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1. Identifikácia organizácie 
 
 
Názov:     Slovenské národné múzeum 
Sídlo:     Vajanského nábrežie č. 2,  P.O. BOX 13 
     810 06 Bratislava 16 
 
Rezort:     Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Dátum zriadenia:   1890 
Forma hospodárenie:  Príspevková organizácia  
  
Štatutárny zástupca:  PaedDr. Rastislav Púdelka  
 
Členovia vedenia:    PaedDr. Rastislav Púdelka 
     generálny riaditeľ SNM 
   
     Mgr. Milan Rybecký, CSc. 
     štatutárny zástupca GR SNM, vedecký tajomník 
 
     PhDr. Gabriela Podušelová 
     odborná námestníčka, vedúca Úseku odborného námestníka  
   
     Ing. Tomáš Bodó  

námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky a prevádzky 
 
     Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.  

námestník GR SNM pre Úsek múzeí kultúr národnostných 
menšín 

 
     Mgr. Ján Papco  

námestník GR SNM pre hradné múzea 
 
     JUDr. Marcela Svetlánska  

riaditeľka kancelárie GR SNM 
  

 
 
Telefón:      +421 2 204 69 114 
Fax:      +421 2 204 69 116 
E-mail:      sekretariat@snm.sk, rastislav.pudelka@snm.sk 
WEB stránky:   www.snm.sk 
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Hlavné činnosti organizácie: 
 

1. Akvizičná činnosť – tvorba zbierkového fondu 

2. Odborná správa zbierkového fondu  

odborná evidencia zbierkového fondu 

odborná ochrana zbierkového fondu 

vedecko-výskumná činnosť zameraná na nadobúdanie zbierkových 

predmetov a ich odborné zhodnocovanie a vedecké skúmanie  

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 

Vajanského nábr. 2, P. O. BOX 13 

810 06 Bratislava 16 

Tel:. 02/20469 165, prefix  269 165 

Mobil:   0915 993 302 

E-mail: gabriela.poduselova@snm.sk 

 

Úsek ekonomiky a prevádzky SNM 

Vajanského nábrežie č. 2., P.O. BOX 13 

810 06 Bratislava 16 

Tel.: +421 2 204 69 165, 204 69 167 

E-mail: tomas.bodo@snm.sk  

Ing. Tomáš Bodó 

zástupca generálneho riaditeľa pre Úsek ekonomiky a prevádzky 
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Špecializované múzeá SNM: 
 
SNM-Prírodovedné múzeum 

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 
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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 
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SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – Hrad Modrý Kameň 
Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka 
P.O.BOX 04 
992 01 Modrý Kameň 
Tel.: +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 (do 30. 9. 2010) 
Mgr. Gabriela Hederová, poverená vedením (od 1. 10. 2010) 

    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 
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2. Poslanie a strednodobý výhľad SNM 
 
 

Poslanie Slovenského národného múzea 

 

Základným poslaním SNM je na základe prieskumu a vedeckého  výskumu cieľavedome 

zhromažďovať, ochraňovať, odborne zhodnocovať a vedeckými metódami skúmať 

zbierkové predmety a zbierky, dokumentujúce najmä územie Slovenska, slovenský 

národ a etniká žijúce na tomto území. Poznatky získané nadobúdaním, odborným 

zhodnocovaním a vedeckým skúmaním zbierkových predmetov a zbierok múzeum 

prezentuje verejnosti prostriedkami múzejnej komunikácie. 

 

Strednodobý výhľad Slovenského národného múzea 

 

Slovenské národné múzeum je múzeom s najpočetnejším a najkvalitnejším zbierkovým 

fondom v SR, ktoré popri základných odborných múzejných činnostiach vykonáva aj 

metodickú činnosť vo vzťahu k sústave múzeí SR. Vedúce postavenie SNM v oblasti 

sústavy múzeí  kodifikuje aj zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o múzeách a o galériách“), ktorý zaväzuje 

múzeum aj k vytváraniu a vedeniu centrálnej evidencie zbierkových predmetov 

v múzeách SR. SNM je významnou zložkou kultúrnej infraštruktúry v SR, pričom 

múzeum ponúka široké spektrum služieb určených odbornej a širokej verejnosti. 

Múzeum zároveň plní aj funkcie v oblasti prezentácie národnej kultúry v zahraničí. 

Slovenské národné múzeum sa v strednodobom výhľade v súlade s obsahom materiálu 

prijatého Vládou Slovenskej republiky „Stratégia rozvoja múzeí a galérií na v Slovenskej 

republike do roku 2011“ sa sústredí na plnenie nižšie uvedených úloh s cieľom odstrániť 

postupne negatívne javy v oblasti riadenia a v niektorých základných odborných 

činnostiach: 

 

v oblasti riadenia a organizácie práce 

• na skvalitnenie a zefektívnenie vnútorného rozpočtu SNM s prihliadnutím na 

reálne potreby jednotlivých organizačných zložiek 

• na implementáciu moderných technológií do riadiacich procesov 

• na skvalitnenie výkonov kontrolného systému a vnútorného auditu SNM 

 

 

 



 7 

v oblasti hospodárenia 

• na vytvorenie vnútorného projektového financovanie jednotlivých aktivít 

s dôrazom na projekty celoštátneho charakteru a  nadregionálneho významu 

• na prípravu projektov na obnovu objektov v správe SNM s cieľom znižovania ich 

energetickej náročnosti, odstránenia ich infraštruktúrálnych nedostatkov a pod., 

a efektívneho využitia vnútorných priestorov. Zdroje na ich - štrukturálne fondy 

EU 

• na zefektívnenie a skvalitnenie riadenia s cieľom aplikovať poznatky a výsledky 

auditov uskutočnených v SNM v rokoch 2009-2010 

• na zvyšovanie hospodárnosti pri nakladaní s pridelenými finančnými 

prostriedkami 

 

v oblasti obnovy a rekonštrukcie budov 

• na  pokračovanie v obnove objektov v správe múzea, ktorých obnova je 

financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo 

štrukturálnych fondov EÚ (Bojnický zámok, 1. budova SNM v Martine – Múzeum 

Andreja Kmeťa, objekt depozitára na Mäsiarskej ul. v Levoči),  

• na prípravu predprojektovej prípravy a prípravu obnovy vybraných objektov, 

najmä NKP a ich súčastí, ako aj projektov pripravených na predloženie do 

grantových schém EÚ (Etnografické múzeum v Martine, Hrad Modrý Kameň, 

dostavba vstupného objektu v MURK Svidník, Spišský hrad, kaštieľ v Dolnej 

Strehovej, Múzeum holokaustu v Seredi) 

• príprava obnovy a rekonštrukcie ostatných objektov (sídelná budova SNM 

v Bratislave, parková  architektúra parku v Betliari, hlavná budova Múzea Ľ. Štúra 

v Modre a ďalšie) 

• vytvorenie materiálno-technických podmienok na zlepšenie ochrany a odbornej 

ochrany zbierkového fondu - vytvorenie ústredného preparátorského, 

konzervátorského a reštaurátorského pracoviska SNM,  vybudovanie depozitára 

nábytku v areáli hradu Červený Kameň, depozitárov v rámci areálu Múzea 

slovenskej dediny v Martine 

 

v oblasti akvizičnej činnosti  

• na nadobúdanie zbierkových predmetov mimoriadnej vedeckej, historickej 

a kultúrnej hodnoty, zbierkových predmetov, dokumentujúcich vývoj slovenskej 

spoločnosti v 20. storočí, ako aj zbierkových  predmetov a zbierok  významným 

spôsobom dotvárajúcich pripravované národno-historické  expozície, nadobúdanie 

slovacikálnych dokumentov 
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v oblasti odbornej správy zbierkového fondu  

• príprava a následná postupná realizácia  koncepcie odbornej správy zbierkového 

fondu - budovanie špecializovaného konzervátorsko-reštaurátorského pracoviska 

a technologického a materiálno-technického vybavenia ostatných 

reštaurátorských a konzervátorských dielní SNM, dobudovanie a materiálno-

technické vybavenie depozitárov vo všetkých špecializovaných múzeách SNM 

• zabezpečenie implementácie a prevádzky CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných 

zbierok) prostredníctvom jestvujúceho špeciálneho softwaru ESEZ 4G vrátane 

zabezpečenia školení  odborných zamestnancov múzeí v SR. 

• pokračovanie v budovaní múzejného tezauru  

 

v oblasti vedecko-výskumnej činnosti  

• príprava koncepčného materiálu k realizácii vedy a výskumu v podmienkach SNM 

s cieľom definovať úlohy  

− v oblasti vedeckého zhodnocovania zbierok, zameraného na  sprístupnenie ich 

informačného potenciálu odbornej a širokej verejnosti najmä prostredníctvom       

prípravy a realizácie fontés,  

− v oblasti odbornej ochrany zbierkových predmetov  

− v oblasti nadobúdania zbierkových predmetov  

• pri rozvíjaní muzeológie ako vedy na základe zovšeobecňovania múzejnej praxe  

• výsledky vedeckého výskumu využiť  pri príprave stálych expozícií a ostatných 

prezentačných aktivít múzea najmä prioritných výstav  

• vytvárať podmienky na zapojenie múzea  do jestvujúcich grantových schém  

s cieľom zvýšiť vedeckú úroveň výkonov v oblasti základných odborných činností 

 

v oblasti expozičnej, výstavnej a propagačnej činnosti  

• príprava a realizácia nových stálych expozícií v nosných špecializovaných 

múzeách (Historické múzeum,  Etnografické múzeum, Archeologické múzeum, 

Prírodovedné múzeum) 

• príprava a realizácia výstav, prezentujúcich väčšie tematické celky tak 

z vecného ako aj  časového hľadiska (tzv. prioritné  výstavy SNM), 

• príprava a realizácia výstav s možným komerčne využiteľným potenciálom, 

• posilnenie marketingových a propagačných činností najmä pri tzv. prioritných 

výstavách SNM a na zapojenie sociálnych sietí do PR a marketingu SNM 

• príprava a realizácia projektov pre deti a mládež – pokračovanie projektu Škola 

v múzeu / Veda hrou 

• podpora a rozvoj  spolupráce s Klubom priateľov SNM a jeho činnosti 

• získanie a udržanie silného generálneho partnera SNM, niekoľkých ďalších 

partnerov a významných mediálnych partnerov  
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v edičnej činnosti  

• produkcia publikácii s komplexnými údajmi o SNM,  ako aj o múzeách SR 

(sprievodcovia po múzeách, kalendáriá, programové bulletiny a pod.) 

• skvalitňovanie obsahu periodík SNM a ostatných edičných titulov a ich lepšie 

komerčné využitie a distribúciu najmä vydávaných periodík  

• vydávanie katalógov  a informačných materiálov k výstavám najmä nosným 

výstavným projektom SNM  

• zvyšovanie využívania www portálu SNM a v jeho rámci SNM TV, ako aj 

digitálnych médií,  

• vydávanie elektronických  publikácií, najmä na publikovanie katalógových 

výstupov (fontés) 

 

v odborno-metodickej činnosti 

• intenzifikácia, zefektívnenie a skvalitnenie odborno-poradenskej činnosti SNM 

smerom k múzejnej obci najmä prostredníctvom 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 tretej generácie financovanej z Európskeho sociálneho 

fondu, ktorého programy a výsledky  poskytnú  dlhodobú platformu na kvalitné 

celoživotné vzdelávanie slovenských múzejníkov a museum advokacy 
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom 
a jeho plnenie. 

 
 

 Slovenské národné múzeum, v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa           

20. 12. 2000 neuzatváralo v roku 2010 s ústredným orgánom štátnej správy, ktorý ho 

zriaďuje,  kontrakt. 

 

Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na 

rok 2010 

 

 Slovenské národné múzeum nemá v tomto roku uzavretý Kontrakt 

s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 
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3.1  Činnosti / produkty organizácie a ich 
náklady 
 
 

Priložená tabuľka poskytuje komplexné údaje o základných odborných činnostiach a ich 

výsledkoch – počtoch jednotlivých aktivít, ktoré múzeum vykonáva v súlade s napĺňaním 

svojho poslania, stanovenom všeobecnými právnymi predpismi a vnútroinštitucionálnymi 

právnymi predpismi. Podrobné údaje o jednotlivých činnostiach sú uvedené v časti            

8. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia. Náklady spojené s realizáciou činnosti múzea 

a tvorbou produktov múzea sú uvedené v časti 3.2 Rozpočet organizácie. 

 
Sumárny prehľad údajov o činnosti Slovenského národného múzea 
Sumár  
Kategória údajov: Vykazovaný rok: 

2010 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet ks 
zbierkových predmetov: 

3 899 998 

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie – skatalogizované - počet ks 
zbierkových predmetov: 

3 791 804  

Nárast zbierkového fondu - počet ks zbierkových predmetov: 4 873 
Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov- počet ks 
zbierkových predmetov: 

108 194 

Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky: 146 843 
Celkový počet expozícií: 59 
  z toho nové expozície: 1 
Celkový počet výstav: 184 
z toho: vlastné: 93 
  prevzaté: 36 
  dovezené zo zahraničia: 8 
  vyvezené do zahraničia: 19 
  reprízy: 27 
Celkový počet iných kultúrnych podujatí: 1 808 
Celkový počet návštevníkov: 997 709 
Celkový počet pracovníkov: 471,6  
Príspevok na činnosť [€]: 8 645 175,43 

Bežný transfer [€]:            8 104 370,43 

Vlastné výnosy    2 490 086,61 

Výnosy celkom 12 248 345,91 
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3.2 Rozpočet organizácie 

 

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu SNM 

 

Listom č. MK-269//2010-103/18156 zo dňa 28.12.2010 boli vykonané posledné 

úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre SNM – múzeá a galérie 

(08.2.0.6) platné k 31.12.2010, a listom č. MK-269//2010-103/18119 zo dňa 

27.12.2010 boli vykonané posledné úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 

pre SNM – Múzeá národnostných kultúr (08.2.0.8) platné k 31.12. 2010, 

nasledovne: 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (v €) 

SNM Príjmy Schválený Upravený Čerpanie % 

Rozpočet   
k 31.12.2010 na BV 5 607 919,00 8 104 370,43 8 104 370,43 100,00 
  na KV 2 674 435,00 540 805,00 540 805,00 100,00 
Príjmy celkom:   8 282 354,00 8 645 175,43 8 645175,43 100,00 
            
Program Výdavky         
08S0106 na BV 5 607 919,00 6 477 656,00 6 254 358,97 96,55 
z toho  8206 4 357 256,00 5 228 701,00 5 005 403,97 95,73 
z toho  8208 1 250 663,00 1 248 955,00 1 248 955,00 100,00 
            
08T0103 na BV 0,00 439 308,00 420 295,40 95,67 
  8206 0,00 354 608,00 339 295,40 95,68 
  8208 0,00 84 700,00 81 000,00 96,63 
            
08T0104 na BV 0,00 39 000,00 23 023,40 59,03 
  8206 0,00 39 000,00 23 023,40 59,03 
  8208 0,00 0,00 0,00   
            
08T0105 na BV 0,00 211 406,43 204 000,00 96,50 
  8206 0,00 211406,43 204 000,00 96,50 
  8208 0,00 0,00 0,00   
            
08T0106 na BV 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 
  8206 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 
  8208 0,00 0,00 0,00   
      
08T0108 na BV 0,00 933 000,00 933 000,00 100,00 
  8206 0,00 820 000,00 820 000,00 100,00 
  8208 0,00 113 000,00 113 000,00 0,00 
            
celkom: na BV 5 607 919,00 8 104 370,43 7 838 677,77 96,72 

08S0106 
na KV 
08206 2 674 435,00 37 635,59 0,00  

08S0106 
na KV 
08208 0,00 26 400,00 26 400,00 100,00 

08T0103 na KV 0,00 117 486,07 8 884,88 7,57 
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08206 

08T0105 
na KV 
08206 0,00 84 283,34 52 283,34 62,04 

08T0106 
na KV 
08206 0,00 29 000,00 29 000,00 100,00 

08T0106 
na KV 
08208 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 

08T0108 
na KV 
08206 0,00 238 000,00 196 868,30 82,72 

            
celkom:  na KV 2 674 435,00 540 805,00 321 436,52 59,44 

            

Výdavky celkom:   8 282 354,00 8 645 175,43 8 160 114,29 94,39 
 

  Rozpočet Čerpanie % 
 
Príspevok zo ŠR spolu 

 
8 104 370,43 

 
7 838 677,77 

 
96,72 

z toho:       

A. Prvok 08S0106  
- bežné výdavky celkom 

6 477 656,00 6 254 358,97 96,56 

– v tom: mzdy, platy, 
služobné príjmy 08206 

2 903 654,00  2 903 654,00 100,00 

– v tom: mzdy, platy, 
služobné príjmy 08208 

525 350,00 525 350,00 100,00 

 

Plnenie záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných projektov 

a konkrétnych aktivít je podrobne uvedené v tabuľkách č. 10 a 11 v prílohe hodnotenia 

činnosti. V decembri bolo SNM rozpočtovými opatreniami v celkovom počte 14, 

pridelených 155 121,66 EUR na kapitálové výdavky a 144 977,43 na bežné výdavky vo 

viacerých prvkoch, ktoré boli súčasne krátené o 193 691,50 EUR v Projekte 

informatizácie kultúry v prvku 08T0105, ktoré SNM získalo ešte v máji 2010. Nebol preto 

reálny predpoklad, že do konca roka 2010 budú splnené všetky záväzné ukazovatele 

rozpočtu SNM a finančné prostriedky neboli k 31.12.2010 vyčerpané v súlade so 

záväznými ukazovateľmi v plnej výške.  

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 v oblasti bežných výdavkov 

SNM dosiahlo čerpanie 96,72%. Najnižšie je v prvku 08T0104, kde kultúrne aktivity 

v zahraničí prebiehajú. 

 Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 v oblasti kapitálových 

výdavkov zostali nedočerpané najmä v prvkoch 08T0103 v Cezhraničnom projekte – 

TRA-KER, Modra a 08S0106 na rekonštrukčných prácach kotolní na Žižkovej ulici 

v Bratislave, v Myjave a Projektovej dokumentácii ROB-LE. Čerpanie záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu určených na jednotlivé investičné akcie sú podrobne 

hodnotené v časti 1.1.5. – Kapitálový transfer.  
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Rozpočtové opatrenia 

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie     

Rozpočtové opatrenie  BV – schválený rozpočet  

Listom č. MK-269/2010-103/224 zo dňa 29.01.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie, Bežné výdavky                              4 357 256 € 

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania        

                  2 923 654 € 

priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov                    428 osôb 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/KV: 

Listom č. MK-269/2010-103/3038 zo dňa 1.3.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zníženie KV:                       - 2 674 435,- €    

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie   

SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity ( IA: 3 160)  v čiastke:        -18 921 € 

SNM – NKP Hrad Červený Kameň, Častá – depozitár ( IA: 23)  v čiastke:     -2 655 514 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/KV: 

Listom č. MK-269/2010-103/5014 zo dňa 7.4.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:                              29 000,- €     

Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov   

SNM – Akvizície zbierkových predmetov ( IA: 15 720)                                      29 000 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/BV: 

Listom č. MK-269/2010-103/ zo dňa 7.4.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                        1 759 500,- €    

Finančné prostriedky sú účelovo určené na: 

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  vo výške          363 500 €  

Názov aktivity: 

- Výstava Levočská Biela Pani. Historické, kultúrne a umelecké súvislosti          58 000 € 

- Nové akvizície SNM z rokov 1989 – 2009 (výstava a katalóg)                        20 000 € 

- Štefánik – muž, ktorý sa zhováral s hviezdami                                             51 000 € 

- Naše kresťanské mená                                                                               21 500 € 

- Seminár geológov múzeí SR a ČR                                                                 3 000 € 
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- Výprava do stredoveku                                                                              15 000 €  

- Majstri ducha / Dejiny vedy a techniky na Slovensku                                  145 000 €  

- Pamiatky a múzeá revue pre kultúrne dedičstvo na rok 2010 /59.ročník         50 000 €  

Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí                        22 000 €  

Názov aktivity: 

Zahraničná prezentácia výstavy - Svetom, moje, svetom...                                6 000 €   

Inšpirácie ľudovým šperkom                                                                          16 000 €    

Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

                         4 000 €  

Názov aktivity:  

Projekt akvizície knižničných fondov Ústrednej knižnice SNM BA                         4 000 € 

Prvok 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011  

                  1 370 000 €  

Názov aktivity:   

- Hrad 2010: Expozície na Bratislavskom hrade                                           1 100 000 € 

- Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska (botan.-zoolog. časť)-dokončenie 1. etapy, 

  Príbeh života  (paleontologická časť) - zahájenie 2. etapa                                 5 000 € 

- Škola v múzeu/ veda hrou                                                                           50 000 € 

- 25. konferencia Asociácie múzeí v prírode - rokovanie predsedníctva AEOM 

   na Slovensku, príprava a tlač propagačného materiálu „Múzeá v prírode na  

   Slovensku“                                                                                                13 000 € 

- Odborné uloženie zbierok SNM-MAK v nových priestoroch z dôvodu celkovej  

   rekonštrukcie objektu Múzea Andreja Kmeťa v rámci ROP                             60 000 €                                                               

- Modernizácia výstavného a expozičného priestoru Gotického paláca  

   na hrade Krásna Hôrka                                                                               50 000 €                                                                                                                       

- Reštaurovanie dreveného obloženia stien miestnosti č. 404                            20 000 €  

- Archeologický skanzen v SNM – Archeologickom múzeu, II. Etapa realizácie    12 000 € 

- Odborné uloženie zbierkových predmetov z dôvodu celkovej rekonštrukcie objektu    

  Spišského múzea v Levoči, Mäsiarska ulica 18 v rámci ROP                            50 000 €                                                              

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/KV: 

Listom č. MK-269/2010-103/5711 zo dňa 19.4.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:                            238 000,- €    

Prvok 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 

a účelovo určené na tieto aktivity: 

- SNM- Dokončenie výstavby usadlosti z Turčeka       IA č. 24 049                    31 000 € 

- SNM – Kamerový systém v expozíciách – NKP         IA č. 25 299                      7 000 € 

- SNM – Zázrak prírody – Biodiverzita SR I. etapa       IA č. 24 045                 200 000 €                 
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Rozpočtové opatrenie č. 5/BV: 

Listom č. MK-269/2010-103/7055 zo dňa 13.5.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                            200 000,- €   

Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry   

a účelovo určené na tieto aktivity: 

„CEMUZ – Centrálna evidencia múzejných zbierok“                                        200 000 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/KV: 

Listom č. MK-269/2010-103/ zo dňa 4.6.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:                  23 783,34 €    

Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  

a  účelovo určené na: 

- SNM – Nákup samoobslužných informačných terminálov  IA č. 25 506        23 783,34 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7/BV: 

Listom č. MK-269/2010-103/8847 zo dňa 18.6.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                   120 000,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie 

- Na zabezpečenie pokrytia obligatórnych výdavkov                          120 000 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8/BV: 

Listom č. MK-269/2010-103/8874 zo dňa 21.6.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                197 691,50 €   

Prvok 08T0105- Projekt informatizácie kultúry 

a účelovo určené na tieto aktivity: 

- Na zabezpečenie  úpravy vstupenkového systému pre časovo obmedzené vstupy 

                                                                                                             193 691,50 €                                                                     

- Na zakúpenie licencií pre 4 zariadenia samoobslužných informačných terminálov         

                                                                                                                4 000,00 €  

Rozpočtové opatrenie č. 9/KV: 

Listom č. MK-269/2010-103/8855 zo dňa 21.6.2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:           28 500,- €   

Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  

a účelovo určené na: 
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- SNM – Nákup dotykových pokladní ET-500/16 ks        IA č. 25 553                28 500 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/BV-KP 

        Listom č. MK-269/2010-103/12705 zo dňa 16. 9. 2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:          95 924,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- zúčtovanie vyzbieraných kultúrnych poukazov k 31. 7. 2010 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/KV 

        Listom č. MK-269/2010-103/15298 zo dňa 12. 11. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:          32 000,- €   

Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  

a účelovo určené na: 

- realizáciu projektu CEMUZ - Centrálna evidencia múzejných zbierok pre Múzeum 

bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý kameň, zaregistrovanej v Registri investícii MK 

SR pod číslom 13 430. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12/BV-P 

        Listom č. MK-269/2010-103/15781 zo dňa 26. 11. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zníženie BV:                            -20 000,- €   

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  

SNM – Generálne riaditeľstvo, „Nové akvizície SNM z rokov 1989-2009 (výstava 

a katalóg) 

 

Rozpočtové opatrenie č. 13/BV-P 

        Listom č. MK-269/2010-103/17065 zo dňa 1. 12. 2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                    17 000,- €   

Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí  

a účelovo určené na: 

- projekt „Košický zlatý poklad“                                                                   17 000,- € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 14/BV-P 

        Listom č. MK-269/2010-103/17021 zo dňa 6. 12. 2010 boli SNM rozpísané záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 
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Zníženie BV:             -193 691,50 €   

Prvok 08T0105 –  Projekt informatizácie kultúry 

SNM – Generálne riaditeľstvo, „Na zabezpečenie úpravy vstupenkového systému pre 

časovo obmedzené vstupy“                                                                   -193 691,50 €                      

 

Rozpočtové opatrenie č. 15/BV 

           Listom č. MK-269/2010-103/12011 zo dňa 21. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zníženie BV:               - 550 000,- € 

Prvok 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérii v SR do roku 2011  

z projektu „Hrad 2010: expozície na bratislavskom hrade“                         - 550 000,- €          

Zvýšenie KV:                  550 000,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

Na „Bežné výdavky celkom“                                                                      550 000,- €                

 

Rozpočtové opatrenie č. 16/BV 

        Listom č. MK-269/2010-103/15690 zo dňa 21. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zníženie BV:                  -20 000,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

určené na: 

- SNM – Historické múzeum, presun z kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania                                                                      -20 000,- €   

 

Rozpočtové opatrenie č. 17/KV 

        Listom č. MK-269/2010-103/18001 zo dňa 22. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:               155 121,66 €   

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- SNM – Rekonštrukcia kotolne, Žižkova 20, zaregistrované v Registri MK SR 22152, 

prvok 08S0106                                                                                          7 784,09 € 

- SNM – Projektová dokumentácia ROB-LE, Bojnice, MT, M. Kameň zaregistrované 

v Registri MK 24691, prvok 08S0106                                                           8 151,50 € 

- SNM - Rekonštrukcia kotolne, Myjava, zaregistrované v Registri MK SR 26304, prvok 

08S0106                                                                                                    21 700,- € 

- SNM – Cezhraničný projekt – TRA-KER, Modra, zaregistrované v Registri MK SR 26306,  

prvok 08T0103                                                                                        117 486,07€ 
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Rozpočtové opatrenie č. 18/BV, KP 

        Listom č. MK-269/2010-103/17963 zo dňa 22. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:          25 101,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- zúčtovanie vyzbieraných kultúrnych poukazov za obd. august – november 2010 

                                                                                                   25 101,- €  

Rozpočtové opatrenie č. 19/BV 

        Listom č. MK-269/2010-103/18130 zo dňa 27. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:          80 420,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- opravu bleskozvodu                                                                                  5 000,- € 

- havarijné stavy v múzeu Betliar                                                               35 000,- € 

- havarijné stavy v múzeu Červený Kameň                                                  20 800,- € 

- havarijné stavy v múzeu na Žižkovej ulici                                                  19 620,- € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 18/BV, P 

        Listom č. MK-269/2010-103/18111 zo dňa 27. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:          11 108,- €   

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  

a účelovo určené na: 

- finančné prostriedky na cezhraničný projekt – TRA-KER                              11 108,- €   

 

Rozpočtové opatrenie č. 18/BV, P 

        Listom č. MK-269/2010-103/18156 zo dňa 28. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                   7 406,43 €   

Prvok 08T0105 –  Projekt informatizácie kultúry 

a účelovo určené na: 

- finančné prostriedky na zabezpečenie projektu informatizácie                      7 406,43 €    

 

08.2.0.8 Národnostná kultúra  

Rozpočtové opatrenie  BV – schválený rozpočet  

Listom č. MK-269/2010-103/224 zo dňa 29.01.2010 boli SNM – múzeám menšín 

rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 
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Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie, Bežné výdavky                              1 250 663 € 

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania         

 375 350 € 

priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov                                        64 osôb 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/BV: 

Listom č. MK-269/2010-103/2383 zo dňa 10.2.2010 boli SNM – múzeám menšín 

rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

Presun finančných prostriedkov z kategórie 630 do kategórie 610:                 130 000 €   

   

Rozpočtové opatrenie č. 2/KV: 

Listom č. MK-269/2010-103/5013 zo dňa 7.4.2010 boli SNM – múzeám menšín 

rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:             8 000,- €   

Prvok 08T0106- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

- SNM – Akvizície zbierkových predmetov ( IA: 15 714)                                    8 000 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/BV: 

Listom č. MK-269/2010-103/5238 zo dňa 7.4.2010 boli SNM – múzeám menšín 

rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                  194 000,- €   

a účelovo určené na tieto aktivity: 

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  

- Múzeá kultúr menšín, Múzeá a etniká VI. – Ohýbaj ma mamko                      73 000 € 

- Rómske osobnosti                                                                                        8 000 € 

Prvok 08T0108 – Stratégia múzeí a galérií v SR do roku 2011 

- Strechy v skanzene, obnova expozície v prírode- Múzeum ukrajinskej kultúry 

SNM vo Svidníku                                                                                          67 000 €                                                                                                                     

- dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18. -19. storočia z lokality  

  Nižný Tvarožec (3. - posledná etapa reštaurovania)                                      16 000 €                                                                          

- Múzeá kultúr menšín, Inštalovanie interiéru a exteriéru nemeckého domu                                               

v Múzeu slovenskej dediny v Martine                                                             30 000 € 

                                                                                      

Rozpočtové opatrenie č. 4: 

Listom č. MK-269/2010-103/ zo dňa 7.4.2010 boli SNM – múzeám menšín 

rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Úprava – zvýšenie počtu zamestnancov zo 64 na 67 osôb 
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Rozpočtové opatrenie č. 6/BV: 

Listom č. MK-269/2010-103/8848 zo dňa 18.6.2010 boli SNM – múzeám menšín 

rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:             5 000,- €   

Prvok 08S0106- Múzeá a galérie  

- Odstránenie havarijného stavu budovy v objekte  Pamätného domu Kálmána 

 Mikszátha v Sklabinej                                                                                   5 000 €     

   

 Rozpočtové opatrenie č. 7/KV, BV 

           Listom č. MK-269/2010-103/10306 zo dňa 31. 8. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zníženie BV:          - 8 090,- € 

Zvýšenie KV:             8 090,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- investičnú akciu SNM – „Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii“, zaregistrovanej 

v Registri investícii MK SR pod číslom 22 398. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8/BV 

           Listom č. MK-269/2010-103/12705 zo dňa 16. 9. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                     1 140,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- zúčtovanie vyzbieraných kultúrnych poukazov k 31. 7. 2010                           1 140 € 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/KV 

           Listom č. MK-269/2010-103/16262 zo dňa 19. 11. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie KV:                    18 310,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- investičnú akciu SNM – „Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii“, zaregistrovanej 

v Registri investícii MK SR pod číslom 22 398.                                             18 310,- €   

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/BV 

        Listom č. MK-269/2010-103/15690 zo dňa 22. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                            20 000,- €   
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Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

určené na: 

- SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, presun na kategóriu 610 – Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                             20 000,- €   

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/BV, KP 

        Listom č. MK-269/2010-103/17962 zo dňa 22. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                                242,- €   

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie  

a účelovo určené na: 

- zúčtovanie vyzbieraných kultúrnych poukazov za obdobie august – november 2010 

                       242,- €   

Rozpočtové opatrenie č. 12/BV 

        Listom č. MK-269/2010-103/18119 zo dňa 27. 12. 2010 boli SNM rozpísané 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 nasledovne: 

Zvýšenie BV:                             3 700,- €   

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  

určené na: 

SNM – Rekonštrukcia kaštieľa I. Madácha                                                       3 700,- €        

 

       Celkom bol príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2010 pre 08.2.0.8  

Národnostná kultúra a  08.2.0.6 Múzea a galérie k 31.12.2010 upravený na  

8 645 175,43 €, skutočný príspevok zaslaný  z  MK SR predstavuje sumu 

8 645 175,43 €, čo činí 100 % z ročného rozpočtu. 

