
1 
 

Výročná  správa  o činnosti Slovenského národného múzea 
za rok 2000 

                                
 
Názov a  
sídlo organizácie:      Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr.2 
                                    814 36 Bratislava 
 
Rezort :                      Ministerstvo kultúry SR 
Generálny riaditeľ:     Univ.prof. Matúš Kučera, DrSc. 
Členovia vedenia:      Mgr. Milan Rybecký, Csc., 

námestník GR SNM pre metodickú činnosť a kordináciu múzejnej siete  
a 1.štatutárny zástupca  
RNDr. Daša Hornychová, 
námestníčka GR SNM pre odborné činnosti a 2.štatutárny zástupca 

                                                    Ing. Viera Šoltysová 
                                   námestníčka GR SNM pre ekonomiku a prevádzku 
            JUDr.Svetlánská Marcela 

   právnička SNM a vedúca sekretariátu GR SNM 
            Mgr.Jurkovič Ján 
            vedúci útvaru pre styk s verejnosťou 
            Ing.Nehézová Daniela  
            kontrolór SNM  
            p.Fašiangová Anna 
            vedúca útvaru personalistiky a ekonomiky práce         

  Hlavné činnosti:         Odborná správa zbierkového fondu SNM, jeho vedecké                 
                                       spracovanie a prezentácia teda: 

• ochrana zbierkových predmetov 
• akvizičná činnosť 
• dokumentácia a evidencia zbierok 
• vedecko – výskumná činnosť 
• expozičná činnosť 
• výstavná činnosť 
• edičná činnosť  
• ostatná prezentačná činnosť 
• odborno – metodická činnosť 

      
  Organizačné zložky:  Riaditeľstvo SNM  
                                       SNM – Historické múzeum, Bratislava 
                                       SNM -  Archeologické múzeum, Bratislava 
                                       SNM -  Prírodovedné múzeum, Bratislava 
                                       SNM -  Hudobné múzeum, Bratislava 
                                       SNM -  Múzeum židovskej kultúry, Bratislava 
                                       SNM -  Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava 
                                       SNM -  Etnografické múzeum, Martin 
                                       SNM -  Múzeum Andreja Kmeťa, Martin 
                                       SNM -  Múzeum  Červený Kameň 

 SNM -  Múzeum Betliar 
                                       SNM -  Múzeum Bojnice 
                                       SNM -  Múzeum Slovenských národných rád, Myjava 
                                       SNM -  Národné múzejné centrum 
 
V rámci národnostných kultúr SNM dokumentuje okrem židovskej a karpatsko – nemeckej národnostnej kultúry aj 
chorvátsku a českú národnostnú kultúru. 
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Poslanie a strednodobý výhľad SNM 
 
    Základným poslaním Slovenského národného múzea je cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne 
spracovávať, využívať a sprístupňovať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a 
spoločnosti, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na územie Slovenskej republiky, slovenský národ a etnické 
spoločenstvá, ktoré žili a žijú na Slovensku ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Zároveň pôsobí aj ako metodické, 
informačné a koordinačné centrum pre celú oblasť múzejníctva na Slovensku. 
    Toto poslanie SNM , zakotvené  aj v  zriaďovacej listine, určuje spolu s ostatnými fondovými organizáciami,  jeho 
popredné a nezastupiteľné postavenie v štruktúre kultúrnych organizácií. Postavenie SNM ako vrcholnej múzejnej 
inštitúcie na Slovensku kodifikuje aj Zákon NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane  predmetov 
múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a v neposlednom rade nepriamo jeho význam akcentuje aj Deklarácia Národnej 
rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva schválená vo februári 2001, ktorého neoddeliteľnou súčasťou 
je aj zbierkový fond SNM. 
     Vývojový trend SNM bude v strednodobej perspektíve, ale aj výhľadovej dlhodobej perspektíve smerovať naďalej 
k získavaniu nových súčastí kultúrneho dedičstva, jeho záchrane a ochrane s maximálnym využitím informačného, 
vedeckého a kultúrneho potenciálu zbierkových predmetov. V súlade so všeobecnými trendmi vývoja spoločnosti si SNM 
vytýčilo strategické úlohy, od ktorých sa bude odvíjať program činnosti celého SNM i jeho vyššie uvedených zložiek, 
s cieľom upevniť postavenie SNM ako modernej kultúrnej inštitúcie schopnej rozvíjať sa v nových spoločensko – 
politických a ekonomických podmienkach 21. storočia. 
    Pri realizácii týchto cieľov bude prioritné: 
- skvalitňovať podmienky , najmä ekonomického charakteru, na realizáciu akvizičnej činnosti SNM so snahou dosiahnuť 
v špecializovaných múzeách SNM komplexnú múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti a dôrazom na 
dokumentáciu súčasnosti, 
- postupne realizovať opatrenia na skvalitnenie odbornej ochrany zbierkových fondov a to od skvalitnenia starostlivosti 
o objekty, osobitne kultúrne pamiatky, v ktorých sa zbierky nachádzajú až po zabezpečenie zlepšenia ochrany 
zbierkových fondov vybavením depozitárov potrebnou technikou a zariadením. Osobitnú pozornosť venovať možnosti 
vybudovania ústredného konzervátorského, reštaurátorského a preparátorského pracoviska pre potreby celého SNM, 
- v oblasti odbornej správy zbierok sústrediť sa na dobudovanie existujúceho informačného systému a spracovanie 
zbierok formou alternatívnej evidencie ako základného predpokladu napĺňania centrálnej evidenčnej databázy všetkých 
slovenských múzeí ako súčasti Štátneho informačného systému, 
- realizovať hlavné ciele a priority vecného zamerania výskumu a vývoja SNM kodifikované v spracovanej “Koncepcii 
vedy a výskumu SNM do r. 2005”. Jej zameranie smerovať k oživeniu a skvalitneniu vedecko-výskumnej činnosti 
s výsledkami, ktoré budú využiteľné nielen v prospech ďalšieho rozvoja v SNM, ale aj širšom celospoločenskom 
kontexte. V tieto súvislosti vyvinie SNM maximálne úsilie na získanie akreditácie vedeckého pracoviska, 
- posilňovať ofenzívnosť prezentačných aktivít s využívaním vedeckých a odborných výstupov a uplatňovaním 
špecifických foriem múzejnej komunikácie.  

