodu sťahovania depozitára v Holíči bolo nútené 

prenajať nové skladové priestory v Mierove.           
 

Porovnanie celkových nákladov (€) 
 

2008 2009 

Spotrebované nákupy sk. 50 98 918 44 165 
Služby sk. 51 214 831 199 963 
Osobné náklady sk. 52 468 798 381 744 
Dane a poplatky sk. 53 13 543 8 335 
Ostatné náklady sk. 54 49 060 51 634 
Odpisy sk. 55 35 418 112 398 

NÁKLADY CELKOM 880 568 798 239 

 

Záväzok SNM-HM predstavuje k 31.12.2009 čiastku 30 000 € voči SNM-Spišskému múzeu    

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



zapožičalo v decembri 2008. V decembri 2009 si SNM-HM vypožičalo čiastku 23 500 € od SNM-

Múzeum Betliar. 

 

Spotrebované náklady 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 44 165 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku klesli náklady na spotrebované nákupy o 54 752 €. 

 V skupine spotreba materiálu klesli náklady o 20 084 €. Náklady na energie klesli                

v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 o 34 569 €. Všetky poklesy súvisia najmä s 

presťahovaním 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 a celkovým šetrením 

prostriedkov múzea. 

 
Náklady na spotrebované nákupy (v €) 

 
2008 2009 

Spotreba materiálu 43 982 23 898 
Spotreba energie 54 836 20 267 
Predaný tovar 99  
SPOLU 98 917 44 165 
 

Spotrebované služby 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 199 963 €. 

V porovnaní s rokom 2008 klesli náklady na služby o 14 868 €. Náklady na opravy a údržbu vzrástli 

o 6 524 €. Náklady na cestovné boli vo výške 7 683 €, tzn. vyššie o 3 899 € v porovnaní s rokom 

2008. Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom nižšie 40 €. Náklady na ostatné 

služby klesli o 25 251 €. Náklady na nájomné boli v roku 2009 vo výške 58 325 €.  

Celkové zníženie nákladov je odrazom snahy výrazné šetrenie vo všetkých oblastiach 

činností. Hoci na druhej strane nerástli náklady na nájomné, dokonca je možné hovoriť o výrazne 

vyšších nákladoch spôsobené pokračovaním nájomných vzťahoch z roku 2008 a prenájmom nových 

priestorov v Mierove. Vyššie náklady v časti cestovné sú spojené s organizovaním výstavného 

projektu košický zlatý poklad v Prahe a nákladmi na študijné cesty zamestnancov v súvislosti 

s prioritným projektom Expozície na Bratislavskom hrade.    

 
Náklady na spotrebované služby (€) 

 
2008 2009 

Opravy a údržba 5 178 11 702 
Cestovné 3 784 7 683 
Náklady na reprezentáciu 166 126 
Ostatné služby 205 703 180 452 
SPOLU 214 831 199 963 
 

Osobné náklady 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 381 744 €. V porovnaní s rokom 2008 

poklesli o 87 054 €. Pokles bol spôsobený znížením počtu pracovníkov a nevyplatením polročných 

odmien a nižšími koncoročnými odmenami. 



 Mzdové náklady k 31.12.2009 boli vo výške 267 116 €, v tom náklady na OON boli vo 

výške 4 071 €. V porovnaní s rokom 2008 poklesli mzdové náklady o 87 054 €. Sociálne náklady 

sú            v porovnaní s rokom 2008 nižšie o 23 tis. Sk. 

 Priemerná mzda v roku 2009 dosiahla výšku 601 €. Počet pracovníkov k 31.12.2009 bol 

v prepočítanom stave 34,8, čo predstavuje zníženie stavu oproti roku 2008 v prepočítanom stave 

o 10 zamestnancov. Táto skutočnosť bola dosiahnutá najmä odchodom zamestnancov zo 

zamestnania a neobsadením ich miest novými pracovníkmi. Záväzný limit počtu pracovníkov pre 

rok 2009 nebol pevne stanovený. Priemerná mzda pracovníkov Historického múzea je hlboko pod 

priemernou mzdou na Slovensku.   

Osobné náklady (v € ) 

 2008 2009 

Mzdové náklady 335 026 267 116 
Zákonné poistenie 106 586 89 134 
Sociálne náklady 27 186 25 494 
SPOLU 468 798 381 744 
 

Ostatné náklady 

Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2008 o 16 210 €. 

Najväčší podiel na týchto nákladoch okrem odpisov má položka Ostatné náklady v objeme 51 634 

€. Zníženie nákladov v časti dane a poplatky sa prejavilo najmä z dôvodu nižšieho odvodu dane 

z nehnuteľnosti z Hradného paláca Bratislavského hradu. 
 

Ostatné náklady (€) 
 

2008 2009 

Dane a poplatky 13 543 8 335 
Ostatné náklady 49 061 51 634 
Odpisy 35 418 54 263 
SPOLU: 98 022 114 232 
 

 

Hudobné múzeum v Bratislave s pracoviskom v Dolnej Krupej 

 

Porovnanie celkových nákladov  (v €) 
 

2008 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 50 687 55 860 
Služby                          sk.51 269 235 114 261 
Osobné náklady           sk.52 192 923 213 118 
Dane a poplatky           sk.53 1 394 2 725 
Ostatné náklady           sk.54 20 248 488 
Odpisy                         sk. 55 13 775 11 707 
NÁKLADY CELKOM 548 262 398 159 

 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2009 výšku 398 159 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2008 klesli celkové náklady viac než o 28 %. Tento výsledok ovplyvnilo najmä nižšie 

čerpanie na pokračujúcu obnovu D. Krupej (dar Nadácie SPP), a nulové investovanie na akvizíciu 



zbierkových predmetov. Čerpanie prostriedkov na prioritné projekty sa prejavilo až po úprave 

rozpočtu v druhom polroku. Primeraný nárast sa objavil v položke osobné náklady. 
 

Náklady na spotrebované nákupy  (v €) 
 

2008 2009 

Spotreba materiálu 6 340 8 943 
Spotreba energie 43 849 46 917 
Predaný tovar 498 0 
SPOLU 50 687 55 860 

 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 55 860 €, čo predstavuje zvýšenie 

oproti roku 2008 o približne 9 %. Náklady sa zvýšili v spotrebe materiálu aj spotrebe energie.  
 

Náklady na spotrebované služby (v €) 
 

2008 2009 

Opravy a údržba 169 654 64 939 
Cestovné 3 186 481 
Náklady na reprezentáciu 0 113 
Služby 96 395 48 728 

SPOLU 269 235 114 261 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 114 261 €. Podstatnú 

časť tejto sumy tvoria úhrady za obnovu D. Krupej. Oproti roku 2008 sa položka znížila viac než 

o polovicu, keďže v predchádzajúcom období sme mali zvýšené náklady spojené s čerpaním daru 

na obnovu DK. Tie figurujú v položke náklady na opravu a údržbu aj v roku 2009; čiastočne 

v položke služby je tiež úhrada povinných revízií, ochrana objektov, reprografické služby a v 2. 

polroku aj služby spojené s realizáciou prioritných projektov.  

 
Osobné náklady  (v € ) 

 
 2008 2009 

Mzdové náklady 138 983 154 972 
Zákonné poistenie 44 613 48 572 
Sociálne náklady 9 327  9 574 
SPOLU 192 923 213 118 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 213 118 €. Mzdové náklady sa oproti 

predchádzajúcemu roku navýšili o cca 10 % (valorizácia, príchod pracovníčky po dlhodobej PN, 

príchod ďalšej po MD, nástup novej účtovníčky do riadneho prac. pomeru). Tiež sme čerpali 

náklady na OON predstavovali (stavebný dozor, fotodokumentácia hudobných nástrojov, pravidelná 

práca brigádnikov v letnej sezóne v DK). 

 Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2009 stanovený na 19,5 prepočítaného stavu 

plníme (t.č. ani nedosahujeme). Stav pracovníkov SNM – Hudobného múzea sa oproti sledovanému 

obdobiu zmenil, v priebehu roka odišiel pracovník (dozorca, ½ úv.) a prijali sme na znížený úväzok 

účtovníčku a dokumentátora, keď sme ku koncu roka 2008 ukončili prac. pomer s odbornou 

pracovníčkou. Jedna pracovníčka je naďalej na MD, druhá sa vrátila v II. polroku.  
 



Ostatné náklady (v €) 
 

2008 2009 

Dane a poplatky 1 394 2 725 
Ostatné náklady 20 248 488 
Odpisy 8 597+5 178 11 707 
SPOLU: 35 417 14 920 
 

 Náklady v skupine Ostatné náklady sú v porovnaní s rokom 2008 znížené, čo súvisí 

s položkou ostatné náklady, pretože v roku 2009 sme nečerpali žiadne finančné prostriedky na 

akvizície. Navýšená je položka dane, avšak v položke odpisy je zaznamenané zníženie. 

 

Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížili, 

napriek obnove D. Krupej. V uplynulom období si zvýšené finančné investície vyžiadala príprava 

priestorov tamojšieho depozitára kvôli sťahovaniu. Najvyššie náklady sú spojené s platbou za 

energie. 

Na pracovisku v Bratislave sa sa naše náklady obmedzili na platby spojené s prenájmom 

priestorov v severných hradbách hradu, tie sme však čiastočne znížili vyprataním priestorov bašty 

Luginsland v závere 3. štvrťroka. 

 

 

 

 

Prírodovedné múzeum v Bratislave 

 
Porovnanie celkových nákladov (v €) 

 
rok 2008   rok 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 66 934 63 689 
Služby                          sk.51 85 696 63 567 
Osobné náklady           sk.52 297 711 323 118 
Dane a poplatky           sk.53 128 183 
Ostatné náklady           sk.54 835 796 
Odpisy                         sk. 55 17 545 13 700 
NÁKLADY CELKOM 468 849 465 053 

 
Náklady na činnosť dosiahli v roku 2009 výšku 465 053 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2008 celkové náklady mierne klesli o 3 796 €, t.j. o 0,8%.  
 

Náklady na spotrebované nákupy  (v €) 
 

  rok 2008   rok 2009 

Spotreba materiálu 8 697 11 616 
Spotreba energie 53 755 52 073 
Predaný tovar 4 482 3 376 



SPOLU 66 934 63 689 

 

V  roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 63 689 €. Náklady  na spotrebované 

nákupy v  roku 2009 tvoria 13,7% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 11,2% 

celkových nákladov.  

 V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sú náklady na spotrebované nákupy nižšie 

o 4,8% nižšie (o 3 245 €).  

V účtovnej skupine spotreba materiálu sú náklady vyššie, rozdiel je 2 919 € (33,6%). 

Vyššie sú najmä náklady na kancelársky a všeobecný materiál z dôvodu aktivít v projekte Škola 

v múzeu, nákupu preparátorských pomôcok a tiež nákupu obalového materiálu na balenie a prevoz 

výstavy Planéta, na ktorej žijeme. Náklady na čistiaci a hygienický materiál sú porovnateľné 

s rokom 2008.  

 Náklady na energie sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 nižšie o 3,1%     (o 1 

682 €), z dôvodu nižších nákladov za plyn. Časť prírodovednej expozície na 2. posch. sídelnej 

budovy sa rekonštruuje a priestory sa vykurujú obmedzene. 

 V skupine predaný tovar sú tržby v porovnaní s  rokom 2008 nižšie o 1 106 € (o 24,7%). 

Z dôvodu rekonštrukcie vstupenkovej pokladnice bola ponuka publikácií, doplnkového tovaru 

a výrobkov viac ako 6 mesiacov obmedzená resp. pozastavená. 
 

Náklady na spotrebované služby (v €) 
 rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 363 629 
Cestovné 1 248 5 129 
Náklady na reprezentáciu 161 204 
Služby 83 924 57 605 

SPOLU 85 696 63 567 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 63 567 €. Tieto náklady 

tvoria 13,7% celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2008 klesli náklady na služby o 25,8%, t.j. 

o 22 129 €, výrazné zníženie je skupine všeobecných služieb. V roku 2008 vyššie náklady súviseli s 

realizáciou prioritného projektu „Planéta, na ktorej žijeme“.  

Náklady na opravy a údržbu sú vyššie o 266 € z dôvodu opravy laboratórneho prístroja na 

lyofilizáciu biologického materiálu. Náklady na cestovné sú vyššie o 3 881 €, z prostriedkov 

prioritných projektov a grantu APVV sa realizovali viaceré plánované zahraničné cesty do €ópskych 

múzeí (Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko). Pri ďalších cestách (Poľsko, ČR, Nórsko) boli náklady 

hradené z externých zdrojov.  

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2008 o málo vyššie ( o 41 €).  

Náklady na ostatné služby sa nedajú objektívne porovnať: v roku 2008 boli vyššie náklady 

na tlač,  polygrafické práce a propagáciu prioritnej výstavy „Planéta, na ktorej žijeme“. V roku 

2009 pribudli náklady na reprografické služby a nájom tlačiarní, na druhej strane neboli hradené 

náklady za  telekomunikačné služby (SWAN). Náklady na dezinsekciu  priestorov na Vajanského 

nábreží v celej výške hradilo SNM-PM.  

Náklady súvisiace s prevádzkou sídelnej budovy sa zvýšili o 7 218 €, t.j. o 9,4%, dôvody sú 

uvedené v texte nižšie. 
Osobné náklady (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 



Mzdové náklady 212 845 233 712 
Zákonné poistenie 69 980 73 559 
Sociálne náklady 14 886 15 847 
SPOLU 297 711 323 118 
 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 323 118 €. Osobné náklady tvoria 69,5% 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2008 sú náklady vyššie o 25 407 €,  t.j. o 8,5%. 

  Mzdové náklady k 31.12.2009 boli vo výške 233 712 €, v tom náklady na OON vo výške       

16 863 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 sú mzdové náklady v sumárnom vyjadrení 

vyššie o 25 407 € (o 9,8%), pričom tarifné mzdy boli vyššie o 12 166 € (najmä valorizácia miezd 

a časový postup). Vyššie boli náklady na dohody o vykonaní práce (o 9 652 €), v ktorých sa 

premietli aktivity v rámci Školy v múzeu, európskeho týždňa vedy a  práce súvisiace 

s pripravovanou expozíciou Zázrak prírody – Biodiverzita SR. Počas trvania výstavy „Planéta, na 

ktorej žijeme“, ktorá bola prístupná celý prvý polrok 2009,  to boli  aj náklady na dozor vo výstave.  

Počet zamestnancov pre rok 2009 nebol záväzne stanovený, je však limitovaný objemom 

mzdových prostriedkov v rámci bežných výdavkov vo výške 215 833 €, po úprave 205 648 €.  

Počet zamestnancov k 31.12.2009 je 30 fyzických osôb, v prepočítanom stave 28,3 osôb.  

Priemerná mzda za rok 2009 dosiahla výšku 638 €, kým v roku 2008 bola  614 €.  

Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vyššie o 6,6 %, t.j. o 961 

€, najmä v položke príspevok na stravné.  
 

Ostatné náklady (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 128 183 
Ostatné náklady 835 796 
Odpisy 17 545 13 700 
SPOLU 18 508 14 679 
 

 Náklady v skupine Ostatné náklady sú v porovnaní s rokom 2008 nižšie o 3 811 €,  t.j. 

o 16,2%. Porovnateľné sú náklady na poistenie služobného vozidla, o málo vyššie rôzne poplatky, 

nižšie sú najmä odpisy (o 3 845 €). V roku 2008 sa premietli do nákladov vyššie odpisy investícií 

realizovaných v rámci  prírodovednej expozície Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme. Ostatné 

náklady tvoria 3,2% celkových nákladov.  

 

Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku sídelnej budovy SNM (podiel PM na celkových 

prevádzkových nákladoch sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží)  sú vyššie o 7 218 €, t.j. 

o 9,4%  v porovnaní s rokom 2008, predstavujú 83 763 € (76 545 € v roku 2008). Prevádzkové 

náklady tvoria najmä náklady na energie a strážnu službu (ochrana objektu), obsluhu kotolne, 

revízie a kontroly všetkých technických zariadení v budove  Najväčší podiel z nich tvoria náklady na 

energie vo výške 52 073 €  a náklady na ochranu objektu. Tieto sú vyššie, čo je podmienené 

predĺžením otváracích hodín v letnej sezóne a posilnením strážnej služby pri sprievodných 

aktivitách výstav. Nároky na energie ovplyvňuje aj architektúra a riešenie výstav, inštalácia 

v priestoroch so zatemnenými oknami.    

 

 

Múzeum Červený Kameň v Častej 



 
Porovnanie celkových nákladov  (v € ) 

 
rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 152 991 155 064 
Služby                          sk.51 131 680 154 087 
Osobné náklady           sk.52 357 432 363 411 
Dane a poplatky           sk.53 6 606 6 508 
Ostatné náklady           sk.54,55,56 19 219 36 778 
Odpisy                         Sk. 55 555 965 553 993 
NÁKLADY CELKOM 1 223 893 1 269 841 
 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2009 výšku 1 269 841 €. V porovnaní s  rokom 2008 
vzrástli  celkové náklady  o 45 948  €.  
 

Náklady na spotrebované nákupy  (v € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Spotreba materiálu 48 762 29 708 
Spotreba energie 102 005 117 221 
Predaný tovar 2 224 8 135 
SPOLU 152 991 155 064 

 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 155 064 €. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2009 tvoria  12 % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria  9 % 

celkových nákladov.  

 V účtovnej skupine spotreba materiálu sa znížili náklady o 39 % v porovnaní  s rokom 

2008.  

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

2008 sú vyššie o 15 216 €, čo je spôsobené zvýšením spotreby vody o 30 % - väčší odber na 

sociálnych zariadeniach vo vstupnom objekte, závlahám parku a v neposlednom rade 

zhoršujúcemu sa technickému stavu rozvodnej siete. V technických jednotkách bola v roku 2009 

v porovnaní s rokom 2008 spotreba elektriny o 6 % nižšia a spotreba plynu o 15 % nižšia. Za 

jednu kWh elektriny sme však zaplatili v roku 2009 o 18 % viacej, sadzba za jednu kWh plynu 

vzrástla o 8 %.      
 

Náklady na spotrebované služby (v € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 22 771 3 326 
Cestovné 2 324 1 757 
Náklady na reprezentáciu 166 2 310 
Služby 106 419 146 694 

SPOLU 131 680 154 087 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 154 087 €. Tieto 

náklady tvoria  12 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2008 sú vyššie o 22 407 €. 

Náklady na opravy a údržbu sa znížili až o 85 % t. j.  o 19 445 €. V roku 2009 múzeum 

realizovalo iba nevyhnutné opravy  zabezpečovacích zariadení – hasiacich prístrojov, EPS a PSN 



a opravu čerpadiel v plynovej kotolni. Na reštaurovanie zbierkových predmetov sme dostali 

mimoriadnu dotáciu z MK SR, ale bola použitá na projektovú dokumentáciu na depozitár.      

Náklady na cestovné boli vo výške 1 757 €, t.j. o 567 € menej v porovnaní s rokom 2008. 

V roku 2009  pracovníci múzea realizovali zahraničné služobné cesty do Čiech na 5 akcií a pre SNM 

Bratislava sme zabezpečovali prevoz výstavy z Rakúska – náklady SNM Bratislava.       

Náklady na reprezentáciu sú vyššie o 2 144 € ako v roku 2008. V rámci zmluvy 

o spolupráci múzeum zabezpečovalo náklady na vernisáž výstavy „Salón výtvarníkov“ – 2.190,79 

€, Malokarpatské osvetové stredisko nám uhradilo 1.600 €. Pri zohľadnení nákladov na vernisáž sú 

náklady na reprezentačné 156,53 € - nie sú vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokmi.   

Náklady na ostatné služby sa zvýšili o 40 275 €. Vyššie náklady na ostatné služby v roku 

2009 ovplyvnila najmä úhrada faktúry za projektovú dokumentáciu na depozitár (42.502,39 €), 

ktorá mala byť hradená pôvodne z kapitálových výdavkov, ďalej leasingové splátky na 3 tlačiarne 

a reprografické služby (kliky) . Ďalej sme mali náklady na vyhotovenie grafických listov do 

Jazdiarne – úprava priestorov na prenájom, tlač plagátov  - prezentácia podujatí organizovaných 

múzeom v roku 2009.   
 

Osobné náklady (v € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Mzdové náklady 258 215 266 161 
Zákonné poistenie 82 852 81 647 
Sociálne náklady 16 365 15 603 
SPOLU 357 432 363 411 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 363 411 €. Osobné náklady tvoria 29 % 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2008 sú vyššie o 1,67 %  (5 979 € ). 

 

Rozbor zamestnanosti 

Pre rok 2009 nám SNM v systemizácii odsúhlasilo 33 pracovných miest, z ktorých 4 malo MČK 

vykryť vlastnými príjmami. Nakoľko z titulu hospodárskej krízy  múzeum malo nižšie príjmy zo 

vstupného i z prenájmov, nebolo možné naplniť systemizáciou schválený počet pracovníkov.   
 

Ostatné náklady  (v € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 6 606 6 508 
Ostatné náklady 19 219 36 778 
Odpisy 555 965 553 993 
SPOLU: 581 790 597 279 
 

 Náklady v skupine ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2008 o 15 489 € 

a predstavujú 47 % z celkových nákladov. Najväčší podiel na ostatných nákladoch majú odpisy – 

553 993 €.      

Náklady na prevádzku budov 

     Celkové náklady na prevádzku budov sa v porovnaní s rokom 2008 znížili o 25.677 € - 

z nedostatku finančných prostriedkov sme nerealizovali nutné opravy budov.   

 

 



Múzeum Slovenských národných rád v Myjave s pracoviskom 
v Košariskách  
 

Porovnanie celkových nákladov (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Spotrebované nákupy  sk. 50 30 247 20 090 
Služby                          sk. 51 49 686 11 090 
Osobné náklady           sk. 52 68 785 82 033 
Dane a poplatky           sk. 53 69 204 
Ostatné náklady           sk. 54 344 2 122 
Odpisy                          sk. 55 9 599 18 688 
NÁKLADY CELKOM 158 730 134 227 

 

Náklady na činnosť dosiahli v roku 2009 výšku 134 227 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2008 sa znížili celkové náklady o 24 503 €, t.j. o cca 15 %. Náklady múzea klesli 

najmä v položkách spotrebované nákupy a služby. 
 

Náklady na spotrebované nákupy (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Spotreba materiálu 17 718 4 540 
Spotreba energie 12 467 13 870 
Predaný tovar 62 1 680 
SPOLU 30 247 20 090 

 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 20 090 €. Náklady  na spotrebované 

nákupy v roku 2009  tvoria 15% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 10 % 

celkových nákladov. Náklady na energie sú v porovnaní s rokom 2008 vyššie, nakoľko faktúra za 

vyúčtovanie energie za obdobie r. 2008 prišla a bola zaúčtovaná až v roku 2009. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku  náklady         na spotrebované nákupy sú nižšie. Náklady na 

energie vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 iba o  11% . Nárast nastal  

zaúčtovaním faktúry za energiu spotrebovanú v roku 2008 do nákladov roku 2009. 

V skupine spotreba materiálu klesli náklady o 74 %. Tento pokles je dôsledkom šetrenia v múzeu. 
 

Náklady na spotrebované služby (v €) 
 

Rok  2008 Rok 2009 

Opravy a údržba 22 691 772 
Cestovné 588 466 
Náklady na reprezentáciu 116 16 
Služby 26 291 9 836 

SPOLU 49 686 11 090 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 11 090 €. Tieto náklady 

tvoria 8 % z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2008 sa znížili náklady na služby o 78 %, 

t.j. o 38 596 €. 

Náklady na opravy a údržbu klesli o 97 % - 21 919 €. V 1. polovici roku 2009 došlo 

k havarijnej situácii služobného auta, pričom bola potrebná oprava bŕzd a riadenia. V 2. polroku 

sme neinvestovali do žiadnych opráv ani údržby. 



Náklady na cestovné boli vo výške 466 €, t.j. o 122 € (21 %) menej v porovnaní s rokom 

2008. V týchto nákladoch sú zahrnuté aj náklady na cestovné pri zahraničných pracovných cestách  

a školeniach ekonomických pracovníkov . Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rovnakým 

obdobím v minulým obdobím nižšie o 86 %. 

Náklady na ostatné služby sa znížili o 16 455 €, t.j. o 63 %. V tejto skupine sa znížili i 

náklady na telekomunikácie (ukončenie obdobia kedy bola poskytovaná zľava na internetovom 

pripojení), zrušením pevných telefónnych liniek spoločnosti T-Com,  sme ušetrili cca 1830 € . 

Náklady na revízie a ochranu objektov zostali približne na úrovni minulého roku. Veľkou položkou je  

prenájom reprografických zariadení a služieb s tým spojených. 
 

Osobné náklady (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Mzdové náklady 49 634 58 327 
Zákonné poistenie 15 963 19 557 
Sociálne náklady 3 188 4 149 
SPOLU 68 785 82 033 
 

Osobné náklady dosiahli v  roku 2009 výšku 82 033 €. Osobné náklady tvoria až 61 % 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2008 vzrástli tieto náklady o 19 % (13 248 €).  

Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2009 nebol pevne stanovený. SNM – Múzeum SNR 

v Myjave v 1. polroku 2009 zamestnávalo 7,5 osôb (z toho jedna pracovníčka nastúpila 1.5.2009). 

V 2. polroku 2009 bol s jednou pracovníčkou rozviazaný pracovný pomer, takže k 31.12.2009 stav 

pracovníkov bol 6,5 osôb. 

Mzdové náklady k 31.12.2009  boli vo výške 58 327 €. V tom náklady na OON  v roku  

2009  boli vo výške 3 190 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vzrástli mzdové náklady 

približne o 18 %. 

Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vyššie o 30%, (961 €). 
 

Ostatné náklady (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Dane a poplatky 69 204 
Ostatné náklady 344 2 122 
Odpisy 8 972 18 440 
SPOLU 9 385 20 766 
 

 Náklady v skupine ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2008 o 11 381 € (nárast   

o 120 %) . Ostatné náklady tvoria takmer 10 % z celkových nákladov.  

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

18 440 €, čo je o 105 % viac ako v roku 2008. Nárast sme zaznamenali i v položke dane 

a poplatky. 

Náklady na prevádzku budov 

 Celkové náklady na prevádzku budov vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

(2008). Nárast nákladov vznikol hlavne  v nákladoch na energie. 

 

 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
 



Porovnanie celkových nákladov  (v  € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy              sk.50 21 725 21 158 
Služby                                      sk.51 31 758 27 089 
Osobné náklady                       sk.52 97 579 107 100 
Dane a poplatky                       sk.53 103 0 
Ostatné náklady                       sk.54 9 568 5 001 
Odpisy,rezervy                         sk.55 16 099 24 261 
NÁKLADY CELKOM 176 832 184 609 
 

Náklady na činnosť v roku 2009  dosiahli výšku 184 609 €. V roku 2008 boli náklady                  

176 832 €. Nárast nákladov roku 2009 je o cca 4,4 %.  
 

Náklady na spotrebované nákupy (v  € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Spotreba materiálu 12 750 8 151 
Spotreba energie 7 938 11 833 
Predaný tovar 1 037 1 174 
SPOLU 21 725 21 158 
 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 21157 €. Náklady na spotrebované 

nákupy v roku 2009 tvoria cca  11,5  % z celkových nákladov. 

Spotreba materiálu v porovnaní s rokom 2008 klesla. 

Spotreba energie je za rok 2009 na úrovni minulého roku. V roku 2008 bola účtovne 

spotreba menšia, lebo bola faktúrovaná energia Mestu Modra vo výške 3 769 € z roku 2007,o túto 

sumu  účtovne bola spotreba menšia. 

V skupine predaný tovar sú náklady vyššie ako minulý rok, nakoľko sa predávali pracovné 

listy k  výstave „Život reči“. 
 

Náklady na spotrebované služby  (v  € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 4393 2113 
Cestovné 149 1400 
Náklady na reprezentáciu 66 200 
Služby 27150 23376 

SPOLU 31758 27089 

 

Náklady na spotrebované služby za rok 2009 boli vo výške 27 089. Tieto náklady tvoria cca  

14,7  % z celkových nákladov. 

Náklady na opravu a údržbu sú s porovnaním roku 2008 nižšie, nakoľko sme vykonávali 

len najnevyhnutnejšie opravy a údržbu. 

Náklady na cestovné sú v porovnaní s minulým rokom vyššie, nakoľko bolo 9 

zahraničných pracovných ciest . 

Náklady na ostatné služby sú nižšie cca o 3 700 € . 
 

Osobné náklady  (v  € )  



 
rok 2008 rok 2009 

Mzdové náklady 70 126 76 895 
Zákonné poistenie  23 211 25 491 
Sociálne náklady            4 

242 
4 714 

SPOLU 97 579 107 100 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku  107100 €.  Osobné náklady tvoria cca  58 % 

celkových nákladov. 

Mzdové náklady na rok 2009 boli vo výške 76 895 €, v  tom náklady na OON boli vo 

výške         3 050 €. V roku 2008 boli OON vo výške 70 €. Priemerný počet zamestnancov v roku 

2009 bol 8,5 osôb. 

V porovnaní s minulým rokom mzdy narástli o valorizáciu, nárast v počte 0,5 pracovníka 

a vo vyššom počte OON. 

Zákonné a sociálne náklady nárast  sa odvíja od nárastu mzdových nákladov. 
 

Ostatné náklady (v  € ) 
 

rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 103 0 
Ostatné náklady                                9 

568 
5 001 

Odpisy 8 464 9 624 
Rezervy 7 635 14 637 
SPOLU: 25 770 29 262 
 

Ostatné náklady v roku 2009 boli vo výške 5 001 €. Navýšenie s porovnaním obdobia 

minulého roku tvoria rezervy  na odmeny, ktoré v roku 2008 sa netvorili . 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Porovnanie celkových nákladov   (v €) 

2008 
 

v tis. Sk v € 
rok 2009 

Spotrebované nákupy                            sk.50 3 437 114 087,50 113 041,83 
Služby                                                    sk.51 2 088 69 308,90 109 003,84 
Osobné náklady                                     sk.52 20 272 672 907,12 658 612,45 
Dane a poplatky                                     sk.53 285 9 460,27 8 918,10 
Ostatné náklady                                     sk.54 4 338 143 995,22 198 166,52 
Odpisy, rezervy a opravné položky        sk. 55 1 082 35 915,82 60 296,91 
Finančné náklady                                   sk. 56 2 66,39 188,97 



NÁKLADY CELKOM 31 504 1 045 741,22 1 148 228,62 
 

Náklady na činnosť SNM v Martine dosiahli v roku 2009 výšku 1 148 228,62 €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 vzrástli celkové náklady o 102 487,40 €, t. j. o cca 10%.   

V nákladoch SNM v Martine za rok 2009 sú zahrnuté náklady na prioritné projekty – výstavy M.R. 

Štefánik, Svet na odchode, zahraničná prezentácia výstavy Svetom moje, svetom v Izraeli, účasť 

na 24. Konferencii Asociácie Európskych múzeí v prírode, Škola v Múzeu, nákup knižničných 

jednotiek a aktivity financované z Nórskeho finančného mechanizmu.      

 
Náklady na spotrebované nákupy  (v €) 

rok 2008 
 

v tis. Sk v € 
rok 2009 

Spotreba materiálu 625 20 746,20 11 898,32 
Spotreba energie 2 716 90 154,68 98 440,30 
Predaný tovar 96 3 186,62 2 703,21 
SPOLU 3 437 114 087,50 113 041,83 

 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 113 041,83 €. Náklady na 

spotrebované nákupy v  roku 2009 tvoria 10 % celkových nákladov, z toho náklady na energie 

tvoria takmer  9 % celkových nákladov.  

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

o necelé 1% (1.045,67 €). V skupine spotreba materiálu náklady výrazne poklesli (43% = 

8.847,88 €). Náklady na energie vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 o 9% 

(8.285,62 €). Pokles nastal v skupine predaný tovar – o 483,41 € (15%). 

  V účtovnej skupine Spotreba materiálu náklady poklesli o takmer polovicu. V nákladoch na 

materiál sú zahrnuté aj náklady na prioritné projekty vo výške 4.455,02 €, ale aj náklady na nákup 

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

V porovnaní s rokom 2008 sú náklady na materiál výrazne nižšie, nakoľko v roku 2008 bola vysoká 

časť nákladov na materiál hradená z refundácii z Úradu práce. V roku 2009 sme v rámci úsporných 

opatrené nezakupovali takmer žiadny materiál na základnú údržbu objektov Múzea slovenskej 

dediny, žiadne ochranné pracovné pomôcky a výrazne poklesli aj náklady na PHM.  

Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vzrástli 

(o 9% - 8.284,32 €). Náklady na elektrickú energiu vzrástli len mierne (necelé 1%), náklady na 

teplo vzrástli o 19 % (9.120,30 €) a náklady na vodné a stočné poklesli o 11%. 
 

Náklady na spotrebované služby  (v €) 

rok 2008 
 

v tis. Sk v € 
rok 2009 

Opravy a údržba 240 7 966,54 9 477,82 
Cestovné 115 3 817,30 9 043,68 
Náklady na reprezentáciu 12 398,33 389,18 
Služby 1721 57 126,73 90 093,16 

SPOLU 2 088 69 308,90 109 003,84 

 
 



Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 109.003,84 €. Tieto 

náklady tvoria 9% z celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vzrástli  

náklady na služby o 57%, t.j. o 39.694,94 €. V týchto nákladoch sú zahrnuté aj náklady na 

prioritné projekty vo výške 51.925,83 €.  

Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 19% - 1.499,82 €. Náklady na opravy vo výške 

2.725,43 € boli hradené z finančných prostriedkov určených na prioritné projekty (príprava 

výstavných priestorov). V roku 2009 sa realizovali len bežné a nevyhnutné opravy – opravy 

hasiacich prístrojov, kosačiek, bleskozvodov a kanalizácie. . 

Náklady na cestovné boli vo výške 9.043,68 €, t.j. o 5.226,68 € (237%) viac v porovnaní 

s rokom 2008. V nákladoch na cestovné sú zahrnuté náklady na aktivity realizované v rámci 

prioritných projektov vo výške 6.434,93 €.  

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s minulým rokom približne rovnaké.  

Náklady na ostatné služby vzrástli o 58 %, t.j. o 32.966,45 €. V týchto nákladoch sú 

okrem bežných nákladov zahrnuté aj náklady na prioritné projekty vo výške 44.936,78 €. Ak 

porovnáme náklady na ostatné služby bez nákladov na prioritné projekty v roku 2008 a 2009, 

náklady roku 2009 mierne vzrástli o približne 4%.   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  v porovnaní s rokom 2008 výrazne poklesli – o 38% 

(4.127,37 €), čo súvisí so zavedením úsporných opatrení. Mierne poklesli náklady na poštovné, 

revízie, naopak vzrástli náklady na odvozu odpadu, ochranu objektov a výraznejšie vzrástli 

náklady na nájomné (prenájom tlačiarní a kopírovacích strojov) a nehmotný majetok 

(predĺženie licencie ESET).     
 

Osobné náklady  (v €) 

rok 2008 
 

v tis. Sk v € 
rok 2009 

Mzdové náklady 14 444 479 452,96 466 577,07 
Zákonné poistenie 4 707 156 243,78 154 184,85 
Sociálne náklady 1 121 37 210,38 37 850,53 
SPOLU 20 272 672 907,12 658 612,45 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 658.612,45 €. Osobné náklady tvoria až 57% 

celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 poklesli tieto náklady o 2% 

(14.294,67 €). 

Záväzný limit počtu zamestnancov bol pre rok 2009 pevne stanovený na 68,8 zamestnancov. 

V skutočnosti sme v SNM - Múzeá v Martine zamestnávali v roku 2009 68,0 zamestnancov 

(porovnanie v roku 2008 = 69,9 zamestnancov).  

Tak, ako aj v minulom porovnávanom  období, aj v tomto období sa nám niektoré pracovné 

miesta podarilo vykryť formou aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Celkovo  sme v 

roku 2009 prostredníctvom Úradu práce Martin zamestnávali  10 osôb.  V  roku  2009 sme 

zamestnávali na aktivačnú činnosť menej uchádzačov o zamestnanie oproti minulým rokom, čo 

sa prejavilo aj na vyššom čerpaní miezd , pretože niektoré činnosti, ktoré vykonávali uchádzači 

o zamestnanie sme riešili personálnym obsadením v rámci pracovného pomeru. 



Mzdové náklady k 31.12.2009  v SNM – Múzeá v Martine boli vo výške 470 679 €, v tom 

448 019 € tvorili platy zamestnancov a náklady na OON boli vo výške 22 660 €.  

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 poklesli mzdové náklady o približne 2%. Pokles je 

spôsobený najmä z dôvodu vyplatenia odmien v o polovicu nižšej výške ako v roku 2008.  

Z celkových mzdových nákladov boli náklady na OON vo výške 18 558 €.  V porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2008 (20 979 €)  náklady boli  nižšie o 2 421 €.  V nákladoch na OON 

boli zahrnuté aj náklady na realizáciu prioritných projektov vo výške 10.070 €.  

Priemerná mesačná mzda v EM dosiahla v roku 2009 výšku 549 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku zostala priemerná mzda približne rovnaká, nárast je len o 2 €. 

Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vyššie o necelé 2% (640 €). 

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

odchodného 4 102 €. 
 

Ostatné náklady (v €) 

rok 2008 
 

v tis. Sk v € 
rok 2009 

Dane a poplatky 266 8 829,58 8 918,10 
Ostatné náklady 19 630,68 0 
Ostatné náklady na prevádzk. činnosť 4 338 143 995,22 198 166,52 
Odpisy, rezervy a opravné položky 1 082 35 915,82 60 296,91 
Finančné náklady 2 66,39 188,97 
SPOLU: 5 707 189 437,69 267 570,50 

  

  Náklady v skupine ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2008 a to o viac ako 

41% (78.132,81 €). Ostatné náklady tvoria takmer 23% z celkových nákladov. Ostatné náklady 

zahŕňajú z väčšej časti náklady na daň z nehnuteľnosti, odpisy a náklady súvisiace s realizáciou 

projektu „Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu 

slovenskej dediny“ financovaného z grantu poskytnutého z Finančného mechanizmu EHP a 

Nórskeho finančného mechanizmu. A práve tieto položky sú v porovnaní s rovnakým obdobím 

roku 2008 výrazne vyššie.  

Náklady na prevádzku budov 

Celkové náklady na prevádzku budov dosiahli v roku 2009 výšku 455.330,47 €. V 

porovnaní s predchádzajúcim rokom sú tieto náklady vyššie o 16% - vzrástli náklady na 

energie, opravy, osobné náklady, výrazne vzrástli náklady na odpisy, naopak poklesli náklady 

na materiál a daň z nehnuteľnosti.   

 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
 

Celkové náklady MKČ za rok 2009 dosiahli výšku 37.044,26 €. Členenie nákladov je nasledovné: 

Porovnanie celkových nákladov (v €) 

rok 2008  

v tis. Sk v € 
rok 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 64 2 124,41 2 370,34 
-z toho: spotreba materiálu 18 597,49 910,02 



             spotreba energie 46 1 526,92 1 460,32 
Služby                          sk.51 140 4 647,15 11 264,48 
-z toho: opravy a údržba 0 0 95,30 
              cestovné 6 199,16 87,63 
              náklady na reprezentáciu 0 0 6,63 
              ostatné služby 134 4 447,99 11 074,92 
Osobné náklady           sk.52 769 25 526,12 21 534,19 
-z toho:   mzdové náklady 550 18 256,66 15 925,06 
              zákonné poistenie 185 6 140,87 4 505,20 
              zákonné soc. náklady  34 1 128,59 1 103,93 
Dane a poplatky 2 66,39 108,50 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 250 8 298,48 350,00 
Finančné náklady 0 0 0,75 
Odpisy, rezervy a opravné položky 36 1 194,98 1 416,00 
NÁKLADY CELKOM 1 261 41 857,53 37 044,26 

 

V porovnaní s rokom 2008 sú náklady na činnosť Múzea kultúry Čechov roku 2009 

o približne o 11% (1.140,60 €) nižšie. Náklady poklesli takmer vo všetkých položkách, najmä 

osobné náklady. Celá činnosť a tým aj čerpanie v jednotlivých položkách bola ovplyvnená 

znížením príspevku na činnosť.   

Záväzný limit počtu zamestnancov pre rok 2009 bol pevne stanovený – 5 zamestnanci. 

V Múzeu kultúry Čechov sme v roku 2009 zamestnávali 1,8 zamestnancov. Plnenie je 

v porovnaní s rokom 2008 nižšie v dôsledku personálneho preradenia zamestnanca na dva 

mesiace do Múzea kultúry Rómov z dôvodu zabezpečenia a výpomoci pri plnení úloh súvisiacich 

so sprístupnením novej expozície. Mzdové náklady v roku 2009 v MKČ v Martine boli vo výške 

15 925 €,  v tom mzdy vo výške 15 900 € a náklady na OON vo výške 25 €. V porovnaní 

s rokom 2008 boli náklady na mzdy nižšie  o 59% z dôvodu valorizácie miezd a vyplatenia 

nižších odmien ako v roku 2008.  

Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2009 v MKČ výšku 736 €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka poklesla priemerná mzda o 1%. 

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

zbierkových predmetov.  

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 
 Celkové náklady MKR za rok 2009 dosiahli výšku 37.454,75 €. Členenie nákladov je 

nasledovné: 

Porovnanie celkových nákladov (v €) 

rok 2008 
 

v tis. Sk v € 
rok 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 134 4 447,99 3 449,25 
-z toho: spotreba materiálu 70 2 323,58 653,13 
             spotreba energie 64 2 124,41 2 796,12 

             predaný tovar 0 0 0 
Služby                          sk.51 193 6 406,43 4 547,34 

-z toho: opravy a údržba 0 0 521,50 
              cestovné 16 531,10 634,97 

              náklady na reprezentáciu 1 33,19 242,47 



              ostatné služby 176 5 842,14 3 148,40 
Osobné náklady           sk.52 600 19 916,35 22 238,34 

-z toho:   mzdové náklady 437 14 505,74 16 421,40 
              zákonné poistenie 133 4 414,79 4 483,74 

              zákonné soc. náklady 30 995,82 1 333,20 
Dane a poplatky 0 0 17,26 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 113 3 750,91 38,82 
Finančné náklady 1 33,19 0,90 

Odpisy, rezervy a opravné položky 53 1 759,28 7 162,84 
NÁKLADY CELKOM 1 094 36 314,15 37 454,75 

 

V porovnaní s rokom 2008 sú náklady na činnosť Múzea kultúry Rómov v roku 2009 

o približne o 3% (1.140,60 €) vyššie. Dôvodom nárastu nákladov je najmä sprístupnenie stálej 

expozície Múzea kultúry Rómov – zabezpečením  s tým súvisiacich činností (dozor, lektorovanie, 

energie).  

Oproti rovnakému obdobiu roku 2008 vzrástli najmä osobné náklady a náklady na energie, 

čo súvisí s potrebou zabezpečenia základnej prevádzky múzea. Na to, aby bolo možné vykryť 

tieto náklady, bolo nutné radikálnejšie šetriť  v iných oblastiach – v tomto prípade 

v spotrebovanom materiáli a službách. Výrazne vzrástli aj náklady na odpisy (zaradenie 

ukončených investičných akcií) a aj náklady na tvorbu rezerv za nevyčerpanú dovolenku (2 

pracovníčky na materskej dovolenke).   

Záväzný limit počtu pracovníkov pre rok 2009 bol pevne stanovený – 2 zamestnanci. V 

Múzeu kultúry Rómov sme v roku 2009 zamestnávali 2,6 zamestnancov. Plnenie je vyššie oproti 

stanovenému limitu pre rok 2009 aj oproti skutočnosti rovnakého obdobia roku 2008. Vyššie 

plnenie vykazujeme z dôvodu nutnosti zabezpečenia základnej prevádzky novej expozície MKR 

(lektor, strážnik, účtovník).   

Mzdové náklady v roku 2009 v MKR boli vo výške 16 421 €, z toho náklady na mzdy boli vo 

výške 15 728 € a náklady na OON boli vo výške 693 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 

2008  mzdy boli čerpané vyššie o 3 181 €  z dôvodu nárastu počtu zamestnancov.  Vyššie 

náklady na OON boli čerpané pri príležitosti otvorenia novej expozície, ale aj na zabezpečenia 

podujatia  v rámci Národopisného roka MSD venovaného kultúre Rómov.  

Priemerná mesačná mzda v MRK dosiahla v roku 2009 výšku 504 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka (550 €) poklesla priemerná mzda o 8 % z dôvodu personálneho 

obsadenia zamestnancov s nižším platovým zaradením a taktiež vyplatením nižších odmien ako 

v roku 2008.  

 

Múzeum Bojnice 

Porovnanie celkových nákladov (v €) 

 rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy (skupina 50)         132 853 110 984 

Služby (skupina 51)           213 722 191 705 

Osobné náklady (skupina 52) 495 926 517 030 



Dane a poplatky (skupina 53) 7 231 8 059 

Ostatné náklady na prev.činnosť (sk. 54) 104 598 22 615 

Odpisy, rezervy, opr.pol. (skupina 55) 198 142 208 802 

Finančné náklady (skupina 56)  184 142 

NÁKLADY CELKOM 1 152 656 1 059 337 

    

       Čerpanie nákladov v  roku 2009 v čiastke 1 059 337 € bolo v porovnaní s rokom 2008 

nižšie 93 319 €, t.j. o 8,1 %. 

Nakoľko znížená návštevnosť vplyvom hospodárskej krízy – a to už v úvode roku 2009 - 

avizovala zníženie tržieb, boli v  roku 2009 vynakladané len náklady nevyhnutne potrebné na 

zaistenie prevádzky múzea. Tým sa niektoré plánované práce a nákupy presunuli do nasledujúcich 

období. 

Spotrebované nákupy (v €) 

 rok 2008 rok 2009              
Spotreba materiálu 38 882 28 178 
Spotreba energie 71 056 63 680 
Predaný tovar 22 915 19 126 

SPOLU 
  

132 853 
 

110 984 
       

V  roku 2009 boli spotrebované nákupy  za  110 984 €, t.j. 10,5 % z celkových  

nákladov. Medziročný index 0,84 predstavuje úsporu 21 869 €. 

Jednotlivé položky sa vyvíjali nasledovne : 

• materiál - účet 501 – 2,7 % z celkových nákladov, náklady v roku 2009 boli o 10 704 € 

nižšie v porovnaní s  rokom 2008, a to hlavne z dôvodu úspory nákupov v položkách : interiérové 

vybavenie, rekvizity a ostatný materiál, prevádzkové stroje prístroje, zariadenia. 

• spotreba energie - účet 502 – 6,0 % z celkových nákladov, úspora o 7 376 €. Ide 

o výsledok úsporných opatrení, spomenutých už v úvode, a tiež vplyv zmeny spôsobu účtovania 

refundácie nákladov za elektrickú energiu (ako storno nákladov). 

• predaný tovar – účet 504 – 1,9 % z celkových nákladov, pokles o 3 789 € – avšak 

tento účet priamo súvisí s dosiahnutou tržbou za predaj tovaru.  

Služby (v €) 
 rok 2008 rok 2009 
Opravy a údržba 114 675 100 411 
Cestovné 2 804 3 950 
Náklady na reprezentáciu 164 164 
Služby 96 079 87 180 

SPOLU 
 

213 722 
 

191 705 

 

Náklady na služby – v čiastke  191 705 €  tvoria   18,1 % z celkových nákladov. 

Medziročný index 0,90 znamená zníženie o 22 017 € oproti roku 2008 .   

Jednotlivé položky : 



• opravy a údržba – účet 511 – oproti predchádzajúcemu obdobiu zníženie o 14 264 €, 

avšak čiastka 11 192 € v roku 2008 sa týkala rezervy vytvorenej ešte v roku 2007, významné 

položky opráv sú už popísané v predchádzajúcom texte,  

• cestovné - účet 512 – predstavuje nárast o 1 146 €, bolo čerpané v súlade 

s rozpočtom, 

• náklady na reprezentáciu – boli čerpané v súlade s rozpočtom, 

• ostatné služby - účet 518 – 8,2 % z celkových nákladov, zníženie o 8899 €, t.j. o 9,3 

% oproti roku 2008. Významné zvýšenie nákladov na služby predstavujú náklady spojené 

s prenájmom a využívaním reprografických zariadení. Vzrástli tiež náklady za fotoslužby a  vývoz 

odpadu. Úroveň ostatných nákladov bola porovnateľná s rokom 2008, resp. výrazne nižšia. 

Osobné náklady (v €) 
 rok 2008 rok 2009 
Mzdové náklady 365 438 379 355 
Zákonné poistenie 106 097 114 496 
Sociálne náklady 24 391 23 179 

SPOLU 
 

495 926 
 

517 030 
 

Osobné náklady – v čiastke 517 030 € tvoria 48,8 % z celkových nákladov. Ich nárast 

indexom 1,04 predstavuje čiastku 21 104 €. 

Nárast osobných nákladov bol zapríčinený zvýšením osobného ohodnotenia k 1.11.2008, 

valorizáciou k 1.1.2009, zápočtom rokov praxe u niektorých zamestnancov,  zmenou odmeňovania 

nočných prehliadok (nadčasy namiesto dohôd). 

Priemerný prepočítaný počet pracovníkov – 40 - je o 2 pracovníkov menej ako v roku 

2008. 

Priemerná mzda v SNM – Múzeu Bojnice v roku 2009 bola 700 €. Oproti 

predchádzajúcemu obdobiu sa priemerná mzda zvýšila o 88 €. 

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie - účet 524 – 10,8  % z celkových nákladov 

sa oproti roku 2008 zvýšili o 8 399 €, toto zvýšenie je úmerné nárastu mzdových nákladov. 

Sociálne náklady - účet 527 a 528 – 2,2 % z celkových nákladov klesli o 1 212 €. Vyššiu 

hodnotu v roku 2008 zapríčinilo vyplatené odchodné. 

Dane a poplatky (v €) 
 rok 2008 rok 2009 
Daň z nehnuteľností 5 602 5 634 
Ostatné dane a poplatky 1 629 2 425 

SPOLU 
 

7 231 
 

8 059 
 

Dane a poplatky – účtovná skupina 53 – v čiastke 8 059 € predstavujú 0,8 % z celkových 

nákladov. Nárast indexom 1,11 predstavuje čiastku  828 €.  

Náklady na ostatné dane a poplatky vzrástli o 796 € – vzrástli poplatky za reprodukciu 

hudobných diel a smeti, naopak vypadli koncesné poplatky, ktoré sa uhrádzajú centrálne. 

 
Ostatné  náklady na prevádzkovú činnosť (v €) 



  rok 2008 rok 2009 
Odpis pohľadávky 78 461  
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 26 137 22 615 
Manká a škody   

SPOLU 
 

104 598 
 

22 615 
 

       Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - sú 22 615 € čo je 2,1 % z celkových 

nákladov.  

Zúčtované poistné je na úrovni predchádzajúceho obdobia, pokles nákladov z titulu 

zaúčtovania časti DPH o 2 457 €  je zapríčinený zmenou koeficientu z 0,90 na 0,83, ako aj 

poklesom nákladov, ktorých sa týka krátenie DPH koeficientom. Nižšie boli aj náklady na akvizície 

zbierkových predmetov. 

Bezodplatné postúpenie pohľadávky voči GR SNM v roku 2008 v čiastke 78 461 € účtovne 

vyriešilo nedoriešené záležitosti z roku 2004, kedy boli finančné prostriedky SNM-Múzea Bojnice 

nám odobraté a použité na financovanie iných múzeí, a to bez príslušného účtovného 

vysporiadania. 

 
Odpisy HIM a NIM, rezervy, opravné položky (v €) 

 rok 2008 rok 2009 
Odpis HIM a NIM 188 784 192 860 
Zák. a ost. rezervy z prevádzkovej činnosti 6 149 6 529 
Zák. a ost. opravné položky  z prev. činnosti 3 173 9 413 
Zák. a ost. opravné položky  z fin. činnosti 36  
SPOLU 198 142 208 802 

 

Odpisy HIM a NIM, rezervy, opravné položky – účtovná skupina 55 - v úhrnnej čiastke          

208 802 € predstavujú 19,7 % z celkových nákladov. 

Odpisy HIM a NIM – účet 551 – sú vyššie o 4 076 €, vyššiu tvorbu ovplyvnilo zaradenie 

ďalšej časti zrekonštruovaného Rentmajstrovského krídla a parku do užívania. Odpisy sú finančne  

kryté. 

Tvorba rezerv ako nákladovej položky je podmienená vývojom nevyčerpaných dovoleniek 

v príslušnom období. 

Významný nárast predstavuje zúčtovanie ostatných opravných položiek. Ide o zúčtovanie 

opravnej položky k časti nepredajných zásob tovaru a výrobkov. 

 
Finančné náklady (v €) 

 rok 2008 rok 2009 
Kurzové straty 31 32 
Ostatné finančné náklady 153 110 

SPOLU 
 

184 
 

142 
 

Finančné náklady – účtovná skupina 56 – sa podieľajú na celkových nákladoch čiastkou          

142 €, čo je zanedbateľná čiastka z celkových nákladov.  

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 a služobný byt, resp. dokumentačné 

oddelenie. 

Prehľad nákladov na prevádzku budov 
 

 Zámok Bojnice Záhradný dom 
Spotreba materiálu 2 444 940 
Spotreba energií a vody, 
v tom : 

52 588 11 056 

     - Spotreba el.energie 44 631 1 686 
     - Spotreba plynu 6 139 8 883 
     - Spotreba vody 1 818 487 
Opravy a údržba 79 148 596 
Služby 8 425 900 
SPOLU 142 605 13 492 

Spotrebovaný materiál bol použitý na opravy a údržbu. Najväčšou nákladovou položkou je 

spotreba energií, a opravy a údržba, v tom oprava fasády Huňadyho krídla za 73 137 € a maliarske 

práce za 5 500 €.  

 

Múzeum Betliar 
 

Náklady na činnosť múzea dosiahli k 31.12.2009 výšku 831 213 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím v  r. 2008 celkové náklady klesli o 327 € . 

 
Porovnanie celkových nákladov (v € ) 

       
                                Rok  2008     Rok  2009 

Spotrebované nákupy          sk.50 115 382 96 239 
Služby                                  sk.51   125 539 123 698 
Osobné náklady                   sk.52 467 503 446 414 
Dane a poplatky                   sk.53 8 000 8 054 
Ostatné náklady                   sk.54 1 792   5 070 
Odpisy                                  sk.551 113 324 107 595 
Tvorba zák. rezerv               sk.552 43 221 44 097 
Ostatné finančné náklady     sk.56 48 46 
NÁKLADY CELKOM 831 540 831  213 
 

Spotrebované nákupy  / 50/ 

K 31.12.2009 dosiahli spolu spotrebované nákupy výšku  96 239 €. Z toho náklady                 

na spotrebu materiálu  tvoria 33,6 % z týchto  celkových nákladov, pričom náklady  na energie 

tvoria  56,4 % zo spotrebovaných nákupov. 

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

približne o 16,6 %, v rámci tejto účtovnej skupiny tvorí podstatnú časť  nákladov spotreba energie. 

V účtovnej skupine spotreba materiálu klesli náklady o 14 836 €, t.j. 31,4 %. Časť týchto  

nákladov tvorí ostatný všeobecný materiál, vodoinštalačný a hutný materiál na rekonštrukciu 

hygienických zariadení na hrade Krásna Hôrka, ktorá sa nachádzala v havarijnom stave,  výroba 

a nákup vstupeniek do objektov múzea / 4 220 € / , spotreba PHM za  rok 2008   /4 747 €/, nákup 

maliarskeho materiálu do objektov pamiatkových a prevádzkových budov , kde sa obnova náterov 

realizovala vo vlastnej réžii múzea. 



Náklady na spotrebu energie klesli oproti minuloročnej spotrebe o 2 781 € v rámci 

úsporných opatrení, predaj publikácií, tovaru a výrobkov k našim expozíciám klesol o 13,8 %, čo 

súvisí aj s nižšou návštevnosťou našich expozícií. 
 

Náklady na spotrebované nákupy  (v  €) 
 

Rok 2008    Rok 2009 

Spotreba materiálu /501/ 47 235 32 399 
Spotreba energie /502/ 57 093 54 312 
Predaný tovar /obchodný materiál /504/ 11 053 9 528 
SPOLU 115 381 96 239 

 

Služby / 51/ 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku  2009 výšku 123 698 €. Tieto 

náklady tvoria 14,9 % z celkových nákladov , sú nižšie s porovnateľným obdobím minulého roka 

o 1 841 €.  

V skupine Opravy a údržby / 511/ bol pokles o 28 171 € , t. j. o 57,52 %, čerpanie 

finančných prostriedkov bolo obmedzené len na najnevyhnutnejšie výdavky ako servis čističky 

odpadových vôd, vodoištalatérske práce na hrade Krásna Hôrka, rekonštrukcia historickej studne 

v parku kaštieľa, rozsiahle klampiarske práce na streche kaštieľa v Betliari s následnou 

impregnáciou, náter šindľovej strechy na hrade Krásna Hôrka – 3.etapa, oprava strešnej krytiny na 

Zverinci v areáli parku kaštieľa a historickej budovy tzv. Bosňák v parku kaštieľa , rekonštrukcia 

hygienických zariadení na stredisku správy.  

Náklady na cestovné /512/ boli v porovnaní s rokom 2008 nižšie o 2 175 €,  uskutočnilo sa 

menej zahraničných ciest. Vyhodnotenie týchto ciest je  v prílohe. 

Náklady na ostatné služby /518/ vzrástli o 28 565 € , t.j. o 37,9 %. V tejto skupine tvoria  

najvyššiu  položku  revízie a  kontroly  zariadení  16 890 € ,  telekomunikačné služby  8 511 € , 

servis PC a internet dodávateľsky externou firmou 5 600 €, vyhotovenie geometrického plánu na 

obnovu potoka v areáli parku kaštieľa vo výške 2 608 €. Nárast čerpania finančných prostriedkov 

v rámci  tejto účtovnej skupiny značne ovplyvnila aj veterná kalamita v parku kaštieľa, kedy bolo 

vyvrátených 106 stromov a následky tejto kalamity bolo treba nevyhnutne odstrániť. Múzeum 

uhradilo za tieto práce sumu vo výške 3 890 €. Z dôvodu  podmáčania trávnatých porastov  

v parku kaštieľa bol začiatkom decembra  dodávateľsky zrealizovaný drenážny odchyt  vytekajúcej 

vody  za sumu 3 313 € . V priebehu roka 2009  sa v parku kaštieľa odstraňovali sucháre – 

odumreté suché stromy – za sumu vo výške 4 668 € .  
 

 
Náklady na spotrebované služby (v  € ) 

 
Rok 2008     Rok 2009 

Opravy a údržba /511/ 66 321 38 150 
Cestovné /512/ 6 772 4 596 
Náklady na reprezentáciu /513/ 398 340 
Služby ostatné /518/ 52 048 80 612 

SPOLU 125 539 123 698 
 

Osobné náklady  

 Osobné náklady dosiahli v roku 2009  výšku 446 415 €. Osobné náklady tvoria  



53,7   % celkových nákladov.  V porovnaní s  rokom   2008 vzrástli náklady o 7 043 €. z dôvodu 

nárastu mzdy o 4 % v zmysle zákona 474 zo dňa 30.októbra  2008 , ktorý dopĺňa zákon č. 553/ 

2003 o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.  

 V hodnotenom období malo múzeum 40 zamestnancov / prepočítaný stav /, z toho podľa prílohy 3 

(553/2003)  31 zamestnancov a podľa prílohy 4 (553/2003)  9 zamestnancov.  

 Priemerná mesačná mzda v roku 2009  bola 575 € .  

Mzdové náklady tvoria 72,7 % , zákonné poistenie 22,1 % a sociálne náklady 5,2 % osobných 

nákladov. 
 

Osobné náklady (v €) 
 

Rok 2008     Rok 2009 

Mzdové náklady ( 521) 321 006 324 664 
Zákonné poistenie (524) 96 208 98 820 
Sociálne náklady( 527+528) 22 158 22 931 
SPOLU 439 372 446 415 

 

Členenie ostatných nákladov  

Náklady v skupine Ostatné náklady klesli v porovnaní s predchádzajúcim  obdobím o 2 534 €. 

Dane a poplatky zostali približne tej istej úrovni, u účtovnej skupiny 54 došlo k rapídnemu nárastu 

z dôvodu sankčného úroku z Daňového úradu za neuhradenú daň ešte za zdaňovacie obdobie  r. 2004         

( istina a sankčný úrok ) vo výške spolu 2 198 € .  V ostatných nákladoch je  zaúčtovaná aj  tvorba 

zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky za rok 2009, ale rozpustená je  vo výnosovej položke sk. 

652, čiže náklady a výnosy sú vyrovnané.  

Najväčší podiel na týchto nákladoch  majú náklady na odpisy, tieto sú vo výške 107 595 €, 

znížené o 5 729 € oproti minulému obdobiu. Z účtovného pohľadu sú tieto odpisy v konečnom 

zhodnotení hospodárenia veľmi dôležité, pretože odpisy z majetku nadobudnutých z vlastných zdrojov 

/ u SNM – Múzeum Betliar sú veľmi vysoké / musia byť v rámci novej metodiky účtovania EÚ  

z účtovnej sk. 428 a tiež z výnosového účtu sk.682 vystornované. To znamená, že v priebehu 

účtovného obdobia musí múzeum počítať s vykrytím výpadku týchto finančných prostriedkov 

z príjmovej strany rozpočtu .  

Ostatné náklady tvoria  19,83  % z celkových nákladov. 
 

 
Ostatné náklady (v € ) 

 
Rok 2008     Rok 2009 

Dane a poplatky (532+538) 8 000 8 054 
Ostatné náklady ( 542+548+549 ) 1 792 5 070 
Odpisy                     (551) 113 324 107 595 
Tvorba zák. rezerv, ost. finanč. náklady  
( 552, 568) 

44 281 44 144 

SPOLU: 167 397 164 863 

Náklady na prevádzku budov 

 Náklady na prevádzku budov Múzea Betliar boli vo výške 96 671 €, vzrástli v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom približne o 14,21 %. Nárast nákladov vznikol hlavne v osobných 

nákladoch a v nákladoch na energie ( elektrina, plyn, vodné ) , revízie EZS a EPS a ochrana 

objektov a stráženie.  



 

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
Celkové náklady 

 Náklady na činnosť v roku 2009 dosiahli výšku 62 772,- €, čo tvorí 100% z celkovej 

pridelenej sumy (62 987,- €) na činnosť. Oproti minulému roku je badateľný pokles celkových 

nákladov o 10 283,- €. Pokles v čerpaní prostriedkov je viditeľný v spotrebovaných 

nákupoch, osobných nákladoch, odpisoch a ostatných nákladoch. Zvýšenie výdavkov oproti 

minulému roku viditeľne zaznamenalo múzeum v službách a finančných nákladoch. 

Porovnanie celkových nákladov (v €) 

       

                                
2008 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 26 090 15 768 

Služby                          sk.51 6 605 11 084 

Osobné náklady           sk.52 39 268 32 663 

Dane a poplatky           sk.53 0 0 

Ostatné náklady           sk.54 498 52 

Odpisy                          sk. 55 594 3 182 

Finančné náklady         sk. 56 0 23 

NÁKLADY CELKOM 73 055 62 772 

 

Spotrebované nákupy 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 15 768,- € čo je oproti minulému roku 

v rovnakom období pokles o 10 322,- €. Náklady na spotrebované nákupy v roku 2009 tvoria 25% 

celkových nákladov, z toho náklady na energie 23 % celkových nákladov. 

V položke spotreba materiálu, ktorá tvorí až 7,6% zo spotrebovaných nákupov boli 

vynaložené prostriedky najmä na ostatný všeobecný materiál, interiérové vybavenie a knihy do 

knižnice. 

Múzeum od roku 2009 už prestalo platiť zálohové platby pre susednú pekáreň, krčmu – 

pohostinstvo a potraviny, ktoré boli napojené na jeden hlavný plynomer. Z tohto dôvodu sú 

výdavky na spotrebu energie omnoho nižšie ako minulý rok. Najväčšiu čiastku v energiách tvorí 

plyn 10 876,-€, za elektrinu múzeum zaplatilo 3 295,-€ a za vodné a stočné 216,-€. 