 

3.2.1 a) Prevádzkové dotácie - bežný transfer 
 
 
SNM ako celok 
 

Rozpočet  po všetkých vykonaných úpravách k 31.12.2010 včítane prioritných 

projektov  a jeho plnenie v príjmovej časti bol nasledovný:                                                                                                

 
Upravený rozpočet  
2010 rok 2010 (v €) 

Bežný transfer 8 104 370  8 104 370 
Kapitálový transfer 540 805 540 805 
spolu 8 645 175 8 645 175 
Vlastné zdroje        2 606 499                       2 490 087 
Sponzorské 0 219 399 
Zahraničné granty (EHP+NK) 0 450 
Transfery kapitálové z EFRR (EÚ) 0 42 264 



 23 

Granty (APVV) 0 0 
Príjmy celkom: 11 251 674 11 397 375 
 
            V príjmovej časti bežného transferu zo štátneho rozpočtu sme dostali 100 % 

príspevku z upraveného rozpočtu roku 2010. Príjmy z vlastných zdrojov k  upravenému 

rozpočtu sme splnili  na 95,53 %.  Ak porovnáme celkové príjmy za hodnotené obdobie 

s rokom 2009, tak  boli nižšie  o 14,09  %. Príjmy  BT k celkovým príjmom tvoria 71,11 

%. 

Výdavková časť  je podrobne rozanalyzovaná v ďalšej časti tohto hodnotenia 

činnosti a hospodárenia organizácie.  

Tým, že Slovenské národné múzeum má právnu formu – štátna príspevková 

organizácia - a vedie účtovníctvo podľa platnej metodiky (podľa Opatrenia MF SR                

z 8. 8. 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce 

a vyššie územné celky), v tomto bode hodnotenia bude vykonaná analýza nákladov za 

rok 2010.     

Porovnanie celkových nákladov (v €) 

 
rok 2009 rok 2010 

Spotrebované nákupy  sk.50 1 370 959 1 315 902 
Služby                        sk.51 2 678 281 2 995 109 
Osobné náklady           sk.52 5 630 692 5 641 448 
Dane a poplatky          sk.53 50 124 82  380 
Ostatné náklady          sk.54 622 372 323 342 
Odpisy                        sk.55, 56, 57, 59  2 134 120 1 838 387 
NÁKLADY CELKOM 12 486 548 12 196 568 

 

 V roku 2010 celkové náklady boli nižšie o 289 980 €, t. j. o 2,32 % 

v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V skupinových účtoch 51, 52, 53  boli náklady 

vyššie. Nárast sme zaznamenali v nákladoch za  služby o 401 493 € za reštaurovanie 

zbierkových predmetov. Mierne zvýšenie sa prejavilo v osobných nákladoch o 0,19%, 

konkrétne  odchodné, odstupné a  nemocenské dávky. Ďalšie zvýšenie sa prejavilo 

v nákladovej položke dane z nehnuteľností, ktorá sa zvýšila o 37 694 €, t.j.  o 97,82%, 

čo bolo spôsobené zaúčtovaním dane z nehnuteľnosti z roku 2009 v I. polroku 2010, 

kedy bola  vykonaná aj ich úhrada.  Vysokú položku tvoria  pokuty, penále a  úroky 

z omeškania (1.časť), ktorú SNM uhradilo za porušenie finančnej disciplíny  Správe 

finančnej kontroly BA, v zmysle  rozhodnutia z vládneho auditu za roky 2006 až 2008 

a to vo výške 116 643,65 €. V ostatných nákladových skupinách sme zaznamenali 

zníženie.  

Náklady na spotrebované nákupy (v €) 

 
rok 2009 rok 2010 

Spotreba materiálu 464 659 440 200 
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Spotreba energie 815 716 786 909 
Predaný tovar 90 584 88 793 
SPOLU 1 370 959 1 315 902 

 

V skupine 50 - spotrebované nákupy  poklesli  náklady o 55 057 €, t. j. 4,02 % 

v porovnaní s rokom 2009. Táto skupina tvorí z  celkových nákladoch 10,79 %. Zníženie 

nákladov ovplyvnilo zníženie nákladov  na spotrebu materiálu: za rok 2010 bola 

spotreba nižšia o 24 459 €, t. j. o 5,26 % z dôvodu nakúpenia materiálu len na 

najnevyhnutnejšie potreby. Náklady na energie poklesli  o 28 807 €, t.j. o 3,53 %. 

Poklesli  aj náklady na predaný tovar 1 791 €, t. j.  1,98% z dôvodu  zníženého predaja 

tovaru v porovnaní s rokom 2009. 

Náklady na spotrebované služby (v €) 

 
rok 2009 rok 2010 

Opravy a údržba 461 865 809 466 
Cestovné 79 953 53 674 
Náklady na reprezentáciu 12 607 10 420 
Služby 2 123 856 2 121 549 

SPOLU 2 678 281 2 995 109 

 

 Náklady v skupine spotrebované služby spolu dosiahli v roku 2010 sumu 

2 995 109 € a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 sú vyššie  o 316 828 €, t. j. 

11,83 %. Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 347 601 €, t. j. 75,26 % v porovnaní 

s obdobím roka 2009. V nich sú zahrnuté náklady na realizáciu prioritných projektov 

najmä prípravu expozícii SNM na Bratislavskom hrade, čo sa prejavilo zvýšením 

nákladov na reštaurovanie zbierkových predmetov o 401 493 €. Pokles nastal 

v nákladoch na opravu VT , prevádzkových strojov,  zariadení a budov - ostatné objekty. 

 Náklady na cestovné dosiahli v hodnotenom období výšku 53 674 € 

a v porovnaní s obdobím roku 2009 boli nižšie o 32,87 %, čo zodpovedá sume 26 279 €. 

Z toho cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty poklesli o 21 997 €.  Celkový 

počet  pracovných ciest  do zahraničia  bol 138 s výškou nákladov  28 573,52 € a 

s počtom účastníkov 262. Zahraničné pracovné cesty boli zamerané na prehĺbenie 

spolupráce s kultúrnymi inštitúciami, ale aj jednotlivcami a  na prezentáciu aktivít SNM.  

Pokles sme zaznamenali aj v nákladoch  na tuzemské cestovné vo výške 3 809 €.      

 Náklady na reprezentáciu dosiahli  v roku 2010 výšku 10 420 € a  

v porovnaní s rokom 2009  sú nižšie o 2 186 €, z dôvodu, že občerstvenia na 

vernisážach a sprievodných podujatiach boli zabezpečované väčšinou sponzormi, alebo 

neboli poskytnuté.  

Náklady na služby poklesli o 2 308 €, t. j. o 0,11 %. Výraznejší pokles sme 

dosiahli v službách za inzerciu a propagáciu  v sume 44 509 €, v nákladoch za tlač 

a polygrafické práce v sume 14 582 €, v ostatných službách  v sume 31 769 €, 
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v nákladoch za štúdie, posudky v sume 22 879 € a  v ostatných špeciálnych  službách 

v sume  92 647 €. Pokles nastal aj v odmenách za autorské honoráre v sume 31 129 €. 

Nárast sa prejavil v nákladoch  za nájomné budov v sume 77 379 €,  za reprografické 

služby v sume 21 213 €, za inštalácie a deinštalácie výstav v sume 76 869 €  a za 

remeselnícke služby.  

Osobné náklady (v €) 

 
rok 2009 rok 2010 

Mzdové náklady 4 067 175 4 055 728 
Zákonné poistenie 1 287 907 1 284 093 
Sociálne náklady 275 610 301 627 
SPOLU 5 630 692 5 641 448 

 

 Osobné náklady celkom dosiahli v roku 2010 vyššiu sumu o 10 756 €, t. j. 

o 0,19 % v porovnaní s rovnakým obdobím r. 2009, čo sa prejavilo v sociálnych 

nákladoch. Mzdové náklady poklesli o  11 447 €, pri priemernom prepočítanom stave 

zamestnancov 474,6 osôb (rok 2009  - 471,6 osôb)  a  priemernej  mesačnej mzde 

661 € (rok 2009 - 668 €). V hodnotenom období pracovný pomer v SNM uzatvorilo 

148  a rozviazalo 142 zamestnancov. Výška mzdových nákladov tvorí 33,25 % 

z celkových nákladov.                                                               

Zákonné poistenie za rok 2010 bolo vo výške 1 284 093 € a tvorí 10,53 % 

z celkových nákladov. Jeho výška závisí od výšky mzdových nákladov. 

Sociálne náklady boli vyššie o 26 017 € t.j. 9,44% oproti roku 2009. Výšku 

sociálnych nákladov ovplyvňuje aj povinný príspevok organizácie na stravovanie  (55%  

nákladov stravnej jednotky), ktorý  dosiahol za hodnotené obdobie výšku 208 997 €. 

Náklady na odstupné dosiahli výšku 16 097 €. Náklady na odchodné a nemocenské 

dávky  stúpli oproti roku 2009 o 6 056 €. 

Ostatné náklady   (v €) 

 
rok 2009 rok 2010 

Dane a poplatky   53 50 124 82 380 
Ostatné náklady   54 622 372 323 342 
Odpisy, rezervy    55, 56, 57, 2 134 120 1 838 387 
SPOLU: 2 806 616 2 244 109 
 
 Ostatné náklady celkom boli nižšie o 562 507 €, t. j. 20,04 %. Pokles sme 

zaznamenali  pri  skupinách 54 – 57 týchto nákladov v porovnaní s rokom 2009. Nárast 

bol v skupine 53 z toho dôvodu, že  daň z nehnuteľnosti bola vykazovaná v účtovníctve 

z roku 2009 v I. polroku 2010 a vzrástla o 37 694 €. V skupine 54 – ostatné náklady bol 

nárast v položke pokuty, penále a úroky z omeškania vo výške 116 643,65 € (1. splátka) 

v zmysle rozhodnutia Správy finančnej kontroly za výsledky z vykonaného vládneho 

auditu rokov 2006, 2007, 2008. Odpisy majetku poklesli  o 7, 36 % (t. j. 128 940 €) 
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oproti roku 2009. V hodnotenom období sa znížila tvorba rezervy na nevyčerpanú 

dovolenku, treba podotknúť, že  sa zvýšila  disciplína v čerpaní zákonných dovoleniek.  

 

3.2.1 b) Dotácie na investície - kapitálový transfer 

 

 Slovenskému národnému múzeu v rámci rozpisu záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 bol pridelený rozpočet účelovo 

určený ako kapitálový transfer:  

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 

1. 2408S0106 / 3160 (program / číslo investičnej akcie v registri investícií MF SR) 

    SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity            18 921,00 €   

2. 2408S0106 / 23 

    SNM – NKP Hrad Červený Kameň, Častá, depozitár                   2 655 514,00 € 

    

 V rokoch 2005, 2008 a 2009 neboli vyčerpané finančné prostriedky 

a mohli byť použité na financovanie týchto investičných akcií v roku 2010:    

 

3. 2408S0106 / 3156 (zdroj 1315)  

    Rekonštrukcia kúrií 14-16, Bratislava      

    nevyčerpaný rozpočet z roku 2005                   76 118,80 €   

4. 2408S0106 / 3160 (zdroj 1318)  

             SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity     

             Nevyčerpaný rozpočet z roku 2008                     141 488,01 € 

5.           2408S0106 / 24 691 (zdroj 1319)  

    SNM – Projektová dokumentácia k ROP,LE, BOJ, MT, M. Kameň 

    zostatok rozpočtu z roku 2009                         1 261,62 €  

6. 2408S0106 / 24 687  (zdroj 1319)            

    SNM – Program cezhraničnej spolupráce PR-SR, vstup. objekt     

    nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                              25 000,00 € 

7. 2408T0108 / 20 807 (zdroj 1319)             

    Najstaršie dejiny Slovenska         

 nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                               25 000,00 € 

8. 2408T0106 / 15 720 (zdroj 1319)             

    Nákup zbierkových predmetov  

    nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                           1 312,05 € 

9. 2408T0106 / 24 389 (zdroj 1319)             

 SNM – Nákup slovacík zo zahraničia  
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    nevyčerpaný rozpočet z roku 2009      5 530,00 € 

10. 2408T0103/ 23 342 (zdroj 1319)             

 Svet na odchode   

    nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                    18 000,00 €  

11. 2408T0108 / 24 047 (zdroj 1319)             

 SNM – El. pož. signalizácia SNM-Múzeum Betliar        

    nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                               63 700,00 €  

12. 2408T0108 / 24 048 (zdroj 1319)             

 SNM – Modern. poplach.syst. a PTV SNM-Múzeum Betliar   

    nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                               45 000,00 €  

13. 2408T0108 / 24 054 (zdroj 1319)             

 SNM – Úložný mobiliár do depozitára (SNM-MČK) 

 nevyčerpaný rozpočet z roku 2009             24 000,00 €  

14. 2408T0108 / 24 043 (zdroj 1319)             

 SNM – Expozícia SNM na Bratislavskom hrade  

              nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                   1 170 000,00 €  

15. 2408T0108 / 24 046 (zdroj 1319)             

 SNM – NKP Spišský hrad – projektová dokumentácia  

              nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                             120 000,00 €  

16. 2408T0108 / 24 055 (zdroj 1319)             

 SNM – Modernizácia osvetlenia expozícii - Levoča  

              nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                    46 620,00 €  

17.         2408T0108 / 24 045 (zdroj 1319)      

              SNM – Zázrak prírody – Biodiverzita SR, 1.etapa 

              nevyčerpaný rozpočet z roku 2009             89 790,00 € 

V priebehu roku 2010 rozpočtovými opatreniami SNM získalo od MK SR ďalší 

kapitálový príspevok na tieto investičné akcie:  

 

18.  2408T0106 / 15 720 (zdroj 111) 

    SNM – Akvizície zbierkových predmetov            29 000,00 €  

19.  2408T0108 / 25 335, (24 049) (zdroj 111 ) 

    SNM – Múzeum slovenskej dediny – Turček 3.etapa                      31 000,00 €  

20.  2408T0108 / 25 299 (zdroj 111) 

    SNM – Kamerový systém v expozíciách – NKP (SNM-MČK)               7 000,00 €  

21.  2408T0108 / 24 045 (zdroj 111) 

    SNM – Zázrak prírody – Biodiverzita SR, I. etapa                         200 000,00 €     

22.  2408T0105 / 28 506 

    SNM – Nákup samoobslužných inf. terminálov                      23 783,34 €  

23.  2408T0105 / 25 553 (zdroj 111) 
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    SNM – Nákup dotykových pokladní ET-500/16 ks                        28 500,00 € 

24.  2408T0105 / 13 430 (zdroj 111)  

    SNM – CEMUZ – centrálna evidencia múzejných zbierok                32 000,00 € 

25.  2408S0106 / 22 152 (zdroj 111) 

              SNM – Rekonštrukcia kotolne, Žižkova 20                                      7 784,09 € 

26.         2408S0106/ 24 691 (zdroj 111) 

             SNM – Projektová dokumentácia ROP – LE, Bojnice, MT,                  8 151,50 € 

             M. Kameň 

27.        2408S0106 / 26 304 (zdroj 111) 

  SNM – Rekonštrukcia kotolne – Myjava                                        21 700,00 € 

28.        2408T0103 / 26 306 (zdroj 111) 

  SNM – Cezhraničný projekt – TRA-KER                            117 486,07 € 

 

08.2.0.8 Národnostná kultúra  

 V rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 

2010 pre SNM - múzeá menšín nebol pridelený rozpočet účelovo určený ako 

kapitálový transfer.  

V priebehu roku 2010 MK SR rôznymi rozpočtovými opatreniami bol 

rozpočet pre SNM – múzeá menšín upravený na tieto investičné akcie:   

 

29.  2408T0106 / 15 714 ( zdroj 111)  

SNM – Akvizície zbierkových fondov (menšiny)              8 000,00 € 

30.  2408S0106 / 22 398 (zdroj 111) 

SNM – Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii                             26 400,00 € 

 

V roku 2008 a 2009 neboli vyčerpané finančné prostriedky a v roku 2010 

mohli byť použité na financovanie týchto investičných akcií:    

 

31.     2408S0106 / 22 398   

SNM - Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii                                 85 930,80 €   

32.     2408S0106 / 22 399                                                                            

          SNM - Vybudovanie výťahu  v Zsigrayovej kúrii                               75 348,00 € 

33.     2408S0106 / 24 690   

SNM - Projektová dokumentácia pre ROP, Sereď                             293 148,00 € 

34.     2408T0108/ 24 876  

          SNM - Oplotenie areálu Múzea holokaustu v Seredi                           20 000,00 €                  
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Čerpanie kapitálových výdavkov (podľa horeuvedeného bodového označenia) 

v roku 2010 

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 

1. 2408S0106 / 3160      

SNM - Národná stratégia ochrany biodiverzity             8 921,00 €   

Rozpočtovým opatrením č. 1/KV z 1.3.2010 sa  

rozpočet upravil (znížil) na                    0,00 €  

čerpanie rozpočtu                    0,00 €  

2. 2408S0106 / 23 

SNM – NKP Hrad Červený Kameň, Častá - depozitár     2 655 514,00 €               

Rozpočtovým opatrením č. 1/KV z 1.3.2010 sa  

rozpočet upravil (znížil)  na                    0,00 €  

čerpanie rozpočtu                    0,00 €  

3. 2408S0106 / 3156 (zdroj 1315)  

Rekonštrukcia kúrií 14-16, Bratislava      

zostatkový rozpočet na rok 2010             76 118,80 €     

čerpanie v roku 2010              76 114,40 € 

4. 2408S0106 / 3160 (zdroj 1318)  

 SNM - Národná stratégia ochrany biodiverzity     

 nevyčerpaný rozpočet z roku 2008                    141 488,01 € 

 čerpanie v roku 2010                              141 488,01 €  

5. 2408S0106 / 24 691 (zdroj 1319)  

SNM – Projektová dokumentácia k ROP,LE, BOJ, MT, M. Kameň 

zostatok rozpočtu z roku 2009                 1 261,62 €  

čerpanie v roku 2010                         1 261,62 €  

6. 2408S0106 / 24 687  (zdroj 1319)            

SNM – Program cezhraničnej spolupráce PR-SR, vstup. objekt     

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                      25 000,00 € 

 čerpanie v roku 2010                4 433,50 € 

7. 2408T0108 / 20 807 (zdroj 1319)             

Najstaršie dejiny Slovenska         

 nevyčerpaný rozpočet z roku 2009             25 000,00 € 

 čerpanie v roku 2010                       20 400,00 €  

          Investičná akcia je ukončená, nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené  

          do štátneho rozpočtu. 

8. 2408T0106 / 15 720 (zdroj 1319)             

Nákup zbierkových predmetov  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009               1 312,05 € 
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 čerpanie                            1 312,05 € 

9. 2408T0106 / 24 389 (zdroj 1319)             

 SNM – Nákup slovacík zo zahraničia  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                      25 530,00 € 

 čerpanie v roku 2010                                                                      7 841,00 € 

10. 2408T0103 / 23 342 (zdroj 1319)             

 Svet na odchode   

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                      18 000,00 €  

 čerpanie v roku 2010              18 000,00 € 

11. 2408T0108 / 24 047 (zdroj 1319)             

 SNM - El. pož. signalizácia SNM-Múzeum Betliar        

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009            63 700,00 €  

čerpanie v roku 2010              63 700,00 €  

12. 2408T0108 / 24 048 (zdroj 1319)             

 SNM – Modern. poplach.syst. a PTV SNM-Múzeum Betliar  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                      45 000,00 €  

čerpanie v roku 2010              45 000,00 €  

13. 2408T0108 / 24 054 (zdroj 1319)             

 SNM – Úložný mobiliár do depozitára (SNM-MČK) 

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009             24 000,00 €  

čerpanie v roku 2010                       24 000,00 € 

14. 2408T0108 / 24 043 (zdroj 1319)             

 SNM – Expozícia SNM na Bratislavskom hrade  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                 1 170 000,00 €  

čerpanie v roku 2010           133 546,80 € 

15. 2408T0108 / 24 046 (zdroj 1319)             

 SNM – NKP Spišský hrad – projektová dokumentácia  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009           120 000,00 €  

čerpanie v roku 2010              0,00 €  

16. 2408T0108 / 24 055 (zdroj 1319)             

 SNM – Modernizácia osvetlenia expozícii - Levoča  

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009             46 620,00 €  

čerpanie v roku 2010              46 620,00 €  

17. 2408T0108/ 24 045 

SNM – Zázrak prírody – Biodiverzita SR, 1. etapa   

nevyčerpaný rozpočet z roku 2009                                                  89 790,00 € 

čerpanie v roku 2010                 89 790,00 € 
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Prostriedky rozpísané na r.  2010. 

 

18.  2408T0106 / 15 720 

SNM – Akvizície zbierkových predmetov            29 000,00 € 

čerpanie v roku 2010               29 000,00 €     

19.  2408T0108 / 24 049 

SNM – Dokončenie výstavby usadlosti z Turčeka            31 000,00 €  

          čerpanie v roku 2010                                                                      17 892,96 € 
           
20.  2408T0108 / 25 299 

SNM – Kamerový systém v expozíciách – NKP (SNM-MČK) 7 000,00 €  

čerpanie v roku 2010       7 000,00 €  

21.  2408T0108 / 24 045 

SNM – Zázrak prírody – Biodiverzita SR, I. etapa                  200 000,00 € 

čerpanie v roku 2010            186 216,22 € 

22.  2408T0105 / 28 506 

SNM – Nákup samoobslužných inf. terminálov                   23 783,34 €  

čerpanie v roku 2010             23 783,34 €  

23. 2408T0105 / 25 553 

SNM – Nákup dotykových pokladní ET-500/16 ks         28 500,00 € 

čerpanie v roku 2010                                                                   28 500,00 € 

24.  2408T0105 / 13 430  

SNM – CEMUZ – centrálna evidencia múzejných zbierok        32 000,00 € 

čerpanie v roku 2010             0,00 €  

25.  2408S0106 / 22 152  

          SNM – Rekonštrukcia kotolne, Žižkova 20                                   7 784,09 € 

čerpanie v roku 2010                                         0,00 €  

26.     2408S0106/ 24 691  

          SNM – Projektová dokumentácia ROP – LE, Bojnice, MT,            8 151,50 € 

M.Kameň 

čerpanie v roku 2010                                                  0,00 €  

27.     2408S0106 / 26 304   

SNM – Rekonštrukcia kotolne – Myjava                                     21 700,00 € 

čerpanie v roku 2010                       0,00 €  

28.  2408T0103 / 26 306  

SNM – Cezhraničný projekt – TRA-KER                          117 486,07 € 

čerpanie v roku 2010                                           8 884,88 €  
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08.2.0.8 Národnostná kultúra  

29.     2408T0106 / 15 714 

SNM – Akvizície zbierkových fondov (menšiny)                       8 000,00 €  

 čerpanie v roku 2010                          8 000,00 €  

30.  2408S0106 / 22 398  

SNM – Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii          26 400,00 € 

 čerpanie v roku 2010              26 400,00 € 

31. 2408S0106 / 22 399   

SNM – Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii           75 348,00 € 

čerpanie v roku 2010              75 348,00 € 

32. 2408S0106 / 22 398   

SNM – Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii           85 930,80 € 

čerpanie v roku 2010                 85 930,80 € 

33.      2408S0106 / 24 690   

Projektová dokumentácia pre ROP, Sereď                   293 148,00 € 

 čerpanie v roku 2010           155 663,25 €  

 34.    2408T0108/ 24 876  

SNM - Oplotenie areálu Múzea holokaustu v Seredi                 20 000,00 €                   

          čerpanie v roku 2010                                                                   20 000,00 € 
 

Štrukturálne fondy, investičná časť 

 

Grant z prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu bol pre SNM v Martine schválený v 

 celkovej výške 400.446 € (12.063.833,12 Sk). Cieľom projektu SNM v Martine 

schváleného pod č. SK0047 a pod názvom „Generálne opravy šindľových krytín na 

objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny“ je komplexná výmena 

strešnej krytiny na 23 objektoch ľudovej architektúry a ich záchrana pred ďalšou 

devastáciou.  

V roku 2008 boli v rámci tejto aktivity zrealizované opravy striech na 11 

objektoch ľudovej architektúry. V roku 2009 bola zrealizovaná oprava ďalších 11 

objektov a v roku 2010 bola zrealizovaná oprava posledného objektu a podpísaný 

dodatok k zmluve, na základe ktorého boli opravené strechy na ďalších dvoch 

objektoch. V roku 2010 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 42.264 €.  

Celkové ukončenie projektu bolo naplánované na rok 2010, ale vzhľadom na 

zmenu projektu bolo posunuté celkové ukončenie projektu na marec 2011.  Fyzické 

práce na objektoch boli ukončené v roku 2010, bola pripravená a vydaná propagačná 
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brožúra. V roku 2011 by mali byť prefinancované náklady súvisiace s prácami na 

posledných objektoch a náklady súvisiace s manažmentom projektu.  

 

Regionálny operačný program  

 

Na základe žiadosti MK SR boli z podaných štyroch žiadostí vyhodnotené ako 

úspešné tri projekty, menovite Rekonštrukcia päťhrannej veže v Bojniciach, 

Rekonštrukcia budovy na Mäsiarskej 18 v Levoči a Rekonštrukcia a  prístavba Múzea 

Andreja Kmeťa v Martine.  Projekt na Rekonštrukciu barokového kaštieľa v Modrom 

Kameni nebol úspešný. V roku 2010 prebehlo verejné obstarávanie pre úspešné 

projekty.  