Za tým účelom SNM: 
• v oblasti expozičnej činnosti musí začať s prípravou a realizáciou vybudovania nových kľúčových 

expozícií vývoja prírody a spoločnosti, bez ktorých už SNM nedokáže plniť v dostatočnej miere jednu zo 
svojich najdôležitejších funkcií a mohlo by stratiť prestíž celonárodnej kultúrnej inštitúcie pričom: 

1. Hlavnou prioritou SNM v rokoch 2001-2005 sa stane vybudovanie expozície dejín Slovenska na 
Bratislavskom hrade pracovne nazvanej “Slovensko a Slováci”, prezentujúcej dejinný vývoj 
Slovenska od najstarších dôb po súčasnosť. 

2. Zároveň bude prebiehať príprava na vybudovanie novej expozície prírody na území SR v sídelnej 
budove na Vajanského nábreží a príprava novej národopisnej expozície v Martine  

3.  Zároveň sa bude zabezpečovať realizácia moderných expozícií v objekte areálu kúrií na Žižkovej 
14-16 v Bratislave po jej stavebnom ukončení. 

4. Naďalej rovnako dôležitou úlohou zostáva zabezpečiť udržiavanie existujúcich expozícií 
ostatných špecializovaných múzeí SNM na zodpovedajúcej úrovni a ich prispôsobovanie 
zvyšovaniu nárokov návštevníka na služby a informácie. 

• v oblasti výstavnej činnosti musí pripraviť a realizovať pravidelný cyklus výstav klenotnicového 
charakteru nadväzujúci na pilotnú výstavu “Cesta dejinami”, predstavujúci v jednotlivých etapách 
parciálne tematické materiálové okruhy od najstarších čias po súčasnosť. 
Pri ostatných výstavných projektoch je úlohou zamerať sa na strednodobé výstavy orientované na 
tématiku pripravovaných expozícií s cieľom overenia výpovedných možností zbierok, prezentačných 
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postupov a záujmu verejnosti, pokračovať výstavnými aktivitami v realizácii projektu Múzeá a etniká, 
zúčastňovať na domácich a zahraničných veľtrhoch propagujúcich kultúrny turizmus a ochranu 
kultúrneho dedičstva, podieľať sa výstavnými aktivitami na propagácii slovenskej kultúry v zahraničí. 

• v ostatnej prezentačnej činnosti hľadať a uplatňovať nové netradičné formy komunikácie s akcentom na 
prípravu cyklických podujatí zohľadňujúcich špecifické podmienky jednotlivých organizačných zložiek 
SNM a v spolupráci s inými rezortmi vytvárať podmienky na aktívne zapájanie múzeí do kultúrneho 
turizmu. 

• v oblasti edičnej činnosti pokračovať vo vydávaní periodík Múzeum, Pamiatky a múzeá, vedeckých 
zborníkov, vydávať fontes, katalógy k výstavám, profilové publikácie špecializovaných múzeí SNM, 
v spracovávaní a vydávaní odborno-metodických materiálov v rámci edície Malá knižnica muzeologickej 
literatúry. 

• v oblasti odborno-metodickej činnosti dobudovať odborné metodické a koordinačné pracovisko SNM, 
rozvinúť jeho koncepčnú, koordinačnú, odborno-informačnú pôsobnosť a funkciu dokumentačného 
strediska pre všetky oblasti múzejnej práce, 

• v oblasti financovania ťažiskových činností. Plánované projekty si vyžadujú vysokú finančnú 
náročnosť, ktorú nie je možné vyfinancovať len príspevkom zo štátneho rozpočtu. Preto sa musí SNM 
zamerať aj na iné doplnkové zdroje financovania akými sú rôzne granty alebo sponzorské príspevky.  

 
 

Výsledky činnosti SNM za rok 2000 
 

 ( ciele a prehľad ich plnenia ) 
 
 Z poslania, ako aj strednodobého výhľadu SNM vyplýva, že základnou činnosťou jeho práce sú zbierkové 
predmety, od ktorých sa odvíjajú aj všetky ďalšie činnosti, ktoré sa v roku 2000 realizovali. 
 
 
Tvorba, správa a ochrana zbierkového fondu   

V oblasti akvizičnej činnosti sa tak ako po iné roky aj v priebehu roka 2000 získavali zbierky všetkými spôsobmi 
stanovenými vyhláškou MK SR č. 342/1998 Z.z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných 
zbierkových predmetov, pričom sa akcent kládol na získavanie predmetov pre expozičnú a výstavnú činnosť a na 
systematické dopĺňanie zbierkových fondov kultúr etnických minorít a tých artefaktov, ktoré boli ohrozené vývozom do 
zahraničia. V hodnotenom období  2000 získalo SNM do svojich zbierok 292 226 ks zbierkových predmetov, z toho 
darom , výskumom a vlastným zberom, vyše 22000 ks, kúpou 4564 ks za 1 495 000 Sk. 
Celkový stav zbierkového fondu k 31.12.2000 predstavuje 3 205 476 ks zbierkových predmetov. 

Vzhľadom na vyššie uvedený počet zbierkových predmetov je pochopiteľné, že prioritnou úlohou SNM 
v hodnotenom období bola odborná sprava existujúceho zbierkového fondu, zahŕňajúca ochranu zbierkových predmetov, 
vrátane ochrany budov, kde sú zbierky umiestnené, ich uloženia v depozitároch, odborného ošetrenia v špecializovaných 
pracoviskách /konzervovanie, reštaurovanie a preparovanie/ a odbornú evidenciu zbierkových predmetov. Vzhľadom na 
to, že v minulosti sa odbornej ochrane zbierok nevenovala dostatočná pozornosť, čo v niektorých prípadoch viedlo až 
k ohrozeniu ich existencie, pokračovalo sa v roku 2000 v postupnom odstraňovaní týchto nedostatkov a to počínajúc 
zabezpečovaním budov elektronickou zabezpečovacou technikou, cez rekonštrukciu niektorých najviac ohrozených 
priestorov (Klenotnica a depozitáre na Bratislavskom hrade) až po snahu o maximálne vybavenie depozitárov 
monitorovacími zariadeniami a zabezpečenia čo najvyššieho počtu zbierok z hľadiska ich reštaurovania, konzervovania 
a preparovania. 