     

Náklady na spotrebované nákupy (v €) 

 2008 2009 

Spotreba materiálu 4 116 1 202 

Spotreba energie 21 410 14 386 

Predaný tovar 564 180 

SPOLU 26 090 15 768 

 

  Služby 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku  2009 výšku 11 084 € čo je o 4 478 

€ viacej ako v porovnávanom období.  Tento rok bola zrealizovaná iba jedna tuzemská služobná 

cesta a náklady na cestovné tvorili len 17 €. Najväčšiu položku z nákladov na spotrebované služby 

tvorí položka Služby, v ktorej bolo najviac prostriedkov vyplatených na ostatné služby 2 761 



(opravu klimatizácie 1 550,- € a ubytovanie pre zahraničných hostí 1 170,-€), telekomunikačné 

služby 1 709,- € prepravné 1 431,- €  (výstava Stredoveká kuchyňa - dovoz a odvoz vitrín z 

Vajanského, odvoz exponátov na Žižkovu, dovoz výstavy z Hradu, sťahovanie nábytku z Holíča do 

Devínskej Novej Vsi), Odmeny – autorské honoráre vo výške 1 428,-€ a reprografické služby od 

Eurodealu 707,-€. Menšie položky tvoria Nájomné za tlačiareň od IBM – 159,-€ a Poštovné – 103,-

€.  

Náklady na Služby (v €) 

 2008 2009 

Opravy a údržba 332 0 

Cestovné 166 17 

Náklady na reprezentáciu 432 222 

Služby 5 676 10 845 

SPOLU 6 606 11 084 

 

Osobné náklady  

Osobné náklady dosiahli výšku 32 663,- € čo je pokles oproti minulému roku o 6 604,- €..  

Osobné náklady tvoria 52 % celkových nákladov. Najväčšiu položku v mzdových nákladoch 

tvoria tarifné platy (15 682,- €) a veľká čiastka (2 649,- €) bola vyplatená tento rok na dohody 

o vykonaní práce pre brigádnikov, ktorí pracujú pre múzeum.  

  

Mzdové náklady (v €) 

 2008 2009 

Mzdové náklady 29 343 24 463 

Zákonné poistenie 8 332 6 948 

Sociálne náklady 1 593 1 252 

SPOLU 39 268 32 663 

 

Personálne obsadenie múzea v prvom polroku bolo nasledovné: 

- riaditeľka SNM - MKCHS 

- 1 kurátor-kustód – na plný pracovný úväzok (január, február) 

- 1 kultúrno-propagačný manažér – na plný pracovný úväzok 

- 1 kurič- údržbár na 10 hodín týždenne 

- 1 upratovačka na dohodu o pracovnej činnosti 

- 1 brigádnik lektor na víkendy  

- 1 brigádnik etnograf na spracovanie zbierok (apríl, máj, jún) 

Dane a poplatky 

 Múzeum nemalo žiadne výdavky v kategórii dane a poplatky.  

  

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

V položke ostatné náklady na prevádzkovú činnosť figuruje suma 52,-€, ktorú z prevažnej 

väčšiny tvoria bankové poplatky a poplatky za donášku stravných lístkov.  

 

Ostatné náklady  (v €) 



 2008 2009 

Dane a poplatky 0 52 

 

Odpisy DIHM a DINM – ich tvorba a finančné krytie 

  Múzeum SNM-MKCHS v tomto roku tvorilo rezervy na nevyčerpané dovolenky, 

prémie a odmeny ale tak isto aj odpisy na DIHM a DINM. 

 

Odpisy (v €) 

 2008 2009 

Odpisy                      5 942 3 182 

SPOLU: 5 942 3 182 

 

Finančné náklady 

 Múzeum v roku 2009 minulo na bankové poplatky 23,-€ 

 

Analýza nákladov na prevádzku budov 

 Celkové náklady na prevádzku budovy spočívali v  roku 2009 v pravidelnom platení elektrickej 

energie, zálohových platieb za plyn a vodného a stočného.  Okrem toho, v prvom polroku sa vykonala 

aj veľká oprava vzduchotechniky, ktorá stála 1 550,-€. 

 

 

Múzeum rusínskej kultúry  v Prešove 
 Celkové náklady 

Celkové náklady na prevádzku Múzea rusínskej kultúry v Prešove dosiahli v roku 2009 

sumu 128 672,- €. Hodnotenie plnenia ukazovateľov je porovnané s rovnakým obdobím minulého 

roka. 

Porovnanie celkových nákladov  (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy                             sk. 50 9 792 12 769 
Služby                                                     sk. 51 40 629 47 412 
Osobné náklady                                      sk. 52 45 210 55 192 
Dane a poplatky                                      sk. 53  233 26 
Ostatné náklady                                      sk. 54 1 826 4 960 
Odpisy                                                     sk. 55 1 759 8 305 
Finančné náklady                                    sk. 56  8 
NÁKLADY CELKOM 99 449 128 672 
 

 V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 12 769,- €, v tom interiérové vybavenie             

8 415,- €, výpočtová technika 187,- €, telekomunikačná technika 21,- €, prevádzkové stroje, 

prístroje a zariadenia 654,- €, kancelársky materiál 2 050,- €, čistiaci a hyg. materiál 5,- €, ostatný 

všeobecný materiál 1 292,- €, náklady na odb. publikácie 10,- € a náklady na PHM 135 €. Náklady 

na spotrebované nákupy v roku 2009 predstavujú  9,92 %  z celkových nákladov. V porovnaní 



s minulým rokom absolútna hodnota nákladov na spotrebované nákupy vzrástla, avšak podiel na 

celkových nákladoch sa znížil o 0,6 %. Vyššia suma na spotrebované nákupy je spôsobená najmä 

nákupom interiérového vybavenia, keďže SNM – MRK doteraz nevlastnilo žiaden nábytok, a teda 

bolo nevyhnutné ho v tomto treťom roku existencie múzea zabezpečiť. 

  

Spotrebované služby 

Náklady na spotrebované služby (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 100 0 
Cestovné 1 859 1 108 
Náklady na reprezentáciu 0  21 
Služby 38 670 46 283 

SPOLU 40 629 47 412 

 

 Náklady v účtovnej skupine na spotrebované služby dosiahli za rok 2009 výšku 47 412,- €. 

Tieto náklady tvoria 36,85 % z celkových nákladov, teda podiel týchto nákladov na celkových 

nákladoch taktiež klesol, a to o 4 %. Najväčšiu časť týchto nákladov predstavuje nájomné za 

priestory, v ktorých múzeum sídli  a súvisiace služby a jedná sa o sumu 32 735,- €. Ďalej sú tu 

zahrnuté náklady na internet 256,- €, telekomunikačné a poštové služby 1 641,- €, prepravné 

551,- €, školenia 111,- €, ochrana objektu 474,- €, polygrafické práce 10 163,- € (prostriedky 

z účelového projektu, z ktorých bola uhradená produkcia Zborníka a prekladu zbierky bájok – 

Ozveny) a ostatné.  
 
Osobné náklady 

Osobné náklady  (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Mzdové náklady 34 820 40 539 
Zákonné poistenie 9 958 12 576 
Sociálne náklady 432 2 077 
SPOLU 45 210 55 192 

 

 Osobné náklady dosiahli za rok 2009 výšku 55 192,- €. Osobné náklady tvoria 42,9 % 

celkových nákladov. Jedná sa o navýšenie oproti roku 2008 o takmer 10 tis. €. Tento nárast 

osobných nákladov je spôsobený: 

- rastom počtu zamestnancov (o 0,8), 

- zákonnou valorizáciou platov k 1.1.2009, 

- zápočtom rokov praxe u niektorých zamestnancov, 

- kumuláciou ďalších pracovných miest,  

- nárastom súvisiaceho poistného a sociálnych nákladov. 

Dosiahnutý stav zamestnancov k 31.12.2009 bol 4 zamestnanci, z toho dvaja odborní. 

V organizácii v priebehu roka 2009 pôsobili aj osoby zamestnané na základe Dohody o pracovnej 

činnosti, resp. Dohody o vykonaní práce, vzhľadom na to, že múzeum nedisponovalo potrebnými 

ľudskými zdrojmi čo do počtu a kvalifikácie na vykonanie niektorých potrebných úloh. Približne 

tretina z odmien na základe dohôd bola uhradená z projektu „Novoveké dejiny Rusínov vo svete“. 



Priemerná mzda vzrástla k 31.12.2009 na 736,- €, čo je spôsobené už vyššie spomenutými 

faktormi. 

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 samostatný chod 

organizácie. 

Mzdové prostriedky boli čerpané tak, ako je uvedené v tabuľkovej prílohe. 

 

Ostatné náklady 
Ostatné náklady  (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 232 26 
Ostatné náklady + rezervy 1 826 4 960 
Odpisy  1 759 8 305 
SPOLU: 3 817 13 291 

 

V roku 2009 boli v SNM – MRK tvorené rezervy na odmeny a na nevyčerpané dovolenky 

v sume 8 068,- €, ktoré priebežne do určitej miery ovplyvňovali VH. Ku koncu roka však boli 

všetky tieto rezervy vyčerpané a rozpustené do výnosov, a teda neovplyvnili VH. V tomto roku boli              

v SNM – MRK prvýkrát tvorené aj odpisy z DHaNM, a to v sume 237,- €. Nárast ostatných nákladov 

bol spôsobený aj účtovaním nakúpených a jednorázovo odpísaných zbierkových predmetov                   

do nákladov v sume 4 984,- € (suma schválená akvizičnou komisiou SNM na nákup zbierkových 

predmetov pre SNM – MRK v Prešove). Táto suma sa následne pri úhrade premietla aj do výnosov, 

a teda taktiež neovplyvnila VH. Ostatné náklady  predstavujú 10 % z celkových nákladov. 

Finančné náklady 

Finančné náklady sa na celkových nákladoch podieľali sumou 8 €, čo je takmer 

zanedbateľné v porovnaní s celkovými nákladmi. Jedná sa najmä o náklady na poplatky súvisiace 

s realizáciou platobného styku.  

 

Náklady na prevádzku budov 

 Múzeum sídli v prenajatých priestoroch. 

 

 

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave s pracoviskami v Prešove, 
Nitre, Žiline, Trnave a v Seredi 
 

Porovnanie celkových nákladov   (v €) 

 rok 2008 rok 2009 



Spotrebované nákupy  sk.50 41 094 87 475 

Služby                          sk.51 747 328 107 830 

Osobné náklady           sk.52                 139 

979 

191 881 

Dane a poplatky           sk.53 -66 95 

Ostatné náklady           sk.54 15 501 2 067 

Odpisy, Tvorba rezerv sk.55,56 39 965 64 443 

NÁKLADY CELKOM 983 801 453 791 

 

Celkové náklady na činnosť MŽK dosiahli v roku 2009 výšku 453 791,- €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 poklesli celkové náklady o 530 010,- €, t.j. 53,87%. 

 

Náklady na spotrebované nákupy  (v € ) 

 rok 2008 rok 2009 

Spotreba materiálu 22 373 44 976 

Spotreba energie 9 460 34 422 

Predaný tovar 9 261 8 077 

SPOLU 41 094 87 475 

 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 87 475,- €, tvoria 19,28% z celkových 

nákladov, z toho náklady na energie tvoria 7,59%.  

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované 

nákupy o 46 381,- €,  t.j.  112,87%. 

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2009 (77 684,- € vrátane Serede) tejto 

skupiny nákladov sme dosiahli spotrebu vyššiu o 12,60% t.j. 9 791,-eur ( z toho náklady na 

predaný tovar predstavuje sumu 8 077,- €).  

V skupine spotreba materiálu vzrástli náklady oproti roku 2008 o 22 603,- €               

(t.j. 101,03%). Nárast sa prejavil  v nákupe interiérového vybavenia (kancelársky nábytok) do  

priestorov budovy múzea vo výške 26 831,- €, výpočtovej techniky v sume 518,- €, kancelárskeho  

materiálu v sume 250,- €, časopisov, novín v sume 449,- €, prev. strojov a zariadení v sume   

249,- €, pohonných hmôt vo výške 83,- €. Pokles  bol v nákupe kníh do knižnice a v nákupe 

prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení o 6 420,-€. Nárast spotrebného materiálu  bol 

z dôvodu zabezpečenia činnosti zamestnancov múzea v budove Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul. 

v Bratislave,  ktorá sa stala  sídlom administratívy,  rozšírila sa stála  expozícia o celé poschodie 

a knižnica.  

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2009 (46 462,- €) spotreba materiálu tvorí  

96,80%.  

Náklady na energie vzrástli v porovnaní s obdobím roku 2008 o 263,52% (24 953,- €). 

Tento nárast spôsobila prevádzka budovy Zsigrayovej kúrie, náklady na energie za užívanie 

priestorov na Vajanského nábreží 2 v Bratislave, kde mala sídlo administratíva MŽK a taktiež 

spotreba energie (plyn: 1 2960,- €) v novom múzeu holokaustu v Seredi. V porovnaní 

s upraveným rozpočtom na rok 2009 (31 222,- € vrátane Serede)  tieto náklady predstavujú  

110,25% čerpanie.  



Pokles  nastal v skupine predaný tovar o 12,88% oproti roku 2008 z dôvodu uzatvorenia 

stálej expozície na Židovskej ul. 17 v Bratislave a tým  bol predaj knižných publikácií prerušený. 

Otvorenie expozície sa uskutočnilo 21.5.2009.  

 

Náklady na spotrebované služby  (v  €) 

 rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 701 487 20 361 

Cestovné 8 133 13 130 

Náklady na reprezentáciu 465 571 

Služby 37 243 73 768 

SPOLU 747 328 107 830 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 107 830,- € a  tvoria 

23,76% z celkových nákladov.  

V porovnaní s  obdobím roku 2008 poklesli náklady na služby o 85,57% (639 498,- €). 

Tento pokles bol spôsobený tým, že v roku 2008 sa realizovala oprava a údržba budovy 

Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul. v Bratislave. 

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2009, ktorého výška je stanovená na 119 

326,- € vrátane Serede,  bola  čerpaná na 90,37%. Spotreba jednotlivých služieb sa prejaví až 

v ďalších rokoch, kedy sa postupne dajú do užívania  objekty nového múzea židovskej kultúry 

v Seredi, v ktorých sa vybuduje múzeum o holokauste a edukačné centrum zamerané na  výučbu  

o holokauste.  

Náklady na opravy a údržbu poklesli o 681 126,- € v porovnaní s rokom 2008, kedy sa 

realizovala  oprava a údržba budovy Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul. 17 v Bratislave. V  roku 

2009 tvoria podstatnú časť náklady na  opravu a údržbu dokončenia budovy Zsigrayovej kúrie na 

Židovskej ul. 17 v Bratislave a to vo výške 18 589,- € a tiež náklady na servis a opravu os. mot. 

vozidla  vo výške 1 677,- € (zvýšenie o 734,- €). Upravený  rozpočet tejto skupiny je 18 921,- € 

a čerpanie 107,61%.  

Náklady na cestovné predstavujú výšku 13 130,- €. V porovnaní s rokom 2008 vzrástli                

o 4 998,-eur. Tieto náklady zahŕňajú  finančné prostriedky na otvorenie výstav a  prezentáciu 

židovskej kultúry v tuzemsku vo výške 1 270,90,- €, ale predovšetkým  v zahraničí  vo výške 11 

858,85,- €. Tieto  boli uskutočnené v ČR, Veľkej Británii, Švédsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, 

Grécku, Holandsku a v Izraeli. Celkom sa uskutočnilo 15 zahraničných ciest. Prevažná časť 

výdavkov bola vydaná na cestu do Izraela – Dni slovenskej kultúry v zahraniční - v sume 4 

001,85,- €, účastníkom bol prof. Mešťan. Novému múzeu holokaustu v Seredi boli venované 3 

pracovné cesty do Izraela, účastníkmi boli zamestnanci múzea židovskej kultúry (prof. Mešťan, M. 

Vaněk, PhDr. Korčok) v celkovej výške 3 472,- €. V roku 2009 začal v múzeu židovskej kultúry 

prebiehať pilotný projekt digitalizácie múzejných zbierok. Ide o prechod spracovania zbierok 

v novom katalogizačnom module ESEZ 4G. K projektu sa viažu 3 zahraničné pracovné cesty 

v sume 429,- €. Prezentácii kultúrneho židovského dedičstva bol venovaný festival Donumenta 

2009 na Slovensku, prebiehal v Nemecku a čerpaná suma bola 340,- €. V porovnaní s upraveným 

rozpočtom na rok 2009  (9 579,- €) náklady na cestovné sú 13 130,- € a čerpanie je na 137,07%. 

Náklady na reprezentáciu sú v porovnaní s rokom 2008 nižšie o 192,- €.  Upravený  

rozpočet je stanovený vo výške 763,- € a čerpaný  na  74,84%.   



Náklady na ostatné služby vzrástli v porovnaní s rokom 2008 o 36 525,- €, t.j. 98,07%. 

V tejto skupine vzrástli náklady na tlač a polygr. práce o 1 708,- €,  reproslužby a inštalácie 

o 891,- €, upratovacie práce o 2 097,- €, ochrana objektov a stráženie o 5 844,- €, ostatné služby 

o 2 548,- €, inzercia a propagácia  o 1 087,- €,  štúdie expertízy o 26 683,- €, karty a známky 

o 540,- €. Zníženie sme zaznamenali  pri položke  telekomunikačné služby o 607,- € , poštovné 

o 471,- €, nájomné za parkovacie boxy o 675,- €, právne a konzultačné služby o 2 952,- €, 

autorské honoráre o 72,- €.   

Niektoré druhy služieb, ich nárast, ako aj pokles, boli spôsobené  uzatvorením – otvorením  

(21.5.2009) budovy Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul. 17 v Bratislave, kde prebiehala  oprava 

a údržba a tiež prevzatím nového múzea holokaustu v Seredi, kde náklady na  služby predstavujú  

43 161,- €. 

V tejto skupine nákladov v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2009 vrátane Serede          

( 90 063,- €)  sme zaznamenali čerpanie vo výške 81,91%.  

 

Osobné náklady  (v €) 

          rok 2008 rok 2009 

Mzdové náklady 102 702 138 537 

Zákonné poistenie 32 032 44 172 

Sociálne náklady 5 245 9 172 

SPOLU 139 979 191 881 

 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 191 881,- € (vrátane Serede) a tvoria 

42,28%   z celkových nákladov.  

V porovnaní s rokom 2008 vzrástli o 37,08% t.j. 51 902,- €. Tento nárast spôsobilo 

sprevádzkovanie budovy Zsigrayovej kúrie, rozšírenie stálej expozície, knižnice a tiež prevzatím do 

vlastníctva objekty nového múzea v Seredi .V I. polroku 2009 boli prijatí 4 noví zamestnanci (8 

zam. majú skrátený pracovný úväzok) a odišiel 1 zamestnanec. Múzeum židovskej kultúry k 31.12. 

2009 malo  18 zamestnancov vrátane strediska Sereď (v roku 2008 -15 zamestnancov t.j. 11,9 

priemerný prepočítaný počet ) t.j.17,59 časový počet zamestnancov fyzicky a 16,06 časový počet 

zamestnancov prepočítaný : 

v tom:    10 zamestnancov má  7,5  hod. pracovný úväzok  (PÚ) 

    3 zamestnanec         7     hod. PÚ  

               1 zamestnanec          7,20  hod. PÚ 

               2 zamestnanci           5   hod. PÚ 

               1 zamestnanec          4,5 hod. PÚ   

   1 zamestnanec         3,6 hod. PÚ 

 

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2009  (173 056,- €) boli skutočné osobné 

náklady   za sledované obdobie  vyššie  o 10,88%.  Prekročenie bolo čerpané z vlastných zdrojov.       

    

Mzdové náklady k 31.12.2009 dosiahli výšku 138 537,- €.  Tvoria 30,53% z celkových 

nákladov.  

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2009  mzdové náklady  predstavujú, sumu                 

107 674,- € a skutočné náklady boli prekročené o 28,66% , pričom návrh rozpočtu na mzdové 

náklady múzea židovskej kultúry bez Serede (má samostatný limit na mzdy) bol stanovený na 



sumu   122 817,- € pri dodržaní celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov na rok 2009, stanovený 

RO č.1. Úprava rozpočtu na mzdy  bola stanovená na výšku 73 650,- € bez Serede, vrátane 

odmien na základe dohôd až v decembri 2009  RO č. 5, t.zn., že prekročenie bolo potrebné riešiť 

vlastnými zdrojmi. 

 V  porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vzrástli mzdové náklady o 34,89%                         

(t.j.  35 835,- € (z toho Sereď 34024,-eur). Z toho tarifné mzdy vzrástli oproti roku 2008 

o 33,93%   (t.j. 24 154,- €, vrátane Serede). Ich výška dosiahla sumu 95 351,- €.  V priebehu I. 

polroku 2009 boli prijatí 4 zamestnanci  a 1 zamestnanec rozviazal pracovný pomer. Na výške 

tarifných miezd sa podieľali aj zmeny u zamestnancov u ktorých nastala zmena dĺžky odbornej 

praxe, zmena pracovnej činnosti a  úprava dĺžky pracovného úväzku. Upravený rozpočet na rok 

2009 tejto zložky miezd  je             84 895,- € a čerpanie dosiahlo 112,32%. 

Zvýšenie nastalo aj v kategórii príplatky  o 6 940,- € t.j. 43,01% vrátane Serede v porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008.  Výška príplatkov za rok 2009  dosiahla 23 076,- € a závisí od 

prijatia  zamestnancov do pracovného pomeru, a úpravy tejto zložky miezd zamestnancom múzea. 

Upravený rozpočet je 13 650,- €, prekročenie predstavuje sumu 9 426,- €. 

Náklady na odmeny v roku  2009 dosiahli výšku 11 008,- €. V porovnaní s rokom 2008 sa zvýšili 

odmeny o 2 710,- €, t.j. 32,66 %.V návrhu rozpočtu na rok 2009 bola stanovená suma na odmeny 

vo výške 9 958,- € vrátane Serede. Upravený rozpočet  bol stanovený na 1 660,- €.   

Náklady na OON boli vo výške 9 101,- € a boli vyššie o 2 027,- € (t.j. 28,65%), ako v rovnakom 

období roku 2008. Čerpanie  upraveného   rozpočtu na rok 2009 (7 469,- €)  predstavuje  

121,85%.  

Zákonné poistenie v roku 2009 bolo vo výške  44 172,- € . Ak ho porovnáme  s rokom 

2008 tento náklad vzrástol o 12 140,- € (t.j.37,90%). Vplyv na výšku zákonného poistenia majú 

mzdové náklady. Index zákonného poistenia k mzdovým nákladom predstavuje výšku 31,88%. 

Upravený  rozpočet pre uvedenú kategóriu bol plánovaný vo výške 51 783,- €   a čerpanie bolo 

85,30%.  

Sociálne náklady vo výške 9 172,- € sú v porovnaní s  rokom 2008 vyššie o 3 927,- €  

(t.j.74,87%). Najvyššiu čiastku v roku 2009 tvorí príspevok na stravné vo výške  7 191,- €, ktorý 

závisí od počtu zamestnancov a výšky schválenej sumy stravného lístka pre rok 2009 (3,30 eur).  

Upravený rozpočet bol plánovaný vo výške 13 599,- € a čerpanie predstavuje 67,45%.  

 

Ostatné náklady  (v €) 

 rok 2008                 rok 2009 

Dane a poplatky   53 -66 95 

Ostatné náklady   54 15 501 2 067 

Odpisy, rezervy    55,56 39 965 64 443 

SPOLU: 55 400 66 605 

 

 Náklady v skupine ostatné náklady dosiahli výšku  66 605,- €, vzrástli o 11 205,- € 

v porovnaní s obdobím roku 2008, čo predstavuje zvýšenie o 20,23%. Ostatné náklady tvoria 

14,68% z celkových nákladov. Najvyššiu položku tvoria odpisy v čiastke 41 113,- €, havarijné 

poistenie osobného  motorového vozidla  vo výške 930,- €, rezervy na nevyčerpanú dovolenku vo 

výške  22 815,- € a škoda vo výške 635,64,- €  (z toho 588,55,- €  škoda  na budove Zsigrayovej 

kúrie – rozbité okná). 

 



Náklady na prevádzku budov 

Na prevádzku budovy MŽK na Židovskej 17 za rok 2009 boli vynaložené náklady vo výške                 

73 245,91,- € (z toho oprava a údržba budovy 18 589,- € a energie 16 600,- €), ktoré oproti 

rovnakému obdobiu roku 2008 zaznamenali nárast 38 790,- €. Porovnateľnosť nákladov za tieto 

obdobia nepodáva skutočný obraz o ich výške a to z dôvodu  prebiehajúcej opravy a údržby 

budovy  a jej následnom odovzdaní do prevádzky v máji  2009. V objekte sa rozšírili priestory 

expozície, knižnice a slúži tiež ako sídlo administratívy.  

Náklady na prevádzku priestorov MŽK - Vajanského nábrežie 2 boli vynaložené vo výške               

4 485,- €, ktoré od 1.7.2009 zanikli z dôvodu odchodu zamestnancov múzea do budovy na 

Židovskej ul.  17 v Bratislave. 

 Prevádzkové náklady na expozíciu v Prešove predstavujú výšku 547,30,- €, z toho  

náklady na energiu činia  72,- €.   

 V expozície holokaustu v Nitre boli vynaložené náklady vo výške  556,- €. Výška sumy 

zodpovedá  skutočnosti, že objekt patrí mestu Nitra - zmluva o bezplatnom prenájme. 

 Prevádzkové náklady na nové múzeum holokaustu v Seredi predstavujú sumu 47 684,86,- 

€, z toho energia na teplo  bola 12 960,- €. Náklady na toto múzeum budú rásť  úmerne 

s používaním jednotlivých objektov.  

Celkové náklady na prevádzku budov za rok 2009 predstavujú sumu  122 034,- €. 

 

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave s pracoviskom 
v Nitrianskom Pravne 
 

Porovnanie celkových nákladov  (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 9 378 12 563 
Služby                          sk.51 11 117 17 691  
Osobné náklady           sk.52 76 109 88 919 
Dane a poplatky           sk.53 3 67 
Ostatné náklady           sk.54 6 012 6 170 
Odpisy ,rezervy, opr.položky  sk. 55 17 507 16 385 
NÁKLADY CELKOM 120 126 141 795 
 

Náklady na činnosť MKKN dosiahli v roku 2009 výšku 141 795 €. V porovnaní s rovnakým obdobím  

roku 2008 sa  náklady zvýšili o 21 669 €, čo  je 15 %.   

 
Náklady na spotrebované nákupy  (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Spotreba materiálu 3 994 3 646 
Spotreba energie 4 027 7 587 
Predaný tovar 1 357 1 330 
SPOLU 9 378 12  563 
 

 V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 12 563 €, t. j. 8,86  % celkových 

nákladov, z toho náklady na energie tvoria 5,3 % celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2008 

vzrástli náklady na spotrebované nákupy o približne 34 %.  



 V účtovnej skupine spotreba materiálu sa náklady v porovnaní s rokom 2008  znížili cca          

o 9 %; náklady na spotrebu energie vzrástli  o 88 %. V skupine predaný tovar výnosy poklesli o 2 

%. Spotreba PHM zostala približne na úrovni roku 2008.  
 

Náklady na spotrebované služby  (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 402 3 209 
Cestovné 1 577 1 574 
Náklady na reprezentáciu 161 251 
Služby  8 976 12 657 

SPOLU 11 116 17 691 

 

 Náklady v skupine spotrebované služby sa zvýšili v roku 2009 o 6 575 €, t. j. o 59%.  

Náklady na opravu a údržbu vzrástli z dôvodu nevyhnutnej opravy a údržby motorového vozidla 

a pracovných priestorov múzea. Náklady na cestovné zostali približne na rovnakej úrovni roku 

2008. Náklady na reprezentáciu v porovnaní s uplynulým rokom  vzrástli o  56%, avšak dodržal 

sa záväzný limit. Náklady na ostatné služby vzrástli o 3 678 €, čo predstavuje 41%. Nárast 

spôsobili zvýšené náklady  na ochranu objektov v roku 2009, ktoré predstavovali 3 952 €. 
 

Osobné náklady  (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Mzdové náklady 57 247 66 065 
Zákonné poistenie 16 359 19 910 
Sociálne náklady 2 503 2 944 
SPOLU 76 109 88 919 
 

Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 88 919 € a tvoria až 63% celkových nákladov. 

V porovnaní s rokom 2008 vzrástli náklady o 17 %, keďže múzeum muselo zamestnať 

kvalifikovanú pracovníčku na vedenie ekonomickej agendy. 

V SNM – Múzeu kultúry karpatských Nemcov v roku 2009 pracovalo 6 osôb. Tak ako aj 

v minulom roku, aj v tomto roku sa niektoré pracovné miesta podarilo vykryť formou dohôd 

o vykonaní práce. Celkovo sme v roku 2009 zamestnávali 4 osoby na OON na zabezpečovanie 

lektorskej činnosti a dozorovanie, pomocné a upratovacie práce. Mzdové náklady v roku 2009 boli 

vo výške 88 919 €, v tom náklady sú na OON vo výške 8 300 €.  

 
Ostatné náklady  (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 3 67 
Ostatné náklady 6 012 6 170 
Odpisy, rezervy opr.položky 17 507 16  385 
SPOLU: 23 522 22 622 
 

Náklady v skupine Ostatné náklady v porovnaní s rokom 2008 klesli  o 4 %, z toho 

podskupina  odpisy, rezervy a opravné položky  o 7 %. 

 

Náklady na prevádzku budov 



Celkové náklady na prevádzku budovy v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ostali na 

rovnakej úrovni.  

 

 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
s pracoviskami v Sklabinej a Dolnej Strehovej 
 

Celkové náklady na činnosť v roku 2009 dosiahli výšku 336 164,- €. V porovnaní  

s rovnakým obdobím roku 2008 vzrástli celkové  náklady  o 9 071,- €, cca o 2,70 %. 
 

Porovnanie celkových nákladov ( v €) 
 

Rok  2008 Rok  2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 44 679 46 706 
Služby                          sk.51 106 519 101 266 
Osobné náklady           sk.52 130 518 154 441 
Finančné náklady         sk.56,53  166  236 
Ostatné náklady           sk.54 10 124 1 601 
Odpisy a rezervy          sk.55 35 087 31 914 
NÁKLADY CELKOM 327 093 336 164 
 

Náklady na spotrebované nákupy (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Spotreba materiálu 30 373 31 596 
Spotreba energie 14 107 15 012 
Predaný tovar 199 98 
SPOLU 44 679 46 706 

 

V roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy výšku 46 706,- € čo je nárast o 2 027,- € 

t.j. cca o 4,54 % oproti roku 2008 toho istého obdobia. Náklady na spotrebované nákupy v   

roku 2009 tvoria cca 13,85 % z celkových nákladov, z toho náklady na energie sú 15 012,- €, čo je 

o 905,- €  viac, ako v rovnakom období roku 2008, a tvoria 4,47 % z celkových nákladov. 

 V skupine  spotreba materiálu  vzrástli  náklady oproti obdobiu minulého roku  cca o 4,3 

% t.j. o 1 223,- €.  

 

Nárast týchto nákladov vyplýva hlavne z: 

- uskutočnenia spoločnej výstavy DUNAJ v rámci prioritného projektu, na ktorú okrem 

účelovo určených finančných prostriedkov sme značnú časť čerpali aj z prostriedkov 

štátneho rozpočtu, 

- nákup spotrebného tovaru (clipy, rámy, líšty, banery  a pod.) k výstave „Kresby a maľby 

I.Madácha v Dolnej Strehovej, pri príležitosti otvorenia sezóny roku 2009, ako aj 

k spoločnej výstave DUNAJ. 

- Vyhotovenie a umiestnenie pamätných tabúľ významných osobností Gejzu Balassu, 

v oblasti kultúrnych pamiatok a Ferenca Korényiho v oblasti výskumu životného diela I. 

Madácha. 

- Nákup spotrebného tovaru k výstavám: Hlas v éteri, Nežná revolúcia 1989, Tichy, Új Szó, 

Chute a vône Slovenska, Detská kresba, Mesiac fotografie a Krása zrodená z dreva.  

 



Náklady na spotrebované služby (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Opravy a údržba 1 261 1 504 
Cestovné 1 859 3 388 
Náklady na reprezentáciu 564 716 
Služby 102 835 95 658 

SPOLU 106 519 101 266 

 

Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku 101 266,- €.  Tieto 

náklady tvoria cca 30,12 % z celkových nákladov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 

klesli  náklady na služby o 5 253,- €.         

Náklady na opravy a údržbu v porovnaní s rokom 2008 vzrástli o 243,- € čo pripisujeme 

skutočnosti, že z dôvodu bezpečnosti a ochrany zbierkového fondu múzea boli vyhotovené 

ochranné kované mreže v pivnici a na I. poschodí SNM – MKMS, v expozícii a na chodbe múzea. 

Okrem bežných drobných opráv a údržby boli značné finančné prostriedky vynaložené na nákup 

pomocných výstavných prvkov k výstave DUNAJ. 

Náklady na cestovné činili 3 388,- € t.j. o 1 529,- € viac, ako v roku  2008. Nadmerné 

čerpanie týchto finančných  prostriedkov vzniklo hlavne z dôvodov: 

- výber a preprava menších zbierkových predmetov a banerov vlastnými pracovníkmi 

z Maďarskej republiky na výstavu Danubius Fluvius. 

- výskum a príprava výstavy kresby a maľby I.Madácha na výstavu v Dolnej Strehovej. 

- účasť a výstup na medzinárodnej konferencii Ochrana spoločných kultúrnych pamiatok na 

Slovensku, ako aj na území Ukrajiny – neplánovaná. 

- účasť na medzinárodnej konferencii literárnych múzeí spojenej so školením muzejnej   

      pedagogiky v Budapešti a Viedni – neplánovaná 

- príprava pracovného plánu na Rok Mikszátha so zahraničnými partnermi v MR  

     (Budapešť, Balašské Ďarmoty) 

- príprava spoločného projektu v rámci cezhraničnej spolupráce HU – SR 2007-2013, s    

názvom „Spoločné dedičstvo: MADÁCH“ – rekonštrukcia kaštieľa ako aj kúrie I.Madácha 

v Dolnej Strehovej a v obci Csesztve (MR) 

- inštalácia a otvorenie výstavy „Nežná revolúcia“ v Slovenskom inštitúte v Budapešti,      

      ako aj reinštalácia výstavy – neplánovaná 

-     účasť na medzinárodnej konferencii literárnych múzeí v Budapešti – neplánovaná 

- repríza výstavy  „Chute a vône Slovenska“  v Humennom    

        

Z týchto nákladov sú ďalej hradené cestovné výdavky  na výskumné práce vo vybraných regiónoch 

vlastnými odbornými pracovníkmi, rozvoz zbierkových predmetov po uplynutí termínu výpožičky 

a iné.  

Náklady na reprezentáciu v porovnaní s minulým  rokom sú vyššie o 152- €. Čerpanie 

v roku  2009  činí 716 €. Vychádzajúc z plánu hlavných úloh na rok 2009 sme pripravovali veľkú 

spoločnú výstavu DUNAJ, v rámci projektu Danubius Fluvius, do ktorého sa zapojili viaceré domáce 

a zahraničné múzeá. Počas výskumu a prípravných prác sa členovia odborných a prípravných 

skupín stretávali oveľa častejšia ako bolo predpokladané. Stretnutia organizovalo a zabezpečovalo 

naše múzeum, následkom čoho boli prekročené  finančné prostriedky v tejto oblasti.  

   



 V  roku 2009 klesli náklady na služby – ostatné služby,  v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roku, o 7 177 € t.j. Tvoria  28,46 % z celkových nákladov. Zahŕňajú práce 

vykonávané v roku 2009, ako bola preprava a reštaurovanie zbierkových predmetov, čistenie a 

údržba výstavného fundusu a stálej expozície, náklady na výskumné  práce, rozšírenia 

dokumentačného a knižného fondu,  stolárske a servisné práce, ako aj práce k výstave DUNAJ, 

ktoré neboli vykryté z účelových finančných prostriedkov, z programu 08T0103. 

V čerpaní nákladov na telekomunikačné služby a za poštovné sme zaznamenali klesajúcu 

tendenciu  finančných nákladov.  To znamená, že múzeum v styku s verejnosťou čím ďalej tým viac 

využíva počítačovú techniku – informovanosť prostredníctvom elektronickej pošty.  

- Náklady za telekomunikačné služby v roku  2009 činili 3 016,- €, v porovnaní s rokom  

2008,  kedy náklady činili 4 137- €, je to  o 1 121,- € menej.  

- Náklady na poštovné v roku  2009 činili 305,-€, v porovnaní s rokom 2008 kedy náklady 

činili 819,- €, je to pokles o 514 €. 

- Na revízie a ochranu objektov v roku  2009 sme vynaložili celkom 8 752,- €, z čoho na 

ochranu objektov 7 319,- €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 , kedy náklady 

činili 11 855,- €, z toho na ochranu objektov 8 012,- €. Aj v tejto oblasti bolo zaznamenané 

zníženie nákladov o 3 103,- €. 

 
Osobné náklady (v €) 

 
Rok 2008 Rok 2009 

Mzdové náklady 97 092 116 249 
Zákonné poistenie 27 783 32 606 
Sociálne náklady 5 643 5 586 
SPOLU 130 518 154 441 
 

Osobné náklady dosiahli v roku  2009 výšku 154 441,- € a tvoria cca 45,90 % z 

celkových nákladov. V porovnaní s rokom  2008 sa tieto náklady zvýšili o 23 923,- € t.j. o 18,33 

%. 

Nárast odôvodňujeme nástupom odbornej pracovníčky po MD od 01.03.2009. Výšku osobných 

nákladov ďalej ovplyvňujú aj náklady vynaložené na vykonávané práce mimo pracovného pomeru.  

Po úpravách, ku koncu roku 2009 činil rozpočet na mzdové náklady 83 264,- €, ktorý ani   napriek 

tomu nie je adekvátny počtu pracovníkov a ich odbornému tarifnému  zaradeniu. K skutočnému 

čerpaniu chýbali finančné prostriedky vo výške 32 985,- €. 

  Personálne obsadenie desiatich (10) pracovníkov múzea je nasledovné: 

- 1 riaditeľ SNM –MKMS 

- 4 kurátori  

- 2 dokumentátori 

- 2 lektori  

- 1 finančný referent  

Tak ako v minulom roku, aj v tomto roku  múzeum využilo možnosť zabezpečiť vybrané 

práce prostredníctvom externých pracovníkov na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti. 

Mzdové náklady k 31.12.2009 boli na úrovni 116 249,- €, z čoho náklady na OON tvoria 

16 857,- €. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 je to nárast o 1 418,- €, kedy sme v OON 

dosiahli výšku 15 439,- €. Takže nárast   mzdových prostriedkov bol ovplyvnení aj z titulu  

uzatvárania  dohôd mimopracovnej činnosti vo viacerých prípadoch.  

Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 nižšie  o 57,- €. 



Ostatné náklady  (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Tvorba zák.rezerv       552 4 979 10 669 
Ostatné náklady          54 10 125 1 607 
Odpisy                         55 30 107 21 245 
Finančné náklady        56 166 230 
SPOLU: 45 377 33 751 
 

 Náklady v skupine  ostatné náklady klesli v porovnaní s rokom 2009  o 11 626,- €. 

Ostatné náklady tvoria  cca 10 % z celkových nákladov.     

Najväčší podiel na znížení týchto nákladov majú ostatné náklady a odpisy , ktoré značne 

ovplyvňujú hospodársky výsledok roku  2009.  

V roku 2009 sme u položky  dane a poplatky, nezaznamenali žiadne výdavky. Od dane  

sú oslobodené obidve  nehnuteľnosti  - Pamätný dom v Sklabinej a Kaštieľ I.Madácha v Dolnej 

Strehovej.   

Náklady na prevádzku budov 

 

Celkové náklady na prevádzku budov v roku 2009 činia 31 418,-€, čo je mierny  nárast 

oproti rovnakému obdobiu roku 2008  o 1 259,- €. Aj napriek reštrikčnými opatreniam  

sú náklady z dôvodu vysokej réžie na prevádzkovanie budov v Bratislave Źižkova 18, v Sklabinej 

PD K. Mikszátha a v Dolnej Strehovej Kaštieľ I. Madácha nákladné.  

 

 

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

Porovnanie celkových nákladov  (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy                     sk.50 45 808 49 629 
Služby                                             sk.51  104 727 104 387 
Osobné náklady                              sk.52 218 316 233 464 
Dane a poplatky                              sk.53 266 572 
Ostatné náklady                              sk.54 9 361 4 271 
Odpisy                                             sk.551 25 360 32 181 
Zák.rez.-nevyč.dov., odmeny          sk.552, 553 14 937 10 888 
   
NÁKLADY CELKOM 418 775 435 392 

 

Náklady na činnosť v SNM-MUK vo Svidníku dosiahli v  roku 2009 výšku 435 392,- €, čo je 

v porovnaní s rokom 2008 o 16 617,- € viac. Zvýšenie sa týka predovšetkým osobných nákladov (o 

15 148,- €, čo je zvýšenie o 6,94% oproti roku 2008 a je to približne  na úrovni valorizácie miezd 

a s tým súvisiacich odvodov na rok 2009). Zvýšili sa aj náklady na dane a poplatky a to takmer 

dvojnásobne a tiež výška odpisov hmotného investičného majetku. 

 
Náklady na spotrebované nákupy (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 



Spotreba materiálu 17 095 22 031 
- v tom: spotreba PHM 6 108 4 524 
             Interiérové vybavenie 66 368 
             výpočtová technika 3220 1 230 
             prev. stroje, prístroje a zariadenia 66 5 270 
             kancelársky materiál 465 1 064 
             os. ochr. prostriedky 299 0 
Spotreba energie 26 057 25 321 
- v tom: elektrická energia 12 448 13 691 
             tepelná energia 11 684 9 835 
             vodné a stočné 1 925 1 795 
Predaný tovar 2 656 2 277 
SPOLU 45 808 49 629 
 
 

Pri porovnaní výšky nákladov na spotrebované nákupy s  rokom 2008 sú náklady tohto 

roku o 3 821,- € vyššie. Vyššie náklady u prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení pozostáva 

z nákupu sústruhu do vybavenia dielni na skanzene, traktorovej radlice (1295 €)a kosačky na 

traktor Zetor (1 698 €) a tiež zváračky(617 €), ktoré sú nevyhnutné pri údržbe skanzenu 

a ostatných areálov SNM – MUK a tiež bol pre potreby dokumentácie zbierok a prebiehajúcich akcií 

zakúpený digitálny fotoaparát Nikon (1226 €) a notebook (947 €). Náklady na PHM sú z dôvodu 

znížených cien nižšie o cca 1 500 €. 

Náklady na energie sú u vodného a stočného k a u tepelnej energie (plyn) nižšie ale 

u elektrickej energii sú o cca 1 200 € vyššie. Celkové náklady na energie sú približne o 800 € nižšie 

a ich výška kolíše v závislosti od meteorologických podmienok toho ktorého roku a nedá sa do 

dôsledkov predvídať. 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. 
 

Náklady na spotrebované služby (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 81 790 70 533 
V tom:  oprava objektov a reštaurovanie zbierok 77 408 68 933 
Cestovné 2 522 4 298 
Náklady na reprezentáciu 266 332 
Služby 20 149 29 224 
- v tom: výkony spojov 5 610 5 106 
- ostatné služby 14 539 2 700 

SPOLU 104 727 104 387 

 

Pri porovnaní výšky nákladov na spotrebované služby sú tieto náklady, až na niektoré 

odchýlky, prakticky na rovnakej úrovni ako v roku 2008. Múzeum pokračovalo v  realizácii 

prioritného projektu - oprave striech na objektoch ľudovej architektúry v skanzene SNM – MUK. 

Žiaľ, nepodarilo sa zabezpečiť finančné prostriedky na dokončenie reštaurovania ikonostasu 

z druhej polovice 19. storočia (dlhodobý projekt). Jeho ukončenie bude realizované v roku 2010. 

Zvýšené náklady boli na realizáciu revízie a kontroly zariadení, remeselnícke služby a právne 

a konzultačné služby. 
 



Osobné náklady  (v €) 
 

rok 2008 rok 2008 

Mzdové náklady 155 148 166 599 
Zákonné poistenie 51 451 54 999 
Sociálne náklady 11 717 11 866 
SPOLU 218 316 233 464 

 

Náklady na mzdy v roku 2009 dosiahli výšku 166 599,- €. V porovnaní s rokom 2008 je to 

o 11 451,- € viac, čo je v priemere valorizácia tarifných platov. Priemerná mesačná mzda 

zamestnancov dosiahla výšku 631,- € a v porovnaní s  rokom 2007 (587,- €) je to o 44,- € viac, čo 

je napriek zvýšeniu aj naďalej plat pod celoslovenským priemerom.  
 

Ostatné náklady (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 266 572 
Ostatné náklady 9 361 4 271 
Odpisy 25 360 32 181 
Rezervy 14 937 10 888 
SPOLU: 49 924 47 912 
 

Ostatné náklady pozostávajú z nákladov na havarijné poistenie (1 668,- €), povinné 

zákonné poistenie (594,- €)  a nákladov na nákup zbierkových predmetov (3 816,50). 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 25 321,- €, opráv a údržby 155,- €, osobné náklady 46 633,- €, 

zabezpečovacia ochrana 180.- €. Celkové náklady na  prevádzku budov za rok 2009 (bez odpisov) 

predstavujú čiastku  vo výške 72 289,- €. (rok 2008 – 71 234,- €). 

 

 

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.  

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 2009 bol rozpočtovými opatreniami  č. 2, 3, 4 a 5, upravený 

príspevok na bežnú činnosť z pôvodných 182 567,00 € na 229 416,00 €. Organizácia z tohto 

príspevku zabezpečovala úhradu mzdových nákladov pracovníkov hlavnej činnosti v priebehu 

celého roka. Prevádzkové náklady boli hradené z vlastných výnosov.  



              Celkové náklady vzrástli oproti roku 2008 o 55 628 €, ich celková výška v hodnotenom 

roku je 882 967 €. 
 

Porovnanie celkových nákladov (v €) 
       
                                

Rok 2008 Rok 2009 

Spotrebované nákupy                             sk. 50 150 066 168 209 
Služby                                                     sk. 51 130 890 181 906 
Osobné náklady                                      sk. 52 373 209 388 312 
Dane a poplatky                                      sk. 53 2 893 2 303 
Ostatné náklady                                      sk. 54 21 700 10 300 
Odpisy                                                     sk. 55 147 580 131 938 
NÁKLADY CELKOM 826 338 882 968 
 

Spotrebované nákupy 

V roku 2009 spotrebované nákupy dosiahli výšku 168 209 € a predstavujú  20,3 %                          

z celkových nákladov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka spotrebované nákupy narástli o 18 tis. €, 

čo predstavuje nárast o 12 %. Nárast je  hlavne v účtovnej skupine  spotreba energie, kde sme 

zaznamenali nárast o 27 tis. €. Tento nárast bol v oboch položka v tejto účtovnej skupine – 

spotreba elektrickej energie  -   nárast o 26 584 € 

                            -  spotreba vody, vodné stočné – nárast o      582 €. 

 Celkový prehľad je v tabuľke spotrebované nákupy.   

 
Spotrebované nákupy (v €) 

 
Rok 2008 Rok 2009 

Spotreba materiálu 70 495 62 135 
Spotreba energie 48 498 75 665 
Predaný tovar 31 073 30 409 
SPOLU 150 066 168 209 
  
 

Služby 

Náklady v účtovnej skupine  51 -  spotrebované služby dosiahli v roku 2009 výšku  

181 906 €. Tieto náklady tvoria 20,7 % z celkových nákladov. Porovnaním tejto účtovnej skupiny 

s rokom 2008, vzrástli náklady tejto účtovnej skupiny o 52 016 €. 

V položke opravy a údržba bol pokles nákladov o 6 429 €. V priebehu hodnoteného obdobia 

neboli realizované opravy väčšieho rozsahu. Údržba bola zabezpečená kmeňovými zamestnancami 

v bežnom rozsahu a potrebe. 

V položke cestovné je pokles oproti roku 2008 o 50,1 %. Náklady na túto položku 

predstavujú výšku 2 400 €.   

Náklady na reprezentačné boli vyššie oproti roku 2008 o 284 €. Z týchto prostriedkov boli 

hradené výdavky spojené s udeľovaním ceny Benefactor Musaei Scepusiensis.   

V položke ostatné služby vzrástli náklady o 59 567 €. Položka služby predstavuje 90,5 % 

z nákladov tejto účtovnej skupiny.  Analýzou nárastu nákladov tejto účtovnej skupiny s rokom 

2008 konštatujeme nárast v položke tlač, polygrafické služby – (vydanie katalógu k výstave, 



sprievodcu po expozícií DMP ). Do tejto účtovnej položky patria aj reprografické služby a nájomné 

lízingu IBM, ktoré v prechádzajúcom roku neboli. Nárast bol zaznamenaný aj v položke ochrana 

objektov, inzercia, prepravné a ostatné služby. V položkách – telekomunikačné služby, poštovné, 

internet a počítačová sieť boli náklady na úrovni roku 2008. 
 

Náklady na spotrebované služby (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Opravy a údržba 20 834 14 405 
Cestovné 4 806 2 400 
Náklady na reprezentáciu 116 400 
Služby 105 134 164 701 

SPOLU 130 890 181 906 

 

Osobné náklady 

Osobné náklady predstavujú v roku 2009 výšku 388 312 € a predstavujú 44 % z celkových 

nákladov. V porovnaní s rokom 2008 vzrástli tieto náklady o 4,04 % ( o 15 103 €).  

V položke mzdové náklady nárast predstavuje valorizáciu platov odborných zamestnancov 

a POP. Zákonné poistenie a sociálne náklady sú na úrovni roku 2008. 
 

Osobné náklady (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Mzdové náklady 267 728 280 666 
Zákonné poistenie 85 930 88 069 
Sociálne náklady 19 551 19 577 
SPOLU 373 209 388 312 

Mzdové náklady: v tom / rozbor zamestnanosti 

      Hodnotené obdobie roku 2009 bolo  náročné z hľadiska plánu hlavných úloh a prác na   

odborných  oddeleniach, ako  aj  prevádzkového   zabezpečenia  chodu  organizácie. 

Zároveň úvodná časť účtovného obdobia bola poznačená prácami spojenými s prechodom na novú 

platovú menu – na €o.   

      V personálnom obsadzovaní sezónnych pracovných miest  sa použil mierne zmenený postup, 

ktorý vyplynul  zo skúseností predchádzajúceho obdobia. Bolo vytvorených viac pracovných miest 

s kumuláciou lektor – dozorca, a referent evidencie a dozorca. Tento spôsob zaručoval väčšie 

možnosti pri migrácii zamestnancov podľa aktuálnej potreby zabezpečenia plynulého chodu 

prevádzky, hlavne NKP Spišského hradu.  

       Plánovanie a obsadzovanie pracovných miest bolo v hodnotenom období podmienené aj 

určeným limitom pracovných miest, ktorý v roku 2009 nesmel presiahnuť počet 38,5 zamestnancov 

v prepočítanom stave. V sledovanom období nedošlo k prekročeniu, avšak ani k naplneniu limitu 

počtu zamestnancov. 

       Sezónna expozícia NKP Spišský hrad vytvárala pracovné miesta v roku 2009  podľa účelu, 

rentability a návratnosti. Bolo vytvorených 22  sezónnych pracovných miest, na dobu 6-tich 

mesiacov (s variáciou niekedy viac, alebo menej). Jedno pracovné miesto, v kumulácii, sa na konci 

hodnoteného obdobia zmenilo na pracovné miesto s dobou určitou (údržbár, ref. VO).  Na 

ekonomickom oddelení bolo vytvorené taktiež jedno pracovné miesto s dobou určitou (finančný 



referent, s kumuláciou). Prepočítaný  dosiahnutý stav zamestnancov v roku 2009 predstavuje 35 

osôb.. 

      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.  

       Na posilnenie pracovného zaťaženia, využilo SNM Spišské múzeum aj možnosť  v rámci 

štátneho sociálneho programu na pomoc nezamestnaným a absolventom, evidovaných na úradoch 

práce, a vytvorila 3 pracovné miesta v rámci absolventskej praxe, čo je výhodne pre obe zmluvné 

strany: 1x administratívny zamestnanec 

                                  1x lektor 

                                  1x údržbár    

       V roku 2009 si v organizácii vykonalo povinnú študijnú prax 16  mladých študentov stredných 

škôl a jeden študent vysokej školy. Budúci zamestnanci si v bežnej prevádzke vyskúšali prácu 

a povinnosti, ktoré budú vykonávať po vyštudovaní v odboroch, ktoré si zvolili a  prax si mohli  

porovnať s teóriou.   
 

Členenie ostatných nákladov  (v €) 
 

Rok 2008 Rok 2009 

Dane a poplatky 2 893 2 304 
Ostatné náklady 21 699 10 300 
Odpisy  a rezervy                    147 580 131 938 
SPOLU: 172 172 144 542 
 

 Náklady v tejto  účtovnej skupine poklesli v porovnaní s minulým rokom o 27 630 €. 

Výsledkom analýzy týchto nákladov je zrejme, že pokles nastal vo všetkých troch položkách tejto 

účtovnej skupiny. V položke ostatné náklady pokles nastal aj skutočnosťou, že v roku 2008 sme 

hradili poistenie majetku, v roku 2009 už iba poistenie motorových vozidiel. V položke odpisy 

a rezervy je taktiež pokles nákladov. Tvorba opravných položiek je v porovnaní s rokom 2008 

nižšia. 

Náklady na prevádzku budov 
 

Analýza nákladov na prevádzku budov (v €) 
 Rok 2008 Rok 2009 
Dom Majstra Pavla 5 591 5 119 
Radnica 8 588 8 852 
Výtvarná kultúra na Spiši 21 012 21 321 
NKP Spišský hrad 54 153 60 227 
SPOLU: 89 344 95 519 

 
 

 



Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 

 
Porovnanie celkových nákladov  (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Spotrebované nákupy  sk.50 28 381 28 352 
Služby                          sk.51 26 887 49 972 
Osobné náklady           sk.52 144 825                  155 

496 
Dane a poplatky           sk.53  166                       158 
Ostatné náklady           sk.54 6 539 22 405 
Odpisy                         sk.55 3 353 3 564 
Tvorba rezerv               sk. 55  /552/ 15 004 33 028 
Ost. fin. náklady            sk. 56 133 0 
NÁKLADY CELKOM 225 288 292 975 

 

Náklady na činnosť dosiahli v  roku 2009 výšku 292 975,- €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roka 2008 vzrástli celkové náklady o 67 687,-  €, t.j. o 30,04 %. Celkový nárast nákladov  

ovplyvnili najmä prioritné projekty v celkovej výške 42 130,- €. 
 

Náklady na spotrebované nákupy  (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Spotreba materiálu 12481 10194 
Spotreba energie 11486 12802 
Predaný tovar 1527 3191 
PHM 2887 2165 
Drobný hmotný majetok 0 0 
SPOLU 28381 28352 
 

 V  roku 2009 dosiahli spotrebované nákupy celkovú výšku 28 352,- €. Náklady na 

spotrebované nákupy v sledovanom období roka 2009 tvorili 9,68 % celkových nákladov, z toho 

náklady na energie 4,35 % celkových nákladov múzea.  

 V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli náklady na spotrebované nákupy 

celkom o 29,- €. V spotrebe materiálu sme zaznamenali výšku 10 194,- €, čo je  o 2 287,- € 

menej, ako v sledovanom období minulého roka. Náklady na energie dosiahli výšku 12 802,- €.  

Mierny nárast oproti roku 2008 spôsobil nedoplatok plynu za obdobie minulého vykurovacieho 

obdobia vo výške 735,46 € a následné zvýšenie záloh na odber plynu a tiež zvýšená spotreba 

v mesiacoch november a december 2009 – /udržanie vhodnej klímy v depozitoch múzea /. 

 V účtovnej skupine spotreba materiálu náklady klesli  o 18,32 % v porovnaní  

s rovnakým obdobím roka 2008, napriek čiastočnej  repasácii expozície hračiek – „Vývoj slovenskej 

hračky“, repasácii historickej časti expozície bábkarských kultúr – „Rodinné bábkové divadlo, 

Historické tradičné kočovné bábkové divadlo rodu Dubských z Piešťan a Košíc“, nákupu 

elektromateriálu  do celého objektu, kancelársky materiál, pohonné hmoty do motorových vozidiel, 

strojov a zariadení, náhradné diely na opravu motorového vozidla Š – Felícia a Citroen Jumper a 

ostatný spotrebný materiál.  Spotreba PHM dosiahla výšku 21 65,- €, čo je 81,54 % plánovaných  

finančných prostriedkov pre  rok 2009. 

 Náklady v skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 vzrástli            

o 1 316,-  €. Zdôvodnenie: úhrada vyúčtovacích faktúr za plyn a elektrinu.   



 
Náklady na spotrebované služby  (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Opravy a údržba 896 220 
Cestovné 1 195 1 389 
Náklady na reprezentáciu 133 195 
Služby 24 663 48 168 

SPOLU 26 887 49 972 

 

 Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v  roku 2009 výšku 49 972,- €. Tieto 

náklady tvorili 17,06 % z celkových nákladov. V porovnaní s  rokom 2008 vzrástli náklady na 

služby o 23 085,- €.  

 Náklady na opravy a údržbu boli nižšie o 676,- €. Tieto finančné náklady boli použité na 

opravu motorového vozidla Š – Felícia /oprava prednej nápravy, bŕzd, výfukového potrubia ako aj 

výmena nových pneumatík/. 

            Náklady na cestovné boli v sledovanom období roka 2009 čerpané vo výške 1 389,- €, t.j. 

o 194,- € viac v porovnaní s  rokom 2008. Pod toto čerpanie sa podpísali rôzne pracovné stretnutia 

SNM v Bratislave a zahraničné pracovné cesty, / návšteva Národného múzea Praha, Moravského 

zemského múzea, Detského múzea, Technického múzea v Brne – Česká republika/. 

 Náklady na reprezentáciu dosiahli výšku  195,- €, čo je v porovnaní s plánovanou 

čiastkou /199,- €/ 97 %. 

 Náklady na ostatné služby vzrástli o 23 505,- €. Čerpanie tejto položky ovplyvnila  

realizácia  repasácie časti expozície hračiek,  náklady na vydanie knihy „Dekorácie českých umelcov 

pre bábkové divadlo“ p. Ing. Igora Rymarenka, náklady na realizáciu výstavy „Ľudové bábky A 

.Anderleho – S drôtom v hlave“ náklady na reklamu, inzerciu, počítačové služby, prepravné, odvoz 

a likvidácia TKO a odpadových vôd,  telekomunikačné služby, reprografické služby, poplatky za 

ochranu objektov. 
 

Osobné náklady  (v €) 
 
 rok 2008 rok 2009 

Mzdové náklady 103 266 110 827 
z toho: dohody 4 647 6 637 
Zákonné poistenie 34 389 36 354 
Sociálne náklady 7 170 8 315 
SPOLU 144 825 155 496 
 

     Osobné náklady dosiahli v roku 2009 výšku 155 496,- €. Osobné náklady tvoria až 53,07 % 

celkových nákladov múzea. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 vzrástli tieto náklady           

o 7,37 % (10 670,- €).  

     SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni k  31. 12. 2009 zamestnávalo          

17 osôb, z toho 7 odborných zamestnancov vrátane riaditeľky múzea a 10 ostatných zamestnancov 

z toho 4 zamestnanci s kratším úväzkom. Prepočítaný stav zamestnancov múzea k 31. 12. 2009 

bol 15,2 . 

        Mzdové náklady k 31. 12. 2009 boli čerpané  vo výške 110 827,- €, z toho náklady na OON 

/dohody/  vo výške 6 637,- €.  Nárast bol spôsobený  valorizáciou miezd k 1. 1. 2009. 



        Zákonné poistenie dosiahlo výšku 36 354,- €, čo je viac o 1 965,- €, ako v sledovanom 

období minulého roka.   

        Sociálne náklady /tvorba sociálneho fondu a príplatok na stravovanie zamestnacov dosiahol 

výšku 8 315,- €/ 
 

Ostatné náklady (v €) 
 

rok 2008 rok 2009 

Dane a poplatky 166 158 
Ostatné náklady 6539 22405 
Odpisy, rezervy na dov. a odmeny 18356 36592 
SPOLU: 25061 59155 
 
 

Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2008 o 34 094,- €. Ostatné náklady dosiahli 

výšku 20,19 % z celkových nákladov roka 2009. 

 Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na rezervy nevyčerpaných dovoleniek 

12/12 roka 2009 a 100 % plánovanej čiastky na odmeny roka 2009. Ich výška za sledované 

obdobie bola 33 028,- €. Odpisy v roku 2009 dosiahli výšku 3 564,- €.  

 

Náklady na prevádzku budov 

  V roku 2009 náklady na prevádzku budovy kaštieľa hradu Modrý Kameň dosiahli výšku               

59 172,- €. Na platy zamestnancov strážnej služby, údržbára a upratovačky t. j. tarifné platy 

a nárokovateľné zložky mzdy sa z toho použilo 33 089,- €, na odvody do poisťovní 10 588,- €. 

Priame náklady na spotrebované energie dosiahli výšku 12 802,- €. Materiál a služby súvisiace 

s prevádzkou budovy kaštieľa hradu 2 693,- €. Pre porovnanie náklady na prevádzku budovy 

z celkových nákladov múzea tvorili 20.20 %.  
 

 

Hodnotenie rezervného fondu organizácie 
 Podľa § 25 zákona NR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v platnom znení rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia. Možno 
ho použiť na vysporiadanie straty.   

 Kladný výsledok hospodárenia za rok 2008 v sume 28 723,59 Sk v prepočte 953,44 €  na  
bol na základe rozhodnutia MK SR prevedený na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých období. 

 Rezervný fond organizácia netvorila ani v roku 2008, preto nie je žiadny začiatočný stav, 
v roku 2009 nebol žiadny pohyb a nie je ani žiadny konečný stav k 31. 12. 2009. 

 

Sociálny fond 
Na tomto mieste spomenieme, že v súlade s platnou legislatívnou normou na vedenie 

účtovníctva, SNM medzi dlhodobými záväzkami vykazuje záväzky zo sociálneho fondu. Na účte 472 
– záväzky zo sociálneho fondu sú účtované dlhodobé záväzky vyplývajúce z tvorby a použitia 
sociálneho fondu podľa osobitných predpisov. V roku 2009 vývoj tohto záväzku bol nasledovný: 
 

Počiatočný stav k 1. 1. 2009                                                 19 700,33 € 
Tvorba fondu za  2009                                                           59 654,11 € 
Čerpanie – použitie fondu 2009                                             56 560,25 € 



Konečný stav k 31. 12. 2009                                                  22 794,19 € 
 
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu sa riadia zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom 

fonde v znení zmien a doplnkov a podľa platnej Kolektívnej zmluvy.  
 
Iné fondy Slovenské národné múzeum netvorí.    
 