 

Program cezhraničnej spolupráce  

 

Z podaných troch žiadosti SNM boli vyhodnotené úspešné projekty: Program AT – 

SR, Tradície hliny a ohňa, Cesty za poznaním keramického dedičstva, v rámci ktorého by 

sa mala realizovať rekonštrukcia objektu Hajduškovho domu v Modre a v Programe HU – 

SK by sa v projekte Madách, naše dedičstvo, mala realizovať rekonštrukcia kaštieľa 

v Dolnej Strehovej. V programe PS – SR SNM odovzdalo projekt pod názvom Kultúra bez 

hraníc - využitie múzejného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, v rámci ktorého by 

sa mal dostavať vstupný objekt v skanzene. Projekt bol na základe rozhodnutia 

Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 

2007-2013 vpísaný na zoznam rezervných projektov schválených na finančný príspevok 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).  

 

3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov  

 

SNM ako celok 

 V roku 2010 celkové náklady SNM boli vo výške 12 196 568,- €. V porovnaní 

z rokom 2009, kedy náklady dosiahli výšku 12 486 548 a teda boli nižšie o 289 980,- €. 

Výnosy za rok 2010 boli vo výške 12 248 346, podobne ako náklady boli nižšie 

o 241 769,- € ako v roku 2009. Z toho vyplýva, že v roku 2010 SNM hospodárilo 

úspornejšie, efektívnejšie v porovnaní z rokom 2009.   

Porovnanie celkových výnosov (v €) 

 
rok 2009 rok 2010 

Dotácia zo ŠR/ výnosy z bežných transf. 7 301 356 7 838 859 
Vlastné zdroje 2 516 718 2 397 952 
Iné výnosy 715 591 325 804 
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Výnosy z kapit. a iných transferov 1 956 450 1 685 731 
SPOLU 12 490 115 12 248 346 

 

 V roku 2010 nastalo vyššie čerpanie (použitie) bežných transferov v porovnaní 

s rokom 2009 o 537 503  €, t. j. o 7,36%. 

 Dopad hospodárskej krízy pociťuje aj Slovenské národné múzeum, keď tvorba 

vlastných zdrojov je o 118 766 €  (t. j. 4,72%) nižšia vo vzťahu k  roku 2009. Výpadok 

nastal  v tržbách za vstupné a predstavuje sumu 98 906 €, taktiež v tržbách 

z prenájmov z dôvodu nižšieho záujmu, okrem tržieb z prenajatých pozemkov. Celkové 

tržby zo vstupného dosiahli za hodnotené obdobie výšku 1 896 835 €. (rok 2009 to bolo 

1 995 740 €). Tržby za predaný tovar v  porovnaní s rokom 2009 mierne vzrástli 

a dosiahli výšku  114 751 €. 

 V časti iné, ostatné výnosy sú uvedené výnosy zo zúčtovania rezerv na 

nevyčerpané dovolenky, na poistné do inštitúcií (spolu 137 341 € ), zo zúčtovania 

opravných položiek na zásoby a pohľadávky po lehote splatnosti v sume 85 091 €, 

výnosov z dobropisov, refundácií a pod. 

 Výnosy z kapitálových a iných transferov (hlavne od sponzorov a od subjektov 

mimo verejnej správy) slúžia na vyrovnanie rovnováhy medzi nákladmi a výnosmi; na 

eliminovanie odpisov, ktoré sú v nákladovej časti. Na odpisy majetku, ktorý bol 

obstaraný z vlastných zdrojov, vo výnosovej časti nie je možné tvoriť protiváhu. Preto 

odpisy majetku obstaraného z vlastných zdrojov, týmto priamo ovplyvnia (negatívne) aj 

výsledok hospodárenia. 

 V roku 2010 výnosy zo zúčtovania odpisov majetku financovaného zo štátnych 

prostriedkov predstavujú sumu 1 312 934 €, od sponzorov 42 264 €. Výnosy z bežných 

transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy, t. j. od sponzorov, nadácií 

a ESF, APVV projektov, predstavujú čiastku 280 315 €, ktorá je vykazovaná v položke 

výnosy z kapitálových a iných transferov, ktoré sú v porovnaní s rokom 2009 nižšie 

výnosy o 14 %. 

 

3.2.3  Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 

 

 SNM v roku 2010 dosiahlo tržby z hlavnej činnosti vo výške 2 011 586 € 

v nasledujúcom členení. 

Celkové tržby zo služieb dosiahli výšku 2 283 201 € z toho: 

tržby zo vstupného   1 896 835 € 

tržby z nájmov              271 174 €   (napr. nájmy nebytových priestorov) 

ostatné tržby        115 192 €   (napr. archeologický výskum) 
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Celkové tržby SNM v roku 2010 z predaja tovarov dosiahli výšku 114 751 €. Pozostávajú 

z tržieb za predaj publikácií, časopisov a pod. 

 

3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku 

 

SNM ako celok 

 

Výsledok hospodárenia SNM vychádza z údajov v tabuľke č. 1A - prehľad 

o štruktúre nákladov a č. 1B - prehľad o štruktúre tržieb k 31.12. 2010 za organizáciu 

ako celok, za múzeá a galérie – „06“ a za múzeá národnostnej kultúry – „08“, ktoré sú 

prílohou toho hodnotenia činnosti a hospodárenia SNM, nasledovné: 

Hospodársky výsledok (v €) 

 
 

SNM Múzeá 
Národnostná 
kultúra 

Výnosy 12 248 346 10 558 806 1 689 540 
Náklady  12 196 568 10 554 109 1 642 459 
Hospodársky výsledok 51 778 4 697 47 081 

 

Pri analýze výsledku hospodárenia SNM ako celku je dôležité poukázať na 

skutočnosť, že v hodnotenom období SNM vykazuje podstatne vyšší HV – zisk ,ako 

v roku 2009 ( 3 567 €). V roku 2010 sme dosiahli zisk vo výške  51 778 €, čo znamená 

zlepšenie o 45,16 % v porovnaní s rokom 2009. Na výsledok hospodárenia mali vplyv 

dosiahnuté nižšie náklady, skoro vo všetkých druhoch. Na výške HV sa múzea 

národnostných menšín podieľali 90,93 %. Pozitívne hodnotíme dosiahnutie HV – zisku za 

múzeá a galérie v sume 4 697 €. 

 

3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie 

 

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo 

viazaných na schválené projekty na kultúrne aktivity v roku 2010 

 

 Výška pridelených prostriedkov účelovo viazaných na schválené projekty na 

kultúrne aktivity bola 478 308 € pre múzea a galérie a  národnostnú kultúru spolu (v 

tom menšiny 84 700 €). Čerpanie v sledovanom období bolo vo výške 443 319 € t.j. 

92,68 %. Podrobný zoznam jednotlivých aktivít je nasledovný: 

 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 

Prvok  08T0103 – BV                                                                                354 608 € 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo určených na kultúrne aktivity  
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Seminár geológov múzeí  SR a ČR                                                                    3 000 € 

Naše kresťanské mená                                                                                  21 500 € 

Výstava: „Levočská biela pani“ (Hist. kult. a um. slávnosti)                              58 000 € 

Výstava: „M. R. Štefánik – muž, ktorý sa zhováral s hviezdami“                        51 000 € 

Výstava a katalóg: Nové akvizície  SNM z r. 1989 - 2009                                  20 000 € 

                            - zníženie                                                                       - 20 000 € 

Výprava do stredoveku                 15 000 € 

Majstri ducha  (Dejiny vedy a techniky na Slovensku)          145 000 € 

Pamiatky a múzeá, revue pre kult. dedičstvo                               50 000 € 

Cezhraničný projekt TRA-KER                                                                       11 108  € 

Prvok 08T0103 - KV 

Cezhraničný projekt TRA-KER, Modra, reg. číslo 26306                            117 486,07 € 

Prvok  08T0104  - BV Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí            39 000 € 

Výstava: „Svetom, moje, svetom ...“                                                            22 000  € 

Košický  zlatý poklad                                                                                  17 000   € 

 

08.2.0.8 Národnostná kultúra 

Prvok  08T0103 – BV 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo určených na kultúr. aktivity 

                                                                                                       84 700 € 

Rómske osobnosti                                                                                           8 000 € 

Múzeá a etniká VI – Ohýbaj ma mamko                                                          73 000 € 

Rekonštrukcia kaštieľa  I. Madácha                                                                   3 700 € 

 
Vyhodnotenie programov 

 

O týchto skutočnostiach v úplnosti vypovedá tabuľka č. 11 - prehľad čerpania 

bežného transferu podľa jednotlivých programov a prvkov, v prílohe hodnotenia 

činnosti a hospodárenia SNM za rok 2010. Jednotlivé kultúrne aktivity sa realizujú 

priebežne podľa stanovených termínov. Na základnú bežnú činnosť má SNM zabezpečené 

prostriedky v podprograme 08S0106 – tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia 

kultúrnych hodnôt. Upravený rozpočet na rok 2010 podľa stavu k 31.12. 2010 na tento 

program je v sume  6 477 656 €, z toho múzeá a galérie 5 228 701 € a múzeá menšín 

1 248 955 €. Skutočné čerpanie bolo v sume celkom 6 254 358,97 €, t. j. plnenie na 

96,55 %, pre múzeá a galérie bolo čerpanie na 95,73 % a menšinových múzeí na 100 

%. 

Podprogram 08T0103 – podpora kultúrnych aktivít počíta s podporou realizácie 

výstav pre všetky dotknuté múzeá v sume 439 308 €. Čerpanie v roku 2010 predstavuje 

420 295,40 €, t. j. 95,67 %. Podrobnejšia analýza je uvedená v kapitole 1.4 – Prehľad 
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o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na schválené projekty na 

kultúrne aktivity v roku 2010. 

Podprogram 08T0104 - prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli na rok 

2010 rozpočtované finančné prostriedky v sume 39 000 € pre zahraničnú prezentáciu 

výstavy „Svetom, moje, svetom...“, a projekt „Košický zlatý poklad“. Čerpanie bolo iba 

na 59,03 %. 

Finančné prostriedky na projekty informatizácie kultúry – podprogram 

08T0105, podľa upraveného rozpočtu z BT predstavujú čiastku 211 406,43 € (čerpanie 

204 000 €). Boli pridelené na projekt centrálnej evidencie múzejných zbierok CEMUZ vo 

výške 200 000 €, ktoré boli v 2. polroku zvýšené o sumu 7 406,43 €, a na zakúpenie 

licencií pre 4 zariadenia samoobslužných informačných terminálov vo výške 4 000 €. 

Naopak projekt zabezpečenia úpravy vstupenkového systému pre časovo obmedzené 

vstupy nebol zrealizovaný a  rozpočet bol znížený – upravený o sumu 193 691,50 €. 

Upravený rozpočet v programe 08T0106 bol stanovený vo výške 4 000 € na 

projekt akvizície knižničných fondov Ústrednej knižnice SNM BA. Čerpanie bolo v plnej 

výške. 

Rozpočet podprogramu 08T0108 na rok 2010 je v sume 933 000 €, z toho pre 

národnostnú kultúru 113 000 €, pre múzea a galérie 820 000 €. Čerpanie bolo 100 %. 

Do uvedeného podprogramu sú zaradené nasledovné projekty: 

 

08.2.0.6 – Múzeá a galérie                                                                   820 000 €  

- Hrad 2010: Expozície na Bratislavskom hrade                                          1 100 000 € 

   zníženie – úprava rozpočtu                                                                    -  550 000 € 

- Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska (botanicko-zoologická časť) - dokončenie 1. 

etapy 

Príbeh života  (paleontologická časť) - zahájenie 2. etapy                                   5 000 € 

- Škola v múzeu/ veda hrou                                                                           50 000 € 

- 25. konferencia Asociácie múzeí v prírode – rokovanie predsedníctva AEOM  na 

Slovensku, príprava a tlač propagač. materiálu „Múzeá v prírode na Slovensku“ 

    13 000 € 

- Odborné uloženie zbierok SNM-MAK v nových priestoroch z dôvodu celkovej 

rekonštrukcie  objektu Múzea Andreja Kmeťa v rámci ROP                                60 000 € 

- Modernizácia výstavného a expozičného priestoru Gotického paláca na hrade Krásna 

Hôrka                                                                                                          50 000 €   

- Reštaurovanie dreveného obloženia stien miestnosti č. 404                            20 000 €    

- Archeologický skanzen v SNM-AM, II. etapa realizácie                                    12 000 € 

- Odborné uloženie zbierkových predmetov z dôvodu celkovej rekonštrukcie objektu 

Spišského múzea v Levoči, Mäsiarska ulica 18, v rámci ROP                              50 000 € 
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08.2.0.8 – Národnostná kultúra                                                          113 000 € 

- Strechy v skanzene, obnova expozície v prírode – SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry 

              67 000 € 

- dokončenie reštaurovania ikonostasu z obdobia 18. -19. storočia z lokality Nižný 

Tvarožec (3.  - posledná etapa reštaurovania)                                                 16 000 € 

- Múzeá kultúr menšín, Inštalovanie interiéru a exteriéru nemeckého domu v Múzeu 

slovenskej dediny v Martine                                                                           30 000 € 

 

 Finančné prostriedky jednotlivých programov, účelovo viazané na schválené 

projekty na rok 2010 a financované z kapitálového transferu sú v hodnotenom období 

čerpané v sume 321 436,52 €, čo predstavuje 59,44 %, Upravený rozpočet bol 

stanovený vo výške 540 805 €. Vyčerpaný v plnej výške bol projekt akvizície 

zbierkových predmetov a knižničných fondov vo výške 37 000 € a IA – Vybudovanie 

výťahu v Zsigrayovej kúrii  vo výške 26 400 €. Bližšie špecifikovanie projektov  

financovaných z KT je v kapitole 1.1.5. 

 

 

3.2.6 Rozbor výdavkom podľa prvkov 

 

Okrem prostriedkov zo ŠR, SNM čerpalo finančné prostriedky: 

- grant z prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 

mechanizmu  

- z európskeho sociálneho fondu na projekt Múzeum tretej generácie. 

 

 

3.2.6 a) Bežné výdavky 

 

Múzeá tretej generácie je dlhodobý vzdelávací program určený pre pracovníkov 

všetkých múzeí verejnej správy na území Slovenska. Vedúcim projektu, ktorého cieľom 

je vytvoriť v oblasti múzejníctva atraktívne prostredie na rozvoj jednotlivých múzeí a 

ľudských zdrojov, je Slovenské národné múzeum.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V roku 2010  bola poskytnutá 

dotácia prostredníctvom Ministerstva práce a sociálnych vecí v celkovej výške 76 323 €. 

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2010 bolo vo výške 6 476 €.  

 

 

 



 39 

3.2.6 b) Kapitálové výdavky 

 

Grant z prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu bol pre SNM v Martine schválený v 

 celkovej výške 400.446 €. Cieľom projektu SNM v Martine schváleného pod č. SK0047 

a pod názvom „Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry 

v Múzeu slovenskej dediny“ je komplexná výmena strešnej krytiny na 23 objektoch 

ľudovej architektúry a ich záchrana pred ďalšou devastáciou.  

V roku 2008 boli v rámci tejto aktivity zrealizované opravy striech na 11 

objektoch ľudovej architektúry. V roku 2009 bola zrealizovaná oprava ďalších 11 

objektov a v roku 2010 bola zrealizovaná oprava posledného objektu a podpísaný 

dodatok k zmluve, na základe ktorého boli opravené strechy na ďalších dvoch objektoch. 

V roku 2010 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 42.264 €.  

Celkové ukončenie projektu bolo naplánované na rok 2010, ale vzhľadom na 

zmenu projektu bolo posunuté celkové ukončenie projektu na marec 2011.   
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4. Hodnotenie fondov SNM 
 

 

4.1 Rezervný fond 
SNM rezervný fond netvorí.  

 

 

 

4.2 Sociálny fond 

 

Na tomto účte sú účtované dlhodobé záväzky z tvorby a použitia sociálneho fondu 

podľa osobitných predpisov. 

Počiatočný stav k 1. 1. 2010                                                                     22 794,19 € 

Tvorba fondu za rok 2010                                                                         96 026,96 € 

Čerpanie – použitie fondu za  rok 2010                                                    100 894,63 € 

Konečný stav k 31.12. 2010                                                                     17 926,52 € 

 

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. 
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5.  Podnikateľská činnosť 
(v €) 

 

 

 

rok 2009 rok 2010 

Výnosy z podnikateľskej činnosti 29 697 30 651 

Náklady na podnikateľskú činnosť 7 858 3 902 

Výsledok hospodárenia  21 839 26 749 

 

V roku 2010 bola vykonávaná podnikateľská činnosť v SNM – Múzeum Bojnice 

prevádzkovaním parkoviska.  

Podľa zdôvodnenia zástupcov SNM – Múzeum Bojnice, výnosy z podnikateľskej 

činnosti dosiahli výšku 30 651 € (z toho parkovné 26 421 €). V roku 2009 dosiahli tržby 

výšku 25 892 €. Pri vynaložených nákladoch v čiastke 3 902 € (v roku 2009 bol 7 858 €) 

bol kladný výsledok hospodárenia v sume 26 749 €. V porovnaní s výsledkom 

hospodárenia za rok 2009 bol vyšší  o 4 910 € t.j. 22,48 %. 

Na tomto mieste poznamenávame, že tieto údaje boli vygenerované 

z informačného systému Softip-Profit, ale sa nedajú vyčítať z výkazu ziskov a strát Uč 

ROPO SFOV 2-01 stĺpca 2 (príloha č. 1), kde by mali byť číselné údaje aj za 

podnikateľskú činnosť. Túto chybu výkazu dodávateľ softwéru zatiaľ ešte neodstránil. 
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6.   Zhodnotenie majetkovej pozície 

organizácie 
 

 Celkové aktíva SNM k 31.12.2010 boli vyčíslené vo výške 32 944 231 €, 

v porovnaní z rokom 2009, kedy aktíva dosiahli výšku 33 577 364 € , hodnota aktív 

klesla o 633 133 €. 

 

Štruktúra aktív je uvedená v nesledujúcej tabuľke: 

 2009 2010 

Trieda 0 - Dlhodobý majetok 29 758 397 29 567 367 

Trieda 1 – Zásoby  377 148 330 626 

Trieda 2 – Finančné účty 2 891 888 2 467 184 

Trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy - aktíva 549 931 579 054 

 

 Pokles hodnoty majetku vyplýval najmä z odpisov majetku a minimálneho 

nárastu majetku a súčasne z poklesu  zásob a finančných prostriedkov na bankových 

účtoch. 

 Nepoužiteľný a neupotrebiteľný majetok pozostával z hmotného majetku a to 

prevažne zastaranej a opotrebovanej výpočtovej a telekomunikačnej techniky, 

zvlhčovačov  a iných strojných zariadení.    

 Krátkodobé pohľadávky SNM k 31.12.2010 boli vyčíslené vo výške 18 436 €, k 

31.12.2009 vo výške 22 890 €. Rozdiel medzi rokom 2009 a 2010 je porovnateľný. 

Opravné položky k pohľadávkam  v účtovníctve neboli tvorené.  

 Záväzky SNM k 31.12.2010 dosiahli výšku 282 946 €, v roku 2009 - 275 793 

€. Nakoľko MK SR poskytlo dotáciu v decembri 2010 v dostatočnej výške na pokrytie 

záväzkov, z toho dôvodu SNM k 31.12.2010 neevidovalo žiadne záväzky po lehote 

splatnosti.  

 Dodržiavanie platobnej disciplíny v roku 2009 aj 2010 bolo plynulé, nevznikli 

žiadne penalizačné faktúry.  

SNM neposkytlo v sledovaných obdobiach žiadne záruky ani žiadne ručenia tretím 

stranám.    
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7. Personálne otázky 
 

 Slovenské národné múzeum malo v roku 2010 stanovený nasledovný 

orientačný limit zamestnancov: 

 

 Slovenské národné múzeum sa z dôvodu zníženého rozpočtu na mzdy 

zamestnancov v priebehu roka 2010 snažilo znížiť 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. 

Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM 

2006 2007 2008 2009 2010 priemerný 
prepočítaný 
stav 475 480 481,3 471,6 474,6 

 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2010 rozdelený podľa organizačných 

zložiek SNM: 

Organizačná štruktúra SNM v roku 2010 

organizačná zložka stav zamestnancov 
(priem. 
prepočítaný) 

Riaditeľstvo SNM 66,89  
SNM - Historické múzeum, Bratislava 33,4  
SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra 8,61  
SNM - Prírodovedné múzeum, Bratislava 27,6  
SNM - Archeologické múzeum, Bratislava 19,3  
SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Myjava 6,3  
SNM - Hudobné múzeum, Bratislava 17,4  
SNM - Múzeá v Martine, Martin 66,4  
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 1,9  
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 2,7  
SNM - Múzeum Červený Kameň, Častá  27,8  
SNM - Múzeum Bojnice 40,1  
SNM - Múzeum Betliar 40,4  
SNM - Múzeum Levoča 39,6  
SNM - Múzeum Modrý Kameň 15,8  
SNM - Múzeum židovskej kultúry, Bratislava 16,3  
SNM - Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, Bratislava 5,5  
SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava 10,1  
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník 22,0  
SNM - Múzeum rusínskej kultúry, Prešov 4,0  
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,                
          Bratislava 

2,5  

SPOLU  474,6  

08.2.0.6- Múzeá a galérie 
08.2.0.8- Národnostná kultúra 

428 
  67 

Spolu   495  
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 V roku 2010 došlo k miernemu zníženiu priemernej mesačnej mzdy 

v porovnaní s rokom 2009, čo bolo spôsobené nedostatkom mzdových prostriedkov na 

mzdy, ako aj nízkou valorizáciou, ktorá bola za rok 2010 len vo výške 1%. Priemerná 

mesačná mzda v SNM značne 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 

2006 2007 2008 2009 2010 
priemerná 

mzda 

 

16 122,- Sk 

(535  €) 

16 498,- Sk 

(548  €) 

16 904,- Sk 

(561 €) 

 

668 € 

 

661 € 

 

Pre porovnanie uvádzame: 

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za 3 Q roka 2010   750,00 € 

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2009   744,50 € 

 

 Slovenské národné múzeum zamestnáva aj poberateľov starobného, resp. 

predčasného starobného dôchodku. Jedná sa prevažne o zamestnancov, ktorí po 

ukončení produktívneho veku začali poberať dôchodok, ale neukončili pracovný pomer 

v organizácii. Ďalej sa v SNM obsadzujú poberateľmi starobného, resp. predčasného 

starobného dôchodku aj také funkcie, ako je dozorca, lektor, predajca vstupeniek a pod. 

SNM zamestnávalo v roku: 

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 
2010 71 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 

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  
2010 priemerný vek v SNM 47 rokov  
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8. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia 
 

 MK SR v rámci Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 

2010 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 2010 zabezpečiť zvýšenie návštevnosti o 0,5 % oproti roku 2008. 

 

Plnenie za SNM: 

Celková návštevnosť SNM v roku 2010 bola 997 709, čo je v porovnaní s rokom 2009 

pokles o 20 469 osôb, t. j. o 2,01 %. Príčiny poklesu sú vysvetlené v časti 8. 

Hodnotenie a analýza vývoja SNM. 

 

Cieľ 2: 

V roku 2010 zabezpečiť reštaurovanie 20 000 zbierkových predmetov so zámerom 

zlepšenia fyzického stavu zbierkových fondov. 

 

Plnenie za SNM: 

V roku 2010 SNM zabezpečilo odborné ošetrenie (základné očistenie, konzervovanie, 

reštaurovanie, preparovanie) 13 352 ks zbierkových predmetov – vlastnými 

prostriedkami, aj dodávateľsky. 

 

Cieľ 3: 

V roku 2010 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 2010 nadobudnutých 4 873 ks zbierkových predmetov z toho 

kúpou 494 ks, vlastným výskumom 3 095 ks zbierkových predmetov, darom 1 373 ks 

zbierkových predmetov, zámenou 0 a prevodom správy 4 ks. 

Počet spracovaných zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii v SNM 

v priebehu rok 2010 formou elektronického spracovania v CEMUZ bol 36 112.  
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Program hospodárnosti 

 

1. Pri používaní rozpočtových prostriedkov zachovávať maximálnu hospodárnosť 

a efektívnosť ich použitia. 

Plní sa. 

 Každá hospodárska operácia pred vstupom do záväzkov je prekontrolovaná 

z hľadiska jej finančného zabezpečenia, súladu so zákonom o verejnom obstarávaní 

a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy (523/2004 Z. z.). 

 

2. Zdroje použité na určitú činnosť, obstaranie služby resp. tovaru vynakladať v súlade 

so zákonom NR SR o verejnom obstarávaní č. 25/ 2006 Z. z v platnom znení. 

Plní sa. 

 SNM postupuje podľa príkazného listu ministra kultúry SR č. 8  a č. 9 zo dňa 3. 

apríla 2009, ktorými prikazuje generálnym riaditeľom a riaditeľom organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR nadobúdať prostredníctvom MK SR ako centrálnej 

obstarávacej organizácie systémom verejného obstarávania vybrané komodity 

a spolupracovať s CSO, ktorá bude zabezpečovať všetky súvisiace činnosti 

s implementáciou jednotlivých projektov a zákaziek z ukončených centrálnych verejných 

obstarávaní.   

 

3. Na reprezentačné výdavky v maximálne možnej miere využívať sponzorské 

príspevky. 

Plní sa. 

Plnenie: 

Skutočnosť k 31.12.2001                                     86 799,30 Sk/2 881,20  € 

Skutočnosť k 31.12.2002                                  313 318,10 Sk/10 400,25 € 

Skutočnosť k 31.12.2003                                  141 763,70 Sk/ 4 705,69  € 

Skutočnosť k 31.12.2004                                  233 744,10 Sk/ 7 758,88  € 

Skutočnosť k 31.12.2005                                  206 000,00 Sk/ 6 837,94  € 

Skutočnosť k 31.12.2006                                  205 310,20 Sk/ 6 815,05  € 

Skutočnosť k 31.12.2007                                  231 402,40 Sk/ 7 681,15  € 

Skutočnosť k 31.12.2008                                  336 244,95 Sk/11 161,28 € 

Skutočnosť k 31.12.2009                                  12 606,77 €/379 791,55 Sk    

Skutočnosť k 31.12.2010                                  10 420,29 €/313 921,66 Sk 

  

 V porovnaní s obdobím roku  2009 sú náklady na reprezentačné nižšie o 2 186 

€  (17,34%). Suma čerpaná na predmetné výdavky je adekvátna v porovnaní 

s vývojovým trendom, tak aj s počtom kultúrnych aktivít v roku 2010 a v neposlednom 

rade aj nárastom celkovej cenovej hladiny potravín od východiskového stavu. Pri 
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vernisážach využívame sponzorské príspevky, resp. sponzori priamo zabezpečia rýchle 

občerstvenie pre hostí. 

4. Pri zahraničných cestách maximálne využívať možnosti hradenia pobytu 

zamestnancom SNM pozývateľom resp. sponzorom. 

Plní sa.  

Plnenie: 

Skutočnosť k 31.12.2001                                  375 244,49 Sk/12 455,83 € 

Skutočnosť k 31.12.2002                                  486 063,53 Sk/16 134,35 € 

Skutočnosť k 31.12.2003                                  382 769,88 Sk/12 705,63 € 

Skutočnosť k 31.12.2004                               1 149 182,30 Sk/38 145,86 € 

Skutočnosť k 31.12.2005                                1 251 991,63Sk/41 558,50 € 

Skutočnosť k 31.12.2006                               1 582 680,48 Sk/52 535,36 € 

Skutočnosť k 31.12.2007                               1 270 274,91 Sk/42 165,40 € 

Skutočnosť k 31.12.2008                               1 840 829,02 Sk/61 104,32 € 

Skutočnosť k 31.12.2009                               50 570,33 €/1 523 481,76 Sk 

Skutočnosť k 31.12.2010                               28 573,52 €/   860 805,86 Sk 

 

5. Tovar, ktorý bezprostredne nesúvisí s činnosťou organizácie, nakupovať po 

predchádzajúcom písomnom odsúhlasení riaditeľom špecializovaného organizačného 

útvaru a zástupcom GR SNM pre Úsek ekonomiky a prevádzky. 

      Plní sa. 

 

6. Dôsledne uplatňovať osobnú zodpovednosť a postih zamestnanca, ktorý spôsobil 

škodu organizácii v zmysle rozhodnutia škodovej komisie. 

     Plní sa. 

 Pri zistení priameho osobného zavinenia pri vzniku škody budú voči 

zodpovedným zamestnancom vyvodzované aj finančné postihy. 