Pokračovalo sa v odbornom spracovávaní zbierok s akcentom na spracovanie pomocou výpočtovej techniky 
a v overovaní softwarového programu na budovanie centrálnej databázy zbierkových predmetov. 
Tvorba, správa a ochrana zbierkového fondu patrí z časového hľadiska medzi úlohy stále, pri ktorých sa neočakáva ich 
ukončenie ani z dlhodobého hľadiska. 
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a) akvizičná činnosť: 
 

  
                                         Prírastky                                            Spôsob nadobudnutia    
 
 Prírastky Vlastný zber Kúpa  Dar  Výmena - prevod 
Odbor 
 prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. Ks 
Archeológia 244 5716 94 4639 78 103 65 206 7 768     
História 496 1120 1 3 365 570 107 524 23 23  
Národopis 278 704 0 0 230 642 48 62 0 0  
Dejiny umenia 94 401 33 33 33 310 28 58 0 0  
Dejiny hudby 27 1156 0 0 1 1 6 6 20 20  
Numizmatika 26 349 0 0 1 319 25 30 0 0  
Iné 63 94 0 0 7 38 56 56 0 0  
Spoločenské vedy spolu 1228 8411 128 4675 715 1983 335 942 50 811  
Dejiny techniky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Geológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mineralógia-petrografia 5 24 0 0 5 24 0 0 0 0  
Paleontológia 9 2755 3 577 4 2152 1 3 1 23  
Botanika 12 1518 5 639 3 359 4 520 0 0  
Zoológia 58 15401 26 4052 1 46 31 11303 0 0  
Antropológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Prírodné vedy spolu 84 19698 34 5268 13 2581 36 11826 1 23  
Prírastky spolu 1312 29226 162 9943 728 4564 371 12768 51 834  
 
b) evidencia zbierok: 
 
 
 

V knihe prírast. 
zaevidované Skatalogizované Úbytok v danom roku 

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

Archeológia 130117 136589 154974 155152 2 2 
História 43568 92544 76793 95544 1 1 
Národopis 117428 128872 124198 126716 78 78 
Dejiny umenia 49938 65489 49974 60141 8 8 
Dejiny hudby 4322 93354 90035 90035 0 0 
Numizmatika 5075 92732 111888 112379 0 0 
Iné 16502 16730 16548 16973 0 0 
Spoločenské vedy spolu 366950 625181 624410 656940 89 89 
Dejiny techniky 0 0 0 0 0 0 
Geológia 646 755 646 755 0 0 
Mineralógia-petrografia 2136 24450 23766 24869 0 0 
Paleontológia 967 355987 25225 349238 0 0 
Botanika 747 467394 736 464700 0 0 
Zoológia 9010 1722904 17595 1725721 0 0 
Antropológia 167 7676 8228 8228 0 0 
Prírodné vedy spolu 13673 2579166 76196 2573511 0 0 
Zbierky spolu k 31.12. 380623 3205476 700606 3230451 89 89 
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c) reštaurovanie a preparovanie zbierkových predmetov 
 
                                                                  Počet kusov  Finančné náklady 
Vlastnými prostriedkami            13 318   
Dodávateľsky       160       684 849,00 Sk 
 
 
d) fotodokumentácia zbierkových predmetov 
 
Prírastok v roku  Celkový stav 
     3 753           278 893 
 
Vedecko-výskumná činnosť 

Odborné a vedecké zhodnocovanie zbierok je základnou bázou, na ktorej sú postavené vedecko-výskumné úlohy 
SNM. V roku 2000 sa ich riešilo 69 z oblasti spoločenských a prírodných vied rozdelených podľa charakteru toho ktorého 
špecializovaného múzea, do jednotlivých vedných disciplín (história, archeológia, hudobné vedy, umelecká história, 
dejiny umenia, etnografia, problematika menšín a jednotlivé disciplíny prírodných vied). Parciálne témy spracovávané na 
pôde jednotlivých špecializovaných múzeí boli orientované predovšetkým na odborné a vedecké spracovávanie zbierok 
s výstupmi v edícii Fontes, na riešenie dielčích problémov z oblasti národnej histórie, na výskum rešpektujúci potreby 
regiónov, v ktorom špecializované múzeum sídli, na dejiny slovenského múzejníctva, archeologické a prírodovedné 
výskumy. Počet riešených úloh neumožňuje charakterizovať výsledky v hodnotenom období. 

Z časového obdobia ich radíme medzi úlohy dlhodobé, pretože vo väčšine prípadov sú plánované na obdobie 2 – 
5 rokov. Výskumné úlohy sú súčasťou každoročných plánov hlavných úloh a výstupy sú priebežne alebo po ich ukončení 
publikované v odborných a vedeckých domácich i zahraničných časopisoch, prípadne sú výstupy vo forme expozícií, 
výstav či iných kultúrno-výchovných aktivít. 
 
Múzeum Betliar 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Genealógia rodiny Andrássy Gyorgy 1998-2002 história štúdia 
                                                                                           
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 
Múzeum Bojnice 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Palné zbrane v zbierkach bojnického múzea Malečková 2000 - 2002 história článok 
 Staré európske maliarstvo zo zbierok   Papco 1997 - 2000 história iné 
 slovenských múzeí a galérií 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 2 
 