 

Kapitálový transfer 
Z kapitálového príspevku, prideleného v  r. 2005 a  v  r. 2008 zostatky nevyčerpaných 

finančných prostriedkov so súhlasom MK SR mohli byť použité  v roku 2009 týchto financovanie 

týchto investičných akcií :    

Podprogram 08S0106 Múzeá a galérie 

 ( program /  číslo investičnej akcie v registri investícií MF  SR / zdroj  )   

rozpočet z roku 2005 nevyčerpaný vo výške  

01. 2408S0106 / 3156 / 1315  

Rekonštrukcia kúrií 14-16, Bratislava      72 600,24  €   

rozpočet z roku 2008 nevyčerpaný vo výške 

02. 08S0106 / 3160 / 1318 

 SNM - Národná stratégia ochrany biodiverzity    248 708,76 €  

03. 08T0106 / 15 720 / 1318 

 SNM - Akvizície zbierkových predmetov     8 292,34€ 

04. 08T0108 / 20 816 / 1318 

SNM-PM, III. poschodie, kamerový systém     1 512,66€ 

05. 08T0108 / 20 811 / 1318 

SNM - Obnova Zámku Bojnice, prieskum     840,14€ 

06. 08T0108 / 20 804 / 1318 

SNM - Rekonštrukcia a modernizácia pracovísk    4 351,49€ 

Podprogram 08S0108 Múzeá kultúr menšín  

07.  2408S0106/22398/1318 

SNM - Múzeum židovskej kultúry – vybudovanie výťahu          99 581,76€ 

08. 2408S0106/22399/1318     

          SNM - Múzeum židovskej kultúry -  interiérové vybavenie kancelárií nábytkom –  

          Zsigrayova kúria                                                                   1 764,12€ 

  

 

 Slovenskému národnému múzeu v rámci rozpisu záväzných ukazovateľov 

štátneho rozpočtu na rok 2009 bol  MK SR stanovený rozpočet účelovo určený ako 

kapitálový transfer:  

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie – kapitálové výdavky 



Listom č. MK-1782/2009/100/538 zo dňa 21.1.2009 bol SNM rozpísaný rozpočet 

kapitálových výdavkov na rok 2009 (na investičnú akciu Národná stratégia ochrany biodiverzity 

a NKP Červený Kameň) nasledovne: 

Prvok  08S0106                                                                      2 674 435 €                

z toho: 

 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                  18 921 € 

     NKP Hrad Červený Kameň                                                   2 655 514 €    

Listom č. MK-1782/2009-100/4485 zo dňa 30.3.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 2/KV 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 84 000 € - na dve nové investičné akcie 

v rámci prvku  08T0103 nasledovne: 

Prvok   08S0106                                                                2 674 435 €     

z toho: 

 Národná stratégia ochrany biodiverzity                                18 921 € 

    NKP Hrad Červený Kameň                                                    2 655 514 € 

Prvok   08T0103                                                                84 000 €   

z toho: 

 M. R. Štefánik – 90. výročie úmrtia- výstava                       66 000 € 

Svet na odchode – výstava                                                  18 000 €  

 Listom č. MK-1782/2009-100/4212 zo dňa 30.3.2009 bol rozpočtovým opatrením   č. 3/KV 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zníženie o 2 674 435 €, konkrétne: 

Prvok 08S0106                                                                   0 € 

z toho: 

Národná stratégia ochrany biodiverzity                                   0 € 

NKP Hrad Červený Kameň                                                     0 € 

Prvok 08T0103                                                                    84 000 € 

z toho: 

      M. R. Štefánik – 90. výročie úmrtia - výstava                        66 000 € 

      Svet na odchode – výstava                                                  18 000 €   

 

 Listom č. MK-1782/2009-100/6262 zo dňa 22.4.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 5/KV 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 55 765 €, konkrétna úprava v prvku 

08T0105: 

Prvok 08S0106                                                                    0 € 

z toho: Národná stratégia ochrany biodiverzity                        0 € 

NKP Hrad Červený Kameň                                                      0 € 

Prvok 08T0103                                                                     84 000 € 

z toho: 

      M. R. Štefánik – 90. výročie úmrtia - výstava                          66 000 € 

      Svet na odchode – výstava                                                    18 000 €         

 Prvok 08T0105                                                                      55 765 € 

z toho: 

Dobudovanie štruktúrovanej kabeláže – HuM                            2 200 € 

Špeciálne tlačiarne Olivetti PR2                                                53 565 € 



 

 Listom č. MK-1782/2009-100/7174 zo dňa 29.5.2009 bol rozpočtovým opatrením  č. 7/KV 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 42 948 €, úprava v prvku 08T0105. 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 bol po vykonaných rozpočtových opatreniach k 30.6. 

nasledovný: 

Prvok 08S0106                                                                         0 € 

z toho: 

Národná stratégia ochrany biodiverzity                                       0 € 

NKP Hrad Červený Kameň                                                          0 € 

Prvok 08T0103                                                                         84 000 € 

z toho: 

     M.R.Štefánik – 90. výročie úmrtia - výstava                                66 000 € 

     Svet na odchode – výstava                                                        18 000 €   

     Prvok 08T0105                                                                         98 713 € 

z toho: 

Dobudovanie štruktúrovanej kabeláže – HuM                               2 200 € 

Špeciálne tlačiarne Olivetti PR2                                                   53 565 € 

CEMUZ                                                                                      42 948 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-100/7174 zo dňa 29.6.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 8 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 1 €,  

Z dôsledku zosúladenia rozdielov vzniknutých v dôsledku konverzie rozpočtu na rok 2009 sa 

upravuje zvyšovaním príjmu zo štátneho rozpočtu.   

 

          Listom č. MK-1782/2009-100/4342 zo dňa 14.7.2009 bol rozpočtovým opatrením     č. 

10/KV upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 1 777 700 €,  

Prvok 08T0108                                                                              1 777 700 €  

Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 

Investičné akcie zaregistrované v Registri investícií MF SR 

SNM - Expozície SNM na bratislavskom hrade, 24043 ,                                      980 000 € 

SNM - Rekonštrukcia budovy – Podunajské Biskupice, 24 044           220 000€   

SNM - Zázrak prírody – Biodiverzita SR I. etapa, 24 045                    160 000 €  

SNM - Najstaršie dejiny Slovenska – časť expozície, 20 807              25 000 €   

SNM - NKP – Spišský hrad- projektová dokumentácia, 24 047          120 000 € 

SNM - Elektrická požiarna signalizácia – Múzeum Betliar, 24 047        63 700 € 

SNM - Modernizácia poplachového systému a PTV – Múzeum Betliar, 24 048 ,  45 000 € 

SNM - Dokončenia výstavby usadlosti z Turčeka – II. Etapa, 24 049,   100 000 € 

SNM - Dlhodobé ukončenie zbierkového fondu – II. Etapa, 24 051,   50 000 € 

SNM - Modernizácia EPS, EZS, kamerový systém – Levoča, 24 053 ,  26 000 € 

SNM - Úložný mobiliár do depozitára – Červený Kameň, 24 054 ,        24 000 € 

SNM - Modernizácia osvetlenia expozícií – Levoča, 24,      49 000 €  

SNM -Archeologický mini skanzen, 24 056,   5 000 € 

 



          Listom č. MK-1782/2009-100/9558 zo dňa 24.7.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 11/KV 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o    90 000 €,  

Prvok 08T0106 , 90 000 € 

Projekt akvizície zbierkových predmetov 

a knižných fondov  

SNM – Akvizície zbierkových predmetov, 15 720,     90 000 € 

 

          Listom č. MK-1782/2009-100/8251 zo dňa 29.7.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 13/KV 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o    83 288 €,  

Prvok 08T0105  ,         83 288 € 

Projekt informatizácie kultúry 

SNM – Rekonštrukcia dátových rozvodov, 24 144,      83 288 € 

 

          Listom č. MK-1782/2009-100/10555 zo dňa 21.8.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 15/KV 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zníženie o    220 000 €,  

Prvok 08T0108           220 000 € 

Stratégia rozvoja múzeí a galérií 

SNM – Rekonštrukcia budovy – Podunajské Biskupice, 24 044                     -200 000 € 

       

    Listom č. MK-1782/2009-100/12790 zo dňa 12.10.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 17 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o    116 200 €,  

Prvok 08T0105            116 200 € 

Projekt informatizácie kultúry 

SNM – CEMUZ – centrálna zbierka múzejných zbierok, 13 430             116 200 € 

 

          Listom č. MK-1782/2009-100/13229 zo dňa 20.10.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 

19/KV upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o 16 000 €,  

Prvok 08T0106                                                                       16 000 € 

Projekt akvizície zbierkových predmetov a  

knižných fondov 

SNM – Nákup slovacík – akvizície zo zahraničia, 24 389            16 000 € 

          Listom č. MK-1782/2009-100/12857 zo dňa 1.12.2009 bol rozpočtovým opatrením   č. 

21/KV upravený rozpočet kapitálových výdavkov – zvýšenie o   25 000 €  

Prvok 08S0106                                                                               25 000 € 

Múzeá a galérie 

SNM – Program cezhraničnej spolupráce PR a SR – vstupný objekt, 24 684,  25 000 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/13665 zo dňa 9.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 

22/BV, KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — Presúvanie z bežných výdavkov 

na kapitálové výdavky na rok 2009 o         

 128 859 € : 

zvyšuje sa Prvok 08S0106           128 859 € 

Kapitálové výdavky v kategórií 700 



„Vypracovanie projektovej dokumentácie“, 24 691     128 859 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/16233 zo dňa 14.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 23 

upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — Presúvanie z bežných výdavkov na 

kapitálové výdavky na rok 2009 o 280 000 € : 

Zvyšuje sa Prvok 08T0108                                                          280 000 € 

Kapitálové výdavky v kategórií 700 

„Expozícia SNM na Bratislavskom hrade“, 24 043                               280 000 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-102/16639 zo dňa 22.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 26 / 

BV, KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu — Presúvanie z bežných výdavkov na 

kapitálové výdavky na rok 2009 o 17 000 € : 

Zvyšuje sa Prvok 08T0106                                                             17 000 € 

Kapitálové výdavky v kategórií 700                                                  17 000 € 

 

Aktuálny a platný rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 – 

kapitálové výdavky – príspevkové organizácie, SNM -08.2.0.6  k 31.12.2009 je nasledovný: 

 

Prvok 08S0106, Múzeá a galérie                                          153 859 € 

SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity, 3 160                           0 € 

SNM – NKP Hrad Červený kameň, 23                                                  0 € 

SNM – Program cezhraničnej spolupráce PR a SR –vst. obj., 24 687      25 000 € 

SNM – Projektová dok. k ROP, LE, Bojn., M. Kameň, Martin 24 691     128 859 € 

 

Prvok 08T0103, Podpora kultúrnych aktivít RO a PO          84 000 € 

SNM – M. R. Štefánik -90. výročia úmrtia – výstava, 23 341                 66 000 € 

SNM – Svet na odchode – expozícia, 23 342                                        18 000 € 

 

Prvok 08T0105, Projekt informatizácie kultúry                    298 201 € 

SNM – Dobudovanie štruktúrovanej kabeláže, 23 412                               2 200 € 

SNM – Rekonštrukcia dátových rozvodov, 24 144                                   83 288 € 

SNM – Špeciálne tlačiarne Olivetti PR2, 23 413                                     53 565 € 

SNM – CEMUS – centrálna zbierka múzejných zbierok, 13 430               159 148 € 

 

Prvok 08T0108, Stratégia múzeí a galérií                          1 837 700 € 

SNM – Expozícia SMN na Bratislavskom hrade, 24 043                            107 191  € 

                                                                                                           817 809 € 

                                                                                                               4 900 € 

                                                                                                            240 100 € 

SNM – Rekonštrukcia budovy – Podunajské Biskupice, 24 044              0 € 

SNM – Zázrak prírody – Biodiverzita SR I. etapa, 24 045                     89 790 € 

SNM – Zázrak prírody – Biodiverzita SR I. etapa, 24 045                     70 210 € 

SNM – Najstaršie dejiny Slovenska – časť expopzície, 20 807               25 000 € 



SNM – NKP – Spišský hrad – projektová dokumentácia, 24 046            120 000 € 

SNM – Elektrická požiarna signalizácia – múzeum Betliar, 24 047         3 980 €                             

SNM – Elektrická požiarna signalizácia – múzeum Betliar, 24 047         59 720 € 

SNM – Modernizácia poplachového systému a PTV - Betliar, 24 048      45 000 € 

SNM – Dokončenie výstavby usadlosti z Turčeka – II. Etapa,24 049      100 000 € 

SNM – Dlhodobé ukončenie zbierkového fondu – II. Etapa, 24 051       50 000 €  

SNM – Modernizácia EPS, EZS, kamerový systém – Levoča, 24 053      26 000 € 

SNM – Úložný mobiliár do depozitára – Červený Kameň, 24 054           24 000 € 

SNM – Modernizácia osvetlenia expozícií – Levoča, 24 055                   49 000 € 

SNM – Archeologický mini skanzen, 24 056                                        5 000 € 

 

Prvok 08T0106, Akvizícia zbierk. predmetov a kniž. fondov     123 000 € 

SNM – Akvizície zbierkových predmetov, 15 720                                 90 000 € 

SNM – Nákup slovacík – akvizície zo zahraničia, 24 389                       33 000 €  

 

K 31.12.2009 bolo skutočné čerpanie z rozpočtu kapitálových výdavkov v sume  

2 496 760 €, t. j. 100 % z celkového limitu kapitálových výdavkov pre rok 2009 (2 496 760 €). 

 

08.2.0.8 Národnostná kultúra – kapitálové výdavky 

V priebehu 1. polroka 2009 bol rozpísaný rozpočet kapitálových výdavkov len v jednom 

prípade, konkrétne listom č. MK-1782/2009-100/7176 zo dňa 29.5.2009 pre prvok 08T0105: 

 

Prvok  08T0105                                                                                      7 610 € 

z toho: 

Štruktúrovaná kabeláž  v Zsigrayovej kúrii,23 722                                    7 610 €         

 

K 30.6.2009 boli finančné prostriedky na predmetnú investičnú akciu zo strany zriaďovateľa 

poskytnuté a tiež v plnej sume aj vyčerpané. 

Listom č. MK-1782/2009-100/9556 zo dňa 24.7.2009 boli rozpočtovým opatrením    č. 4 / 

KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu zvyšovanie o   23 000 € 

Prvok 08T0106                                                                                      23 000 € 

Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

SNM menšiny – Akvizície zbierkových predmetov, 15 714                         23 000 € 

 

Listom č. MK-1782/2009-100/13 113 zo dňa 1.12.2009 boli rozpočtovým opatrením   č. 10 

/ KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu zvyšovanie o 75 348 € 

Prvok 08S0106                                                                                     75 348 € 

Múzeá a galérie 

SNM menšiny – Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii, 22 398               75 348 €                                                    

Listom č. MK-1782/2009-100/13 663 zo dňa 9.12.2009 boli rozpočtovým opatrením   č. 11 

/ BV,  KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu presúvané a tak zvyšované o 293 

148 € 



Prvok 08S0106                                                                                 293 148 € 

Múzeá a galérie 

SNM menšiny – Projektová dokumentácia, 24 690                               293 148 € 

Listom č. MK-1782/2009-100/16 230 zo dňa 14.12.2009 boli rozpočtovým opatrením č. 12 

/ BV,  KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu presúvané a tak zvyšované o 20 000 

€ 

Prvok 08T0108                                                                                20 000 € 

Stratégia múzeí a galérií 

SNM menšiny – Oplotenie areálu múzea holokaustu v Seredi, 24 876,   20 000 € 

Aktuálny a platný rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 – 

kapitálové výdavky – príspevkové organizácie, SNM -08.2.0.8, menšiny 

k 31.12.2009 je nasledovný: 

Prvok 08T0105, Projekt informatizácie kultúry                   7 610 € 

SNM menšiny – Štruktúrovaná kabeláž v Zsigrayovej kúrií, 23 722       7 610 € 

Prvok 08T0106, Akvizícia zbierk. predmetov a kniž. fondov       23 000 € 

SNM menšiny– Akvizície zbierkových predmetov, 15 714                     23 000 € 

Prvok 08S0106, Múzeá a galérie                                                 368 496 € 

SNM menšiny – Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrií,22 398           75 348 € 

SNM menšiny – Projektová dokumentácia k ROP – Sereď, 24 690                 293 148 €                                                                  

Prvok 08T0108, Stratégia múzeí a galérií                              

 20 000 € 

SNM menšiny – Oplotenie areálu múzea holkaustu v Seredi, 24 876        20 000 € 

 

K 31.12.2009 bolo skutočné čerpanie z rozpočtu kapitálových výdavkov v sume  

419 106 €, t. j. 100 % z celkového limitu kapitálových výdavkov pre rok 2009 (419 106 €). 

 

Čerpanie rozpočtu – kapitálové výdavky 

Podprogram 08S0106 Múzeá a galérie 

Čerpanie zostatkov rozpočtov z predchádzajúcich rokov  

01. Rekonštrukcia kúrií Žižkova 14-16, Bratislava  

( presunuté finančné prostriedky z roku 2008 ) 72 600,24 € (2 056 607,50 Sk) 

čerpanie v roku 2009    0,00 Sk    

Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ stavby, D.T. Technology a.s., (zmena názvu spoločnosti 

z Draft a.s.), poškodenia uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela neodstraňoval, SNM so 

zástupcami  zhotoviteľa niekoľkokrát rokovalo, ale zhotoviteľ nebol ochotný pristúpiť na riešenie 

odstránenia chýb náhradným dodávateľom. Zabudované zariadenia (chladenie, klimatizácia pod.) 

nefungujú v objekte v dostatočnej kvalite. V záručnej dobe zhotoviteľ na reklamácie SNM 

nereagoval, chyby neodstraňoval napriek viacnásobným pokusom SNM o nápravu 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. Vzhľadom na túto patovú situáciu 

SNM bude inicioval u exekútora a u správcu konkurznej podstaty riešenie a účelné využitie zostatku 

rozpočtu.        



 

02. SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity    

 ( presunuté finančné prostriedky z roku 2008 ) 248 708,76 €  

 čerpanie                 107 220,75 € 

V sledovanom období SNM pripravovalo podklady na nové verejné obstarávanie     na výber 

zhotoviteľa pre prírodovednú expozície (Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska a Zázrak prírody - 

Príbeh života I. etapa) . Po neúspešnom verejnom obstarávaní pre veľký rozptyl cien ponúk, bola 

vypísaná nová súťaž na výber zhotoviteľa formou súťaže návrhov. Realizovali sa prípravné práce 

(likvidácia pôvodnej expozície) a stavebné úpravy vrátane elektroinštalačných prác - ako príprava 

na tvorbu expozície „botanicko-zoologická časť. Nevyčerpané prostriedky vo výške 141 488,01 € 

budú realizované v roku 2010.     

03. SNM - Akvizície zbierkových predmetov         

(presunuté finančné prostriedky z roku 2008)    8 292,34€ 

čerpanie         8 292,34€ 

 Prostriedky boli dočerpané na nákup zbierok pre SNM - Múzeum bábok a hračiek,           

SNM – riaditeľstvo, archív,  SNM - Archeologické múzeum, SNM - Spišské múzeum a SNM - 

Múzeum SNR.      

04. SNM – PM, III. poschodie, kamerový systém      

 ( presunuté finančné prostriedky z roku 2008 )    1 512,66 € 

čerpanie         0,00 € 

 Prostriedky neboli čerpané, nakoľko ich účelné použitie súvisí a technicky je nutné zosúladiť 

s realizáciu expozície v programe Národná stratégia Biodiverzity prírody, ktorá je v štádiu 

rozpracovania.     

05. SNM – Obnova Zámok Bojnice, prieskum     

( presunuté finančné prostriedky z roku 2008 )    840,14€ 

čerpanie         840,14€  

 Zostatok rozpočtu sa použil na doplnkový archívny výskum, ktorý bol realizovaný 

v Národnom archíve v Bratislave v 2. polroku 2009.  Materiály prieskumu budú bezpodmienečne 

nutné k projektovej dokumentácií na Rekonštrukciu kaplnky, ktorú plánujeme z ROP.  

06. SNM – Rekonštrukcia a modernizácia pracovísk  

( presunuté finančné prostriedky z roku 2008 )    4 350,16€ 

čerpanie           1 479,85€  

 Prostriedky boli použité na dopracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu 

pracoviska reštaurátorov v Podunajských Biskupiciach, ktoré bolo nutné na základe vyjadrení 

orgánov štátnej správy, ďalej na vypracovanie transparentného stavebného rozpočtu a na dodanie 

ďalších projektových podkladov pre obstarávanie rekonštrukcie a na nákup svetelnej techniky do 

pracovísk ateliérov.   
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07. SNM-Múzeum židovskej kultúry – vybudovanie výťahu    99 581,76 € 

Čerpanie                                                                                13 650,95€ 



Prostriedky boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie 

stavebného povolenia.  Ostatná časť rozpočtu bude podľa plánu dočerpaná v roku 2010.  

08. SNM - Múzeum židovskej kultúry - interiérové vybavenie kancelárií  

nábytkom – Zsigrayova kúria                                                                    

 Čerpanie        1 764,12€  

Prostriedky z roku 2008 boli dočerpané na nákup interiérového vybavenie pracovísk SNM-

MŽK.   

      

Čerpanie rozpočtu investičných akcií z RO na rok 2009 

(zdroj 111) 

Podprogram 08S0106 Múzeá a galérie 

1. SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity  

Rozpočet         18 921 € 

Úprava rozpočtu           0,00 € 

Pridelený rozpočet bol krátený o 100% a na akcií SNM preto nepokračovalo.   

2. SNM – NKP Hrad Červený Kameň           2 526 058 € 

Úprava rozpočtu        0,00 € 

Pridelený rozpočet bol krátený o 100% a čerpanie rozpočtu preto nebolo žiadne.  SNM 

vzhľadom na plán pokračovať so stavbou depozitára uzatvorilo zmluvu s projektantom diela a pre 

SNM vznikol záväzok na úhradu projektovej  dokumentácie na Depozitár vo výške 42 502,39 €. MK 

SR prostriedky na tento účel však nevyčlenilo a podľa stanoviska MK SR bolo nutné záväzok uhradiť 

z prostriedkov z prostriedkov získaných refundáciou z Operačného programu Základná 

inšfraštuktúra.  

3. SNM-Program cezhraničnej spolupráce PR – SR   25 000 € 

 Čerpanie         0,00€ 

 Rozpočet bol určený na projektové práce súvisiace s prípravou programu cezhraničnej 

spolupráce Poľská republika – Slovenská republika. Vzhľadom na termín pridelenia rozpočtu 

prostriedky budú čerpané až v roku 2010.  

4. SNM- Proj. dokumentácia k ROP – LE, Bojnice, MT, M. Kameň, 128 859€ 

Čerpanie              127 597,90€ 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v Regionálnom operačnom programe  na obnovu 

kultúrnych pamiatok musel byť podložený aj projektovou dokumentáciou. Tieto materiály vďaka 

rozpočtovému opatreniu boli včas vypracované a v stanovených termínoch mohli byť žiadosti 

odovzdané. Menovite sa jednalo o realizačnú projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu 

päťhrannej veže NKP, Zámok Bojnice (16 099€), Rekonštrukciu budovy SNM-Múzeum A. Kmeťa 

v Martine (28 800€), Obnovu barokového kaštieľa Modrý Kameň (68 425€) a Rekonštrukciu budovy 

Mäsiarska 18 v Levoči (15 535€). Zostatok nedočerpaných 1.261,10€ na posledne menovanej akcií 

zhotoviteľ dodá ďalšie paré projektovej dokumentácie.  

5. SNM – M. R. Štefánik – 90. výročie úmrtia – výstava    66 000 € 

 Čerpanie         66 000 € 



 V rámci výstavy M. R. Štefánik bola v 1. polroku 2009 realizovaná výstava venovaná 90. 

výročiu úmrtiu M. R. Štefánika. V jubilejnom roku 90. výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika 

pripravili Slovenské národné múzeum a Slovenský národný archív spoločnú výstavu pod názvom 

„Štefánik – človek a legenda“. Zámerom výstavy je priblížiť návštevníckej verejnosti M. R. 

Štefánika a jeho životné osudy na základe autentických dokumentov, ktoré sú verejnosti prístupné 

vôbec po prvýkrát a zároveň prostredníctvom výtvarných diel poukázať na často zámernú mýtu 

tejto významnej osobnosti našich národných dejín. Výstava bola slávnostne sprístupnená vo 

výstavnom pavilóne SNM na Žižkovej ulici v Bratislave 5. mája. Po ukončení trvania výstavy 

v Bratislave bude prevezená a inštalovaná v druhom polroku t.r. v Martine. K výstave bol okrem 

pozvánky vydaný aj sprievodný propagačný materiál v anglickom a slovenskom jazyku. 

6. SNM- Svet na odchode – expozícia               18 000 € 

 Čerpanie                    0,00 € 

 Výstava „Svet na odchode“ bola realizovaná v 2. polroku 2009. Expozícia podáva ucelený 

prehľad o tradičnej agrárnej kultúre na Slovensku v období jej kulminácie, teda od konca 19. 

storočia po polovicu 20. storočia. Výstava je inštalovaná na ploche 280 m2 vo výstavných 

priestoroch v II. budove SNM v Martine. V  prvej časti prezentuje svet roľníka, jeho prácu a obrady 

a v druhej časti podáva odraz tradičnej agrárnej kultúry v slovenskom výtvarnom umení. Téma je 

prezentovaná prostredníctvom textov v slovenskom jazyku, trojrozmerných zbierkových predmetov 

a  obrazovou dokumentáciou v netradičnom výtvarnom a architektonickom spracovaní 

prostredníctvom priestorových panelov a drevených skladacích nosníkov.  Finančné prostriedky 

určené na realizáciu tejto aktivity vo výške 18.000,00 € budú uhradené až začiatkom roku 2010.  

7. SNM – Dobudovanie štrukturovanej kabeláže ( D. Krupá )  2 200 € 

Čerpanie         2 200 € 

V rámci akcie bolo realizované vybudovanie štrukturovanej kabeláže pre objekt depozitára, 

jeho napojením od Beethovenovho domčeka.     

8. SNM-Rekonštrukcia dátových rozvodov     83 288€ 

Čerpanie         83 288€ 

Účelom akcie bolo rekonštruovať nemoderné dátové rozvody v budove SNM na Vajanského 

nábreží 2 v Bratislave. Práce sa realizovali za plnej prevádzky na všetkých podlažiach budovy. Nový 

kabelážny systém rozvodov bol vybudovaný s využitím sady prvkov (káble, zásuvky, dátové 

rozvádzače, prepojovacie panely a prepojovacie káble) kategórie 6A, spĺňajúci normu IEEE 802.3an 

(10 Gb/s Ethernet), ktorá garantuje prenos 10 Gigabit Ethernetu. Novo vybudované rozvody 

predstavujú kompletný, modulárny a flexibilný kabelážny systém Cat. 6A, ktorý umožňuje prenos 

dátových, telefónnych a video signálov. Zrealizované rozvody zodpovedajú projektovej 

dokumentácii.   

9. SNM – Špeciálne tlačiarne Olivetti PR2     53 565 € 

Čerpanie          53 565 € 

 Z prideleného finančného príspevku boli obstarané tlačiarne vstupeniek, ktoré boli aj 

dodané a rozoslané na jednotlivé organizačné jednotky SNM.  

10.     SNM- CEMUZ  - centrálna evidencia múzejných zbierok    159148€  

Čerpanie          159148€  

V rámci rozpočtu sa riešili práce na rádiofrekvenčnom identifikátore a BAR kódy (čítacie 

kódy na zbierkové predmety), komunikačný modul pre offline export dát, rozšírenie systému 



Cemuz a Esez o implementáciu technológie RFID, I., II. a III. etapa, a dodal sa modul Image 

server a I. etapa digitalizačného modulu. Rozpočet bol prečerpaný o 0,18€ (úhrada z prostriedkov 

SNM).    

11. SNM – Expozícia SMN na Bratislavskom hrade    1 170 000 € 

 Čerpanie          0,00€ 

 Prostriedky na uvedenú akciu čerpané neboli, nakoľko prípravná fáza bola časovo veľmi 

náročná. V čase po pridelení rozpočtového opatrenia sa realizovalo verejné obstarávania na 

audiovizuálnu časť novej expozície (VŠMÚ), pokračovaním autorských práv došlo k výberu 

projektanta dodávku projektovej dokumentácie na novú expozíciu. Ostatné práce sa realizovali 

v rámci neinvestičnej časti danej aktivity. Rozpočet bol pridelený v štruktúre ekonomickej 

klasifikácie vo výške 107.191€ na projektové práce, 818.809 na rekonštrukciu a modernizáciu, 

4.990 € na  nákup licencií a 240.100 na ostatné investície.  

12. SNM-Rekonštrukcia budovy – Podunajské Biskupice   0,00€ 

 Čerpanie         0,00€ 

 Pôvodne pridelené prostriedky na danú investičnú akciu vo výške 220 000 € boli znížené na 

0,00 €.  

13. SNM-Zázrak prírody - Biodiverzita I. etapa     160 000 € 

 Čerpanie 

 Rozpočet na akciu bol delený na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 89.790€ a na 

projektovú dokumentáciu vo výške 70.210€. Na základe súťaže návrhov podľa zákona č. 25/2006 

Z. z. bola s úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo na výtvarno-priestorové riešenie 

a realizáciu prírodovednej expozície: „Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska“ botanicko-

zoologická časť a „Zázrak prírody – Príbeh života“ paleontologická časť. Realizačná časť prác 

prebiehala podľa vyhotoveného projektu. Nevyčerpané prostriedky vo výške 59 769 € budú 

realizované v roku 2010.     

14. SNM-Najstaršie dejiny Slovenska       25 000 € 

 Čerpanie          0,00 €   

 V sledovanom období SNM-AM realizovalo prípravu investičnej akcie. Realizácia 

a dočerpanie akcie bude až v roku 2010.   

15. SNM-NKP-Spišský hrad-projektová dokumentácia             120 000 € 

Čerpanie          0,00 €   

Akcia je veľmi náročná z hľadiska času na prípravu podkladov pre verejné obstarávanie. 

V sledovanom období boli realizovaných niekoľko zásadných rokovaní s príslušným pamiatkovým 

úradom za účelom získania všetkých rozhodnutí k obstarávaniu akcie.  

16. SNM - Elektrická požiarna signalizácia – múzeum Betliar           63 700 € 

Čerpanie 

Akcia bola rozdelená na podpoložku ekonomickej klasifikácie na zabezpečenie projektovej 

dokumentácie vo výške 3 980€ a na realizáciu vo výške 59 720€. V sledovanom období sa 

realizovalo verejné obstaranie na výber zhotoviteľa na realizáciu investičnej akcie. Realizácia bude 

vykonaná v roku 2010.    

17. SNM-Modernizácia poplach. systému a PTV – Múzeum Betliar   45 000 € 

 Čerpanie          0,00 € 



V sledovanom období sa realizovalo verejné obstaranie na výber zhotoviteľa na realizáciu 

investičnej akcie. Realizácia bude vykonaná v roku 2010.    

18. SNM-Dokončenie výstavby usadlosti z Turčeka – II. etapa  100 000€ 

 Čerpanie          100 000€ 

Cieľom realizácie aktivity „Dokončenie výstavby usadlosti z Turčeka“ v Múzeu Slovenskej 

dediny, usadlosti - reprezentanta združeného baníckeho domu z pomedzia turčiansko-kremnickej 

oblasti je tvorená troma samostatnými objektmi s voľnou zástavbou dvora. Zrubový, poschodový 

objekt má valbovú šindľovú strechu a päťpriestorovým dispozičným členením prízemia i poschodia. 

Jeho súčasťou je zrubová maštaľ a chlievy a dvojpriestorová stodola. Konštrukcie usadlosti boli od 

konca 70. rokov 20. storočia uložené na skládke Múzea slovenskej dediny. V roku 2010  v prípade 

pridelenia rozpočtu SNM predpokladá dokončiť stavbu zrubovej maštale a expozičné zariadenie 

a sprístupnenie usadlosti. Vzhľadom k náročnosti realizačných prác je výstavba usadlosti a jej 

následné expozičné zariadenie rozdelená na niekoľko období, z čoho je doposiaľ realizovaná stavba 

obytného zrubového domu a dvojpriestorová stodola. Z celkových nákladov realizácie v roku 2009 

vo výške 100.000,14  bolo 0,14 € hradené z vlastných výnosov SNM-MT.  Na celkové ukončenie 

celej usadlosti sú potrebné ďalšie náklady vo výške 32.112 €. 

19. SNM-Dlhodobé ukončenie zbierkového fondu, II. etapa    50 000 € 

Čerpanie          50 000 €  

Realizáciou II. etapy vyhotovenia konštrukcií krytých skládok dochádza k ďalšiemu 

skvalitneniu dlhodobo uložených konštrukcií rozobratých objektov ľudovej architektúry z rôznych 

oblastí Slovenska. Vybudovaná skládka so zastavanou plochou 160 m2 zvyšuje ich celkovú plochu 

na 320 m2 . Projekt predpokladá vybudovanie tretej samostatnej skládky s pevným podkladom 

a drevenou nosnou konštrukciou strechy s jeho situovaním mimo prehliadkovej trasy. Celkové 

náklady na realizáciu projektu boli vo výške 50 000,07 € (vo výške 0,07 € bol z vlastných 

prostriedkov SNM-MT). Novovybudovaný úložný priestor  splnil všetky požiadavky na kvalitné 

uloženie a ochranu uložených drevených prvkov objektov z hľadiska kvality ale aj 

z bezpečnostného a estetického hradiska.  

20. SNM-Modernizácia EPS. EZS a kamerový systém – Levoča   26 000€ 

 Čerpanie          26 000 € 

 Prostriedky boli čerpané na modernizácia EPS. EZS a kamerový systém v objektoch Nám. 

Majstra Pavla č. 40 a č. 20a vo Výskumnej stanici pod Spišským hradom.  Realizáciou došlo 

k ďalšiemu zvýšeniu požiarnej bezpečnosti a  ochrany zbierok v objektoch SNM.   

21. Úložný mobiliár do depozitára SNM – Červený Kameň    24 000€ 

 Čerpanie          0,00 € 

 Z dôvodu náročnej prípravnej fázy i samotnej realizácií akcia bude dokončená až v roku 

2010. V sledovanom období bol realizovaný v zmysle zákona o verejnom výber zhotoviteľa na 

dodávku diela z Českej Republiky.  

22. SNM-Modernizácia osvetlenia expozícií – Levoča     49 000€ 

Čerpanie          0,00 € 

Z dôvodu náročnej prípravnej fázy i samotnej realizácií akcia bude dokončená až v roku 

2010. V sledovanom období boli pripravované podklady na realizáciu verejného obstarávania. 

Projektovú dokumentáciu SNM-Spišské múzeum zabezpečilo vo výške 2 380€.  

23. SNM-Archeologický minskanzen      5 000€ 



 Čerpanie         5 000€ 

V rámci projektu bol vytvorený vstupu do priestoru Archeologického minsiaknzenu, a to 

stavebný otvor z dvora SNM-Archeologického múzea na parcelu za objektom. Otvor bol 

zabezpečený serióznymi kovovými dverami v definitívnom vyhotovení.  

24. SNM-Akvizície zbierkových predmetov      90 000€ 

 Čerpanie         90 000€

  

Nákupmi boli zabezpečené pre SNM v zmysle rozhodnutia Nákupnej komisie SNM tieto zbierky: 

Súbor kovových, hlinených a sklenených predmetov z doby rímskej zo Zohora, Dokumenty 

z archívu  Michala Francisciho, Dámske letné šaty z ľanového plátna prírodnej farby zdobené 

výšivkou, Oltárny obraz, Nanebovzatie Panny Márie (1762-1763), Dagerotypie (50 ks), Francúzska 

honosná husárska dôstojnícka šabľa z roku 1743, Fotografický album kožený s mosadznou 

montážou a dobovými fotografiami Fotografický album, kartónový obal s dekoratívnou plastickou 

tlačou a dobovými fotografiami, Mineralogická zbierka zo zaniknutých banských lokalít Slovenska, 

Predmety predstavujú súčasť pôvodných zariadení usadlostí z regiónov Liptov a Turiec, ktoré sú 

realizované v SNM – Múzeu slovenskej dediny v Martine., Zbierka chrobákov Malej Fatry, 

Minerály, rôzne lokality, Slovensko , Kolekcia fosílií z rôznych zahraničných lokalít , Kolekcia 

fosílnych článkonožcov z lokality Plášťovce, Mykologický herbár Dr. Hagaru, Eugoa okalii Bucsek, 

Bábkový súbor z pozostalosti Františka Dubského, váza a džbán od Heřmana Landsfelda, od pani 

Landsfeldovej (dcéry H. Landsfelda), fajansa, súbor predmetov - pozostalosť po Heřmanovi 

Landsfeldovi, od Reného Ondrisa, Kávový servis s dekorom „filozofov“, Holandský maliar 2. 

polovice 17. storočia: Krajina s mostom a figurálnou štafážou, drevo, olej, v.: 22,2 cm, š.: 25,9 

cm, s rámom: v.: 39 cm, š.: 42 cm., Lekárnice náčinie  280 ks, Medená pokladnička, Grófka Anna 

Csáky (rod. Nohrmann–Ehrenfels). Kresby. 1871, Preparovaná trofej vlka dravého.  

25. SNM-Nákup slovacík-akvizície zo zahraničia     33 000€ 

 Čerpanie           7 170€ 

 Zo slovacík SNM nadobudlo kúpou v zahraničí súbor kovových pohárov zo Španiej doliny 

a listinu z 18. storočia. Tieto budú použité v rámci expozície na Bratislavskom hrade. Dočerpanie 

rozpočtu na nákup slovacík bude realizovaný v roku 2010.  

 

Podprogram 08S0108 Múzeá menšinových kultúr  

26. SNMm – Štrukturovaná kabeláž v Zsigraovej kúrií   7 610€ 

 Čerpanie         7 610€ 

 Predmetná investičná akcia v objekte Zsigrayovej kúrii na Židovskej ulici č. 17 v Bratislave 

bola realizovaná v súvislosti s odovzdaním  budovy do užívania, presunom administratívy do jej 

priestorov a rozšírením stálej expozície. Zhotoviteľom akcie bola  spoločnosť NETLAB Bratislava. 

Realizáciou sa vytvorili podmienky na používanie Internetu a VOIP telefónovania.  

27. SNMm – Akvizície zbierkových predmetov     23 000€ 

 Čerpanie         23 000€ 

 Nákupmi boli zabezpečené pre SNM v zmysle rozhodnutia Nákupnej komisie SNM tieto 

zbierky: Ukazovadlo bez retiazky, zdobené hviezdičkami, s manžetou a hebr. textom,  dĺžka 220 

mm, striebro, váha 55 g, v hornej časti viacero značiek, Ukazovadlo- rohovina, slonová kosť, 



neurčená kosť, striebro, chýba očko aj retiazka. dĺžka 250 mm, lampa šabatová sekundárne 

prerobená na sviečky, chýbajú odkvapové žliabky na olej, mosadz, výška 510 mm, Korenička 

štvorboká, filigránová na štyroch šošovkovitých nožičkách, so štyrmi malými zástavkami a jednou 

na vrchole, chýbajú dvierka, značenie na bočnej strane, výška 205 mm., striebro, váha 116gr, 

chanukija lavicová, len torzo, mosadz, výška 220 mm, čiapka železničiara z obdobia Slovenského 

štátu, so šiltom, čierna vlna, podšitá a zateplená, s chlopňami na uši s mosadzným gombíkom,  

Misa sederová, v strede Magen David, na zadnej strane nápis Made in Czechoslovakia, biela 

keramika, priemer 270 mm, Obraz bez rámu -Shraga Weil, akryl na plátne rozmery 1250x980 mm. 

Názov obrazu je Hecatomba kníh, ktorý pochádza zo seriálu malieb Apocryphi z imaginárnej 

knižnice z rokov 2006-2007 zachytávajúce mytologické a literárne postavy, Loti, Pierre: Le 

Désert.(Púšť) Fragments od Tuvia Beeriho. Exemplár číslo IV.20 originálnych papierových hárkov 

s fr. textom, ktoré  obsahujú 8 farebných rytín signovaných maliarom v originálnom kartónovom 

obale, Plastika, drevená, ručne vyrezávaná, Mojžiš s dvojdoskou desatora výška 390 mm a šírka 95 

mm, József R. JUHÁSZ: HIS MASTER´S VOICE I.-IV. 2007, cyklus serigrafií, Vizitka s podpisom K. 

Thalyho, Zbierkové predmety do  novej stálej expz. v kaštieli I. Mádacha v Dolnej Strehovej, 

Zbierkové predmety historického charakteru do novej časti stálej expozície SNM-MKMS, Maďari na 

Slovensku  1948-1989, Obrus z háčkovanej čipky, Maľovaná truhlica, Evanjelium z dreveného 

kostola v Topoli, Kroj bardejovskej doliny (mužský, ženský, detský - chlapčenský, dievčenský), 

Kroj humenskej doliny (mužský, ženský, detský - chlapčenský, dievčenský), kroj kamienskej doliny 

(mužský, ženský, detský - chlapčenský, dievčenský), Kroj medzilaboreckej doliny (mužský, ženský, 

detský - chlapčenský, dievčenský), Kroj svidníckej doliny (mužský, ženský, detský - chlapčenský, 

dievčenský), roj údolskej-jakubianskej doliny (mužský, ženský, detský - chlapčenský, dievčenský), 

súbor drevených plastík, súbor drevených a kovových (plechových)  predmetov, súbor odevných a 

textilných  predmetov, Vybavenie a zariadenie nemeckej domácnosti, odevné súčasti pôvodnej 

nemeckej domácnosti, Kolekcia plagátov k divadelným predstaveniam spolku Vinohradská richta  v 

Bratislave z rokov 1930 – 1938, Kolekcia výtvarných diel Václava Fialu s rómskou tematikou.                                                                                                                                                                                        

28. SNMm – Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrií     75 348€ 

 Čerpanie         13 650,95€ 

 Na stavbu výťahu sa rozpočet nečerpal, v danom období sa pripravovala projektová 

dokumentácia a zabezpečovalo sa stavebné povolenie.  

29. SNMm - Projektová dokumentácia k ROP-Sereď     293 148€ 

 Čerpanie         26 683,91€  

 Finančné prostriedky boli čerpané na prípravu materiálov na verejné obstarávanie.  

30. SNMm – Oplotenie areálu múzea holokaustu v Seredi   20 000€ 

 Čerpanie         20 000€   

 

Štrukturálne fondy a granty, investičná časť  

Grant finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

Generálna oprava šindľových striech v SNM - Múzeu Slovenskej dediny v Martine  

Financovanie akcie je kryté z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 

mechanizmu a štátneho rozpočtu. V sledovanom období sa pokračovalo v  realizácií akcie, ktorého 

celkový rozpočet je 400.446 € (12.063.833,12 Sk).  Na rok 2009 je naplánovaná  oprava ďalších 



11 objektov a do 30.6.2009 boli opravené strechy na 2 objektoch o celkovej rozlohe 499,97 m2, 

oprava strechy tretieho objektu bola je v konečnej fáze. Z celého projektu(23 stavieb ľudovej 

architektúry) bolo dokončených 21 objektov. V roku 2010 ostáva podľa plánu rozpočet vo výške 

52 272,85 €. Z kurzového rozdiele €/SK vznikla v grante pozitívna rezerva, ktorú SNM mieni použiť 

so súhlasom riadiaceho orgánu na ďalšie technické zhodnotenie objektov v Múzeu slovenskej 

dediny.   

Oprava striech v MSD v Martine a v skanzene vo Svidníku   

Napriek pozitívnemu hodnoteniu akcie počas celého hodnotiaceho procesu, pre nedostatok 

finančných prostriedkov v grante Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

na financovanie akcie neboli pridelené ďalšie finančné prostriedky.  

 

Štrukturálne fondy  

Operačný program základná infraštruktúra 

Rekonštrukcia kotolne a SNM-MUK Svidník, OPZI-3.1.4. 2004-PO-0062 

Akcia bola úspešne vyúčtovaná. V období rokov 2010 až 2014 bude nutné predkladať na riadiaci 

orgán monitorovacie správy.    

Stavebná obnova a renovácia pamätného domu K. Mikszátha v Sklabinej,  OPZI-3.1.4. 

2004-BB0137 

Akcia  bola vyúčtovaná. Nakoľko SNM riešil vyúčtovanie výslednou refundáciou, MK SR rozhodlo a 

prostriedky takto získané SNM použilo z časti na Rekonštrukciu kotolne SNM na Žižkovej 20 a na 

úhradu nákladov pre projektanta realizačného projektu Depozitár pre SNM-Múzeum Červený 

Kameň.   

Regionálny operačný program  

Na základe požiadavky SNM boli MK SR poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie 

projektových dokumentácií pre nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu štyroch objektov 

SNM (uvádzame v hodnotiacej časti Kapitálového príspevku v bode 4). Žiadosti boli podávané 

v mene MK SR v prospech SNM. Rozpočet jednotlivých akcií je takýto: Rekonštrukcia päťhrannej 

veže NKP, Zámok Bojnice 981.500,74€, Rekonštrukcia budovy SNM-Múzeum A. Kmeťa v Martine 

1.905.851,34€, Rekonštrukcia budovy Mäsiarska 18 v Levoči 1 862 593,06€ a Obnova barokového 

kaštieľa Modrý Kameň 2.482.956,76€.  Posledne uvedený projekt riadiacim orgánom, MV a RR SR 

nebol schválený.  

Dar  Nadácie SPP a z SPP na realizáciu rekonštrukcií  

SNM v roku 2008 získalo dar na Rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – kúrie 

v Blatnici s investičným nákladom 99.582 € ( 3.000 tis. Sk). SNM v Martine sa             na 

realizácii uvedeného projektu podieľa vo výške 5.311 € (160 tis. Sk). Začiatok realizácie projektu 

z dôvodu opakového výberu dodávateľa sa posunul na máj 2009. V 1. polroku 2009 boli na 

uvedenú aktivitu čerpané finančné prostriedky vo výške 23.877,18 €. Ukončenie realizácie je 

plánované v 3. štvrťroku 2009.   

Druhým projektom z daru Nadácie SPP je Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Dolnej Krupej.  

V sledovanom období sa realizovali prieskumné práce, reštaurátorské práce, rekonštrukčné práce 

v suteréne a parku areálu. Vzhľadom k náročným reštaurátorským procesom SNM požiadalo SPP 

o súhlas na čerpanie rozpočtu do konca júna 2010.  



Program cezhraničnej spolupráce HU – SK 

Dve žiadosti, ktoré SNM vypracovalo vo svojej réžii kvôli formálnym chybám neboli schválené. Boli 

to:  Projektová dokumentácia na Múzeum podunajskej dediny v Čunove a projekt pod 

názvom Spoločné dedičstvo Madách. Po vyhlásení druhej výzvy sa projekt na akciu Spoločné 

dedičstvo Madách po dopracovaní sa podal znova v septembri 2009.   

 

Program cezhraničnej spolupráce AT – SR  

Ďalší z riešených projektov v sledovanom období je chvályhodná aktivity SNM-MLŠ 

v Modre, v rámci ktorého sa plánuje Múzeum slovenskej keramiky a veľký počet kultúrnych aktivít 

s Rakúskym partnerom Österreichisches Museum für Volkskunde, Wien. V rámci akcie by sa mala 

vykonať rekonštrukcia schátralého objektu (Hajdúškov dom) v Modre.  

Program cezhraničnej spolupráce PR – SR  

 SNM-MUK v programe cezhraničnej spolupráce oslovil ešte v roku 2009 dvoch partnerov  

z Poľskej republiky, a to Muzeum Rzemiosła v Krośnie a Muzeum Budownictwa Ludowego 

v Sanoku. V rámci rozpočtu na kapitálový transfér SNM by sa mala vykonať rekonštrukcia 

nedostaveného Vstupného objektu vo Svidníku, ktorý dostane novú funkčnú náplň.  

 Rozpočet na vypracovanie posledne dvoch citovaných projektov sa realizuje na základe 

objednávky MK SR a ich zhotoviteľom je Regionálna poradenská spoločnosť a.s.  

 
 
 

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov  
 

 
SNM ako celok 
 
 Príspevok zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť v roku 2009 dosiahol sumu 7 302 356 €, 

čo je mierne zvýšenie o 3 777 € v porovnaní s rokom 2008, t.j. o 0,05%. V tejto sume sú zahrnuté 

výdavky na bežnú činnosť 6 225 020 € a na prioritné projekty v sume 1 077 336 €.  

 

 
2008   2009 

Príspevok na činnosť 7 298 579 7 302 356 

Vlastné výnosy 4 330 213 3 755 791 

    z toho: z predaja služieb a tovaru 3 083 550 2 516 717 

                v tom: z prenájmu    356 469    289 435 

                            zo vstupného 2 363 905 1 995 740 

                ostatné výnosy 1 336 520 1 431 968 

Výnosy celkom 12 965 312 12 490 115 

 

 Celkové vlastné výnosy poklesli  v roku 2009 s porovnaním roku 2008 o 574 422 €, hlavne 

z dôvodu zníženia tržieb od návštevníkov pre všeobecnú hospodársku krízu o 368 165 €, z dôvodu 

zníženia tržieb z prenájmov o 67 034 € a zníženia tržieb za archeologický výskum o 29 408 €.  

Výnosy vďaka príspevkom od partnerov a sponzorov SNM, ako aj vďaka grantom z eurofondov boli 

na porovnateľnej úrovni, ako v roku 2008, t.j. príjmy od Agentúry pre vývoj a výskum v sume 



22 248 €, z ESF 31 815 €, prostriedky z Európskeho hospodárskeho priestranstva a Nórskeho 

kráľovstva včítane spoluúčasti vlády SR v sume 196 559 €, financie z Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja v sume 40 660 €, granty priamo z Európskej komisie v sume 21 753 €, 

sponzorské z Poštovej banky 100 000 € a od ďalších sponzorov v čiastke 31 050 €.  Ďalšie členenie 

výnosov podľa funkčnej klasifikácie vidieť z nasledovných tabuliek:  

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 

 
    2008    2009 

Príspevok na činnosť   5 443 935 5 938 678 

Vlastné výnosy   4 216 955 3 582 088 

    z toho: z predaja služieb a tovaru   3 043 783  2 387 909 

                z toho: z prenájmu + ost.      594 370    411 133 

                            zo vstupného   2 339 707 1 976 776 

                ostatné výnosy   1 225 254 1 323 957 

Výnosy celkom 10 886 144 10 844 723 

 

08.2.0.8  Menšinová kultúra 

 
     2008 2009 

Príspevok na činnosť  1 854 644 1 363 678 

Vlastné výnosy     113 258    173 703 

    z toho: z predaja služieb a tovaru       39 767      42 731 

                z toho: z prenájmu + ost.         4 016        6 875 

                            zo vstupného       24 198      18 964 

 Ostatné výnosy     111 266    108 011 

Výnosy celkom  2 079 168 1 645 392 

 

 

SNM – Generálne riaditeľstvo 

Porovnanie  vlastných  výnosov                                                      v eurách 

 rok 2008 rok 2009 

Dotácia zo ŠR 1 902 277 2 020 820 

Vlastné zdroje 120 693 56 783 

Iné výnosy 850 561 775 441 

SPOLU 2 873 531 2 853 044 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v roku 2009 vyššie o 118 543 €, t.j. o 6,23 %. Dotácia zo 

štátneho rozpočtu pre SNM – GR na bežnú činnosť činila v sume 1 504 310 € (v roku 2008: 

1 501 361€) a na prioritné projekty v čiastke 516 510 € ( v tom na kultúrne aktivity 134 000 €, na 



prezentáciu kultúrnych aktivít v zahraničí 27 800 €; na projekt informatizácie 264 050 €; akvizície 

knižničných fondov 13 100 €; na stratégiu a rozvoja múzeí 77 560 € = v tom Škola v múzeu 

34 360 € a expozícia na Bratislavskom hrade 43 200 €). Finančné prostriedky určené na prioritné 

projekty a na bežnú činnosť boli vyčerpané v plnom rozsahu. 

SNM – Generálne riaditeľstvo v  roku 2009 už nedosiahlo taký výrazný nárast vlastných 

výnosov ako v roku 2008, kedy tento nárast v porovnaní s rokom 2007 bol až o 30 787 tis. Sk, t.j.  

55,19 %. V roku 2008 toto zlepšenie bolo dosiahnuté predovšetkým výnosmi z prenájmov budov 

a zariadení v sume 73 226 € (zo sumy 120 693 €). V roku 2009 vplyvom všeobecnej hospodárskej 

krízy  už výnosy z prenájmov budov boli len 26 779 €, t.j. plnenie na 36,57 %.  

Nezanedbateľnou časťou príjmov SNM – GR 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;  výsledkom  sú  napr. aj tržby od firmy 

SIEMENS  v sume 13 277 € za klubové karty, výnosy z bežných transférov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy za 93 772 €, tržby za letný tábor v sume 3 866 € a pod.   

 
Archeologické múzeum 
 

Porovnanie celkových výnosov  (v € ) 

  

Rok 2008 

 

rok 2009 

Tržby            602        134 734 66 441 

Tržby za predaj publik. 604 1 062 517 

Tržby ost.    48 297 30 783 

Tržby z predaj IM         651 0 0 

SPOLU 184 093 97 741 

 

           Vlastné tržby a výnosy dosiahli za rok 2009 výšku 66 958,- €.  V porovnaní s rokom 2008 

poklesli vlastné výnosy  o 68 838,- €, čiže o 47%. Treba zdôrazniť, že rok 2008 bol v SNM-AM 

mimoriadne úspešný z dvoch dôvodov: –z hľadiska úplne mimoriadneho záujmu návštevníkov o 

výstavu Théby mesto bohov a faraónov, ako aj  finančne veľmi prínosnému archeologickému 

výskumu na trase diaľnice. Tržby zo vstupného poklesli v roku 2009  na „normálnu úroveň“, akú 

možno očakávať v ťažko prístupnej lokalite a to isté sa týka aj príjmov za archeologické výskumy. 

Príjmy za vykonané  archeologické výskumy podľa Zák. 49/2002, dosiahli v roku 2008  sumu 82 

944 €, v porovnateľnom období v r. 2009 boli tržby za arch. výskumy 53 544,- €,  čiže poklesli o  

 35,5%.  Ostatné tržby  poklesli o 17 514,- €. Pripomínam, že v roku 2007 vlastné tržby a výnosy 

činili 1363 tis. Sk (45 243,- €), z toho 389 tis. Sk (12 912,- €) tržby z návštevnosti a 960 tis. Sk 

(31 866,- €) tržby za arch. výskumy. 

 

Porovnanie návštevnosti 

 rok 

2008 

rok 

2009 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície  a výstavy 31 729 10 481 -302 



SPOLU: 31 729 10 481 -302 

 

    Ku dňu 31.12.2009 dosiahla návštevnosť v SNM – Archeologickom múzeu 10 481 platiacich 

osôb. Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2008 SNM – AM zaznamenalo nižšiu návštevnosť             

o 21 248 osôb, čo je nepochybne  dôsledkom ukončenia výstavy Théby – mesto bohov a faraónov.  

 

Tržby zo vstupného (v €  ) 

 rok 2008 

 

rok 2009 

 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 50 953 12 043 -423 

SPOLU: 50 953 12 043 -423 

 

V roku 2009 oproti roku 2008 klesli tržby zo vstupného o 38 910,- € . čiže o 76 %. čo je, 

ako sme predpokladali bezpochyby dôsledkom ukončenia mimoriadne úspešnej výstavy Théby 

mesto bohov a faraónov.  Príjmy v roku 2009 sú  porovnateľné s obdobím roku 2007 a vysoko 

prekračujú hodnoty z roku 2006.  

 

 

Historické múzeum v Bratislave s pracoviskami v Holíči a v Pezinku 

Vlastné výnosy podľa sledovane schémy dosiahli ku dňu 31.12.2009 objem 23 311 €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 klesli o 14 198,13 €. Takýto výrazným pokles bol spôsobený 

uzavretím výstavných a expozičných priestorov v Hradnom paláci Bratislavského hradu.  

 

Porovnanie celkových výnosov (v €) 

 2008 2009 

Tržby zo vstupného  602 37 343,16 23 311,00 

Tržby za predaj publik.  604 165,97  

Tržby ost.  649   

Tržby za predaj IM  651   

SPOLU 37 509,13 23 311,00          

Vlastné výnosy pozostávajú z tržieb zo vstupného vo výške 23 311,00 €.  

V roku 2009 navštívilo expozície a výstavy SNM-HM 27 606 návštevníkov, z toho 

neplatiacich 13 166. Treba však poznamenať, že návštevnosť múzea bola na Bratislavskom hrade 

výrazne obmedzená rekonštrukciou Bratislavského hradu. 

Porovnávanie návštevnosti s rokom 2008 nie je možné, pretože v roku 2009 boli 

uzatvorené hlavné výstavné a expozičné priestory múzea na Bratislavskom hrade. 

 

Porovnanie návštevnosti 

 2008 2009 
% k roku 

2008 

Bratislavský hrad 17 290 27 606 39,22 

Tržby zo vstupného (v €) 

         2008 2009 % k roku 



2008 

SNM-HM 37 343,16 23 311 -38,96 

 

Samotné tržby SNM-HM na Bratislavskom hrade predstavovali v roku 2008 objem 

finančných výnosov v objeme 11 850,- € (357 tis. Sk) a 6 638,- € (200 tis. Sk) bola suma, ktorú 

získalo múzeum od SNM-Prírodovedného múzea ako podiel na vstupnom na výstave Ako sme žili? 

Slovensko v 20. storočí na Vajanského nábr. 2. 

Prenájom 

Netýka sa SNM-HM. 

Iné zdroje 

Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii výstavného projektu Košický zlatý poklad  

s Bratislavským samosprávnym krajom, na základe ktorej múzeum získalo 1500,- €. 

 

Hudobné múzeum v Bratislave s pracoviskom v Dolnej Krupej 

Celkové výnosy Hudobného múzea dosiahli (okrem príspevku) v roku 2009 výšku 98 985 €. 

V porovnaní s účtovným stavom, v roku 2009 predstavovali výnosy čiastku 25 432 € (bez daru 

SPP, ktorého zostatok bol v sume 73 553 €). V roku 2009 sme transferom zo štátneho rozpočtu 

dostali čiastku 276 123 €; v tom: na bežné výdavky 246 623 €, prioritné projekty 29 500 € – BT, 

za kultúrne poukazy v rozpočtovom opatrení 238 € (získali sme však 371 poukazov) a na 

kapitálové výdavky 2 200 € na ochranu fondov. 

 

Porovnanie celkových výnosov (v €) 

 
2008 2009 

Tržby z predaja služieb   602     21 211 17 401 

Tržby za predaný tovar   604 33 0 

Tržby ost.              649,648 0 8 031 

SPOLU: 21 244 25 432 

BT mimo VS        687 174 268 73 553 

SPOLU: 195 512 98 985 

 

Vlastné výnosy (okrem transferu mimo VS) za rok 2009 predstavujú čiastku 25 432 €; 

z toho tržby sú v sume 17 401 €. Oproti výnosom porovnateľného obdobia roka 2008 tržby klesli 

o cca 18%. S poklesom tržieb sme počítali aj pri tvorbe rozpočtu, vzhľadom na zníženie tržieb 

z Dolnej Krupej kvôli prebiehajúcej obnove. Podiel na vlastných výnosoch majú najmä tržby 

z prenájmov, potom zo vstupného a tržby za služby bádateľom (kopírovanie apod.) Tržby boli 

použité najmä na krytie nákladov spojených so zabezpečovaním prevádzky. Súčasťou výnosovej 

zložky v roku 2009 je aj finančné plnenie za poistnú udalosť (2 853 €) a ostatné výnosy 

(zúčtovanie rezerv 5 178 €). 

Tržby zo vstupného v Hudobnom múzeu nezodpovedajú počtu návštevníkov výstav múzea. 

Možnosť výberu vstupného nám zostáva iba v Dolnej Krupej. V priebehu roka sme z našich 

prostriedkov (prioritný projekt) realizovali výstavu Muzika etnika a vstupné bolo inkasované 



v rámci vstupenky do budovy na Vajanského nábreží, teda uvedená akcia nám v účtovníctve 

figuruje iba v nákladovej časti napriek tomu, že výstavu navštívilo viac než 10000 osôb. Rovnako 

sme do rozpočtu neinkasovali ani čiastku zo vstupného do našej expozície v bašte Luginsland 

(trvanie do 30.9.2009 s návštevou 5 487 osôb). Z toho dôvodu v celkovom hodnotení múzea 

vykazujeme iba počet návštevníkov Kaštieľa D. Krupá, v roku 2009 v počte 4 076 osôb. Napriek 

prácam na obnove kaštieľa má počet návštevníkov vzrastajúcu tendenciu (v porovnaní s rokom 

2008 - 3 505 osôb, navýšenie o 14%). 

 

Porovnanie návštevnosti 

 2008 

 

2009 

 

% zmena oproti roku 

2008 

Expozície a výstavy Hrad                    

nevykazovali sme 

Hrad  (bašta)             

                           

5 487           

 

 Vajanského 

nevykazovali sme 

Vajanského  

 D. Krupá      

3 505 

D. Krupá           

4 076 

+14 % 

 

Tržby zo vstupného  (v €) 

 2008 

D. Krupá 

2009 

D. Krupá 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 1 958 4 015 +51% 

 

Na náraste vstupného sa podieľal nielen zvýšený počet návštevníkov, ale aj mierne zvýšené 

vstupné - upravená suma cenovým výmerom č. 44/2009 (od 19.5.2009). Suma za prijaté kultúrne 

poukazy sa nám premietla do príspevku.  

 

Prírodovedné múzeum v Bratislave 

Porovnanie celkových výnosov  (v €) 

  

rok 2008 

 

rok 2009 

Tržby z predaja služieb    602     113 734 98 573 

v tom: tržby zo vstupného        108 486 95 059 

           ostatné tržby za mat., tovar a služby 1 261 798 

           Týždeň objavov 3 987 2 716 

Tržby za predaný tovar  604 6 252 3 376 

Ostatné výnosy  649 0 0 

SPOLU 119 986 101 949 

Výnosy z BT od ostat. subjektov  681, 687 4 282 4 780 

SPOLU 124 268 106 729 



Vlastné výnosy a tržby dosiahli k 31.12.2009 výšku 98 573 €. V tabuľkovom porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 sú nižšie o 18 037 € (o 13,3,%). Najväčší podiel na vlastných 

výnosoch predstavujú tržby zo vstupného vo výške 95 059 €.  V tejto sume nie sú zahrnuté tržby 

za vstupné formou kultúrnych poukazov, čo predstavuje 22 665 €.   Podiel na vstupnom – 

výstava ŠANGRI-LA  pre FREY s.r.o.  tvoril 70 683 € a odvod za vstupné z kultúrnych poukazov 

ďalších 9 671 €, podiel na spoločnom vstupnom bol celkom 80 354 €. 

Tržby za  letný tábor Týždeň objavov sú 2 716 €, z týchto výnosov sú hradené náklady na 

aktivity v rámci letného tábora, ktorý sa konal  v 2 turnusoch.  Tržby v rámci Medzinárodného 

stretnutia zberateľov nerastov a skamenelín vo výške 774 € pokryli náklady na prevoz výstavných 

prvkov a ďalšie náklady, pretože podujatie sa konalo vo Výstavnom pavilóne Podhradie na Žižkovej 

ul., nie v sídelnej budove SNM.  

Vzhľadom na rekonštrukciu priestoru vstupenkovej pokladnice bol v mesiacoch február až 

august 2009 obmedzený predaj  publikácií a doplnkového tovaru, čo sa premietlo v znížení tržieb 

o 2786 €. V roku 2009 PM testovalo nový softvér na predaj vstupeniek ako prvé múzeum v rámci 

SNM, čo bolo za plnej  prevádzky a v čase zvýšeného záujmu návštevníkov (dve prioritné výstavy 

v sídelnej budove)  z  viacerých dôvodov náročné. 

 

Porovnanie návštevnosti 

  

 rok 2008 

 

rok 2009 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 79 395 105 126  

z toho: neplatiaci    15 243 17 027  

            podujatia ostatnej 

            prezentač. činnosti 

 

 

 

16 412 

 

 

z celk. počtu návštevníkov  

vstup na kultúrne poukazy 

  

12 512 

 

 

SPOLU 79 395 105 126 + 32,4 

 

Od začiatku roka 2009 bola v sídelnej budove SNM prístupná výstava SNM-PM 

a Geologického ústavu SAV „Planéta, na ktorej žijeme“, ponuku pre verejnosť od marca 2009 

rozšírila zahraničná výstava ŠANGRI-LA.  Obe výstavy boli aktuálne doplňované mnohými 

zaujímavými sprievodnými podujatiami. Veľký záujem verejnosti sa prejavil  výrazným zvýšením 

návštevnosti v porovnaním s rokom 2008 o 32,4%.    

Tržby zo vstupného (v €) 

  

rok 2008 

 

rok 2009 

% zmena oproti 

 roku 2008 

Expozície a výstavy 108 486 95 059  

v tom: programy 

Objavovňa, lektoráty  

 

597 

 

175 

 

SPOLU 108 486 95 059 - 12,4 

 

Vlastné výnosy v roku 2009 vo výške 98 573 € predstavujú najmä tržby zo vstupného vo 

výške 95 059 €, v menšej miere sú to ostatné tržby. V tržbách zo vstupného sú zahrnuté aj 



programy pre žiakov a študentov v rámci Školy v múzeu,  lektoráty na aktuálnych výstavách a 

lektoráty v prírodovedných expozíciách. Veľký záujem verejnosti a zvýšená návštevnosť  cca 6 300 

osôb bola tiež v rámci Noci múzeí a galérií 2009, tržby zo vstupného v tento deň predstavovali  

4 943 €, záujmu návštevníkov sa tešilo aj Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a 

skamenelín.  

Porovnanie tržieb v roku 2008 a v roku 2009 (zníženie o 12,4%) nevyjadruje objektívne 

výšku a pomer tržieb, pretože výnosy zo vstupného formou kultúrnych poukazov nie sú započítané 

v tržbách, ale ako výnosy z bežného transferu. 