 

7. Služobné vozidlá používať výhradne len s písomným súhlasom riaditeľov jednotlivých 

špecializovaných útvarov na „Žiadanke na prepravu“. 

     Plní sa. 

 

8. Pri využívaní poštových služieb dodržiavať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť 

a účelnosť. 

     Plní sa. 

Plnenie: 

Skutočnosť k 31.12.2001                                242 767,90 Sk/ 8 058,41  € 

Skutočnosť k 31.12.2002                                318 887,80 Sk/10 585,13 € 

Skutočnosť k 31.12.2003                                239 210,54 Sk/ 7 940,33  € 
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Skutočnosť k 31.12.2004                                531 592,90 Sk/17 645,65 € 

Skutočnosť k 31.12.2005                               527 225,70 Sk/17 500,68 € 

Skutočnosť k 31.12.2006                               569 816,26 Sk/18 914,43 € 

Skutočnosť k 31.12.2007                               609 085,97 Sk/20 217,95 € 

Skutočnosť k 31.12.2008                               530 478,88 Sk/17 608,67 € 

Skutočnosť k 31.12.2009                               16 035,49 €/483 085,17 Sk       

Skutočnosť k 31.12.2010                               15 739,57 €/474 170,29 Sk 

 

Skutočné čerpanie nákladov na poštovné za hodnotené obdobie bolo znížené v porovnaní 

s rokom  2009. Priaznivo ovplyvňuje ich výšku stále intenzívnejšie využívanie 

prostriedkov informačnej techniky na prenos dát a informácií v sieti organizačných 

jednotiek SNM. 

 

9. Pri využívaní telekomunikačných služieb dodržiavať maximálnu hospodárnosť 

a účelnosť. Stanovené limity na jednotlivé priame linky a domáce pobočky dôsledne 

sledovať. Prekročenú finančnú čiastku zosobňovať. 

Plnenie: 

Skutočnosť k 31.12.2001                              1 436 835,55 Sk/47 694,20 € 

Skutočnosť k 31.12.2002                              1 716 593,60 Sk/56 980,46 € 

Skutočnosť k 31.12.2003                              1 602 370,58 Sk/53 188,95 € 

Skutočnosť k 31.12.2004                            3 640 047,04 Sk/120 827,42 € 

Skutočnosť k 31.12.2005                             2 940 506,61 Sk/ 97 606,93 € 

Skutočnosť k 31.12.2006                            3 245 781,58 Sk/107 740,21 € 

Skutočnosť k 31.12.2007                            3 551 602,02 Sk/117 891,58 € 

Skutočnosť k 31.12.2008                            3 659 744,65 Sk/121 481,26 € 

Skutočnosť k 31.12.2009                              96 894,41 €/2 919 040,99 Sk 

Skutočnosť k 31.12.2010                              87 524,39 €/2 636 759,77 Sk    

 Zníženie týchto nákladov predstavuje sumu 9 370 € t.j. 9,67 %. Možno 

konštatovať, že pozitívne vplyvy na čerpanie rozpočtu v predmetne položke sú po 

zavedení novej VOIP technológie, ktorá však bude vyžadovať analýzu hospodárnosti 

v dlhšom časovom rade. 

 

10. Počet odoberaných výtlačkov dennej tlače oproti roku 2009 nezvyšovať. 

Plní sa. 

 

11. Externé školenia využívať len v odôvodnených prípadoch. 

Plní sa 

Plnenie: 

Skutočnosť k 31.12.2001                                   48 380,00 Sk/ 1 605,92 € 
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Skutočnosť k 31.12.2002                                   49 149,00 Sk/ 1 631,44 € 

Skutočnosť k 31.12.2003                                 112 114,80Sk/ 3 721,52  € 

Skutočnosť k 31.12.2004                                 311 986,70Sk/10 356,06 € 

Skutočnosť k 31.12.2005                                 159 150,10 Sk/ 5 282,81 € 

Skutočnosť k 31.12.2006                                 193 059,44 Sk/6 408,39 € 

Skutočnosť k 31.12.2007                               378 124,58 Sk/12 551,43 € 

Skutočnosť k 31.12.2008                            1 256 050,49 Sk/41 693,23 € 

Skutočnosť k 31.12.2009                                 5 833,02 €/175 725,56 Sk 

Skutočnosť k 31.12.2010                                 8 885,55 €/267 686,08 Sk  

 

 Čerpanie nákladov v roku 2010 bolo vyššie o 3 052,53 € ako v roku 2009 a 

bolo využívané iba v nevyhnutných prípadoch, napr. zmena legislatívy. 

 

12.  Je zakázané nakupovať nadštandardné vybavenie a doplnky do služobných 

motorových vozidiel ako aj kancelárií. 

     Plní sa. 

 

13.  Pri komunikácii s jednotlivými špecializovanými organizačnými útvarmi, 

spolupracujúcimi organizáciami, ako i MKCR SR v maximálne možnej miere využívať 

prostriedky výpočtovej techniky. 

     Plní sa. 

 SNM má uzavretú zmluvu so spoločnosťou pre rozvoj automatizácie 

a elektronizácie na správu doménových a poštových služieb, na správu servera 

ekonomického informačného systému Softip-Profit a na správu terminálového servera, 

s ďalšou spoločnosťou na zabezpečenie dátovej komunikácie a správy podnikovej siete 

SNM. Má vlastnú intranetovú sieť a všetky predpoklady k maximálnemu využívaniu 

prostriedkov výpočtovej techniky. 

 

14. Ekonomika SNM – postrehy, pripomienky, skutočnosti, ktoré ovplyvnili výkon, 

a tiež kvalitu jednotlivých druhov ekonomických prác (ekon. zamestnanci sa 

zameriavajú iba na prioritné druhy prác, na kontrolu ani na interné analýzy nie je 

časový priestor): 

− výmena na poste ekonomického námestníka, 

− celá závierka za obdobie 1. polroka 2010, priebeh jej spracovania bol náročný pre 

vysokú odbornosť, časový deficit, nedostatok zamestnancov ekonomického 

zamerania (chýbajú účtovníci, referent pre rozpočet, PP rozviazali zamestnanci 

ekonomického úseku z GR), 

− pribudli práce: konsolidovaná uzávierka, účtovníctvo múzeí (PM, HuM, MMKS) 

vedené externými zamestnancami bolo zrušené a práce presunuté na GR, 
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účtovníctvo M3G – múzeum tretej generácie financované z európskeho soc. fondu 

bolo vedené externe, teraz na GR, 

− prebehla čiastočná centralizácia účtovníctva v bratislavských múzeách na GR SNM 

− spracovanie účtovníctva zo 6 múzeí (PM, HuM, MKMS, MŽK, HM, MSNR) sa 

presunulo, 

− ďalšie 4 múzeá pribudnú v najbližších dňoch (AM, MKCHS, MKKN, MĽŠ). Na 

základe centralizácie účtovníctva boli na Riaditeľstvo SNM od 1.6.2010 presunutí 

2 zamestnanci, 

− 2 zamestnanci uzatvorili PP, 4 rozviazali PP a 1 zamestnanec vypomáha po 

pracovnom čase a počas dní pracovného pokoja. 

V 2. polroku 2010 sa situácia na ekonomickom úseku GR SNM začala upokojovať, prijali 

sa opatrenia na zvládnutie náročných úloh, prijali sa noví zamestnanci, prehodnotili sa 

pracovné náplne jednotlivých zamestnancov, bol menovaný námestník pre ekonomiku 

a prevádzku. Začínajú sa pomaly napĺňať predsavzatia v tomto smere. V centralizácii 

ekonomiky sa naďalej pokračuje. Stav zamestnancov potrebných pre výkon ekonomickej 

činnosti je však naďalej neuspokojivý. 

 

 

Hodnotenie a analýza vývoja Slovenského národného múzea 

 
Charakteristika základných odborných činnosti SNM 

 

Činnosť SNM v roku 2010 limitovali viaceré skutočnosti. Najväčší vplyv na 

realizáciu tak základných odborných činností, ako aj správu zvereného majetku mal 

objem finančných prostriedkov bežného transferu a tvorba vlastných výnosov. Objem 

finančných prostriedkov prideľovaný SNM zriaďovateľom sa javil už dlhodobo ako 

nedostatočný a znamenal finančnú poddimenzovanosť múzea. Tieto negatívne 

skutočnosti sa naplno prejavili v roku 2010. V roku 2010 bol znížený príspevok SNM 

oproti roku 2009 o 13,6%, v dôsledku krízových javov v ekonomike SR došlo aj k nižšej 

tvorbe vlastných zdrojov najmä v dôsledku nižšej návštevnosti. Zároveň SNM v roku 

2010 muselo akceptovať výsledky vládneho auditu, z ktorého pre SNM vyplynula 

povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu SR verejné prostriedky použité v rozpore 

s určeným účelom vo výške 149 020,74 €, zaplatiť penále vo výške 133 850,59 €. Tieto 

negatívne faktory v rozhodujúcej  miere limitovali činnosť organizácie v roku 2010. 

Na základe výsledkov finančnej analýzy a očakávaných nákladov v oblasti 

obligatórnych výdavkov prijalo SNM viacero úsporných opatrení, ktorých výsledkom bolo 

zníženie viacerých nákladových položiek v porovnaní s rokom 2009. Tieto opatrenia 

prispeli k tomu, že SNM sa podarilo nakoniec ukončiť rok 2010 s kladným hospodárskym 

výsledkom. 
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Celkovú situáciu SNM skomplikovali aj dosah dvoch prírodných katastrof, ktoré 

postihli Múzeum Betliar, kde bolo operatívne potrebné riešiť vzniknutú situáciu. Výška 

spôsobených škôd dosiahla 66 000 €. 

Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti a správy majetku 

má negatívne dôsledky na stav spravovaného majetku SNM.  Neprestajne narastá objem 

odkladaných investícii do obnovy a údržby spravovaných objektov, mnohé sú národné 

kultúrne pamiatky. Tento stav predpokladá pre budúcnosť nárast investícií do ich 

celkovej rekonštrukcie a obnovy, čo pri všetkých objektoch bude postupne nevyhnutné. 

Trvalý nedostatok disponibilných zdrojov na zlepšovanie odbornej ochrany a odborného 

ošetrenia zbierkových predmetov vedie k zhoršovaniu „zdravotného stavu“ zbierkových 

predmetov, nepriaznivému stavu depozitárov a technickej infraštruktúry 

reštaurátorských dielni. Čiastočne zlepšenie nastane po realizácii troch úspešných 

projektov (Rekonštrukcia päťhrannej veže v Bojniciach, Rekonštrukcia budovy na 

Mäsiarskej 18 v Levoči a Rekonštrukcia a prístavba Múzea Andreja Kmeťa v Martine) v 

rámci Regionálneho operačného programu. Vážnym problémom však zostáva obnova 

a rekonštrukcia ďalších objektov v správe SNM, a to najmä odkladanie rekonštrukcie 

budovy SNM v Martine (Malá hora 2), no najmä sídelnej budovy SNM v Bratislave. 

Svojim vonkajším vzhľadom nerobí dobré meno národnej kultúrnej inštitúcii, nehovoriac 

už o problémoch, ktoré spôsobuje zastaraná technológia vykurovania, ktorá je vysoko 

neekonomická a zásadným spôsobom zvyšuje prevádzkové náklady. Podobné problémy 

sú okrem iného s vykurovaním areálu na Žižkovej ulici, kde hrozí, že v zimnom období 

vzhľadom na súčasný havarijný stav kotolne a rozvodov nebude povolená výroba tepla. 

Ak by tento problém SNM chcelo komplexne a kompetentne riešiť, bolo by potrebné 

zrealizovať projekt energetickej náročnosti a využitia týchto objektov, s čím SNM pre 

trvalú finančnú poddimenzovanosť nemôže rátať. 

Znížený objem pridelených finančných prostriedkov na činnosť bol do istej miery 

kompenzovaný skutočnosťou, že SNM dostalo finančné prostriedky na prioritné projekty 

z položky na Podporu kultúrnych aktivít a položky Stratégie rozvoja múzeí a galérií v SR 

do roku 2011. Vďaka týmto prostriedkom sa podarilo realizovať jednak niektoré aktivity 

spojené so zlepšovaním stavu objektov, jednak sa realizovali niektoré prezentačné 

aktivity, ktoré pozitívne zarezonovali vo verejnosti. 

SNM sa darilo udržiavať svoj odborný status aj vďaka niektorým schváleným 

projektom zo zdrojov EÚ. V roku 2010 sa začalo s realizáciou projektu Múzeá tretej 

generácie na Slovensku (M3G), Realizáciou tohto projektu plní SNM svoje úlohy ako 

odborného, metodického a vzdelávacieho pracoviska pre oblasť sústavy múzeí SR, ako to 

vyplýva  zo zákona o múzeách a o galériách. 

K najdôležitejším úlohám, v ktorých realizácii  SNM v roku 2010 pokračovalo, bola 

príprava nových expozícií na Bratislavskom hrade. Harmonogram realizácie týchto úloh 

sa narušil prístupom hlavného správcu Bratislavského hradu – Národnej rady SR, ktorá 
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v druhej polovici roku 2010 výrazne obmedzila financovanie generálnej rekonštrukcie 

hradu. Tomto prístup iste povedie v budúcnosti k oddialeniu dokončenia obnovy hradu. 

Koncom roka 2010 sa podarilo úspešne dokončiť ďalšiu etapu  na novej prírodovednej 

expozícii „Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska“. Projekt ráta s postupnou obnovou 

všetkých expozičných celkov Prírodovedného múzea. 

Významným faktorom, ktorý ovplyvnil činnosť SNM v roku 2010 boli zmeny vo 

vedení organizácie. Na základe výsledkov výberového konania bol 1.2.2010 menovaný 

ministrom kultúry do funkcie GR PeadDr. Rastislav Púdelka. Personálna zmena na poste 

generálneho riaditeľa bola sprevádzaná zmenami na úseku riaditeľstva SNM – postupne 

došlo k výmene ďalších členov vedenia SNM a zmenám v organizačnej štruktúre 

riaditeľstva. 

 

Nadobúdanie zbierok a odborná správa zbierok 

 

Akvizičná činnosť 

 

 Slovenské národné múzeum aj v roku 2010 pokračovalo v realizácii akvizičnej 

činnosti, pričom využívalo všetky spôsoby nadobúdania zbierkových predmetov. Vlastnou 

vedecko-výskumnou činnosťou získalo zbierkové predmety najmä Archeologické 

múzeum, ktoré realizuje najmä záchranné archeologické akcií v teréne, vyvolané 

uplatňovaním zákona o ochrane pamiatkového fondu (Zákon č. 49/2002, Z.z.), pričom 

niektoré práce prinášajú pozoruhodné výsledky a výrazne obohacujú zbierkový fond 

múzea.  

Vlastnými výskumami obohacujú zbierky aj pracovníci Prírodovedného múzea 

najmä z oblasti zoológie a entomológie. V minulom roku realizovalo terénne výskumy aj 

Etnografické múzeum a Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Prevodom správy získali 

zbierkové predmety Múzeá v Martine (Colný úrad Žilina) – ide o vzorky minerálov. Vďaka 

prioritnému projektu na nákup zbierkových predmetov sa darilo realizovať aj nové 

akvizície zbierkových predmetov. 

SNM-Historické múzeum získalo luxusnú renesančnú terčovú kušu so stojanovou 

pažbou (okolo r. 1600) a umeleckohistorické predmety z obdobia okolo r. 1800 pôvodom 

zo Španej Doliny v počte 7 kusov, ktoré vhodne doplnia už vzniknutú zbierku. Kresby 

Henriety Brunsvikovej 1800-1801 získalo SNM-Hudobné múzeum. Historické bábkové 

divadlo z pozostalosti F. Dubského získalo Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad 

Modrý Kameň. Prírodovedné múzeum obohatilo svoje zbierky o zoologické, 

paleontologické či antropologické preparáty, napr. typový materiál Isotypus, taxón 

Echinodorus maculatus Somogy. Múzeum Ľ. Štúra získalo veľmi cenný originál litografie 

Pavla Jozeffyho a obrazy Š. Cpína. 
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Spišské múzeum v Levoči získalo sochu sv. Štefana, pôvodne súčasť sochárskej 

výzdoby dnes nezachovaného oltára v Matejovciach z polovice 17. storočia, pečatidlo 

mesta Spišské Vlachy z polovice 17. stor., procesiové sochy  Sv. Jána Nepomuckého 

a dve sochy anjelov svetlonosov z polovice 18. storočia.  

Múzeum Betliar nadobudlo  kompletnú porcelánovú súpravu pre 12 osôb, 

pozostávajúcu z 95 ks, vrátane čajovej a mocca súpravy. Komplet je značený MEISSEN, 

vyhotovený bol v českej továrni Douby v rokoch 1920-30. Múzeum Bojnice rozšírilo 

zbierku umeleckého remesla o kameninové taniere.  

Zbierkový fond rozširovali aj múzeá národnostných a etnických menšín. Múzeum 

kultúry Maďarov na Slovensku pri nadobúdaní zbierkových predmetov zohľadnilo potreby 

prípravy novej expozície v Dolnej Strehovej. K pozoruhodným akvizíciám patrí napr. 

mapa ostrihomskej arcidiecézy; Múzeum židovskej kultúry získalo obraz Schraga Weil – 

Hecatomba kníh.  

SNM na realizáciu akvizičnej činnosti bolo pridelených celkovo 29 000,- € pre 

špecializované a hradné múzeá a 9000,- € pre múzeá národnostných a etnických 

menšín. 

 

Akvizičná činnosť Slovenského národného múzea – komplexná tabuľka 

 

 Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
výskum: Kúpa: Dar: Zámena: Prevod: Finančné náklady: 

Odbor: prír. 
č.: ks: prír. 

č.: ks: prír. 
č.: ks: prír. 

č.: ks: prír. 
č.: ks: prír. 

č.: ks: Priame: Osobohod
.: 

Archeológia 45 637 26 586 0 0 18 50 0 0 1 1 0,00 € 0,00 

História 508 756 64 132 210 356 269 338 0 0 0 0 14 152,00 € 595,00 

Etnografia 71 89 0 0 50 57 21 32 0 0 0 0 550,00 € 30,00 

Dejiny umenia 59 87 37 65 21 21 24 24 0 0 0 0 12 910,00 € 72,00 

Dejiny hudby 1 9 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 900,00 € 20,00 

Minoritné kult. 37 37 0 0 37 37 0 0 0 0 0 0 1 990,00 € 0,00 

Kultúra 27 27 0 0 3 3 24 24 0 0 0 0 1 300,00 € 25,00 

Etnológia 5 19 0 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Iné spoločenské 
vedy 

70 70 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Spolo čenské 
vedy spolu 823 1 731 127 783 322 483 431 557 0 0 1 1 31 802,00 € 742,00 

Dejiny techniky 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 57,41 € 2,00 

Geológia 4 319 1 1 0 0 3 318 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Mineralógia - 
petrografia 

3 50 0 0 1 3 2 47 0 0 0 0 240,00 € 0,00 

Paleontológia 11 1 375 3 953 2 2 6 420 0 0 0 0 1 300,00 € 0,00 

Botanika 12 1 299 9 1 267 1 1 2 31 0 0 0 0 30,00 € 0,00 

Zoológia 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 100,00 € 0,00 

Antropológia 4 91 4 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Prírodné vedy 
spolu 36 3 138 17 2 312 5 7 13 816 0 0 1 3 1 670,00 € 0,00 

Prírastky spolu 863 4 873 144 3 095 331 494 444 1 373 0 0 2 4 33 529,41 € 744,00 

 



 54 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala vo všetkých špecializovaných múzeách SNM spolu 

26 krát. 

 

Odborná evidencia zbierkového fondu 

 

Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov 

 

Odborná evidencia je súčasťou odbornej správy zbierkového fondu a vykonáva sa 

v súlade s platnou legislatívou. Spracovanie zbierok prebieha prostredníctvom 

katalogizačného systému ESEZ 4G, ktorého súčasťou je Múzejný tezaurus – centrálne 

riadený výkladový slovník výrazov, používaných pri odbornom zhodnocovaní zbierkových 

predmetov. Komplexné spracovanie zbierok zabezpečuje SNM on line. 

Odborní zamestnanci SNM popri odbornej evidencii novonadobudnutých 

zbierkových predmetov vykonávajú aj elektronizáciu údajov o zbierkových predmetoch, 

čo je spojené s rekatalogizáciou zbierkových predmetov. Cieľom tohto postupu nie je 

mechanické prepisovanie údajov z katalogizačných lístkov, ale v rámci elektronizácie 

odbornej evidencie sa vykonáva aj dopĺňanie nových údajov o zbierkových predmetoch 

a dôsledne sa využíva múzejný tezaurus. 

Okrem spracovania údajov o nadobudnutí a odborných informácií prebieha 

v múzeách SNM priebežná fotodokumentácia zbierkových predmetov (tvorba ich 

digitálnych zobrazení). 

 

Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov – komplexný prehľad 

za SNM – podľa vedných disciplín 

  
V knihe prírastkov 
zaevidované: Skatalogizované: Úbytok: 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: 
evid. 
č.: ks: 

Archeológia 134 909 179 601 172 866 175 524 0 0 

História 71 803 168 817 119 448 159 106 0 0 

Etnografia 135 372 151 651 144 464 148 965 0 0 

Dejiny umenia 42 249 50 194 42 512 47 109 0 0 

Dejiny hudby 6 356 131 524 114 281 114 529 0 0 

Numizmatika 6 858 98 897 115 146 116 043 0 0 

Minoritné kult. 37 37 0 0 0 0 

Kultúra 27 27 0 0 0 0 

Etnológia 5 19 5 19 0 0 

Iné spoločenské vedy 30 642 38 629 16 429 23 674 0 0 
Spoločenské vedy 
spolu 428 253 819 396 725 151 784 969 0 0 

Dejiny techniky 5 16 1 12 0 0 

Geológia 1 153 1 940 1 186 1 666 0 0 
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Mineralógia - 
petrografia 2 253 25 611 24 096 25 216 0 0 

Paleontológia 1 452 408 131 31 323 402 292 0 0 

Botanika 921 499 059 908 500 962 0 0 

Zoológia 9 411 2 137 009 20 502 2 068 015 0 0 

Antropológia 209 8 836 8 672 8 672 0 0 

Prírodné vedy spolu 15 404 3 080 062 86 688 3 006 835 0 0 

Zbierky spolu 443 662 3 899 998 811 839 3 791 804 0 0 

 

Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov – komplexný prehľad 

za SNM – podľa múzeí 

  
V knihe prírastkov 

zaevidované: 
Skatalogizované: 

Úbytok v 
danom roku: 

  prír. č.: ks: evid. č.: ks: 
evid. 

č.: 
ks: 

Archeologické múzeum 112 538 154 564 150 567 150 567 0 0 

Historické múzeum 61 162 207 571 210 863 231 338 0 0 

Prírodovedné múzeum 7 431 2 503 678 78 863     2 495 903 0 0 

Hudobné múzeum 4 981    122 918 108 816 108 849 0 0 

Múzeá v Martine 162 513 741 298 161 889 671 812 0 0 

Múzeum SNR 6 228 7 284 6 228 7 284 0 0 

Múzeum Červený 
Kameň 

14 144 14 230 13 731 13 731 0 0 

Múzeum Bojnice 5 237 5 847 5 279 5 847 0 0 

Múzeum Betliar  19 318 25 679 5 072 11 373 0 0 

Múzeum Ľudovíta Štúra  3 644 5 832 3 495 4 967 0 0 

Spišské múzeum Levoča  12 376 13 674 11 582 12 860 0 0 

Múzeum bábkarských 
kultúr a hračiek hrad 
Modrý Kameň 

7 850 16 739 7 770 16 659 0 0 

Múzeum židovskej 
kultúry 

1 416 3 250 2 163 2 310 0 0 

Múzeum kultúry 
karpatských Nemcov 2 517 5 602 5 391 5 442 0 0 

Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku 

825 1 156 732 874 0 0 

Múzeum ukrajinskej 
kultúry 

19 617 68 356 37 967 50 557 0 0 

Múzeum rusínskej 
kultúry 112 112 0 0 0 0 

Múzeum kultúry 
Chorvátov na Slovensku 1 753 2 208 1 431 1 431 0 0 

Spolu 443 662 3 899 998 811 839 3 791 804 0 0 
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Elektronická evidencia zbierkových predmetov 

 Celkový počet: 

Odbor: 
Katalogizačných 
záznamov: 

skatalogizovaných 
predmetov: 

digit. 
obrazových 
dokumentov: 

záznamov v 
CEMUZ: 

 5 649 5 180 1 657 5 598 

Archeológia 31 447 4 990 2 806 2 445 

História 11 572 9 713 11 137 43 464 

Etnografia 54 782 7 095 4 934 16 234 

Dejiny umenia 6 764 6 229 6 575 10 427 

Dejiny hudby 4 729 6 087 3 244 3 930 

Numizmatika 57 2 438 0 57 

Minoritné kult. 647 959 102 959 

Kultúra 26 26 26 26 

Iné spoločenské 
vedy 

24 324 6 852 12 509 4 637 

Dejiny techniky 1 12 0 1 

Geológia 753 753 739 753 

Paleontológia 1 606 6 379 0 42 

Botanika 3 887 3 887 269 319 

Zoológia 599 599 0 599 

Spolu 146 843 61 199 43 998 89 491 

 

Fotodokumentácia zbierkových predmetov 

Prírastok: 8 676 

Celkový stav: 252 388 

 

V roku 2010 pokračovala obrazová dokumentácia zbierkového fondu jednotlivých múzeí. 

V rámci projektu CEMUZ bolo označený celý zbierkový fond Múzea bábkarských kultúr 

a hračiek hrad Modrý Kameň RFID kódmi a súčasne bolo vizualizovaných 200 ks 

zbierkových predmetov. 

 

CEMUZ 

Oddelenie SNM-CEMUZ ukončilo 31.03.2010 v SNM-Múzeu židovskej kultúry 

projekt Múzeum 21. storočia, ktorý mal charakter aplikovaného výskumu a získané 

znalosti sa premietli do technologického vývoja a modernizácie múzejnej metodiky. 

Jedným z výstupov bol technologicko-metodický manuál Uplatnenie technológií 

RFID v múzejnej praxi (aplikácia moderných IK technológií v oblasti správy zbierok 

pamäťových a  fondových inštitúcií). Súčasne bol katalogizačný systém ESEZ 4G 

rozšírený o funkcionalitu komplexnej správy múzejných zbierok prostredníctvom 

technológie RFID (rádiofrekvenčné identifikátory). Zároveň vznikol prototyp 

Dokumentačného modulu – dokumentačného pracoviska pre komplexné zabezpečenie 

dokumentácie v zmysle platnej legislatívy a s využitím moderných technológií ESEZ 4G. 
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V rámci technológie vizualizácie múzejných zbierkových predmetov (3D malých 

kultúrnych objektov) bola vypracovaná Metodika vizualizácie 3D múzejných zbierok, 

ktorá je výsledkom testovania viacerých technológií a metód a komparáciou výsledkov. 

Bez poznatkov získaných pri týchto testoch by nebolo možné nastaviť optimálne 

parametre digitalizácie 3D MKO v rámci OPIS POII. Ďalším z výstupov je vývoj 

Digitalizačného modulu ESEZ 4G (sofistikovaný nástroj na podporu automatizácie 

prípravných procesov digitalizačnej kampane), a tiež aj vývoj prototypu 3D skenera 

„Jánošík“ (technologické zariadenie pre automatizované snímanie 3D kompaktných 

objektov do rozmeru 30x30 cm). 

Proces digitalizácie a overovanie uplatňovania technológii RFID v múzejnej praxi 

pokračoval v SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň. Všetky 

zbierkové predmety múzea bolo označené RFID kódom a v spolupráci s firmou EDICO 

boli vizualizované zbierkové predmety múzea v celkovom počte 200 ks. Išlo tu 

o overovanie využitia prototypu skenera pre automatizované snímanie 3D kompaktných 

objektov do výšky 50 cm. 