 
Archeologické múzeum 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 Archeol. výskum "Blatné", pohrebisko,  Bartík, Farkaš 14.3.-4.4.2000 archeológia iné 
 str. doba bronzová 
 Archeol. výskum "Ivanka pri Dunaji",  Turčan marec - apríl archeológia iné 
 neskorý stredovek 
 Archeol. výskum "Kalinkovo" Furyová apríl 2000 archeológia iné 
 Archeol. výskum Svodín, kost. sv. Michala Drenko 3.4. - 18.8. archeológia iné 
 Archeologický výskum "Bratislava - Lamač",  Farkaš marec - apríl archeológia iné 
 trasa diaľnice 
 Archeologický výskum "Stupava", Turčan júl - august archeológia iné   
 doba rímska 
 Archeologický výskum "Svodín",  Drenko 1.8.-8.9. archeológia iné 
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 kostol P.  Márie 
 Nálezová správa "Blatné", za r. 2000, Bartík, Farkaš za r. 2000 archeológia iné 
 22 str. + prílohy 
 Nálezová správa "Bratislava-Polianky 1999",  Farkaš za r. 1999 archeológia článok 
 28str. + prílohy 
 Nálezová správa "Modra-Harmónia 1999", Farkaš za r. 1999 archeológia iné 
 19. str. + prílohy 
 Nálezová správa "Rusovce 1999", Bartík, Bazovský za r. 1999 archeológia iné 
 111 str. + prílohy 
 Nálezová správa "Stupava 1999", Turčan marec 2000 archeológia iné 
 14 str. + prílohy 
 Nálezová správa "Svodín 1999", Drenko marec 2000 archeológia iné 
 14 str. + prílohy 
 Povrchové prieskumy 28 lokalít prac. AM SNM priebežne archeológia iné 
 Predbežná nál. správa "Svodín",  Drenko za r. 2000 archeológia iné  
  kostol P. Márie, 1,5 str. 
 Predbežná nál. správa "Svodín", kostol Sv.  Drenko za r. 2000 archeológia iné 
 Michala, 1,5 str. 
 Sídliská stredodunajskej moh. kultúry na  Bartík priebežne archeológia článok 
 Slovensku 
 Sociálno-ekonomické problémy  Farkaš odovzdané archeológia iné 
 mladého neolitu, diz. práca 
 Spony z doby rímskej na Slovensku Bazovský dizertačná práca archeológia iné 
 Spracovávanie starých fondov AM SNM Tomčíková priebežne archeológia iné 
 Súborné spracovávanie nálezov z Devína Turčan, Bartík,  priebežne archeológia iné   
 Bazovský, Farkaš 
                                     
 Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 21 
 
Historické múzeum 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 Muzeálna dokumentácia spolkov Kurincová 1999-2000 história štúdia 
 Hist. a národnokult. vývin Chorvátov na Slov. Botík 1999-2000 etnografia iné 
 Religiózna symbolika v ľud.výtvar.umení. Mrázová 1997-2001 etnografia štúdia 
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 3 
 
Hudobné múzeum 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
  
  Banská Štiavnica a jej hudobníci v období  M. Lehotská 1997-2000 história iné 
  klasicizmu (doktorandské štúdium) 
  Hudobná kultúra na Slovensku a v strednej  Bartová, Lehotská 2000-2002 história štúdia 
  Európe v 16. - 18. storočí (grant FF UK v Bratislave) 
  Slovenský katalóg historických prameňov odborní prac. HuM 1967- trvale história iné 
 Výskum inštrumentálnej hudby na Slovensku Bartová 2000-2002 história štúdia 
 v 16.-19. storočí (grant PF UKF v Nitre) 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 4 
 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Niektoré otázky historického a Pöss, Horváthová, Klein 1995-2000 história štúdia 
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 etnokultúrneho vývinu karpatských Nemcov 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 
 
 
Múzeum židovskej kultúry 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska     Mešťan 1997-2002 história iné 
 Možnosti kultúrnej inštitúcie - Múzea židovskej    Poláková 1996-2001 etnografia štúdia 
 kultúry - pri výchove mládeže k tolerancii 
 Mysticko-mesianistické hnutie frankizmu        Kušanová 1997-2002 etnografia iné 
 a jeho strety s ranným chasidizmom. 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 3 
 
Prírodovedné múzeum 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Cikádky (Aucheorrhyncha) viatych  Janský  predl. do 2000 prírodné vedy iné 
 pieskov Borskej nížiny 
 Cikády (Aucheonorrhyncha) Prírodnej  Janský  2000 prírodné vedy 
 rezervácie Jurské jazero v CHKO M. Karpaty 
 Inventarizačný výskum divorastúcej flóry   Uhlířová  2000 - 2001 prírodné vedy  
 hist. parku Múzea v Betliari 
 Inventarizačný výskum fauny hist. parku Kautman, Janský, 2000 - 2001 prírodné vedy  
 Múzea v Betliari      Csefalvay 
 Mykoflóra vápencových území Malých Karpát  Kautmanová  1996 - 2000 prírodné vedy 
 Nové nálezy kopytníkov (Artiodactyla,  Ďurišová  1999 - 2002 prírodné vedy iné 
 Perissodactyla, Mammalia) z Hajnáčky pri  
 Fiľakove, vilafrank 
 Osobnosti botaniky a tvorcovia botanických  Vozárová  2000 - 2002 prírodné vedy 
 zbierok na Slovensku 
 Paleoekológia historických spoločenstiev na  Šefčáková 1999 - 2001 prírodné vedy článok 
 Slovensku 
 Petrografia žilných hornín z oblasti Nízkych  Miko  2000 - 2003 prírodné vedy 
 Tatier 
 Prvé nálezy onychitov (Coleoidea) na Slovensku   Činčurová  2000 prírodné vedy iné 
 Rozšírenie obojživelníkov na Slovensku Kautman  1999 - 2001 prírodné vedy 
 Vodné chrobáky prírodnej rezervácie  Csefalvay  1999 - 2000 prírodné vedy 
 Jurské jazero v CHKO Malé Karpaty 
 Výskyt, rozšírenie a systematické  Lisická  1997 - 2001 prírodné vedy článok 
 spracovanie vybraných taxónov lišajníkov 
 Vzácne a ohrozené spoločenstvá Slovenska Uhlířová  1997 - 2001 prírodné vedy 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 14 
 
 
Etnografické múzeum  
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Dejiny SNM od roku 1961 do roku 1989 Králiková 2000 história iné 
 Kresbová tvorba Martina Benku Oláhová 1998 - 2001 história štúdia 
 Ľudová strava Mintalová 2000 - 2001 etnografia štúdia 
 Ľudové zamestnanie, domácka výroba  Ferklová 2000 - 2001 etnografia štúdia 
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 a remeslá 
 Ľudový odev Gazdíková 2000 - 2001 etnografia štúdia 
 Ľudový textil Mintalová 2000 - 2001 etnografia štúdia 
 Medovnikárstvo a medovníkové formy Ferklová 1999 - 2003 etnografia štúdia   
 na Slovensku 
 Mesto Martin z pohľadu etnológie Slameňová, Ferklová 2000 - 2005 etnografia štúdia 
 Vedecké katalógy etnografických Pastieriková 1999 - 2003 etnografia štúdia 
 zbierok a ich publikovanie 
 Výskum a dokumentácia súčasného Pastieriková 1997 - 2001 etnografia štúdia   
 spôsobu bývania 
 Ženské zástery na Slovensku Gazdíková 1999 - 2003 etnografia štúdia 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 11 
 