 

Múzeum Červený Kameň v Častej 

Porovnanie celkových výnosov  (v € ) 

 
rok 2008 rok 2009 

Tržby z predaja služieb   602     403 605 353 728 

Tržby za predaj publik. 604 8 232 7 498 

 Aktivácia tovaru      621 299 -96 

 Ostatné výnosy      648 + 653 + 663 + 685 + 687 1 493 44 953 

SPOLU 413 629 406 083 

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku 406 083 €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 sú vlastné výnosy nižšie o 7 546 €. Zvýšenie ostatných výnosov 

ovplyvnili úhrady nákladov súvisiacich s realizáciou výstav „Salón výtvarníkov“ a „Štúdio Pelechov, 

Tavená sklenená plastika“ v júni – septembri 2009 – zmluvy o spolupráci s vystavovateľmi (3 600 

€), príspevok od €ópskych spoločenstiev na úhradu faktúry za projektovú dokumentáciu na 

Depozitár          (15 131 €), sponzorský príspevok z Poštovej banky na výsadbu letničiek vo 

francúzskom parku        (2.000 €) a úhrada za zapožičanú perkusnú pištoľ Štátnemu archívu v Šali, 

ktorá bola odcudzená  (903 €).    

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby z predaja služieb 353 728 € , v porovnaní 

s rokom 2008 sú nižšie o 49 877 €.  V sledovanom období dosiahla návštevnosť v Múzeu Červený 

Kameň 129 590 osôb. Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2008 sme zaznamenali nižšiu 

návštevnosť o 26 830 osôb.  

    Tržby z prenájmu sme získali vo výške 105 553 €, v porovnaní s rokom 2008 (131 723 €) 

sú nižšie o 26 168 €. V roku 2009 bolo zrušených, pravdepodobne z dôvodov hospodárskej krízy až 

78 rezervovaných firemných i súkromných akcií. Najvýznamnejšími z nich boli firemné akcie 

Tatrabanky, ZSE, 2 – dňové akcie – hradovanie a pripravovaných koncertov.   

    

Porovnanie návštevnosti 

  

rok 2008 

 

rok 2009 

% zmena oproti roku 

2008 

Expozície a výstavy 156 420 129 590 -17,15 

SPOLU 156 420 129 590 -17,15 

Tržby zo vstupného  (v € ) 

 
rok 2008 

 

rok 2009 

% zmena oproti 

roku 2008 



Expozície a výstavy 271 858 246 721 -9,25 

SPOLU 271 858 246 721 -9,25 

 

   Tržby zo vstupného sú nižšie o 25 137 € v porovnaní s rokom 2008. V tržbách zo 

vstupného nie je príjem za vyzbierané kultúrne poukazy v hodnote 7 901 €, o uvedenú sumu bol 

navýšený príspevok na činnosť.   

Už začiatok roka 2009 signalizoval budúci trend návštevnosti – klesajúci trend, jednoznačne to 

možno nazvať, že kríza sa prejavila ako celospoločenská diagnóza. Mnohé cestovné kancelárie 

stornovali svoje objednávky z dôvodu nezáujmu ich klientov a tiež niektoré cestovné kancelárie 

ukončili spoluprácu s hradom Červený Kameň z dôvodu ich nesolventnosti.        

 

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave s pracoviskom 
v Košariskách 

Porovnanie celkových výnosov (v €) 

 
Rok 2008 Rok 2009 

Tržby zo vstupného      602        11 214 11 407 

Tržby za predaj publik. 604 220 1 699 

Tržby ost.                     649 0 0 

Tržby z predaj IM         651 0 0 

SPOLU 11 434 13 106 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku 13 106,- €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 stúpli vlastné výnosy o 15 %, z dôvodu dobrého marketingu 

a trvalým skvalitňovaním služieb, najmä v 1. polroku 2009. 

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 11 407 € (87%), teda 

výška vlastných výnosov je závislá najmä od návštevnosti. Ku dňu 31.12.2009 dosiahla celková 

návštevnosť v expozíciách SNM – Múzea SNR v Myjave 38 405 osôb. Oproti porovnateľnému 

obdobiu roku 2008 SNM – Múzeum SNR zaznamenalo vyššiu návštevnosť o 18 345 osôb.  Pri tomto 

ukazovateli ide o nárast návštevníkov v expozíciách múzea.  

 

Porovnanie návštevnosti 

  

Rok 2008 

 

Rok 2009 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície  a výstavy 20 060 38 405 + 91 % 

 

Tržby zo vstupného (v €) 

  

Rok 2008 

 

Rok 2009 

% zmena oproti roku 

2008 

Expozície a výstavy 11 214 11 407 + 2 % 



 

Podiel na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré v roku 2009 dosiahli 

výšku    1 699 €, čo je nárast oproti roku 2008 o 1 479 €.  

 

 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

   Príjmy za rok 2009 boli vo výške 188 075 € z toho príspevok zo štátneho rozpočtu bol                 

vo výške 140 554 €.  

Tržby zo vstupného boli v porovnaní s rokom 2008 vyššie o 1592 €. V tabuľke v časti prímy               

zo vstupného  uvádzame príjmy bez kultúrnych poukazov. Kultúrne poukazy boli vo výške 3 027 €. 

Príjmy aj s kultúrnymi poukazmi sú 12038 €. 

 

Porovnanie celkových výnosov (v  €) 

             rok 2008             rok 2009 

Tržby zo vstupného 10 446 9 010 

Tržby z predaja publikácii 1 716 1 917 

Sponzorské                   13 508  0 

Zákonné rezervy 11 742 14 638 

Transfery zo ŠR 127 597 140 554 

Tržby za nájom 5 112 5 112 

Výnosy z kapitál. transferov 9 137 9 624 

Ostatne výnosy 8 425 7 220 

SPOLU  187 683 188 075 

 

    V roku 2009 bola návštevnosť múzea nižšia o 2,5 % v porovnaní s  rokom 2008. 

I napriek nižšej návštevnosti, tržby zo vstupného boli v r. 2009 vyššie, vďaka priaznivej 

návštevnosti platiacich návštevníkov na výstave „Život reči“ 

 

Porovnanie návštevnosti 

 rok 2008 rok 2009 

Expozície       18 170       16 354 

Výstavy        3 073       2 671 

Podujatia           1 948         3 586 

SPOLU        23 191      22 611 

 

 

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

Celkové výnosy za rok 2009 dosiahli výšku 1 131 375,94 €.  

 

Členenie výnosov v roku 2009 



rok 2008 
 

v tis. Sk v € 

rok 2009 

Tržby za vlastné výkony a tovar 1 956 64 926,80 61 349,63 

-z toho - tržby z predaja služieb  1 817 60 312,85  58 217,73 

             z toho - tržby zo vstupného 1 563 51 881,60 49 814,35 

                        - tržby z prenájmu 156 5 178,25 8 013,04 

                        - ostatné tržby 98 3 253 390,34 

            - tržby za tovar 139 4 613,95 3 131,90 

Zmena stavu zásob -14 -464,71 -609,43 

Aktivácia 98 3 253 800 

Ostatné výnosy 472 15 667,53 3 352,03 

Zúčtovanie rezerv a opravných 

položiek 

282 9 360,69 0 

Výnosy z bežných trasferov 23 307 773 650,67 825 397,00 

-z toho výnosy z BT zo ŠR 23 255 771 924,58 824 612,00 

Výnosy z kapitálových trasferov 4 809 159 629,56 241 086,71 

VÝNOSY CELKOM 30 910 1 026 023,54 1 131 375,94 

 

V roku 2009 bol  SNM v Martine poskytnutý bežný transfer vo výške 824 612,00 €.  

 

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku 61 349,63 €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku poklesli vlastné výnosy o takmer 5%, t.j. o 3 577,17 €. 

Výraznejší pokles vlastných výnosoch sme zaznamenali v položke tržby zo vstupného, pokles nastal 

aj v položke ostatné tržby a tržby za tovar. Naopak, tržby z prenájmu vzrástli o takmer 55%.   

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného – v roku 2009 bol tento 

podiel 95%.  V roku 2009 bol opätovne aplikovaný systém kultúrnych poukazov. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 SNM v Martine zaznamenalo pokles návštevnosti o cca 11%, . 

najmä z dôvodu, že podujatia národopisného roka v Múzeu slovenskej dediny boli v roku 2009 vo 

výraznej miere v priebehu I. polroka 2009 ovplyvnené nepriaznivým počasím a prvé tohtoročné 

podujatie, inak divácky atraktívne,  muselo byť zrušené z dôvodu vyhlásenia štátneho smútku. 

V jednotlivých zložkách SNM v Martine bola zmena návštevnosti rôznorodá a závislá najmä od 

ponuky výstav. Aj napriek tomu, že dlhodobo si tendenciu nárastu návštevnosti zachováva Múzeum 

slovenskej dediny, tohto roku sme zaznamenali v návštevnosti výrazný pokles už z vyššie 

spomínaných dôvodov. Už k pravidelnému 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, čo samozrejme závisí aj od ponuky 

výstav v danom roku. Návštevnosť v budove Etnografického múzea sa v posledných rokoch 

stabilizuje, tento rok bol zhruba o 7% lepší ako rok predchádzajúci. tisíc návštevníkov, tento rok 

bol výrazne lepší.    Ku dňu 31.12.2009 dosiahla návštevnosť vo všetkých zložkách SNM v Martine 

(okrem menšín) 56 341 osôb, z toho 42.448 platiacich. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 

2008 návštevnosť poklesla o 11%, v porovnaní s rokom 2007 návštevnosť poklesla až o 26% ( 

v roku 2007 realizovaná divácky úspešná výstava Mamut). V návštevnosti za rok  2009 je zahrnutá 

aj návštevnosť na kultúrne poukazy vydané  Ministerstvom  kultúry v celkovej výške 8 645 osôb.  

 



Porovnanie návštevnosti v jednotlivých zložkách SNM v Martine 

 
rok 2008 rok 2009 

% zmena oproti 

roku 2008 

EM 13 632 14 613 +7% 

MSD 38 689 33 488 -13% 

MMB   2 178   1 717 -21% 

MKP 1 635 1 360 -17% 

MAK 7 177 5 163 -28% 

SPOLU 63 311 56 341 -11% 

 

Celkové výnosy zo vstupného dosiahli v roku 2009 výšku 49 814,35 €. Vo výnosoch zo 

vstupného nie sú zahrnuté výnosy z kultúrnych poukazov, ktoré sú ku 31.12.2009 vo výške 7 704 

€. Ak porovnáme výnosy zo vstupného v roku 2009 s výnosmi zo vstupného za rok 2008 (vrátane 

výnosov z kultúrnych poukazov), v roku 209 vzrástli výnosy zo vstupného o viac ako 10%. 

Vzhľadom k tomu, že výnosy z vyzbieraných kultúrnych poukazov sú zahrnuté v položke Výnosy 

z bežných transferov (navýšenie príspevku na činnosť), toto porovnanie neuvádzame.   

 

 

Tržby zo vstupného v jednotlivých zložkách SNM v Martine 

rok 2008 
 

v Sk V € 

rok 2009 

EM 217 620,00 7 223,66 6 798,51 

MSD 1 194 870,00 39 662,42 40 220,20 

MMB 30 600,00 1 015,73 616,62 

MKP  28 040,00 930,76  701,24 

MAK 91 855,00 3 049,03 1 477,78 

SPOLU 1 562 985,00 51 881,60 49 814,35 

 

   Výnosy z prenájmu nebytových priestorov boli v roku 20098 ( 8 013,04 €) takmer 

o 55% vyššie ako v rovnakom období roku 2008 (5 178,25 €). Tieto výnosy sú hlavne príjmy 

z prenájmu nebytových priestorov prenajímaných z dôvodu skvalitnenia služieb pre návštevníkov 

(krčma MSD, predajňa suvenírov MSD, kaviareň hlavná budova), ale aj príjmy z prenájmu 

krátkodobého charakteru.   

Tržby za predaný tovar dosiahli v roku 2009 dosiahli výšku 3 131,90 €, čo je v porovnaní 

s rokom 2008 pokles o 32%. 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 1 070 026,31 €. 

V týchto výnosoch sú zahrnuté výnosy z refundácii z Úradu práce (1 626,53 €), výnosy vo výške 

poskytnutého kapitálového transferu na nákup zbierkových predmetov (1 325 €), výnosy 

z bežného transferu (príspevok vrátane príspevku na prioritné projekty) vo výške 824 612,00 €, 

výnosy                    zo sponzorských finančných príspevkov 785 € a výnosy z kapitálových 

transferov 246 464,71 €, z toho grant poskytnutý z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu vo výške             196 559,17 €.  

 



 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
Celkové výnosy v MKČ dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku 37 051,00 €, z  toho výška 

výnosov z bežného transferu je 35 253,00 €, výška výnosov z kapitálového transferu je 1 416,00 

€, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (kapitálový transfer na zbierkové predmety) sú vo výške 

350 €. Vlastné výnosy sú výnosy zo vstupného vo výške 2 tis. Sk.  

 

Členenie výnosov v roku 2009 

Návštevnosť Múzea kultúry Čechov dosiahla v roku 2009 počet 230 návštevníkov,   z toho 

120 neplatiacich.  

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 
Celkové výnosy v MKR dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku 36 048,74 €.  MKR nemalo v roku 

2009 žiadne vlastné výnosy.  

 

Členenie výnosov v roku 2008 

rok 2008 
 

v tis. Sk v € 

rok 2009 

Tržby za vlastné výkony a tovar 29 962,62 0 

-z toho - tržby z predaja služieb 29 962,62 0 

             z toho - tržby zo vstupného 29 962,62 0 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 112 3 717,72 0 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 2 66,39 704,74 

Výnosy z bežných trasferov 843 27 982,47 30 578,00 

Výnosy z kapitálových trasferov 53 1 759,28 4 766,00 

VÝNOSY CELKOM 1 039 34 488,48 36 048,74 

 

Návštevnosť Múzea kultúry Rómov dosiahla v roku 2009 počet 6.017 návštevníkov. Ide 

o neplatiacich návštevníkov, nakoľko vstup do múzea je riešený v rámci vstupu do areálu Múzea 

slovenskej dediny 

 

 

rok 2008 
 

v tis. Sk v € 

rok 2009 

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 66,39 32,00 

-z toho - tržby z predaja služieb 2 66,39 32,00 

             z toho - tržby zo vstupného 2 66,39 32,00 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 250 8 298,48 350,00 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 23 763,46 0 

Výnosy z bežných trasferov 899 29 841,33 35 253,00 

Výnosy z kapitálových trasferov 36 1 194,98 1 416,00 

VÝNOSY CELKOM 1 210 40 164,64 37 051,00 



Múzeum Bojnice 

Porovnanie vlastných  výnosov  (v  €) 

 rok 2008 

 

rok 2009 

Tržby a vlastné výnosy za hlavnú činnosť 964 977 796 293 

Tržby a vlastné výnosy za podnik. činnosť 27 148 29 697 

SPOLU 992 125 825 990 

 

Tržby a výnosy z hlavnej činnosti (v  €) 

 rok 2008 

 

rok 2009 

Tržby zo vstupného  účet 602 795 612 667 469 

Tržby z prenájmov  účet 602 107 354 90 906 

Tržby za predaj publikácií 604 25 286 22 899 

Zmena stavu zásob, výrobkov -536 -3 213 

Aktivácia  5 682 5 185 

Ostatné výnosy 4 781 3 607 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 25 967 7 214 

Finančné výnosy 1 132 

Výnosy od ostatných subjektov mimo VS 830 2 094 

SPOLU 
964 977 796 293 

 

Z hlavnej činnosti boli dosiahnuté vlastné výnosy v čiastke  796 293 €. Je to pokles                 

o 168 684 €, t.j. o 17,5 %. Táto skutočnosť je zapríčinená finančnou krízou, ktorej dôsledok -  

nezamestnanosť a pokles reálnej mzdy sme pocítili v návštevnosti. 

Tržby zo vstupného v čiastke 667469 € spolu s vybratými kultúrnymi poukazmi v čiastke           

37 392 € predstavujú 88,5 % z celkových vlastných výnosov a 66,5 % z celkových výnosov 

(včítane transferov). Oproti roku 2008 poklesli (včítane KP) o 115 947 €, t.j. o 14,1 %. Od začiatku 

roka, kedy návštevnosť zaznamenala najskôr prudký prepad – najviac tržby poklesli k 31.3.2009 – 

až o 34 % oproti predchádzajúcemu obdobiu roku 2008 sa nám hlavne marketingovou prácou 

a ponukou nových produktov situáciu podarilo zlepšiť na súčasný prepad 14,1 %.  

Z hľadiska možnosti disponovania s vybratým vstupným je určitým problémom výber 

kultúrnych poukazov, ktoré nie sú zo strany zriaďovateľa preplácané bezprostredne po ich 

odovzdaní. 

Porovnanie návštevnosti (v  €) 

 rok 2008 

 

rok 2009 

 platiaci neplatiaci spolu platiaci neplatiaci spolu 

Expozície a výstavy 173 100 13 932 187 032 141 537 14 485 156 022 

 



Počet návštevníkov celkom bol o 31 010 návštevníkov nižší, ako v roku 2008, z  toho 

platiacich bolo o 31 563 menej, neplatiacich o 553 viac. Vo vykázanom počte neplatiacich 

návštevníkov sú započítaní aj návštevníci platiaci kultúrnymi poukazmi, ktorých výber v počte 37 

392 ks, v celkovej hodnote 3 7392 €, bol oproti roku 2008 vyšší o 7030 ks, t.j. o 12 196 €. 

Tržby z prenájmov v hodnote 90 906 €, tiež znamenajú pokles o 16 448 €, t.j. 15,3%.  

Tržby za predaj publikácií, zmena stavu a aktivácia  oproti roku 2008 sú nižšie, avšak 

aj nákladová položka k týmto účtom je úmerne nižšia. Pokles tržby za predaj publikácií 

a upomienkových predmetov je spôsobený kratším obdobím prevádzkovania predajne suvenírov 

oproti roku 2008. 

Ostatné výnosy – účtovná skupina 64 – v čiastke 3 607 € predstavuje pokles o 1 174 €. 

Je spôsobený už spomenutou zmenou účtovania refakturácie elektrickej energie Mestu Bojnice. 

Novou položkou je účtovaný výnos k odpisu trafostanice (zaradenej ako inventúrny prebytok). 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek v čiastke 7 214 € je nižšie oproti vlaňajšiemu 

roku o 18 753 €. V roku 2008 bolo účtované použitie rezervy na nevyfakturované dodávky vo 

výške             12 432 €, k tejto položke bol však zúčtovaný náklad v rovnakej čiastke. V roku 2008 

bolo ešte účtované použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku vo výške 13 280 €, kým v roku 

2009 len 6 149 €, dôvodom bol nižší stav nevyčerpaných dovoleniek ku koncu roka 2008 oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. 

Iné zdroje - výnosy od ostatných subjektov – v roku 2009 nám bola poskytnutá časť 

sponzorského príspevku od Poštovej banky vo výške 1 000 €, a získali sme sponzorstvo na akciu 

Vianoce na zámku – tovar v hodnote 1 094 €. 

 

 

Múzeum Betliar v Betliari s pracoviskom v Krásnohorskom 
Podhradí 
 

Celkové výnosy  k 31.12.2009  dosiahli výšku    805 404 €. 

Z toho : príspevok na činnosť ( transfér zo ŠR): 261 141 € 

             Vlastné tržby a výnosy boli vo výške:    410 239 € 

 

Porovnanie celkových výnosov (v € ) 

   
Rok 2008     Rok 2009 

Príspevok na činnosť 

Tržby za predaja služieb  (602)        

z toho : tržby zo vstupného 

Kultúrne poukazy : 20 235 ks  

209 022 

509 427 

456 184 

20 215 

261 141 

399 400 

353 966 

22 670 

Tržby za predaný tovar (604) 10 662 10 839 

Ostatné  príjmy  ( 649 + 648 ) 

Ostatné výnosy ( 652 + 682 + 684 ) 

2 257 

124 112 

1 302 

132 722 

Tržby z predaj IM    (651) - - 

SPOLU 875 695 805 404 

  

Vlastné výnosy a tržby dosiahli k 31.12.2009 výšku 410 239 €. V porovnaní s minulým 

obdobím  celkovo klesli vlastné  tržby o 109 850 €  , t. j. o 21,2 % .Tržby na vstupnom sa znížili 



o 102 218 €, t.j. o 21,6 % z dôvodu nižšej návštevnosti.  Podiel na vlastných výnosoch majú tržby 

za predaný tovar , ktoré v hodnotenom období dosiahli výšku 10 839 €, viac v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím o 177 € .  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 353 966 €  t.j. 

takmer 43,9 % , pričom výška vlastných výnosov výrazne závisí od návštevnosti.  

V hodnotenom období dosiahla návštevnosť expozícií 123 869  osôb, z toho 12 232  

neplatiacich. Oproti minulému obdobiu návštevnosť poklesla  o 20,9  %. 

V uplynulom období boli realizované v rámci výstavnej činnosti dve výstavy : 

V termíne od 16.5.2009 do 30.9.2009 vo vlastnej réžii SNM -  Múzeum Betliar zabezpečilo 

výstavu pod názvom „Módne hity minulosti“, a tiež v tom istom termíne sa realizovala  prevzatá 

výstava pod názvom „Svetom módy“. 

 

Porovnanie návštevnosti 

 
Rok 2008     Rok 2009 

   zmena oproti      

     roku 2008   

Expozície -   

Výstavy  

156 672 

11 767 

123 869 

12 334 

- 32 803 

+ 567 

SPOLU návštevníkov 168 439 136 203 - 32 236 

 

Tržby zo vstupného (v €) 

 
Rok 2008     Rok 2009 

zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 456 184  353 966 - 102 218 

SPOLU 456 184 353 966 - 102 218 

 

 V tržbách  zo vstupného nie sú účtovne zahrnuté návštevy platiace  kultúrnymi  poukazmi, 

spolu: 22 670  KP á 1 € / , táto čiastka bola účtovne zahrnutá  v bežnom transféri zo štátneho 

rozpočtu  na bežné výdavky podľa Rozpočtového opatrenia č. 5/ BV za rok 2009.  

 

 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

 

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku 6 831,- € čo je oproti minulému 

roku o 2 252,- € viac.  

Tržby z hlavnej činnosti  

 Z hlavnej činnosti múzeum má tržby z predaja vstupného 476,- € a predaja publikácií  

186,- €. 

Iné zdroje 

Múzeum malo tržby z refakturácie plynu susednej prevádzke vo výške 6 356,- € 

Porovnanie celkových výnosov z hlavnej činnosti (v €) 



 
2008 2009 

Tržby zo vstupného      602        4 581 476 

Tržby z prenájmu         602 - 6 356 

Tržby za predaj publik. 604 564 186 

Tržby ost.                     649   

Tržby z predaj IM         651   

SPOLU 5 145 7 018 

 

Porovnanie návštevnosti 

2008 2009 

Devínska Nová Ves 1186 1 163 

1186 1 163 

 

Tržby zo vstupného (v €) 

 
2008 2009 

Devínska Nová Ves 465 476 

SPOLU: 465 476 

 

 

Múzeum rusínskej kultúry na Slovensku v Prešove     

Porovnanie celkových výnosov (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Dotácia zo ŠR/ výnosy z bežných transf. 94 934 112 590 

Zbierkové predmety – kapitál. transfer  5 188 

Vlastné výnosy = prenájom priestorov 96 70 

Zúčtovanie rezerv 1 069 9 807 

SPOLU 96 099 127 655 

 

Okrem transferu zo ŠR dosiahlo SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove vlastné výnosy 

vo výške 70 € z prenájmu priestorov a zaznamenalo výnosy v sume 9 807,- €, ktoré však vznikli 

v dôsledku zúčtovania rezervy na odmeny a rezervy na nevyčerpané dovolenky tohto, ale navyše 

aj minulého roku 2008.  

Vstup do SNM – Múzea rusínskej kultúry je bezplatný, a preto SNM – MRK zatiaľ nemá 

tržby zo vstupného. Rovnako SNM – MRK zatiaľ neprevádzkuje predaj tovaru, publikácií. 

 

 



Múzeum židovskej kultúry v Bratislave s pracoviskami v Prešove, 
Nitre, Žiline, Trnave a v Seredi  
 

Porovnanie celkových výnosov  (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Tržby zo vstupného      602 +ost.služby    6 871 10 857             

Tržby za predaj publik. 604 7 170 8 669 

Tržby ost.                     621,648,683 2 821 11 221 

Zúčtovanie zák. rezerv        652,653              0     18 503 

Výnosy z BT, KT, ostatné   681,682, 978 059 417 809 

SPOLU 994 921 467 059 

 

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku  467 059,- €.  V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008  tržby poklesli o 53,06 %.Tento pokles bol spôsobený opravou 

a údržbou budovy Zisgrayovej kúrie v roku 2008 v sume 699 684,- €. Tržby    predstavujú    za rok 

2009 sumu 37 370,- € (z toho  vstupné a  predaj  publikácií 16 753,- €) a v porovnaní  s rokom 

2008  sme zaznamenali nárast o 20 508,- € ( z toho zúčtovanie rezervy na dovolenku je 17 990,- 

€).            

Skutočne dosiahnuté tržby za vstupné a za predaj publikácií v sume 16 53,- €, v porovnaní 

so schváleným rozpočtom na rok 2009  vo výške 11 618,- €  (zdroj 45) sme za rok splnili                          

na 144,20 %. Celková výška vlastných výnosov vrátane sponzorského daru  (zdroj 72) v rozpočte 

je 13 278,- €.  Sponzorský dar múzeum prijalo vo výške 2 000,- €.  

           Podiel na vlastných výnosoch predstavujú tržby zo vstupného vo výške  8 084,- €,  (k 

účtu 602 patria aj tržby za ostatné tržby za  služby vo výške 2 773,- €), ktoré oproti roku 2008 

vzrástli o 5 163,- € (t.j. 176,75 %). Pre rok 2009 sme tento ukazovateľ plánovali v rozpočte vo 

výške 4 979,- €, ktorý sme prekročili o 62,36%. Výška vstupného závisí od počtu a skladby 

návštevníkov, výšky vstupného v jednotlivých expozíciách a ich plnej prevádzky. K 31.12.2009 

dosiahla návštevnosť v SNM – Múzeum židovskej kultúry 12 953 osôb, z toho 3 932 platiacich a 9 

021 neplatiacich návštevníkov. Oproti porovnateľnému obdobiu s  rokom 2008 SNM – Múzeum 

židovskej kultúry zaznamenalo  návštevnosť nižšiu o 793 osôb,  počet platiacich návštevníkov bol 

nižší  o 1 062 osôb, naopak počet neplatiacich návštevníkov vzrástol o 269 osôb. Výrazný podiel v 

počte neplatiacich návštevníkov má  expozícia holokaustu v Nitre v počte 6 405 osôb, naopak 

v expozícii v objekte  Zsigrayovej kúrie klesol počet návštevníkov  o 1 680 osôb, z dôvodu opravy 

a údržby budovy.   

            Tržby za predaj publikácií dosiahli výšku 8 669,- € a vzrástli  o 20,91% (t.j. 1 449,- €) 

oproti roku 2008. Výrazný pokles predaja publikácií bol spôsobený uzatvorením  budovy 

Zsigrayovej kúrie, kde prebiehala  oprava a údržba, v ktorej mala sídlo stála expozícia MŽK. 

Schválený rozpočet predaja publikácií pre rok 2009 je 6 639,- €, jeho plnenie k 31.12.2009 je 

130,58%. V roku 2009 boli vydané 2  tituly: Acta Judaica Slovaca č.15 v náklade 100 ks 

a Encyklopédia židovských náboženských obcí  v náklade 650 ks. 

 

Porovnanie návštevnosti 

  

         rok 2008 

 

        rok 2009 

% zmena oproti 

roku 2008 



Expozície a výstavy 13 746 12 953 -5,77 

SPOLU: 13 746 12 953 -5,77 

 

Tržby zo vstupného  (v €) 

  

             rok 2008 

 

          rok 2009 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 2 921 8 084 +176,25 

SPOLU: 2 921 8 084 +176,25 

 

            V ostatných tržbách upravujúcich výnosy  (účty  621, 648, 652, 653 -  tieto neboli 

rozpočtované) múzeum zaznamenalo  nárast v porovnaní s rokom 2008. Na účte 602 boli 

zaúčtované výnosy za umiestnenie loga SZRB  vo výške 2 273,- €. Refundácia za pohonné hmoty 

a energie tiež prispeli k zvýšeniu výnosov vo výške  1 137,- €r.  Ďalšou položkou upravujúcou  

výnosy je zúčtovanie zákonných rezerv (účet 652,653),  konkrétne,  použitie rezervy na 

nevyčerpanú  dovolenku v sume   16 171,- €.     

Iné zdroje 

 Iné zdroje predstavujú výnosy od ostatných subjektov (účet 683). V  prípade SNM – MŽK 

ide  o poskytnutý  sponzorský dar v sume 2 000,- € na úhradu výdavku za zhotovenie mreží na 

Zsigrayovu kúriu.  

 

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave s pracoviskom 
v Nitrianskom Pravne 
 

Porovnanie celkových výnosov  (€) 

 
rok 2008 rok  2009 

Tržby zo vstupného   602     0 0 

Tržby za predaj publik. 604 1 357 1 330 

Tržby ost.                     649 0 0 

Tržby z predaj IM         651 0 0 

SPOLU 1 357 1 330 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31. 12. 2009 výšku 1 330 €. SNM-MKKN                           

od návštevníkov svojich expozícií vstupné nevyberá. Vlastné výnosy tak predstavuje iba predaj 

publikácií, ktoré v porovnaní s  rokom 2008 klesli o 27 €. 

V roku 2009 dosiahla návštevnosť v SNM–MKKN 19 060  osôb a oproti porovnateľnému 

obdobiu roku 2008 SNM–MKKN zaznamenalo vyššiu návštevnosť o 10 585 osôb, celkovo možno 

skonštatovať, že návštevnosť za dané obdobie výrazne vzrástla. Nárast návštevnosti určite 

ovplyvňuje skutočnosť, že bolo zavedené jednotné vstupné pre všetky múzeá na Žižkovej ul. 

v Bratislave, ako aj väčší počet návštevníkov počas podujatia „Noc múzeí a galérií“, do ktorého sa 

zapojili aj expozície múzea mimo Bratislavy. 

 

Porovnanie návštevnosti 



  

2008 

 

2009 

% zmena oproti    

roku 2008 

Expozície 8 475 19 060 +225 

SPOLU 8 475 19 060 +225 

 

Iné zdroje: 

Pôvodný rozpočet na bežné výdavky v roku 2009 pre SNM – Múzeum kultúry karpatských 

Nemcov vo   výške 111 200 € bol  rozpočtovým opatrením upravený na sumu 108 796 €. Súčasne 

týmto  opatrením boli schválené kapitálové výdavky vo výške 4 000 €.   

Výška výnosov SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v roku 2009 dosiahla 143 114 

€; výška nákladov 141 795 €. Hospodársky výsledok SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov 

za uvedené  obdobie  je zisk 1 319 €.  

 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
s pracoviskami v Sklabinej a Dolnej Strehovej 
  

Porovnanie celkových výnosov  (v €) 

 
Rok 2008 Rok 2009 

Tržby zo vstupného      602        3 685 2 898 

Tržby za predaj publik. 604 - 621 166 9 

Vlýnosy                        648  166 18 477 

Zúčtovanie rezervy      653 4 979 10 669 

SPOLU 8 996 32 023 

  

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2009 výšku 32 023,- €.V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2008 je to nárast  o 23 027,- €. Nemajú však v celkovej miere na tom  

podiel príjmy zo vstupného. Tento nárast je  ovplyvnili   výnosy z kapitálového transféru,  zákonný 

a ostatný rezervný fond z prevádzkovej činnosti a prostriedky z iných subjektov, vo výške 500,00 

€.   

Porovnanie návštevnosti 

  

Rok 2008 

 

Rok 2009 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 12 455 9 525 23,53 

SPOLU 12 455 9 525 23,53 

V roku  2009  dosiahla návštevnosť v SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 9 525 

osôb, z toho 5 394 neplatiacich návštevníkov.  Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2008  

vykazuje múzeum klesajúcu tendenciu.  

Neprimeraný počet neplatiacich návštevníkov odôvodňujeme skutočnosťou, že  SNM – Múzeum 

kultúry Maďarov na Slovensku na Žižkovej tržby zo vstupného neeviduje.  

 Návštevnosť vďaka zrekonštruovanému Pamätnému domu Kálmána Mikszátha v Sklabinej, 

a v Kaštieli I. Madácha v Dolnej Strehovej, hlavne v letných mesiacoch sa drží približne na rovnakej 

úrovni predchádzajúcich období. 



Múzeum sa už po niekoľko rokov usiluje získať finančné prostriedky z iných zdrojov cestou 

prioritného projektu na obnovu Kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej, čo by taktiež kladne 

ovplyvnilo návštevnosť, a tým aj rast tržieb zo vstupného.  

Tržby zo vstupného  (v €) 

 
Rok  2008 

 

Rok 2009 

 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 3 685 2 898 21,35 

SPOLU 3 685 2 898 21,35 

 

V roku 2009 predstavujú tržby zo vstupného sumu 2 898,-€, t.j. o 787,-€ menej, ako 

v rovnakom období roku 2008. 

Príčinou klesajúcej tendencie vstupného môžeme odôvodniť komplikovanou hospodárskou 

situáciou.  

 

 

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

Porovnanie celkových výnosov (v €) 

 
rok 2008 rok 2009 

Tržby zo vstupného 12 946 7 474 

Tržby za predaj publikácií 797 4 376 

Tržby ostatné 2 821 299 

Zúčtovanie zák. rezerv – nevyčerpaná dovolenka, 

opravné položky 

20 879 10 197 

Výnosy z bežných transferov zo ŠR 361 781 369 190 

Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR (odpisy), 

nákup zbierkových predmetov 

28 646 35 998 

Výnosy z bežných tr. od ost. subj. mimo VS 797 400 

VÝNOSY CELKOM 428 666 427 934 

 

Ako vyplýva z uvedených tabuliek, znížili sa tržby zo vstupného o 5 472,- €.  Zároveň 

nastal nárast tržieb za predaj publikácií a ostatného propagačného materiálu. Čo sa týka ostatných 

výnosov vyplývajúcich z hospodárskej činnosti organizácie je ich výška porovnateľná 

s predchádzajúcim rokom, až na zúčtovanie rezerv za nevyčerpanú dovolenku, ktorá je nižšia 

úmerne k zníženiu výšky nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúce roky.  

 

Porovnanie návštevnosti 

 rok 2008 rok 2009 
% zmena oproti  

roku 2008 

Expozície a výstavy 27 235 28 036 +2,94 



SPOLU 27 235 28 036 +2,94 

 

Pri porovnaní návštevnosti je síce mierne zvýšenie celkového počtu návštevníkov, ale vo 

veľkej miere  sú to neplatiaci návštevníci  pri otvorení výstav a ďalších akcií, pri ktorých bol vstup 

zdarma, avšak zároveň v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy bol zaznamenaný úbytok 

dospelých platiacich návštevníkov, zvlášť zo zahraničia. 

Tržby zo vstupného  (v €) 

 rok 2008 rok 2009 
% zmena oproti  

roku 2008 

Expozície a výstavy 12 946 7 474 -26,79 

SPOLU 12 946 7 474 -26,79 

 

 Priamo úmerne so znížením počtu platiacich návštevníkov zo zahraničia a zvlášť 
návštevníkov z Poľska znížili sa aj tržby zo vstupného o 26,79 %. 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 

Porovnanie celkových výnosov  (v € ) 

 
Rok 2008 Rok 2009 

Tržby zo vstupného                                      602       528 477 465 149 

Tržby z prenájmov                                        602                17 460 9 073 

Tržby z predaja propagačného materiálu     604 39 348 25 794 

Ostatné prevádzkové výnosy                       64                                   33 2 720 

SPOLU 585 318 502 736 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli výšku 502 736 €, keď oproti rovnakému obdobiu roku 2008 

poklesli  o 82 582 €. 

Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 465 149 € (92%),  Tržby zo 

vstupného sú nižšie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 63 328 €, hlavne z dôvodu poklesu  

návštevnosti. V porovnaní s rokom 2008 to bolo o 35 831 návštevníkov menej.  

 

Porovnanie návštevnosti 

 Rok 2008 Rok 2009 % zmena oproti 

roku 2008 

Expozície  a výstavy 215 435 179 604 -17 % 

SPOLU: 215 435 179 604 -17 % 

Tržby zo vstupného (v €) 

 Rok 2008 

 

Rok 2009 

 

% zmena oproti 

roku 2008 

Expozície a výstavy 528 474 465 149 -12 % 

SPOLU: 528 474 465 149 -12 % 



Iné zdroje:                                                                  

   

  Príspevok zo ŠR na rok 2009 pre naše múzeum bol určený vo výške 182 567 €. Rozpočtovým 

opatrením č. 1,2, 3, 4 a 5, bol  tento príspevok na činnosť upravený  na celkovú sumu 229 416 €.

    

 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 
 

Porovnanie celkových výnosov (v €  ) 

  

rok 2008 

 

rok 2009 

Tržby zo vstupného      602     22 472 21 159 

Tržby ost. za služby, mat. 602 863 1 890 

Tržby za predaj publik.    604 3 718 5 036 

Aktivácia majetku 621  10 350 

Tržby ost.              649   

Ost.príjmy  sponzorské   648 4 946 20 868 

Zúčto. zák. rezerv nevyč. dovolenky  652 19 983 34 003 

Kurzové zisky  23 

Výnosy z bež. transferov 691   

Výnosy z bež. transferov  681 171 281 194 144 

Výnosy z kapit. transferov 682 9 327 3 564 

Výnosy z BT od ost. subj. mimo  VS 683 3 685  

Výnosy z bežných. tr. od ost. subjekt. VS 687 1 660 2 000 

SPOLU 237 935 293 037 

    

Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31. 12. 2009 výšku 293 037,- €. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roka 2008 vzrástli vlastné výnosy o 55 102,- €.   

Podiel vlastných výnosov na celkových výnosoch: tržby zo vstupného 21 159,- €.  K 31. 12. 2009 

dosiahla návštevnosť v SNM – MBKaH Modrý Kameň 36 075 osôb, z toho 28 143 platiacich. Oproti 

porovnateľnému obdobiu roka 2008 SNM - MBKaH v Modrom Kameni zaznamenalo vyššiu 

návštevnosť o 0,23 %. Výška vstupného v účtovníctve vykazuje  celkom 21 159,- €.  Vstupné za 

kultúrne poukazy vo výške 4 068,- € je zahrnuté v bežnom transfery zo ŠR 681. 

 

Porovnanie návštevnosti 

  

rok 2008 

 

rok 2009 

% zmena oproti     

       roku 2008 

Expozície, výstavy   

Podujatia 

35 891 36 075 +0,23 % 

SPOLU 14 059 15 664 + 0,23% 

 

Tržby zo vstupného (v €  ) 



  

rok 2008 

 

 

rok 2009 

 

Expozície a výstavy 17 625 17 533 

Ostatné akcie(so vstupným 4 846 3 626 

SPOLU 22 472 21 159 

 

Vlastné výnosy v  roku 2009 ovplyvnili i položky  účtu 648  a 687. V prvom prípade  to boli 

výnosy vo výške 806,- €  - Škola v múzeu r. 2008. V druhom prípade sa jednalo o prostriedky 

získané od Mestského úradu v Modrom Kameni, ako príspevok na akvizíciu – oltárny obraz Sv. 

Anny do kaplnky múzea vo výške 2 000,- €.  
 

 

Hodnotenie rezervného fondu organizácie 

 Podľa § 25 zákona NR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v platnom znení rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia. Možno 

ho použiť na vysporiadanie straty.   

 Kladný výsledok hospodárenia za rok 2008 v sume 28 723,59 Sk v prepočte 953,44 €  na  

bol na základe rozhodnutia MK SR prevedený na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých období. 

 Rezervný fond organizácia netvorila ani v roku 2008, preto nie je žiadny začiatočný stav, 

v roku 2009 nebol žiadny pohyb a nie je ani žiadny konečný stav k 31. 12. 2009. 

 

Sociálny fond 
Na tomto mieste spomenieme, že v súlade s platnou legislatívnou normou na vedenie 

účtovníctva, SNM medzi dlhodobými záväzkami vykazuje záväzky zo sociálneho fondu. Na účte 472 

– záväzky zo sociálneho fondu sú účtované dlhodobé záväzky vyplývajúce z tvorby a použitia 

sociálneho fondu podľa osobitných predpisov. V roku 2009 vývoj tohto záväzku bol nasledovný: 

 

Počiatočný stav k 1. 1. 2009                                                 19 700,33 € 

Tvorba fondu za  2009                                                           59 654,11 € 

Čerpanie – použitie fondu 2009                                             56 560,25 € 

Konečný stav k 31. 12. 2009                                                  22 794,19 € 

 

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu sa riadia zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom 

fonde v znení zmien a doplnkov a podľa platnej Kolektívnej zmluvy.  

 

Iné fondy Slovenské národné múzeum netvorí.    

 



Prehľad o poskytnutých 
finančných prostriedkoch 
účelovo viazaných na schválené 
projekty na kultúrne aktivity za 
rok 2009 

 

Podrobný prehľad poskytnutých prostriedkov účelovo viazaných na schválené projekty ako aj ich 

skutočné čerpanie je uvedený v tabuľkách č. 9. V hodnotenom období sa vykonávala príprava 

a samotná realizácia všetkých schválených projektov na kultúrne aktivity plánovaných v roku 2009.  

Pozornosť návštevníkov zaujali sprievodné podujatia k výstavám Šangri-lá (India, Nepál, Tibet, 

Bhután) a Košický zlatý poklad. Tradične sa teší obľube záujemcov dlhodobý vzdelávací projekt 

Škola v múzeu.  

Čerpanie rozpočtu na projekty financované z prostriedkov účelovo viazaných na kultúrne aktivity je 

100,0 %.   

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 

Prvok  08T0103         264 500 € 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 

určených na kultúrne aktivity 

v tom:  tovary a služby (630)     264 500 € 

z toho:  

Bábkové divadlo - publikácia 14 000 € 

Pamiatky a múzeá - časopis 49 000 € 

Výstava „M.R.Štefánik – 90. výročie úmrtia“                                  26 000 € 

Výstava „Šangri-lá“                                                                        65 000 € 

Výstava „Levočská Biela pani“                                                       13 000 € 

Výstava “Košický zlatý poklad“                                                       22 000 € 

Výstava „Ľudové bábky A.Anderleho“                                            18 000 € 

Výstava “Svet na odchode“                                                              7 000 € 

Výstava “Bojná - centrum Nitrianského kniežactva“                       28 000 € 

Výstava “Slávnostné hliny“                                                               2 500 € 

Výstava „Ako sme žili“                                                                   20 000 €. 

 

Prvok  08T0104 66 100 € 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

v tom: tovary a služby (630)     66 100 € 

z toho:  

Výstava „20. výročie nežnej revolúcie na Slovensku“ 23 300 € 

Výstava „Muzika etnika“                                                                 11 700 € 

Výstava „Svetom, moje, svetom“                                                   18 725 € 

24. konferencia asociácia EMP                                                       7 875 € 



Príbeh L. Hudeca v Šanghaji                                                          4 500 €. 

  

Prvok  08T0105                                                                           264 050 € 

Projekt informatizácie kultúry                                                      

v tom: tovary a služby (630)                                                         264 050 € 

z toho:  

CEMUZ                                                                                        232 050 € 

Portálové riešenie web stránok a intranetu SNM                           32 000 €. 

 

Prvok 08T0106                                                                              21 100 € 

Projekt akvizície zbierkových predmetov a 

knižničných fondov                                                 

v tom: tovary a služby (630)                                                           21 100 € 

z toho:  

Nákup knižných jednotiek                                                               20 000 € 

Pasportizácia, výskum a akvizícia slovacík                                         100 € 

Preskúmanie existujúcich ponúk na akvizície                                  1 000 €.  

 

Prvok 08T0108                                                                            233 157 € 

Stratégia múzeí a galérií 

v tom: tovary a služby (630)                                                         233 157 € 

z toho: 

Expozícia SNM na Bratislavskom hrade                                        82 000 € 

Rekonštrukcia budovy Reštaurátorských ateliérov                        30 000 € 

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska, 1. etapa                         16 597 € 

Škola v múzeu – dlhodobý vzdelávací projekt                               60 000 € 

Reštaurovanie miestnosti č. 404 – rokokový salón, ČK                 22 100 € 

Úložný mobiliár do depozitára, Č. Kameň                                           660 € 

Ochrana zbierkových predmetov v HuM                                        10 000 € 

Ľudovít Štúr  - od štúdia k činom                                                      4 000 € 

Čiernobiele bábkové divadlo, M. Kameň                                          7 800 €. 

 

08.2.0.8 Národnostná kultúra 

Prvok  08T0103     50 000 € 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 

určených na kultúrne aktivity 

v tom:  tovary a služby (630)     50 000 € 

z toho:  

Výstava “Danubius Flavius“                                                           30 000 € 

Výstava “Novoveké dejiny Rusínov vo svete“                               5 000 € 

Zhotovenie výstavného mobiliáru                                                    5 000 €. 

 

Prvok  08T0104                                                                              4 340 € 

Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 

v tom: tovary a služby (630)                                                            4 340 € 

z toho:  



Pracovná cesta prof. Mešťana do Izraela                                        4 000 € 

Pracovná cesta p. Borského do SRN                                                 340 €. 
 

Prvok  08T0108                                                                          174 089 € 

Stratégia múzeí a galérií 

v tom: tovary a služby (610, 620, 630)                                         174 089 € 

z toho:  

MUK Svidník – Strechy v skanzene – expo. v  prírode                  65 500 € 

Dokončenie opravy a údržby Zsigrayovej kúrie                              18 589 €   

Nové múzeum židovskej kultúry – Sereď                                       90 000 € 

z toho: kategória 610                                                                      33 194 €  

            kategória 620                                                                      11 618 € 

            kategória 630                                                                      45 188 €.  

 

Upravený rozpočet na vyššie uvedené kultúrne aktivity pre rok 2009 bol v celkovej sume 848 907 

€ - pre múzeá a galérie a pre národnostnú kultúru v sume 228 429 €. Skutočné čerpanie za rok 

2009 bolo v sume 1 077 336 €, čo predstavuje 100 % čerpanie ročného rozpočtu na predmetné 

kultúrne aktivity schválené pre organizáciu ako celok.  

 

Finančné prostriedky  účelovo viazané na schválené kultúrne aktivity financované z kapitálového 

transferu sú podrobne hodnotené v inej časti materiálu.  V roku 2009 bolo zriaďovateľom, v súlade 

s platným rozpisom záväzných ukazovateľov k 31.12.2009, celkovo uvoľnených pre múzeá 

a galérie 2 496 760 € a pre múzeá menšinových kultúr 419 106 €, t.j. celkovo pre SNM 2 915 866 

€ ako kapitálový transfer na účelovo viazané schválené kultúrne aktivity (tabuľka č. 9.2).  
 

 

Vyhodnotenie programov 

O týchto skutočnostiach v úplnosti vypovedajú tabuľky č. 10 v prílohe hodnotenia činnosti 

a hospodárenia SNM za rok 2009. Jednotlivé kultúrne aktivity sa realizovali priebežne podľa 

stanovených termínov a tiež s prihliadnutím na časový horizont pridelenia finančných prostriedkov, 

pričom v období 1. polroka sa realizovala iba menšia časť z nich, práve aj vďaka prideleným 

finančným prostriedkom.  

Na základnú bežnú činnosť SNM má zabezpečené prostriedky v podprograme 08S0106 – tvorba, 

šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt. Upravený rozpočet na rok 2009 podľa 

stavu k 3.1. 12. na tento program bol v sume 6 225 020 €, z toho múzeá a galérie 5 089 771 € 

a múzeá menšín 1 135 249 €. Skutočné čerpanie bolo v sume celkom 6 225 020 €, t. j. plnenie na 

100 %, pričom  múzeá a galérie ako aj múzeá národnostných menšín vykazujú 100 % čerpanie 

ročného rozpočtu v programe 08S.  

Podprogram 08T0103 – podpora kultúrnych aktivít RO a PO počítal s podporou realizácie 

výstav pre všetky dotknuté múzeá v celkovej sume 314 500 €. Čerpanie za rok 2009 je na 100%. 

Finančné prostriedky  čerpali múzeá a galérie v sume 264 500 € na 11 kultúrnych aktivít a múzeá 

menšín sumu 50 000 € na tri aktivity..   



Na podprogram 08T0104 - prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli na rok 2009 

rozpočtované finančné prostriedky v sume 70 440 € pre múzeá i menšiny. Celkové čerpanie na dve 

zrealizované aktivity  múzeom židovskej kultúry je 4 340 €. Rozpočty piatich aktivít realizovaných 

v múzeách a galériách boli vyčerpané v plnej výške, t.j. v sume 66 100 €. 

Finančné prostriedky na projekty informatizácie kultúry – podprogram 08T0105,  SNM 

održalo už v priebehu 2. štvrťroka 2009, konkrétne na dve aktivity – CEMUZ a Portálové riešenie 

web stránok a intranetu. K 31. 12. 2009 upravený rozpočet na tomto prvku pre uvedené aktivity 

ako aj skutočné čerpanie k ultimu roka 2009 je v sume 264 050 €. 

Obdobne ako aktivity na predchádzajúcom prvku, aj  podprogram 08T0106 sa v roku 2009 

dotýkal len múzeí a galérii. Na predmetnom prvku vykazuje SNM rozpočet a jeho 100 % čerpanie 

na aktivitách v súvislosti s akvizíciami zbierkových predmetov a knižničných fondov 

v celkovej sume 21 100 €. 

Rozpočet podprogramu 08T0108 Stratégia múzeí a galérií na rok 2009 bol v celkovej sume 

407 246 €. Tri aktivity podprogramu sa týkajú múzeí národnostných kultúr a celkový objem 

poskytnutých finančných prostriedkov pri ich 100 % vykázanom čerpaní predstavuje sumu 174 089 

€. V rámci tohto prvku realizovali múzeá a galérie celkovo 9 kultúrnych aktivít. Pridelený objem 

finančných prostriedkov bol v plnej výške vyčerpaný a predstavuje sumu 233 157 €. 

Z vyššie uvedeného vyhodnotenia programov a tabuliek  č. 10 záverom možno konštatovať, že 

SNM ako PO (vrátane VOJ 08206 a 08208) poskytnuté finančné prostriedky bežného transferu za 

rok 2009 podľa jednotlivých programov 08S a 08T vyčerpala v sume 7 302 356 €, ktorá zodpovedá 

upravenému rozpočtu organizácie k 31.12.2009.  

 

 
Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 

A. Vonkajšie kontroly za rok 2009 v SNM Bratislava 

Slovenské národné múzeum v Bratislave 

Kontrolný orgán: SPRÁVA FINANĆNEJ KONTROLY BRATISLAVA 

Predmet:  Vykonanie vládneho auditu v zmysle ustanovenia § 35b zákona 502/2001 

Z. z. o finančnej kontrole za roky 2006, 2007 a 2008 

Termín:  17.9.2009 – k 31.12.2009 kontrola trvá 

 

Slovenské národné múzeum v Bratislave  

Kontrolný orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia ESF 

Predmet:  Kontrola na mieste projektu - Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 

3.tisícročie, kód projektu 11230210426 

Termín:  21.1.2009  

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

SNM - Múzeum Bojnice 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Prievidza 

Predmet:  následná protipožiarna kontrola  



Termín:  6.2.2009 

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených predchádzajúcou kontrolou  

• Nové nedostatky neboli zistené 

 

Slovenské národné múzeum v Bratislave  

Kontrolný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúra na podporu 

regionálneho rozvoja 

Predmet: Kontrola fyzickej realizácie projektu: Pamätný dom Kálmána Mikszátha 

v Sklabinej, kód projektu 11430140155 

Termín:  3.3.2009 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

SNM - Múzeum Betliar 

Kontrolný orgán: OR HaZZ v Rožňave 

Predmet:   Komplexná protipožiarna kontrola 

Termín:  14.5.2009 

Na základe výsledku kontroly uložil kontrolný orgán odstrániť zistené nedostatky. Sankcie resp. 

pokuty neboli uložené. 

 

Slovenské národné múzeum v Bratislave  

Kontrolný orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia ESF  

Predmet: Kontrola na mieste projektu: Komplexný program vzdelávania pracovníkov 

múzeí, kód projektu 13120110116 

Termín:  26.6.2009 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

SNM – Múzeum Bojnice 

Kontrolný orgán: OBVODNÝ ÚRAD Prievidza, odbor živnostenského podnikania 

Predmet: Dodržiavanie povinností, ktoré pre múzeum vyplývajú zo živnostenského 

zákona a osobitných predpisov 

Termín:  18.8.2009 

Na základe výsledku kontroly uložil kontrolný orgán jedno opatrenie, ktoré bolo v stanovenom 

termíne splnené. 

 

SNM - Múzeum Červený Kameň 

Kontrolný orgán: OBVODNÝ ÚRAD Pezinok, odbor CO a krízového riadenia 

Predmet: Kontrola na mieste zameraná na pripravenosť múzea na ochranu 

návštevníkov v prípade chemického alebo biologického ohrozenia 

Termín:  27.8.2009 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

Slovenské národné múzeum v Bratislave  



Kontrolný orgán: OR HaZZ v Bratislave 

Predmet:  Komplexná protipožiarna kontrola 

Termín:  27.8.2009 – 2.9.2009 

Na základe výsledku kontroly uložil kontrolný orgán odstrániť zistené nedostatky. Sankcie resp. 

pokuty neboli uložené  

 

SNM – Múzeá v Martine 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Martin 

Predmet:  Následná protipožiarna kontrola 

Termín:  7.9.2009 

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených kontrolou v r.2008  

• Nové požiarne nedostatky neboli zistené 

 

SNM – Múzeum SNR v Myjave 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Nové Mesto n. Váhom 

Predmet:  Následná protipožiarna kontrola 

Termín:  20.10.2009 

Kontrolou bolo zistené 

• Splnenie opatrení uložených kontrolou 11.11.2008  

• Nové požiarne nedostatky neboli zistené 

 

SNM – Múzeum SNR v Myjave 

Kontrolný orgán: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 

Predmet:  Dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov 

Termín:  21.10.2009 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky  

 

SNM – Múzeum Červený Kameň 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Pezinok 

Predmet: Tematická kontrola požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov, 

prostriedkov na evakuáciu, únikových a zásahových ciest 

Termín:  8.10.2009 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

 SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

Kontrolný orgán: OR HaZZ Pezinok 

Komplexná protipožiarna kontrola 

Termín:  19.11.2009 

Na základe výsledku kontroly uložil kontrolný orgán odstrániť zistené nedostatky. Sankcie resp. 

pokuty neboli uložené  

 



B. Kontroly vykonané oddelením kontroly v SNM Bratislava za rok 2009 

 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník 

Predmet:  Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov  

Termín:  5.2.2009 

Povinnosti uložené v Zápisnici z prerokovania Protokolu o výsledku kontroly riaditeľovi SNM – MUK 

Svidník boli splnené. /K povinnostiam patrilo – prijať opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a tieto predložiť generálnemu riaditeľovi SNM v stanovenom termíne, zaslať GR SNM 

správu o splnení opatrení a uplatniť ďalší postup za zistené nedostatky   

 

SNM – vybraté múzeá 

Predmet: Kontrola nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2006 a 2007 

Termín:  15.2.2009 – 24.2.2009 

Z ôsmich kontrolných akcií neboli v štyroch prípadoch následne prijaté ďalšie opatrenia,  v jednej 

kontrole boli na základe zistených nedostatkov prijaté a aj splnené opatrenia na ich odstránenie, 

v troch prípadoch boli opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v prevažnej miere splnené 

resp. hodnotené ako plnené priebežne. 

 

 SNM – riaditeľstvo Bratislava, Úsek odborných činností, Úsek prevádzky 

a technického rozvoja, Úsek ekonomiky, SNM - Prírodovedné múzeum, SNM - Historické 

múzeum, SNM - Hudobné múzeum, SNM - Archeologické múzeum, SNM - Múzeum 

židovskej kultúry, SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov, SNM - Múzeum kultúry 

Maďarov na Slovensku, SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku  

Predmet: Kontrola dochádzky na mieste, kontrola evidencie dochádzky v r. 2009 

Termín:  24.2.2009 – 9.3.2009 s prestávkami 

Na odstránenie zistených nedostatkov bola na porade vedenia GR SNM dňa 11.3.2009 stanovená 

úloha: „Predložiť GR SNM návrh opatrení na odstránenie nedostatkov“. Časť predložených opatrení 

smerovala k odstráneniu zistených konkrétnych nedostatkov a tieto opatrenia boli splnené. Časť 

opatrení mala skôr charakter návrhov, odporúčaní pre GR SNM na aplikáciu v rámci SNM 

 

 SNM – Hudobné múzeum 

Predmet: Kontrola nakladania s prebytočným majetkom štátu v zmysle zákona 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

Termín:  16.3.2009 – 3.4.2009 

Na odstránenie zistených nedostatkov prijala riaditeľka SNM – Hudobné múzeum dňa 30.4.2009 

opatrenia, opatrenia boli splnené resp. sú plnené priebežne. 

 

 SNM - Múzeum Betliar 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov 

Termín:  20.4.2009 – 24.4.2009, 11.5. – 15.5.2009 



Na odstránenie zistených nedostatkov prijala riaditeľka SNM – Múzeum Betliar dňa 12.6.2009 

opatrenia, opatrenia boli splnené resp. sú plnené priebežne 

 

 SNM – Múzeum Židovskej kultúry 

Predmet:  Následná finančná kontrola Opravy a Rekonštrukcie Zsigrayovej kúrie  

Termín:  10.6.2009 – 8.7.2009 

V súlade so Zápisnicou z prerokovania Správy o výsledku kontroly boli ďalšie povinnosti splnené 

v stanovenom termíne a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov sa plnia priebežne. 

 

 SNM – Múzeá v Martine 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov 

Termín:  3.8.2009 – 14.8.2009 

Na odstránenie zistených nedostatkov prijala riaditeľka SNM – Múzeá v Martine dňa 4.9.2009 

opatrenia, opatrenia boli splnené resp. sú plnené priebežne. 

 

 SNM – Múzeum Bojnice 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov 

Termín:  5.10.2009 – 25.10.2009 s prerušením od 12.10. do 16.10.2009 

Na odstránenie zistených nedostatkov prijal riaditeľ SNM – Múzeum Bojnice dňa 14.12.2009 

opatrenia, termín na podanie správy o plnení opatrení je v priebehu roka 2010.  

 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov 

Termín:  2.11.2009 – 13.11.2009  

Termín na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov je v zmysle Zápisnice 

z prerokovania Správy o výsledku kontroly je stanovený na 15.2.2010. 

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecných právnych predpisov 

Termín: 12.11.2009 – 26.11.2009 s prerušením 16.11. – 17.11.2009 a 23.11. 

a 25.11.2009 

Na odstránenie zistených nedostatkov prijala riaditeľka SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na 

Slovensku dňa 31.12.2009 opatrenia, termín na podanie správy o plnení opatrení je v priebehu 

roka 2010. 

   

Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 

 Neobežný majetok SNM v čistej hodnote k 31. 12. 2009 predstavuje sumu 29 758 396 €, 

čo  v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008, kedy v prepočte na novú menu € bolo 

30 036 551€ predstavuje zníženie o 278 155 €  t.j. o 0,93 % hlavne z dôvodu jeho opotrebovania, 



premietnutého v odpisoch. Slovenské národné múzeum obhospodaruje neobežný majetok 

(hnuteľný a  nehnuteľný, hmotný a  nehmotný majetok spolu okrem majetku, ktorý je vedený na 

podsúvahových účtoch) v obstarávacích cenách v sume 39 793 984 €. 

 

 Obežný majetok podľa stavu k 31. 12. 2009 predstavuje čiastku netto 3 280 344 €, čo  

v porovnaní s rokom 2008 (1 753 577€) je viac o 1 526 767 €. Toto podstatné zvýšenie vzniklo 

z toho dôvodu, že sa zvýšil stav na finančných účtoch o 1 892 839 € (k 31. 12. 2009 stav na 

bankových účtoch bol 2 882 868,77 €). To, že finančné prostriedky z roku 2009 ostali na 

bankovom účte vysvetľujeme tým, že rozpočtové opatrenia na kapitálové výdavky neboli začiatkom 

roka MK SR vydané, ale postupne, hlavne v poslednom štvrťroku, kedy vzhľadom na zákon 

o verejnom obstarávaní, už investičné akcie nemohli byť realizované,  faktúry vystavené 

a uhradené. Investičné akcie, ktoré sú rozpracované, ale nevyfinancované, sú uvedené v časti 1.5. 

Kapitálové výdavky. 

 Ako veľmi pozitívny jav pri obežných prostriedkoch hodnotíme skutočnosti, že sa znížil stav 

materiálových zásob o 1 325 €, tovarových zásob o 16 656 €, krátkodobých pohľadávok o 321 003 

€, pri stave k 31. 12. 2009 v netto hodnote 11 308 €.  

 

 V zdrojoch krytia neobežného a obežného majetku vlastné imanie je v sume 

1 184 479 €, čo je vlastne zostatok na účte 428-výsledok hospodárenia minulých období, záväzky 

celkom v sume 30 608 301 € (v tom zúčtovanie transférov so štátnym rozpočtom = zostatková 

cena majetku nadobudnutého z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 29 513 281 €)  a ostatné 

časové rozlíšenia v sume 1 257 407 €. 

 

 Po vylúčení vplyvu zúčtovania so ŠR (účtu 353), záväzky sú v sume 1 095 020 €, čo je len 

33,38 % obežného majetku. Krátkodobé záväzky k 31. 12. 2009 boli v sume 960 695 € v tom 

záväzky voči dodávateľom za 275 792 €, čo v porovnaní s rokom 2008 333 997 €, je 17,43 %-né 

zníženie. 

 Záväzky voči zamestnancom 164 216 €, voči inštitúciám sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia 129 078 €, voči Daňovému úradu 61 875 € z dane príjmov zo závislej činnosti, 

ostatné záväzky v sume 313 498 €. Ako dlhodobý záväzok SNM vykazuje záväzok zo sociálneho 

fondu v sume 22 794 €, čo je v porovnaní s rokom 2008 je viac o 3 094 €, čo môžeme tiež kladne 

hodnotiť z dôvodu, že sa mierne posilnil fond určený pre zamestnancov SNM na sociálne účely.    

 

 Celkový majetok SNM (neobežný, obežný a prechodné majetkové účty) 

predstavuje čiastku 43 190 524,76 € v brutto a v čistej (netto) hodnote 33 056 164,02 € 

čo v porovnaní s rokom 2008 je viac o 1 240 947,74€, kedy bol majetok vykazovaný 

v sume 31 812 216,28 €.      

 

 V Slovenskom národnom múzeu bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia 

pred zdanením v sume 7 796,89 €. Po odpočítaní matematicky vypočítanej dane 

z príjmov právnickej osoby 4 230 € čistý hospodársky výsledok za SNM je 3 566,89 €. 

 



 Vzhľadom na výsledky premietnuté v číslach, môžeme jednoznačne vyhlásiť, že 

Slovenské národné múzeum hospodársky rok 2009 ukončil v dobrej kondícii.   

 
 

 

Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 

Výsledok hospodárenia SNM ako celku prezentujú údaje v tabuľke.  Prehľad 

o štruktúre nákladov k 31. 12.  2009.  

 

Hospodársky výsledok         v eurách 

 

 
SNM Múzeá 

Národnostná 

kultúra 

Výnosy 12 490 115 10 844 723 1 645 392 

Náklady 12 486 548 10 844 617 1 641 931 

Hospodársky výsledok          3 567             106        3 461 

 

Z priloženej tabuľky je zrejmé, že za rok 2009 bol dosiahnutý kladný 
hospodársky výsledok v sume 3 567 €,  v tom v múzeách a galériách 106 € 
a v múzeách národnostnej menšiny v sume 3 461 €.    
 
 
SNM - generálne riaditeľstvo 
 

Hospodársky výsledok           eurách 

 Rok 2008 Rok 2009 

Výnosy 2 873 531 2 925 821 

Náklady 2 843 922 2 853 044 

Hosp. výsledok 29 609 - 72 777 

 

 Pri hodnotení výsledku hospodárenia musíme vychádzať z výsledku hospodárenia za rok 

2008, kedy SNM – Generálne riaditeľstvo zaznamenalo kladný výsledok hospodárenia v sume 

29 609 € v prepočte z dôvodu vzájomného zúčtovanie pohľadávky medzi  SNM-Bojnice a  SNM 

Riaditeľstvo, keď túto pohľadávku  v sume 2 364 tis. Sk, t.j. 78 470 €,  SNM-GR prijalo k dobru.  