 
Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) 

 
počet záznamov  

Názov múzea 
(celkový) 

počet 
importovaných 
záznamov za 
rok 2010 

Balneologické múzeum v Piešťanoch                       8 001                  8 001     

Banícke múzeum Gelnica                          48       

Banícke múzeum v Rožňave                          613                        3     

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote                        830                    559     

Horehronské múzeum v Brezne                          937       

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi                          735       

Hradné múzeum vo Fiľakove                          114                      71     

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová                        207       

Krajské múzeum v Prešove                          672       

Kysucké múzeum v Čadci                      20 302                  2 088     

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene                      41 635                41 369     

Liptovské múzeum v Ružomberku                      55 866                26 467     

ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici                       7 659                  2 176     

Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni                       2 794                  2 765     

Malokarpatské múzeum v Pezinku       

Mestské múzeum a galéria, Veľký Šariš       

Mestské múzeum Pezinok     

Mestské múzeum Rajec                     2 295       

Mestské múzeum v Poltári     

Mestské múzeum Zlaté Moravce                          36       

Miestne múzeum Turany     

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR v Bratislave                          307                    307     

Múzeum a galéria Hont, Šahy       

Múzeum Divadelného ústavu Bratislava                        410                    410     
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Múzeum Jána Cikkera                          15       

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch                              2       

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši                       7 116                  1 443     

Múzeum Kežmarok                    21 459                21 095     

Múzeum M. Tillnera Malacky     

Múzeum mesta Bratislavy                        843       

Múzeum obchodu v Bratislave                       1 126                  1 126     

Múzeum polície SR v Bratislave       

Múzeum Slovenského červeného kríža v Martine       

Múzeum SNP v Banskej Bystrici                       4 134                  3 530     

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi                       2 648                      67     

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave                       2 956       

Múzeum Tatranského národného parku                        165       

Múzeum telesnej kultúry v Bratislave       

Múzeum vo Svätom Antone                       2 198                  1 005     

NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici                       1 221       

Novohradské múzeum v Lučenci       

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava                     2 821                  2 267     

Plynárenské múzeum v Bratislave                          372                    330     

Podpolianske múzeum v Detve                       5 432                  5 432     

Podtatranské múzeum v Poprade                          114       

Podunajské múzeum v Komárne                        636       

Pohronské múzeum Nová Baňa                          45       

Ponitrianske múzeum v Nitre       

Považské múzeum v Žiline                      36 492                  1 333     

Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch                          451       

Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum                     7 565       

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici                      48 098                  5 892     

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva                    29 312                  7 550     

Slovenské národné literárne múzeum v Martine       

Slovenské národné múzeum v Bratislave                       1 411       

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre                          188       

Slovenské sklárske múzeum v Lednických Rovniach       

Slovenské technické múzeum v Košiciach                      16 630                    955     

SNM-Archeologické múzeum v Bratislave                      44 807                  5 321     

SNM-Múzeá v Martine                    142 426                    360     

SNM-Historické múzeum v Bratislave                      89 188                18 046     

SNM-Hudobné múzeum v Bratislave                       4 684                  1 383     

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek                     7 814                    493     

SNM-Múzeum Betliar                       2 878                    144     

SNM-Múzeum Bojnice                       8 469                    182     

SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej                     19 159                    180     

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku                          51                      51     

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov                     5 133       

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku                          861                      12     

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra Modra                     4 016                    494     

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove                          38                      38     

SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave                       6 291                  2 620     
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SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku                       7 416                  1 355     

SNM-Múzeum židovskej kultúry v Bratislave                       2 196                  1 217     

SNM-Prírodovedné múzeum v Bratislave                      68 902                  2 870     

SNM-Spišské múzeum v Levoči                      12 353                  1 346     

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici                      52 937                52 347     

Šarišské múzeum v Bardejove                          189       

Tekovské múzeum v Leviciach                          106       

Trenčianske múzeum v Trenčíne                           850       

Tríbečské múzeum v Topoľčanoch                      17 446                17 277     

ÚĽUV Bratislava                    10 158                10 158     

Vihorlatské múzeum v Humennom                           595                    400     

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou                           31       

Vlastivedné múzeum Trebišov                    13 169       

Vlastivedné múzeum v Galante                      19 652                    936     

Vlastivedné múzeum v Hlohovci                          219       

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici       

Vojenské múzeum v Piešťanoch       

Východoslovenské múzeum v Košiciach                       6 085                      14     

Záhorské múzeum v Skalici                      11 321                  2 432     

Západoslovenské múzeum v Trnave                      59 795                59 795     

Zemplínske múzeum v Michalovciach                      24 435                23 601     

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede                       7 899                  1 480     

                     1 351       

Spolu                  989 831              340 982     

 

 

Ochrana zbierkového fondu – zabezpečenie EPS a EZS, stav 

depozitárov 

 

 Špecializované múzeá SNM venujú v rámci svojich možností veľkú pozornosť 

ochrane zbierkových predmetov, aj priestorov, kde sú uložené. Pravidelné revízie 

elektrozariadení, komínov, hasiacich prístrojov, EPS, EZS však nedokážu zabezpečiť 

úplnú a vysoko účinnú ochranu zbierkového fondu. SNM-Múzeum Betliar v roku 2010 

realizovalo modernizáciu poplachového systému a PTV (kamerový systém) v objektoch 

múzea v celkovej hodnote 45 000 €; montáž elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) na 

hrade Krásna Hôrka v celkovej hodnote 63 700 €. 

Úložná kapacita depozitárov je už v súčasnosti v niektorých múzeách SNM  

nedostatočná a s každoročným zvyšovaním počtu zbierkových predmetov  nie je možné 

dôsledne dodržiavať zásadu uloženia zbierkových predmetov podľa materiálových skupín. 

Napriek tomu sa SNM usilovalo vyvíjať aktivity smerujúce perspektívne k skvalitňovaniu 

uloženia zbierkových predmetov. 
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 V SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej bolo inštalované nové účelové 

zariadenie do depozitára textilu, čím sa zvýšila celková úložná plocha depozitára. 

Inštalácia regulovateľného klimatického zariadenia sa však nerealizovala. 

Úlohy na akcii ONKP Zámok Bojnice – Päťhranná veža (z ROP), ktorého súčasťou je aj 

vybudovanie depozitára sochárskeho umenia a expozícia gotiky s regulovateľnými 

klimatickými zariadeniami, boli čiastočne splnené. 

 Komplexná obnova budovy Múzea Andreja Kmeťa v Martine, v ktorej boli 

situované prírodovedné expozície, depozitárne priestory, výstavné priestory, pracovne 

a knižnica, začala v lete 2010. Sťahovanie zbierkových fondov i ostatného majetku z I. 

budovy SNM  bolo realizované v plánovanom časovom horizonte a predovšetkým 

bezpečne bez akéhokoľvek ohrozenia alebo poškodenia zbierkových predmetov. Po 

ukončení rekonštrukčných prác sa v múzeu podstatne zlepšia podmienky na uloženie 

zbierkových predmetov. 

 V uplynulom roku sa začal realizovať aj projekt obnovy budovy hlavného 

depozitára Spišského múzea na Mäsiarskej ul. 18 v Levoči. Dobu realizácie obnovy je 

odhadovaná na obdobie 24 mesiacov. 

 Dlhoročným problémom SNM-Historického múzea v Bratislave je nedostatok 

vhodných depozitárnych priestorov čo do kapacity i kvality klimatických podmienok. 

Zbierkové predmety sú od r. 2008 uložené na štyroch rôznych a od sídla múzea v 

Bratislave dosť vzdialených miestach – v Pezinku, v Mierove okr. Dunajská Streda, v 

Bratislave na Žižkovej ul. a pod Leopoldovym nádvorím na BH. Po dvojročnej existencii 

náhradných depozitárov sa znásobujú problémy a len ťažko sa odstraňujú dôsledky 

uloženia zbierkového fondu hlavne v nevhodných prenajatých depozitárnych priestoroch. 

Najmä v priestoroch pod Leopoldovým nádvorím Bratislavského hradu, kde po 

intenzívnych dažďoch priestor navlhol a len veľmi ťažko sa odstraňujú následky 

presakovania povrchovej dažďovej vody. Najstabilnejším, čo sa týka klimatických 

podmienok, sa javí zmiešaný depozitár a sklad v Mierove a depozitár skla, keramiky a 

porcelánu na Žižkovej ul. v Bratislave. Dá sa predpokladať, že po generálnej 

rekonštrukcii Bratislavského hradu budú vytvorené stabilné optimálne podmienky na 

uloženie zbierkového fondu múzea. Problémy s uložením ZP rieši rovnako aj SNM-

Hudobné múzeum. 

 
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 nie nie 

Prednáškové miestnosti: 49,00 áno nie 

Dielne a laboratória: 180,00 nie nie 

Iné priestory: 126,00 áno áno 
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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: 289,44 áno áno 

Depozitárne priestory: 2 129,56 čiastočne čiastočne 

Pracovne: 389,35 nie nie 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 115,18 áno áno 

Iné priestory: 2 004,73 áno áno 

Spolu: 4 928,26  

 
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 

Pracovne: 33,00 čiastočne čiastočne 

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 
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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 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  

 
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 120,00  áno 

Výstavné priestory: 80,00  áno 

Depozitárne priestory: 60,00  čiastočne 

Pracovne: 32,00  áno 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 0,00   

Spolu: 292,00  

 
SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 104,00 áno áno 

Výstavné priestory: 50,00 áno nie 

Depozitárne priestory: 90,00 áno áno 

Pracovne: 60,00 áno čiastočne 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 110,00 áno nie 
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Spolu: 414,00  

 
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 
 
 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: 159,40 nie áno 

Výstavné priestory: 115,00 nie áno 

Depozitárne priestory: 0,00   

Pracovne: 89,40 nie nie 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 34,80 nie nie 

Spolu: 398,60  

 
SNM-Múzeum Slovenských národných rád 
 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 674,00 áno áno 

Výstavné priestory: 80,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 93,00 áno áno 

Pracovne: 43,00 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 64,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 25,00 áno áno 

Iné priestory: 1 135,00 čiastočne čiastočne 

Spolu: 2 114,00  

 
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry 
 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 112 000,00 čiastočne čiastočne 
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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: 405,00 áno áno 

Výstavné priestory: 33,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 55,00 áno áno 

Pracovne: 253,00 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 0,00   

Dielne a laboratória: 0,00   

Iné priestory: 100,00 áno áno 

Spolu: 846,00  

 
SNM-Prírodovedné múzeum 
 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 1 883,00 áno áno 

Výstavné priestory: 0,00   

Depozitárne priestory: 1 667,00 áno áno 

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: 2 750,00 áno áno 

Depozitárne priestory: 180,00 áno áno 

Pracovne: 1 047,00 áno áno 

Prednáškové miestnosti: 88,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 120,00 čiastočne čiastočne 

Iné priestory: 5 445,00 čiastočne čiastočne 

Spolu: 9 630,00  

 
SNM-Spišské múzeum 
 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 1 969,00 čiastočne áno 

Výstavné priestory: 100,00 čiastočne áno 

Depozitárne priestory: 562,00 áno áno 

Pracovne: 198,00 áno čiastočne 

Prednáškové miestnosti: 50,00 áno áno 

Dielne a laboratória: 44,00 áno áno 

Iné priestory: 2 097,00 čiastočne čiastočne 
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Spolu: 5 020,00  

 

 

Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových 

predmetov 

 

 V roku 2010 špecializované múzeá SNM vykonávali odborné ošetrenie 

zbierkových predmetov podľa disponibilných priestorových, technických a personálnych 

možnosti. Tieto činnosti boli vykonávané ako preventívne ošetrenie zbierkových 

predmetov alebo bolo vykonávané v rámci príprav výstav a expozícií. 

 SNM-Archeologické múzeum vlastnými prostriedkami odborne ošetrilo 856 ks 

zbierkových predmetov a zakonzervovalo 373 ks predmetov. Išlo o ošetrenie 

zbierkových predmetov ako sú mince, zbrane, šperky vo veľkej miere zhotovené zo 

železa, ale aj z farebných kovov. Často ide o náročné reštaurátorské a konzervátorské 

postupy. Pri keramike ide o nálezy z archeologických výskumov v Trnave, Slovenskom 

Grobe v počte niekoľko tisíc kusov črepov a v niektorých prípadoch sa podarilo zložiť 

dokopy niekoľko nádob  (30 kusov celých nádob a 103 fragmentov nádob) a desiatok 

fragmentov bez toho, aby sa z nich vytvoril väčší kus nádoby. V rámci projektu prípravy 

expozície na Bratislavskom hrade pracuje v konzervátorskom pracovisku externá sila, 

ktorá zhotovila aj 18 ks foriem potrebných na vyhotovenie replík zbierkových predmetov. 

Z nich sa následne vyrobilo celkovo 18 sadrových, ale predovšetkým epoxidových replík 

pre potreby zapožičania predmetov a pre účely prezentácie zbierok SNM v Poštovej 

banke ako hlavného sponzora SNM v jej pobočkách a pre potreby výstav v Senci a v 

Pezinku, ako aj séria replík pre expozíciu na Bratislavskom hrade. 

 V SNM-Historickom múzeu pracovníci reštaurátorského oddelenia ošetrili 1721 

predmetov, najmä formou konzervovania. Z toho 29 predmetov bolo zreštaurovaných. 

Mnohé z predmetov boli určené na výstavu Ars Liturgica, pri ktorej reštaurátori sa 

podieľali aj na inštalovaní. Múzeum v roku 2010 zabezpečovalo odborné ošetrenie 

zbierkových predmetov aj dodávateľsky v rámci príprav nových expozícií na 

Bratislavskom hrade. Bolo uzavretých 44 zmlúv na reštaurovanie 375 kusov zbierkových 

predmetov. 

 SNM-Hudobné múzeum zreštaurovalo predmety pre potreby expozícií na hrade. 

Sú to zbierky obsahujúce fólie, celkovo bolo teda zreštaurovaných 519 fólií. 

Reštaurovanie a konzervovanie hudobných nástrojov je prioritné. V rámci 17 ZP bolo 

teda celkovo reštaurovaných 661 fólií. Na výstavné účely bolo vyhotovené celkom 9 ks 

faksimile. 

 SNM-Múzeá v Martine zreštaurovali a konzervovali 1069 zbierkových 

predmetov, najmä v rámci príprav výstavy Ohýbaj ma mamko. 
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 V SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek bolo vlastnými prostriedkami 

ošetrených 146 zbierkových predmetov, a to najmä v prípravnom procese na 

digitalizáciu múzejných zbierok. V spolupráci so SNM - HM boli pre účely obrazárne 

bratislavského hradu bola zrealizovaná časť reštaurátorských prác na 2 veľkoplošných 

barokových obrazoch – Bitka I., Bitka II. Dodávateľsky boli zreštaurované aj dva 

zbierkové predmety zo zbierky historických hračiek. 

 SNM-Múzeum Betliar vlastnými prostriedkami konzervovalo 28 kusov 

zbierkových predmetov. 

 SNM-Múzea Bojnice odborne ošetrilo celkovo 194 ks zbierkových predmetov. 

K najhodnotnejším dielam patria obraz Kristus v Emauzoch zo zbierok SNM-Historického 

múzea; Alegória Márnivosti zo zbierok SNM-Múzea Červený Kameň; socha apoštola, 

historický stolík, loveckú pušku, socha Panny Márie. V rámci konzervátorských prác boli 

v expozícii ošetrené obrazy, sochy, nábytok a obloženie stien v Strednom hrade. Taktiež 

boli prekonzervované okenné rámy a krídla vrchných okien v Huňadyho sále. Mimo plánu 

hlavných úloh na rok 2010, v rámci generálneho upratovania v expozícii múzea, bol 

očistený a vyretušovaný strop v Zimnej záhrade, vyčistené kamenné časti a reliéfna 

výzdoba empory kaplnky. 

 SNM-Múzeum Červený Kameň ošetrilo 24 kusov zbierkových predmetov, 

z toho 5 kusov bolo konzervovaných vlastnými prostriedkami a 12 zreštaurovaných 

dodávateľsky. Išlo zväčša o zbierkové predmety určené na výstavu Návrat k stratenej 

kráse. 

 V SNM-Prírodovednom múzeu venovalo zvýšenú pozornosť odbornému 

ošetreniu zbierkových predmetov, ktoré boli určené do pripravovanej expozície. Celkovo 

múzeum reštaurovalo 57 ks zbierkových predmetov, konzervovalo 6 585 ks 

a preparovalo 147 ks zbierkových predmetov. 

 V SNM-Spišskom múzeu bolo dodávateľsky reštaurované 2 zbierkové predmety 

a vlastnými prostriedkami konzervovaných 654 kusov zbierkových predmetov. 

 SNM-Múzeum Slovenských národných rád odborne ošetrilo vlastnými 

prostriedkami 500 kusov zbierkových predmetov. 

 SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra zabezpečilo dodávateľsky odborné ošetrenie 2 ks 

zbierkových predmetov. 

 

Múzeá národnostných a etnických menšín  

 V SNM-Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku bolo konzerovaných 268 

kusov zbierkových predmetov. 

 SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov dodávateľsky zabezpečilo 

reštaurovanie 138 ks zbierkových predmetov. Vlastnými silami bolo konzervovaných 149 

ks zbierkových predmetov. 
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 SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku zabezpečilo dodávateľsky 

odborné ošetrenie 7 ks zbierkových predmetov. 

 SNM-Múzeum židovskej kultúry zabezpečilo dodávateľsky odborné ošetrenie 1 

zbierkového predmetu. 

 SNM-Múzeum rusínskej kultúry vykazuje nulový počet ošetrených zbierkových 

predmetov. 

 V SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry ukončilo reštaurovanie ikonostasu z 18. - 

19. stor. z cerkvi obce Nižný Tvarožec. Múzeum odborne ošetrili vlastnými prostriedkami 

56 zbierkových predmetov a dodávateľsky 13 ks. 

 
Odborná ochrana zbierkových predmetov – komplexný prehľad za SNM 
 
Reštaurovanie zbierkových predmetov 
 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 1 473 863,90 € 

Dodávateľsky: 551 488 321,57 € 

Spolu: 2 024 489 185,47 € 

 
Konzervovanie zbierkových predmetov 
 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 10 907 13 466,42 € 

Dodávateľsky: 274 1 379,50 € 

Spolu: 11 181 14 845,92 € 

 
Preparovanie zbierkových predmetov 
 
 Počet kusov: Finančné náklady: 

Vlastnými prostriedkami: 147 0,00 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu: 147 0,00 € 

 

Nedostatky v ochrane zbierkového fondu 

 

A. Depozitáre  

 V SNM-Archeologickom múzeu je nevyhnutné riešiť problém s kúrením, 

predovšetkým však s rozvodmi na nádvorí a v pivničných priestoroch, keďže v 

posledných rokoch sa vyskytlo niekoľko havárií, ktoré zapríčinili vytápanie pivničných 

priestorov a laboratória na konzervovanie kovov. Vážnym problémom ostáva aj vlhnutie 

a nasledovné vytváranie plesní na severnom múre budovy, ktoré zrejme spôsobili 

neodborné úpravy priľahlej časti Hradného kopca v rámci rekonštrukcie budov na 

Žižkovej 14-16. 
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V SNM-Historickom múzeu je naďalej vážnym problémom stav depozitárov. 

Zbierkové predmety sú od r. 2008 uložené v štyroch rozličných a od sídla múzea 

vzdialených miestach - v Pezinku, v Mierove, okres Dunajská Streda, v Bratislave na 

Žižkovej ul. a pod Leopoldovým nádvorím na Bratislavskom hrade. Stav náhradných 

prenajatých priestorov je alarmujúci, najmä priestory pod Leopoldovým nádvorím 

Bratislavského hradu navlhli a ťažko sa odstraňujú následky presakovania  povrchovej 

dažďovej vody. Podobne sa zaznamenali problémy s presakovaním vody aj v depozitári v 

Pezinku. Najstabilnejším, čo sa týka klimatických podmienok, sa javí zmiešaný depozitár 

a sklad v Mierove a depozitár skla, keramiky a porcelánu na Žižkovej ul. v Bratislave. Dá 

sa predpokladať, že po generálnej rekonštrukcii Bratislavského hradu budú vytvorené 

stabilné optimálne podmienky na uloženie zbierkového fondu múzea. Vo všetkých 

priestoroch uloženia zbierkových predmetov bola v sledovanom období uskutočnená 

dezinsekcia  a pravidelná komisionálna fyzická prehliadka stavu depozitárov, doložená 

písomnou správou. 

V SNM-Hudobnom múzeu zbierkové predmety z papiera vyžadujú uloženie do 

nekyslých obalov, chýbajú špeciálne škatule na individuálne uloženie historicky cenných 

tlačí a manuskrípt a vzácnych - zreštaurovaných pergamenových fólií a plagátov na 

ručne čerpanom papieri, špeciálny mobiliár na uloženie gramoplatní MUS IC a C. Zároveň 

je potrebná vykonať drobné opravy v depozitári v Dolnej Krupej, vybaviť depozitár 

meracou  technikou (termohydrografy) a odstrániť nedostatky pri umiestnení a uchytení 

hudobných nástrojov. Taktiež je potrebné ošetrenie zbierkového fondu hudobných 

nástrojov, najmä kovových ( resp. skorodovaných). 

V SNM-Prírodovednom múzeu pravidelne zlyhávajú klimatizačné jednotky v 

depozitároch zoologickom a botanickom oddelení; vo všetkých depozitároch sú 

pretekajúce alebo nefunkčné ventily kúrenia; paleontologický a mineralogický depozitár 

je nadmerne prehrievaný (potrebná klimatizácia depozitárov); nedostatok depozitárnych 

priestorov pre antropológiu (antropologické depozitáre sú taktiež prehrievané - potrebná 

klimatizácia); steny v depozitári nižších rastlín stále vlhnú. 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 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.). 

V SNM-Múzeum Betliar pretrvávajú problémy vyplývajúce z absencie 

konzervátora kovov. Špecializované pracovné úkony konzervátora dreva sú značne 

obmedzené kumuláciou pracovných funkcií, kedy sa malý kolektív pracovníkov 

konzervátorských a údržbárskych dielní - v sezónnom období 3, v mimosezónnom období 

2 - zameriava na bežné údržbárske resp. prevádzkové práce. Tie dlhodobo prevyšujú 

aktuálnosť až nevyhnutnosť konzervovania a reštaurovania vzácneho historického 

mobiliára z fondu kaštieľa Betliar a chladných zbraní z fondu hradu Krásna Hôrka. 
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V SNM-Múzeum Bojnice sú depozitáre v technicky nevyhovujúcich priestoroch v 

dôsledku zdĺhavej rekonštrukcie NKP - Zámok Bojnice. Len 40% plochy depozitárov je 

temperovaných akumulačnými kachľami. Všetky depozitáre sú bez klimatizácie, ktorá sa 

provizórne rieši vetraním. Je nevyhnutné riešiť inováciu klimatizačnej jednotky v 

Päťhrannej veži, kde je inštalovaný Bojnický oltár, ktorý napriek prísľubom je už vyše 10 

rokov v provizórnych podmienkach namiesto definitívnej inštalácie v kaplnke zámku - 

súbežne s rekonštrukciou Päťhrannej veže je nevyhnutné začať  aj rekonštrukciu 

kaplnky, pretože inak nebude kde oltár uložiť. 

V SNM-Múzeum Červený Kameň sú problémy najmä s biologickými škodcami – 

červotočmi a taktiež s nevhodnými klimatickými podmienkami v depozitári nábytku. 

V SNM-Spišskom múzeu majú taktiež nevyhovujúce depozitárne priestory, 

hlavne v objekte Mäsiarska ul.č.18, zastaraný systém požiarnej ochrany a bezpečnostný 

systém nielen v depozitoch, ale aj v expozíciách. 

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra má  zbierkové predmety dlhodobo uložené v 

nevyhovujúcich priestoroch. K najviac ohrozeným patria výtvarné diela a historické a 

národopisné drevené predmety. Zbierkové predmety sú naďalej uložené v náhradných 

priestoroch, zabezpečené protipožiarnou a elektronickou signalizáciou. 

SNM-Múzeum SNR dlhodobo nie je schopné riešiť nedostatočnú výmeru 

depozitárov, ako aj so zvýšenú vlhkosť v pivničných priestoroch počas záplav a silných 

prívalových dažďov. 

Múzeá národnostných a etnických menšín  

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku zabezpečuje vo všetkých 

priestoroch využívaných ako depozitáre ich odvlhčenie. Konzervátorské a reštaurátorské 

zásahy múzeum realizuje dodávateľsky, keďže múzeum nemá konzervátora ani priestory 

na vytvorenie pracoviska. 

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku nemá kurátora, ktorý by sa 

zaoberal jednak odborným spracovaním zbierkového fondu, jednak by monitoroval a 

riešil aj otázky spojené s ochranou zbierkových predmetov. Múzeum vlastní okolo 2000 

predmetov etnografického charakteru, ktoré si vyžadujú odborné znalosti etnografa. 

SNM-Múzeum rusínskej kultúry sa nachádza v prenajatých priestoroch. 

Vlastník budovy má zabezpečený v rámci celej budovy protipožiarny systém (hydranty a 

hasiace prístroje), a taktiež aj elektronický zabezpečovací systém ochrany celej budovy. 

Vzhľadom na obmedzené priestorové kapacity múzeum nedisponuje priestormi ako je 

dielňa či laboratórium alebo depozitárne priestory. Získané predmety sú prvotne 

očistené, zbavené prachu a nečistôt, v prípade textílií je čistenie riešené na vlastné 

náklady múzea chemickým čistením. 

V SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry nie sú expozičné, výstavné a depozitárne 

priestory vybavené klimatizačnými jednotkami; depozitárne priestory sú iba čiastočne 

vybavené EPS. Pracovne, konzervačné pracovisko - nie sú vybavené EZS a EPS vôbec. 



 70 

Je potrebné doplniť mobiliár depozitára umeleckej histórie. V súvislosti s udržiavaním 

priaznivejšej mikroklímy bude potrebné  zabezpečiť klimatizačnú techniku do 

jednotlivých expozičných a depozitárnych priestorov múzea alebo aspoň nové ohrievacie 

telesá, ktoré by nahradili doterajšie takmer 40 rokov staré a z veľkej časti nefunkčné 

akumulačné pece. 

SNM-Múzeum židovskej kultúry má nedostatočne vybavené depozitárne 

priestory zodpovedajúcim technickým vybavením (klimatizačným zariadením). 

 

B. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov - základné problémy pri 

odbornom ošetrení zbierkových predmetov 

• roztrieštenosť málo výkonných, zlé technicky a materiálovo vybavených pracovísk na 

odborné ošetrenie ZP vo viacerých múzeách SNM 

• absencia snahy a úsilia po zapojení SNM do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti 

odborného ošetrenia zbierkových predmetov 

• čoraz väčšie rozdiely medzi počtom novonadobudnutých zbierkových predmetov 

a počtom odborne ošetrených zbierkových predmetov v neprospech odborne 

ošetrených zbierkových predmetov 

• neexistencia  technológií na masovú konzerváciu a očistenie zbierkových predmetov 

• neexistencia ústredného konzervátorsko-reštaurátorského a preparátorského 

pracoviska, ktoré by plnilo aj úlohy 

- technologického a diagnostického  pracoviska 

- analytického (fyzikálne, chemické, biochemické analýzy)pracoviska 

- metodického a školiaceho centra pre oblasť odbornej ochrany zbierkových 

predmetov pre múzeá SR 

• neexistencia konzervátorských pracovísk v niektorých múzeách 

• nedostatočná priestorová kapacita jestvujúcich pracovísk 

• nedostatočné materiálno-technické vybavenie jestvujúcich pracovísk 

• nedostatok odborných pracovníkov na odborné ošetrenie zbierkových predmetov – 

konzervátorov, reštaurátorov, preparátorov 

• kumulované funkcie konzervátor – kustód, konzervátor – údržbár s negatívnymi 

dôsledkami na výkony (kvantita aj kvalita) v oblasti konzervovania – reštaurovania 

• nedostatok finančných prostriedkov na nákup materiálov, technických prostriedkov, 

chemikálií a pod. 

• nedostatok ochranných materiálov a pomôcok, materiálov potrebných na 

konzervovanie a reštaurovanie 

• nedostatočné personálne pokrytie alebo žiadne personálne pokrytie niektorých 

materiálov na konzervátorských pracoviskách SNM (konzervovanie keramiky, 

historického skla, kovov, dreveného nábytku a náradia, drevené plastiky) 
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• obmedzovanie možnosti na špecializáciu jednotlivých konzervátorov a reštaurátorov 

• malá finančná podpora konzervátorskej činnosti 

• neinformovanosť, nedôslednosť, podceňovanie dôležitosti dodržiavania základných 

pravidiel ochrany zbierkových predmetov 

• zlé dedičstvo z minulosti – zanedbané celé zbierky vo veľmi zlom, často havarijnom 

stave, vysoký počet zbierkových predmetov v havarijnom stave – cca 10 percent 

• nie optimálne uloženie zbierkových predmetov, ktoré zvyšuje predpoklady 

• slabá možnosť ďalšieho vzdelávania - systém doškoľovania zamestnancov múzeí 

v oblasti odbornej ochrany zbierkových predmetov realizovaný SNM v rámci projektu 

Múzeá tretej generácie je zameraný na základné otázky a problémy odbornej ochrany 

zbierkových predmetov, absentujú tam príspevky o najnovších technológiách. 