 
Múzeum A. Kmeťa 
Názov úlohy                                                      Riešitelia                              Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Dejiny múzejníctva na Slovensku Vančová 1998-2002 história iné 
 
 Hist.výskum nem.enkl.na Stred.Slovensku Lacko 1996-trvá história štúdia 
 História železnice na Slovensku Lacko 1996-trvá história scenár 
 Fauna vybraných skupín živočíchov Straka, Astaloš 1995-2000 prírodné vedy štúdia   
 na Slovensku 
 Inventárny výskum flóry a fauny prír. parku  Straka, Astaloš 2000-2002 prírodné vedy štúdia 
 v Betliari 
 MSS a jej podiel na rozvoji botaniky Škovirová 1996-2000 prírodné vedy článok 
 Rozšírenie cievnatých rastlín na Slovensku Škovirová 1995-trvá prírodné vedy štúdia 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 7 
 
 
Múzeum SNR Myjava 
Názov úlohy                                                           Riešitelia                         Trvanie             Odbor              Výstup 
 
 Medailóny významných dejateľov myj. regiónu   Landová 2000-2002 história 
 Medailóny významných žien Slovenska 19.stor.   Landová 2000-2002 história 
  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 2 
 
SNM spolu: 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 69 
 
 
Prezentačná činnosť 
je ďalšou zo základných funkcií SNM ako verejne prístupnej inštitúcie s cieľom sprístupňovať súčasti kultúrneho 
dedičstva uchovávaného v múzeu a to prostredníctvom expozičnej a výstavnej činnosti. 

V oblasti expozičnej činnosti sa v roku 2000 nesprístupnila v SNM žiadna nová expozícia a pozornosť sa 
sústreďovala na odbornú prípravu nových expozícií uvedených v strednodobom výhľade organizácie. 

Zámerom SNM bolo presadzovať sa v tejto oblasti činnosti najmä výstupmi vo forme výstav a to tak na domácej 
pôde, ako aj v zahraničí. 

V hodnotenom období sa v SNM realizovalo 158 výstav, z toho 76 vlastných a 38 prevzatých z iných inštitúcií. 
Z roka na rok sa zvyšuje snaha reprízovania výstav a to jednak v rámci jednotlivých špecializovaných múzeí SNM, ale aj 
smerom k ostatným slovenským múzeám. Z celkového počtu bolo reprízovaných takýmto spôsobom 44 výstav, 9 výstav 
bolo vyvezených do zahraničia a 8 výstav zo zahraničia dovezených. 
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Z najvýznamnejších treba spomenúť otvorenie výstavy “Cesta dejinami” v Martine, “Tvary neživej prírody 
pohľadom a dotykom” pre nevidiacich spoluobčanov, “Paleontologické nálezy Podunajska”, “Zbraň a zbroj v obraze 
doby”, “Fragmenty z histórie sláčikových nástrojov”, “T. G. Masaryk – k 150. výročiu narodenia”, “Myjavské cechy 
a remeslá a vysťahovalectvo”, “Podoba šperku”, “Pállfiovci v Bojniciach”, “Slovensko v dobe Caesara”, “V spolku 
Izabella striebrom zlatom šili”, “Nivou Moravy”, “Tradície staviteľstva a architektúry na Slovensku”, účasť SNM na 
veľtrhoch Slovakiatour, Interstone, Nostalgia Expo, Medzinárodnom veľtrhu v Třebíči a mnoho ďalších. 

Zo zahraničných výstav treba spomenúť predĺženie výstavy “Poklady slovenského umenia Slovenska” v Paríži a 
jej reprízovanie v Ríme, realizáciu slovenskej časti výstavy “Európa okolo roku 1000” v Budapešti a niekoľko ďalších 
rozsahovo menších výstav, ktorými SNM prezentuje časť kultúrneho dedičstva tohto národa v zahraničí. 

Výstavnú a expozičnú činnosť dopĺňali rôzne iné produkcie kultúrno-výchovných aktivít ako sú prednášky, 
premietanie filmov a videozáznamov, vernisáže s umeleckými programami, špecializované prezentačné aktivity 
a produkty kultúrneho turizmu, ako napr. II. Bratislavské hradné dni, Svadba tisícročia, Valentínsky bozk na zámku, VII. 
Medzinárodný festival duchov a strašidiel, Rozprávkový zámok, Sokoliarsky dvor Astur, Vianoce na hradoch a zámkoch 
a ďalšie. Osobitná pozornosť sa venovala podujatiam k Medzinárodnému dňu múzeí, podujatiam k roku M. R. štefánika, 
Dňu ústavy, Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, Dňu Zeme a ďalšie. SNM pripravilo v hodnotenom období 1371 
takýchto podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 48. 591 návštevníkov. 

V roku 2000 navštívilo SNM celkove 844 062 návštevníkov, čo je o cca 80 tisíc návštevníkov viac ako v r. 1999. 
 
expozičná činnosť: 

 
Múzeum Betliar 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Mauzóleum Krásnohorské Podhradie    1947          sprievodca spoločenskovedná 
 Hradná expozícia Krásna Hôrka                     1989          sprievodca spoločenskovedná 
 Bytová kultúra šľachty Betliar                                1994          sprievodca spoločenskovedná 
Spoločenskovedné expozície: 3 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 3 
 
Múzeum Bojnice 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Zámocká expozícia SNM - Múzeum Bojnice 1982          sprievodca            spoločenskovedná 
Spoločenskovedné expozície: 1 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 1 
 
Archeologické múzeumNázov expozície Adresa           Rok          Katalóg  
 Klenoty dávnej minulosti Slovenska  Bratislava - hrad 1988      Klenoty dávnej  spoločenskovedná 
 (uzavretá)   minulosti Slovenska 
 Antika v zbierkach AM SNM Žižkova 12 1992              nie spoločenskovedná 
 Kamenný svedok (od 1.12. zrušená) Bratislava - hrad 1994              nie spoločenskovedná 
Spoločenskovedné expozície: 3 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 3 
 