 Ak odhliadneme od tejto skutočnosti, tak záporný hospodársky výsledok za SNM – GR 

v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vychádza na 23 916 €.  

 Záporný výsledok hospodárenia rozhodujúco ovplyvnila neuplatniteľná časť dane z pridanej 

hodnoty pri tovaroch a službách v sume 246 515 € (v roku 2008 táto suma v prepočte bola 

122 692 €), t.j. v roku 2009 viac o 123 823 €. Ide o nákladovú položku, ktorú znáša SNM – GR aj 

za ostatné vnútorné organizačné jednotky.     

Výsledok hospodárenia SNM ako celku prezentujú údaje v tabuľke č. 1A  Prehľad 
o štruktúre nákladov k 31.12. 2009.  

 

Hospodársky výsledok                v eurách 



 

 
SNM Múzeá 

Národnostná 

kultúra 

Výnosy 12 490 115 10 844 723 1 645 392 

Náklady 12 486 548 10 844 617 1 641 931 

Hospodársky výsledok          3 567             106        3 461 

 

Z priloženej tabuľky je zrejmé, že za rok 2009 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok 

v sume 3 567 €,  v tom v múzeách a galériách 106 € a v múzeách národnostnej menšiny v sume 

3 461 €.    
 

Archeologické múzeum 
Hospodársky výsledok (v €  ) 

  

rok  2008 

 

rok  2009 

Výnosy 475 636 419 216 

Náklady 439 421 419 924 

Hosp. výsledok 36 215 -708 

 

Výnosy:   

Podľa upraveného rozpočtu na rok 2009, predstavuje dotácia  z bežných transférov zo 

štátneho rozpočtu  288 724 €, z toho na prioritné projekty na bežné výdavky program  08T0103               

28 000 € a program 08T0108 15 600 €. Na bežné výdavky bez prioritných projektov predstavuje 

dotácia zo ŠR 245 124 €.  

           Výška vlastných výnosov  predstavuje sumu 66 958 €. 

 

Náklady:   Celková výška nákladov činí za rok 2009     419 925 €. 

Hospodársky výsledok SNM – Archeologického múzea  k 31.12.2009 je podľa hlavnej 

účtovnej knihy strata  708 €, je dôsledkom toho, že na začiatku účtovného obdobia sme mali na 

účte  finančné prostriedky z vlastných zdrojov a tie sme vyčerpali.  

 

Hospodárske výhľady do roku 2010 

V roku 2010 bude ťažiskom činnosti pracovníkov SNM-AM príprava expozície Dejiny 

Slovenska na Bratislavskom hrade. Z uvedeného dôvodu sa nepočíta s prípravou mimoriadnych 

výstav v budove na Žižkovej ul. č. 12. (V decembri 2009 bola otvorená atraktívna výstava Bojná). 

Tržby od návštevníkov odhadujeme približne na úrovni roku 2009. Tržby za archeologický výskum 

v roku 2010 budú ovplyvnené poklesom stavebnej činnosti v dôsledku hospodárskej krízy, ako aj 

nárastom počtu podnikateľských subjektov oprávnených vykonávať archeologický výskum, preto 

pravdepodobne nedosiahnu výšku z roku 2009. Vzhľadom k nárastu ceny energií a valorizácii miezd 

je reálnou perspektívou SNM-AM v roku 2010 narastanie straty.   

Znižovanie záporného rozdielu medzi výnosmi a nákladmi v SNM-AM  je možné len pri 

zvýšení výnosovej časti príjmov, nakoľko znižovanie nákladov nie je bez redukcie činností múzea 

reálne. Pracovníci SNM-AM sa o navýšenie príjmov pokúsia. 



 

 

Historické múzeum v Bratislave s pracoviskami v Holíči a v Pezinku 
 

Výška výnosov Historického múzea za rok 2009 je 881 591,00 €. Celková výška nákladov 

je 798 239,00 €. Hospodársky výsledok SNM Historického múzea k 31.12.2009 predstavuje zisk 

vo výške  83 352,00 €.  

Zisk vznikol na základe  niekoľkých faktorov :nesprávnymi účtovnými operáciami účtovných 

dokladov v roku 2006, 2007 a 2008, ktoré boli v roku 2009 preúčtované internými účtovnými 

dokladmi z nákladov bežného roku. 

Hospodársky výsledok (v €) 

 2008 2009 

Výnosy 840 071,70 881 591,00 

Náklady 894 310,50 798 239,00 

Hosp. výsledok      54 238,86 + 83 352,00 

 

 

 

Hudobné múzeum v Bratislave s pracoviskom v Dolnej Krupej 
 

Výška výnosov SNM - HuM za rok 2009 je 386 815 € (vrátane BT mimo VS, 687). Celková 

výška nákladov je 398 159 €. SNM - HuM má hospodársky výsledok  -11 344 €.  

Hospodársky výsledok  (v €) 

 2008 

 

2009 

 

Výnosy 509 427 386 815 

Náklady 548 264 398 159 

Hosp. výsledok - 38 837 - 11 344 

 

Tento záporný výsledok bol zapríčinený predovšetkým skutočnosťou, že múzeu v roku 2008 

vznikli náklady vyvolané sťahovaním pracoviska z Bratislavského hradu, ktoré však napriek 

očakávanej účelovej dotácii nemalo vykryté v rozpočte a bolo nútené ich  uhradiť z príspevku na 

bežnú prevádzku. Tieto náklady znášalo čiastočne aj na úkor prostriedkov určených na obnovu DK 

a tak finančný deficit prešiel aj do roku 2009. Pre rok 2009 sme dostali príspevok na úrovni roka 

2008, ktorý však nepokrýval ani náklady na bežnú prevádzku a energie či nezohľadnil mzdovú 

valorizáciu. Zároveň múzeum znášalo aj náklady spojené so zabezpečovaním nielen technickej 

(stavebný dozor), ale aj finančnej spoluúčasti v zmysle darovacej zmluvy s Nadáciou SPP pri 

obnove D. Krupej. 

Napriek tomu, že vlastné výnosy sme oproti plánovanej sume 8 532 € boli schopní navýšiť 

o 16 900 €, nestačila nám výnosová čiastka (25 432 €) vykryť chýbajúce finančné prostriedky. 

Múzeum sa však i naďalej borí s problémom finančného deficitu vo vzťahu k účelovej dotácii 

z Nadácie SPP (termín ukončenia obnovy posunutý na polrok 2010), ktorý kvôli nevykrytým 

nákladom na sťahovanie prechádza z roku 2008 cez rok 2009 aj do ďalšieho účtovného obdobia.  



 

 

Prírodovedné múzeum v Bratislave 
 

Výška výnosov SNM-PM za rok 2009 je 468 974 €. Celková výška nákladov predstavuje 465 

053 €. Hospodársky výsledok SNM-PM k 31.12.2009 je kladný vo výške      3 921 €.  

Hospodársky výsledok  (v €) 

 rok 2008 rok 2009 

Výnosy 481 282 468 974 

Náklady 489 378 465 053 

Hosp. výsledok - 8 096 3 921 

 

Kladný hospodársky výsledok vo výške 3 921 € podmienený viacerými faktormi. Čerpanie 

finančných prostriedkov bolo priebežne sledované, v priebehu roka sa upravili náklady  na prioritné 

projekty, pričom sa zohľadnili najmä aktuálne náklady súvisiace s prípravou expozície Zázrak 

prírody - Biodiverzita SR.  Príprava reprízy výstavy „Planéta, na ktorej žijeme“ bola financovaná 

z prostriedkov APVV. Náklady na bežnú prevádzku SNM-PM sa v plnej výške hradili z vlastných 

výnosov. V dôsledku uzavretia časti prírodovednej expozície z dôvodu jej rekonštrukcie 

a modernizácie bolo možné niektoré bežné výdavky  čiastočne znížiť.  

 

Múzeum Červený Kameň v Častej 

Hospodársky výsledok   (v € ) 

 
rok 2008 

 

 

rok 2009 

 

Výnosy 1 176 326 1 251 451 

Náklady 1 223 893 1 269 841 

Hosp. výsledok - 47 567 -18 390 

    

Výška výnosov SNM – Múzeum Červený Kameň za rok 2009 je 1 251 451 €. Celková výška 

nákladov je 1 269 841 €. Hospodársky výsledok k  31.12.2009 je strata 18 390,41 € (554 029,- 

Sk). Hospodársky výsledok bol spôsobený úhradou faktúry za projektovú dokumentáciu na 

depozitár vo výške 27.371,45 € zo zvýšeného príspevku na prevádzku pre Červený Kameň, ktorú 

poskytlo MK SR v hodnote 19.241 €. Projektová dokumentácia mala byť hradená z kapitálového 

transferu, ktorý bol múzeu začiatkom roka 2009 schválený a rozpočtovým opatrením bol následne 

zrušený.  

Múzeum Červený Kameň je za obdobie rokov 2007 – 2009 v strate – 63.967,28 € 

(1.927.078,- Sk). Uvedená strata nebola spôsobená nehospodárnym vynakladaním finančných 

prostriedkov zo strany múzea, ale znížením príspevku za rok 2008 o 1.376 tis. Sk a v roku 2009 

úhradou faktúry za projektovú dokumentáciu z príspevku na činnosť a nie z kapitálových 

prostriedkov na obnovu NKP hrad Červený Kameň. Mínusové hospodárske výsledky za rok 2008 – 

2009 spôsobujú múzeu problémy pri financovaní nákladov spojených s prevádzkou múzea najmä 

začiatkom nového roka.     



 

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave s pracoviskom 
v Košariskách  

Hospodársky výsledok (v €) 

 Rok  2008 Rok 2009 

Výnosy 152 787 133 045 

Náklady 158 730 134 227 

Hosp. výsledok  - 5 943 -1 182 

 

Výška výnosov SNM - Múzea SNR v Myjave za rok  2009 je 133 045,- €. Celková výška 

nákladov je 134 227,- €. Hospodársky výsledok SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave 

ku 31.12. 2009  je strata 1 182,- €.  I napriek maximálnemu šetreniu sa nám nepodarilo dosiahnuť 

zisk, hoci  návštevnosť sa oproti minulému roku zvýšila.  K strate prispelo tiež opravenie niektorých 

nesprávne zaúčtovaných položiek v roku 2008.  

 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Hospodársky výsledok (v  € ) 

               rok 2008                    rok 2009 

Náklady 176 832 184 609 

Výnosy 187 680 188 075 

Hospodársky výsledok  10 848 3 466 

 

Výška výnosov za rok 2009 bola vo výške 188075 €. Celková výška nákladov bola 184 609 

€. Hospodársky výsledok za rok 2009 je zisk 3 466 € . 

 

 

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

Výška výnosov SNM v Martine za rok 2009 je 1 131 375,94 €. Celková výška nákladov je 

1 148 228,62 €. Hospodársky výsledok SNM v Martine ku 31.12.2009 je strata -16 852,68€. 

 

Hospodársky výsledok SNM v Martine za rok 2009 

 

2008 

 

v tis. Sk v € 

2009 

Výnosy 30 910 1 026 024,03 1 131 375,94 

Náklady 31 504 1 045 741,22 1 148 228,62 

Hosp. výsledok -  594 -19 717,19 -16 852,68 

 

Negatívny hospodársky výsledok je dôsledkom toho, že SNM v Martine nemá v priebehu 

roku pokryté základné prevádzkové potreby.  

 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 



 

MKČ dosiahlo v roku 2009 výnosy vo výške 37.051,00 €, náklady boli vo výške 37.044,26 

€. Hospodársky výsledok MKČ ku 31.12.2009 je zisk 6,74 €.  

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 
 

MKR dosiahlo v roku 2009 výnosy vo výške 36.048,74 €, náklady boli vo výške 37.454,75 

€. Hospodársky výsledok MKR ku 31.12.2009 je strata -1.406,01 €.  

 

Múzeum Bojnice 

Za rok 2009 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok vo výške 21 885 €, z toho z hlavnej 

činnosti vo výške 46 € a z podnikateľskej činnosti vo výške 21 839 €.  

Dosiahnutý hospodársky výsledok z hlavnej činnosti korešponduje s prijatým rozpočtom, 

hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vzrástol o 1 935 €. 

 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti (v €) 

 rok 2008 rok 2009 

Výnosy 1167275 1059383 

Náklady 1152656 1059337 

Hosp. výsledok 14619 46 

 

Múzeum Betliar 
 

 Napriek prísnej kontrole čerpania finančných prostriedkov v roku  2009  

k 31.12.2009 Múzeum Betliar vykazuje celkový mínusový  hospodársky výsledok vo výške 25 809 

€, ktorý bol ovplyvnený výškou  vynaložených finančných prostriedkov pri nákupe a zabezpečovaní  

chodu prevádzky. Z dôvodu objektivity pri posudzovaní časti Výdavky treba uviesť, že Múzeum 

Betliar spravuje spolu 55 pamiatkových objektov, z toho 3 najväčšie objekty evidované ako 

národné kultúrne pamiatky : kaštieľ v Betliari, hrad Krásna Hôrka, Mauzóleum v Krásnohorskom 

Podhradí. Z roka na rok sa odkladajú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ich opravy, 

údržby resp. rekonštrukcia, čím poukazujeme na šetrenie v tejto oblasti, ale do budúcich rokov sa 

to odrazí veľmi negatívne vo zvýšených nárokoch na opravy nehnuteľného majetku štátu vo 

spravovaní Slovenského národného múzea. V priebehu hodnoteného obdobia sa riešili havarijné 

stavy, predovšetkým poškodenie zabezpečovacieho systému v dôsledku živelnej pohromy na hrade 

Krásna Hôrka , nákladný servis čističky odpadových vôd, vodoinštalatérske práce na hrade Krásna 

Hôrka, rekonštrukcia historickej studne v parku kaštieľa, rozsiahle klampiarske práce na streche 

kaštieľa v Betliari s následnou impregnáciou, náter šindľovej strechy na hrade Krásna Hôrka – 

3.etapa, oprava strešnej krytiny na Zverinci v areáli parku kaštieľa a historickej budovy tzv. Bosňák 

v parku kaštieľa , rekonštrukcia hygienických zariadení na stredisku správy.  

Výnosy SNM – Múzeum Betliar boli vo výške 805 404 €, z toho tržby z predaja služieb 

399 400 € , príspevok  od zriaďovateľa na bežné výdavky bol vo výške 261 141 € , čo je cca ¼ 

svojho účtovného obratu . Všetky ostatné výdavky si musí múzeum hradiť resp. kryť z vlastných 

zdrojov, ktoré pochádzajú hlavne z tržieb zo vstupného od návštevníkov troch expozícií. Vlani sme 

zaznamenali pokles návštevnosti o 20,9 % , čo sa odzrkadlilo aj na výsledku hospodárenia. 



Napriek tejto skutočnosti sme v uplynulom roku ušetrili na výdavkoch, o čom svedčí 

zostatok na účte nášho múzea v štátnej pokladnici vo výške 104 843 € , ako rezerva na štart do r. 

2010 . Plánované práce – opravy a údržby sa presúvajú na jar r. 2010 , samozrejme v súlade 

s kontrolou priebežného hospodárskeho výsledku v tomto roku. 

 

Hospodársky výsledok (v € )                   

 Rok 2008     Rok 2009 

Výnosy 855 440 805 404 

Náklady 831 540 831 213 

Hosp. výsledok + 23 900 - 25 809 

 

 

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
Výška výnosov, podľa Hlavnej knihy za rok 2009 je  62 772,- €. 

Táto suma sa skladá z  

- sk. 602 vlastné výnosy a tržby    6 831,34,- € 

- sk. 604 za predaný tovar     186,13 € 

- sk. 653 rezerva – nevyčerp. dovolenka   1 904,35 € 

- sk. 681 výnosy z bežných transferov zo ŠR  48 487,- € 

- sk. 682 výnosy z kapitálového transferu zo ŠR  420,-  € 

 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti  (v €) 

 2008 2009 

Výnosy 75 217 59 749 

Náklady 78 404 62 774 

Hosp. výsledok -3 187 -3 025 

 

 

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave s pracoviskami v Prešove, 
Nitre, Žiline, Trnave a Seredi 

Hospodársky výsledok  (v €) 

 rok 2008 

 

              rok 2009 

 

Výnosy 994 921 467 059 

Náklady 983 801 453 791 

Hosp. výsledok +11 120 +13 268 

 

Hospodársky výsledok (HV) MŽK k 30.6.2009 je zisk vo výške 13 268,- €.   

 

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave s pracoviskom 
v Nitrianskom Pravne 

Hospodársky výsledok  (v €) 



 
rok  2008 

 

rok  2009 

Výnosy    115 089 143 114 

Náklady 120 126 141 795 

Hosp. výsledok - 5 036 + 1 319 

 

Hospodárenie múzea v roka 2009 bolo vyrovnané, aj napriek kráteniu rozpočtu, zvýšeniu 

nových nákladových položiek a nárastom úloh múzea.   

Hospodársky výsledok, zisk , bol dosiahnutý z vlastných výnosov - predaj publikácii. 

 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave 
s pracoviskami v Sklabinej a Dolnej Strehovej    
      

Hospodársky výsledok   (v €) 

 
Rok 2008 Rok 2009 

Výnosy        293 899 337 936 

Náklady  327 093 336 164 

SPOLU -33 194 1 772 

  

Výška výnosov SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v roku 2009 predstavuje 

celkom 337 936,-€. Celková výška nákladov predstavujme 336 164,- € 

Hospodársky výsledok SNM – MKMS k 31.12.2009 je  zisk   1 772,00 €.  

Porovnaním rokov 2009 s rokom 2008 vyplýva, že múzeum hospodárilo podľa svojich možností 

úsporne, čo značne ovplyvnilo aj hospodársky výsledok. 

 

 
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
 

Hospodársky výsledok ( v €) 

 rok 2008 rok 2009 

Výnosy 428 666 424 117 

Náklady 418 774 431 575 

 

Hospodársky výsledok 

 

 9 892 

 

-7 458 

 

Hospodárenie organizácie za rok 2009 skončilo v strate – 7 458,- € a je spôsobené v prvom 

rade výškou nákladu rezerv na nevyčerpané dovolenky a odvodov z nich a tiež nákladmi na 

predaný tovar..  

 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 



Výška celkových výnosov Spišského múzea v Levoči  za rok  2009 je 917 454 €, vrátane 

príspevku. Celková výška dosiahnutých nákladov je 882 968 €. 

Hospodársky výsledok (v €) 

 Rok 2008 Rok 2009 

Výnosy 880 652 917 454 

Náklady 826 339 882 968 

Hosp. výsledok 54 313 34 486 

  

            Výsledkom hospodárenia SNM -  Spišského múzea v Levoči za rok 2009 je zlepšený 

hospodársky výsledok vo výške 34 486 €.  V porovnaní s rovnakým obdobím je  nižší o 19 827 

€.                               

 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 
 

Hospodársky výsledok  (v €) 

  

rok 2008 

 

rok 2009 

Výnosy 237 934 293 037 

Náklady 225 287 292 975 

Hosp. výsledok 12 647 62 

 Výnosy SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň za sledované 

obdobie roka 2009 dosiahli výšku 293 037,- €. Celková výška nákladov za to isté obdobie 292 

975,- €. Hospodársky výsledok múzea k  31. 12. 2009 je zisk 62,- €.  

 

Podnikateľská činnosť 

Slovenské národné múzeum vykonáva podnikateľskú činnosť  na základe živnostenského 

listu reg. č. 2396/99. V roku 2009 bola vykonávaná  podnikateľská činnosť len v SNM – Múzeum 

Bojnice a to prevádzkovaním parkoviska.  
 

Tabuľka: Podnikateľská činnosť                                                                            v eurách 

 rok 2008 rok 2009 

Náklady 3 438 3 629 

Výnosy 27 148 29 698 

HV pred zdanením 23 710 26 069 

Splatná daň 3 805 4 230 

HV po zdanení 19 905 21 839 

 

Múzeum Bojnice zaznamenalo vyššie výnosy oproti roku 2008 o 2 550 € - v tom nárast 

tržieb za parkovanie o 2 426, t.j. o 10,3% z dôvodu, že už v mesiaci jún bola spustená denná 

prevádzka. Výnosovou položkou bolo aj odúčtovanie predpisu dane z príjmu za rok 2008 v hodnote 



3 805 €, nakoľko SNM ako celku nevznikla povinnosť platiť daň z príjmu právnickej osoby. Pri 

vynaložených nákladoch v čiastke 3 629 €, t.j. len o 191 € viac ako v roku 2008 bol dosiahnutý 

kladný výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti v sume 21 839 €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2008 ide o nárast o 9,7  %. 

 

Daň z príjmov právnických osôb v sume 4 230 bola 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. 

 

 



6. Personálne otázky 
 
 
 

Slovenské národné múzeum malo v roku 2009 stanovený orientačný limit 

zamestnancov: 

 

 

Slovenské národné múzeum sa v priebehu roka 2009 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. Zníženie priemerného prepočítaného stavu zamestnancov je spôsobené 

uzatvorením výstavných priestorov na Bratislavskom hrade, čo malo za následok prepustenie 

väčšieho počtu zamestnancov, vykonávajúcich prácu dozorcov a lektorov.  

 

 

Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM: 

2005 2006 2007 2008 2009 priemerný 
prepočítaný 
stav 451 475 480 481,3 471,6 

 

       

Napriek skutočnosti, že v SNM došlo v roku 2009 k miernemu nárastu priemernej mesačnej 

mzdy na 668 € (valorizácia, časové postupy, preradenie do vyššej platovej triedy, mierne úpravy), 

ešte stále zaostáva za priemernou mesačnou mzdou v hospodárstve SR, čo má za následok odliv 

množstva najschopnejších zamestnancov SNM do iných sfér národného hospodárstva.  

 

Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SNM: 

2005 2006 2007 2008 2009 priemerná 
mzda 

 15 155,- Sk 16 122,- Sk 16 498,- Sk 
 

16 904,- Sk 
(561 €) 

 
668 € 

(20 124,- Sk) 
 

 

Pre porovnanie uvádzame: 

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za  3 Q roka 2009      722,51 € 

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku  2008  21 782,- Sk  

 

 

 

08.2.0.6- Múzeá a galérie 
08.2.0.8- Národnostná kultúra 

428 
 64 

Spolu   492  



 

Organizačná štruktúra SNM v roku 2009: 

        organizačná zložka stav zamestnancov 

(priem. prepočítaný) 

Riaditeľstvo SNM   65,1  

SNM - Historické múzeum, Bratislava 34,8  

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra 8,3  

SNM - Archeologické múzeum, Bratislava    19,7  

SNM - Prírodovedné múzeum, Bratislava    (+ APVV 0,3) 28,6  

SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Myjava  6,8  

SNM - Hudobné múzeum, Bratislava 17,9  

SNM - Múzeá v Martine, Martin 67,9  

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku   1,8  

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku   2,6  

SNM - Múzeum Červený Kameň, Častá  28,1  

SNM - Múzeum Bojnice   39,6  

SNM - Múzeum Betliar   40,6  

SNM - Múzeum Levoča   35  

SNM - Múzeum Modrý Kameň  14,9  

SNM - Múzeum židovskej kultúry, Bratislava   16  

SNM - Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Bratislava  5,5  

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava 9,9  

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník  22,0  

SNM - Múzeum rusínskej kultúry, Prešov 3,8  

SNM -  Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Bratislava 2,7  

SPOLU  471,6  

                                                                                                                             

V SNM sú vytvárané také pracovné podmienky pre zamestnancov, aby mohla byť 

maximálne využitá ich odborná schopnosť. Okrem možnosti zvyšovania si kvalifikácie formou 

vysokoškolského štúdia, získavania vedeckých hodností a pod., SNM organizovalo množstvo 

seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich  priamo s ich profesijnou činnosťou. 

Navyše sa organizovali školenia na dokonalé zvládnutie výpočtovej techniky a jednodňové školenia, 

ktorých sa zúčastnili prevažne zamestnanci, ktorí pracujú v oblasti nových právnych predpisov: 

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o štátnej pokladnici, Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo 

verejnom záujme, Zákon o správe majetku štátu, Zákon o verejnom obstarávaní a pod. 

 

 
 

Zvyšovanie kvalifikácie, školenia: 

  

V SNM si v roku 2009 zvýšilo kvalifikáciu 6   zamestnancov  

Školení v oblasti výpočtovej techniky 49 zamestnancov  



Školení v oblasti pracovno-právnych predpisov 27 zamestnancov  

Školení v oblasti ekonomiky 33 zamestnancov  

Školení v oblasti kultúrneho manažmentu 33 zamestnancov  

 

Slovenské národné múzeum sa snaží udržať znížený počet zamestnancov poberajúcich 

starobný dôchodok, aj keď určité činnosti vykonávané v našej organizácii sme z finančných 

dôvodov nútení obsadzovať práve poberateľmi starobného dôchodku. 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. 

 

SNM zamestnávalo v roku: 

2005 39 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2006 61 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2007 69 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2008 61 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

2009 70 poberateľov starobného, predčasného starobného dôchodku 

  

SNM sa snaží udržať vekovú hranicu zamestnancov prijímaním absolventov stredných či vysokých 

škôl na uvoľnené miesta.  

 

Priemerná veková hranica zamestnancov SNM: 

2005 priemerný vek  v SNM  46 rokov 

2006 priemerný vek  v SNM  46 rokov 

2007 priemerný vek  v SNM  46 rokov 

2008 priemerný vek  v SNM  47 rokov  

2009 priemerný vek  v SNM  47 rokov  

 
 
 Veková štruktúra zamestnancov 
 
Veková 
hranica Ženy Muži  Ženy priem. vek Muži  priem. vek Priemerný vek 
0-17      
18-25 10 8 22.8 24.13 23.39 
26-30 27 20 27.81 27.8 27.81 
31-35 22 21 33.59 32.76 33.19 
36-40 25 8 37.8 37.75 37.79 
41-45 38 16 43.18 43.44 43.26 
46-50 36 17 48.33 47.94 48.21 
51-55 62 21 52.84 53.05 52.89 
56-59 52 29 57.52 57.55 57.53 
nad 60 29 34 64.1 63.82 63.95 
Celkom 301 174 47.08 47.14 47.1 
 
 
 
 
 



7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 
MK SR v rámci Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2009 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 2008. 
 
Plnenie za SNM: 
Celková návštevnosť SNM v roku 2009 bola 1 018 178, čo je  v porovnaní s rokom 2008 pokles 
o 23 878 osôb, t. j. o 2,29 %. Príčiny poklesu sú vysvetlené v časti 8. Hodnotenie a analýza 
vývoja SNM.  
 
Cieľ 2: 
V roku 2009 zabezpečiť reštaurovanie 20 000 zbierkových predmetov so zámerom zlepšenia 
fyzického stavu zbierkových fondov. 
 
Plnenie za SNM: 
V roku 2009 SNM zabezpečilo odborné ošetrenie (základné očistenie,  konzervovanie, 
reštaurovanie, preparovanie) 14 288  ks zbierkových predmetov – vlastnými prostriedkami, aj 
dodávateľsky.  
 
Cieľ 3: 
V roku 2009 zabezpečiť ročný prírastok 15 000 zbierkových predmetov a spracovanie 15 000 
zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii formou elektronického spracovania v Centrálnej 
evidencii zbierkových predmetov múzeí a v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia. 
 
Plnenie za SNM: 
Celkovo bolo v roku 2009 nadobudnutých 18 939 ks zbierkových predmetov z toho kúpou 4 503 
ks, vlastným zberom 2 184 ks zbierkových predmetov, darom 6 765 ks zbierkových predmetov, 
výmenou 5 482 ks. 
Počet spracovaných zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii v SNM v priebehu rok 2009 
formou elektronického spracovania v CEMUZ bol 18 578.  
 
 
 

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. 206/2009 Z. z. o múzeách a 

galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v  § 7 ods. (5) definuje právne postavenie SNM 

a jeho úlohy: „Slovenské národné múzeum je  vrcholnou zbierkotvornou, vedeckovýskumnou, 

metodickou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť základných 

odborných činností.“ Častiach a) – j) sú vymenované hlavné činnosti a úlohy SNM.  Úlohy 

stanovené týmto 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 2009 bola 



činnosť SNM vo výraznej miere  limitovaná objemom finančných prostriedkov bežného transferu 

a vlastných výnosov. V nominálnom vyjadrení sa zrejme jednalo o najvyššiu čiastku akú kedy SNM 

od zriaďovateľa obdržalo ako svoj ročný rozpočet. Napriek tomu 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 2009  bola skutočnosť, že veľmi veľká 

časť príspevku bola alokovaná vo forme fakultatívnych financií určených na realizáciu tzv. 

prioritných projektov (spolu 3 470 847 €). Tieto však boli vo veľkej väčšine poukázané až v druhom 

polroku 2009 čo v niektorých prípadoch znamenalo ich nespotrebovanie a presun vo forme 

kapitálových výdavkov do roku 2010 (Hrad 2010, stratégia nákupu slovacík, osvetlenie – SNM 

Levoča...). Aj prostriedky získané z iniciatívy SNM z iných zdrojov (grantová schéma EHP a NK) 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 jednorazové náklady. SNM 

malo teda peniaze na krytie nákladov rozvojových projektov, no často iba s problémami hradilo 

záväzky v rámci  obligatórnych prevádzkových nákladov, ktoré sa každoročne výrazne zvyšujú a 

priamo súvisia so správou zvereného 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/), dôsledky finančnej krízy a tým aj poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva resp. jeho 

redukovanie výdavkov na rekreáciu a kultúru čo sa odrazilo v nižšej návštevnosti ale aj nižších 

výnosoch z prenájmov priestorov múzea zo strany firiem na kultúrno-spoločenské podujatia.  

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 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 a tieto sa uskutočňovali takmer výlučne iba ako prioritné projekty.  

   

SNM aj roku 2009 vyvinulo 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  

mimo verejných zdrojov. V roku 2009 bola generálnym partnerom SNM opäť Poštová banka a. s., 

hlavným mediálnym partnerom SRo,  a množstvo ďalších súkromných spoločností, ktoré poskytli či 

už finančné prostriedky alebo tovary a služby spolu v hodnote cca 200 tis. Euro.  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. Zamestnanci SNM na všetkých úrovniach riadenia v roku 

2009 venovali značné úsilie príprave projektov, ktoré by viedli k získaniu ďalších mimorozpočtových 

prostriedkov na realizáciu nevyhnutnej obnovy múzejnej infraštruktúry alebo rozvoja ľudských 

zdrojov. Do Regionálneho operačného programu bolo pripravených a podaných dokopy 4 veľké 

projekty obnovy múzejnej infraštruktúry: obnova múzea A. Kmeťa v Martine, obnova 5hrannej 

veže zámku v Bojniciach, obnova kaštieľa v Modrom Kameni, obnova budovy depozitára v Levoči 

na Mäsiarskej ul. Do programu cezhraničnej spolupráce SR – MR bol podaný projekt zahŕňajúci 

obnovu kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej. Do grantovej schémy Európskeho sociálneho fondu 

bola odovzdaná definitívna verzia Národného projektu ďalšieho vzdelávania zamestnancov múzeí v 

SR – Múzeá 3. generácie. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že MK SR reagovalo veľmi ústretovo 

požiadavkám SNM na alokovanie financií potrebných na vytvorenie projektovej dokumentácie na 

realizáciu obnovy spomenutých objektov a zabezpečilo aj financovanie agentúry, ktorá pomohla 

SNM projekty v požadovanej štruktúre vypracovať.  

Mimo rámca grantových schém EÚ sa pripravili aj projekty obnov troch objektov pre 

Nadáciu SPP: obnova vstupného objektu kaštieľa v Betliari, obnova Hornej brány múzea v Modre 

a múzea M. Benku v Martine. Pokračovali práce podľa harmonogramu súvisiace s projektom SNM, 

na ktorý múzeum získalo peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu 

EHP: Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej 

dediny. Dokončil sa aj projekt APVV Dotyky poznania či prebehlo záverečné zúčtovanie projektu na 

rozvoj ľudských zdrojov (2007 – 2008) financované z ESF - Moderné múzeum.  Z vlastných zdrojov 

múzeum krylo pokračovanie rekonštrukcie Rentmajstrovského krídlo Bojnického zámku - v roku 

2009 boli práce na severnej fasáde Rentmajstrovského v úplnosti zrealizované podľa uzatvorenej 

doplnkovej zmluvy.  

Obdobne ako v prípade vzniku projektov pre štrukturálne fondy EÚ aj v oblasti odborných 

činností sa v roku 2009 múzeum koncentrovalo na také úlohy a aktivity, ktorých výsledky budú 

viditeľné až v neskoršom  období: prípravu nových expozícií určených pre obnovený palác 

Bratislavského hradu (najmä Historické, Archeologické a Hudobné múzeum SNM), prípravu novej 

expozície dokumentujúcej biodiverzitu Slovenska na druhom poschodí sídelnej budovy SNM, 

zásadnú participáciu na tvorbe metodiky digitalizácie 3D objektov v rámci OPIS II, tvorbu metodík 

odbornej múzejnej práce súvisiacich so zmenou zákona č. 206/2009 a Vyhlášky č. 523/2009. Popri 

týchto úlohách SNM v rámci implementácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií do roku 2011 

realizovalo mnohé prioritné projekty najmä v oblasti skvalitnenia vybavenosti špecializovaných 

múzeí SNM EPS a EZS, zlepšenia uloženia zbierok,  expozičnej činnosti a práce s školskou 

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

zdrojov dokončiť niektoré komplexnejšie, už dávnejšie rozpracované projekty v oblasti 

prezentačnej (výstavy Šangri-la, M. R. Štefánik, človek a legenda, Danubius Fluvius, Košický zlatý 



poklad, Muzika Etnica...) a edičnej činnosti (Pamätnica Ako sme žili?, 1. zväzok Encyklopédie 

židovských náboženských obcí, Hradná kniha – U nás doma...). Ako výsledok dlhoročného úsilia 

s úspešným koncom možno hodnotiť znovaotvorenie zrevitalizovanej budovy Zsigrayovej kúrie – 

sídla SNM múzea Židovskej kultúry na Slovensku, vybavenej novými expozíciami.   

Napriek spomenutým okolnostiam a úspechom, disponibilné zdroje mimo rámca prioritných 

projektov iba v obmedzenej miere umožňovali investovať do veľmi potrebných, ak nie 

nevyhnutných, komplexných rekonštrukcií stálych expozícií menších múzeí SNM či 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.  

Napriek realizácii rozsiahlejších výstav a  akcií využívajúcich vlastné zbierkové fondy či 

lokality kultúrneho dedičstva,  tematicky atraktívnym prezentačným projektom  sa v roku 2009 

SNM nepodarilo udržať návštevnosť a pokračuje jej klesanie v organizácií ako celku (- 2,29% oproti 

roku 2008). Mierny nárast bol zaznamenaný vo vybraných ŠOJ (napr. SNM – Prírodovedné 

múzeum v Bratislave, SNM – Historické múzeum – Lugisland bašta Ba hradu). Medzi významné 

úspechy SNM v sledovanom období určite môžeme zaradiť aj skutočnosť, že nastal výrazný nárast 

počtu návštevníkov do 18 rokov (zo 123 tis. v roku 2008 na 189 tis. v roku 2009), čo je rukolapný 

dôkaz účinnosti aktivít zameraných na túto cieľovú skupinu.   

Medzi všeobecné problémy SNM ako príspevkovej organizácie, ktorej vlastné výnosy 

pokrývajú viac ako 33% všetkých neinvestičných nákladov patrí aj spôsob a frekvencia preplácania 

Kultúrnych poukazov. Do 30. 11. 2009 SNM nahlásilo so systému 134 275 ks  KP čo zodpovedá 

rovnakej sume v eur (oproti roku 2008 nárast o 16 865 ks t. j. nárast o 12,5%). Prostriedky boli zo 

strany zriaďovateľa vyplatené v dvoch termínoch a to auguste a 28. 12. 2009. Táto suma do času, 

kým sa zo strany zriaďovateľa  nepremenia KP na reálne peniaze chýba ako disponibilné 

prostriedky na činnosť. Vzhľadom na charakter preplatenia poukazov (navýšenie bežného 

transferu) tiež spôsobuje účtovné problémy ako aj deformuje štatistiky, keď sa z vlastných výnosov 

organizácie stáva bežný transfer od zriaďovateľa.  

SNM sa v roku 2009 muselo vyrovnať aj s následkami dvoch živelných pohrôm. 13. októbra 

sa najprv parkom, ktorý je súčasťou areálu kaštieľa v Betliary prehnala veterná smršť, ktorá zvalila 

spolu 106 stromov a následne,  25. decembra, sa vplyvom prietrže mračien a následnej prívalovej 

vody v Krivom potoku pretekajúcim parkom vyliala voda na lúky a zničila hrádze v koryte potoka. 

Škody sa odhadujú na cca 33 tis. Euro a ich odstraňovanie bude pokračovať aj v roku 2010.  

Medzi dlhodobé pretrvávajúce problémy SNM, ktoré sú viazané na nedostatok prostriedkov 

na rekonštrukciu spravovaného nehnuteľného majetku sú: stav fasády a stien nádvoria 

Archeologického múzea, stav budovy Etnografického múzea v Martine, stav sídelnej budovy SNM 

na Vajanského nábreží,  nedokončené majetkovo-právne vysporiadanie budovy SNM – múzea Ľ. 

Štúra v Modre s mestom Modra. Nedostatok prostriedkov umožňujúcich odstrániť tieto  skutočnosti 

stupňujú vnútornú zadĺženosť SNM, ktorej symptómami je nedobrý technický stav niektorých 

spravovaných objektov, morálna a ideová zastaranosť jestvujúcich  expozícií, nedostatočné 

kapacity na ošetrenie zbierok, absencia kvalitných podmienok na poskytovanie všestranných 

služieb verejnosti. Ukazuje sa však, že schodná cesta na odstránenie je iniciatíva múzea v oblasti 

získavania mimorozpočtových zdrojov najmä z štrukturálnych fondov EÚ. Oznámenia o úspešnom 



získaní nenávratných finančných príspevkov v 4 prípadoch z 5tich vyhodnotených veľkých projektov 

je  najlepšou správou z mesiaca január 2010, akú mohlo SNM dostať. 

Medzi závažné vnútroorganizačné zmeny patrilo odvolanie PhDr. Petra Marákyho z funkcie 

generálneho riaditeľa SNM ministrom kultúry SR. Na dobu pol roka alebo do doby vymenovania 

nového GR SNM bol touto funkciou poverený Mgr. Branislav Rezník, zástupca GR SNM pre odborné 

činnosti, ktorý ju vykonával počas zvyšku sledovaného obdobia.  

 
 

Nadobúdanie zbierok a odborná správa zbierok 
 
Akvizičná činnosť  

Múzeá SNM realizovali akvizičnú činnosť na základe svojej špecializácie a v roku 2009 

získali 18 939 kusov zbierkových predmetov, z toho 2 184 vlastným zberom, 4 503 kúpou, 6 765 

darom, 5 482 výmenou. 

Akvizičná komisia SNM rozdeľovala finančné prostriedky z účelových prostriedkov od 

zriaďovateľa vo výške 23 000 € pre múzeá národnostných menšín SNM a 90 000 € pre ostatné 

špecializované múzeá SNM (okrem toho bolo v roku 2009 rozdelených ešte 6772 €, nedočerpaných 

v roku 2008).  

V októbri 2009 získalo SNM od zriaďovateľa osobitne finančné prostriedky na nákup 

slovacík zo zahraničia, vo výške 20 100 € na bežné výdavky (z nich bolo 1100€ vyčerpaných, 17 

000 € vo forme kapitálových výdavkov prenesených do roku 2010 a 2000€ vrátených 

zriaďovateľovi) a 16 000 € na kapitálové výdavky. Z týchto prostriedkov nakúpilo SNM-Historické 

múzeum unikátne predmety využiteľné aj v novej expozícii na Bratislavskom hrade: v Rakúsku 

sadu špaňodolinských pohárov a iných nádob z 18. a 19. storočia, v Maďarsku výučný list 

mäsiarskeho majstra - grafiku z konca 18. storočia s vedutou Bratislavy. 

Najvýznamnejšou akvizíciou SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom 

Kameni bolo Bábkové divadlo rodiny Františka Dubského z Kaňku pri Prahe zo začiatku 20. 

storočia, ktoré zachoval potomok tejto rodiny František Segiňák v Košíciach. Kolekcia obsahuje 27 

pôvodných celodrevených marionet, pôvodnú prenosnú scénu s dekoráciami a oponami (3000 x 

2000 mm). Zbierka bábkarských kultúr bola obohatená aj o artefakty obdobia rodinného 

bábkového divadla (1913- 1945) a súčasné divadelné bábky Starého divadla v Nitre a 

Bratislavského bábkového divadla. Zbierku hračiek významne doplnila kolekcia súčasných 

slovenských drevených hračiek Cechu výrobcov hračiek, kolekcia kovových hračiek českého 

výrobcu Kovap a.s., súbor mexických ľudových hračiek z Mexika, spoločenské stolové hry a 

historické hračky z obdobia 40. - 60. rokov. Významnou akvizíciou pre múzeum bolo získanie 

originálneho obrazu Sv. Anna od akademickej maliarky Dariny Gladišovej na hlavný oltár hradnej 

kaplnky sv. Anny. 

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku získalo napríklad cyklus sérigrafií Józsefa 

R. Juhásza, SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej kávový servis s dekorom filozofov, SNM-

Historické múzeum francúzsku husársku dôstojnícku šabľu z roku 1743, SNM-Múzeum 

rusínskej kultúry evanjelium z dreveného kostola v Topoli.  

SNM-Archeologické múzeum podobne ako v predchádzajúcich rokoch pokračovalo v 

realizácii záchranných archeologických akcií v teréne (uplatňovanie zákona o ochrane 

pamiatkového fondu), pričom niektoré práce priniesli pozoruhodné výsledky a výrazne aj obohatili 

zbierkový fond múzea.  



Najpočetnejšie prírastky zaznamenalo v roku 2009 SNM-Prírodovedné múzeum, za 

sledované obdobie pribudlo do zbierkového fondu 15 664 kusov zbierkových predmetov.  

 
 
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 159 675 70 486 29 59 55 125 0 0 

História 914 1 176 98 98 483 578 480 500 0 0 

Národopis 263 294 0 0 244 254 19 40 0 0 

Dejiny umenia 123 157 50 50 61 61 12 46 0 0 

Dejiny hudby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numizmatika 5 124 0 0 4 123 1 1 0 0 

Iné spoločenské vedy 200 352 0 0 43 84 157 268 0 0 

Spoločenské vedy spolu 1 664 2 778 218 634 864 1 159 724 980 0 0 

Geológia 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 

Mineralógia - petrografia 3 28 2 20 1 8 0 0 0 0 

Paleontológia 12 10 515 0 0 2 42 9 4 991 1 5 482 

Botanika 22 5 168 13 1 405 1 3 015 8 748 0 0 

Zoológia 10 303 1 28 3 229 6 46 0 0 

Antropológia 2 97 2 97 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 99 
16 

161 
18 1 550 57 3 344 23 5 785 1 5 482 

Prírastky spolu 1 763 
18 

939 
236 2 184 921 4 503 747 6 765 1 5 482 

 
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 159 675 70 486 29 59 55 125 0 0 

Spoločenské vedy spolu 159 675 70 486 29 59 55 125 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 159 675 70 486 29 59 55 125 0 0 

SNM - Múzeá v Martine 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 13 13 0 0 0 0 13 13 0 0 

Národopis 11 11 0 0 4 4 7 7 0 0 

Iné spoločenské vedy 29 29 0 0 29 29 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 53 53 0 0 33 33 20 20 0 0 



 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Geológia 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 

Botanika 1 220 1 220 0 0 0 0 0 0 

Zoológia 1 226 0 0 1 226 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 52 496 1 220 51 276 0 0 0 0 

Prírastky spolu 105 549 1 220 84 309 20 20 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 273 289 0 0 120 120 153 169 0 0 

Národopis 2 7 0 0 1 1 1 6 0 0 

Dejiny umenia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Numizmatika 5 124 0 0 4 123 1 1 0 0 

Spoločenské vedy spolu 281 421 0 0 126 245 155 176 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 281 421 0 0 126 245 155 176 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: 

Dejiny hudby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 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: 

Dejiny umenia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Iné spoločenské vedy 171 323 0 0 14 55 157 268 0 0 

Spoločenské vedy spolu 172 324 0 0 15 56 157 268 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 172 324 0 0 15 56 157 268 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 

Zoológia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Prírastky spolu 1 1 0 0 1 1 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 37 37 36 36 1 1 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 37 37 36 36 1 1 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 37 37 36 36 1 1 0 0 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: 

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 kultúry karpatských Nemcov 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Národopis 219 219 0 0 214 214 5 5 0 0 

Spoločenské vedy spolu 219 219 0 0 214 214 5 5 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 219 219 0 0 214 214 5 5 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 15 46 0 0 15 46 0 0 0 0 

Národopis 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 

Dejiny umenia 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 21 52 0 0 21 52 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 21 52 0 0 21 52 0 0 0 0 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

 
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: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

Národopis 8 14 0 0 3 9 5 5 0 0 

Dejiny umenia 12 46 0 0 0 0 12 46 0 0 

Spoločenské vedy spolu 20 60 0 0 3 9 17 51 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 20 60 0 0 3 9 17 51 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: 

História 85 85 0 0 31 31 54 54 0 0 

Spoločenské vedy spolu 85 85 0 0 31 31 54 54 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 85 85 0 0 31 31 54 54 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: 

História 9 13 0 0 1 1 8 12 0 0 

Národopis 1 17 0 0 0 0 1 17 0 0 

Spoločenské vedy spolu 10 30 0 0 1 1 9 29 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 10 30 0 0 1 1 9 29 0 0 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

 
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 34 0 0 1 34 0 0 0 0 

Národopis 20 24 0 0 20 24 0 0 0 0 

Dejiny umenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 21 58 0 0 21 58 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 21 58 0 0 21 58 0 0 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 98 245 0 0 28 28 217 217 0 0 

Spoločenské vedy spolu 98 245 0 0 28 28 217 217 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 98 245 0 0 28 28 217 217 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 3 28 2 20 1 8 0 0 0 0 

Paleontológia 12 10 515 0 0 2 42 9 4 991 1 5 482 

Botanika 21 4 948 12 1 185 1 3 015 8 748 0 0 

Zoológia 8 76 1 28 1 2 6 46 0 0 

Antropológia 2 97 2 97 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 46 
15 

664 
17 1 330 5 3 067 23 5 785 1 5 482 

Prírastky spolu 46 
15 

664 
17 1 330 5 3 067 23 5 785 1 5 482 

SNM - riaditeľstvo 

 
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 - Spišské múzeum v Levoči 

 
Prírastky 
spolu: 

Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena: 

Odbor: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 
prír. 
č.: 

ks: 

História 297 316 0 0 286 305 11 11 0 0 

Dejiny umenia 54 54 0 0 54 54 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 351 370 0 0 340 359 11 11 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 351 370 0 0 340 359 11 11 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 123 135 98 98 1 13 24 24 0 0 

Dejiny umenia 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 137 149 112 112 1 13 24 24 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 137 149 112 112 1 13 24 24 0 0 

 
 
Odborná evidencia zbierkového fondu 
 
Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov  
 



Slovenské národné múzeum spracováva svoj fond v katalogizačnom systéme ESEZ 4G, 

v ktorom v roku 2009 začalo pracovať 16 špecializovaných múzeí SNM. Súčasťou jedného 

z najmodernejších databázových systémov na spracovanie informácií o zbierkovom fonde na svete 

je aj riadený slovník múzejnej terminológie – online prístupný Múzejný tezaurus, v ktorom je 

možné spracovávať výrazy aj nezávisle od katalogizačného systému. 

Prechod k tomuto spôsobu spracovania si vyžiadal od múzeí predovšetkým harmonizáciu 

dát, párovanie s autoritami a riadenými slovníkmi, tvorbu významových väzieb. Ďalšie spracovanie 

informácií – predovšetkým zápis štruktúrovaných dát znamená pre odborných pracovníkov 

zvýšenie časovej dotácie pri odbornej evidencii jednotlivých zbierkových predmetov.  

Napriek tomu, že múzeá v roku 2009 prechádzali konverziou dát a tempo vzniku nových 

záznamov sa postupne spomaľuje, je vidieť nárast počtu nových záznamov v elektronickej podobe. 

Kvôli budovaniu vedomostného systému pracujú totiž odborní pracovníci na elektronickej 

rekatalogizácii, ktorá je spojená aj s obsahovou revíziou záznamov. Múzeá s nižším počtom 

zbierkových predmetov majú svoje zbierky spracované elektronicky v úplnosti (napr. SNM-Múzeum 

Bojnice). 

K 31. 12. 2009 vykazujú múzeá SNM  zaevidovaných  442 790 prírastkových čísel, čo 

predstavuje 3 894 864 kusov zbierkových predmetov. Skatalogizovaných je 3 779 124 kusov 

predmetov. 

V katalogizačnom systéme ESEZ spracovali múzeá v roku 2009 50 192 záznamov 1.stupňovej 

evidencie a 18 578 záznamov 2.stupňovej evidencie. K záznamom bolo pripojených 25 352 nových 

digitálnych fotografií. 

 

Múzeá SNM 
Počet 1st. 
záznamov 

Počet 2st. 
záznamov s 
obrázkami 

Počet 
obrázkov 

       
SNM - Archeologické múzeum v Bratislave   25235 2045 1510 
SNM - Etnografické múzeum v Martine   5892 1908 37 
SNM - Historické múzeum v Bratislave   3914 5937 6355 
SNM - Hudobné múzeum v Bratislave   36 2519 1579 
SNM - Múzeum Andreja Kmeťa v Martine   832 865 860 
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 264 95 296 
SNM - Múzeum Betliar   2622 43 82 
SNM - Múzeum Bojnice   26 0 199 
SNM - Múzeum Červený Kameň v Častej   4356 833 1158 
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 0 0 0 
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 0 0 1218 
SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku   4 2 28 
SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra Modra 1061 1080 656 
SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 0 0 0 
SNM - Múzeum Slovenských národných rád v 
Myjave   14 91 1106 
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku   2718 1336 1084 
SNM - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave   112 57 1069 
SNM - Prírodovedné múzeum v Bratislave   42 1179 7304 
SNM - Spišské múzeum v Levoči   3064 588 811 
SPOLU 50192 18578 25352 
 



Okrem zbierkových predmetov múzeá SNM spracovávajú aj fondy pomocného 

a dokumentačného materiálu (napr. fotoarchívy), knižné aj archívne fondy.  

Vzhľadom na to, že súčasťou elektronického záznamu o zbierkovom predmete je aj 

fotografia v digitálnej podobe, odborní pracovníci SNM zabezpečujú aj túto činnosť.  

Odborné revízie zbierok v roku 2009 mali za následok odbornú evidenciu aj doposiaľ 

nespracovaných predmetov. 

 
 
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 134 864 178 964 171 847 174 505 0 0 

História 71 295 168 061 119 316 158 759 17 17 

Národopis 135 301 151 562 143 453 147 943 0 0 

Dejiny umenia 42 190 50 107 42 434 47 032 0 0 

Dejiny hudby 6 346 131 254 113 438 113 653 0 0 

Numizmatika 6 858 98 897 115 146 116 043 0 0 

Iné spoločenské vedy 30 572 38 559 16 257 23 350 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

427 426 817 404 721 891 781 285 17 17 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 

Geológia 1 149 1 621 1 136 1 616 0 0 

Mineralógia - petrografia 2 250 25 561 24 096 25 216 5 11 

Paleontológia 1 441 406 756 29 759 396 914 0 0 

Botanika 909 497 760 896 497 394 0 0 

Zoológia 9 409 2 137 005 20 502 2 068 015 11 14 

Antropológia 205 8 745 8 672 8 672 0 0 

Prírodné vedy spolu 15 363 3 077 448 85 061 2 997 827 16 25 

Zbierky spolu 442 790 3 894 864 806 953 3 779 124 33 42 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 12 197 4 423 12 465 

Archeológia 17 337 1 392 3 930 

História 16 793 10 731 16 480 

Národopis 19 828 7 859 43 166 

Dejiny umenia 10 297 8 721 9 908 

Dejiny hudby 3 820 1 616 3 920 

Numizmatika 605 1 097 57 

Iné spoločenské vedy 5 495 1 167 5 502 

Dejiny techniky 1 0 1 

Geológia 629 1 227 2 089 

Mineralógia - petrografia 0 0 20 463 

Paleontológia 1 108 11 135 16 777 

Botanika 4 060 451 1 149 

Zoológia 1 476 65 27 151 

Antropológia 713 0 2 831 

Spolu 94 359 49 884 165 889 



 

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 112 494 153 928 149 548 149 548 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

112 494 153 928 149 548 149 548 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 112 494 153 928 149 548 149 548 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 14 888 1 008 0 

Spolu 14 888 1 008 0 

SNM - Múzeá v Martine 

 
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 13 225 16 119 13 128 16 013 0 0 

Národopis 99 196 101 320 99 047 101 176 0 0 

Dejiny umenia 13 515 13 515 13 499 13 499 0 0 

Numizmatika 414 847 414 847 0 0 

Iné spoločenské vedy 10 237 15 598 9 979 11 368 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

154 818 165 631 154 296 161 132 0 0 

Geológia 1 149 1 621 1 136 1 616 0 0 

Mineralógia - petrografia 959 1 236 956 1 232 0 0 

Paleontológia 509 945 397 502 0 0 

Botanika 94 13 841 93 13 621 0 0 

Zoológia 4 931 557 154 4 923 493 621 0 0 

Prírodné vedy spolu 7 642 574 797 7 505 510 592 0 0 

Zbierky spolu 162 460 740 428 161 801 671 724 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 339 1 1 508 

Národopis 6 805 591 29 490 

Dejiny umenia 366 398 1 974 

Iné spoločenské vedy 713 8 720 

Geológia 629 1 227 2 089 

Botanika 195 451 480 

Zoológia 837 0 2 261 

Spolu 9 884 2 676 38 522 

SNM - Historické múzeum 



 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 23 653 67 712 58 440 74 530 0 0 

Národopis 18 277 26 331 24 315 24 840 0 0 

Dejiny umenia 14 289 19 571 14 646 18 258 0 0 

Numizmatika 4 584 93 492 112 909 112 947 0 0 

Iné spoločenské vedy 332 383 553 763 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

61 135 207 489 210 863 231 338 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 61 135 207 489 210 863 231 338 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 5 949 0 0 

História 2 401 2 993 0 

Národopis 612 598 0 

Dejiny umenia 297 350 0 

Numizmatika 548 1 079 0 

Spolu 9 807 5 020 0 

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 2 519 1 579 3 825 

Spolu 2 519 1 579 3 825 

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 74 87 73 86 0 0 

Numizmatika 39 2 438 7 293 0 0 

Iné spoločenské vedy 4 013 6 530 3 916 9 353 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

7 727 15 646 7 597 16 323 0 0 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 

Paleontológia 42 1 001 0 0 0 0 



 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Prírodné vedy spolu 42 1 001 0 0 0 0 

Zbierky spolu 7 770 16 659 7 598 16 335 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 2 443 380 2 443 

História 250 120 250 

Národopis 908 174 908 

Dejiny umenia 74 7 74 

Numizmatika 39 0 39 

Iné spoločenské vedy 4 013 690 4 013 

Dejiny techniky 1 0 1 

Paleontológia 42 0 42 

Spolu 7 770 1 371 7 770 

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 14 179 14 179 0 0 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

19 047 25 315 4 784 11 009 0 0 

Zoológia 269 278 269 278 0 0 

Prírodné vedy spolu 269 278 269 278 0 0 

Zbierky spolu 19 316 25 593 5 053 11 287 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 82 953 1 035 

Spolu 82 953 1 035 

SNM - Múzeum Bojnice 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Dejiny umenia 5 224 5 834 5 266 5 834 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

5 224 5 834 5 266 5 834 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 5 224 5 834 5 266 5 834 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Dejiny umenia 5 655 5 655 5 655 



Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Spolu 5 655 5 655 5 655 

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 

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 2 275 2 326 0 0 

Národopis 1 154 2 575 2 461 2 461 0 0 

Dejiny umenia 327 647 637 637 0 0 

Numizmatika 15 18 18 18 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

2 513 5 598 5 391 5 442 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 2 513 5 598 5 391 5 442 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 5 150 4 393 5 150 

Spolu 5 150 4 393 5 150 

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 366 533 346 366 0 0 

Národopis 323 452 302 424 0 0 

Dejiny umenia 78 78 74 74 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

767 1 063 722 864 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 767 1 063 722 864 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 



Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 372 379 372 

Národopis 413 413 411 

Dejiny umenia 74 77 74 

Spolu 859 869 857 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

 
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 1 841 2 533 1 757 2 363 0 0 

Dejiny umenia 493 679 483 645 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 

3 636 5 810 3 487 4 945 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 3 636 5 810 3 487 4 945 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 100 20 100 

Národopis 3 057 911 3 057 

Dejiny umenia 432 228 432 

Iné spoločenské vedy 0 0 0 

Spolu 3 589 1 159 3 589 

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 85 85 0 0 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

85 85 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 85 85 0 0 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 0 0 0 

Spolu 0 0 0 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 

 
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 2 982 3 781 2 982 3 781 0 0 

Národopis 2 368 2 556 2 368 2 556 0 0 



 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

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 

6 204 7 248 6 204 7 248 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 6 204 7 248 6 204 7 248 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 2 0 2 

História 2 982 2 479 2 982 

Národopis 2 368 2 347 2 368 

Dejiny umenia 65 57 65 

Numizmatika 18 18 18 

Iné spoločenské vedy 769 469 769 

Spolu 6 204 5 370 6 204 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 7 835 45 151 20 145 31 859 0 0 

Národopis 7 128 10 067 8 433 9 094 0 0 

Dejiny umenia 3 246 4 492 2 914 2 914 0 0 

Dejiny hudby 1 375 8 606 5 465 5 680 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

19 584 68 316 36 957 49 547 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 19 584 68 316 36 957 49 547 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 6 982 616 436 

Národopis 5 627 2 787 4 435 

Dejiny umenia 2 906 1 521 240 

Dejiny hudby 1 301 37 95 

Spolu 16 816 4 961 5 206 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 1 398 3 164 2 065 2 065 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

1 398 3 164 2 065 2 065 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 1 398 3 164 2 065 2 065 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 



Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 2 065 1 950 1 950 

Spolu 2 065 1 950 1 950 

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 1 291 24 325 23 140 23 984 5 11 

Paleontológia 890 404 810 29 362 396 412 0 0 

Botanika 815 483 919 803 483 773 0 0 

Zoológia 4 209 1 579 573 15 310 1 574 116 11 14 

Antropológia 205 8 745 8 672 8 672 0 0 

Prírodné vedy spolu 7 410 2 501 372 77 287 2 486 957 16 25 

Zbierky spolu 7 410 2 501 372 77 287 2 486 957 16 25 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

 587 0 7 315 

Mineralógia - petrografia 0 0 20 463 

Paleontológia 1 066 11 135 16 735 

Botanika 3 865 0 669 

Zoológia 639 65 24 890 

Antropológia 713 0 2 831 

Spolu 6 870 11 200 72 903 

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 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 1 471 1 485 1 471 1 485 0 0 

História 5 145 6 218 4 848 5 902 0 0 

Národopis 2 464 2 535 2 426 2 497 0 0 

Dejiny umenia 1 131 1 200 1 077 1 146 0 0 

Numizmatika 1 759 1 830 1 759 1 830 0 0 

Spoločenské vedy 11 970 13 268 11 581 12 860 0 0 



 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

spolu 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 11 970 13 268 11 581 12 860 0 0 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

Archeológia 4 4 1 485 

História 589 589 7 216 

Národopis 38 38 2 497 

Dejiny umenia 180 180 1 146 

Spolu 811 811 12 344 

SNM - Múzeum Červený Kameň 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

História 11 342 11 378 11 016 11 016 17 17 

Dejiny umenia 2 758 2 775 2 710 2 710 0 0 

Spoločenské vedy 
spolu 

14 100 14 153 13 726 13 726 17 17 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 14 100 14 153 13 726 13 726 17 17 
  

Elektronická evidencia zbierok: 

Odbor: Počet záznamov: 
Dig. obrazových 
dok: 

Záznamov v 
CEMUZ: 

História 631 631 631 

Dejiny umenia 248 248 248 

Spolu 879 879 879 

 
 
Digitalizácia zbierok – Centrálna evidencia múzejných zbierok  

Slovenské národné múzeum  spracovalo koncepciu digitalizácie vlastných zbierok. Je to 

prvý pokus o definovanie špecifík digitalizácie múzejných zbierok, stanovenie základných noriem, 

metód, procesov, rozsahu úloh a predpokladov ich uskutočniteľnosti. V 1. polroku 2009 pracovisko 

SNM-CEMUZ spracovalo dotazníkový zber vstupných podkladových údajov pre projekt digitalizácie 

múzejných zbierok v SR.   

Špecializované múzeá SNM v rámci katalogizácie zbierkových predmetov pokračovali 

v tvorbe digitálnych dokumentov (digitálne zobrazenia predmetov, sprievodnej dokumentácie i 

fotoarchívov). 

Komunikačný modul CEMUZ/DISK  

Na základe požiadavky riešiteľa digitálneho systému kultúry (DISK) bol vytvorený modul 

pre offline (dávkový) export dát zo systému CEMUZ do digitálneho archívu MK. 

Predpis poskytol riešiteľ;  SWAN/IBM a konfigurovateľný modul bol vytvorený ako 

nadstavba systému CEMUZ. V dátovej štruktúre METS je schopný exportovať dáta ESEZ do 

digitálneho archívu MK SR. Modul bol odskúšaný a export systému CEMUZ následne inštalovaný do 

Digitálneho archívu DISKu.  



Vývoj digitalizačného modulu 

Prvá etapa digitalizačného modulu ESEZ sa v roku 2009 zamerala na vývoj nástrojov pre 

podporu zberu údajov, vyhodnocovanie a riadenie procesov spojených so schvaľovacím procesom 

selekčných návrhov pre predmety zaradené do digitálnej vizualizácie. Systém ESEZ bol rozšírený o 

možnosti výberu a pridania predmetov do selekčného návrhu, jeho posúdenie a predloženie na 

schválenie. Schvaľovací proces je plne automatizovaný pomocou konfigurovateľných workflow v 

kolaboračnom portáli CEMUZ. 

Kompetentní klienti majú k dispozícií nástroje pre vyhodnocovanie selekčných návrhov 

jednotlivo alebo kumulovane, formou grafov alebo tabuliek, pre optimalizáciu digitalizačného 

procesu z hľadiska obsahového ako aj kvantifikačného. 

 
Automatizácia správy zbierok - pilotný projekt využitia technológie 
RFID v oblasti správy zbierok 

Cieľom projektu bola aplikácia technológie RFID na systém správy múzejných zbierok. 

V rámci projektu boli testované systémy, zariadenia a komponenty, pričom sa dospelo 

k optimálnym riešeniam využiteľným v múzejnej praxi. Na základe získaných poznatkov bol 

vytvorený nový modul ESEZ s nasledovnými funkciami: 

- komunikácia ESEZ so systémom RFID (čítacie zariadenia, riadiaca jednotka) 

- kódovanie RFID čipov, vytlačenie nálepiek s čiarovým kódom,  

- automatizovaný depozitárny denník,  

- lokáciu zbierkových predmetov a ich vyhľadávanie.  

Výsledkom projektu je funkčný systém HW/SW určený na automatizované sledovanie stavu 

a pohybu zbierkových predmetov a osôb v depozitároch. V budúcnosti je možné funkcionalitu 

rozširovať doplnkovými modulmi. Realizovaním projektu sa SNM zaradilo medzi niekoľko málo 

svetových múzeí, ktoré RFID technológiu využívajú – je to zatiaľ jediný známy systém, ktorý je 

integrovaný s vedomostným systémom (navyše na celonárodnej úrovni.)  

Získaný produkt:  

- automatizovaný depozitár SNM-Múzea židovskej kultúry ( HW: stacionárne a mobilné 

čítacie zariadenia, riadiaca jednotka, pohybové čidlá, alarm. SW: modul 

automatizovanej správy zbierok) 

- 1894 predmetov vybavených RFID tagom 

- komplexná revízia zbierok SNM-Múzea židovskej kultúry. 