Vzdelávacie aktivity nestačia pokryť šírku problematiky ani veľkosť záujmu zo strany 

konzervátorov a reštaurátorov, absentuje aj spolupráca s odborníkmi z iných oblastí, 

bez čoho v súčasnosti nie je možné reštaurovať 

• nedostatočná organizácia práce reštaurátorov a konzervátorov - neplánuje sa 

dlhodobo a celoinštitucionálne, 

• kumulácia pracovných  funkcií napr. kustód - reštaurátor, využívanie reštaurátorov na 

iné činnosti - využívanie konzervátorov a reštaurátorov na iné práce (aj 

nekvalifikované) 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

 

 Vedecko-výskumná činnosť je jednou zo základných odborných múzejných 

činnosti. Vedecko-výskumná činnosť v SNM sa zameriava na dve hlavné oblasti - na 

nadobúdanie zbierkových predmetov s cieľom rozširovať zbierkový fond. Táto vedecko-

výskumná činnosť je vnímaná ako primárny múzejný výskum, ktorého hlavným cieľom je 

získavať nové zbierkové predmety a dokumentovať nálezové okolnosti pri nadobúdaní 

zbierkových predmetov. Pri realizácií primárneho výskumu využívajú kurátori metódy 

a postupy jednotlivých vedných disciplín participujúcich na činnosti múzea – archeológie, 

etnológie, zoológie, botaniky, historických vied a pod. Druhou oblasťou, na ktorú sa 

vedecko-výskumná činnosť v múzeu zameriava, je vedecké zhodnocovanie zbierkových 

predmetov s cieľom preskúmať historickú, umeleckú a kultúrnu hodnotu zbierkových 

predmetov v kontexte ich vzniku, výroby, používania, prípadne aj jeho použitia v múzeu. 

Ostatné oblasti vedecko-výskumnej činnosti v múzeu, ako je využitie vedeckých 

poznatkov pri reštaurovaní zbierkových predmetov múzeum priamo nerealizuje, tu na 

získanie potrebných analýz využíva služby iných inštitúcií napr. pamiatkového úradu SR. 

SNM zároveň v oblasti vedy a výskumu spolupracuje s vysokými školami najmä pri 

rozvíjaní muzeológie ako vedy. Tu je múzeum – ako metodické, konzultačné, vzdelávacie 
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pracovisko pre oblasť múzejných činnosti – sprostredkovateľom nových informácií 

a poznatkov pre zamestnancov múzeí SR. 

 Múzeá SNM aj v uplynulom roku postupovali v súlade s koncepčným materiálom 

Ciele, zásady a organizačno-realizačné zabezpečenie. Vedecko-výskumnej činnosti. Ide 

najmä o tieto múzeá - Archeologické múzeum, Prírodovedné múzeum, SNM-Múzeá v 

Martine, ktoré si tieto úlohy rozpracovali do konkrétnych ústavných úloh vedecko-

výskumnej činnosti. 

 Múzeá národnostných a etnických menšín SNM v roku 2010 pokračovali 

v realizácii dlhodobého projektu Múzeum a etniká, ktorého cieľom je skúmať niektoré 

javy v živote človeka z pohľadu ich realizácie jednotlivými etnikami. Už v minulosti boli 

týmto spôsobom preskúmané niektoré významné udalosti v živote človeka a ich vplyv na 

zvyky, obyčaje, spoločenské príkazy a zákazy v živote príslušníkov jednotlivých 

národnostných a etnických menšín – napr. pohrebné zvyky, svadba, strava. V roku 2010 

bol ukončený projekt zameraný na život dieťaťa, ktorého výsledkom bola výstava Ohýbaj 

ma mamko, vedecká konferencia na túto tému a zborník príspevkov z konferencie. Na 

projekte Múzeum a etnika participujú aj múzeá mimo SNM, ako aj niektoré vedecké 

ústavy SAV. 

 SNM-Archeologické múzeum v roku 2010 podobne ako v predchádzajúcich 

rokoch pokračovalo v realizácii záchranných archeologických výskumov v teréne 

vyvolaných uplatňovaním zákona o ochrane pamiatkového fondu (Zákon č. 49/2002, 

Z.z.). Realizácia týchto výskumov okrem financií pre múzeum prináša aj pozoruhodné 

a hodnotné nálezy, ktoré výrazne obohacujú zbierkový fond múzea. Na terénnych 

archeologických výskumoch sa zúčastňujú všetci zamestnanci odborného oddelenia. 

Následne spracovávajú kurátori nálezy a zabezpečujú ich odborné spracovanie. V múzeu 

bolo riešených celkom 40 úloh, pričom časť úloh bola zameraná aj na zhodnocovanie 

výsledkov z terénnych výskumov v rámci riešenia celoinštitucionálnej úlohy Archeológia 

Malých Karpát. Múzeum pripravilo niekoľko významných odborných konferencie ako je 

Karolínska doba a Slovensko, Etika v archeológii na Slovensku. Zároveň kurátori 

prezentovali výsledky svoje výskumnej a odbornej činnosti na mnohých domácich 

a zahraničných konferenciách. 

 SNM-Historické múzeum sa sústredilo celý svoj odborný potenciál na 

dopracovanie podkladov pre scenáre nových expozícií v hradnom paláci Bratislavského 

hradu. 

 SNM-Hudobné múzeum riešilo 8 vedecko-výskumných úloh v rámci skúmania 

hudobnej kultúry Slovenska, kde bol riešený aj výskum zbierok hudobnín Spišskej 

proveniencie, osobnosti slovenského hudobného života, najmä osobnosť E. Suchoňa. 

 SNM-Múzeá v Martine v rámci úlohy  Slovensko a jeho identita riešili otázky 

spojené s prípravou nových expozícií v budove Etnografického múzea a v Múzeu Andreja 

Kmeťa. S podobným cieľom boli riešené aj historicko-etnografické štúdie spojené so 
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skúmaním jednotlivých objektov v MSD, ktorých cieľom je ideovo-obsahová príprava 

expozícií v objektov MSD. Úloha Analýza podielu Čechov na kultúrnom, hospodárskom a 

spoločenskom vývoji Slovenska bola zameraná na skúmanie úlohy českého etnika vo 

vývoji Slovenska je súčasťou projektu Múzeum a etnika. Vedecko-výskumné úlohy 

z oblasti prírodných vied boli zamerané na skúmanie flóry a fauny Malej Fatry. Vedecká 

rada odporúčala pokračovať vo vedeckovýskumnej úlohe Vedecké spracovanie 

etnografických zbierok a ich publikovanie a úlohe  Analýza podielu Čechov na 

hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom vývoji Slovenska treťou etapou. 

 SNM-Prírodovedné múzeum riešilo 12 vedecko-výskumných úloh v rámci 

schváleného PHÚ aj 4 vedecko-výskumné úlohy mimo PHU. Múzeum dlhodobo pri 

realizácii vedy a výskumu participuje na výskumných úlohách iných inštitúcií pôsobiacich 

v oblasti prírodných vied a ochrany životného prostredia. 

 SNM-Múzeum Betliar už dlhodobo zameriava vedecko-výskumnú činnosť na 

genealógiu rodu Andrássyovcov. Múzeum  od r. 2008 participovalo na výskumnom 

projekte "Levočská biela pani - historické, kultúrne a umelecké súvislosti" v spolupráci so 

SNM-Spišským múzeom v Levoči. Vedecko-výskumná činnosť bola zameraná aj 

skúmanie inkunábul a postinkunábul v zbierkach múzea. Výstupom bude odborná štúdia 

a odborná prednáška v rámci programu „Jeseň v historickej knižnici". 

 SNM-Múzeum Bojnice riešilo 5 ústavných vedecko-výskumných úlohách: 

František Anton Palko (1717 – 1766), paradoxy a súvislosti tvorby; Poklady Slovenského 

národného múzea; Historický nábytok v zbierkach SNM Múzea Bojnice; Patronátne právo 

majiteľov bojnického panstva na hornej Nitre a Historické súpisy a inventáre artefaktov – 

pôvod akvizícií SNM-MBo. Publikácia Palkovské štúdie I. – Čo s Antonom Františkom 

Palkom na Morave vyšla v dvoch jazykových mutáciách, slovensky a anglicky. Kniha je 

výstupom z vedeckovýskumnej úlohy : František Anton Palko (1717 – 1766), paradoxy a 

súvislosti tvorby. 

 SNM-Múzeum Červený Kameň rieši dlhodobo úlohy spojené s prípravou 

a reinštaláciou hradných expozícií s dôrazom na nábytkovú kultúru  šľachtických vrstiev. 

 SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra riešilo 2 vedecko-výskumné úlohy – jedna bola 

spojená s osobnosťou Karola  Štúra a druhá bola zameraná na dejiny mesta Modra. 

 SNM-Múzeum Slovenských národných rád pokračovalo v skúmaní osobnosti 

M. R. Štefánik prostredníctvom múzejných zbierok. Múzeum pripravuje súpis pozostalosti 

M. R. Štefánika. 

 SNM-Spišské múzeum riešilo 7 vedecko-výskumných úloh spojených so 

skúmaním zbierkového fondu múzea a špecifík vývoja regiónu Spiša. Výsledkom 

kvalitnej práce múzea v tejto oblasti je katalóg k výstave Levočská biela pani, ktorý bol 

zostavený na nohatom heuristickom materiáli získanom v archívoch v SR aj v Maďarsku. 
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Múzeá národnostných a etnických menšín 

 SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov v súlade so svojou špecializáciou 

riešilo vedecko-výskumné úlohy skúmajúce podiel karpatských Nemcov v dejinách a 

kultúre Slovenska v širších spoločensko-politických kontextoch a to Karpatskí Nemci v 

dejinách a kultúre Slovenska, Nemecké sídla na Slovensku na vojenských mapách,  

Etnografia karpatských Nemcov. 

 SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v rámci projektu Múzeum 

a etnika sa zameralo na tému Regrúti - mládenci v čase vojenského odvodu v obciach s 

chorvátskym obyvateľstvom. 

 SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku riešilo 10 vedecko-výskumných 

úloh prioritne zameraných na skúmanie život a tvorbu I. Madacha ako aj  postavene 

maďarského etnika na Slovensku po roku 1945 – napr. História maďarského vysielania 

SRO, Dokumentácia umeleckých diel na verejnom priestranstve, História rodiny I. 

Madácha Ferenc Erkel a Bratislava Maďari na Slovensku 1948-1989. 

 SNM-Múzeum rusínskej kultúry pokračovalo v projekte - Novoveké dejiny 

Rusínov Projekt Rusínska identita vo svetle ikon a starých písomností v 

gréckokatolíckych a pravoslávnych cirkvách na území SR) bola pozastavená z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov v rámci SNM. 

 SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry riešilo celkovo 7 vedecko-výskumných úloh. 

V rámci projektu úlohy Múzeá a etniká 2010 Ohýbaj ma mamko... bol vykonaný 

doplnkový výskum tradičných rodinných zvykov od narodenia dieťaťa po regrútsku 

zábavu; zber dobových fotografií; zber archiválií; výber a výroba kontraktov; napísanie 

textu; výber predmetov (nábytok, detské hračky). 

 SNM-Múzeum židovskej kultúry riešilo 2 dve vedecko-výskumné úlohy, pričom 

jedna úloha bola zameraná na prípravu nového Múzea holokaustu v Seredi. 

 

Vedecko-výskumná činnosť – komplexný prehľad za SNM 

 
SNM-Archeologické múzeum 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Komunikácia Most pri Bratislave - 
Vlčkovce - odovzdaná správa 

J. Bartík výskumná správa Archeológia iné 

Arch. výskum v trase splaškovodu 
Orešany - Smolenice. Odovzdaná 
výskumná správa 

J. Bartík výskumná správa Archeológia iné 

Výskum stanice Bioplyn Veľký 
Meder. Odovzdaná výskumná 
správa 

J. Bartík 
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Bratislava-Rača, rodinný dom p.č. 
1011 a 1016/3 záchranný arch. 
výskum 

I. Bazovský 
25. - 29. 6. 2010 - 
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 
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Bratislava-Devín, Lomnická ulica, 
kanalizácia a inžinierske siete, 
záchranný archeologický výskum 

I. Bazovský 
2. 6. 2010  
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Slovenský Grob - AK DOM, 
dlhodobý záchranný archeologický 
výskum - odovzdaná výskumná 
správa 

R. Čambal/J. 
Bartík/I. Choma 

marec 2008 - 
august 2010 - 
ukončené + 
výskumná spr 

Archeológia iné 

Dóm sv. Martina v Bratislave, 
archeologický výskum a prieskum 
georadarom 

Z. Farkaš/I. 
Choma 

február 2010 - 
prebieha 

Archeológia iné 

Modra-Kráľová. Prieskum základov 
kostolíka georadarom 

Z. Farkaš/I. 
Choma 

máj 2010 Archeológia iné 

Bratislava-Baštova ulica, 
záchranný archeologický výskum 

P. Nagy/I. Choma 
júl 2010 -  
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Pezinok – Holubyho ul.,  záchranný 
arch. výskum, ukončenie z r. 2009 
(sledovanie mestského opevnenia 

Z. Farkaš 
2009 -  ukončené 
+ výskumná 
správa 

Archeológia iné 

Stupava, diaľnica D2 – Križovatka, 
odovzdanie výskumnej správy 

Z. Farkaš/I. 
Choma 

august – 
september 2009 - 
ukončené + 
výskumná sprá 

Archeológia iné 

Pezinok, časť Cajla, výstavba 
rodinných domov (sledovanie prác 
na inžinierskych sieťach) 

Z. Farkaš 
apríl - jún 2010 - 
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Senica, Polyfunkčný dom, firma 
Stav – Trade – sledovanie 
stavebných prác 

Z. Farkaš 
jún 2010 -  
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Bratislava-Petržalka, Krasovského 
ul. záchranný arch. výskum 

P. Nagy 2010 - prebieha Archeológia iné 

Dechtice - archeologický výskum P. Nagy 
2010 -  ukončené 
+ výskumná 
správa 

Archeológia iné 

Marianka, parc. č. 90 - záchranný 
arch. výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Marianka, poloha nad Bednárovým 
I, záchranný arch. výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Stupava - Mást, poloha Nová 
záhumenská, záchranný arch. 
výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Stupava, poloha Agátky, 
záchranný arch. výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Stupava, poloha Kremenica, 
záchranný arch. výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Stupava, poloha Lochy, záchranný 
arch. výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Bratislava-Hlboká cesta, záchranný 
arch. výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Bratislava - Jarovce, Jantár I. - 
záchranný arch. výskum 

V. Turčan 2010 - prebieha Archeológia iné 

Bratislava - Jarovce, Jantár II. 
záchranný arch. výskum 

V. Turčan 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Senec - inžinierske siete, 
záchranný arch. výskum 

V. Turčan 2010 - prebieha Archeológia iné 

Gombasek - Vypracovanie 
podkladov pre projektanta pre 
výstavbu komunikácie     

J. Bartík 
2010 - výskumná 
správa 

Archeológia iné 

Voderady - záchranný arch. 
výskum logistického centra 
Fashion Outlet  

J. Bartík/R. 
Čambal 

2010 - výskumná 
správa 

Archeológia iné 

Hurbanove - záchranný arch. 
výskum vysokonapäťovej prípojky  

J. Bartík 2010 - prebieha Archeológia iné 
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Topoľčany - Veľké Dvorany -  
záchranný arch. výskum 
vysokonapäťovej prípojky  

J. Bartík/I. 
Bazovský/R. 
Čambal 

2010 - ukončené Archeológia iné 

Vydrany - záchranný arch. výskum 
vysokonapäťovej prípojky  

J. Bartík 2010 - prebieha Archeológia iné 

Bratislava - Devín,  záchranný 
arch. výskum: Prístupová 
komunikácia a inžinierskej siete 
Lomnická ul 

I. Bazovský 

2.6.- 9-6. a 
29.10.-2.11.2010 - 
ukončené + 
výskumn 

Archeológia iné 

Bajč - záchranný arch. výskum - 
Novostavba montovanej haly 
Agrall 

I. Bazovský 
4. 8. - 30. 8. 2010 
- ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Bratislava - Rusovce - záchranný 
arch. výskum -  Balkánska 98, 
bytový dom Abélia 

I. Bazovský 
20. 9. – 11. 11. 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Topoľčany - rímskokatolícka fara, 
záchranný arch. výskum 

Z. Farkaš 
21. - 22. 7. 2010 - 
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Bernolákovo, hrad Čeklís (13. – 
15. stor.) 

Z. Farkaš/I. 
Choma 

9.8. – 8.10.2010 - 
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Senica – záchranný arch. výskum - 
kostol Navštívenia Panny Márie – 
interiér podvežia 

P. Nagy/I. Choma 2010 - ukončené Archeológia iné 

Senica - záchranný arch. výskum 
+ nedeštruktívny výskum 
georadarom - kostol Navštívenia 
Panny Márie  

Z. Farkaš/I. 
Choma/R. Čambal 

2010 - ukončené Archeológia iné 

Bratislava - Jozefská ul. záchranný 
arch. výskum 

P. Nagy 
2010 - ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

Bratislava - Cintorínska ul. - 
Polyfunkčné centrum  

P. Nagy 2010 - pokračuje Archeológia iné 

Čataj - kostol sv. Margity, 
záchranný arch. výskum 

R. Čambal/J. 
Bartík 

seprember 2010 - 
ukončené + 
výskumná správa 

Archeológia iné 

     

 
SNM-Historické múzeum 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Nové expozície v Hradnom paláci 
Bratislavského hradu 

Kolektív autorov z 
HM a AM 

2009-2011 
Iné spoločenské 
vedy 

scenár 

     

 
SNM-Hudobné múzeum 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Hudba na Slovensku v kontexte 
Národnej historickej expozície 
Slovenska od stredoveku do konca 
20. st 

PhDr. Surý, Mgr. 
Urdová, PhDr. 
Štilichová, Mgr. 
Krajčiová, Mgr. 
Jantoščiak, Mgr. 
Kendrová 

2009-2011 Dejiny hudby scenár 

Výskum zbierok hudobnín Spišskej 
proveniencie zo zbierok SNM - 
HuM 

Mgr. Urdová, Mgr. 
Kendrová 

2009-2012 Dejiny hudby iné 

Podoby hudobného písma v 
zbierkovom fonde SNM - HuM 

Mgr. Urdová, Mgr. 
Kendrová 

2009-2012 Dejiny hudby scenár 

Willmannova dielňa Mgr. Jantoščiak 2010-2011 Dejiny hudby iné 

Spomienky - Eugen Suchoň PhDr. Štilichová 2008-2011 Dejiny hudby iné 
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Obrazová dokumentácia obrazovej 
galérie kaštieľa v Dolnej Krupej 

PhDr. Surý 2010 Dejiny hudby iné 

Hudobná kultúra na Slovensku zo 
zbierok SNM-HuM 

PhDr. Surý, Mgr. 
Urdová, PhDr. 
Štilichová, Mgr. 
Krajčiová, Mgr. 
Jantoščiak, Mgr. 
Kendrová 

2010-2012 Dejiny hudby scenár 

spolupráca na príprave 
vzdelávacieho programu v oblasti 
múzejnej pedagogiky k expozícii 
HM 

PhDr. Surý 2010-2011 Dejiny hudby scenár 

 
SNM-Múzeá v Martine 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Slovensko a jeho identita - 
príprava novej expozície 

Pastieriková M. a 
kol. 

 Etnografia scenár 

Historicko-etnografické štúdie MSD 

Kiripolská A., 
Horváth S., 
Kadlecová T., 
Zahradníková E. 

 Etnografia štúdia 

Analýza podielu Čechov na kult., 
hosp. a spoločenskom vývoji 
Slovenska 

Zelinová H.  Etnografia štúdia 

Slováci v zahraničí: Tradičná 
kultúra Slovákov v Maďarsku 

Pančuhová E.  Etnografia štúdia 

Biodiverzita entomofauny 
vybraných chránených území 

Straka V.  
Iné prírodné 
vedy 

štúdia 

Fauna Lúč. M.Fatry, Žiaru a 
ostatných osobitne nechránených 
území so zameraním na vybrané 
skupiny ži 

Astaloš B.  
Iné prírodné 
vedy 

štúdia 

Flóra Lúč. M. Fatry, najmä jej 
mezozoickej časti a ostatných 
osobitne nechránených území 
Turca 

Očka S.  
Iné prírodné 
vedy 

štúdia 

Zmeny jaskynnej fauny na hranici 
pleistocén-holocén 

Bendík A.  
Iné prírodné 
vedy 

štúdia 

Litofaciálne a faunistické zmeny v 
mezozoiku až kvartéri Záp. Karpát 

Bendík A.  
Iné prírodné 
vedy 

štúdia 

     

 
SNM-Prírodovedné múzeum 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Vzácne a ohrozené makromycéty 
Slovenska 

RNDr. I. 
Kautmanová 

2006-2010 Botanika článok 

Štúdium vybraných, z hľadiska 
druhovej diverzity významných 
rastlinných spoločenstiev 
Slovenska 

RNDr. J. Uhlířová 2006-2010 Botanika iné 

Fosílna fauna rýb z lokalít v okolí 
Devínskej Novej Vsi v zbierkach 
SNM 

RNDr. B. 
Zahradníková PhD. 

2010-2012 Paleontológia  

Rádiokarbónové datovanie 
antropologických nálezov z jaskýň 
najmä Slovenského krasu  

RNDr. A. 
Šefčáková PhD. 

2010-2012 Antropológia  
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Fosílne zvyšky cervidov (Cervidae, 
Artiodactyla, Mammalia) z 
vrchnopliocénnej lokality 
Hajnáčka, Sl 

RNDr. A. Ďurišová 2010-2011 Paleontológia  

Ichtyologický a herpetologický 
prieskum CHKO Malé Karpaty 

Mgr. J. Kautman 2010-2012 Zoológia  

Vážky (Odonata) a raky 
(Decapoda) vodných tokov a 
stojatých vôd CHKO Malé Kar 

RNDr. V. Janský 2010-2012 Zoológia  

Chrobáky (Coleoptera) vodných 
tokov a stojatých vôd CHKO Malé 
Karpaty 

RNDr. I. Rychlík 2010-2012 Zoológia  

Revízia materiálu Scarabaeidae a 
vytvorenie generálnej kolekcie 
Coleoptera – Scarabaeidae 

RNDr. I. Rychlík 2009-2011 Zoológia  

Herpetologicko faunistický 
prieskum lokality Martovce - 
Detvice    

Mgr. J. Kautman 2010 Zoológia  

Drahokovové minerály v 
zbierkovom fonde  SNM-PM   

RNDr. E. 
Nelišerová 

2006-2010 
Mineralógia - 
petrografia 

 

Opálová mineralizácia Západných 
Karpát: mineralógia a petrogenéza 

Mgr. M. Gregor 2005-2010 
Mineralógia - 
petrografia 

 

Porovnanie súčasného stavu 
rozšírenia vybraných inváznych 
druhov rastlín inundácie Dunaja s 
historic 

E. Uherčíková 2010-2013 Botanika článok 

     
 

 
SNM-Múzeum Betliar 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Genealógia rodu Andrássyovcov Lörinčíková 2008 -  História štúdia 

Šľachta na cestách Lörinčíková 2010 -  História iné 

Levočská biela pani (proj. SNM-
Spiš. múzea Levoča) 

Lázárová, 
Lörinčíková 

2008-2010 História scenár 

Postinkunábuly v zbierkach SNM-
Múzea Betliar 

Bischof 2009 - História štúdia 

     

 
SNM-Múzeum Bojnice 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

František Anton Palko - paradoxy a 
súvislosti tvorby  

Papco 2006 - 2011 Dejiny umenia štúdia 

Maliarstvo 19. storočia v zbierkach 
SNM - MBo  

Papco 2010 - 2012 Dejiny umenia štúdia 

Historický nábytok v zbierkach 
SNM - MBo  

Malečková 2007 - 2013 Dejiny umenia štúdia 

Patronátne právo majiteľov bojn. 
panstva na hornej Nitre 

Kližan 2009 - 2011 História štúdia 

Historické súpisy a inventáre 
artefaktov - pôvod akvizícií SNM - 
MBo 

Kmeťová 2010 - 2012 História štúdia 
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SNM-Múzeum Červený Kameň 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Nové expozície Múzea Červený 
Kameň 

Hupko,  
Jamrichová,  
Janáčková,  
Tihányi 

1/2009 - 12/2010 História iné 

     

 
SNM-Spišské múzeum 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 

Levočská Biela pani-kultúrne a 
umelecké súvislosti 

Uharčeková-
Pavúková,  
Lörenčíková  

2008-2010 História iné 

Levočská vzbura ako odozva na 
tzv.Katolícku akciu v roku 1949 

Petruška. 2008-2011 História iné 

Hlina-čarovná hmota tisícročia Petruška  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 

Obytno-obranné veže a opevnenie 
spodného nádvoria Spišského 
hradu 

Stejskal, Martin 
Mgr, Olejník 
Vladimír, Mgr 

2010 História  

Záchranný archeologický výskum 
na trase výstavby diaľnice D1 

Stejskal Martin, 
Mgr. 

2010 Archeológia  

     

 
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra 
 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

Hrob Ľudovíta Štúra v 
kolektívnej pamäti 
národa 

Hrdlovičová 2010 História štúdia 0,00 € 200,00 

Obraz spoločenského a 
spolkového života 
meštianskych vrstiev v 
Modre za 1. ČSR 

Petrakovičová 2010 História štúdia 0,00 € 200,00 

     0,00 € 400,00 

 
SNM- Múzeum SNR Myjava 
 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

M.R.Štefánik  
Dr. Králiková, 
Dr.Púdelka, 
Dr.Kováč 

2007 -2010 História scenár 0,00 € 3 000,00 

     0,00 € 3 000,00 
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Múzeá národnostných a etnických menšín 

 
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

Maďari na Slovensku 
1948-1963 

Papp, 
Hushegyi, 
Siposová 

január -
december 
2010 

História scenár 1 949,53 € 48,00 

História maďarského 
vysielania SRO 

A. Papp 
január-
december 
2010 

História iné 625,00 € 200,00 

Lexikon maďarských 
umelcov na Slovensku 

Hushegyi, 
Kubička, 
Gadusová, 
Kiss-Szemán 

január-
december 
2010 

História článok 0,00 € 100,00 

Dokumentácia 
umeleckých diel na 
verejnom priestranstve 

Hushegyi 
január-
december 
2010 

História štúdia 293,00 € 500,00 

História parku kaštiela I. 
Madácha 

Jarábik, 
Annová 

január-
december 
2010 

História štúdia 0,00 € 150,00 

História rodiny I. 
Madácha 

Jarábik, Papp 
január-jún 
2010 

História štúdia 1 734,00 € 150,00 

Košické cintoríny Halász 
Január-
december 
2010 

História štúdia 640,00 € 100,00 

Ferenc Erkel a Bratislava 
Duka-Zólyomi, 
Papp 

január - jún 
2010 

História scenár 0,00 € 100,00 

Audiovizuálne dokumenty 
z histórie Maďarov na 
Slovensku 

Papp 
Január-
december 
2010 

História iné 210,00 € 100,00 

   História štúdia 0,00 € 100,00 

     
5 451,53 

€ 
1 548,00 

 
SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

Karpatskí Nemci v 
dejinách a kultúre 
Slovenska 

Pöss 2010-2011 História článok 0,00 € 0,00 

Politický život 
karpatských Nemcov 

Schvarc 2010-2011 História štúdia 0,00 € 0,00 

Nemecké sídla na 
Slovensku na 
vojenských mapách 

Klein 2009-2011 História iné 0,00 € 0,00 

Etnografia karpatských 
Nemcov 

Fiľo 2009-2011 Etnografia štúdia 0,00 € 0,00 

     0,00 € 0,00 

 
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

Regrúti - mládenci v čase 
vojenského odvodu v 
obciach s chorvátskym 
obyvateľstvom 

Mgr. G. 
Hederová 

máj-júl 2010 Etnológia štúdia 0,00 € 200,00 

     0,00 € 200,00 
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SNM-Múzeum rusínskej kultúry 
 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

História Rusínov na 
Slovensku - 
pokračovanie projektu v 
rámci Školy v múzeu 

PhDr. O. 
Glosíková, DrSc. 
a zamestnanci 
SNM - MRK v 
Prešove  

Január 2009 až 
december 
2010 

História iné 1 800,00 € 150,00 

     
1 800,00 

€ 
150,00 

 
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry 
 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

Etnokultúrny vývoj 
Ukrajincov na Slovensku 
(s akcentom na hmotné 
prejavy kultúry)  

PhDr. M. 
Sopoliga, DrSc. 