Historické múzeum 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Historický nábytok Bratislava - hrad 1990                nie spoločenskovedná 
 Hodiny zo zbierok HM Bratislava - hrad 1995    Historické hodiny spoločenskovedná 
 Spomienky na remeslá Bratislava - hrad 1995           skladačka spoločenskovedná 
 Strieborný poklad HM Bratislava - hrad 1995               nie spoločenskovedná 
 Africké umenie Žižkova 18 1997      Africké umenie spoločenskovedná 
Spoločenskovedné expozície: 5 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 5 
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Hudobné múzeum 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Pamätník L. v. Beethovena Dolná Krupá 1992               nie spoločenskovedná 
 Dedičstvo hudobných nástrojov, Mačák 1995         slov., angl. spoločenskovedná 
 Spoločenskovedné expozície: 2 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
    Prírodovedné expozície: 0      Pamätné izby: 0                Celkový počet expozícií: 2 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Dejiny a kultúry karpatských Nemcov Žižkova 14, Bratislava 1998               áno spoločenskovedná 
 Nemci v Hauerlande Námestie Nitrian, Pravno 1998                nie spoločenskovedná 
Spoločenskovedné expozície: 2 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 2 
 
 
Múzeum židovskej kultúry 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Expozícia judaík zo zbierky       Švermova ul.32, PO     1993                  nie spoločenskovedná 
 Ing. Eugena Bárkánya 
 Múzeum židovskej kultúry na Slovensku  Židovská ul.17, BA      1993                  nie spoločenskovedná 
 Stála expozícia v trnavskej synagóge      Halenárska ul., TT       1994                  nie spoločenskovedná 
 Stála expozícia judaík v Malej synagóge   Dlabačova ul.15, ZA    1996                  nie spoločenskovedná 
Spoločenskovedné expozície: 4 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 4 
 
 
 
Prírodovedné múzeum 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Fauna morí SNM - Vajanského n. 2 1986        Fauna  morí  prírodovedná 
 Bezstavovce Slovenska SNM - Vajanského n. 2 1987               nie prírodovedná 
 Vývoj človeka a zdravotný stav našich  SNM - Vajanského n. 2 1988 Vývoj človeka a zdr.  prírodovedná 
 predkov stav našich predkov 
 Fauna Slovenska SNM - Vajanského n. 2 1990              nie prírodovedná 
 Huby okolo nás SNM - Vajanského n. 2 1990      Huby okolo nás prírodovedná 
 Pravek života SNM - Vajanského n. 2 1990        Pravek života prírodovedná 
 Klenoty Zeme SNM - Vajanského n. 2 1994       Klenoty Zeme prírodovedná 
 Variácie sveta rastlín SNM - Vajanského n. 2 1997              nie prírodovedná 
Spoločenskovedné expozície: 0 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 8 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 8 
 
 
 
 
Múzeum Červený Kameň 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Stála expozícia hist. nábytku a zbraní I.   MČK 1993              nie spoločenskovedná 
 Hradná obrazáreň   MČK 1997              nie spoločenskovedná 
 Stála expozícia hist. nábytku a zbraní II. MČK 1997              nie spoločenskovedná 
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Spoločenskovedné expozície: 3 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 3 
 
Etnografické múzeum  
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Múzeum slovenskej dediny, Martin Jahodnícke háje                  1968                nie expozícia v prírode 
 Múzeum Martina Benku, Martin Kuzmányho 34 1973 Sprievodca po MMB spoločenskovedná 
 Človek a materiál SNM-EM Martin Malá Hora 2                       1975                 nie spoločenskovedná 
 Človek a odev,    SNM-EM Martin Malá Hora 2                       1975                 nie spoločenskovedná 
 Človek a pôda,    SNM-EM Martin Malá Hora 2                       1975                 nie  spoločenskovedná 
 Múzeum Karola Plicku Blatnica, okr. Martin         1988                 nie spoločenskovedná 
 Dokumentačné centrum  Moyzesova 11                   1999                 nie spoločenskovedná 
 českej kultúry, Martin 
Spoločenskovedné expozície: 6 Expozície v prírode: 1 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 7 
 
 
Múzeum A. Kmeťa  
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Príroda Turca           SNM-MAK 1979      Príroda Turca prírodovedná 
 Kmetianum           SNM-MAK             1998               nie spoločenskovedná 
Spoločenskovedné expozície: 1 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 1 Pamätné izby: 0 Celkový počet expozícií: 2 
 
 
Múzeum SNR Myjava 
 
Názov expozície  Adresa Rok Katalóg  
 Expozícia domu pani Koléniovej, NKP   Myjava, Štúrova 2 1968            Múzeum  spoločenskovedná 
 Expozícia Slovenských národných rád    Myjava, Štúrova 2 1968         Múzeum SNR,  spoločenskovedná 
           skladačka 
 Expozícia Múzea M. R .Štefánika   Košariská 1990            Múzeum spoločenskovedná             
                                                                                                                             M.R.Štefánika 
 Expozícia Kultúrno-literárne tradície    Myjava, Štúrova 2            1997                nie spoločenskovedná 
 Myjavy 
 Rozšírenie exp. kult.-lit.tradície o Gal.   Myjava, Štúrova 2            2000                nie pamätná izba 
 časť Š. Bednára 
Spoločenskovedné expozície: 4 Expozície v prírode: 0 Nové expozície: 1 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 1 Celkový počet expozícií: 5 
 
SNM spolu: 
 
Spoločenskovedné expozície: 34 Expozície v prírode: 1 Nové expozície: 1 
 
Prírodovedné expozície: 9 Pamätné izby: 1 Celkový počet expozícií: 45 
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výstavná činnosť: 
 
Múzeum Betliar 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Hrady a zámky Slovenska - výstava detských prác Kr.Hôrka 15.5.-15,6.                         nie prevzatá 
 Jeseň v betliarskom parku, J. Kušnierová Betliar 1.6-3O.8.                               nie    prevzatá 
 Čaro historickej výšivky, J. Poťmáková Betliar 21.5.-30.8.                             nie vlastná 
 Stolovanie v 19.storočí, kol. múzea SNM Rožňava 3.7.-15.8.                            nie  repríza 
 Celkový počet výstav: 4 
 