Tvorba vedomostného systému múzeí SR 

Počas roku 2009 prebiehal prechod lokálnych katalogizačných systémov slovenských múzeí 

(ESEZ on-line) na jednotný vedomostný systém múzeí (ESEZ 4G). Podľa harmonogramu boli 

konvertované lineárne distribuované databázy jednotlivých múzeí do jednotného informačného 

systému podporujúceho sémantické štruktúry (harmonizácia dát, párovanie s autoritami 

a riadenými slovníkmi, tvorba významových väzieb).  

Vznikol základ jednotného múzejného tezauru (celonárodne záväzný) – štruktúra, heslá, 

konštituovala sa organizácia tvorby obsahu.  

Digitálna evidencia múzejných zbierok v roku 2009 zaznamenala rekordný nárast dátových 

položiek. Tieto kvantitatívne ukazovatele neodrážajú ani odbornú relevantnosť obsahu ani 

metodickú správnosť spracovania. Jasne však preukazujú potenciálnu schopnosť múzeí vybudovať 

jednotný vedomostný systém múzeí v priebehu nasledujúcich 4 rokov, kedy prebehne digitalizačná 

kampaň v rámci OPIS PO2. 



 
Digitalizácia – pilotné programy  

Pilotné projekty, ktoré realizovalo pracovisko CEMUZ v roku 2009 (vrátane projektu 

využitia technológie RFID v oblasti správy zbierok) mali charakter aplikovaného výskumu 

a výsledky majú celonárodný význam – zabezpečujú nám v rámci Európy popredné miesto 

v oblasti metodiky digitalizácie 3D zbierkových predmetov.   

- Pilotný projekt digitalizácie múzejných zbierok 3D 

Cieľom projektu bolo overenie možností: 

- uplatnenia vizualizačných metód pri digitalizácii trojrozmerných predmetov  

- kvality výsledkov získaných pri nasadení rôznych technológií  

- koordinácie procesov zabezpečovaných interným a externým tímom 

Testované boli viaceré technológie odporúčané expertmi Europeany; laserový scanner 

Minolta, opticko-triagulačný scanner HandyCam 3D, softwarový fotogrametrický scanner 

Photomodeler Scanner a metóda 360 stupňového fotografovania.  

Ako najefektívnejšia pre sledované ciele sa preukázala metóda úplnej objektovej 

panorámy: 

- kvalita výstupov (zachytenie každého viditeľného detailu, vysoké rozlíšenie, farebná 

vernosť) 

- primeraná náročnosť procesov (relatívne krátke časy snímania, možnosť automatizácie 

sériových procesov) 

- finančná efektívnosť (primerané náklady na zariadenia)  

Následné bol vyvinutý prototyp mobilného ateliéru (komplexný HW modul pre 3D snímanie) 

a riadiaci SW (synchronizácia snímania, kontrola DO, migrácia DO). Týmto zariadením bolo 

nasnímaných 1300 predmetov v 37 960 záberoch s vysokom rozlíšení (celkový objem dát dosiahol 

2TB) a vygenerovaných 3D objektových panorám, ktoré sú súčasťou obrazových informácií 

jednotného vedomostného systému múzeí SR – ESEZ 4G v sektore zbierok SNM-Múzea židovskej 

kultúry. 

Tento projekt nebol financovaný zo štátneho rozpočtu. Okrem výkonov dvoch interných 

pracovníkov múzea, bol realizovaný v plnom rozsahu na náklady firmy Edico SK. Preto si na know-

how získané pilotným projektom (progresívna metóda masovej digitalizácie KO) nárokuje firma, 

ktorá financovala výskum. 

- Testovanie technológie 2D (bez finančnej podpory) 

Pre snímanie veľkých 2D zbierkových predmetov (do 2x3,5 m) sa testoval „múzejný 

skener“ od výrobcu Cruse, ktorý mám poskytla (aj služby) bezplatne firma Art Petrus. Výsledky boli 

nasledovné: 

- nasnímané olejomaľby zo zbierok SNM-Múzea židovskej kultúry (66), SNM-

Etnografického múzea (12), SNM- Múzea Červený Kameň (2) 

- skúsenosti z využitia technológie: presná mierka 1:1, rozlíšenie od 300 do 1200 ppi,  

eliminácia tvarovej a farebnej odchýlky, rýchle zriadenie dočasného pracoviska 

múzejného skenera. 

Testovanie nebolo financované zo štátneho rozpočtu – sponzorstvo firmy Art Petrus.  



- Pilotný program digitalizácie na úrovni digitálneho zástupcu zbierkového predmetu  

Metódy, technológie a procesy digitalizácie špičkových zbierkových predmetov na najvyššej 

úrovní – tvorbu digitálneho zástupcu si CEMUZ preveril formou pilotného spracovania dvoch 

vybraných predmetov (kresadlová pištoľ zo 17. storočia a „bisqutová“ bábika). Zúčastnili sa ho 

nasledovné subjekty: 

- CEMUZ – spracovanie scenára, vedomostné spracovanie, koordinácia procesov  

- Ing. Tomáš Lupták, Ing. Jozef Lupták (Komora reštaurátorov) – ošetrenia manipulácia 

s premetmi 

- Edico SK – 3D snímanie  

- Štúdio 727 – postprocessing. 

Výsledkom je: 

- metodika prípravných procesov digitalizácie 

- stanovanie technológií procesov komplexnej vizualizácie zložitého zbierkového 

predmetu 

- vzory kvality výstupov digitalizácie na najvyššej úrovni. 

Tento projekt nebol financovaný zo štátneho rozpočtu a zúčastnené subjekty znášali 

výdavky na vlastné náklady. 

Spracovanie terminologických slovníkov  

V priebehu roku 2009 došlo ku konštituovaniu jednotlivých sekcií tezauru. Spracované boli 

terminologické slovníky pre deskripciu spoločensko-vedných zbierok. Geografické autority boli na 

základe súhlasu ich správcu, importovali z portálu UGK do tezauru. Zároveň sa konverziami 

lokálnych databáz múzeí a ich harmonizáciou začali tvoriť personálne autority. Od júla 2009 

spracovávajú pod supervízorstvom CEMUZ katalogizátori jednotných múzeí  preferované názvy 

zbierkových predmetov. 

Správa digitálneho obsahu 

Ochranu a archiváciu dát ESEZ, CEMUZ a Tezaurus zabezpečovala firma Edico SK v zmysle 

zmluvy a podľa pokynov pracoviska CEMUZ. V decembri 2009 sa uskutočnili rokovania 

s poskytovateľom služieb MK SR v oblasti trvalého uchovania dát. Cieľom rokovaní bolo využívanie 

zariadení digitálneho archívu pre uchovanie dát ESEZ a CEMUZ. 

Následne sa s firmou Swan začali riešiť procesy migrácie dát a jedinečné ID.  

Sprístupnenie digitálneho obsahu 

Vysoké požiadavky na kvalitu digitálnych zástupcov majú dôsledky na nárast objemy dát 

digitálnych súborov. Tieto súbory nie je možné publikovať a prezerať bežnými technológiami v 

rámci prijateľných časových limitov. Preto sa koncom ruku 2009 rozšíril systém CEMUZ o 

technológiu Image servera. Zabezpečuje uloženie, predspracovanie veľkých objemov grafických dát 

a ich sprístupnenie prostredníctvom internetu. Pomocou Image servera je možné poskytovať 

užívateľom obrazové dáta zbierkových predmetov vo vysokom rozlíšení, prispôsobenie náhľadu a 

zväčšovanie bez nutnosti časových prestojov. 

Zároveň sa implementovala bezpečnostná vrstva, ktorá znemožňuje download obrazových 

súborov neoprávneným klientom. Technológia Image servera bola integrovaná s katalogizačným 

modulom (ESEZ 4G) a prezentačným modulom. 



Účasť v medzinárodných projektoch 

Pracovisko SNM-CEMUZ sa od roku 2008 aktívne zapojilo do dvoch projektov 

z komunitárneho programu eContentPlus. Majú za cieľ vytvoriť  siete partnerov ktorí si v rámci 

projektov vymieňajú skúsenosti a prezentujú najlepšie príklady praxe v danej oblasti (Best Practice 

Network). Ide o projekty EDLocal a Athena. V prvom je SNM partnerom projektu, v druhom 

asociovaným partnerom. Jedným z indikátorov projektov je aj počet digitálnych objektov, ktorými 

SNM prispeje do Europeany.  

 
 
 
 
 
Centrálny katalóg múzejných zbierok (CEMUZ) 

počet záznamov 
do 31.12.2009 

Názov múzea (celkový) obr 
Balneologické múzeum v Piešťanoch   456 0 
Banícke múzeum v Rožňave   610 0 
Gemersko – malohontské múzeum 271 0 
Horehronské múzeum v Brezne   937 0 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi   735 0 
Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová 207 206 
Krajské múzeum v Prešove   672 0 
Kysucké múzeum v Čadci   19583 910 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene   41579 0 

Liptovské múzeum v Ružomberku   29399 3754 
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici   5532 721 

Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni   1953 1576 

Malokarpatské múzeum v Pezinku       
Mestské múzeum a galéria, Veľký Šariš       
Mestské múzeum Pezinok     
Mestské múzeum v Bratislave   843 0 
Mestské múzeum v Poltári     
Mestské múzeum v Rajci   2295 0 
Mestské múzeum vo Fiľakove   44 0 
Mestské múzeum Zlaté Moravce 36 0 
Miestne múzeum Turany     
Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR v Bratislave   235 233 
Múzeum a galéria Hont, Šahy       
Múzeum Gelnica 48 0 
Múzeum Jána Cikkera     
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch       
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši   5926 1776 
Múzeum M. Tillnera Malacky     
Múzeum Maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne   636 0 
Múzeum Nová Baňa 45 0 
Múzeum obchodu v Bratislave   999 712 

Múzeum polície SR v Bratislave       
Múzeum Slovenského červeného kríža v Martine       
Múzeum SNP v Banskej Bystrici   604 0 



Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi   2581 318 
Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave   2956 2489 
Múzeum Tatranského národného parku 165 0 
Múzeum telesnej kultúry v Bratislave       
Múzeum v Kežmarku   21363 1849 

Múzeum vo Svätom Antone   1626 390 

NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici   1221 0 
Novohradské múzeum v Lučenci       
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 747 0 

Plynárenské múzeum v Bratislave   426 327 
Podpolianske múzeum v Detve   5432 0 

Podtatranské múzeum v Poprade   114 0 
Pohronské múzeum v Novej Bani       
Ponitrianske múzeum v Nitre       
Považské múzeum v Žiline   35839 3418 
Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch   451 0 
Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum 7565 0 
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici   45606 3289 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 23968 11366 

Slovenské národné literárne múzeum v Martine       
Slovenské národné múzeum v Bratislave   1411 165 
Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre   188 0 
Slovenské sklárske múzeum v Lednických Rovniach       
Slovenské technické múzeum v Košiciach   16407 1059 

SNM - Archeologické múzeum v Bratislave   39788 4124 

SNM - Etnografické múzeum v Martine   140197 69 

SNM - Historické múzeum v Bratislave   88763 9510 

SNM - Hudobné múzeum v Bratislave   3835 990 
SNM - Múzeum Andreja Kmeťa v Martine   2142 986 
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 7595 1468 
SNM - Múzeum Betliar   2740 390 
SNM - Múzeum Bojnice   8289 5602 
SNM - Múzeum Červený Kameň v Častej   19154 2983 
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku     
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 5133 1549 
SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku   851 766 
SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra Modra 3934 1139 
SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 2 1 
SNM - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave   6241 2065 
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku   6346 1861 
SNM - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave   2083 1754 
SNM - Prírodovedné múzeum v Bratislave   66278 11200 
SNM - Spišské múzeum v Levoči   12344 1910 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici   6874 2 
Šarišské múzeum v Bardejove   189 0 
Tekovské múzeum v Leviciach   106 0 
Trenčianske múzeum v Trenčíne   850 0 
Tríbečské múzeum v Topoľčanoch   169 0 
Vihorlatské múzeum v Humennom   287 0 
Vlastivedné múzeum v Galante   19047 2440 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou   31 0 
Vlastivedné múzeum v Hlohovci   219 0 



Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch 2 0 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici       
Vlastivedné múzeum v Trebišove   13169 0 
Vojenské múzeum v Piešťanoch       
Východoslovenské múzeum v Košiciach   6076 3831 
XXX 1351 0 
Záhorské múzeum v Skalici   9895 902 
Západoslovenské múzeum v Trnave   58077 5397 
Zemplínske múzeum v Michalovciach   834 0 
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede   7876 5736 

SPOLU 822478 101233 

 
 
 
 
 
Ochrana zbierkového fondu 

 

Pri vykonávaní všestrannej bezpečnosti a ochrany zbierkových predmetov v roku 2009 

postupovali múzeá SNM podľa Plánu hlavných úloh na rok 2009. Realizovalo sa niekoľko nových 

projektov implementácie zabezpečovacích zariadení do objektov v správe múzea a slúžiacich na 

uloženie zbierkových predmetov. Trvalá pozornosť sa venuje kontrole, pravidelne sa konajú revízie 

EZS, EPS, ručných hasiacich prístrojov, hydrantov, komínov a elektrozariadení. Jednou z priorít 

roku 2009 bolo tiež ukončenie úplnej odbornej revízie zbierkového fondu SNM.  

SNM-Historické múzeum v Bratislave pracovalo z dôvodu rekonštrukcie Hradného paláca 

Bratislavského hradu najmä na úlohách, ako je ukončenie sťahovania múzea, a to vybaľovanie a 

usporiadanie zbierok. Osobitnou úlohou bola mimoriadna revízia zbierok múzea po presťahovaní do 

dočasných depozitárov, ktorá prebiehala po celý rok 2009. Dlhoročným problémom SNM-HM je 

nedostatok vhodných úložných priestorov a ich súčasný stav, ktorý je však dočasný. Sú to 

spravidla priestory budované s iným zámerom a na iný účel. Depozitármi sa stali až druhotne. Po 

viac ako roku fungovania sa začínajú objavovať rôzne problémy.  

Otvorenou a vážnou otázkou bol depozitár v Holíči, ktorý dlhodobo nespĺňal podmienky pre 

ochranu zbierkových predmetov. Múzeum riešilo vzniknutú situáciu a v priebehu mesiaca august 

presťahovalo zbierkové predmety z Holíča do prenajatého skladového priestoru v Mierove, okres 

Dunajská Streda.  

Problematickými sa javia tiež prenajaté priestory v Bratislave na BH pod Leopoldovým 

nádvorím, kde bolo zaznamenané v zimných a jarných mesiacoch presakovanie vody, rovnako pri 

prudkých a dlhotrvajúcich dažďoch. Mimo vykurovacieho obdobia je v týchto priestoroch 

mimoriadne vlhko a je potreba neustáleho sledovania klimatických podmienok. Úložná plocha 

prenajatých priestorov nezodpovedá množstvu predmetov, ktoré sú do jednotlivých miestností 

dočasne nasťahované.  

Depozitáre v objekte SNM na Žižkovej ulici sú síce klimaticky vyhovujúce, ale plochou 

nezodpovedajú takému enormnému množstvu zbierkových predmetov, aké obsahuje zbierka skla, 

porcelánu a keramiky. Chýbajú úložné plochy. Preto plánujeme vytvoriť nový dočasný priestor v 

objekte depozitárov v Pezinku, kde presťahujeme časť zbierkového fondu umeleckohistorického 

skla, porcelánu a keramiky. 



V roku 2009 sa uskutočnila plánovaná ročná kontrola stavu dočasných depozitárov, 

vykonala sa aj pravidelná deratizácia a dezinsekcia, klimatické podmienky sú monitorované 

a vyhodnocované. Dá sa predpokladať, že v rokoch 2010 - 2013 budú zbierkové predmety 

čiastočne vrátené do nových depozitárov na Bratislavskom hrade po jeho generálnej rekonštrukcii. 

V nasledujúcich rokoch bude potrebné hľadať nové doplnkové depozitárne priestory mimo 

Bratislavského hradu. 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň nedisponuje 

dostatkom priestorov na uloženie zbierkových predmetov a manipuláciu s nimi (príprava na 

výstavné a expozičné účely, kontrola stavu zbierkových predmetov, odborné balenie v prípade 

premiestňovania a pod.). Významnou sa preto stáva rozpracovaná štúdia a stavebný projekt 

obnovy objektu hradu Modrý Kameň s barokovým kaštieľom SNM. Zriaďovateľ SNM, Ministerstvo 

kultúry SR požiadalo o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov na realizáciu diela 

v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

V SNM-Múzeum Betliar v Betliari sa realizovali práce na úseku ochrany a údržby 

objektov a na úseku ochrany historickej zelene. Uskutočnila sa obnova historickej studne v areáli 

parku kaštieľa z dôvodu havarijného technického stavu, ďalej bolo zadané vypracovanie 

geometrického plánu celého toku Krivého potoka v areáli betliarskeho historického parku z dôvodu 

riešenia vlastníckych práv na celom toku, dočasné prekrytie poškodenej strechy Zverinca (krádež) 

v areáli parku, ako aj priebežná údržba parku. 

Dňa 13. októbra 2009 územie parku postihla veterná kalamita, ktorá spôsobila výpadok 

106 kusov stromov. Dôvodom výpadku hlavne smrekov sú kôrovcom napadnuté jedince. Do konca 

roka múzeum z vlastných prostriedkov (neplánovane) priebežne odstránilo následky kalamity a 

náklady činili 3890 €. Je treba zdôrazniť, že pre záchranu historického parku, jeho druhovej 

skladby je potrebná akútna dosadba vypadnutých drevín (múzeom bol predložený prioritný projekt 

dosadby vypadnutých drevín parku na GR SNM). 

Dňa 25.12.2009 zasiahla betliarsky park ďalšia živelná pohroma. V dôsledku obrovského 

množstva zrážok sa z koryta Krivého potoka (preteká celým parkom) vylialo obrovské množstvo 

vody, ktoré zaplavilo a zničilo lúky a časť komunikácií v parku. Pretekala voda aj z Veľkého jazera, 

ktoré tým bolo poškodené. Výmole na komunikáciách v niektorých častiach dosiahli hĺbku 30 cm. 

Spôsobená škoda sa odhaduje na cca 33 000 €. Múzeum predložilo prioritný projekt na GR SNM 

ohľadne odstránenia záplavou spôsobených škôd. 

SNM-Múzeum Bojnice v Bojniciach vykonalo pre zvýšenie ochrany zbierok práce na 

ONKP Zámok Bojnice - severnej fasáde Rentmajstrovského krídla. V rámci dlhodobej údržby 

a úpravy zámockého parku NKP Zámok Bojnice boli realizované práce na chodníku Zámocká – 

Čajka.  

V rámci prioritných projektov bol zrealizovaný realizačný projekt na obnovu ONKP Zámok 

Bojnice - Päťhranná veža, ktorý bol podmienkou pre podanie žiadosti o pridelenie nenávratného 

finančného príspevku na realizáciu tejto akcie z prostriedkov ROP. Žiadosť bola v termíne podaná. 

V roku 2009 bola tiež zahájená realizácia NKP Zámok Bojnice - južná fasáda HS podľa možností 

schváleného úsporného rozpočtu SNM-Múzea Bojnice. Akcia bude ukončená v zmysle zmluvy v 

roku 2010.  

Pre nedostatok finančných prostriedkov žiaľ nebola uskutočnená oprava podlahy Zlatá sála, 

rekonštrukcia EZS, EPS, PTV či utesnenie schodišťa na ZK. Realizácia projektov ONKP Zámok 

Bojnice – Kaplnka a Terasa – stredný hrad, výskum, projekt prezentácie boli taktiež odsunuté. 

SNM-Spišské múzeum v Levoči bolo úspešné v štyroch prioritných projektoch v rámci 

ktorých získalo finančné prostriedky na zlepšenie technického vybavenia expozícií v Levoči (EZS, 



EPS a osvetlenia a finančný prispevok na realizáciu projektovej dokumentácie obnovy Spišského 

hradu, okrem toho bol podporený výstavný projekt Levočská biela pani.) Múzeum zabezpečilo 

podklady a projektovú dokumentáciu pre projekt obnovy budovy depozitu - Mäsiarska 18 -, ktorým 

sa uchádza o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov cez ROP. Nevyhovujúce sú 

depozitárne priestory hlavne v objekte Mäsiarska ul.č.18, zastaraný systém požiarnej ochrany a 

bezpečnostný systém nie len v depozitoch, ale aj v expozíciach. 

SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej vidí nedostatky v ochrane zbierkového fondu 

hlavne v biologických škodcoch a nevhodných klimatických podmienkach v depozitároch nábytku. 

V snahe zlepšiť stav uloženia zbierkových predmetov bol vypracovaný projekt výstavby účelového 

depozitára nábytku v areáli hradu Červený Kameň, do ktorého budú po ukončení jeho výstavby 

presťahované všetky zbierkové predmety tvoriace zbierku nábytku SNM-Múzea Červený Kameň, 

ako aj SNM-Historického múzea. Realizácia projektu však bola odložená na neurčito.  

V sledovanom období prebehla tiež prípravná fáza na vyhlásenie výberového konania na 

nové účelové zariadenie depozitára textilu SNM-Múzea Červený Kameň, ktoré má vyhovovať 

súčasným štandardom. V projekte sa počíta i s inštaláciou regulovateľného klimatického zariadenia. 

Realizáciou projektu v druhej polovici tohto roka (múzeu boli pridelené finančné prostriedky zo 

systému prioritných projektov SNM) sa zvýši celková úložná plocha depozitára. V I. polroku 

realizovalo múzeum II. etapu montáže kamerového systému. 

V rámci investičných akcií boli v SNM-Múzeá v Martine v roku 2009 ukončené práce na 

čiastkovej rekonštrukcii kúrie v Blatnici, v ktorej je umiestnené Múzeum Karola Plicku. Múzeum tiež 

dokončovalo rekonštrukciu strešnej krytiny a zameralo sa predovšetkým na vybudovanie 

hygienického zázemia so schodiskom, exteriérové úpravy objektu a nevyhnutné interiérové úpravy 

jedného vnútorného, expozičného priestoru ( bez demontáže expozície). 

V Múzeu slovenskej dediny pokračovali z predchádzajúceho roka dve akcie a to: druhá etapa 

výstavba usadlosti z Turčeka stavebným dobudovaním obytného domu a výstavbou humna a druhá 

etapa výstavby nových úložných priestorov na konštrukčné prvky. V Múzeu slovenskej dediny 

pokračovala druhým rokom realizácia projektu SK 0047, financovaného z NFM a finančného 

mechanizmu EHP. V zmysle schváleného harmonogramu sa uskutočnila rekonštrukcia strešných 

krytín na objektoch: kúria z Kráľovej Lehoty, dvojdom Hubová, obytný dom z Nižnej Boce, obytný 

dom a humno zo Sklabine, obytný dom a sypáreň z Vyšného Kubína, obytný dom z Oravského 

Veselého, dvojsypáreň, z Hubovej a sypáreň z Ludrovej. Celý projekt bude realizačne i 

administratívne ukončený v prvom polroku 2010. 

V rámci projektovej prípravy múzeum pokračovalo prípravou celkovej rekonštrukcie I. 

budovy SNM, v ktorej sídli Múzeum A. Kmeťa. V roku bol realizovaný projekt rekonštrukcie v 

rozsahu realizačného projektu, ktorý bol základom spracovania a podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci ROP, výzva 3.1. V druhom polroku múzeum zároveň vypracovalo 

projekt na celkovú rekonštrukciu objektu Múzea Martina Benku, ktorý bol zaregistrovaný 

v grantovom systéme MK SR Obnovme si svoj dom a zároveň žiadosť na predprojektovú prípravu 

rekonštrukcie II. budovy SNM na Malej hore.  

Rok 2009 bol pre SNM-Prírodovedné múzeum v Bratislave predovšetkým v znamení 

zahájenia prác na I. časti novej expozície „Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska“. Podarilo sa 

vcelku úspešne zvládnuť nevyhnutné formality a v plánovaných termínoch ukončiť rozoberanie a 

likvidáciu starej expozície. V priebehu mesiacov október – december boli ukončené všetky základné 

stavebné a rekonštrukčné práce (nová elektroinštalácia, repasácia okien a radiátorov, vymaľovanie 

priestorov) na ploche cca 900 m2. Bol vytvorený dobrý základ na zahájenie realizačných prác hneď 

na začiatku roka 2010. Prvá časť novej expozície by mala byť sprístupnená verejnosti najneskôr na 



prelome 9/10 mesiaca roku 2010. Závažným problémom SNM-PM je nedostatok depozitárnych 

priestorov, kritická situácia pretrváva v preplnenom antropologickom depozitári. Vzhľadom na veľké 

výkyvy teploty a vlhkosti v depozitároch, ktoré súvisia s vonkajšou klímou, je potrebné zaviesť 

kvalitné klimatizačné zariadenia aj do ostatných depozitárov PM (antropologického, 

mineralogického a paleontologického na 4. poschodí a botanického na 1. poschodí), pričom je 

potrebné riešiť aj poruchovosť niektorých existujúcich klimatizačných jednotiek. 

V roku 2009 naďalej pretrvávali problémy v budove SNM-Archeologického múzea 

v Bratislave, ktorá si vyžaduje výrazne zmeny pokiaľ ide o jej opravu a údržbu. Neudiali žiadne 

významné zmeny s fasádou ani stenami na nádvorí, ktoré potrebujú murárske opravy a nový 

náter. Pre zvýšenie bezpečnosti zbierok boli na nádvorí z rozpočtu projektu "Archeoskanzen" 

osadené železné dvere, ktoré budú slúžiť ako prechod k pripravovanému archeoskanzenu v 

pavilóne SNM na Žižkovej ulici. Súčasťou novootvoreného zadného vchodu je aj zabezpečovacie 

zariadenie. 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre sídli v budove na Štúrovej ul. č. 84. Doteraz sa 

nepodarilo vyriešiť problém majetkovo-právneho vysporiadania budovy s mestom. Z toho dôvodu 

múzeum nemôže realizovať stavebné úpravy a následne riešiť nové priestory (depozitáre, knižnice, 

výstavné priestory...).  

Zbierkové predmety múzea sa stále nachádzajú v nevyhovujúcich miestnostiach – 

skladoch, zabezpečené protipožiarnou a elektronickou signalizáciou, nie však v úplne 

zodpovedajúcich klimatických podmienkach. Najproblematickejšie sú uložené výtvarné diela a 

historické a národopisné drevené predmety.  

Súčasťou objektu bašty je i tzv. Hajduškov dom. V súčasnosti sa pripravuje projekt v rámci 

cezhraničnej spolupráce AT – SR, v rámci ktorého by mal byť objekt rekonštruovaný a vytvorená 

expozícia keramickej plastiky.  

SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave vybudovalo nový depozitár pre 

materiál textil a keramika, vybavený moderným úložným a policovým systémom a klimatizačnou 

jednotkou. Problémom ostáva nedostatočná rozloha priestorov na uloženie zbierok, a zvýšená 

vlhkosť v pivničných priestoroch počas záplav a silných prívalových dažďov (múzeum sa snaží riešiť 

tieto problémy mobilnými klimatizačnými jednotkami). 

Najväčším problémom SNM-Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave ostáva 

i naďalej zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce kaštieľa a na obnovenie 

parku okolo kaštieľa. Projekt, ktorý bol podaný v roku 2008 v rámci cezhraničnej spolupráce MR - 

SR s cieľom rekonštrukcie kaštieľa a parku v Dolnej Strehovej neuspel v poslednom kole, preto v 

roku 2009 bol projekt na rekoštrukciu kaštieľa podaný opäť.  

Dňa 21. 5. 2009 bola slávnostne sprístupnená obnovená a rozšírená stála expozícia SNM-

Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Revitalizácia budovy Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul. č. 

17 v Bratislave prebiehala už v roku 2008. V priestoroch múzea sa podarilo docieliť optimálne 

podmienky pre uloženie všetkých spravovaných zbierkových predmetov. 

 
Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a EZS 
- komplexný prehľad za SNM 
 
 Plocha [m2]: 

Expozičné priestory: 303 192,90 

Výstavné priestory: 4 886,70 

Depozitárne priestory: 14 831,90 



 Plocha [m2]: 

Pracovne: 4 171,40 

Prednáškové miestnosti: 1 236,30 

Dielne a laboratória: 1 590,24 

Iné priestory: 22 703,00 

Spolu: 352 612,44 

 
Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a EZS  
- jednotlivé múzeá SNM 

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 áno 

Depozitárne priestory: 2 068,00 áno áno 

Pracovne: 861,00 čiastočne čiastočne 

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 čiastočne áno 

Depozitárne priestory: 2 671,00 čiastočne čiastočne 

Pracovne: 235,10 nie nie 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 193,24 áno áno 

Iné priestory: 0,00   

Spolu: 3 588,34  

SNM - Hudobné múzeum  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 70,00 áno áno 

Výstavné priestory: 167,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 1 953,00 áno áno 



 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Pracovne: 33,00 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 106,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 25,00 áno áno 

Iné priestory: 1 446,00 áno áno 

Spolu: 3 800,00  

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 

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   



 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

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  

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra V Modre 
 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: 125,00 áno áno 

Výstavné priestory: 115,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 34,80 čiastočne áno 

Pracovne: 89,40 čiastočne čiastočne 

Prednáškové miestnosti: 34,40 čiastočne nie 

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 0,00   

Spolu: 398,60  

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 vo Svidníku 
 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  

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 1 378,00 áno áno 

Výstavné priestory: 33,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 78,00 áno áno 

Pracovne: 205,00 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 132,00 áno áno 

Spolu: 1 826,00  

SNM - Prírodovedné múzeum  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 1 883,00 áno áno 

Výstavné priestory: 0,00   

Depozitárne priestory: 1 667,00 áno nie 

Pracovne: 310,00 áno nie 

Prednáškové miestnosti: 191,00 áno nie 

Dielne a laboratória: 147,00 áno áno 

Iné priestory: 96,00 čiastočne  

Spolu: 4 294,00  

SNM - riaditeľstvo 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 0,00   

Výstavné priestory: 0,00   

Depozitárne priestory: 0,00   

Pracovne: 0,00   

Prednáškové miestnosti: 0,00   



 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 0,00   

Spolu: 0,00  

SNM - Spišské múzeum v Levoči 
 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 

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 SNM 

SNM - Archeologické múzeum 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

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

10 

SNM – Múzeá v Martine 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Archeologické Horváth S. 1 

Národopisné 
Kiripolská A., Očková K., Siekliková T., Zelinová H., Gazdíková 
A., Zahradníková E., Ferklová D., Pančuhová E., Pastieriková 
M., 

9 

  0 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Pekariková B., Oláhová A., 2 

Historické Peťko T., Sedláčková M.,  2 

Botanické Očka S. 1 

Geologické Bendík A. 1 

Zoologické Straka V., Astaloš B. 2 



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 1 

SNM - Hudobné múzeum 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Z dejín hudby M. Černoková 1 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Archeologické Mgr. H.Ferencová 1 

Historické Mgr. E. Antolová 1 

Národopisné Mgr. E. Antolová 1 

Numizmatické Mgr. E. Antolová 1 

Paleontologické Mgr. H.Ferencová 1 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr.E.Antolová 1 

SNM - Múzeum Betliar 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické  3 

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 P. Jarošová 1 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Mgr. Rastislav Fiľo 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 



Zbierky: Kustódi: Počet: 

Národopisné Mgr. Sylvia Siposová 1 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Gabriel Hushegyi 1 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Mgr. Sylvia Hrdlovičová 1 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Sylvia Hrdlovičová 1 

Z dejín literatúry PhDr. Beáta Mihalkovičová 1 

Národopisné Mgr. Agáta Petrakovičová 1 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Mgr. Martin Pražienka, Mgr.Vanda Púdelková 2 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
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 RNDr. Alena Šefčáková PhD. 1 

Botanické 
RNDr. Jana Uhlířová, RNDr. Ivona Kautmanová, Mgr. Katarína 
Vidékyová, Mgr. Viera Slezáková PhD. (dlhodobo PN) 

3 

Geologické RNDr. Eva Nelišerová, Mgr. Miloš Gregor  2 

Paleontologické 
RNDr. Anna Ďurišová, Mgr. Peter Klepsatel (do 31.05.2009), 
RNDr. Barbara Chalupová PhD. (od 01.06.2009) 

2 

Zoologické Mgr. Ján Kautman, RNDr. Vladimír Janský, RNDr. Ivo Rychlik 3 

SNM - riaditeľstvo 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 
Zbierky: Kustódi: Počet: 



Zbierky: Kustódi: Počet: 

Archeologické Stejskal Martin, Mgr. 1 

Národopisné Felberová Mária,PhDr. 1 

Historické Petruška Ľuboš,Mgr. 1 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Novotná Mária,PhDr.,Uhračeková-Pavúková Dáša,PhDr. 2 

Z dejín literatúry Bystrá Anna, Laciňáková Lucia,Mgr. 2 

Numizmatické Lisoňová Zuzana 1 

SNM-Múzeum Červený Kameň 
Zbierky: Kustódi: Počet: 

Historické Mgr. Daniel Hupko, Mgr. Ivana Janáčková, Juraj Díte 3 

Z dejín výtvar. 
umenia 

Mgr. Jozef Tihányi 1 

 
 
Reštaurovanie, konzervovanie, preparovanie zbierkových 
predmetov. 
 

Odborná ochrana zbierkových predmetov je zabezpečovaná trvalým odborným uložením 

zbierkových predmetov v depozitároch, zabezpečením optimálnych klimatických, svetelných a 

bezpečnostných podmienok pri trvalom uložení zbierkových predmetov v depozitároch, vytváraním 

optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri prezentácii, štúdiu a 

preprave zbierkových predmetov a odborným ošetrením zbierkových predmetov, ktorým je najmä 

konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie. 

Slovenské národné múzeum sa aj v roku 2009 usilovalo o vybudovanie 

reštaurátorských/konzervátorských dielní v SNM-Múzeu Červený Kameň. V rámci projektu 

výstavby účelového depozitára sa počíta s vyhradením a zariadením priestorov pre reštaurátorské/ 

konzervátorské dielne na reštaurovanie/ konzervovanie historického nábytku. V tomto prípade sa 

pod nerealizáciu projektu podísala finančná kríza, keď pridelené kapitálové prostriedky zo strany 

zriaďovateľa boli rozpočtovým opatrením SNM stiahnuté. Realizácia projektu tak bola odložená na 

neurčito. SNM tiež pripravilo projekt reštaurátorských/konzervátorských dielní v Podunajských 

Biskupiciach, na ktorého realizáciu prostredníctvom prioritného projektu bolo pôvodne 

zriaďovateľom pridelných  220 tis. €, no následné rozpočtové opatrenie MK SR aj tieto prostriedky 

z rozpočtu SNM stiahlo. 

V priebehu roka pracovníci reštaurátorského oddelenia SNM-Historického múzea 

v Bratislave ošetrili 1387 predmetov, najmä formou konzervovania a 24 ks bolo zreštaurovaných.  

Reštaurátori SNM-Múzea Bojnice v Bojniciach v roku 2009 pripravili exponáty na výstavu 

Dobrodružstvo reštaurovania. Podľa PHU 2009 boli zreštaurované všetky, nad plán bola 

zreštaurovaná socha anjela a skrinka H 2929. Ďalej boli očistené dve sochy a upevnená maľba na 

obraze Mária Alžbeta Zayová v expozícii Zimnej záhrady. Ako neodkladný zásah bolo sanovaných 

12 kusov sôch napadnutých červotočom v depozitári. V expozícii Päťhrannej veže bolo očistených 

14 kusov gotických sôch, ďalej bola vyčistená a konzervovaná sochy Panny Márie Lurdskej z 

jaskynky v areáli bojnického zámku a opravená podlaha v expozície jedálne. Boli tiež opravené 

okná v Huňadyho sále, na Mramorovom schodišti a v klubovniach múzea. Dodávateľsky dali 

reštaurovať 12 kusov zbierkových predmetov, z toho 2 kusy boli realizované sponzorsky. 



SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň  odborne 

zreštaurovalo dve historické marionety zo zbierky tradičného kočovného divadla rodu Dubských. 

Reštaurátorsky bola upravená hlavná plocha oltára v barokovej kaplnke sv. Anny pre účel 

umiestnenia oltárneho obrazu „Sv. Anna“. Konzervátorsky bolo ošetrených 150 ks zbierkových 

predmetov. 

V SNM-Prírodovednom múzeu v Bratislave si rozsah preparátorských a konzervačných 

prác so zoologickými zbierkami si vyžaduje personálne posilnenie na mieste preparátora 

(v súčasnosti vykonáva tieto práce jeden preparátor na polovičný úväzok). Napriek tomu bolo 

v sledovanom období ošetrených 10 127 zbierkových predmetov. 

SNM-Archeologickému múzeu v Bratislave v roku 2009 sa vlastnými silami podarilo 

reštaurovať, konzervovať a prekonzervovať (ukončené práce) 341 ks predmetov, z ktorých veľkú 

časť predstavujú predmety z kovov (reštaurátor J. Slovák). Keramika z archeologických výskumov 

v Senici, pol. Sotina, Častej, Bratislavy, Malých Levár, Trnavy, Slovenského Grobu v počte niekoľko 

tisíc kusov črepov prešla konzervátorskou dielňou, zlomky sa petrifikovali a v niektorých prípadoch 

sa aj podarilo dokopy zložiť niekoľko nádob a kachlíc (28 kusov) a desiatok fragmentov bez toho, 

aby sa z nich vytvoril väčší kus nádoby. 14 kusov nádob zreštaurovanýcxh, 12 kusov 

prereštaurovaných a 5 kusov kompletne zrekonštruovaných figurálnych kachlíc z Červeného 

Kameňa bolo prereštaurovaných z Rusoviec, Bratislavského hradu a Bratislavy, Devína a Fiľakova.  

Pán Ľ. Poznan, konzervátor keramiky, zhotovil aj 46 ks foriem potrebných na vyhotovenie 

replík zbierkových predmetov. Z nich sa následne vyrobilo celkovo 51 sadrových, ale predovšetkým 

epoxidových replík pre potreby zapožičania predmetov a pre účely reprezentácie zbierok SNM v 

Poštovej banke, ako hlavného sponzora SNM v jej pobočkách Bratislave, Liptovskom Mikuláši, 

Žiline a vo Zvolene. Okrem toho boli vyrobené repliky predmetov pre potreby výstavy v Ivanke pri 

Dunaji. Repliky zbierkových predmetov boli vyrábane aj pre potreby výstav v Senci a v Pezinku. 

V SNM-Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pokračovali v cyklickom 

ošetrovaní zbierok z dreva s textilu, boli ošetrené všetky predmety v expozícii a časť 

v depozitároch. Celkom bolo v roku 2009 ošetrených 500 ks zbierkových predmetov. 

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave realizuje konzervátorsko-

reštaurátorské zásahy z vlastných finančných prostriedkov. Uvedené zásahy vykonávajú externí 

odborní pracovníci, nakoľko múzeum nemá vlastného odborníka - reštaurátora. 

V SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku bolo ošetrených 382 ks zbierkových 

predmetov a skonzervovaných 65 zbierkových predmetov umeleckého a etnografického 

charakteru. Pokračovalo sa v realizácii 3. poslednej etapy reštaurovania ikonostasu z obdobia 18. - 

19. stor. z lokality obce Nižný Tvarožec. 

Celkovo bolo v SNM v roku 2009 ošetrených 14 288 ks zbierkových predmetov z toho 

dodávateľsky sa realizovalo reštaurovanie u 44 ks ZP, pričom na to bolo vynaložených 36 391,61 €. 

 

 
 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových 
predmetov – komplexný prehľad za SNM 
 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 14 288 3 969,52 € 

Dodávateľsky: 44 32 422,09 € 

Spolu: 14 332 36 391,61 € 



  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 14 404 

Celkový stav: 275 852 

 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových 
predmetov - jednotlivé múzeá 
 
SNM - Archeologické múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 341 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 341 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 866 

Celkový stav: 38 542 

SNM – Múzeá v Martine 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 978 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 978 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 2 700 

Celkový stav: 70 222 

SNM - Historické múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 1 387 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 1 387 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 0 

SNM - Hudobné múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 3 351,30 € 

Dodávateľsky: 5 9 360,80 € 

Spolu: 8 9 712,10 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 3 356 

Celkový stav: 12 453 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 150 500,00 € 



 Počet kusov: Finančné náklady: 

Dodávateľsky: 2 166,00 € 

Spolu: 152 666,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 010 

Celkový stav: 4 149 

SNM - Múzeum Betliar 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 13 5 112,00 € 

Spolu: 13 5 112,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 953 

Celkový stav: 1 728 

SNM - Múzeum Bojnice 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 11 1 971,20 € 

Dodávateľsky: 12 16 071,29 € 

Spolu: 23 18 042,49 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 16 178 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 20 15,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 20 15,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 402 

Celkový stav: 892 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 190 200,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 190 200,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 13 

Celkový stav: 5 293 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 0 0,00 € 
  



Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 738 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 0 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 650 

Celkový stav: 1 825 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 0 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 0 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 500 85,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 500 85,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 000 

Celkový stav: 6 223 

 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 63 324,46 € 

Dodávateľsky: 2 830,00 € 

Spolu: 65 1 154,46 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 409 

Celkový stav: 10 984 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 0 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 



Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 7 478 

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 10 297 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 10 297 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 1 302 

Celkový stav: 43 140 

 
  SNM - riaditeľstvo 

 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 0 0,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 0 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 341 500,00 € 

Dodávateľsky: 6 532,00 € 

Spolu: 347 1 032,00 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 605 

Celkový stav: 11 494 

SNM - Múzeum Červený Kameň 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 7 22,56 € 

Dodávateľsky: 4 350,00 € 

Spolu: 11 372,56 € 
  

Fotodokumentácia zbierok: 

Prírastok: 138 

Celkový stav: 44 513 

 

 

Vedecko-výskumná činnosť 
 

Vedecko-výskumná činnosť sa v SNM v roku 2009 realizovala prostredníctvom koncepcie, 

schválenej v roku 2006. 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-Historické múzeum realizovalo v roku 2009 prípravu scenárov nových expozícií v 

Hradnom paláci Bratislavského hradu - Národná historická expozícia Slovenska, Expozícia Ľudová 

kultúra Slovenska, Dejiny Bratislavského hradu a Hradná obrazáreň.  

Vedecko-výskumná činnosť SNM - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku bola 

zameraná najmä na budovanie centrálnej databázy hmotného a kultúrneho dedičstva kultúry 

Maďarov na Slovensku.  SNM-Prírodovedné múzeum plnilo aj ďalšie úlohy mimo plánu (v 

tabuľke), napr. Rádiokarbónové datovanie antropologických nálezov z jaskýň najmä Slovenského 

krasu (Domica, Ardovská jaskyňa a iné): symbolické myslenie pravekého človeka; Po stopách A. 

Kmeťa – orientačný porovnávací výskum ruží v Štiavnických vrchoch s dôrazom na Sitno; 

Pohrebisko Gáň (okres Galanta), obdobie sťahovania národov a stará doba bronzová. Odborní 

pracovníci pokračovali v spolupráci s Royal Botanic Gardens, Kew, Veľká Británia, týkajúcom sa 

tvorby banky semien „The Millenium Seed Bank Projekt“. 

Hlavnou vedecko-výskumnou úlohou SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

bol Etnokultúrny vývoj Slovenska v stredoeurópskom kontexte a úlohy národnostných a etnických 

menšín pri formovaní sociokultúrneho prostredia Slovenska.  

V SNM - Hudobnom múzeu po získaní mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom 

Slovenskej muzikologickej asociácie sa určení pracovníci venovali archívnemu výskumu v 

súvislosti s plánovanou konferenciou o hudobnej skladateľke Ľ. Gyzickej-Zamoyskej; pracovali 

tiež na príprave stálej expozície o dejinách Slovenska na Bratislavskom hrade (časť hudba).  

SNM - Spišské múzeum v Levoči a SNM - Múzeum Betliar sa v rámci prioritného 

projektu podieľali na vedecko-výskumnej úlohe Levočská Biela pani – kultúrne a umelecké 

súvislosti.  

Najväčší počet vedecko-výskumných úloh sa tradične riešil v SNM – Archeologickom 

múzeu v súvislosti s ich činnosťou vykonávaná archeologických výskumov vyplývajúcich zo 

zákona o ochrane pamiatkového fondu SR.     

Vedecko-výskumná činnosť – komplexné tabuľky 

SNM - Archeologické múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Archeologický výskum kaštieľa v 
Dubnici, výskumná správa 

P. Nagy marec-apríl 2009 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Devínska Nová Ves p.č. 1731 a 1732, 
výsk. správa 5 strán+prílohy,  

Z. Farkaš marec 2009 archeológia iné 

Archeologický výskum Senica - Sotina, 
2 obytne domy 

Z. Farkaš máj - august 2009 archeológia iné 

Archeologický výskum Svätý Jur - 
Felcánova ulica, bez nálezov 

Z. Farkaš jún 2009 archeológia iné 

Archeologický výskum Hviezdoslavov - 
1. a 2. etapa, doba rímska 

Z. Farkaš jún 2009 archeológia iné 

Archeologický výskum Modra - Z. Farkaš jún - júl 2009 archeológia iné 



Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Súkennícka ul. p.č. 109 

Archeologický výskum Pezinok - 
Tehelňa 

Z. Farkaš 
máj - október 
2009 

archeológia iné 

Archeologický výskum Slovenský Grob - 
Monari 

I. Bazovský - Z. 
Farkaš 

apríl - jún 2009 archeológia iné 

Výskumné správy Senica - Sotina, p.č. 
24289/248, 249 a 250 za rok 2007 a 
2008  

Z. Farkaš 2007, 2008 archeológia iné 

Výskumná správa Bratislava - 
Petržalka, poloha Janíkov dvor 

I. Bazovský 2008 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Vajnory, p.č. 1368/11, 12, odovzdaná 
výskumná správa 

V. Turčan 2008 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Záhorská Bystrica, odovzdaná 
výskumná správa 

V. Turčan 2008 archeológia iné 

Archeologický výskum Stupava - 
kanalizácia 

V. Turčan prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum Stupava - Lesná 
cesta - výstavba domov 

V. Turčan prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Hlboká ulica 

V. Turčan prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Záhorská Bystrica, rodinný dom 

V. Turčan prebieha archeológia  

Archeologický výskum Marianka, 
výstavba rodinných domov 

V. Turčan prebieha archeológia  

Archeologický výskum Štvrtok na 
Ostrove, čerpacia stanica pohonných 
hmôt, výskumná správa 4 str. tex 

J. Bartík - R. 
Čambal 

apríl 2009 archeológia iné 

Archeologický výskum Čebovce, 
bronzový depot z doby bronzovej 

J. Bartík - R. 
Čambal 

apríl 2009 archeológia iné 

Archeologický výskum Šoporňa, 
odovzdaná výskumná správa 7 str. 
text, 20 príloh,  

J. Bartík - R. 
Čambal - Z. Farkaš 

2008 - máj 2009 archeológia iné 

Slovenský Grob - AK DOM R. Čambal prebieha archeológia  

Dokumentovanie predmetov zo 
súkromných zbierok  

všetci zamestnanci prebieha archeológia štúdia 

Laterárius P. Nagy prebieha archeológia štúdia 

Príprava katalógu a výstavy 
Bochníkovité idoly zo Slovenska v rámci 
projektu "Tavolette enigmat 

J. Bartík prebieha archeológia štúdia 

Podklady pre projektanta na výstavbu 
komunikácie Topoľčany - Nitra, správa 

J. Bartík  archeológia iné 

Príprava monografie osídlenia SMK v 
Lozorne a južnej časti Záhoria do tlače 

J. Bartík prebieha archeológia štúdia 

Sídliská mohylových kultúr na 
Slovensku. 

J. Bartík prebieha archeológia štúdia 

Slovanské depoty v zbierkach SNM - 
AM 

V. Turčan prebieha archeológia štúdia 

Bíňa - spracovanie a výsledky 
výskumov za roky 1988 - 1996, 
príprava do tlače 

E. Camenzind prebieha archeológia štúdia 

Spony z doby rímskej - príprava do 
tlače 

I. Bazovský prebieha archeológia štúdia 

Kolokvium "Kalenderberská kultúra na 
JZ Slovensku" 

R. Čambal 03. 12. 2009  archeológia štúdia 

Kolokvium o germánskej keramike V. Turčan 15. 12. 2009  archeológia štúdia 

Odovzdanie výskumnej správy - 
Grinava - Limbach (kanalizácia) 

R. Čambal  archeológia iné 



Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Odovzdanie výskumnej správy - Veľké 
Leváre 

Z. Farkaš  archeológia iné 

Odovzdanie výskumnej správy - Vrakúň 
Z. Farkaš - R. 
Čambal - I. Choma 

 archeológia iné 

Odovzdanuie výskumnej správy 
Bratislava - Staré mesto 

P. Nagy  archeológia iné 

Odovzdanie výskumnej správy - Nitra - 
Hradište 

J. Bartík - Ing. 
Holásek 

 archeológia iné 

Bratislava – Záhorská Bystrica, parcela 
529/1,  

V. Turčan 2009 ukončené archeológia iné 

Bratislava – Záhorská Bystrica – 
rodinný dom 

V. Turčan 2009 ukončené archeológia iné 

Senec - Viničné, inžinierske siete - 
líniová stavba 

V. Turčan - I. 
Bazovský 

prebieha archeológia  

Bratislava - Jarovce, výstavba 
rodinných domov 

V. Turčan prebieha archeológia  

Stupava - Mást, výstavba rodinných 
domov 

V. Turčan  prebieha archeológia  

Bratislava - Rača, č.p. 805/6, 7 I. Bazovský október 2009 archeológia iné 

Bratislava - Devín, Brigádnická ulica, 
parcely 898/1, 862/4 

I. Bazovský - R. 
Čambal 

júl - september 
2009 

archeológia iné 

Svätý Jur, poloha Žebráky Z. Farkaš júl 2009 archeológia iné 

Senica, poloha Kaplinské pole Z. Farkaš júl - august 2009 archeológia iné 

Pezinok, Holubiho ul. Z. Farkaš prebieha archeológia  

Stupava - diaľnica D2 spolu s AÚ SAV 
Nitra 

Z. Farkaš - I. 
Choma 

august - 
september 2009 

archeológia iné 

Nedeštruktívny prieskum Dómu sv. 
Martina v Bratislave - hľadanie hrobky 
kardinála uhorského prímasa  

Z. Farkaš, I. 
Choma, R. Čambal 

november - 
december 2009 

archeológia iné 

Trnava, prístavba hotela Holliday Inn P. Nagy, I. Choma máj - august 2009 archeológia iné 

Bánovce nad Bebravou, 
odovzdanievýskumnej správy 

P. Nagy  archeológia iné 

Svätý Jur, rodinný dom, odovzdanie 
výskumnej správy 

P. Nagy  archeológia iné 

Bratislava - Petržalka, Polyfunkčné 
centrum na Einsteinovej ulici 

P. Nagy pokračuje archeológia iné 

Dunajská Lužná - Nové Košariská, 
nedeštruktívny prieskum mohylovitého 
útvaru č. V. pomocou georadaru 

R. Čambal - I. 
Choma - J. Bartík 

júl 2009 archeológia iné 

Svätý Jur, čerpacia stanica pohonných 
hmôt, p.č. č. 4530/26, 27 

R. Čambal - I. 
Choma - J. Bartík 

október 2009 archeológia iné 

Svätý Jur, líniová stavba - inžinierske 
siete 

J. Bartík . R. 
Čambal - I. Choma 

september - 
október 2009 

archeológia iné 

Šoporňa - logistické centrum ALDI, 
odovzdané dve výskumné správy z 
dvoch etáp výskumu 

J. Bartík - R. 
Čambal - I. Choma 

august - 
november 2009 

archeológia iné 

Výskum línie kanalizácie v obciach 
Orešany a Smolenice 

J. Bartík prebieha archeológia iné 

Výskum stanice Bioplyn vo Veľkom 
Mederi 

J. Bartík prebieha archeológia iné 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

59 

SNM – Múzeá v Martine 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Slovensko a jeho identita - príprava 
novej expozície 

Pastieriková M.  etnografia iné 



Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Historickoetnografické štúdie objektov v 
MSD  

Kiripolská, Peťko, 
Ferklová, Horváth, 
Pančuhová 

 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 

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 

Óčka  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 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

10 

SNM - Historické múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Nové expozície v Hradnom paláci 
Bratislavského hradu 

Kolektív autorov z 
HM 

2009-2011 história scenár 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

1 

SNM - Hudobné múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Hudba na Slovensku od 
stredoveku do konca 20.st. - v 
rámci expozície Dejiny Slovenska 

PhDr. Surý, ArtD., Mgr. 
Kendrová, Mgr.Urdová, Mgr. 
Art. Jantoščiak, 
Mgr.Krajčiová, PhDr.Bugalová 

2009-2010 história scenár 

výskum archív.fondu Zamoyski, 
Štát.oblast.archív v BA 
(konferencia, koncert, výstava) 

PhDr. Tomáš Surý, ArtD., 
PhDr. Ľudmila Michalková, 
PhD. 

2009 história scenár 

Výskum zbierok hudobnín Spišskej 
proveniencie  

Mgr. Sylvia Urdová, Mgr. 
Zlatica Kendrová 

2009-2011 história iné 

Z denníka notovej osnovy - 
publikácia 

PhDr. Danica Štilichová 2009-2012 história iné 

Spolupráca na DVD Hudobného 
centra (ES) 

PhDr. Danica Štilichová 2009 história iné 

Mikuláš Schneider-Trnavský 
(monografia) 

PhDr. Edita Bugalová 2009 história iné 

výskum a komparácia prameňov 
klavírnej literatúry na prípravu 
štúdie Rondo und 
Variationsprinzipien  

Mgr.art. Andrej Čepec 2009-2010 história štúdia 

Dokumenty k činnosti Ľ. 
Zamoyskej v zbierk.fonde SNM-
HuM (referát na konf.) 

Mgr. Sylvia Urdová 2009 história iné 

Hudobná kultúra na Slovensku zo PhDr. Surý, Mgr. Kendrová, 2009-2010 história scenár 



Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

zbierok SNM - HuM Mgr.Urdová, Mgr.Jantoščiak, 
Mgr.Krajčiová,PhDr.Štilichová, 
PhDr.Bugalová 

Podoby hudobného písma v 
zbierkovom fonde SNM-HuM 

PhDr. Bugalová, Mgr. Urdová, 
Mgr. Kendrová, PhDr. Surý, 
ArtD. 

2009-2010 história scenár 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

10 

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 Andrássyovcov Lörinčíková, Silvia 2008 - 2009 história štúdia 

Štúdium voľnočasových časopisov v 
zbierkach SNM - Múzea Betliar 

Bischof, Lenka 2009 história štúdia 

Levočská biela pani (proj. SNM-Spiš. 
múzea Levoča) 

Lázárová,Eva - 
Lörinčíková, Silvia 

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 2006-2009 história štúdia 

Chladné zbrane v zbierkach SNM-
Múzea Bojnice 

Mgr. Katarína 
Malečková 

2007-2009 história štúdia 

Renesančný nábytok v zbierkach SNM-
Múzea Bojnice 

Mgr. Katarína 
Malečková 

2007-2009 história štúdia 

František Fackenberg - život a dielo Ing. Erik Kližan 2009 história štúdia 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

5 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

0 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Karpatskí Nemci v dejinách a kultúre 
Slovenska 

Pöss 2008-2009 história článok 

Politický život karpatských Nemcov Schvarc 2008-2009 história štúdia 

Nemecké sídla na Slovensku na Klein 2008-2009 história iné 



Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

vojenských mapách 

Etnografia karpatských Nemcov Fiľo 2008-2009 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 
2009 

história scenár 

História maďarského vysielania SRO A. Papp 
január-december 
2009 

história štúdia 

Budovanie databázy maďarských 
výtvarníkov na Slovensku 

Hushegyi, Kubička 
január-december 
2009 

história článok 

Dokumentácia umeleckých diel na 
verejnom priestranstve 

Hushegyi 
január-december 
2009 

história štúdia 

História parku kaštiela I. Madácha 
Ing.Papp Zs., 
Jarábik, Annová 

január-december 
2009 

história scenár 

Kresby I. Madácha Jarábik január-jún 2009 história scenár 

Košické cintoríny Halász 
Január-december 
2009 

história štúdia 

Dunaj 
Hushegyi, Jarábik, 
Papp 

január - jún 2009 história scenár 

Po stopách K. Mikszátha Siposová 
január. december 
2009 

história štúdia 

Po stopách I. Madácha Jarábik 
január-december 
2009 

história štúdia 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

10 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

0 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Novoveké dejiny Rusínov vo svete ( 
medzinárodný projekt ) 

PhDr. O. 
Glosíková, DrSc. 

od 19. 03.2009 do 
31.12.2011 

história iné 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

1 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

M.R.Štefánik  
Dr. Králiková, 
Dr.Púdelka, 
Dr.Kováč 

2007 -2010 história scenár 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

1 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 



Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Etnokultúr. vývoj SR v stredoeur. 
kontex.a úloha národ. a etnic. menšín 
pri formov. sociokult. pros. 

PhDr. Miroslav 
Sopoliga, DrSc. 

 etnografia štúdia 

Karpatská Ukrajina v kontexte činnosti 
SNM-MUK 

PhDr. Miroslav 
Sopoliga, DrSc. 

2009 história štúdia 

Ukrajinsko-slovenské vzťahy v 
kontexte činnosti Múzea ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku 

PhDr. Miroslav 
Sopoliga, DrSc. 

2009 etnografia štúdia 

Pamiatky sakrálnej architektúry v 
kontexte činnosti SNM-MUK 

PhDr. Miroslav 
Sopoliga, DrSc. 

2009 etnografia štúdia 

Múzeá v prírode na Slovensku: história 
vzniku, súčasný stav a perspektívy 

PhDr. Miroslav 
Sopoliga, DrSc. 

2009 etnografia štúdia 

Materiály o Karpatskej Ukrajine vo 
fondoch SNM - MUK vo Svidníku 

PhDr. Jozef Varchol 2009 história štúdia 

Fragmenty zo života a korešpondencia 
Juraja Kosťuka (1912-1998)- význ. 
pedag., bádateľa a skladateľa 

PhDr. Jozef Varchol 2009 história štúdia 

Kultúra národnostných menšín 
Slovenska v zbierkach múzeí 
národnostných menšín SR 

PhDr. Michal Hvizd 2009  článok 

Tradičné rodinné zvyky a obrady 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

PhDr. Jozef 
Varchol, PhDr. 
Nadežda 
Varcholová 

2009 etnografia iné 

Tradičná duchovná kultúra v obci 
Hrabské 

PhDr. Jozef 
Varchol, PhDr. 
Nadežda 
Varcholová 

2009 etnografia iné 

Telo v slovesnom folklóre Rusínov-
Ukrajincov na Slovensku 

PhDr. Nadežda 
Varcholová 

2009 etnografia štúdia 

Manipulácia s telom ako s objektom 
ritualného úkonu v ľúbostnej a 
škodlivej mágii 

PhDr. Jozef Varchol 2009 etnografia štúdia 

Kultúrno-spoločenské vzťahy Slovenska 
a Zakarpatskej Ukrajiny v kontexte 
činnosti SNM-MUK vo Svidník 

PhDr. Jozef Varchol 2009 história štúdia 

Život na krídlach piesní (k nedožitým 
90. narodeninám folklóristu a 
pedagóga Andreja Dulebu) 

PhDr. Jozef Varchol 2009 etnografia článok 

Sakrálne prejavy vo zvykoch a 
obradoch Ukrajincov-Rusínov 
Slovenska 

PhDr. Jozef 
Varchol, PhDr. 
Nadežda 
Varcholová 

2009 etnografia štúdia 

Kult vody vo zvykoch a obradoch 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

PhDr. Nadežda 
Varcholová 

2009 etnografia štúdia 

Ikony Bohorodičky Hodegétrie v 
zbierkových fondoch SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

PaedDr. Ladislav 
Puškár 

2009 história štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

17 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Antisemitizmus v politickom vývoji 
Slovenska 

Prof. PhDr. Pavol 
Mešťan, DrSc. 

do r. 2012 história iné 

Koncentračný tábor Sobibor M.A. Michal Vaněk do r. 2012 história iné 

Knižnica zachránených pamätí 
PhDr. Martin 
Korčok 

do r. 2012 etnografia iné 

Židovská filozofia Mgr. Marián Naster do r. 2011 história iné 
  



Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

4 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Vzácne a ohrozené makromycéty 
Slovenska 

RNDr. I. 
Kautmanová 

2006-2010 prírodné vedy článok 

Štúdium vybraných, z hľadiska druhovej 
diverzity významných rastlinných 
spoločenstiev Slovenska 

RNDR. J. Uhlířová 2006-2010 prírodné vedy článok 

Cikády (Auchenorrhyncha) Národnej 
prírodnej rezervácie Jurský Šúr 

RNDr. V. Janský 2006-2009 prírodné vedy článok 

Rozšírenie žiab (Anura) na území 
Slovenska 

Mgr. J. Kautman 2006-2009 prírodné vedy  

Opálová mineralizácia Západných 
Karpát: mineralógia a petrogenéza 

Mgr. M. Gregor 2005-2009 prírodné vedy článok 

Drahokovové minerály v zbierkovom 
fonde SNM-PM 

RNDr. E. 
Nelišerová 

2006-2009 prírodné vedy  

Morfometrická analýza zvyškov 
medveďa jaskynného (Ursus spalaeus) z 
jaskyne Dzeravá skala v Malých  

RNDr. A. Ďurišová 2006-2009 prírodné vedy  

Neskoromladopaleolitická lebka z Moče 
(Slovenská republika) 

RNDr. A. 
Šefčáková PhD. 

2006-2009 prírodné vedy iné 

Vytvorenie generálnej kolekcie 
Coleoptera – Scarabaeidae 

RNDr. I. Rychlík 2009-2011 prírodné vedy iné 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

9 

SNM - riaditeľstvo 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

0 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Levočská Biela pani-kultúrne a 
umelecké súvislosti 

Uharčeková-Pavúková 
Dáša,PhDr.,Lörenčíková 
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 2008-2010 história scenár 

Dedičstvo z dlhého 
storočia,umelecké diela 19. stor. v 
zbierkach SNM-SM Levoča 

Novotná Mária,PhDr. 2008-2011 história iné 

NKP-Spišský hrad v archeologických 
prameňoch 

Stejskal Martin,Mgr. 2008-2009 archeológia článok 

Dejiny archívného fondu v SNM-SM v 
Levoči 

Machajdíková 
Elena,PhDr., Macejová 
Martina 

2008-2009 história štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

6 

SNM - Múzeum Červený Kameň 
Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 



Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Nové expozície Múzea Červený Kameň 

Mgr. Hupko, Mgr. 
Jamrichová, Mgr. 
Janáčková, Mgr. 
Tihányi 

1/2009 - 12/2010 história iné 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

1 

SNM Spolu 

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 141 

 

Expozičná činnosť 
 

Pre rozbehnutú generálnu rekonštrukciu hradného paláca Bratislavského hradu (začatú na 

jar 2008) boli v roku 2009 naďalej uzavreté všetky priestory hradného paláca, takže SNM-

Historické múzeum a SNM-Hudobné múzeum realizovali expozičnú činnosť predovšetkým 

intenzívnou prácou na príprave nových expozícií do obnovených priestorov.  SNM - Historické 

múzeum malo v sledovanom období len jednu expozíciu Minulosť a budúcnosť Bratislavského 

hradu. V súvislosti s plánovaným dokončením rekonštrukcie Bratislavského hradu (2010-2011) 

múzeum už v súčasnosti intenzívne rieši úlohy spojené so zariaďovaním budúcich  expozícií 

v zrekonštruovaných priestoroch. V súlade s plánom prebiehal aj výber zbierkových predmetov do 

uvedených expozícií a zabezpečuje sa potrebné reštaurovanie predmetov. 

Vzhľadom na túto situáciu  aj SNM - Hudobné múzeum v 1. polroku 2009  mohlo udržiavať 

chod iba dvoch stálych expozícií, a síce Pamätníka Ludwiga van Beethovena v Kaštieli v Dolnej 

Krupej a V hudobnom dialógu – Rodina Albrechtovcov, prístupnú v bašte Luginsland v severnom 

opevnení Bratislavského hradu. Kolektív autorov SNM-Archeologického múzea sa podieľal na 

príprave expozície Dejiny Slovenska na Bratislavskom hrade (príprava scenárov, návrhov a 

podkladov na realizáciu) a na príprave stálej expozície múzea v Senci.  