2010 Etnológia štúdia 0,00 € 200,00 

Ľudová demonológia 
Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska 

PhDr. N. 
Varcholová 

2010 Etnografia štúdia 0,00 € 475,00 

Zvyky našej dediny 
PhDr. J. 
Varchol 

2010 Etnografia štúdia 0,00 € 400,00 

Ohýbaj ma mamko... 
Projekt úlohy Múzeá a 
etniká 2010 

PhDr. J. 
Varchol, PhDr. 
N. Varcholová 

2010 Etnografia scenár 0,00 € 500,00 

Poklady ľudu - folklórno-
etnograf. program s 
názvom "Vinčujeme Vam 
vinčujeme" 

PhDr. J. 
Varchol 

2010 Etnografia scenár 0,00 € 38,00 

Výtvarné umenie 
Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska po roku 1945 
- výtvarná tvorba Milana 
Bandurčina v roko 

PaedDr. 
Ladislav Puškár 

2010 Dejiny umenia scenár 0,00 € 400,00 

Tkané textílie 
Mgr. A. 
Chudíková 

2010 Etnografia  0,00 € 50,00 

Vábivé vône čajov 
PhDr. N. 
Varcholová 

2010 Etnografia scenár 0,00 € 75,00 

Tradičné obyčaje 
Ukrajincov pri narodení 
dieťaťa s aspektom na 
magické úkony 

PhDr. J. 
Varchol 

2010 Etnografia štúdia 0,00 € 112,05 

Vydavateľská činnosť 
SNM-Múzea ukrajinskej 
kultúry (1956 - 2010) 

PhDr. J. 
Varchol 

2010 História štúdia 0,00 € 22,05 

     0,00 € 2 272,10 

 
SNM-Múzeum židovskej kultúry 
 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

Výskum a spracovanie 
dokumentácie k výstave 
Azerbajdžan - Kaukazskí 
židia 

M.A. Michal 
Vaněk 

 5.1. - 
20.3.2010 

História scenár 0,00 € 130,00 
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Výskum aspracovanie 
dokumentácie k projektu 
obnovy múzea a 
pamätného miiesta v 
bývalom koncentračnom 
tábore 

M.A. Michal 
Vaněk 

 5.1. - 
30.6.2010  

História iné 0,00 € 150,00 

     0,00 € 280,00 

 
Vedecko-výskumná činnosť – komplexný prehľad za SNM 

 

 

Expozičná činnosť 

 

Expozičná činnosť je základnou prezentačnou formou múzea. Po dlhých rokoch 

poklesol počet expozícií SNM zo 62 v roku 2009 na 58. SNM-Historické múzeum a SNM-

Hudobné múzeum uzatvorili pre pokračujúcu rekonštrukciu Bratislavského hradu 

expozície už v roku 2008. Rovnako aj Prírodovedné múzeum uzatvorilo pre rekonštrukciu 

časť expozičných priestorov. V septembri 2010 bolo uzatvorené pre verejnosť aj Múzeum 

Andreja Kmeťa.  Čiastočne bola uzatvorená aj expozícia na hrade Krásna Hôrka. 

Niektoré múzeá vykonali vo svojich expozíciách menšie úpravy – napr. SNM-

Múzeum Bojnice úpravy Zámockej expozície v Grófskom byte; SNM-Múzeum kultúry 

Chorvátov na Slovensku - úpravy v stálej expozícii Dejiny a kultúra Chorvátov na 

Slovensku; SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku - menšie úpravy vo všetkých 

troch svojich expozíciách; SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra - reinštalácia expozície Živé 

remeslo hrnčiarske; SNM-Spišské múzeum – časť expozície v NKP Spišský hrad bola  

reinštalovaná; SNM-Archeologické múzeum doplnilo časť expozície o mini Archeo 

skanzen. 

Hlavný dôraz v oblasti expozičnej činnosti v SNM bol zameraný na prípravu 

nových expozičných celkov v súlade so Stratégiou rozvoja múzeí a galérií do roku 2011. 

V záverečnej etape realizácie bola nová expozícia Prírodovedného múzea Zázrak prírody 

– Biodiverzita Slovenska, ktorá bola sprístupnená 15. decembra 2010. Nová expozícia sa 

stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom vo verejnosti a je bohato navštevovaná. 

V súčasnosti pokračujú práce na realizácii ďalších časti expozície. SNM-Historické 

múzeum v uplynulom roku pokračovalo v príprave scenára a ostatných prácach 

spojených s realizáciou nových expozícii v hradnom paláci Bratislavského hradu. Na 

príprave scenára pracovalo aj SNM-Hudobné múzeum. Koncom roka pokračovali aj 

realizačné práce na časti expozície na hrade Krásna Hôrka (otvorenie – apríl 2011). 

Realizácia nových expozícií v SNM-Múzeá v Martine je spojená s rekonštrukciou 

objektov. V uplynulom roku sa začalo s rekonštrukciou I. budovy SNM-Múzeum A. Kmeťa 

a s prípravou na rekonštrukciu Etnografického múzea v Martine. 

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 119 
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Expozičná činnosť – komplexný prehľad za SNM  

Celkový počet expozícií: 59 

Nové expozície: 1 

Spoločenskovedné expozície: 47 

Prírodovedné expozície: 5 

Expozície v prírode: 2 

Pamätné izby: 4 

Hradné expozície: 5 

 

 

Výstavná činnosť 

 

Výstavná činnosť dopĺňa základnú  prezentačnú formu v múzeu - expozičnú 

činnosť. Cieľom výstavnej činnosti je prezentovať zbierkové predmety uchovávané 

v depozitároch, a tak objasňovať nepoznané resp. neobjavené súvislosti minulosti. SNM 

v uplynulom roku pripravila celkom 184 výstav, z toho až 93 vlastných, 36 prevzatých, 

27 repríz, 8 výstavy boli dovezené zo zahraničia a 19 výstav bolo vyvezených do 

zahraničia. Pri realizácii výstavnej činnosti sa v múzeu kládol dôraz na prípravu dvoch 

nosných výstavných projektov. Múzeá národnostných a etnických menšín v rámci 

dlhodobého cyklu Múzeá a etniká pripravovali projekt Ohýbaj ma mamko, ktorého cieľom 

bolo zmapovať postavenie dieťaťa v jednotlivých národnostných a etnických menšinách. 

Na projekte participovali aj múzeá mimo SNM. Súčasťou projektu bola aj konferencia, 

ktorej výsledkom je zborník príspevkov. Výstava bola sprístupnená v Etnografickom 

múzeu v Martine v novembri 2010. Druhým nosným výstavným projektom bola výstava 

Majstri ducha, na ktorej sa popri SNM podieľalo aj STM a Výpočtové centrum SAV. 

Výstava bola otvorená v novembri 2010 v sídelnej budove SNM a stretla sa s 

mimoriadne pozoruhodným ohlasom vo verejnosti. K úspešným výstavným projektom 

minulého roku patrí aj výstava Levočská biela pani z produkcie SNM-Spišského múzea 

v Levoči, ktorá je výsledkom vedecko-výskumnej činnosti múzea. Spoločným projektom 

viacerých múzeí bola aj výstava Danubius Fluvius, ktorá mala premiéru v roku 2009 

v Bratislave, no v roku 2010 bola reprízovaná v Orth an der Donau v Rakúsku a v 

Slovenskom inštitúte a v Stredoeurópskom kultúrnom inštitúte v Budapešti. 

SNM-Archeologické múzeum pripravilo 12 výstav napr. Staršia doba železná – 

halštatská na juhozápadnom Slovensku; Stredoveká kuchyňa a odev - krajčírstvo; 

Archeoskanzen - prioritný projekt; Najstaršie dejiny Slovenska pre nevidiacich 

a slabozrakých; Lyceálna zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave. Z prevzatých výstav 

najviac zaujala výstava Bojná - významné kniežacie centrum starých Slovanov. 

SNM-Historické múzeum pripravilo výstavy Ars liturgica - Liturgické umenie na 

Slovensku; Slovensko v 16.-19. storočí a výstavu Košický zlatý poklad, ktorá bola 

prezentovaná v Prahe a v roku  2011 bude mať dve reprízy v zahraničí. 
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SNM-Hudobnom múzeu pripravilo pri príležitosti 100. výročia úmrtia 

významného ružiara R. Geschwinda, ktorého pozostalosť pre DK získala v r. 1910 M. H. 

Choteková, inštaláciu zapožičanej výstavy o R. Geschwindovi (LDM Zvolen). Podujatie 

malo aj mimoriadnu publicitu (viacero ohlasov v médiách – rozhlas, televízia, tlač). Na 

základe tradičnej spolupráce s mestom Nitra bola počas festivalu Musica sacra 

inštalovaná v Nitrianskej synagóge výstava M.Schneider-Trnavský - umelec národa. 

SNM-Múzeá v Martine pripravili niekoľko pozoruhodných výstav napr. Svet na 

odchode, (realizovaná ešte v roku 2009). Z dôvodu prípravy na celkovú rekonštrukciu I. 

budovy SNM-Múzea A. Kmeťa neboli v tomto objekte realizované žiadne výstavné 

podujatia. Múzeum usporiadalo celkom 22 výstav, vo vlastných priestoroch aj v iných 

inštitúciách, z toho 5 vyvezených do zahraničí. V oblasti výstavnej činnosti je 

nevyhnutné uviesť aj významný podiel múzea na príprave a realizácii výstav 

pripravených v spolupráci: ako napr. Korene a výhonky - výstava (20.5.-15.6.) 

pripravená v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, prezentujúca 

tvorbu K. Plicku; T.G.Masaryk a rodina - výstava (10.2.-30.6.) pripravená v spolupráci s 

Masarykovým múzeom v Hodoníne a Čarovná krása kameňa a krištáľu - výstava (27.3.-

24.5.) pripravená v spolupráci s Považským múzeom na hrade Strečno. Múzeum bolo 

hlavným koordinátorom projektu múzeí národnostných a etnických menšín Ohýbaj ma 

mamko. 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek  hrad Modrý Kameň pripravilo 

9 výstav, jedna - Marionetten – mit draht im Kopf bola prezentovaná vo Viedni. Hračky 

a bábky z múzea nachádzajú mnoho divákov, preto múzeum pripravuje výstavy na pôde 

iných inštitúcií - v Kysuckom múzeu v  Čadci, vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

a pod. 

SNM-Múzeum Betliar pripravilo vo vlastných priestoroch tri výstavy (1 vlastná, 

2 prevzaté) a formou výpožičiek zbierkových predmetov sa podieľalo na prezentácii aj v 

ďalších múzeách a inštitúciách - bolo spoluorganizátorom výstavy Levočská biela pani 

a zapožičalo zlatnícke zbierky na výstavu Ars Liturgica na Bratislavskom hrade. 

SNM-Múzeum Bojnice pripravilo v roku 2010 výstavu Naše kresťanské mená, 

ktorá bolo doplnená hodnotným rovnomenným katalógom. Taktiež sa uskutočnili dve 

Výstavy jedného predmetu. 

SNM-Múzeum Červený Kameň pripravilo štyri výstavy ako napr. Pôvodne to 

bolo takto? či  mimoriadne úspešnú výstavu o reštaurovaní Návrat k stratenej kráse. 

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku ponúklo verejnosti v roku 

2010 osem výstav, zväčša prevzatých a jednu dovezenú zo zahraničia. 

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov pripravilo 18 výstav, z toho päť 

bolo prezentovaných v zahraničí.    

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku pripravilo 18 výstav, z ktorých 

niektoré boli prezentované aj v zahraničí. Výstava Nežná revolúcia 1989 a výstava 
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Danubius Fluvius v Maďarsku a v Rakúsku; tieto spolu s výstavou Maďari a stalinizmus v 

Československu 1948-1963 patrili medzi najúspešnejšie výstavné projekty MKMS. 

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra pripravilo 12 výstav prezentovaných vo 

vlastných priestoroch. 

SNM-Múzeum rusínskej kultúry uskutočnilo dve výstavy - Roubené skvosty 

Podkarpatské Rusi a Veľká noc u Rusínov. 

SNM-Múzeum Slovenských národných rád zrealizovalo 9 výstav, niektoré ako 

reprízy boli prezentované v zahraničí. Múzeum pripravilo aj úspešnú výstavu Štefánik 

a Tahiti, otvorenú v októbri 2010 v sídelnej budove SNM.   

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry realizovalo 6 výstav, z toho 5 vo vlastných 

výstavných priestoroch. 

SNM-Múzeum židovskej kultúry uskutočnilo dve vlastné výstavy - Holokaust a 

Kaukazskí Židia – Azerbajdžan, pričom výstava o holokauste bola prezentovaná 

v Slovenskom inštitúte v Prahe. 

SNM-Prírodovedné múzeum zrealizovalo celkom 7 výstav, napr. reprízu 

úspešnej výstavy Planéta, na ktorej žijeme v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. S 

priaznivým ohlasom najmä v radoch školskej mládeže sa stretla interaktívna výstava 

Hráme sa s vedou. Okrem toho prebehla aj výstavy Energia a prostredie pre život, 

Skalné umenie strednej Ázie – stopy nomádskeho života vo fotografii či  Matematika pre 

potešenie. 

Riaditeľstvo SNM počas roka 2010 realizovalo 17 výstav, ku ktorým patria 

výstavy Majstri ducha, Hračky našej Katky, Hradný fotoarchív, Turci na Slovensku a iné. 

SNM-Spišské múzeum pokračovalo vo výstavnom projekte Terra Scepusiensis-

Terra Christiana pravidelnou výmenou listín a odborným sprevádzaním výstavou, 

vrátane špeciálneho sprevádzania pre nevidiacich. Úspešné boli aj detské programy k 

tejto výstave „Veselé piatky v múzeu“ a tvorivé programy „Ako sa píše listina“ a 

„Románski stavitelia“. Zároveň múzeum spolupracovalo pri príprave dokumentárneho 

filmu o tomto výstavnom projekte, ktorý získal výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá 

za rok 2009 v kategórii výstava / expozícia. Dve staršie výstavy boli reprízované v 

múzeách v Spišskej Novej Vsi a v Modrom Kameni. V novembri múzeum otvorilo výstavu 

Levočská biela pani. 

Oddelenie prezentácie a marketingu zorganizovalo v spolupráci s inými 

inštitúciami niekoľko pozoruhodných výstav. K najúspešnejším patrí výstava Majstri 

ducha z produkcie SNM. Úspešné boli aj výstavy Cesty slovenskej knihy, Oslobodenie 

Slovenska, Turci na Slovensku, štyri z nich boli s presahom z roku 2009 – Tá pravá šálka 

kávy, S drôtom v hlave, Intoleracia podľa Hierochyma a Energia a prostredie pre život. 

Už pod názvom Oddelenie prezentácie spolupracovalo na sdvoch výstavách - Víza 

k slobode a Hračky našej Katky. 
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Výstavná činnosť – komplexný prehľad za SNM 

Celkový počet výstav:  184

z toho:  vlastné:  93

 prevzaté:  36

 dovezené zo zahraničia:  8

 vyvezené do zahraničia:  19

 reprízy:  27

 

 

Edičná činnosť 

 

Hlavným cieľom edičnej činnosti je ponúknuť verejnosti široké spektrum 

informácií o múzeu, jeho zbierkach, ale aj o širokom spektre služieb, ktoré múzeum 

ponúka verejnosti a sprostredkovať verejnosti informácie o prezentačných aktivitách 

SNM, jeho úlohách a poslaní pri ochrane kultúrneho dedičstva. Zároveň múzeum 

prostredníctvom edičnej činnosti prezentuje výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti. 

SNM získavalo finančné prostriedky na edičnú činnosť prostredníctvom prioritných 

projektov, sponzorských prostriedkov alebo kooperáciou s inými subjektmi. V spolupráci 

s Pamiatkovým úradom SR je SNM vydavateľom časopisu Pamiatky a múzeá - revue pre 

kultúrne dedičstvo. V spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku zabezpečuje vydávanie 

časopisu Múzeum - študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. 

K periodikám možno zaradiť aj zborníky, ktoré vydávajú špecializované múzeá SNM. 

SNM-Archeologické múzeum vydalo Zborník SNM - Archeológia 20. 

SNM-Historické múzeum vydalo Zborník História. K výstave Ars liturgica vydalo 

reprezentatívny katalóg a niekoľko titulov drobných tlačí (skladačka, letáčik a plagát). 

SNM-Múzeá v Martine orientovalo edičnú činnosť v uplynulom roku na 

vydávanie materiálov k výstavám a na prípravu medzinárodnej konferencie európskych 

múzeí v prírode (Slovakian Open-air Museums, Slowakische Freilichtmuseums). K nosnej 

výstave roku 2010, Ohýbaj ma mamko, vydalo  zborník príspevkov z konferencie, 

detského sprievodcu po výstave a pracovný list pre žiakov základných škôl. K výstave 

slovenského ľudového šperku v Izraeli vydalo katalóg Inspiration from Folk Jewerly. 

Ďalšími edičnými titulmi bol informačný a metodický materiál k Semináru geológov 

múzeí Slovenskej republiky a Českej republiky, zborník Etnografia 51 a informačný 

materiál Generálne opravy šindľových krytín. General Repair of Shingle Roofing on 

Buildings of Folk Architecture in the Museum of the Slovak Village. 

SNM-Múzeum Bojnice vydalo reprezentatívny katalóg k výstave Naše 

kresťanské mená a publikáciu Palkovské štúdie I. Čo s F. A. Palkom na Morave? (Palko´s 

studies I. What about F. A. Palko in Moravia?), ktorá je výsledkom dlhoročného 
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vedeckého výskumu. V rámci edičnej činnosti boli sponzorsky vytlačené plagáty k 

Medzinárodnému festivalu duchov a strašidiel. 

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku vydalo zborník Acta 

Museologica Hungarica a publikáciu Danubius Fluvius Pictorum. 

Vo vydávaní vedeckých zborníkov pokračovalo aj Prírodovedné múzeum 

(Zborník SNM - Prírodné vedy), Múzeum ukrajinskej kultúry (Vedecký zborník MUK č. 

25). Zaujímavým edičným titulom je publikácia Arnošt Lustig - Diamanty noci, ktorú 

vydalo Múzeum židovskej kultúry. Múzeum kultúry karpatských Nemcov vydalo zborník 

20 rokov Karpatskonemeckého spolku a tlač Heimspiel - Hra domova. V súlade so 

svojou špecializáciou pripravilo aj Múzeum rusínskej kultúry Zborník - Rusínske 

školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919 - 1950, stav, problémy. Drobné 

tlače propagujúce múzeum a jeho expozície pripravili aj Múzeum Betliar, Múzeum 

Červený Kameň, Múzeum Ľ. Štúra a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. V rámci 

projektu Škola v múzeu boli vydané pracovné materiály pre žiakov v Múzeu kultúry 

Maďarov na Slovensku, Múzeum SNR na Myjave, v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek 

Hrad Modrý Kameň. Materiály pre školskú mládež boli pripravené aj k výstave Majstri 

ducha. Tradičným propagačno-informačným materiálom SNM je Programový bulletin 

január – máj 2010 v slovensko-anglickej mutácii. 

 

Edičná činnosť – komplexný prehľad za SNM 

Celkový počet vydaných titulov: 72 
 

 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť a iná prezentačná činnosť 

 

K prezentačným aktivitám múzea popri výstavách a expozíciách patria aj 

podujatia, ktoré sa zvyčajne s využitím interaktívnych foriem a netradičnej ponuky 

usilujú upútať aj návštevníka, ktorého tradičné múzejné prezentačné aktivity neoslovia. 

K takýmto aktivitám možno zaradiť prednášky a semináre, vyučovacie hodiny, kultúrne 

podujatia, konferencie, koncerty, premietania, komponované programy, interaktívne hry, 

ale aj denné letné tábory pre deti počas školských prázdnin. 

V rámci Medzinárodného dňa múzeí pripravilo SNM ako jeden z hlavných 

organizátorov dňa 15. mája Noc múzeí a galérií, do ktorej sa aktívne zapojili všetky 

múzeá SNM a pripravili pre malých aj veľkých návštevníkov bohatý program do 

neskorých nočných hodín. 

SNM-Archeologické múzeum ponúklo tieto špecializované akcie: Denný letný 

tábor pre deti v spolupráci s Oddelením múzejnej pedagogiky SNM, Tvorivé dielne 

(okrem Noci múzeí sa každá akcia realizuje viac razy) a v rámci prednášok voľnú tvorbu 
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s deťmi na výstave Najstaršie dejiny Slovenska (maľovanie, modelovanie) podľa 

vystavených exponátov. 

SNM-Múzeá v Martine pripravujú každý rok bohatý program kultúrnych 

a vzdelávacích podujatí, z ktorých mnohé využívajú atraktívne prostredie Múzea 

slovenskej dediny. V rámci projektu Škola v múzeu pokračovala v Etnografickom múzeu 

regionálna výchova a bádanie v múzeu, rovnako ako aj sprievodné podujatia pre školy k 

výstavám Štefánik – človek a legenda a Cigáň sa mi prevelice lúbi. V Múzeu slovenskej 

dediny prebiehali tvorivé dielne a 7. ročník cyklickej súťaže Putujeme storočiami. 

Celkove múzeum pripravilo 52 výchovno-vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 

1372 detí materských a základných škôl a študentov gymnázií. K najviac navštevovaným 

podujatiam patria napr. Už sa fašiang kráti; Veľká noc na dedine; Stavanie májov; Dnes 

tovariš, zajtra majster; Turčianske halali; Turčianske slávnosti folklóru; Hasičské dni; 

Detská nedeľa; Michalský jarmok; Vianoce na dedine a i. V dňoch 19. – 20. júna sa 

konal 26. ročník Turčianskych slávnosti folklóru. Na podujatiach v areáli  Múzea 

slovenskej dediny bolo realizovaných niekoľko programových podujatí, v ktorých 

účinkovali autentickí nositelia folklóru - členovia folklórnych skupín z regiónu Turiec, 

ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti a folklórne skupiny z Turca i ostatných regiónov 

Slovenska a 4 zahraničné folklórne kolektívy.  

V SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek majú kultúrne podujatia, ktoré 

popularizujú činnosť múzea u svojich stálych návštevníkov. Mnoho podujatí sa koná v 

hradnom areáli. Najúspešnejšie boli Noc v múzeu, Stredoveký deň detí, animované 

pásmo rozprávok Z rozprávky do rozprávky, Bábkové divadelné dni pre školské výlety a 

organizované školské skupiny, Nočné prechádzky na hrade Modrý Kameň. 

V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti sa v SNM-Múzeu Betliar konali 

vzdelávacie programy (Knihomoľ + tvorivé dielne; Hravý hrad + tvorivé dielne; Životný 

štýl šľachty + tvorivé dielne; Príroda vo vrecku + tvorivé dielne a Archeológia + tvorivé 

dielne). Počas Medzinárodného dňa detí sa uskutočnil II. ročník programu Detský svet, 

divadelné predstavenie Divadla bez opony z Prešova v areáli kaštieľa Betliar. V kaštieli 

Betliar prebehla tiež Slávnostná inaugurácia poštovej známky z emisného radu Krásy 

našej vlasti - kaštieľ Betliar. Na jeseň sa pravidelne pripravujú Hubertovské slávnosti. 

SNM-Múzeum Bojnice uskutočnilo niekoľko už tradičných podujatí, medzi ktoré 

patria Šľachtické Vianoce a traja králi na zámku; Valentínsky víkend na zámku; 

Veľkonočné prechádzky zámkom; Medzinárodný festival duchov a strašidiel, ktorého 17. 

ročník mal námet z dávneho stredoveku z čias Džingischána; Rozprávkový zámok 

venovaný rozprávke o Pinocchiovi a špeciálnou akciou bolo spomienkové podujatie k 60. 

výročiu požiaru bojnického zámku. 

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v rámci svojej kultúrno-

výchovnej činnosti úzko spolupracuje s viacerými základnými a strednými školami, pre 

ktorých organizovalo aj Deň otvorených dverí, ďalej usporiadalo 2 besedy k výstave 
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Nežná revolúcia 1989, 2 netradičné vyučovacie hodiny, divadelné predstavenia v Dolnej 

Strehovej, netradičné literárne popoludnia v Sklabinej a rôzne špecializované akcie 

múzejno-pedagogického charakteru. Na pôde MKMS úspešne funguje muzeologický 

krúžok v Bratislave a divadelný krúžok v Dolnej Strehovej. 

V SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra bol v roku 2010 úspešne reprízovaný výstavný 

projekt Život reči, ktorého prezentácia trvala do konca mája 2010. V spolupráci s 

Historickým ústavom SAV pripravilo Múzeum Ľ. Štúra pracovný vedecký seminár k 195. 

výročiu narodenia Ľudovíta Štúra s názvom Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra, 

ktorý sa konal 28. a 29. októbra 2010. Múzeum uskutočnilo viacero aktivít v spolupráci 

so školami s cieľom priviesť deti a mládež do priestorov múzea ako napr. Večer poézie a 

prózy, Výtvarné práce ZUŠ v Modre, Noc múzeí a galérií. Múzeum pripravilo aj viacero 

zaujímavých prednášok a besied spojených s uvedením nových publikácií (Agáta 

Petrakovičová: Heřman Landsfeld a Jozef Ilečko, Milan Polák: Divadlo a jeho cesta 

dejinami). 

SNM-Prírodovedné múzeum otvorilo v rámci špecializovaných akcií pre 

verejnosť každoročnú Hubársku poradňu, organizovalo Deň Zeme, spolupracovalo na 

niekoľkých programoch s Paleontologickým klubom pri PRIF UK (Pozrime sa na ne 

zblízka“ - prezeranie fosílií, Práca paleontológa“– hľadanie fosílií a ich určovanie, „Svet 

obrov“ - maľovanie a spoznávanie jednotlivých dinosaurov) aj s občianskym združením 

Planetárium Bratislava, v rámci grantu Astronómia (Cesta poznávania, podporeného 

APVV - Slnko – hviezda denná – spektrum Slnka a čiary v ňom; pozorovanie večernej 

oblohy astronomickými ďalekohľadmi pred budovou SNM). 

Vo všetkých múzeách SNM sa realizuje dlhodobý projekt Škola v múzeu/ 

Veda hrou, ktorého aktivity vychádzajú zo špecifík múzejnej prezentácie a možností, 

ktoré poskytuje múzeum. Zároveň sa kladie dôraz na neformálnosť prostredia (aktivity 

mimo školského prostredia pod vedením školených pracovníkov múzea) so snahou 

vytvoriť pre deti a mladých ľudí priestor na hru, interakciu, experiment, zábavu 

a diskusiu. 

V júni 2010 začalo v priestoroch SNM pôsobiť Detské múzeum, ktoré je 

spoločným projektom SNM a neziskovej organizácie o. z. Art Friends. Aktivity Detského 

múzea prezentujú históriu a podobu každodennosti a hmotnú kultúru minulosti. 

 

 

Odborno-metodická, informačná a vzdelávacia činnosť 

 

Slovenské národné múzeum podľa  zákona o múzeách a o galériách plní aj úlohy 

odborno-metodického, školiaceho, poradenského a konzultačného pracoviska pre oblasť 

múzejníctva na Slovensku. Metodické pôsobenie SNM je vykonávané prostredníctvom 
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špecializovaných múzeí a prostredníctvom špecializovaného pracoviska - Muzeologického 

kabinetu. 

Špecializované múzeá SNM poskytovali konkrétnu metodickú pomoc a poradenstvo 

regionálnym inštitúciám (múzeá, školy rozličných stupňov), ale aj jednotlivcom najmä 

v oblasti poradenstva pri zhodnocovaní predmetov kultúrnej hodnoty. Zároveň odborní 

zamestnanci, najmä kurátori, sú vedúcimi a oponentmi kvalifikačných prác, členmi 

odborných komisií vedeckých inštitúcií. Zúčastňujú sa ako prednášajúci na odborných 

seminároch, konferenciách. Múzeá SNM (vrátane riaditeľstva) sú aj miestom odbornej 

praxe študentov. 

 

Muzeologický kabinet v roku 2010 pokračoval v poskytovaní odborno-

poradenskej a metodickej činnosti najmä pre oblasť múzejných odborných činností 

múzeám SR. Vzhľadom na legislatívne zmeny a postupujúcu informatizáciu sa táto 

pomoc sústreďovala predovšetkým na odbornú evidenciu zbierkových predmetov. 

Pre potreby MK SR, Štatistického úradu SR, interné potreby SNM a iných 

odborných inštitúcií kabinet vykonáva analytickú činnosť v oblasti odborných múzejných 

činností – v sledovanom období to bol štatistický výkaz KULT a Výročné správy o činnosti 

múzeí 2009. Vo vzťahu k všetkým múzeám SR koordinuje činnosti múzeí pri plnení 

spoločných úloh. Pracovníci kabinetu zabezpečujú obsahovú prípravu a redakčné 

spracovanie časopisu Múzeum. Z hľadiska vzdelávania odborných pracovníkov múzeí 

vedie kabinet školenia katalogizačného systému ESEZ 4G, ku ktorému zároveň spracoval 

aj základnú metodiku práce. 