Múzeum Bojnice 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Jablko roka, Výskumný ústav ovocných   SNM Bojnice 20.10.-21.10.              nie prevzatá 
 a okrasných drevín, Bojnice 
 Slovenskí rytci poštových známok, J. Šimo SNM Bojnice 30.6.-2.7.              nie prevzatá 
 Betlehemy, K. Malečková SNM Bojnice 1.12.-14.1.01              nie vlastná 
 Pálfiovci v Bojniciach, K. Malečková SNM Bojnice 28.7.-31.10.              nie  vlastná 
 Reštaurátorská a voľná tvorba, J. Solárik,  Trenč. múzeum 27.6.-20.8.             áno vlastná 
 J. Dorica  
 Celkový počet výstav: 5 
Archeologické múzeum 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Nové prírastky v zbierkach SNM, I. Bazovský Žižkova 12              nie vlastná 
 Pamätník plynúceho času, Bartík Hlohovec              nie  vlastná 
 PhDr. Ľudmila Kraskovská, CSc., Žižkova 12              nie vlastná    
 Tomčíková, Zacsková 
 Slovensko v dobe Caesara, Turčan, Bazovský Žižkova 12              nie vlastná 
 Z dávnej minulosti Mlynskej doliny v Bratislave,  Žižkova 12              nie vlastná 
 Egyházy-Farkaš 
 Kelti a Slovensko, I. Bazovský Martin              nie  repríza 
 Pamätník plynúceho času, Bartík Žižkova 12              nie repríza 
 PhDr. Ľudmila Kraskovská, CSc., Skalica              nie  repríza    
 Tomčíková, Zacsková 
 Stredoveká zbraň a zbroj v arch. nálezoch,  Skalica              nie repríza 
 Furyová, Vallašek 
 Celkový počet výstav: 9 
 
Historické múzeum 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Obrázky z Banátu, J. Botík SNM              nie prevzatá 
 150 rokov Obchodnej a priemyselnej komory, MM Bratislava              nie vlastná   
 P. Komora  
 Architektúra a bývanie Slovákov v Bulharsku, Mladá Garda,7.-8.10.              nie vlastná 
 J. Botík 
 Fajansa a kamenina, BH, 19.5.              nie vlastná  
 E. Rákoczyová, E. Kele, J. Agnerová 
 Hrušovská svadba, Botík J. Hrušov, 25.-27.8              nie vlastná 
 M. R. Štefánik - astronóm, Kurincová E. Hurbanovo, 19.6.-21.8.              nie vlastná 
 Pokoj ľuďom dobrej vôle, Mrázová M. BH,9.12.1999-10.3.2000              nie vlastná 
 Stará škola na Hrade, Galadová M. BH, 12.10.              nie prevzatá 
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 V spolku Izabella striebrom, zlatom šili,  BH, 23.11.              áno vlastná 
 M. Zubercová 
 Zbraň a zbroj v obraze doby, Valachovič P. BH, 6.4.-30.10.              nie vlastná 
 M. R. Štefánik - astronóm, vojak, politik, MZ SR, 21.7.              nie repríza 
 E. Kurincová  
 Maroš Madačov, Botík J. Pastoračné centrum,nov.              nie repríza 
 Tam zložili aj svoje kosti, Botík J. Békéšska Čaba, 15.-17.11                nie vyvezená 
 Tam zložili aj svoje kosti, Botík J. Budapešť, 19.-24.4.                          nie  vyvezená 
 V krajine totemových stĺpov, Botík J. Považská Bystrica, 1.6.                    nie repríza 
 Celkový počet výstav: 15 
 
Hudobné múzeum 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Fragmenty z histórie sláčikových nástrojov,       Bratislava – hrad               áno    vlastná   
 Mačák 
 Historické kontexty slov. ľud. hud. n., Mačák Dolný Kubín, Detva              áno vlastná 
 J. S. Bach - Fakty a dokumenty, Bartová Bratislava – hrad                               nie vlastná 
 Celkový počet výstav: 3 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Melanchton - listy pre Európu, Pöss Bratislava, 16.3.-10.4.              áno prevzatá 
 Die Deutschen in der Slowakei, Komárno, 31.5.-4.6.              nie vlastná 
 Pöss, Horváthová 
 Fľaše trpezlivosti, Horváthová Bratislava, 17.6.-1.9.              nie vlastná 
 Nemecké Vianoce, Horváthová Bratislava, 6.12.-15.1.              nie vlastná 
 Nostalgia Expo 2000 Vinohradnícke tradície,  Bratislava, 28.11.-3.12.              nie  vlastná 
 Horváthová 
 Nostalgia Expo 2000 Z Meštianskej domácnosti,  Bratislava, 28.11.-3.12.              nie vlastná 
 Pöss, Horváthová 
 Spiš na starých mapách, Klein Kežmarok, 23.6.-1.9.              nie vlastná 
 Spiš na starých mapách, Klein Stará Ľubovňa,15.12.-31.3              nie repríza 
 Spiš na starých mapách, Klein Poprad, 10.10.-30.10.              nie repríza 
 Tradície staviteľstva a architektúry na Slovensku,  Budapešť, 7.9.-15.9.             áno vyvezená 
  v spolupráci s MŽK, EM, HM a ostatnými 
  múzeami etnických minorít na Slovensku 
 Tradície staviteľstva a architektúry na Slovensku,  Komárno, 7.7.-31.8.             áno repríza 
 Tradície staviteľstva a architektúry na Slovensku,  Nové Zámky, 3.5.-30.6.             áno repríza 
 Tradície staviteľstva a architektúry na Slovensku,  Bratislava, 9.2.-10.3.             áno repríza 
 Tradície staviteľstva a architektúry na Slovensku,  Dunajská St, 11.4.-1.5.             áno repríza 
                               Celkový počet výstav: 14 
 