V SNM-Múzeá v Martine bola vo februári 2009 slávnostne sprístupnená stála expozícia 

Múzea kultúry Rómov na Slovensku nazvaná Romano drom/Cesta Rómov. Venovaná je histórii 

a kultúre rómskeho etnika s dôrazom na jeho prítomnosť na území Slovenska. K expozícii bol 

vydaný sprievodný propagačný materiál v slovenskej, rómskej a anglickej jazykovej mutácii. 

V máji 2009 sa v SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek uskutočnila repasácia 

expozície Vývoj slovenskej hračky. V septembri-októbri 2009 bola raelizovaná repasácia historickej 

časti expozície bábkarských kultúr - Rodinné bábkové divadlo, Historické tradičné kočovné bábkové 

divadlo rodu Dubských z Piešťan a Košíc. 

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov zameralo v roku 2009 svoju činnosť na 

perspektívnu prípravu expozícii v dome z Horného Turčeka v SNM - Múzeu slovenskej dediny v 

Martine. 

Revitalizácia budovy Zsigrayovej kúrie, ktorá prebiehala v roku 2008, umožnila, aby sa 

21.5.2009 mohla slávnostne otvoriť obnovená a rozšírená stála expozícia SNM-Múzea židovskej 

kultúry na Židovskej ulici v Bratislave.  

Rok 2009 v SNM-Prírodovednom múzeu bol predovšetkým v znamení zahájenia prác na 

I. časti novej expozície „Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska“. Pracovníci múzea sa tiež venovali 



prípravám nových expozícií Zázrak prírody – Príbeh života a Antropológia (časť prírodovednej 

expozície). 

Práca v SNM-Spišskom múzeu bola sústredená predovšetkým na prípravu letnej 

turistickej sezóny na Spišskom hrade - inštaláciu expozície a realizáciu novej expozície Ako vyhnať 

neduhy z tela. 

V roku 2009 sa teda múzeá SNM v expozičnej činnosti zameriavali predovšetkým na práce spojené 

s prípravou nových, veľkých expozícií. V sledovanom období sa dokončila 1 nová stála expozícia.  

 

 
Expozičná činnosť - jednotlivé múzeá 
 
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 – Múzeá v Martine 
 

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 

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
Iné spoločenské 

vedy
0,00

9,00 - 
16,00 

Múzeum kultúry 
Rómov 

Jahodnícke háje 2009  spoločenskovedná
Iné spoločenské 

vedy
0,00

9,00 - 
17,00 

  
Celkový počet expozícií: 7

Nové expozície: 1

Spoločenskovedné expozície: 5

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.: 

Minulosť a budúcnosť 
Bratislavského hradu 

Bratislavský 
hrad 

2008
hradná 

expozícia 
Iné spoločenské 

vedy
0,00  

  
Celkový počet expozícií: 1

Nové expozície: 0

Spoločenskovedné expozície: 0

Prírodovedné expozície: 0

Expozície v prírode: 0

Pamätné izby: 0

Hradné expozície: 1

 

SNM - Hudobné múzeum 
 

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

Pamätník 
L.v.Beethovena 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

2003 nie pamätná izba, dom Dejiny hudby 36,00
8.00 - 
16.00 

V hudobnom dialógu-
Rodina Albrechtovcov 

Bašta 
Luginsland 

2005 nie spoločenskovedná Dejiny hudby 83,80
9.00 - 
17.00 

  
Celkový počet expozícií: 2

Nové expozície: 0

Spoločenskovedné expozície: 1

Prírodovedné expozície: 0

Expozície v prírode: 0

Pamätné izby: 1

Hradné expozície: 0

 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
 

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

História a súčasnosť 
slov. bábkového 
divadelníctva 

Modrý Kameň 1995
nebol 

vydaný
spoločenskovedná 

Iné spoločenské 
vedy 

156,00 9.00-17.00 

Vývoj slovenskej 
hračky 

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: 6

Nové expozície: 0

Spoločenskovedné expozície: 6



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
Zámok 
Bojnice, 

80000 ks

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

 

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 v Modre 
 

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 2008 nie spoločenskovedná Dejiny umenia 70,00 ut-pi 8-16 



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

84 
  

Celkový počet expozícií: 6

Nové expozície: 0

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: 0

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 

M.R.Štefánik Košariská 2005
Sprievodca 
expozíciou 

spoločenskovedná História 0,00
8.30 - 
16.30 

  
Celkový počet expozícií: 4

Nové expozície: 0

Spoločenskovedné expozície: 4

Prírodovedné expozície: 0

Expozície v prírode: 0



Pamätné izby: 0

Hradné expozície: 0

 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
 

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 

expozíciách 
múzea - 
1000 ks 

expozícia v prírode  
11 

000,00 

pond. -
piatok 8.30 

- 18.00, 
sob. - ned. 
- 10.00-1

  

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 258,46

Po-Pi, Ne 
11.00-17.0 

Stála expozícia v 
trnavskej synagóge 

Halenárska 2, 
917 01 Trnava

1994 nie spoločenskovedná História 80,00
Ut,Pi 

09.00-
17.00, S 

Stála expozícia 
judaík v Malej 
synagóge 

Dlabačova 15, 
010 01 Žilina

1996 nie spoločenskovedná História 338,00
Ut Pi 

14.00-
18.30 N 

Osudy slovenských 
Židov (stála 
expozícia 
holokaustu) 

Ulica pri 
Synagóge, 949 

01 Nitra
2005 nie spoločenskovedná História 200,00

Ut 13-18 
St-Št 9-18 

  
Celkový počet expozícií: 5

Nové expozície: 0

Spoločenskovedné expozície: 5

Prírodovedné expozície: 0

Expozície v prírode: 0

Pamätné izby: 0

Hradné expozície: 0

 

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 615,00 

Klenoty Zeme 
SNM, 

Vajanského n. 2 
1994

4000 ks, 
slov. a 
angl. 
verzia 

prírodovedná
Mineralógia -
petrografia

194,00 

Pravek života 
SNM, 

Vajanského n. 2 
1990

4000 ks, 
slov. a 
angl. 

prírodovedná Paleontológia 311,00 

Variácie sveta rastlín 
SNM, 

Vajanského n. 2 
1997  prírodovedná Botanika 158,00 

Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme 

SNM, 
Vajanského n. 2 

2006

1000 ks 
slov., 

500 ks 
angl. 

prírodovedná Zoológia 490,00 

  
Celkový počet expozícií: 6

Nové expozície: 0

Spoločenskovedné expozície: 0

Prírodovedné expozície: 6

Expozície v prírode: 0

Pamätné izby: 0

Hradné expozície: 0

 

SNM - riaditeľstvo 
 

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

 
  
Celkový počet expozícií: 0

Nové expozície: 0

Spoločenskovedné expozície: 0

Prírodovedné expozície: 0

Expozície v prírode: 0

Pamätné izby: 0

Hradné expozície: 0

 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 
 

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

Radnica 
Nám.Majstra 

Pavla č. 2
1994 

Stručný 
sprievodca

spoločenskovedná História 0,00 
9,00-17,00 

hod..

Výtvarná kultúra na 
Spiši 

Nám.Majstra 
Pavla č.40

1983 
stručný 

sprievodca
spoločenskovedná 

Dejiny 
umenia

0,00 
9,00-17,00 

hod

Dom Majstra Pavla 
Nám. Majstra 

Pavla č.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

 

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
9,00-15,30 

/ 17,00 

Hradné podzemie Častá 900 89 0000 hradná expozícia História 0,00
9,00-15,30 

/ 17,00 
  
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: 1 

Spoločenskovedné expozície: 44 

Prírodovedné expozície: 7 

Expozície v prírode: 2 

Pamätné izby: 3 

Hradné expozície: 6 
 

 

Výstavná činnosť 
 

Múzeá SNM už v predchádzajúcich  rokoch  zmenili stratégiu prípravy a realizácie výstav 

tak, aby sa efektívne zhodnotila práca a finančné náklady do nich vložené. Do tejto zmeny sa 

premietla aj potreba vytvárať výstavy, informujúce v cudzine o histórii a kultúrnom dedičstve 

Slovenska. Preto nastala situácia, keď dochádza ku zvýšenému zhodnocovaniu výstav ich 

reprízovaním doma a v cudzine, kde je po nich dopyt. 

SNM-Archeologické múzeum sa koncom roka 2009 podieľalo na príprave a realizácii 

významnej výstavy Bojná - významné kniežacie centrum starých Slovanov. Prevzatá výstava je 

doplnená o exponáty, pochádzajúce zo zbierok  SNM – Archeologického múzea a tiež o najnovšie 



artefakty, získané počas archeologického výskumu jednej z najsledovanejších archeologických 

lokalít. 

SNM-Múzeá v Martine realizovalo spolu 36 výstavných podujatí, z toho 20 vo svojich 

expozičných zložkách a 16 formou repríz v iných inštitúciách, päť z nich v zahraničí. Z vlastných 

výstav stojí za osobitnú pozornosť výstava „Kamenný herbár“, ktorú Múzeum A. Kmeťa pripravilo v 

spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi, Prírodovedeckou fakultou UK a Geologickým 

ústavom SAV v Banskej Bystrici či výstava Svet na odchode. 

SNM-Historické múzeum pripravilo a realizovalo výstavu Košický zlatý poklad v Bašte 

Luginsland na Bratislavskom hrade a úspešne ju reprízovalo v Národnom múzeu v Prahe. 

Pokračovala prezentácia výstavy Slovensko v 16. – 19. storočí v zahraničí (Maďarská republika), 

ale aj na Slovensku. Múzeum tiež participovalo na príprave výstavy k 20. výročiu nežnej revolúcie 

November 89, ktorá bola sprístupnená na Západnej terase Bratislavského hradu.  

Pracovníci SNM-Hudobné múzeum sa po získaní mimorozpočtových zdrojov 

prostredníctvom Slovenskej muzikologickej asociácie venovali archívnemu výskumu v súvislosti s 

plánovanou konferenciou o hudobnej skladateľke Ľ. Gyzickej-Zamoyskej (1829 – 1889), ktorá sa 

realizovala v priestoroch Knižnice SNM. Výstava "Muzika Etnika" (prioritný projekt), prevzatá z 

Múzea českej hudby, na ktorej zbierkami participuje aj Hudobné múzeum sa stretla s mimoriadnym 

návštevníckym ohlasom.  

Výstavná činnosť SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek bola zameraná na 

významné 250. výročie založenia Kaplnky Sv. Anny na hrade Modrý Kameň. Múzeum si ho 

pripomenulo výstavou Rožňavská Metercia – Sv. Anna Samotretia zo zbierok Baníckeho múzea 

v Rožňave a slávnostnou inštaláciou oltárneho obrazu Sv. Anna. V spolupráci s Medzinárodným 

domom umenia pre deti BIBIANA bola inštalovaná výstava Zo života škriatkov, ktorá vzbudila veľký 

záujem návštevníkov - detí a rodín. Výstava  S drôtom hlave, realizovaná v budove SNM 

v Bratislave, predstavuje jedinečnú zbierku bábkara Antona Anderleho, predstaviteľa významného 

bábkarského rodu Anderlovcov, nositeľa a pokračovateľa tradičného marionetového divadla na 

Slovensku. Vlastné zbierky múzeum prezentovalo výstavou divadelných bábok v Liptovskej galérii v 

Liptovskom Mikuláši, výstavami hračiek v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici a v 

Kysuckom múzeu  

Hlavným výstavným projektom SNM-Múzea Bojnice bola výstava Dobrodružstvo 

reštaurovania. Počas jej trvania, reštaurátori jeden deň v týždni pracovali priamo na výstave a 

návštevníci tak mali možnosť spoznať ich prácu. Nad PHU 2009 sa realizovali ďalšie výstavy – 

Stredoveký textil (výstava gotických gobelínov bola venovaná 180. výročiu narodenia posledného 

majiteľa bojnického zámku Jána Františka Pálfiho, Týždeň mariánskej úcty, Pamiatky môjho 

mesta/Bojnice v pamäti a tiež séria piatich Výstav jedného predmetu, kde sa postupne obmieňali 

zbierkové predmety z depozitárov. Počas akcie Šľachtické Vianoce a Traja králi na zámku bola 

pripravená výstava betlehemov zapožičaných  zo zbierkových fondov Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici. 

Najnavštevovanejšou výstavou SNM-Múzea kultúry Maďarov na Slovensku bola 

výstava „Danubius Fluvius“, ktorá bola sprístupnená ako výsledok spolupráce s niektorými  

slovenskými aj maďarskými múzeami. V Kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej múzeum 

otvorilo výstavu "Kresby a maľby Imre Madácha". V Budapešti v Slovenskom inštitúte bola 

sprístupnená výstava s názvom Nežná revolúcia 1989.   

V prvom polroku 2009 bol pre SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra úspešný výstavný projekt 

Život reči, ktorého prezentácia trvala do konca mája 2009. V rámci osláv 400. výročia založenia 

obce Kráľová (dnes súčasť Modry) múzeum zrealizovalo výstavu Umelci Kráľovej a spolupracovalo 



na príprave osláv a tiež realizácii stálej expozície Múzeum ľudovej školy (v priestoroch bývalej 

evanjelickej ľudovej školy na Kráľovej), čím výrazne prezentovalo   SNM – MĽŠ v regióne. V 

novembri 2009 bola v spolupráci so Srbským veľvyslanectvom pripravená výstava o Dositejovi 

Obradovičovi a v decembri sa prezentovalo dielo akad. maliara Štefana Cpina pri príležitosti jeho 

nedožitých 90. narodenín. 

SNM-Múzeum Slovenských národných rád sa organizačne, ale i obsahovo podieľalo na 

realizácii výstavy o Štefánikovi – M. R. Štefánik človek a legenda v Bratislave. Najúspešnejšou 

výstavou sa stala výstava „Obrazopis sveta objektívom Milana Štefánika“, ktorá bola prvým bodom 

festivalového programu Medzinárodného folklórneho festivalu.  

SNM-Prírodovedné múzeum zrealizovalo výstavy Planéta, na ktorej žijeme 

a v spolupráci s APVV a SAV výstavu Energia a prostredie pre život, ktoré boli doplnené rôznymi 

sprievodnými podujatiami.  

Oddelenie prezentácie a marketingu Riaditeľstva SNM realizovalo spolu 19 výstav a 

spolupracovalo na realizácii viacerých výstav iných múzeí. V prvých mesiacoch tohto roka bola 

realizovaná výstava fotografií bývalého prezidenta Rudolfa Schustera s názvom V zajatí severu, 

pripravená pri príležitosti životného jubilea R. Schustera. V priebehu výstavy o krajinách v oblastí 

Himalájí Šangri-la. India – Nepál – Tibet – Bhután organizátori pripravili množstvo zaujímavých 

podujatí. Jedným z vrcholov výstavy bol Festival Šangri-la - 4-dňový maratón stretnutí s 

cestovateľmi, premietaní, prednášok a koncertov. Výstava sa tešila veľkej pozornosti školských 

skupín, ktorým zaujímavou formou priblížila ďaleké krajiny, ich zvyky, náboženstvo a tradície. 40. 

výročie upálenia Jana Palacha, ako aj pripomenutie si založenia Charty 77, boli témami dvoch 

nových výstav z dejín spoločného Česko-Slovenského štátu. Pod názvom Sv. Pavol z Tarzu 

pripravili Slovenské národné múzeum a Pavol Demeš výstavu fotografií z miest spojených s 

postavou apoštola národov sv. Pavlom. Vo Výstavnom pavilóne Podhradie bola sprístupnená 

výstava s názvom Odev a jeho doplnok, ktorú pripravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad 

Nisou z Českej republiky. Slovenský ľudový umelecký kolektív pri príležitosti 60. výročia založenia 

zrealizoval výstavu pod názvom Metamorfózy SĽUKU-u. Múzeum Slovenského národného povstania 

Banská Bystrica pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania pripravilo zaujímavú 

výstavu, ktorá spracovala podrobne tému letectvo v povstaní, s názvom Povstalecké nebo. 

Prioritným projektom bola tiež výstava November 89 realizovaná v priestoroch Národnej rady na 

Západnej terase Bratislavského hradu.  

Výstavný projekt SNM-Spišského múzea pod názvom TERRA SCEPUSIENSIS TERRA 

CHRISTIANA 1209 - 2009 / Spišský hrad, Spišská Kapitula dve centrá v dejinách Spiša / Matúš 

Lányi Nový Zákon je venovaný 800. výročiu prvej známej písomnej zmienky a predstavuje dve 

najvýznamnejšie centrá Spiša, Spišský hrad a Spišskú Kapitulu v dejinách. 

 

Výstavná činnosť - jednotlivé múzeá 

SNM - Archeologické múzeum 
Názov výstavy: Autori: Miesto inštalácie: Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Transformácia 
antickej kultúry 

Turčan-
Ruttkayová 

Múzeum Martin 
od jún 
2009 

nie repríza Archeológia 

Sv. Pavol z Tarzu 
Demeš - 
Turčan - 
Tomčíková 

Bratislava - Žižkova 
12 

máj-jún 
2009 

nie prevzatá História 

Stredoveká kuchyňa Furyová 

Múzeum kultúry 
Chorvátov na 
Slovensku 
Bratislava 

február-
apríl 2009 

nie repríza Archeológia 



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

Kelti - zruční 
remeselníci 

Pieta - 
Březinová - 
roth - 
Bazovský - 
Čambal 

Podtatranské 
múzeum Poprad 

máj - 
september 
2009 

nie  Archeológia 

Najstaršie dejiny 
Ivanky pri Dunaji 

Čambal Ivanka pri Dunaji 
máj-
september 
2009 

nie vlastná Archeológia 

Bojná - významné 
kniežacie centrum 
starých Slovanov 

Turčan - 
Tomčíková 

Bratislava - Žižkova 
16 

december 
2009 - 
2010 

nie prevzatá Archeológia 

Prišli-Odišli Turčan 
Bratislava - Žižkova 
16 

jún - 
november 
2009 

nie prevzatá Archeológia 

Výstava zo zbierok 
SNM pre Poštovú 
banku 

Čambal-
Tomčíková 

Bratislava,Ľiptovský 
Mikuláš, Zvolen, 
Žilina 

stála nie vlastná Archeológia 

Archeológia očami 
detí - výstava 
detských prác z 
tvorivých dielní AM 

Čársky 
Bratislava - Žižkova 
12 

od 
januára 
2009 - 
2010 

nie vlastná Archeológia 

Najstaršie dejiny 
Slovenska pre 
nevidiacich a 
slabozrakých 

Tomčíková 
Bratislava, Žižkova 
16 

2009 nie vlastná Archeológia 

Archeoskanzen  
Bratislava, Žižkova 
12 

v príprave nie vlastná Archeológia 
  

Celkový počet výstav: 11 

SNM – Múzeá v Martine 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Paličkovaná čipka Gazdíková A. EM 
16.1. - 
28.2. 

 vlastná Národopis 

Svetom,moje,svetom... Ferklová D. EM 
12.3. - 
30.4. 

 repríza Národopis 

Motocykel včera a dnes  EM 
13.2. - 
25.4. 

 vlastná Dejiny techniky 

Slovenské euromince  EM 
5.3. - 
14.4. 

 prevzatá Numizmatika 

Cesty slovenskej knihy  EM 
14.5. - 
12.10. 

 prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Dočasná expozícia Múzea 
J.Hraška 

 EM 
16.5. - 
31.8. 

 prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Umenie v nás  EM 
29.6. - 
31.8. 

 prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Kamenný herbár Bendík. A. MAK 
26.5. - 
30.9. 

 vlastná Geológia 

Transformácia - vznik 
spol.kultúry.. 

 MAK 
26.5. - 
30.9. 

 prevzatá Archeológia 

Svetloklam - hutné sklo Straková I. MKČnS 
25.6. - 
31.12. 

 vlastná Dejiny umenia 

Nórske drevené kostoly  MSD 
17.5. - 
8.6. 

 prevzatá Národopis 

Zemianske pamiatky zo 
zbierok SNM 

Pekariková B., 
Peťko T., 
Sedláčková M. 

MSD 
9.6. - 
12.6. 

 vlastná História 

Príbeh detí vetra Zelinová H. ŽSK Žilina 
31.3. - 
24.4. 

 repríza 
Iné spoločenské 
vedy 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Štefánik - človek a 
legenda 

Králiková E. 
SNM 
Bratislava 

5.5. - 
30.8. 

 vlastná História 

Chute a vône Slovenska  
VM 
Humenné 

24.5. - 
15.9. 

 repríza Národopis 

Obrazopis sveta Králiková E. 
SNM - 
Múzeum 
SNR Myjava 

18.6. - 
15.7. 

 repríza História 

Svetom, moje, svetom... Ferklová D. 
Izrael, 
Jeruzalem 

27.5. - 
15.6. 

 
vyvez. do 
zahr. 

Národopis 

Príbeh detí vetra Zelinová H. 
DNM Praha, 
ČR 

29.6. - 
12.7. 

 
vyvez. do 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

Ľudové rybárstvo na 
Slovensku 

Horváth S. MSD 
22.6. - 
23.7. 

 vlastná Národopis 

90. rokov rybárstva v 
Turci 

Horváth S. MSD 
20.6. - 
25.10. 

 vlastná Národopis 

Štefánik - človek a 
legenda 

Králiková E. EM 
28.10. - 
trvá 

 repríza História 

I. Grossmann - Prameň 
krásy 

Ferklová D. EM 
10.9. - 
18.11. 

 vlastná Dejiny umenia 

Dotyky s ľudovou kultúrou Gazdíková A. EM 
17.9.-
15.10. 

 vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Svet na odchode 
Ferklová D., 
Pekariková B. 

EM 
19.11. - 
trvá 

 vlastná Národopis 

Gladioly 
Zahradníková 
E. 

EM 
8.8. - 
9.8. 

 prevzatá  

Cigáň sa mi prevelice ľúbi 
Zelinová H., 
Siekliková T. 

EM 
20.11. - 
trvá 

 
dovez. zo 
zahr. 

Národopis 

Obrazopis sveta Králiková E. MÚ Nitra 
21.7. - 
30.8. 

 repríza História 

Svetom, moje, svetom Ferklová D. 
KM Čadca, 
Radoľa 

6.7. - 
23.9. 

 repríza Národopis 

Tá pravá šálka kávy 
Zelinová H., 
Očka S. 

SNM 
Bratislava 

26.9. - 
trvá 

 repríza Národopis 

Na skle maľované/z dreva 
vyrezané 

Pastieriková 
M. 

SNM MBK M. 
Kameň 

26.11. - 
trvá 

 vlastná Národopis 

D. Benický: O hniezde 
ľudskom 

Pastieriková 
M. 

ÚĽUV 
Bratislava 

24.9. - 
21.11. 

 vlastná Národopis 

Modrotlač Ferklová D. 
ÚĽUV 
Bratislava 

10.12. - 
trvá 

 vlastná Národopis 

V jasličkách na slame Pančuhová E. 
LM Lipt. 
Hrádok 

25.11. - 
trvá 

 repríza Národopis 

Príbeh detí vetra Zelinová H. SI Budapešť 
24.9. - 
20.10 

 
vyvez. do 
zahr. 

Národopis 

Obrazopis sveta Králiková E. MM Hodonín 
5.11. - 
trvá 

 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Svadba na Slovensku 
Gazdíková A., 
Pančuhová E. 

PME Varšava 
26.9.-
27.9. 

 
vyvez. do 
zahr. 

Národopis 

  
Celkový počet výstav: 36 

SNM - Historické múzeum 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Košický zlatý poklad 
Mgr. M. 
Budaj 

Bratislavský 
hrad 

19.3.-
1.9.2009 

 vlastná Numizmatika 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Maďarsko, 
Sarvaš 

marec  
vyvez. do 
zahr. 

História 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Maďarsko, 
Slovenský 
Komlóš 

apríl  
vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Maďarsko, 
Malý Kereš  

máj  
vyvez. do 
zahr. 

História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, 
Mgr. M. 
Besedič, Mgr. 
P. Tomčík  

SNM-Múzeum 
NR, Myjava 

pokračovanie 
z. 2008 

 repríza História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, 
Mgr. M. 
Besedič, Mgr. 
P. Tomčík  

Skalica, 
Záhorské 
múzeum 

25.2.-
15.4.2009 

 repríza História 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

PhDr. P. 
Komora, 
Mgr. M. 
Besedič, Mgr. 
P. Tomčík 

Považská 
Bystrica, 
Vlastivedné 
múzeum 

28.4.-
31.10.2009 

 repríza História 

Z dejín slovenského 
divadelníctva na 
Dolnej zemi 

Mgr.J. 
Gerbocová 

SNM-MKCH, 
DNV  

23.4.-
20.6.2009 

 repríza 
Iné spoločenské 
vedy 

Košický zlatý poklad 
Mgr. M. 
Budaj 

Národní 
muzeum, 
Praha 

15.9.2009-
10.1.2010 

 
vyvez. do 
zahr. 

Numizmatika 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Maďarsko, 
Mlynky 

3.7.2009  
vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Maďarsko, 
Veľký 
Bánhedeš 

23.9.2009  
vyvez. do 
zahr. 

História 

Slovensko v 16.-19. 
storočí 

PhDr. P. 
Komora 

Bratislavský 
hrad 

  repríza História 

Z dejín slovenského 
divadelníctva na 
Dolnej zemi 

Mgr. J. 
Gerbocová 

Rumunsko, 
Nadlak 

október 
(trvá) 

 
vyvez. do 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

November 89  
Bratislavský 
hrad 

16.11.-
31.12.2009 

 prevzatá História 

  
Celkový počet výstav: 14 

SNM - Hudobné múzeum 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Desatoro o fujare - 
Fujara a majstrovstvo 
tradičných hudobných 
nástrojov 

Prof. PhDr. 
Oskar 
Elschek, 
PhDr. Martin 
Mešša, Mgr. 
Peter 
Jantoščiak 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

12.1.2008 
- 
31.1.2010 

áno repríza Dejiny hudby 

Eugen Suchoň - Tvorca 
národnej opery 

PhDr. Danica 
Štilichová, 
Mgr. Michaela 
Mojžišová  

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

12.1.2008 
- 
31.1.2010 

áno repríza Dejiny hudby 

Slávnosť ruží v Dolnej 
Krupej 

PhDr. Edita 
Bugalová, 
Mgr. Alena 
Krátka 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

30.5.2009 
- 
31.5.2009 

nie vlastná Dejiny umenia 

Eugen Suchoň 
PhDr. Danica 
Štilichová, 

Toronto  
30.1.2009 
- 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Mgr. Michaela 
Mojžišová 

23.2.2009 

Eugen Suchoň 

PhDr. Danica 
Štilichová, 
Mgr. Michaela 
Mojžišová 

Ottawa 
27.2.2009 
- 
16.4.2009 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 

Eugen Suchoň 

PhDr. Danica 
Štilichová, 
Mgr. Michaela 
Mojžišová 

New York 
17.4.2009 
- 
28.4.2009 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 

Eugen Suchoň 

PhDr. Danica 
Štilichová, 
Mgr. Michaela 
Mojžišová 

Chicago 
6.6.2009 - 
16.6.2009 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 

Eugen Suchoň 

PhDr. Danica 
Štilichová, 
Mgr. Michaela 
Mojžišová 

Slovenská 
filharmónia, 
Bratislava 

19.11.2008 
- 
28.2.2009 

áno repríza Dejiny hudby 

Na ceste 
profesionalizmu 

Mgr. Mária 
Krajčiová 

Nitra 
9.6.2009 - 
15.7.2009 

áno repríza Dejiny hudby 

Mikuláš Schneider-
Trnavský 

PhDr. Edita 
Bugalová 

Trnava 
1.1.2009 - 
30.4.2009 

nie repríza Dejiny hudby 

Muzika Etnika 

PhDr. Zuzana 
Jurková, Mgr. 
Lucia 
Fojtíková 
(komisár)  

Bratislava, 
Vajanského 
nábrežie 2, 
južný trakt, 
prízemie 

29.7.2009 
- 
4.10.2009 

áno 
dovez. zo 
zahr. 

Dejiny hudby 

Ľudmila Zamoyska-
slovenská hudobná 
skladateľka 19.st. 

PhDr. 
Ľudmila 
Michalková 
PhD., PhDr. 
Tomáš Surý 
ArtD. 

Bratislava, 
Vajanského 
nábrežie 2, 
knižnica, 3. 
posch. 

8.12.2009 
- 
31.12.2009 

nie vlastná Dejiny hudby 

  
Celkový počet výstav: 12 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Zo života škriatkov 
Pavel Uher, 
Halka 
Marčeková 

Modrý 
Kameň  

6.4.2009 
nebol 
vydaný 

prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Rožňavská metercia 
Ing.Hlobil, 
S.Haľama 

Modrý 
Kameň 

8.5.2009-
31.8.2009 

nebol 
vydaný 

prevzatá História 

Súčasná drevená 
hračka 

Mgr. Antolová 
Banská 
Štiavnica 

15.6.2009-
30.9.2009 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Hračky: tajomstvo, 
radosť 

Mgr. Antolová 
Kysucké 
múzeum v 
Čadci 

27.11.2009 
nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Okamihy Martin Šaár 
Modrý 
Kameň 

5.9.2009-
31.11.2009 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Noční lovci SMOPAJ 
Modrý 
Kameň 

1.9.2009-
31.10.2009 

nebol 
vydaný 

prevzatá Zoológia 

Na skle maľované, z 
dreva vyrezané 

SNM - EM 
Martin 

Modrý 
Kameň 

1.12.2009-
31.1.2010 

nebol 
mvydaný 

prevzatá História 

  
Celkový počet výstav: 7 



SNM - Múzeum Betliar 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Módne hity minulosti 
Mgr. Bischof, 
Lenka, PhD. 

SNM-Múzeum 
Betliar 

16.5.2009 
- 
30.9.2009 

 vlastná História 

Svetom módy 
Mgr. 
Szarková, 
Zuzana 

SNM-Múzeum 
Betliar 

16.5.2009 
- 
30.9.2009 

 prevzatá História 

Vianoce v kaštieli 
Ing. 
Nagyová, B 

SNM-Múzeum 
Betliar 

6.12.2009-
18.1.2010 

 vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

  
Celkový počet výstav: 3 

SNM - Múzeum Bojnice 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Dobrodružstvo 
reštaurovania 

Mgr. Katarína 
Malečková 

Zámok 
Bojnice 

10.7.-
31.9.2009 

nie vlastná Dejiny umenia 

Stredoveký textil 
Mgr. Katarína 
Malečková 

Zámok 
Bojnice 

26.8.-
20.9.2009 

nie vlastná Dejiny umenia 

Týždeň mariánskej 
úcty 

Mgr. Ján 
Papco 

Zámok 
Bojnice 

14.-
20.9.2009 

nie vlastná Dejiny umenia 

Pamiatky môjho mesta 
Mgr. Diana 
Kmeťová-
Miškovičová 

Zámok 
Bojnice 

19.12.2009-
16.1.2010 

nie vlastná História 

Bojnice v pamäti 
Ing. Erik 
Kližan 

Zámok 
Bojnice 

19.12.2009-
16.1.2010 

nie vlastná História 

Betlehemy 
Mgr. Katarína 
Malečková 

Zámok 
Bojnice 

12.12.2009-
6.1.2010 

nie vlastná Dejiny umenia 

Výstava jedného 
predmetu XI-2776 

Mgr. Ján 
Papco 

Zámok 
Bojnice 

2009 nie vlastná Dejiny umenia 

Výstava jedného 
predmetu XI-960 

Mgr. Ján 
Papco 

Zámok 
Bojnice 

2009 nie vlastná Dejiny umenia 

Výstava jedného 
predmetu UH-272 

Mgr. Katarína 
Malečková 

Zámok 
Bojnice 

2009 nie vlastná Dejiny umenia 

Výstava jedného 
predmetu UH-591 

Mgr. Katarína 
Malečková 

Zámok 
Bojnice 

2009 nie vlastná Dejiny umenia 

Výstava jedného 
predmetu UH-15 

Mgr. Katarína 
Malečková 

Zámok 
Bojnice 

2009 nie vlastná Dejiny umenia 

12 a viac... 
Ing. Petra 
Gordíková 

Zámok 
Bojnice 

9.-
30.11.2009 

nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

  
Celkový počet výstav: 12 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Paličkami a valcom  Ljerka Albus  Istrijská 68 
27.11.2008-
31.1.2009 

áno 
dovez. zo 
zahr. 

Národopis 

Stredoveká kuchyňa v 
archeologických 
nálezoch  

Mgr. Klára 
Furyová  

Istrijská 68 
5.2.2009-
31.3.2009 

áno prevzatá Archeológia 

Z dejín slovenského 
divadelníctva na Dolnej 
zemi  

Mgr. Jarmila 
Gerbócová  

Istrijská 68 
7.4.2009-
31.5.2009 

nie prevzatá História 

Hra farieb a tvarov  
ZUŠ Istrijská, 
CHKZS 

Istrijská 68 
1.6.2009-
17.6.2009 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Chorváti na južnej 
Morave 

Regionalní 
muzeum 
Mikulov, 
CHKZS 

Istrijská 68 
19.6.2009-
31.7.2009 

áno 
dovez. zo 
zahr. 

Národopis 

Príbehy dvoch kolies, 
alebo Zo života starých 
bicyklov 

Peter Pavčo Istrijská 68 
6.8.2009 - 
31.10.2009 

nie prevzatá História 

FotoFórum 2009 Matúš Glatz Istrijská 68 
6.11.2009 - 
10.12.2009 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Narodil sa nám kráľ 
nebeský 

Josip Barlek 
Vajanského 
nábr. 2 

16.12.2009 
- 31.1.2010 

áno 
dovez. zo 
zahr. 

Národopis 

Chute a vône 
Slovenska  

Júlia 
Domaracká 

Vihorlatske 
múzeum, 
Humenné 

 áno vlastná Národopis 

  
Celkový počet výstav: 9 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Premeny Zuckermandla Fiľo Bratislava 1.1.-1.5. ano repríza História 

Chute a vône Slovenska Fiľo Bratislava 
1.1.-
30.4. 

nie repríza Národopis 

Karpatskí Nemci Minulosť-
súčasnosť 

Pöss Košice 
12.2.-
30.4. 

nie vlastná História 

Dejiny a kultúry 
karpatských Nemcov 

Pöss Papiernička 3.4.-5.4. nie repríza História 

Danubius Fluvius Fiľo Bratislava 
14.5.-
18.10. 

áno vlastná História 

Chute a vône Slovenska Fiľo Humenné 
17.5.-
30.9. 

nie repríza Národopis 

Helmut Bistika - 
karpatskonemecký 
umelec 

Pöss Kežmarok 
21.6.-
31.7. 

áno vlastná Dejiny umenia 

Hugo Šilberský - Vysoké 
Taty 

Šilberský Štíty (ČR) 
30.6.-
31.12 

áno repríza Dejiny umenia 

Karpatskí Nemci Minulosť-
súčasnosť 

Pöss Bacúch 
12.9.-
30.9. 

nie repríza História 

Karpatskí Nemci v 
Bratislave a okolí 

Pöss Bratislava 26.9. nie vlastná História 

  
Celkový počet výstav: 10 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Tichy G. Hushegyi 
Žižkova 18, 
Bratislava 

18.2 -3.5 nie vlastná Dejiny umenia 

Új Szó L. Végh 
Žižkova 18, 
Bratislava 

do 22. 2. nie prevzatá História 

Hlas v éteri 

Gabriel 
Hushegyi, A. 
Papp, P. 
Miklósi 

Žižkova 18, 
Bratislava 

26.2.-
19.5. 

nie vlastná História 

Danubius Fluvius 
P. Tóth G. , T. 
Kende, R. Filo 
A. Papp 

Žižkova 18, 
Bratislava 

14. 5. - 
11 10. 

áno vlastná História 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Chute a vône 
Slovenska 

S. Siposová 
Vihorlatské 
múzeum, 
Humenné 

24. 5.-
31.8. 

nie repríza Národopis 

Kresby a maľby I. 
Madácha 

Jarábik, 
Vselovská 

Kaštieľ I. 
Madácha, 
Dolná 
Strehová 

od 10. 6.  nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Literárne osobnosti v 
reg. V. Krtíš 

D. Veselovská 
Evanjelická 
fara V. Krtíš 

od 20.12. 
2008 

nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Hlas v éteri 
Hushegyi. 
Papp, Miklósi 

technické 
múzeum, 
Košice 

19.5. - 8. 
6. 

nie repríza História 

Hlas v éteri 
Hushegyi, 
Papp, Miklósi 

Dom kultúry, 
Kráľ. Chlmec 

15. 6. - 
10. 7. 

nie repríza História 

Hlas v éteri 
Hushegyi, 
Papp 

Banícke 
múzeum, 
Rožňava 

8.9.-
30.10. 

nie repríza História 

Detská kresba Tibor Jókai 
Žižkova18, 
Bratislava 

14.10.-
1.11. 

nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Mesiac fotografie 
Václav Macek, 
G. Hushegyi 

Žižkova 18, 
Bratislava 

6.11.-
31.12. 

nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Nežná revolúcia 1989 
Hushegyi, 
Papp 

Slovenský 
inštitút, 
Budapešť 

17.11.-
2.12. 

nie vlastná História 

Krása zrodená z dreva S. Siposová 
Hradbé 
múzeum, 
Fiľakovo 

3.12.-
22.1. 

áno repríza Národopis 

  
Celkový počet výstav: 14 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

I. Bizmayer: Svet 
vinohradov na 
Slovensku 

Viera 
Jančovičová, 
Beáta 
Mihalkovičová 

Múzeum vín 
v Paríži 

júl 2008-
august 
2009 

áno 
vyvez. do 
zahr. 

Dejiny umenia 

Život reči 

V. Jančovičová, 
B. 
Mihalkovičová, 
P. Čepec, J. 
Rosa 

Múzeum Ľ. 
Štúra 

okt. 
2008-máj 
2009 

áno vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Spomienka na Jozefa 
Ilečka 

S. Ilečková 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

jún-júl 
2009 

áno vlastná Dejiny umenia 

Ľubomír Rapoš: 
Nostalgia 

S. Hrdlovičová 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

júl-aug 
2009 

nie vlastná Dejiny umenia 

Marie Vořechová-
Vejvodová 

V. Jančovičová MOS Modra 
sept-dec 
2009 

nie vlastná Dejiny umenia 

Heřman Landsfeld ako 
popularizátor keramiky 

A. Cintulová 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

sept-okt 
2009 

nie prevzatá Národopis 

H. Landsfeld a A. 
Landsfeldová 

A. 
Petrakovičová 

Horná brána 
Modra 

sept-dec 
2009 

nie vlastná Národopis 

Život a dielo D. 
Obradovića 

V. Jančovičová 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

nov 2009 nie 
dovez. zo 
zahr. 

História 

Štefan Cpin: 
Reminiscencie 

S. Hrdlovičová 
Múzeum Ľ. 
Štúra 

nov2009-
jan 2010 

nie vlastná Dejiny umenia 

  
Celkový počet výstav: 9 



SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Život v obrazoch -
Zuzany Osavčukovej -
Hapákovej 

PhDr.Oľga 
Glosíková, 
Ing. Jozef 
Konečný 

SNM - MRK v 
Prešove 

od 
11.12.2008- 
marec 2010 

 vlastná Dejiny umenia 

Chute a vône 
Slovenska 

súčasť 
projektu 
Prof. 
Stoličnej 

Vihorlatské 
múzeum 
Humenné 

24.05.2009-
30.09.2009 

Chute a vône 
Slovenska -
zborník, 
receptár 

repríza História 

Roubené skvosty z 
Podkarpatské Rusi 

PhDr. Oľga 
Glosíková, 
DrSc. 

SNM - MRK v 
Prešove 

05.11. 
2009-
30.05.2010 

 
dovez. zo 
zahr. 

História 

  
Celkový počet výstav: 3 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Obrazopis sveta 
objektívom 
M.R.Štefánika 

Púdelka, 
Králiková, 
Kováč 

Myjava maj - jún  repríza História 

Krojované bábiky Púdelka Myjava jún - júl  prevzatá História 

Krása čípky Púdelka Myjava apríl - máj  vlastná Národopis 

Vitajte na Myjave Púdelka Myjava január  vlastná Národopis 

Štefánik vo filatelii Púdelka Košariská 
marec - 
apríl 

 repríza História 

Spomienka na 
prof.Varsíka 

Pražienka Myjava máj  vlastná História 

Bednárová Myjava Púdelka Myjava 
marec- 
april 

 vlastná Dejiny umenia 

M.R.Štefánik v 
archívnych 
dokumentoch 

Púdelka 
Košariská-
Priepasné 

máj  vlastná História 

Myjavienka naša Púdelka 
Brezová pod 
Bradlom 

február - 
marec 

 vlastná Národopis 

Magická osmička v 
dejinách Slovenska 

Komora, 
Tomčík, 
Besedič 

Myjava 
január - 
február 

 prevzatá História 

Bradlo Púdelka Košariská 
júl - 
október 

 vlastná História 

Putovanie svetom s M. 
Štefánikom 

Púdelka Myjava 
júl - 
august 

 vlastná História 

Bienále výtvarníkov Púdelka Myjava 
november 
- 
december 

 vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Obrazopis sveta 
objektívom M.R.Š. 

Púdelka, 
Králiková 

Nitra 
jul-
september 

 repríza História 

Obrazopis sveta 
objektívom M.R.Š. 

Púdelka, 
Králiková 

Hodonín, ČR 
október-
december 

 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Bradlo-Mohyla-Štefánik 
Púdelka. 
Ragač /SNA/ 

Brezová p.Br. 
-Bradlo 

júl  vlastná História 

Štefánik - človek a 
legenda 

Púdelka, 
Králiková, 
Ragač, 
Kováč, 
Halmová 

Bratislava 
máj - 
september 

 vlastná História 

  
Celkový počet výstav: 17 



SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Chute a vône 
Slovenska 

PhDr. Michal 
Hvizd 

SNM-EM 
Martin 

2007-2009 
nebol 
vydaný 

 Národopis 

Michal Hudák - 
Tajomstvo stromov 

Mgr. Anna 
Chudíková, 
PhDr. Jozef 
Varchol 

výstavná sieň 
múzea 

7. 11. 2008 
- 2. 2. 2009 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Z krosna do Krosna 
(5. medzinárodné 
bienále umeleckej 
tkaniny ľanovej) 

Mgr. Anna 
Chudíková, 
Ewa 
Maňkowská 

výstavná sieň 
múzea 

13.2.-
26.3.2009 

nebol 
vydaný 

prevzatá Dejiny umenia 

Kraslice 2009  
PhDr. Jozef 
Varchol 

výstavná sieň 
múzea 

3.4.-
16.6.2009 

nebol 
vydaný 

vlastná Národopis 

Kaleidoskop - vedecká 
hračka 

PaedDr. 
Ladislav 
Puškár, Ing. 
Beata 
Puobišová 

umelecko-
historická 
expozícia 

1.6. 2009 - 
16.9.2009 

nebol 
vydaný 

prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Grécke ikony 

PaedDr. 
Ladislav 
Puškár, 
Dimitrios 
Bozinis 

výstavná sieň 
múzea 

19.6. 2009 
- 28.8.2009 

nebol 
vydaný 

vlastná Dejiny umenia 

Bohdan Ihor Antonyč 
(pri príležitosti 100. 
výročia narodenia) 

PhDr. 
Nadežda 
Varcholová 

predsieň 
prednáškovej 
sály 

19. 6. 2009 
- 15. 7. 
2009 

nebol 
vydaný 

vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Krivky nežnosti II 
(ženský akt vo 
výtvarnom umení 
ukrajinských maliarov 
z Ľvova) 

Akad.mal. 
Andrej 
Smolák, 
PaedDr. 
Ladislav 
Puškár 

výstavná sieň 
múzea 

10.9.-
9.10.2009 

nebol 
vydaný 

prevzatá Dejiny umenia 

Tradičná ľudová 
výšivka (z múzejných 
fondov SNM-MUK) 

Mgr. Anna 
Chudíková, 
Ewa 
Maňkowská 

výstavná sieň 
múzea 

21.10.2009-
aktuálna 

nebol 
vydaný 

vlastná Národopis 

  
Celkový počet výstav: 9 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Riešenie židovskej 
otázky na Slovensku 

Pavol Mešťan Bratislava 
21.5.09-
1.10.09 

nie vlastná História 

Chatam Sofer 
Viera 
Kamenická, 
Martin Korčok 

Štokholm 
3.6.09-
31.12.09 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Chute a vône 
Slovenska 

Viera 
Kamenická 

Bratislava - 
SNM - 
Žižkova ul. 

30.9.08-
14.2.09 

nie vlastná História 

Chute a vône 
Slovenska 

Viera 
Kamenická 

Vihorlatské 
múzeum-
Humenné 

21.5.09-
31.8.09 

nie repríza História 

Stratene krajiny Tuvia Beeri Giraltovce 21.9.30.2.09 nie vlastná História 

Intolerancia Milan Veselý Bratislava 19.12.31.12.09 nie vlastná História 

Keď susedia boli ľudia Eli Tauber Bratislava 
1.12.09 
15.01.10 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

História 

Riešenie židovskej 
otázky na Slovensku 

Pavol Mešťan Londýn 
28.1.09- 
28.2.09  

nie 
vyvez. do 
zahr. 

História 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Židovské pamiatky na 
Slovensku 

Maroš Borský Regensburg 
11.10.09- 
30.11.09 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

História 

  
Celkový počet výstav: 9 

SNM - Prírodovedné múzeum 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Planéta, na ktorej 
žijeme 

RNDr. I. 
Broska CSc. 
(ex.), RNDr. 
E. Nelišerová, 
RNDr. A. 
Ďurišová, 
Mgr. N. 
Hudáčková 
PhD. (ex.) 

SNM-PM, 
Vajanského n. 
2 

24.11.2008-
30.06.2009 

 vlastná Geológia 

Život bobra 

T. Hulík, A. 
Šutek, F. 
Čiampor, Mgr. 
J. Kautman 

Stredoslov.m., 
B.Bystrica 

1.4.-
23.6.2009 

 repríza Zoológia 

Život bobra 

T. Hulík, A. 
Šutek, F. 
Čiampor, Mgr. 
J. Kautman 

Piešťany , 
mestská 
knižnica 

23.9.-
23.10.2009 

 repríza Zoológia 

HUBY 2009 
RNDr. I. 
Kautmanová 

SNM-PM, 
Vajanského n. 
2 

22.-
24.9.2009 

 vlastná Botanika 

Energia a prostredie 
pre život  

J. Rosa (ex.) 
SNM-PM, 
Vajanského n. 
2 

26.10.2009-
28.2.2010 

 vlastná  

  
Celkový počet výstav: 5 

SNM - riaditeľstvo 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

V zajatí severu 
Rudolf 
Schuster 

Vajanského 
nábr. 2 

29.1-
29.3. 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Jan Palach Jakub Jareš 
Vajanského 
nábr. 2 

23.4.-7.6 nie 
dovez. zo 
zahr. 

História 

Charta 77 a jej doba, 
doba a jej charta 

Marek Junek 
Vajanského 
nábr. 2 

23.4.-
7.6. 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

História 

Pavol z Tarzu Pavol Demeš 
Vajanského 
nábr. 2 

5.6.-
29.6. 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Výstava prác DSS 
ROSA 

 
Žižkova 12, 
Bratislava 

26.5.-
1.6. 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Odev a jeho doplnok 
Jaroslava 
Slabá 

Žižkova 16 
Bratislava 

6.6.-7.9. nie 
dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

Šangrila. India-Nepál -
Tibet-Bhután 

Rudolf 
Švaříček 

Vajanského 
nábr. 2 

6.3.-
12.7. 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

 

Regiontour 2009  
Výstavisko 
Brno 

15.1.-
18.1. 

nie vlastná  

Metamorfózy SĽUK-u Viliam Gruska 
Vajanského 
nábr. 2 

7.8.-
31.10. 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Povstalecké nebo Ján Stanislav 
Vajanského 
nábr. 2 

26.8. - 
17.1. 

nie prevzatá História 

Agrokomplex Nitra  Výstavisko 20.8.- nie vlastná Iné spoločenské 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Nitra 23.8. vedy 

Tá pravá šálka kávy 

Hana 
Zelinová, 
Stanislav 
Očko, Eva 
Králiková 

Žižkova 16 
Bratislava 

26.9.-
28.2. 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Claudio Hills - nové 
terirótrium 

Claudio Hills, 
Václav Macek 

Žižkova 16 
Bratislava 

7.11.-
30.11. 

nie prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

Príbeh Ladislava 
Hudeca v Šanghaji 

Úrad 
mestského 
archívu v 
Šanghaji 

Vajanského 
nábr. 2 

29.10.-
29.11. 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločenské 
vedy 

November 89 (slov. 
angl.) 

P. Balún, G. 
Strešňák, R. 
Ragač, P. 
Tomčík 

Západná 
terasa 
Bratislavského 
hradu 

17.11.-
31.12. 

nie vlastná História 

November 89 (tal. fr.) 

P. Balún, G. 
Strešňák, R. 
Ragač, P. 
Tomčík 

Slovenský 
inštitút v Ríme 

17.11.-
31.12. 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

História 

November 89 (nem.-
angl.) 

P. Balún, G. 
Strešňák, R. 
Ragač, P. 
Tomčík 

Slovenský 
inštitút v 
Berlíne 

19.11.-
3.12. 

nie 
vyvez. do 
zahr. 

História 

Energia a prostredie 
pre život 

J. Rosa 
Vajanského 
nábr. 2 

27.10.-
28.2. 

nie vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

MIlan Veselý: 
Intolerancia podľa 
Hieronyma Boscha 

Milan Veselý 
Žižkova 12, 
Bratislava 

15.12. - 
7.1. 

 prevzatá 
Iné spoločenské 
vedy 

  
Celkový počet výstav: 19 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Mytologické a 
kresťanské príbehy 
v umení 19. storočia 

Novotná 
Mária,PhDr., 
Herucová 
Marta,PhDr. 

SNM-Múzeá 
v Martine 

02.10.2008-
28.04.2009 

Mytologické 
a 
kresťanské 
príbehy v 
umeníi 19. 
stor. 

repríza 
Dejiny 
umenia 

Majster Pavol z 
Levoče 

Uhrčeková-
Pavúková Dáša, 
PhDr. 

Novohradské 
múzeum a 
galéria v 
Lučenci 

02.12.2008-
04.02.2009 

 repríza 
Dejiny 
umenia 

Tá pravá šálka kávy 
Zelinová 
Hana,PhDr. 

Ex.Výtvarná 
kultúra na 
Spiši 

08.10.2008-
9.9.2009 

 prevzatá História 

Minoriti na Spiši a v 
Levoči 

Novotná 
Mária,PhDr. 

Radnica 
10.10.2008-
27.01.2009 

 vlastná História 

Anjelské vianoce 
Uharčeková-
Pavúková 

Ex.Výtvarná 
kultúra na  

01.12.2008-
07.01.2009 

 vlastná 
Dejiny 
umenia 

Drobná sakrálna 
architektúra na 
strednom Spiši 

Felberová 
Mária,PhDr. 

Radnica 
26.03.2009 
27.10.2009- 

Drobná 
sakrálna arc 

vlastná Národopis 

Ako vyhnať neduhy 
z tela 

Uharčeková 
Pavúková Dáša, 
PhDr. 

NKP-Spišský 
hrad 

02. 05. 2009-
5.11.2009 

 vlastná História 

V4-Regióny a ich 
sídelné mestá 

Snopko Snopko Radnica 
19.6.2009-
2.12.2009 

 prevzatá História 



Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Blúdenie medzi 
augustom ˇ68 a 
novembromˇ89 

Český inštitút 
Košice 

Radnica 9.11.2009.2.12.2009  prevzatá História 

Revolučný nežný 
november v Levoči  

Uharčeková-
Pavúkoová 
Dáša,PhDr. 

Radnica 08.02.2009-  repríza História 

Výstava SOŠ 
Kežmarok-Práce 
žiakov 

Kežmarskí žiaci Radnica 19.11.2009-  prevzatá 
Dejiny 
umenia 

Terra 
Scepusiensis,Terra 
Christiana 

Novotná 
Mária,PhDr,Lány 
Matúš,Mgr.art 

Ex.Výtvarná 
kultúra na 
Spiši 

26.11.2009-  vlastná História 

Drobná sakrálna 
architektúra na 
strednom Spiši 

Felberová 
Mária,PhDr. 

Múzeum 
Spiša-
Markušovce 

27.10.2009-  repríza Národopis 

Spišské vianoce.Od 
Ondreja do Troch 
kráľov 

Uharčeková-
Pavúková 
Dáša,PhDr. 

Ex.Dom 
Majstra Pavla 

1.12.2009-  vlastná Národopis 

  
Celkový počet výstav: 14 

SNM - Múzeum Červený Kameň 

Názov výstavy: Autori: 
Miesto 
inštalácie: 

Trvanie: Katalóg: Druh: Odbor: 

Vtedy za grófov 
Mgr. 
Jamrichová 

severná bašta 
1.5. - 
30.9. 

nie vlastná História 

Tavená sklenená 
plastika 

Zdeněk 
Lhotský 

výstavné 
priestory 

1.7. - 
27.8. 

nie 
dovez. zo 
zahr. 

Dejiny umenia 

Salón výtvarníkov 2009 
Mgr. Šima-
Juriček 

výstavné 
priestory 

4.9. - 
30.9. 

áno prevzatá Dejiny umenia 

  
Celkový počet výstav: 3 

SNM Spolu 

Celkový počet výstav: 216 

 
 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť a iná prezentačná činnosť 
 

Kultúrno-vzdelávacia činnosti a iná prezentačná činnosť SNM zahŕňa také druhy aktivít ako: 

prednášky a besedy, vyučovacie hodiny a prezentácie, špecializované akcie, publikačná činnosť 

múzeí, rôzne kluby a krúžky a propagácia múzeí v médiách a na verejnosti. Ani tento rok SNM 

neopomenulo tieto typy podujatí, ktorými sa podarilo prilákať do múzea aj iných ako tradičných 

návštevníkov. Takéto aktivity zvyšujú návštevnosť SNM, podnecujú záujem o opätovnú návštevu 

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

Medzi už tradičné podujatia patrí tzv. Noc múzeí a galérií, ktorá sa koná pri príležitosti 

Medzinárodného dňa múzea a galérii. Pravidelne ju organizačne zabezpečuje Oddelenie prezentácie 

a marketingu Riaditeľstva SNM. Do 5. ročníka sa  v  Bratislave zapojilo 30 múzeí a galérií a Divadlo 

Aréna. Podujatie navštívilo v Bratislave 35 000 návštevníkov.  V januári 2009 sa SNM prezentovalo 

na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour 2009 v Brne. Boli tu prezentované všetky múzea SNM 



prostredníctvom výstavy, propagačných materiálov a videoprezentáciou. Slovenské národné 

múzeum malo prezentačné miesto aj na Medzinárodnom divadelnom festivale IETM, ktorý 

prebiehal v SND v apríli tohto roku. Na Agrokomplexe v Nitre sa SNM prezentovalo prostredníctvom 

malej výstavy a prezentačného stánku. Okrem sprievodných podujatí (besedy, premietania, 

prednášky) k výstave Šangri-la. India – Nepál – Tibet – Bhután, ktorých bolo 16, prebiehali 

sprievodné podujatia aj k výstavám Štefánik – človek a legenda a  Tá pravá šálka kávy, ktoré sa 

tešili veľkému záujmu návštevníkov. K výstave S drôtom v hlave. Ľudové bábky zo zbierky A. 

Anderleho boli naplánované a zrealizované 3 bábkové predstavenia počas víkendov. 

Marketingové aktivity Oddelenie prezentácie a marketingu Riaditeľstva SNM realizuje 

aj vďaka podpore generálneho sponzora - Poštovej banke, ktorej financie umožňujú podporiť 

prezentačné a marketingové aktivity či už SNM ako celku (veľtrhy cestovného ruchu), alebo 

niektoré vybrané výstavné projekty. V minulom roku bola činnosť oddelenia obohatená o realizáciu 

videoreportáži vytváraných pre SNM TV na jeho webe.  

Na nádvorí SNM-Archeologického múzea sa predovšetkým počas teplých jarných, 

letných a jesenných mesiacov uskutočňovali  zaujímavé akcie s deťmi - "Tvorivé dielne, Škola v 

múzeu, Letný tábor, Zahrajme sa na archeológov“ a i.  

Významnou súčasťou činnosti SNM-Múzeí v Martine bola príprava XXV. zasadnutia 

Európskych múzeí v prírode (AEOM), ktoré sa v roku 2011 bude konať na Slovensku a jeho 

hlavným organizátorom je Slovenské národné múzeum. Novým trendom v činnosti múzea je 

organizácia podujatí pre ucelené kolektívy. Za mimoriadne významné podujatie považujeme oslavu 

Dňa nórskej ústavy, ktorá bola realizovaná v areáli MSD za účasti veľvyslankyne Nórskeho 

kráľovstva. Za prínos z hľadiska netradičnej prezentácie pracoviska možno považovať aj realizáciu 

projektu STV Bratislava Prípady detektíva Kulmena, realizovaného v MSD. V rámci projektu Škola 

v múzeu bolo realizovaných spolu 79 vyučovacích hodín a tvorivých dielní hlavne v Etnografickom 

múzeu, Múzeu slovenskej dediny a Múzeu Andreja Kmeťa. V oblasti práce s detským návštevníkom 

možno považovať za mimoriadne prínosné vydanie Sprievodcu po MSD určeného detskému 

návštevníkovi nazvaného Okno do starého sveta. Pre študentov stredných škôl bol spracovaný 

metodický materiál pre návštevu stálych expozícií na témy: Slovania a Veľká Morava, Vznik 

spoločnej kultúry, Stredovek, Mestá, Valašská kolonizácia, Habáni a Etniká stredovekého Uhorska. 

Pre učiteľov stredných škôl bol spracovaný Metodický materiál na tému Bádanie v múzeu. Múzeum 

pripravilo tento rok  32 špecializovaných podujatí, z ktorých  k návštevnícky najatraktívnejším 

patria už tradične podujatia Hasičská nedeľa a Michalský jarmok.  

Odborní pracovníci SNM-Hudobného múzea v Dolnej Krupej sa v máji sústredili na 

úpravy exteriéru a pripravovalo sa podujatie "Slávnosť ruží", ktoré spojené s výstavou ruží a 

bohatým kultúrnym programom zaznamenalo mimoriadny záujem návštevníkov a malo viacero 

ohlasov v médiách.   

V  oblasti metodickej a vzdelávacej činnosti bol v SNM-Múzeu bábkarských kultúr 

a hračiek realizovaný prioritný projekt - Modrokamenské bábkové divadlo Kamienok- krúžok 

rómskych a nerómskych detí zhotovoval bábky, scénografické prvky a dekorácie, naštudoval krátke 

divadelné hry podľa Ezopových bájok. Múzeum pripravilo pre návštevnícku verejnosť niekoľko 

nových podujatí a programov -Stredoveký deň detí, Hradné medovanie, Nočné prechádzky – 

Strategická hra, Prehliadka gospelových skupín a divadlo na bašte Imrich a Kristína so slávnostnou 

prezentáciou knihy Drámy na hrade. Tradične sa uskutočnili i ďalšie podujatia – Balašova pieseň, 

Poľovnícke dni, Vianoce na hrade. 

SNM-Múzeum Betliar pripravilo program Detský svet s divadelným predstavením a 

početnými animátorskými programami a okrem toho koncerty vážnej hudby, usporiadané v rámci 



Gemersko-turnianskeho festivalu a 8. ročníka medzinárodnej prehliadky historickej hudby na 

gotickej ceste ARS ANTIQUA EUROPEA IN VIA GOTICA. Tradičným podujatím bol už 14. ročník 

Jazdy svätého Huberta v areáli parku kaštieľa Betliar. 

V SNM-Múzeu Bojnice sa všetci pracovníci múzea aktívne podieľali na zabezpečení 

prípravy a realizácie špecializovaných podujatí. Počas tradičného podujatia Šľachtické Vianoce a 

traja králi na zámku si návštevníci opäť mohli pozrieť slávnostne vyzdobené zámocké siene, ukážky 

stolovania, výstavu betlehemov a inscenované scénky. Tento rok múzeum pripravilo pre 

návštevníkov Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel príbeh Matúša Čáka Trenčianskeho pod 

názvom Besnota. Počas Noci múzeí a galérii sa od rána do noci na zámku sprevádzalo. Návštevníci 

si mohli prezrieť expozíciu za svetla slnka i sviečok. Počas Víkendu ako z rozprávky venovanému 

detským návštevníkom učil kronikár deti písať brkom. Odmenou za úspešné absolvovanie 

školského roka bolo pre žiakov a študentov podujatie Rozprávkový zámok. Bojnický zámok sa 

zmenil na Krajinu – Nekrajinu, v ktorej dievčatko Wendy spoločne s deťmi pomáhalo zachrániť 

Petra Pana. 

Múzeum zrealizovalo viac ako 100 prenájmov reprezentačných priestorov vrátene sobášov.  

V SNM-Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku sa dlhodobo venujú intenzívnej 

spolupráci so školskou mládežou a školami regiónu. V Kaštieli Imre Madácha v Dolnej 

Strehovej sa uskutočnilo odhalenie pamätných tabúľ významného literárneho a divadelného 

historika Ferenca Kerényiho a iniciátora založenia múzea Imre Madácha. V októbri múzeum 

pripravilo tradičné podujatie - Literárne dni I. Madácha. Z odborných podujatí múzeum pripravilo 

seminár pri príležitosti sprístupnenia výstavy Hlas v éteri - 80 rokov maďarského vysielania 

Slovenského rozhlasu s názvom Slovenský rozhlas - Súčasnosť a budúcnosť Rádia Pátria. 

V roku 2009 sa v Malokarpatskom regióne uskutočnilo medzinárodné podujatie Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva. Jednu z hlavných aktivít tohto podujatia, festival Slávnosť hliny, 

spoluorganizovalo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra. V jeho priebehu sa uskutočnil odborný seminár 

o Heřmanovi Landsfeldovi, štyri samostatné keramické výstavy a keramický jarmok. V rámci 

projektu Život reči prebiehala prezentácia hravého prístupu k osvojeniu si slovenského jazyka a 

špecializované vyučovacie hodiny o vývine slovenského jazyka. 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry realizovalo Medzinárodnú vedeckú konferenciu na 

tému "Novoveké dejiny Rusínov vo svete" a zúčastnilo sa na 10. Svetovom kongrese Rusínov v 

Srbsku a Chorvátsku.  

SNM-Múzeum Slovenských národných rád sa stalo spoluorganizátorom celonárodnej 

spomienky na generála Štefánika pod záštitou Predsedu vlády SR. Významnou udalosťou roka 2009 

bol aj zápis Mohyly M.R.Štefánika do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva.  

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry bolo hlavným organizátorom medzinárodnej vedeckej 

konferencie Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí, 

spoluorganizátorom vedeckého seminára Armáda ako faktor česko-slovenských vzťahov, 

medzinárodnej vedeckej konferencie Východné Karpaty 1944 a pracovného seminára Desať 

deväťdesiatnikov. 

Pod záštitou SNM-Prírodovedného múzea sa uskutočnilo Výročné stretnutie 

Stredoeurópskeho komitétu ICOM (CE-ICOM). K výstave Planéta, na ktorej žijeme prebiehalo 

množstvo sprievodných podujatí a interaktívnych programov pre školy a verejnosť. Program 

Týždňa objavov – Objavuj vesmír bol zameraný najmä na astronómiu (exkurzia na Hvezdáreň a 

planetárium v Hlohovci, program v planetáriu). V decembri sa uskutočnilo XXVI. Medzinárodné 

stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín, od mája prebiehal vedomostný kvíz pre 



návštevníkov Kuriozity biodiverzity. Múzeum vedie aj Klub astronómov, ktorý sa zúčastňuje 

astronomických pozorovaní.  

V rámci projektu Škola v múzeu - veda hrou boli v SNM-Múzeu Červený Kameň 

realizované programy Ako bolo za Márie Terézie?, Život na hrade, Nepriateľ pred bránami!, Sala 

terrena - sala čo? a Marketing - nosný pilier prezentácie múzea, ktorý bol prednášaný pre 1 triedu 

Obchodnej akadémie Pezinok. 