Muzeologický kabinet má od 23.03.2010 dvoch nových zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú realizáciu projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku (M3G), ktorý začal 

v polovici roku 2010. Projekt je zameraný na ďalšie odborné vzdelávanie pracovníkov 

múzeí a je určený pre mimobratislavské múzeá. V rámci projektu SNM okrem realizácie 

odborných kurzov pripravuje aj 2 e-learningové programy, metodické materiály pre 

múzejné odborné činnosti, preklady zahraničnej literatúry a prípravu učebných textov. 

V rámci akcie „Otvorený priestor“ sa zamestnanci múzeí SR mohli netradičnou formou na 

vedenom pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici vyjadriť názory na najpálčivejšie 

problémy ich každodennej praxe. Manažment projektu začal v tomto období aktivity 

spojené s realizáciou projektu aj v Bratislavskom kraji. 

 

Propagácia a marketing  

V rámci štrukturálnych zmien na riaditeľstve SNM sa v roku 2010 vytvorilo 

samostatné Oddelenie marketingu a komunikácie, ktorého úlohou je zabezpečovať styk 

múzea s médiami a propagovať SNM ako celok. Oddelenie zabezpečovalo marketingovú 

kampaň napr. pre výstavy Ars liturgica, Majstri ducha, Levočská biela pani a novú 
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expozíciu Prírodovedného múzea, ale aj k Noci múzeí a galérií. K menším výstavným 

a prezentačným aktivitám ktoré organizovalo Riaditeľstvo SNM, vydalo tlačové správy. 

Oddelenie marketingu a komunikácie komunikuje s mediálnymi partnermi (STV, 

Slovenský rozhlas, TV JOJ, agentúra Núbium apod.). Zároveň spolupracovalo na 

seriáloch venovaných múzeám, resp. zbierkovým predmetom v správe SNM. Oddelenie 

zabezpečuje spoluprácu s Klubom priateľov SNM, aktualizuje web SNM a údaje na 

internetových sociálnych sieťach. V roku 2010 úspešne pokračovala aj činnosť TV SNM, 

kde boli prezentované videoreportáže z najvýznamnejších prezentačných aktivít SNM. 

Oddelenie sa podieľalo aj na príprave letnej kampane s generálnym partnerom 

SNM, Poštovou bankou, a. s. a pokračovalo v spolupráci s Poštovou bankou – v časopise 

Poštovka vyšli tri články, ktoré informovali o hradoch, zámkoch a kaštieľoch SNM a ich 

aktivitách v prvom polroku 2010. 

 

 

Archív 

 

• Centrálny archív SNM v Bratislave a jeho pobočky v špecializovaných múzeách SNM 

− v SNM - Múzeách v Martine  

− v SNM - Múzeu Červený Kameň v Častej 

− 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. 

• V priebehu roku 2010 Archív SNM vykonával odborné archívne činnosti ako aj práce 

súvisiace so správou registratúry v SNM. 

• V Archíve SNM boli vyhotovené nové základné smernice Archívny poriadok Archívu 

SNM a  Bádateľský poriadok Archívu SNM s platnosťou od 1. 5. 2010. 

• Kontroly, školenia a odborné konzultácie k archívnej činnosti v pobočkách v SNM 

v roku  2010 sa konali len telefonicky alebo elektronickou poštou (nedostatok 

finančných prostriedkov neumožňoval absolvovať pracovné služobné cesty do 

pobočiek). Taktiež posudzovanie prác na inventároch a konzultácie k spracúvaniu 

fondov v pobočkách archívu boli preto veľmi sťažené. 

• V oblasti nadobúdania archívnych dokumentov (akvizície) sa obohatil fond SNM - 

podfond Riaditeľstvo o písomnosti z rokov 2002 – 2004 a zbierka plagátov SNM o 17 

kusov z rokov 2005 – 2009. Po odbornom usporiadaní boli vyhotovené aj dodatky k 

inventárnym súpisom. V martinskej pobočke sa pracovalo na fondoch Etnografického 

múzea, Múzea A. Kmeťa a osobných fondoch M. O. Horváthovej, P. Socháňa a K. 
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Plicku. V pobočke SNM-Múzeum Betliar podstatne pokročili práce na spracovaní 

archívneho fondu inštitúcie, ako aj na vytváraní inventára. V SNM-Múzeum Bojnice 

pokračovali práce na triedení a usporadúvaní fondu múzea, vzhľadom na 

kumulovanosť funkcie len čiastočne. V červenokamenskej pobočke zastupujúca 

pracovníčka (kumulovaná funkcia - ekonómka) zabezpečuje najnutnejšie práce, ako 

službu bádateľom a preberanie registratúry. 

• Archív SNM sa zapojil do projektu Národného osvetového centra v oblasti 

digitalizovania archívnych dokumentov, pripravil výber archívnych dokumentov za 

Archív SNM (Bratislava, Martin) na skenovanie. 

• Archív SNM sa podieľal na vytvorení webovej stránky SNM za oblasť archívu a 

archívnych činností, vytvorením štruktúry, odbornými textami s obrazovými 

prílohami. 

• Archív SNM svoje archívne fondy sprístupňoval a propagoval tiež publikačnou a 

prednáškovou činnosťou. Úspešne sa propagoval aj niekoľkokrát prostredníctvom 

médií v televíziách Markíza, STV 1 ako aj v Slovenskom rozhlase na stanici Devín a 

Regina, aj v elektronických médiách. 

• Počas roka sa konali vo všetkých depozitárnych priestoroch pravidelné kontroly 

stavu, teploty a vlhkosti. Hodnotiace parametre poukázali na neuspokojivý stav 

depozitárov pre vysokú vlhkosť vzduchu, a tiež vysoké teplotné výkyvy. Archívu SNM 

sa podarilo zabezpečiť len dezinfekciu a dezinsekciu depozitára na Žižkovej 18 

v Bratislave. 

• Archív SNM sprístupňoval a umožňoval prístup k archívnym dokumentom bádateľom 

na študijné, vedecké a prevádzkové účely, vykonával odbornú konzultačnú činnosť 

pre bádateľov. Záujem o využívanie archívnych fondov a archívnych zbierok sa 

mierne zvýšil oproti minulému roku, najmä v sídle archívu a v pobočkách v Martine a 

Červenom Kameni. 

• Prebiehali tiež priebežne aj konzultácie pre bádateľov o archívnom fonde SNM a 

špecializovaných problémoch z oblasti archívnictva a múzejníctva v sídle archívu ako 

aj v martinskom pracovisku. 

• V oblasti predarchívnej starostlivosti boli vykonané školenia a kontroly stavu 

registratúry na niektorých bratislavských pracoviskách. Do registratúrneho strediska 

bola prevzatá (asi 100bm) a odborne spracovaná registratúra z organizačných zložiek 

SNM (asi 28 bm). 

Celkový stav: 404,00 bm 

Počet fondov: 150 

Počet zbierok: 88 

Prírastok: 2,00bm 

Počet zreštaurovaných archívnych dokumentov: 0 

Výpožičky spolu: 40 

Výpožičky prezenčné: 29 
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Výpožičky absenčné: 0 

Prezenčne študujúci: 133 

Vedecko-výskumné úlohy: 1 

Publikačná činnosť: 35 

Prednášky a prezentácie: 9 

Registratúrne stredisko 

Prírastok: 49,20 bm 

Stav registratúry (v bežných metroch): 150,00 bm 

 

Vysvetlivky: stav Archívu SNM, prírastok a výpožičky sa udávajú v bežných metroch. 

 

 

Knižnica 

 Knižnica Slovenského národného múzea sa tematicky špecializuje na vedné 

disciplíny, ktorými sa zaoberajú odborní pracovníci múzeí. Spracováva knižničný fond 

v katalogizačnom systéme VIRTUA; spolupodieľa sa na tvorbe súborného katalógu 

monografií (pod garanciou SNK). Vo vzťahu k múzejným knižniciam SR vykonáva aj 

metodickú a analytickú úlohu. 

Sieť knižníc: 

Počet knižníc: 14 

Počet pobočiek: 3 
  
Knižničný fond: 

Knižničné jednotky spolu: 289 817 

z toho historické knižničné dokumenty: 47 190 

HKD vykazované v zbierkovom fonde: 15 476 

Počet titulov dochádzajúcich periodík: 424 

Ročný prírastok knižničných jednotiek: 4 063 

z toho - kúpou: 515 

- darom: 2 397 

- výmenou: 1 127 

- bezodplatným prevodom: 24 

Úbytky knižničných jednotiek: 0 

Spracované automatizovane: 51 921 
  
Výpožičky a služby: 

Výpožičky spolu: 13 401 

z toho prezenčné: 2 626 

absenčné: 10 775 

MVS iným knižniciam: 60 

MVS z iných knižníc: 37 

MMVS iným knižniciam: 0 
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Výpožičky a služby: 

MMVS z iných knižníc: 1 

Poskytnuté informácie: 1 128 

Počet vyprac. bibliografií a rešerší: 28 

Počet študovní a čitární: 12 

Počet miest v študovniach a čitárňach: 81 

Celková plocha knižnice [m2]: 1 884,60 
 
Používatelia: 

Registrovaní používatelia: 606 

Návštevníci knižnice spolu: 1 377 
  
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: 12 297, 00 € 
  
Zamestnanci knižnice: 

Počet zamestnancov (prepočítaný): 12 

z toho s VŠ: 8 

Publikačná činnosť knižnice:  

Monografie: 0 

Články v odbornej tlači: 1 

Popularizačné články: 8 

Recenzie: 0 

Prednášky a prezentácie:  3 

 

Knižnica SNM má pobočky v Bratislave v SNM-Archeologickom múzeu, SNM-

Historickom múzeu a v SNM-Hudobnom múzeu. 

Vlastné knižnice majú SNM-Múzeá v Martine, SNM-Múzeum bábkarských kultúr 

a hračiek hrad Modrý Kameň, SNM-Múzeum Betliar, SNM-Múzeum Bojnice, SNM-Múzeum 

Červený Kameň, SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, SNM-Múzeum Ľudovíta 

Štúra, SNM-Múzeum Slovenských národných rád, SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry, 

SNM-Múzeum židovskej kultúry a SNM-Spišské múzeum. 

V SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra spracovali knižnicu ev. gymnázia v Modre, ako aj 

návrh na jej vyhlásenie za historický knižničný fond - HKDaF č. 272. Rovnako pracovníci 

múzea spracovali súpis Literárnohistorickej knižnice múzea a starých tlačí vo fondoch 

múzea. 

V knižnici SNM-Múzea židovskej kultúry bolo hlavnou úlohou uvedenie 

knižnično-informačného systému MaSK a jeho modulov pre katalogizáciu a výpožičky do 

prevádzky (realizované 4.3.2010).Pokračovalo sa v adjustácii a signovaní knižničného 

fondu, začalo sa s katalogizáciou fondu. Priestory knižnice sa doplnili ďalšími skriňami na 
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uloženie fondu. Do laboratória Slov. národného archívu sa odovzdala na očistu ostatná 

časť fondu. V študovni sa vytvorili podmienky na prezenčné štúdium (4 miesta). 

Vypracovaný bol aj návrh knižničného poriadku. 

 

 

Návštevnosť a vstupné 

 

 Návštevnosť múzeí je jedným zo základných kritérií pri hodnotení múzea. Tak ako 

v predchádzajúcom roku aj v roku 2010 došlo k poklesu návštevnosti v SNM ako celku. 

Jedným z dôvodov poklesu návštevnosti je uzatvorenie expozícií Historického múzea na 

Bratislavskom hrade, kde ani otvorenie výstavy Ars liturgica nenahradilo stále expozície. 

K nižšej návštevnosti viedlo aj čiastočne uzatvorenie stálej expozície Prírodovedného 

múzea. Nižšia návštevnosť je v značnej miere determinovaná aj krízovými javmi 

v spoločnosti a poklesom ekonomickej sily obyvateľstva. Tieto skutočnosti sa najviac 

prejavili na znížení počtu návštevníkov hradných múzeí, ktoré sú často cieľovou 

destináciou rodinných výletov. V porovnaní s rokom 2009 je počet návštevníkov expozícií 

a výstav nižší o 20 469. Pokles návštevnosti sa vždy odráža aj na poklese výnosov a 

tržieb zo vstupného z expozícií a výstav. Tu došlo k poklesu príjmov o 232 837, 63€. 

Napriek nižšiemu počtu návštevníkov ako celku zaznamenali niektoré múzeá 

pokles návštevnosti okrem štyroch. SNM-Múzeá v Martine - nárast o 5 310 návštevníkov, 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – nárast o 1 040 návštevníkov. 
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov 
organizácie 
 

 

Slovenské národné múzeum je podľa § 7 ods. 5 zákona č. 206/2009 Z. z. 

o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou 

inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť základných múzejných odborných 

činností. Je zriadené Ministerstvom kultúry SR, prostredníctvom ktorého je naviazané na 

štátny rozpočet. Slovenské národné múzeum ako inštitúcia zriadená vo verejnom záujme 

poskytuje široké spektrum služieb verejnosti. Užívateľmi jeho produktov – výsledkov 

aktivít múzea realizovaných prostredníctvom základných odborných múzejných činností 

sú: 

Štát  

� SNM zhromažďuje a ochraňuje súčasti kultúrneho dedičstva – zbierkové 

predmety, ktoré odborne spravuje, vedecky skúma a zhodnocuje, čím 

napĺňa štátny záujem v oblasti záchrany a ochrany hmotného 

a nehmotného kultúrneho dedičstva 

� SNM prostredníctvom prezentačných aktivít reprezentuje štát v zahraničí 

(SNM realizovalo v zahraničí 19 výstav) 

� SNM prijíma výstavy a iné kultúrne aktivity inštitúcií zo zahraničia, a tak 

prispieva k rozvoju medzinárodnej kultúrnej výmeny a spolupráce (na 

pracoviskách SNM bolo prezentovaných 8 výstav zo zahraničia) 

� SNM rozvojom spolupráce s policajnými zložkami vrátane Interpolu 

prispieva k zamedzovaniu nelegálneho obchodovania s predmetmi 

kultúrnej hodnoty 

� 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 a pamäťová inštitúcia ochraňuje v zbierkovom fonde 

3 899 998 ks (stav k 31. 12. 2010) zbierkových predmetov, ktoré sú 

informačnými médiami, schopnými vypovedať o minulosti spoločnosti 

a prírody Slovenska. Zbierkové predmety sú podrobené skúmaniu, a tak 
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slúžia na poznávanie prírody, spoločnosti a historického vývoja Slovenska 

v horizontálnej aj vertikálnej roviny a kontexte celoeurópskeho vývoja 

 

Široká verejnosť 

� SNM poskytuje služby všetkým sociálnym vrstvám spoločnosti bez ohľadu 

na vek, pohlavie, vzdelanie, náboženskú a rasovú príslušnosť, čím vytvára 

široké a pestré možnosti na ďalšie vzdelávanie, rozširovanie poznávania 

o minulosti a súčasnosti Slovenska, ako aj 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 konkrétnu expozíciu či výstavu ako základné prezentačné produkty 

múzea 

3. návštevníci prichádzajúci do múzea cielene so zámerom navštíviť niektoré iné 

múzejné aktivity, vytvárané múzeom ako pridaná hodnota k expozíciám a 

výstavám 

4. učitelia základných a stredných škôl prichádzajúci so svojimi žiakmi a študentmi 

s cieľom skvalitniť vyučovací proces prostredníctvom využívania výpovednej 

hodnoty zbierkových predmetov a priameho kontaktu s nimi 

5. 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 spojené s určovaním 

a zhodnocovaním predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti prírodných a 

spoločenských vied, ako aj o poradenstvo v oblasti odborného ošetrenia 

predmetov kultúrnej 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 (Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 

časopis MÚZEUM, zborníky špecializovaných múzeí) a ostatných edičných titulov - 

najmä odborníci z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, pedagógovia a študenti    

vysokých škôl zameraných na výuku muzeológie, ochrany kultúrneho dedičstva a 

ostatných vedných disciplín participujúcich na činnosti múzea 
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4. bádatelia a študenti využívajúci služby špecializovaných pracovísk SNM – knižnice 

a archívu a konzultačné služby kurátorov múzea  

 

C. Klienti múzea 

1. prenajímatelia výstavných priestorov, využívaných na komerčné výstavy 

2. prenajímatelia ostatných priestorov využívaných na rozličné komerčné aktivity 

3. užívatelia netradičných, objednaných produktov múzea – komponované programy 

spojené s prenájmom priestorov 
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10. Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 

A. Vonkajšie kontroly za rok 2010 v SNM Bratislava 

 

Slovenské národné múzeum Bratislava 

 

Kontrolný orgán: Správa finančnej kontroly Bratislava 

Predmet:  Vykonanie vládneho auditu v zmysle ustanovenia §35b 

                              zákona 502/2001 Z.z. o finačnej kontrole za roky 2006,2007  

                              a 2008 

Termín:  17.9.2009 – 2.3.2010 

                              Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia príkazom  

                              GR SNM č. 5/2010 dňa 19.4.2010 Rozhodnutím Správy finančnej  

                              kontroly č. 110/94/2010 zo dňa 10.5.2010, právoplatné dňa  

31.5.2010 ,bola uložená povinnosť odviesť verejné prostriedky vo 

výške 177 793,06 a 133 850,59 EUR /penále/. 

                              Dňa 14.6.2010 bol dohodnutý splátkový kalendár na obdobie  

                              rokov 2010 až 2012 . 

                              Správa o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených  

                              vládnym auditom bola doručená Správe finančnej kontroly dňa  

                              31.5.2010. 

 

Slovenské národné múzeum Bratislava 

 

Kontrolný orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Predmet:  Verejné obstarávanie k projektu Generálne opravy šindľových 

                              Striech v Múzeu slovenskej dediny 

Termín:  19.1.2010 

                              Výsledok kontroly nebol odd. kontroly predložený 

 

SNM- Múzeá v Martine 

 

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Žilina 

Predmet:  Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov 

Termín:  22.1,26.1. a 10.2.2010 

                              Kontrolou boli zistené 3 nedostatky, k uvedeným nedostatkom 

                              boli prijaté opatrenia. 
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SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre 

 

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo hasičského a policajného zboru Pezinok 

Predmet:  Následná protipožiarna kontrola 

Termín:  14.4.2010 

                              Neboli zistené nové nedostatky. 

 

SNM-Múzeá v Martine 

 

Kontrolný orgán: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine 

Predmet:  Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

Termín:  26.5.2010 

                              Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

SNM-Múzeum Bojnice 

 

Kontrolný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia inšpektorát Prievidza 

Predmet:  Dodržiavanie vyhlášky MH SR č.109/2008Z.z. 

Termín:  6.7.2010 

                              Z výsledkov kontroly vyplynul záväzný pokyn pre SNM-Múzeum 

                              Bojnice – zákaz distribúcie zábavných zapaľovačov. 

 

SNM-Múzeum Červený Kameň 

 

Kontrolný orgán:  Obvodný úrad Pezinok 

Predmet:               Kontrola skladovania a ošetrovania materiálu CO 

Termín:                13.8.2010 

                              Kontrolou boli zistené 3 nedostatky, ktoré boli odstránené  

                              v termíne do 30.11.2010. 

 

SNM-Múzeum Bojnice 

 

Kontrolný orgán: Obvodný úrad Prievidza 

Predmet:  Hospodárenie s materiálom CO 

Termín:  9.9.2010 

                              Kontrolu neboli zistené nedostatky. 
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Slovenské národné múzeum Bratislava 

 

Kontrolný orgán: Ministerstvo práce a rodiny SR Bratislava 

Predmet:  Projekt Múzeá tretej generácie ITMS 27140130063 

Termín:  10.11.2010 

                              Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

 

B. Kontroly vykonané oddelením kontroly v SNM za rok 2010 

 

Múzeum:  Špecializované múzeá SNM 

Predmet:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

                              zistených vnútornou kontrolou SNM za rok 2009 

Termín:  24.2. -3.3.2010 

                              Z desiatich kontrolných akcií neboli v 2och prípadoch prijaté 

                              opatrenia. 

 

Múzeum:  Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

                              pri hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie  

                              platných právnych predpisov za rok 2009. 

Termín:  22 .3. -13.5.2010 s prerušením 

                              Na odstránenie zistených nedostatkov prijal riaditeľ múzea 

                              dňa 21.5.2010 opatrenia, správa o splnení opatrení bola 

                              predložená generálnemu riaditeľovi SNM dňa 25.6.2010. 

 

Múzeum:  Múzeum Slovenských národných rád Myjava 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

                              pri hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie  

                              platných právnych predpisov za rok 2009. 

Termín:  5.5.- 17.5. 2010 

                              Na odstránenie nedostatkov boli zastupujúcim povereným 

                              riaditeľom prijaté opatrenia dňa 9.7.2010 a správa o splnení 

                              opatrení bola doručená generálnemu riaditeľovi SNM dňa 

                              14.9.2010. 

 

Múzeum:  Hudobné múzeum Bratislava 

Predmet:  Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

                              pri hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie 

                              platných právnych predpisov za rok 2009. 
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Termín:  18.5.-30.6.2010 

                              Správa bola prerokovaná dňa 21.10.2010 a na odstránenie 

                              nedostatkov boli riaditeľkou múzea prijaté opatrenia 1.11.2010, 

                              správa o splnení opatrení bola predložená 31.1.2011. 

 

Múzeum:  Historické múzeum a Hudobné múzeum a úsek ekonomiky 

                               SNM. 

Predmet:  Kontrola vyúčtovania účelovo viazaných finančných  

                              prostriedkov na sťahovanie  Bratislavského hradu. 

Termín:  27.7.-21.9.2010 

                              Správa bola prerokovaná dňa 30.11.2010. 

                              Správa o splnení opatrení má byť predložená generálnemu  

                              riaditeľovi v termíne do 28.2.2011. 

 

Múzeum:  SNM a jeho špecializované múzeá 

Predmet:  Kontrola pečiatok v celom SNM 

Termín:  25.10-29.10 .2010 

                              Správa o výsledku kontroly bola predložená generálnemu  

                              riaditeľovi dňa  29.10. 2010 

                              Porada vedenia prijala opatrenia v decembri 2010 s termínom 

                              splnenia opatrení  do 31.3.2011 

 

Múzeum:  SNM a jeho špecializované múzeá v Bratislave 

Predmet:  Kontrola Notebookov 

Termín:  18.10.-25.10.2010 

                              Správa o výsledku kontroly bola predložená generálnemu  

                              dňa 29.10.2010 
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11.  Záver 
 

 

Slovenské národné múzeum sa usilovalo v roku 2010 plniť svoje poslanie v súlade 

s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o múzeách a o galériách, ako aj 

zriaďovacou listinou múzea. Tieto úlohy boli následne premietnuté do plánu hlavných 

úloh jednotlivých špecializovaných múzeí a múzea ako celku. 

Činnosť organizácie v roku 2010 negatívne ovplyvňovali niektoré skutočnosti. Tak 

ako na celú spoločnosť aj na činnosť múzea dopadli dôsledky krízy, čo sa prejavilo napr. 

nižším objemom finančných prostriedkov na prioritné projekty, ale aj krátením 

prostriedkov, ktoré boli pôvodne určené na obnovu Bratislavského hradu. Z uvedených 

dôvodov bolo v roku 2010 potrebné korigovať niektoré konkrétne úlohy. Ďalšou 

negatívnou skutočnosťou, ktorá poznačila činnosť organizácie, boli výsledky vládneho 

auditu vykonaného v zmysle ustanovenia §35b zákona 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole za roky 2006, 2007 a 2008, vykonaného Správou finančnej kontroly Bratislava, 

ktorý bol vykonaný v dňoch 17.9.2009 – 2.3.2010. Rozhodnutím Správy finančnej 

kontroly č. 110/94/2010 zo dňa 10.5.2010 bola SNM uložená povinnosť odviesť verejné 

prostriedky vo výške 177 793,06 a 133 850,59 EUR (penále). Dňa 14.6.2010 bol 

dohodnutý splátkový kalendár na obdobie rokov 2010 až 2012. Povinnosť uhradiť prvú 

splátku negatívne zasiahla do celkového hospodárenie organizácie a múzeum bolo 

nútené upustiť od realizácie niektorých plánovaných aktivít určených verejnosti. 

Personálne zmeny, ktoré nastali po 1. februári 2010 vo vedení organizácie, viedli 

počas roka jednak ku korekcii v pláne hlavných úloh a zároveň aj k prehodnoteniu 

rozdelenia finančných prostriedkov. Nové vedenie múzea začalo už v roku 2010 

s rozsiahlymi úspornými opatreniami najmä v časti bežných výdavkov. Prijaté opatrenia 

priniesli pozitívne výsledky a SNM ukončilo rok 2010 napriek vyššie spomínaným 

negatívnym javom s pozitívnym hospodárskym výsledkom. V šetrení pokračuje vedenie 

múzea aj v roku 2011 v snahe ukončiť aj tento rok s pozitívnym hospodárskym 

výsledkom bez výraznejších zmien v aktivitách určených verejnosti. Pre najbližšie roky je 

potrebné pokračovať v hospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami, zohľadňovať 

opodstatnené požiadavky špecializovaných múzeí pri pokrytí ich výdavkov na činnosť, no 

zároveň vytvárať podmienky na také aktivity, pri ktorých možno predpokladať vysokú 

efektivitu (návštevnícky úspešné aktivity), ako aj sústrediť sily na hľadanie nových 

partnerov pri rozvíjaní odborných aktivít. 

SNM je organizáciou so zložitou vnútornou štruktúrou, ktorá je na jednej strane 

náročná na riadenie, no na druhej strane umožňuje zachovať SNM v povedomí verejnosti 

prezentačnými aktivitami, pripravovanými jednotlivými zložkami múzea. Napriek tomu, 

že v roku 2010 SNM rekonštruovalo dve z nosných stálych expozícií (historické expozície 
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na Bratislavskom hrade a časť expozícií Prírodovedného múzea), návštevnosť múzea 

poklesla minimálne a verejnosť zachovala SNM priazeň. 

Za pozitívum SNM možno považovať veľký odborný ľudský potenciál, ktorým 

múzeum disponuje. Kvalifikovaný odborne zdatný ľudský potenciál umožňuje plniť všetky 

úlohy stanovené právnymi predpismi, a zároveň múzeum môže pripravovať návštevnícky 

úspešné produkty s vysokou pridanou hodnotou v podobe nových poznatkov 

o niektorých javoch minulosti. Dôkazom toho sú úspešné výstavné projekty z roku 2010 

napr. výstavy Majstri ducha, prezentujúci významné osobnosti dejín vedy a techniky so 

vzťahom k Slovensku, spoločný projekt múzeí národnostných a etnických menšín Ohýbaj 

ma mamko, hovoriaci o tom, aké to bolo byť dieťaťom v minulosti či výstava Levočská 

biela pani. Najlepším potvrdením skutočnosti, že kvalita je zárukou úspechu je otvorenie 

častí prírodovedných expozícií Biodiverzita Slovenska v decembri 2010, ktoré sú bohato 

navštevované a sú pozitívne hodnotené aj odborníkmi. 

Za priority v oblasti aktivít určených verejnosti považuje múzeum pre najbližšie 

obdobie predovšetkým dokončenie národnej historickej expozície v hradnom paláci 

Bratislavského hradu a dokončenie expozícií Prírodovedného múzea. Na to organicky 

nadväzuje príprava nových expozícií v Etnografickom múzeu v Martine. Cieľom tohto 

úsilia vedenia aj odborných zamestnancov SNM je poskytnúť verejnosti pestrý a plastický 

obraz minulosti Slovenska prostredníctvom bohatstva ukrytého v zbierkových 

predmetoch ochraňovaných SNM. 

Príprava nových expozícií jasne ukázala, že zanedbávanie odbornej ochrany 

zbierkových predmetov, najmä odborného ošetrenia znásobuje náklady na ich ošetrenia 

v prípade, ak sú zbierkové predmety určené na prezentačné účely. Aj z tohto dôvodu sa 

bude usilovať vedenie SNM o kvalitatívne zmeny v prístupe k odbornému ošetreniu 

zbierkových predmetov, hľadať nové metódy a postupy, ktoré by umožňovali znásobiť 

každoročne počty zbierkových predmetov, ktoré prejdú základným očistením 

a dekontamináciou od rozličných biologických škodcov. 

SNM ako každé múzeum vykonáva mnoho činností. Ak múzeum ako inštitúcia má 

napredovať, je nevyhnutné, aby rozvoj všetkých odborných činnosti bol vykonávaný 

rovnovážne, aby konjunkturalisticky nebola uprednostňovaná niektorá z odborných 

činností, pričom ostatné činnosti sú vykonávané len v nevyhnutnej, respektíve 

minimálnej miere bez ohľadu na objektívne potreby základného poslania múzea – 

zhromažďovať, ochraňovať a prezentovať zbierkové predmety ako integrálnu súčasť 

národného kultúrneho dedičstva. 