 
Kultúrno-vzdelávacia činnosť - jednotlivé múzeá 
 

SNM - Archeologické múzeum 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 3 57 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

0 0 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 30 470 0,00 € 0,00 €

Iné: 0 0 0,00 € 0,00 €

Spolu: 33 527 0,00 € 0,00 €

 
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 4

Náklad monografií: 0

Štúdie: 19

Články v odbornej tlači: 0

Recenzie: 0

Popularizačné články: 46
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 0

V rozhlase: 5

V televízii: 1

Na internete: 0

Exteriérová reklama: 0

Direct mailing: 0
 

SNM – Múzeá v Martine 
 

Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 34 756 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

81 2 024 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 33 17 585 0,00 € 0,00 €

Iné: 0 0 0,00 € 0,00 €

Spolu: 148 20 365 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 1

Náklad monografií: 0



Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Štúdie: 15

Články v odbornej tlači: 36

Recenzie: 4

Popularizačné články: 5

Periodiká 

Zborník SNM - Etnografia, Slovenský kras, Múzeum, Pamiatky a múzeá, Ethnologia Europea 
Centralis, Remeslo/umenie/dizajn 
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 6

V rozhlase: 25

V televízii: 19

Na internete: 68

Exteriérová reklama: 23

Direct mailing: 374

 
SNM - Historické múzeum 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 3 42 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

27 1 270 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 2 618 0,00 € 0,00 €

Iné: 0 0 0,00 € 0,00 €

Spolu: 32 1 930 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 4

Články v odbornej tlači: 1

Recenzie: 0

Popularizačné články: 6

Periodiká 

Slovenské zahraničie, Metropola Záhorská Bystrica-Lamač, Zborník SNM História, Zborník SNM 
Archeológia 

  

Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 84

V rozhlase: 66



Propagácia múzea: 

V televízii: 46

Na internete: 236

Exteriérová reklama: 75

Direct mailing: 490

 

SNM - Hudobné múzeum 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 10 460 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

1 15 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 32 3 200 20,00 € 0,00 €

Iné: 0 0 0,00 € 0,00 €

Spolu: 43 3 675 20,00 € 0,00 €
  

 

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 1

Náklad monografií: 0

Štúdie: 7

Články v odbornej tlači: 3

Recenzie: 4

Popularizačné články: 1
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 140

V rozhlase: 80

V televízii: 43

Na internete: 52

Exteriérová reklama: 60

Direct mailing: 1 000

 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 3 320 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

78 3 045 1 000,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 3 3 700 0,00 € 599,22 €

Iné: 16 7 167 1 161,00 € 3 027,00 €

Spolu: 100 14 232 2 161,00 € 3 626,22 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 1

Náklad monografií: 500



Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Štúdie: 0

Články v odbornej tlači: 2

Recenzie: 0

Popularizačné články: 12

Periodiká 

Pokrok, Modrokamenské zvesti, Múzeum, Markíza, Plus 1 deň, Náš kraj, Mestské noviny 
Lučenec, Pravda, Slovenka, Život 

  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 12
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 32

V rozhlase: 7

V televízii: 3

Na internete: 43

Exteriérová reklama: 18

Direct mailing: 1 000

 
SNM - Múzeum Betliar 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 6 226 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

8 192 30,99 € 328,92 €

Špecializované akcie: 2 2 746 1 857,00 € 7 081,18 €

Iné: 3 230 50,00 € 0,00 €

Spolu: 19 3 394 1 937,99 € 7 410,10 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 2

Články v odbornej tlači: 0

Recenzie: 0

Popularizačné články: 2
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 7

V rozhlase: 2

V televízii: 9

Na internete: 4

Exteriérová reklama: 480

Direct mailing: 300



 

SNM - Múzeum Bojnice 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 16 1 040 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

58 1 870 2 719,13 € 2 979,46 €

Špecializované akcie: 50 49 703 68 252,34 € 223 813,73 €

Iné: 243 6 875 10 650,69 € 44 491,37 €

Spolu: 367 59 488 81 622,16 € 271 284,56 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 8

Články v odbornej tlači: 0

Recenzie: 0

Popularizačné články: 15
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 300

V rozhlase: 420

V televízii: 75

Na internete: 850

Exteriérová reklama: 120

Direct mailing: 950

 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

10 177 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Iné: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Spolu: 10 177 0,00 € 0,00 € 
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0 

Náklad monografií: 0 

Štúdie: 0 

Články v odbornej tlači: 0 

Recenzie: 0 

Popularizačné články: 0 
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 0 

Počet členov: 0 
  



Propagácia múzea: 

V tlači: 20 

V rozhlase: 1 

V televízii: 5 

Na internete: 75 

Exteriérová reklama: 50 

Direct mailing: 120 

 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 7 96 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

12 190 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 5 360 0,00 € 0,00 €

Iné: 15 750 0,00 € 0,00 €

Spolu: 39 1 396 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 1

Náklad monografií: 0

Štúdie: 4

Články v odbornej tlači: 3

Recenzie: 0

Popularizačné články: 42
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 21
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 9

V rozhlase: 5

V televízii: 6

Na internete: 12

Exteriérová reklama: 0

Direct mailing: 0

 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 21 559 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

8 315 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 23 800 0,00 € 0,00 €

Iné: 4 148 0,00 € 0,00 €

Spolu: 56 1 822 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0



Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Štúdie: 6

Články v odbornej tlači: 16

Recenzie: 3

Popularizačné články: 3

Periodiká 

Műértő, Új Szó, Múzeum, profil, Flash art, Opus, Acta Museologica Hungarica 
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 2

Počet členov: 22
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 18

V rozhlase: 14

V televízii: 6

Na internete: 71

Exteriérová reklama: 4

Direct mailing: 600

 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 4 205 340,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

13 341 50,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 2 3 040 220,00 € 0,00 €

Iné: 0 0 0,00 € 0,00 €

Spolu: 19 3 586 610,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 3

Náklad monografií: 2 100

Štúdie: 0

Články v odbornej tlači: 2

Recenzie: 0

Popularizačné články: 0
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 39
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 6

V rozhlase: 2

V televízii: 0

Na internete: 3

Exteriérová reklama: 0

Direct mailing: 60

 



SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 1 130 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

0 0 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 10 103 0,00 € 0,00 €

Iné: 4 90 0,00 € 0,00 €

Spolu: 15 323 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 0

Články v odbornej tlači: 5

Recenzie: 0

Popularizačné články: 0
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 28
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 17

V rozhlase: 11

V televízii: 6

Na internete: 5

Exteriérová reklama: 2

Direct mailing: 15

 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 4 160 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

12 520 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 10 10 250 0,00 € 0,00 €

Iné: 4 9 260 0,00 € 0,00 €

Spolu: 30 20 190 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 0

Články v odbornej tlači: 1

Recenzie: 1

Popularizačné články: 6
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 2

Počet členov: 21
  



Propagácia múzea: 

V tlači: 26

V rozhlase: 15

V televízii: 10

Na internete: 26

Exteriérová reklama: 0

Direct mailing: 0

 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 24 600 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

19 380 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 13 4 418 0,00 € 0,00 €

Iné: 53 1 590 0,00 € 0,00 €

Spolu: 109 6 988 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 1

Náklad monografií: 400

Štúdie: 13

Články v odbornej tlači: 4

Recenzie: 6

Popularizačné články: 35

Periodiká 

Nove žytťa, Dukla, Podduklianske novinky, Pravda, Prešovský denník Korzár 
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 18
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 43

V rozhlase: 17

V televízii: 6

Na internete: 9

Exteriérová reklama: 0

Direct mailing: 1

 
SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 44 710 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

48 535 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 2 40 0,00 € 0,00 €

Iné: 0 40 0,00 € 0,00 €

Spolu: 94 1 325 0,00 € 0,00 €
  



Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 12

Články v odbornej tlači: 15

Recenzie: 11

Popularizačné články: 12

Periodiká 

Acta Judaica Slovaca a v ďalších domácich a zahraničných periodikách (aj v karentovaných).  
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 35
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 48

V rozhlase: 54

V televízii: 29

Na internete: 0

Exteriérová reklama: 0

Direct mailing: 0

 

SNM - Prírodovedné múzeum 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 51 2 572 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

57 1 658 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 37 8 994 0,00 € 0,00 €

Iné: 144 3 188 0,00 € 0,00 €

Spolu: 289 16 412 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 2

Články v odbornej tlači: 21

Recenzie: 0

Popularizačné články: 25
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 30
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 6

V rozhlase: 22

V televízii: 24

Na internete: 0

Exteriérová reklama: 0



Propagácia múzea: 

Direct mailing: 0

 
SNM – riaditeľstvo 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 30 1 177 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

190 0 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 74 0 0,00 € 0,00 €

Iné: 3 0 0,00 € 0,00 €

Spolu: 297 1 177 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 0

Články v odbornej tlači: 12

Recenzie: 0

Popularizačné články: 0
  

Kluby a krúžky: 

Počet: 1

Počet členov: 69
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 216

V rozhlase: 128

V televízii: 80

Na internete: 411

Exteriérová reklama: 1 318

Direct mailing: 264 920

 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 
 
 

Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 55 1 228 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

11 283 0,00 € 0,00 €

Špecializované akcie: 9 11 129 0,00 € 0,00 €

Iné: 8 35 296 0,00 € 0,00 €

Spolu: 83 47 936 0,00 € 0,00 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 0

Články v odbornej tlači: 10

Recenzie: 0

Popularizačné články: 5
  



Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 102

V rozhlase: 134

V televízii: 153

Na internete: 380

Exteriérová reklama: 9

Direct mailing: 2 700

 

SNM - Múzeum Červený Kameň 
 

 
Počet 
podujatí: 

Počet 
návštevníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 4 145 0,00 € 0,00 €

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 

2 67 0,00 € 121,00 €

Špecializované akcie: 18 20 960 2 810,68 € 31 635,50 €

Iné: 56 15 513 1 206,09 € 59 740,95 €

Spolu: 80 36 685 4 016,77 € 91 497,45 €
  

Publikačná činnosť pracovníkov múzea: 

Monografie: 0

Náklad monografií: 0

Štúdie: 4

Články v odbornej tlači: 5

Recenzie: 0

Popularizačné články: 6
  

 

Kluby a krúžky: 

Počet: 0

Počet členov: 0
  

Propagácia múzea: 

V tlači: 191

V rozhlase: 7

V televízii: 4

Na internete: 16

Exteriérová reklama: 0

Direct mailing: 2 016

 

 

Edičná činnosť 
 

Prostredníctvom edičnej činnosti SNM prezentuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti 

múzeí a sprostredkúva verejnosti informácie o prezentačných aktivitách SNM, jeho úlohách 

a poslaní. SNM získava  finančné prostriedky na edičnú činnosť prostredníctvom prioritných 

projektov, spoluprácou s inými subjektmi, sponzorskými prostriedkami. V spolupráci 



s Pamiatkovým úradom SR je SNM vydavateľom revue o kultúrnom dedičstve Pamiatky 

a múzeá  a so Zväzom múzeí na Slovensku vydáva Múzeum (metodický, informačný a študijný 

časopis pre pracovníkov múzeí a galérií) . Špecializované múzeá SNM vydávajú periodické 

zborníky, zborníky z príležitostných konferencií, skladačky a drobné tlače k výstavám, programové 

bulletiny a pod. Medzi najvýznamnejšie edičné počiny SNM v roku 2009 patrili tieto: 

SNM-Múzeum židovskej kultúry vydalo 1. diel viaczväzkovej reprezentatívnej publikácie  

Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku. 

Edičná činnosť SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek  sa sústredila na vydanie 

odbornej publikácie Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo od autora – bábkara, 

zberateľa, režiséra a nadšenca bábkového divadla Igora Rymarenka, ktorá významne doplnila 

odbornú literatúru tohto umeleckého odboru. Múzeum spolupracovalo s občianskym združením 

Hradčan na vydaní publikácie Drámy na hrade – scenárov divadelných hier z histórie hradu Modrý 

Kameň a rodu Balašovcov, autorky Evy Šoóšovej. 

V roku 2009 SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra vydalo sprievodcu po expozícii s názvom Ľudovít Štúr 

a podieľalo sa na vydaní biografických publikácií Heřman Landsfeld a Jozef Ilečko.                      

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vydalo monografiu Nadeždy Varcholovej - Odkiaľ a 

kedy... (ľudové toponymické povesti Ukrajincov-Rusínov na Slovensku).SNM-Múzeum Bojnice 

zrealizovalo výrobu CD nosičov s virtuálnou prehliadkou zámku (1000 kusov).  

SNM-Historické múzeum vydalo Zborník História 46/2008, pripravuje sa vydanie 

Zborníka SNM História 47/ 2009 a pripravujú sa podklady na vydanie Zborníka História 48/2010, 

vydalo niekoľko titulov drobnej tlače pre výstavu Košický zlatý poklad.  

Oddelenie múzejnej pedagogiky v spolupráci s múzeami SNM vydalo v máji 2009 

rodinného sprievodcu „U nás doma...“ zameraného na každodenný život šľachtických detí 

v minulosti. Rodina si môže počas návštevy hradov, zámkov a kaštieľov patriacich pod SNM 

vyskladať vlastnú „hradnú knihu“, album rodinných výletov svojho druhu. Prioritným projektom 

SNM bola aj Pamätnica k výstave Ako sme žili ? (vyšla v náklade 500 kusov). K danej publikácii 

vznikol film Ako ? sme žili. Slovensko v 20. storočí, ktorý sa nachádza na priloženom DVD nosiči. 

V rámci edičnej činnosti SNM-Spišského múzea bol vydaný zborník Acta Musaei 

Scepusiensis 2008 – 3. ročník a katalóg k výstave Terra Scepusiensis-Terra Christiana 1209-2009, 

pozostávajúci z dvoch samostatných častí - Spišský hrad, Spišská Kapitula. Dve centrá v dejinách 

Spiša a Matúš Lányi. Nový zákon.  

 

 
Edičná činnosť – komplexné tabuľky 
 
  SNM - Archeologické múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Zborník SNM 103 - Archeológia 19, 2009  slovenčina, nemčina 2009 400 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných titulov: 1 

SNM – Múzeá v Martine  
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Zborník SNM Etnografia 50 slovenský 2009 400 zborník periodický 

Romano drom/The Journey of the Roma anglický 2009 2 000 drobná tlač 

Okno do starého sveta slovenský 2009 1 500 
informačný a metodický 
materiál 

Museum of the Slovak Village anglický 2009 3 000 drobná tlač 



Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Bádanie v múzeu slovenský 2009 350 
informačný a metodický 
materiál 

Romano drom/Cesta Rómov slovenský 2009 1 000 drobná tlač 

Romano drom/ rómčina 2009 1 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných titulov: 7 

SNM - Historické múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Zborník SNM História 46, 2008 slovenský 2008 250 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných titulov: 1 

SNM - Hudobné múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

70. výročie vydania JKS 
slov., čes., angl. 
resumé 

2009 200 zborník neperiodický 
  

Celkový počet vydaných titulov: 1 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Otvorenie sezóny - plagát slovenský 2009 150 drobná tlač 

Rožňavská metercia - plagát slovensky 2009 50 drobná tlač 

Rožňavská metercia - skladačka 
slovensky, 
maďarsky 

2009 550 drobná tlač 

Rožňavská metercia - pozvánka slovensky 2009 30 drobná tlač 

Zo života škriatkov - plagát slovensky 2009 100 drobná tlač 

Noc múzeí a galérií - plagát slovensky 2009 200 drobná tlač 

Stredoveký deň detí - plagát slovensky 2009 200 drobná tlač 

Zo života škriatkov - pozvánka slovensky 2009 30 drobná tlač 

Nočné prechádzky I. - plagát slovensky 2009 250 drobná tlač 

Nočné prechádzky II. - plagát slovensky 2009 250 drobná tlač 

Sv. Anna a Balašovci - pozvánka slovensky 2009 50 drobná tlač 

Noční lovci - plagát slovensky 2009 30 drobná tlač 

Dekorácie českých umelcov pre bábkové 
divadlo - kniha 

slovensky 2009 500 
informačný a metodický 
materiál 

Krst knihy - Dekorácie českých umelcov 
pre bábkové divadlo 

slovensky 2009 100 drobná tlač 

Vianoce na hrade - plagát slovensky 2009 575 drobná tlač 

Na skle maľované, z dreva vyrezané - 
pozvánka 

slovensky 2009 30 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných titulov: 16 

SNM - Múzeum Betliar 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Krásna Hôrka. Hravý hrad-pracovný list 
pre 2. stupeň ZŠ 

slovenský, 
maďarský 

2009 2 000 
informačný a metodický 
materiál 

U nás doma - časť: Karolína a Juraj 
Andrássyovci 

slovenský 2009 0 
informačný a metodický 
materiál 

Vyznamenania, rady a dekorácie v 
zbierkach SNM - Múzea Betliar 

slovensko- 
maďarský 

2009 500 katalóg 
  



Celkový počet vydaných titulov: 3 

SNM - Múzeum Bojnice 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Pracovný list slovenský 2009 2 000 drobná tlač 

Virtuálna prehliadka CD slovenský 2009 1 000 drobná tlač 

Prezentačný materiál slovenský 2009 2 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných titulov: 3 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Narodil sa nám kráľ nebeský slovenský 2009 200 katalóg 
  

Celkový počet vydaných titulov: 1 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Helmut Bistika slovenský, nemecký 2009 200 katalóg 

Žijú medzi nami (Škola v múzeu) slovenský 2009 500 
informačný a metodický 
materiál 

  

Celkový počet vydaných titulov: 2 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Danubius Fluvius slovenský 2009 400 katalóg 

Danubius Fluvius Maďarský 2009 400 katalóg 

Danubius Fluvius nemecký 2009 200 katalóg 

Acta Museologica Hungarica slov.-maď. 2009 400 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných titulov: 4 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Jozef Ilečko, metodický materiál pre 
pedagógov 

slovenský 2009 200 
informačný a metodický 
materiál 

Ľudovít Štúr. Sprievodca po expozícii slovenský 2009 500  

Heřman Landsfeld slovenský 2009 800  

Jozef Ilečko slovenský 2009 800  
  

Celkový počet vydaných titulov: 4 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Ozveny - bájky slovenský 2009 500  

Aktuálne otázky zo života Rusínov na 
Slovensku - Edícia Ruthenica Slovaca 

slovenský, rusínsky 2009 500 zborník neperiodický 
  

Celkový počet vydaných titulov: 2 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

 
  



Celkový počet vydaných titulov: 0 

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

PhDr. N. Varcholová: Odkiaľ a kedy.... ( 
toponymické ľudové povesti Ukrajincov-
Rusínov na Slovensku 

ukrajinský 2009 400  

  

Celkový počet vydaných titulov: 1 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Acta Judaika Slovaca 15 slovensky 2009 100 zborník periodický 

Encyklopedia žid. nabož.obci slovensky 2009 250 zborník neperiodický 
  

Celkový počet vydaných titulov: 2 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Zborník SNM - Prírodné vedy, roč. 55 
slovenčina, 
angličtina 

2009 250 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných titulov: 1 

SNM - riaditeľstvo 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

U nás doma (hradná kniha) sj  2009 700 
informačný a metodický 
materiál 

R. Schuster: V zajatí ľadu/pozvánka sj 2009 0 drobná tlač 

R. Schuster: V zajatí ľadu/plagát A2 sj 2009 0 drobná tlač 

Šangri-la/ plagát A1 sj 2009 500 drobná tlač 

Šangri-la/plagát A4 Sj 2009 500 drobná tlač 

Šangri-la/plagát A4 /mnísi sj 2009 500 drobná tlač 

Šangri-la/plagát A4/sprievodné podujatia sj 2009 300 drobná tlač 

Šangri-la/plagát A2 sj 2009 300 drobná tlač 

Šangri-la/bilboard sj 2009 180 
informačný a metodický 
materiál 

Šangri-la/megaboard sj 2009 1 
informačný a metodický 
materiál 

Šangri-la/citylight sj 2009 70 
informačný a metodický 
materiál 

Šangri-la/leták dl Sj - angl. 2009 150 000 
informačný a metodický 
materiál 

Šangri-la/pozvánka sj 2009 300 drobná tlač 

Charta 77 a jej doba doba a jej 
charta/pozvánka 

Sj - angl. 2009 400 drobná tlač 

Odev a jeho doplnok/pozvanka Sj - angl. 2009 400 drobná tlač 

Odev a jeho doplnok/plagat A1 sj 2009 100 
informačný a metodický 
materiál 

Programový bulletin január-máj Sj - angl. 2009 15 000 
informačný a metodický 
materiál 

Programový bulletin máj-december Sj - angl. 2009 20 000 
informačný a metodický 
materiál 

Letná bilboardová kampaň sj 2009 100 
informačný a metodický 
materiál 

Pamiatky a múzeá č. 1 sj resume a,n  2009 2 000 časopis 



Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Pamiatky a múzeá č. 2 sj, resume a,n  2009 2 000 časopis 

Pamiatky a múzeá č. 3 sj, resume a,n  2009 2 000 časopis 

Pamiatky a múzeá č. 4 sj, resume a, n 2009 2 200 časopis 

Tá pravá šálka kávy/informačná skladačka Sj, angl. 2009 5 000 drobná tlač 

Tá pravá šálka kávy/plagát A4 sj 2009 200 
informačný a metodický 
materiál 

Tá pravá šálka kávy/pozvánka sj 2009 300 drobná tlač 

Tá pravá šálka kávy/voľná vstupenka sj 2009 200 drobná tlač 

November 89/plagát A1 sj 2009 100 
informačný a metodický 
materiál 

November 89/pozvánka sj 2009 400 drobná tlač 

November 89/informačná skladačka sj/aj 2009 10 000 drobná tlač 

November 89/ informačná skladačka fj/tj 2009 300 drobná tlač 

Príbeh L. Hudeca v Šanghaji/plagáty A1 sj 2009 100 
informačný a metodický 
materiál 

Príbeh L. Hudeca v Šanghaji/vkladačka do 
pozvánky 

sj 2009 250 drobná tlač 

Spoločná vstupenka bratislavských múzeí sj/aj 2009 700 drobná tlač 

Leták ku spoločnej vstupenke sj/aj 2009 5 000 
informačný a metodický 
materiál 

Ako?sme žili /prezentačná publikácia k 
výstave 

sj/aj 2009 500 katalóg 

Programový bulletin máj-december sj/aj 2009 20 000 
informačný a metodický 
materiál 

Múzeum č. 1 sj, resume aj 2009 600 časopis 

Múzeum č. 2 sj, resume aj 2009 600 časopis 

Múzeum č. 3 sj, resume aj 2009 600 časopis 

Múzeum č. 4 sj, resume aj 2009 600 časopis 
  

Celkový počet vydaných titulov: 41 

SNM - Spišské múzeum v Levoči 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Acta Musaei Scepusiensis slovenský 2009 500 zborník periodický 

Terra Scepusiensis-Terra Christiana 1209-
2009 

slovenský 2009 500 katalóg 
  

Celkový počet vydaných titulov: 2 

SNM - Múzeum Červený Kameň 
Názov: Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: 

Vstupenky slovenský 2009 20 000 drobná tlač 

Kartička s podujatiami na rok 2009 slovenský 2009 15 000 
informačný a metodický 
materiál 

Pracovný list k vzdelávaciemu programu 
Sala Terrena. Sala - čo? 

slovenský 2009 580 
informačný a metodický 
materiál 

Kalendárik podujatí na rok 2010 slovenský 2009 30 000 
informačný a metodický 
materiál 

  

Celkový počet vydaných titulov: 4 

SNM Spolu 

 
Celkový počet vydaných titulov: 96 



 
Archív SNM 
 
V priebehu sledovaného obdobia Archív SNM: 

- nadobúdal archívne dokumenty, získal dva nové fondy a dve nové zbierky pre 
Archív SNM a jeho pobočky,  

- vykonával odborné archívne spracovanie archívnych fondov a zbierok v Archíve 
SNM a jeho pobočkách,  

- vykonával výskum archívnych prameňov,  
- prezentoval Sprievodcu po Archíve SNM, vyhotovoval analytické archívne 

pomôcky – inventáre a súpisy k spracovaným archívnym fondom a zbierkam  
- vykonával kontroly, školenia a odborné metodické inštruktáže v oblasti archívnej 

činnosti, 
- sprístupňoval archívne dokumenty bádateľom na študijné, vedecké a prevádzkové 

účely, 
- vykonával odbornú konzultačnú činnosť pre bádateľov, 
- pripravil dve vlastné výstavy, spolupracoval na 4 výstavách 
- archívne fondy sprístupňoval a propagoval bohatou publikačnou a prednáškovou 

činnosťou,  
- v oblasti ochrany archívnych dokumentov vyhotovoval ochranné kópie archívnych 

dokumentov, pravidelne vyhodnocoval klimatické podmienky v depozitároch,  
- 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.  

 
Archív SNM v Bratislave a jeho pobočky v špecializovaných múzeách SNM: 
 
v SNM-Múzeu Červený Kameň v Častej 
v SNM múzeá v Martine 
v SNM-Múzeu Betliar v Betliari  
v SNM-Múzeu Bojnice v Bojniciach  
v SNM-Spišskom múzeu v Levoči  
Registratúrne stredisko SNM v Bratislave a jeho pobočky v špecializovaných múzeách 
SNM. 
 
 
  Sumárna tabuľka 
Celkový stav (v bežných metroch): 584 

Počet fondov: 159 

Počet zbierok: 5 776 

Prírastok (v bežných metroch): 24 

Počet zrešt. archívnych dokumentov: 0 

Výpožičky (spolu): 113 

Výpožičky prezenčné: 105 

Výpožičky absenčné: 8 

Prezenčne študujúci: 197 

Vedecko-výskumné úlohy: 3 

Publikačná činnosť: 36 

Prednášky: 3 

Registratúrne stredisko: 

Prírastok (v bežných metroch): 23,50 

Stav registratúry (v bežných metroch): 101,00 

 



 
Knižnica SNM 
 
Knižnično-informačné fondy. 
 

V Knižnici SNM sa priebežne uskutočňovala akvizícia a budovanie knižničného 
fondu s prihliadnutím na profil a typológiu. Pri akvizícii a doplňovaní boli 
uprednostňované prioritné vedecké disiciplíny. Úspešne bo zrealizovaný prioritný projekt 
na akvizíciu knižničných fondov vo výške 20 000.- € pre všetky knižnice múzeí SNM, v 
rámci ktorého boli maximálne uspokojené dlhoročné požiadavky na nákup najmä 
zahraničnej odbornej literatúry. 

Všetky prírastky boli skatalogizované v systéme KIS3g VIRTUA a sprístupnené v 
on-line celoslovenskom katalógu knižníc – slovenská knižnica + seriály sa doplňovali aj 
do celoslovenskej seriálovej databázy (SKP – Súborný katalóg periodík) budovanej v UK 
Bratislava, ktorá pracuje v rovnomennom systéme. Požičané a vrátené knihy sa 
priebežne retrokatalogizovali a opatrovali čiarovým kódom. 

Pre pobočku UK SNM – SNM AM sa skatalogizovali a odovzdali všetky prírastky 
archeologickej literatúry. V roku 2009 bola ukončená revízia knižničného fondu dvoch 
pobočiek SNM HM a SNM HuM a súčasne fond, ktorý sa kvôli rekonštrukcii Hradu 
presťahoval do UK bol elektronicky retrokatalogizovaný a je prístupný v on-line katalógu. 

V roku 2009 sa začala budovať študovňa muzeologickej literatúry, ktorej fond sa 
súčasne aj elektronicky retrokatalogizuje. 

V oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej výmeny publikácií sa zaslali v roku 2009 
výmenným partnerom (celkom 655 v 62 štátoch sveta) plánované počty časopisu 
Múzeum, Pamiatky a múzeá, Zborník SNM Archeológia, Zborník SNM Prírodné vedy a 
Zborník SNM História a súčasne bola spracovaná všetky literatúra, časopisy a zborníky 
získané v rámci tejto výmeny celkom 879 kn.j.  

V oblasti ochrany a spracovania starých tlačí sa v roku 2009 pokračovalo v 
priebežnej pasportizácii historických knižničných fondov.  
 
Knižnično-informačné služby. 

Poskytovali sa knižnično-informačné služby registrovaným používateľom 
a návštevníkom knižnice s cieľom uspokojovať ich požiadavky prostredníctvom 
absenčných a prezenčných výpožičiek, medziknižničnej výpožičnej služby, kopírovacích 
služieb a poskytovaním bibliografických informácií.  

V roku 2009 sa uskutočnila revízia databázy čitateľov prekonvertovaných do 
nového systému, kde sa ponechali iba aktívni používatelia. 

Poznámka: poskytovanie uvedených knižničných služieb a následná práca s 
používateľmi knižnice v celoslovenskom knižnično-informačnom systéme KIS3G Virtua, 
pre ktoré systém vyčleňuje rozsiahly modul – výpožičky a čitatelia - v Knižnici SNM nie je 
obsadené systemizovaným miestom, túto prácu kumulujú a suplujú obdeň pracovníčky 
knižnice. 

Nárast činností, celotýždňový výpožičný čas aj pre verejnosť a požiadavky 
systému vyplývajúce z on-line služieb spôsobujú priamo úmerný nárast aktivít súvisiacich 
s výpožičným systémom, ktorý už nie je zvládnuteľný kumuláciou činností. 
 



Bibliografická, metodická, koordinačná, vedecko-výskumná, kultúrno-
výchovná, propagačná a publikačná činnosť. 

V termíne bola spracovaná analýza štatistického zisťovania v sieti špeciálnych 
knižníc múzeí a galérií SR. (Ústredná knižnica SNM je de iure poverená ako metodické 
centrum siete knižníc múzeí a galérií). Výstupný produkt štatistický výkaz KULT (MK SR) 
10-01 za rok 2008 za 87 knižníc múzeí a galérií SR bol zaslaný SNM v Martine. Všetky 
štatistické výkazy boli skontrolované, opravené a uložené on-line na stránke MK SR. 
Súčasne boli vypracované prehľady za jednotlivé skupiny knižníc múzeí a galérií. 

V roku 2009 sa poskytovali konzultácie, odborno-poradenská a metodická činnosť 
pre knižnice múzeí v rámci SNM a SR – celkom 38 konzultácií. 

V rámci informatickej výchovy a prezentácie knižničných služieb sa uskutočnili dve 
podujatia v spolupráci s Katedrou knihovedy a vedeckých informácií FFUK, ktorej sa 
zúčastnilo 47 poslucháčov a dve prednášky pre študentov muzeológie FFUK s počtom 21 
poslucháčov. 

V oblasti kultúrno-výchovnej činnosti sa v knižnici uskutočňovali v priebehu roka 
tlačové konferencie (6), prezentácie nových kníh (3), vernisáže (4), semináre a 
prednášky (3), koncerty (2) na organizácii ktorých sa pracovníčky knižnice aktívne 
podieľali. 

V rámci edičnej činnosti sa spracúvali anotácie nových kníh pre 4 čísla časopisu 
Pamiatky a múzeá 
 
Technologické, prevádzkové a finančné zabezpečenie. 

Starostlivosť o automatizovaný systém VIRTUA, tlač čiarových kódov, 
implementácia úprava nových verzií, účasť na poradách pracovných skupínKIS3g. 

Uskutočňovala sa sústavná a priebežná aktualizácia webovej stránky knižnice – 
(online katalóg, žiadanky MVS, rezervácie kníh...). 

V roku 2009 sa viedla rozsiahla ekonomická agenda – objednávky, likvidácia 
faktúr, rozpočtovanie, rebilancie, realizácia a vyhodnocovanie PP projektov akvizície 
knižničných fondov. 
 
  Sumárna tabuľka 
Sieť knižníc: 

Počet knižníc: 13 

Počet pobočiek: 3 

Knižničný fond: 

Knižničné jednotky spolu: 287 196 

z toho historické knižničné dokumenty: 32 357 

HKD vykazované v zbierkovom fonde: 15 981 

Počet titulov dochádzajúcich periodík: 475 

Ročný prírastok knižničných jednotiek: 3 513 

z toho - kúpou: 1 073 

- darom: 1 266 

- výmenou: 1 119 

- bezodplatným prevodom: 1 

Úbytky knižničných jednotiek: 0 

Spracované automatizovane: 47 019 

 Výpožičky a služby: 

Výpožičky spolu: 6 256 



Sieť knižníc: 

z toho prezenčné: 4 543 

absenčné: 1 713 

MVS iným knižniciam: 59 

MVS z iných knižníc: 10 

MMVS iným knižniciam: 17 

MMVS z iných knižníc: 0 

Poskytnuté informácie: 1 192 

Počet vyprac. bibliografií a rešerší: 27 

Počet študovní a čitární: 13 

Počet miest v študovniach a čitárňach: 79 

Celková plocha knižnice [m2]: 1 862,33 

 Používatelia: 

Registrovaní používatelia: 602 

Návštevníci knižnice spolu: 3 484 

 Informačné technológie: 

Počet serverov v knižnici: 0 

Počet osobných počítačov (PC): 15 

Počet PC s pripojením na internet: 14 

 Hospodárenie knižnice: 

Náklady na nákup knižničného fondu: 
26 391,84 

€ 

Zamestnanci knižnice: 

Počet zamestnancov (prepočítaný): 13 

z toho s VŠ: 9 

 

Odborno-metodická, vzdelávacia a  informačná činnosť 
Slovenské národné múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou 

a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť základných odborných 

činností - metodickým, odborným, poradenským, koordinačným a vzdelávacím pracoviskom 

sústavy múzeí. 

 

Oddelenie múzejnej pedagogiky 
Škola v múzeu / Veda hrou 

Dlhodobý vzdelávací projekt SNM (od roku 2005), zahrňujúci súbor aktivít a špecifických 

programov, ktoré rozvíjajú vzdelávaciu funkciu SNM 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 

koordinuje             SNM - Oddelenie múzejnej pedagogiky.  

 

Odborná metodická činnosť 

Odborné konzultácie tlačených vzdelávacích materiálov  

Sala terrena / Sála čo??? // Plnofarebný tlačený materiál - pracovný list vytvorený k 

rovnomennému vzdelávaciemu programu pre žiakov druhého stupňa základných škôl predstavuje 



historické súvislosti vzniku a techniky výzdoby Saly Terreny na hrade Červený Kameň. Ako sa 

z hradu zámok stal // Plnofarebný detský sprievodca venovaný histórii a stavebnému vývinu zámku 

Bojnice s dôrazom na zmenu jeho funkcie po prestavbe J. F.  Pálfim z obranného hradu na 

romantický  zámok.   

Pracovný zošit. Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehová / Múzeum Imricha Madácha, Csesztve // 

Pracovný zošit vznikol v spolupráci s Múzeom Imricha Madácha v  Csesztve v Maďarskej republike. 

Tento plnofarebný materiál predstavuje život a dielo spisovateľa pomocou úryvkov z jeho 

najslávnejšieho diela Tragédia človeka v nadväznosti na miesta jeho pôsobenia a kľúčové udalosti v 

jeho živote. Bádanie v múzeu // Metodické listy k vzdelávaciemu programu Bádanie v múzeu 

pozostávajú zo šiestich tém z oblasti stredoveku. Okno do starého sveta // Plnofarebný detský 

sprievodca ku stálej expozícii SNM-Múzeá v Martine – Múzea slovenskej dediny sprístupňuje deťom 

od 8 do 12 rokov rôzne špecifiká života na dedine v minulosti. Materiál je určený rodinám s deťmi 

vo veku 7-10 rokov, sekundárne školským skupinám žiakov 1. stupňa ZŠ.  Obrazy o Dunaji // Hra 

pre deti vytvorená k výstave Danubius Fluvius oboznamuje detského návštevníka s povodím rieky 

Dunaja a jeho historickým vývinom. Pomôckami pri hre sú  mapy povodia Dunaja a hracie kamene 

s historickými a súčasnými podobami miest na Dunaji.  Výtvarná Modra 09 //  Metodické listy pre 

pedagógov venované dielu maliara Jozefa Ilečka pozostávajú z 6 pracovných listov s reprodukciami 

diel, informáciami o diele, námetmi na diskusiu a na vzdelávacie aktivity, ktoré môže učiteľ 

realizovať pred, počas a aj po návšteve múzea.   

Odborné konzultácie k vzdelávacím programom 

Štefánikov kufor // Vzdelávací program s prvkami objektového učenia približuje 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 relevantných predmetov a  s 

autentickými 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).  

Vtedy za grófov // 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. 

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)  

Bojnice v pamäti //  Vzdelávací program umožňujúci detským účastníkom samostatný výskum v 

oblasti orálnej histórie regiónu pod odborným dozorom múzejných pracovníkov. 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. 

 

Vzdelávacia činnosť 

Odborné podujatia, školenia a semináre organizované múzeom 



- Organizácia študijnej pracovnej cesty pre múzejných pedagógov SNM do Brna, návšteva 

Detského múzea (Moravské zemské múzeum), Múzea rómskej kultúry,  Galérie Sklepení a 

Technického múzea v Brne, marec 2009 

- Metodický deň pre študentov odboru História na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 

zameraný na objektové učenie, apríl 2009 

- Organizácia stretnutia Sekcie pre výchovu a vzdelávanie (Zväz múzeí na Slovensku) 

a príprava metodickej ukážky vzdelávacieho programu založeného na objektovom učení pre 

členov sekcie (jún 2009) 

- Organizácia metodických stretnutí s pedagógmi k výstavám Šangrí-la. India - Nepál – Tibet 

– Bhután, Štefánik - človek a legenda, Tá pravá šálka kávy, Povstalecké nebo, S drôtom 

v hlave, Energia a prostredie pre život 

- Organizácia celoslovenskej konferencie zameranej na múzejnú pedagogiku pod názvom „Čo 

letí v múzejnej pedagogike?“ (26.-27.10.2009 v Bratislave)     

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 

- Noc múzeí a galérií 16.5.2009 

- Detská univerzita, 13.-17.7.2009  

- Denný letný tábor „Čo sa skrýva v múzeu?“, 2 turnusy: 20. 7. 2009 – 24.7.2009,     17. 8. 

2009 - 21. 8. 2009 

- Rodinné nedele – podujatia pre rodiny na výstavách Šangrí-la. India - Nepál – Tibet – 

Bhután, Štefánik - človek a legenda, Danubius Fluvius, Tá pravá šálka kávy, Muzika etnika, 

Povstalecké nebo, Energia a prostredie pre život 

- Ročný cyklus vzdelávacích podujatí pre deti predškolského veku, september 2008- jún 

2009 

- Vzdelávacie podujatia pre Diagnostické centrum, Slovinská 1 Bratislava 

 

Oddelenie múzejnej pedagogiky tiež zorganizovalo 324 lektorských sprievodov 

a vzdelávacích programov na výstavách  Šangrí-la. India - Nepál – Tibet – Bhután, Štefánik - 

človek a legenda, Danubius Fluvius, Tá pravá šálka kávy, Muzika etnika, Povstalecké nebo 

Pripravilo aj  ponuka vzdelávacích programov SNM na CD - U nás doma... (hradná kniha), Rodinný 

sprievodca po hradoch a zámkoch SNM. Zároveň členovia oddelenia pravidelné publikujú v 

periodikách Múzeum, Učiteľské noviny, Zornička.   

 

Oddelenie prezentácie a marketingu SNM 
Oddelenie prezentácie a marketingu SNM má niekoľko okruhov svojej činnosti: 

- organizuje, realizuje, prezentuje a prevádzkuje výstavy, pripravuje prezentácie a sprievodné 

podujatie v rámci Riaditeľstva SNM 

- prezentuje SNM ako celok (prezentácia, marketing) 

- participuje na prezentácii, realizácii výstavných a iných projektov iných múzeí, najmä 

bratislavských. 

Prezentácia a marketing 

Marketingové aktivity oddelenie realizuje aj vďaka podpore generálneho sponzora - 

Poštovej banke, ktorej financie umožňujú podporiť prezentačné a marketingové aktivity či už SNM 

ako celku (veľtrhy cestovného ruchu), alebo niektoré vybrané výstavné projekty. 

Oddelenie zorganizovalo 10 tlačových konferencií, bolo vydaných 51 tlačových správ a 

desiatky oznamov novinárom o menších aktivitách múzea. Prostredníctvom elektronickej pošty boli 

informovaní záujemcovia o aktivitách SNM. Bolo poslaných viac ako 167 200 emailov s informáciou 



o rôznych výstavách a podujatiach. K Noci múzeí bola vytvorená aj web stránka a taktiež aj 

samostatná web stránka k výstave Šangri-la. V spolupráci s generálnym partnerom SNM Poštová 

banka oddelenie zorganizovalo už tradičnú Letnú bilboardovú kampaň. V rámci spolupráce Poštová 

banka vo svojom časopise Poštovka žurnál pravidelne informuje o činnosti múzea, v priestoroch 

pobočiek Poštovej banky bude na monitoroch v banke prezentovaný TV spot pozývajúci na 

návštevu múzeí SNM. 

Na podporu návštevnosti hlavne hradných múzeí a skanzenov počas letných mesiacov bola 

realizovaná tiež letná kampaň v autobusoch prímestskej a mestskej hromadnej dopravy na území 

celého Slovenska (handymedia). Taktiež aj letná kampaň na autobusoch na východe Slovenka 

pozývajúca na prehliadku múzeí. V spolupráci s vydavateľstvom Ringier – časopisom Život - letná 

kampaň na hradné múzeá a skanzeny – info o týchto objektoch patriacich pod SNM a inzercia v 

Hospodárskych novinách LETO s HN. Pracovníčka oddelenia spolupracovala na prezentácii projektov 

iných oddelení a múzeí. 

V novembri roku 2009 bola vydaná aj nová Spoločná vstupenka do bratislavských múzeí, 

ktorej cieľom bolo ponúknuť návštevníkovi možnosť spoznať všetky objekty patriace pod Slovenské 

národné múzeum na území Bratislavy a navštíviť ich za veľmi výhodných podmienok. 

V minulom roku bola činnosť oddelenia obohatená o realizáciu videoreportáži. Pracovníčka 

oddelenia prezentácie a marketingu začala realizovať videoreportáže k aktivitám, ktoré súvisia s 

jeho činnosťou, ale aj k tým, čo súvisia s prezentáciou SNM ako takého. Zatiaľ sú uverejňované na 

hlavnej stránke webu SNM v časti aktuality. Neskôr budú súčasťou tzv. web televízie SNM na novej 

stránke. Od júla 2009 bolo uverejnených na stránke SNM 26 videí. Videá sú vkladané na web cez 

Youtube, čo umožňuje širší záber respondentov. Zároveň sa niektoré uverejňujú na Facebook SNM. 

Celková sledovanosť videtí, k tomuto dňu, spolu je vyše 6700 videní.  

K všetkým spomínaným výstavám boli vytlačené pozvánky, plagáty, letáky, VIP vstupenky  

a pod. Programový bulletin január – máj 2009 v slovensko- anglickej mutácii je už tradičným, 

mimoriadne vydareným propagačno-informačným materiálom SNM.  

Prioritným projektom SNM bola aj Pamätnica k výstave Ako sme žili, ktorej jednou zo 

zostavovateľov bola pracovníčka oddelenia. K publikácii vznikol film Ako ? sme žili. Slovensko v 20. 

storočí, ktorý sa nachádza na priloženom DVD nosiči 

Klub priateľov SNM je naďalej jedným z dôležitých nástrojov na vytváranie dobrých 

vzťahov s návštevníkmi, k 31.12.2009 bolo v kategórii individuálne členstvo: 6 členov VIP, 22 

individuálnych členov, 4 rodinné členstvo a v kategórii seniorov 8 členov, v kategórii inštitucionálne 

členstvo je registrovaných 30 členov. 

 

Muzeologický kabinet 
Muzeologický kabinet SNM je metodickým centrom múzeí SR v oblasti základných 

odborných činností, pričom sa jeho činnosť sústreďuje predovšetkým na špecializované múzeá 

SNM.  

V roku 2009 bola jeho činnosť zameraná na: 

1. konzultačnú, poradenskú a metodickú činnosť   

- nadobúdanie zbierkových predmetov 

- odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov  

- odborná revízia zbierkových predmetov múzeí 

- bezpečnosť zbierkových predmetov 

- odborná ochrana zbierkových predmetov  

- vedecko-výskumná činnosť   



2. analytickú činnosť v oblasti odborných múzejných činností  

- zbery informácií a vyhodnocovanie pre účely spracovania odpočtov rôznych činností 

- spracovanie informácií sústavy múzeí pre štatistické účely – výkazy KULT 09-10 (rok 2008) 

- spracovanie informácií sústavy múzeí pre Výročnú správu múzeí SR 2008 

- spracovanie informácií múzeí SNM pre Výročnú správu SNM 2007, 2008 a pre polročné 

hodnotenia činnosti SNM 2008, 2009 

3. kontrolnú činnosť 

- kontrola opatrení SNM – BET vyplývajúcich z kontroly MK SR 

- kontrola vedenia odbornej evidencie v katalogizačnom systéme ESEZ online 3G a ESEZ 4G múzeí 

participujúcich na projekte CEMUZ 

4. školiacu činnosť 

- katalogizácia zbierkových predmetov a tvorba riadenej terminológie 

5. spracovávanie koncepcií a prognóz rozvoja múzejníctva v SR 

- Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry (pracovná skupina NOC) 

- pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k digitalizácii zbierok – OPIS 

6. spracovávanie a pripomienkovanie návrhov na legislatívno-právne úpravy 

- vyhláška 523/2009 (pracovná skupina sústavy múzeí) 

- pripomienkovanie návrhu zákona 206/2009 

- pripomienkovanie návrhu zákona 207/2009 

7. posudzovanie žiadostí žiadateľov o zápis múzea do Registra múzeí a galérií SR 

- preverovanie podmienok na výkon základných odborných činností 

8. časopis Múzeum  

- metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií: 

- vypracovanie novej koncepcie obsahu  

- redakcia a vydávanie 

- autorské a licenčné zmluvy 

- zmluvy s dodávateľmi vrátane ich výberu 

- vyhodnocovanie rozpočtu 

9. publikovanie odborných príspevkov 

10. editácie informačných systémov 

- Výkazy online 

- ESEZ  

- pomoc pri mapovaní dát pri realizácia konverzie dát do katalogizačného systému ESEZ 4G  

11. spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri spracovaní slovacík a rozširovaní 

projektu CEMUZ 

12. odborné podujatia 

- organizácia seminára o grantovom systéme MK SR 2009 

- aktívna účasť (s príspevkami) na sympóziách a konferenciách (SR, ČR)  

13. organizácia iných podujatí 

- koordinácia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009 

- spolupráca Noc múzeí a galérií 2009 

- školenia katalogizácie ZP a riadenej terminológie sústavy múzeí 

14. sprístupňovanie informácií o SNM a sústave múzeí  verejnosti  

15. prípravu projektov 

- Akvizície, pasportizácia a výskum slovacík v zahraničí 

- Múzeum tretej generácie (spolupráca) 



16. spolupráca so stavovskými organizáciami múzejníkov  

  

Muzeologický kabinet sa v roku 2009 podieľal aj na na príprave nového webu a intranetu 

SNM. Zároveň vedie evidenciu zariadení SR, ktorých aktivity majú charakter múzejnej prezentácie 

a centrálnu evidenciu vyradených zbierkových predmetov múzeí SNM. Vedie tiež agendu Akvizičnej 

komisie SNM a dočasného vývozu zbierok múzeí SNM. 

 

 

Centrálna evidencia múzejných zbierok - CEMUZ 
 

Odborná a metodická činnosť 
Tvorba metodiky  

Aj keď výstupom jednotlivých pilotných programov sú funkčné zariadenia a zdigitalizované 

zbierky – ako výsledok výkonov (časť z nich nebola finančne krytá, takže bolo treba zaangažovať 

účastníkov podielom na získanom know-how), ich význam je predovšetkým v získaní nových 

poznatkov, vývoj systému a metód pre uplatnenie nových technológií v múzejnej praxi.  Bez 

realizácie uvedených pilotných projektov, by nebolo možné spracovať zodpovedajúco spracovať 

metodické manuály ani reálne nastaviť parametre štúdie uskutočniteľnosti OPIS PO2.   

OPIS PO2 

Počas celého roka 2009 prebiehali práce na Štúdii uskutočniteľnosti OPIS PO2. Pracovisko 

CEMUZ bolo zaviazané výzvou MK-SR k súčinnosti so spracovateľmi. To predstavovalo zber 

a spracovanie podkladových údajov, ich analýzy ako aj poskytnutie znalostí z oblasti vývoja, 

metodiky, technológií a procesov digitalizácie múzejných zbierok.  Bez tejto súčinnosti, by oblasť 

múzejníctva zostala na periférii digitalizácie kultúrneho dedičstva.  

Významným krokom k zabezpečeniu jednotných postupov pri digitalizácii kultúrneho  

dedičstva SR bola tvorba metodík (22 metodických manuálov), ktorú iniciovalo MK-SR. Pracovisko 

CEMUZ poskytlo súčinnosť spracovateľom prakticky všetkých metodických manuálov a pomohlo tak 

nastaviť parametre, metódy a procesy digitalizácie v rámci OPIS PO2. 

Metodické materiály 

Zborníky: 

- Metodika digitalizácie múzejných zbierok (ZMS) 

- Vedomostný systém múzeí SR (MK-SR) 

Články v Múzeu 

Metodické materiály: 

- Metodický manuál č. 2– Selekcia KO na digitalizáciu (časť Digitalizácia múzejných 

zbierok) 

- Účasť na spracovaní Metodického manuálu č. 7 – Digitalizácie 3D objektov  

Vzor scenárov vizualizácie 

 
 
Návštevnosť a vstupné 
 

Múzeá SNM vykazujú za rok 2009 celkový počet návštevníkov vo výške 1 018 178 osôb.           

Za porovnateľné obdobie roku 2008 (1 042 056) sa celkový počet návštevníkov znížil o 2,29 %              

(23 878 návštevníkov). Medziročný pokles návštevnosti, ktorá zasiahla väčšinu špecializovaných 

múzeí SNM, je zapríčinený prudkým medziročným poklesom výdavkov domácností na rekreáciu a 



kultúru. Hoci podľa prieskumov názorov obyvateľstva (Monitoring výsledkov kultúrnej politiky 2005 

– 2008, NOC 2009) je cenová dostupnosť návštevy múzeí a výstav  najlepšia spomedzi všetkých 

kultúrnych aktivít, mesačné výdavky na tieto aktivity sa medziročne znižujú.  Dopady svetovej 

finančnej krízy na domáci i zahraničný cestovný ruch priamo súvisia s návštevnosťou hradných 

a kaštieľnych múzeí SNM, ktoré sú významnými lokalitami kultúrneho dedičstva a prirodzenými 

centrami kultúrneho turizmu. Naopak, rozhodujúcim kritériom pre návštevnosť iného múzea je 

prítomnosť kvalitného a atraktívneho výstavného projektu, ktorý osloví široké spektrum 

návštevníkov. V roku 2009 sa v programovej ponuke SNM takými stali výstavy Danubius Fluvius, 

Obrazopis sveta objektívom Milana Štefánika, Planéta, na ktorej žijeme, Košický zlatý poklad, no 

predovšetkým výpravná výstava Šangri-la (India – Nepál – Tibet – Bhután), vďaka ktorej sa 

návštevnosť sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží v Bratislave mierne zvýšila o 10% oproti 

roku 2008.  

Napriek tomu, že mnohé organizačné zložky SNM zaznamenali v roku 2009 pokles 

návštevníkov naďalej sa vysokej návštevnosti (v rámci múzeí v SR vysoko nadpriemernej) tešia 

hradné a kaštieľne múzea. SNM – Spišské múzeum zaznamenalo tento rok 179 604, SNM - 

Múzeum Bojnice 156 022, SNM – Múzeum Betliar 127 263 a SNM – Múzeum Červený Kameň 129 

590 návštevníkov. Medzi významné úspechy SNM v sledovanom období určite môžeme zaradiť aj 

skutočnosť, že nastal výrazný nárast počtu návštevníkov do 18 rokov (zo 123 tis. v roku 2008 na 

189 tis. v roku 2009), čo je rukolapný dôkaz účinnosti aktivít zameraných na túto cieľovú skupinu.   

Výnos zo vstupného všetkých múzeí SNM predstavuje 2 129 673,63 €. 

 

 

Návštevnosť a vstupné – komplexné tabuľky 
SNM - Archeologické múzeum 

 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Najstaršie dejiny 
Slovenska 

10 481 0 4 102 0 12 043,39 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

10 481 0 4 102 0 12 043,39 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

527             0,00 € 

 
SNM - Múzeá v Martine 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Etnografické 
múzeum 

14 613 466 4 201 7 053 6 798,51 € 

Múzeum slovenskej 
dediny 

33 488 3 324 7 821 11 210 40 220,20 € 

Múzeum Martina 
Benku 

1 717 69 292 906 616,62 € 

Múzeum Karola 
Plicku 

1 360 136 115 980 701,24 € 

Múzeum Andreja 
Kmeťa 

5 163 409 1 464 2 868 1 477,78 € 

Múzeum kultúry 
Čechov  

230 7 154 120 32,00 € 



 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Múzeum kultúry 
Rómov 

6 017 0 6 017 4 952 0,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

62 588 4 411 20 064 28 089 49 846,35 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

20 365    0,00 €        

 
SNM - Historické múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Minulosť a 
budúcnosť 
Bratislavského 
hradu 

27 606 0 0 0 0,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

27 606 0 0 0 0,00 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

1 930    0,00 € 

 
SNM - Hudobné múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Pamätník 
L.v.Beethovena 

4 076 70 2 171 1 900 4 014,56 € 

V hudobnom 
dialógu-Rodina 
Albrechtovcov 

5 487 0 5 487 0 0,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

9 563 70 7 658 1 900 4 014,56 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

3 675    0,00 € 

 
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

História a súčasnosť 
slov. bábkového 
divadelníctva 

21 843 5 800 7 922 21 070 21 158,63 € 

Vývoj slovenskej 
hračky 

0 0 0 0 0,00 € 

Pohľad do histórie 
zubnej techniky a 
zubného lekárstva 

0 0 0 0 0,00 € 

Divadelné bábky zo 
sveta 

0 0 0 0 0,00 € 

Nálezy zo 
slovansko-
avarského 
pohrebiska 

0 0 0 0 0,00 € 

Bálint Balassi - život 0 0 0 0 0,00 € 



 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

a dielo 

Expozície a 
výstavy spolu 

21 843 5 800 7 922 21 070 21 158,63 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

14 232    3 626,22 € 

 
SNM - Múzeum Betliar 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Mauzóleum 7 869 2 472 562 2 665 7 886,34 € 

NKP Hrad Krásna 
Hôrka 

62 468 18 869 5 827 22 205 200 279,12 € 

NKP Kaštieľ Betliar - 
Bytová kultúra 
šľachty 

53 532 16 711 5 843 21 055 163 906,48 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

123 869 38 052 12 232 45 925 372 071,94 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

3 394    7 410,10 € 

 
SNM - Múzeum Bojnice 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

SNM-Múzeum 
Bojnice 

96 534 62 383 14 485 0 433 576,10 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

96 534 62 383 14 485 0 433 576,10 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

59 488    271 284,56 € 

 
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Dejiny a kultúra 
Chorvátov na 
Slovensku 

1 163 49 235 337 476,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

1 163 49 235 337 476,00 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

177    0,00 € 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Dejiny a kultúra 
karpatských 
Nemcov 

17 793 0 17 793 0 0,00 € 

Dejiny a kultúra 744 0 580 0 0,00 € 



 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Hauerlandu 

Dejiny a kultúra 
Handlovej 

523 0 340 0 0,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

19 060 0 18 713 0 0,00 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

1 396    0,00 € 

 
SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Tradície a hodnoty. 
Maďari na 
Slovensku 

5 394 849 5 394 1 794 0,00 € 

Život a dielo I. 
Madácha 

2 844 1 270 1 258 1 028 1 610,00 € 

Tu prežil... - 
Pamätný dom K. 
Mikszátha 

1 287 934 186 406 1 288,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

9 525 3 053 6 838 3 228 2 898,00 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

1 822    0,00 € 

 
SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Galéria Ignáca 
Bizmayera 

798 103 387 0 252,94 € 

Zo starej Modry 40 0 0 0 0,00 € 

Pamätná izba Ľ. 
Štúra 

7 930 71 341 0 3 203,38 € 

Ľudovít Štúr - od 
štúdia k činom 

7 199 36 256 0 9 003,96 € 

Živé remeslo 
hrnčiarske 

387 11 14 0 271,11 € 

Výstavná sieň 2 671 2 1 448 0 360,44 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

19 025 223 2 446 0 13 091,83 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

3 586    0,00 € 

 
SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Aktuálne knižné 
publikácie o 
Rusínoch a pre 
Rusínov 

934 97 934 242 0,00 € 



 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Moderné dejiny 
Rusínov na 
Slovensku 

934 97 934 242 0,00 € 

Rusínska identita vo 
svetle ikon a 
starých písomností 
v géckokatolíckych 
a pravoslávnych 
cirkvách 

934 97 934 242 0,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

2 802 291 2 802 726 0,00 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

323    0,00 € 

 
SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Jar národov - 1848/49 8 350 400 4 800 3 500 1 719,44 € 

SNR v slovenských 
dejinách 0 0 0 0 0,00 € 

Kultúrno-literárne 
tradície 0 0 0 0 0,00 € 

M.R.Štefánik 9 865 730 3 220 6 561 11 442,07 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

18 215 1 130 8 020 10 061 13 161,51 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

20 190    0,00 € 

 
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Hlavná kultúrno-
historická expozícia 10 035 7 002 5 310 6 021 948,00 € 

Umelecko-historická 
expozícia 4 570 3 199 2 180 2 742 870,90 € 

Národopisná expozícia 
v prírode 13 431 9 401 5 596 8 058 7 076,93 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

28 036 19 602 13 086 16 821 8 895,83 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

6 988    0,00 € 

 
SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Expozícia judaík zo 
zbierky Ing. Eugena 
Bárkánya 

3 592 142 719 311 1 993,97 € 

Múzeum židovskej 
kultúry na Slovensku 2 119 580 1 060 706 6 089,64 € 

Stála expozícia v 404 88 404 62 0,00 € 



 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

trnavskej synagóge 

Stála expozícia judaík 
v Malej synagóge 433 83 433 77 0,00 € 

Osudy slovenských 
Židov (stála expozícia 
holokaustu) 

6 405 632 6 405 4 502 0,00 € 

Expozície a výstavy 
spolu 12 953 1 525 9 021 5 658 8 083,61 € 

Iné špecializované 
akcie 1 325    0,00 € 

 
SNM - Prírodovedné múzeum 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Bezstavovce 
Slovenska 

88 714 5 266 17 027 32 637 104 667,66 € 

Fauna Slovenska 0 0 0 0 0,00 € 

Klenoty Zeme 0 0 0 0 0,00 € 

Pravek života 0 0 0 0 0,00 € 

Variácie sveta 
rastlín 

0 0 0 0 0,00 € 

Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme 

0 0 0 0 0,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

88 714 5 266 17 027 32 637 104 667,66 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

16 412    0,00 € 

 
SNM - Spišské múzeum v Levoči 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Radnica 17 124 0 8 024 0 17 049,28 € 

Výtvarná kultúra na 
Spiši 

5 263 0 4 088 0 2 596,63 € 

Dom Majstra Pavla 11 165 0 7 391 0 8 528,45 € 

NKP-Spišský hrad 98 116 0 14 853 0 436 974,83 € 

Kohlwald 0 0 0 0 0,00 € 

Expozície a 
výstavy spolu 

131 668 0 34 356 0 465 149,19 € 

Iné 
špecializované 
akcie 

47 936    0,00 € 

 
SNM - Múzeum Červený Kameň 
 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

Dobové bývanie 
šľachty a historické 
zbrane 

92 905 8 025 19 179 22 888 246 720,80 € 

Hradné podzemie 0 0 0 0 0,00 € 

Expozície a 92 905 8 025 19 179 22 888 246 720,80 € 



 Návštevnosť:  

Expozície: celkom: zahraniční: neplatiaci: do 18 rokov: Výnos: 

výstavy spolu 

Iné 
špecializované 
akcie 

36 685    91 497,45 € 

 
 
Návštevnosť SNM celkom 
 

 celkom: zahraniční: neplatiaci: 
do 18 
rokov: 

Výnos: 

Expozície a 
výstavy: 

776 550 149 880 198 186 189 340 1 755 855,30 € 

Iné 
špecializované 
akcie: 

241 628    373 818,33 € 

spolu: 1 018 178    2 129 673,63 € 
 
 
 
 
 
 



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 23 výstav)  

� SNM  prijímaním výstav a iných kultúrnych aktivít zo zahraničia napomáha rozvoju 

medzinárodnej kultúrnej spolupráce (na pracoviskách SNM bolo prezentovaných 14 

výstav zo zahraničia)   

� SNM rozvojom spolupráce s policajnými zložkami vrátane Interpolu napomáha 

minimalizovaniu nelegálneho obchodovania s kultúrnymi predmetmi 

� SNM ako ústredné metodické, odborno-konzultačné, analyticko-koncepčné 

pracovisko pre oblasť múzejníctva na Slovensku spolupracuje pri realizácii kultúrnej 

politiky štátu v oblasti rozvoja múzeí a galérií vrátane prípravy nových právnych 

predpisov pre 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 

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 

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. 

  

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. 

 

O vyššie uvedených záveroch najlepšie vypovedajú nižšie uvedené, súhrnné tabuľky. Boli vybrané 

iba tie ktorú sú pre túto časť výročnej správy relevantné. 

Spokojnosť s návštevou múzea 

odpovede: celý súbor 

% 

domáci návštevníci 

% 

zahraniční návštevníci 

% 



veľmi spokojný/á 65,1 64,2 68,3 

skôr spokojný/á 29,2 29,9 26,9 

skôr nespokojný/á 2,2 2,2 2,0 

veľmi 

nespokojný/á 

1,3 1,2 1,6 

nevie posúdiť 2,3 2,6 1,2 

 

Spokojnosť s návštevou múzea – podľa jednotlivých múzeí 

spokojnosť: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

veľmi spokojný/á 76,0 75,8 52,9 56,1 69,7 74,6 71,0 74,3 63,9 22,5 53,8 

skôr spokojný/á 20,8 22,1 37,1 37,3 24,8 21,3 25,2 22,6 28,5 58,4 37,3 

skôr nespokojný/á 0,0 1,1 4,3 3,4 2,8 1,4 0,0 1,7 3,5 3,4 2,7 

veľmi nespokojný/á 2,4 0,0 2,9 1,1 0,9 0,8 0,0 1,4 1,4 1,1 1,8 

nevie posúdiť 0,8 1,1 2,9 2,1 1,8 1,9 3,7 0,0 2,8 14,6 4,4 

 

 

Legenda: 

1 Prírodovedné múzeum   6    Múzeum Bojnice 

2 Múzeum židovskej kultúry  7    Múzeum Betliar 

3 Historické múzeum   8    Spišské múzeum 

4 Múzeum Červený Kameň  9    Múzeum ukajinsko-rusínskej kultúry 

5 Múzeá v Martine   10  Múzeum Ľ. Štúra 

11  ostatné múzeá 

 

Spokojnosť s ponukou služieb zo strany múzea (%) 

 veľmi 

spokojný/á 

skôr 

spokojný/á 

skôr 

nespokojný/á 

veľmi 

nespokojný/á 

nevie 

posúdiť 

úroveň stálych 

expozícií 

65,6 28,3 2,7 0,7 2,7 

odborný lektorský 

výklad 

69,3 17,6 2,3 0,9 9,9 

sociálne zariadenie v 

objekte 

34,2 29,5 11,5 7,7 17,0 

aktuálna výstavná 

ponuka 

56,2 31,5 4,3 1,4 6,6 

ponuka propagačno-

informač. materiálov 

a suvenírov 

39,3 36,0 10,1 3,3 11,2 

výška vstupného 40,4 38,5 13,0 3,9 4,1 

 

 
 



Vybrané odpovede na anketové otázky: 
 

Navštívili by ste toto múzeum aj v budúcnosti?  

určite áno 58,8 

asi áno 31,0 

asi nie 3,9 

určite nie 1,3 

neviem 4,9 

 

Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?  

základné 14,5 

stredné bez maturity 12,9 

stredné s maturitou 38,1 

vysokoškolské 34,5 

 

Ako ste celkovo spokojný s dnešnou návštevou múzea?  

veľmi spokojný/á 65,2 

skôr spokojný/á 29,2 

skôr nespokojný/á 2,2 

veľmi nespokojný/á 1,3 

neviem to posúdiť 2,3 

 

Čo Vás inšpirovalo k tejto návšteve múzea?  

odporúčanie známych, rodinných príslušníkov 38,0 

informácie celoslovenských masmédií 13,2 

informácie z miestnych a regionálnych médií 8,5 

plagát, pozvánka, iné propagačné materiály 17,1 

niečo iné  23,2 

 

Už ste niekedy navštívili toto múzeum?  

som tu prvýkrát 49,5 

už som tu bol/bola aspoň raz 21,7 

bol som tu viackrát 28,8 

 

Myslíte si, že sa propagácii tohto múzea venuje dostatočná pozornosť?  

áno 34,3 

nie 26,8 

neviem 39,0 

 

 

 

 