Múzeum židovskej kultúry 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Európan Franz Kafka 19.10.00 - 10.1.01 BA             áno prevzatá
 Eva Melnik - Kellermannová - z tvorby 31.8.00 - 10.10.00 BA             nie prevzatá 
 Izrael - Krajina troch náboženstiev 4.12.00 - 7.1.01 BA             nie prevzatá  
 Mier na obálkach Prvého dňa 5.4.-4.5.00 BA             nie prevzatá  
 Náboženstvá na Spiši 11.11.99-16.4.00 LV,SNV             nie vlastná 
 Práce na papieri (tvorba súč. maliarov Izraela) 21.9.00 - 15.11.00 BA             nie prevzatá 
 Wilfried Saur: Nosili by Dávidovu hviezdu 19.10.00 - 10.1.01 BA             nie prevzatá  
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 Barbora Tomanová - Súvislosti 4.7.00 - 31.8.00 BA             nie vlastná 
 Čančíková "Posolstvo" 4.11.-18.2.00 BA             nie vlastná 
 Dni židovskej kultúry 16.4.-26.4.00 Starý Smok.             nie vlastná 
 Jamin Mikedem - Staré židovské pohľadnice 6.10.00 - 15.12.00 Levice             nie vlastná 
 Katarína Krajčovičová - Návrat k prameňom 7.3.-4.5.00 BA             nie vlastná 
 Múzeum židovskej kultúry sa predstavuje 22.6-25.6.00 Vrútky             áno vlastná 
 Oskar Winkler 4.4.-28.4.00 BB             skladačka repríza 
 Oskar Winkler - Architekt 9.12.99-30.1.00 Lučenec             áno vlastná 
 Piotr Szymon - Židovské cintoríny v Poľsku 22.2.-17.4.00  BA             nie prevzatá 
 Slovensko v boji za slobodu 4.-14.5.00 BA             nie vlastná 
 Tamar Schachar 9.7.99             nie vlastná 
 Yuri Dojč - My, čo sme prežili 10.9.00 - 15.10.00 BA             nie vlastná 
 B´nai Brith - Viera Kamenická 8.12.99 New York             nie vyvezená  
 Izrael - Zamurovaná kniha - výst. foto. , 15.6.-16.7.00 Maďarsko             kniha repríza 
 P. Mešťan  
 Slovensko v boji za slobodu 7.-24.5.00 Praha             nie repríza 
 Slovensko v boji za slobodu 9.-31.5.00 Moskva             nie repríza  
 Židia v SNP - B.B. - Lochamei Hagetaot 14.12.99-15.6.00  Izrael             nie vlastná 
 Celkový počet výstav: 24 
 
Prírodovedné múzeum 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Ohrozená krása orchideí, SNM, BA, 1.8.-17.9.              nie prevzatá 
 Urbanová, Vozárová, Kautmanová 
 Vesmír okolo nás, Maštenová, Miko SNM, BA, 21.7.-30.9.              nie prevzatá 
 Alexander Zahlbruckner a lišajníky, VaLM, Sv. Jur, 8.6.-25.8. A.  Zahlbruckner a  vlastná 
 Lisická, Lackovičová  lišajníky,  
 Dva svety,  Áč, Kautman  SNM, BA, 26.10.-26.11.              nie vlastná 
 Nivou Moravy, Uhlířová, Kautman, Janský  SNM, BA, 8.11.-31.3. Nivou Moravy vlastná 
 Prehistória Podunajska, SNM, BA, 11.5.-23.7.             nie vlastná 
 Činčurová, Ďurišová, Šefčáková 
 Tvary neživej prírody,  SNM, BA, do 30.4. Rozmanitosť tvarov  vlastná 
 Činčurová, Ďurišová, Miko, Nelišerová neživej prír. 
 Geológia pre nevidiacich (INTERSTONE 2000),  Trenčín, 24.-26.8.             nie repríza 
 Nelišerová  
 Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová MKS,Žiar n/H, 25.5.-10.8. Chceme žiť bez drog repríza 
 Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová KM, Čadca, do 20.1. Chceme žiť bez drog repríza 
 Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová SM, BB, 7.2.-31.3. Chceme žiť bez drog repríza 
 Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová MSNR, Myjava, 28.4.-24.5.Chceme žiť bez drog repríza 
 Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová TM, Levice, 22.8.-8.10. Chceme žiť bez drog repríza 
 Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová MKS, Piešťany, 11.-29.10. Chceme žiť bez drog repríza 
 Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová SBM, BŠ, 5.4.-27.4. Chceme žiť bez drog repríza 
 Lišajníky - ohrozené partnerstvo, Lisická SMOPaJ, LM, 29.2.-24.3. Lišajníky - ohrozené  repríza 
 partnerstvo 
 Lišajníky - ohrozené partnerstvo, Lisická KM, Čadca, 26.1.-26.2. Lišajníky – ohroz.part.  repríza 
 Motýle zblízka, Kautman, Janský, Ponec G-MM, RS, apríl-máj              nie repríza 
 Motýle zblízka, Kautman, Janský, Ponec SM, BB, 7.6.-31.7.              nie repríza 
 Motýle zblízka, Kautman, Janský, Ponec MS, S.N.Ves, 8.9.-10.11.              nie repríza 
 Celkový počet výstav: 20 
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Etnografické múzeum  
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Ak zabudnem na Jeruzalem EM, apríl – sept.                               nie repríza 
 Cesta dejinami, Králiková SNM-EM, 18.5.-30.12.                    nie  vlastná 
 Drotárske umenie na Slovensku, Ferklová KC Vrútky, sept.                              nie vlastná 
 Jánošík v tvorbe ..., Mešša KM Čadca, sept.-dec.                       nie vlastná 
 Krása v čipke ukrytá - skvosty ľud. architektúry MSD, august                                     nie vlastná 
 Martin Benka - výber z tvorby, Oláhová Žilina, 12.9.-15.10.                           nie vlastná 
 Muž, ktorý veril, že nájde svoju hviezdu, EM, sept.                                           nie  vlastná 
 Králiková, Halmová 
 Najnovšie archeologické nálezy SNM-EM  SNM-EM,                                         nie    vlastná 
 Horváth 
 Pavol Socháň - Slovensko moje, Slovensko naše  Bratislava, júl – august                     nie  vlastná 
 Ferklová  
 T.G.Masaryk, výstava k 150.výročiu narodenia,     DCČK                                               nie               vlastná 
 Zelinová 
 Tváre nášho mesta, Králiková MKC Martin, nov.-dec.                    nie vlastná 
 Črpáky Františka Eštočina,  Mešša GĽU Raslavice, jún                          nie vlastná
 Karol Plicka - básnik obrazu, Ferklová G.Nova, Košice marec-máj              nie repríza  
 Karol Plicka - výber z fotografickej tvorby Dom MS Snina jan.-február             nie repríza 
 Ferklová  
 Poklady ľudového umenia na Slovensku MNTP Rím, dec.             áno vyvezená 
 Poklady ľudového umenia Slovenska Paríž, máj-sept.             áno vyvezená 
 Slovenský ľudový odev, Gazdíková Maďarsko, marec-máj                      nie vyvezená 
 Vančovci a Karol Plicka s fotoaparátom  Lipt. Mikuláš dec. 99-jan.                nie repríza 
 na cestách, Ferklová   
 Vančovci a Karol Plicka s fotoaparátom  Trenčianske m., marec-máj              nie repríza   
 na cestách, Ferklová  
 Vančovci a Karol Plicka s fotoaparátom Poľnoh.m.Nitra-máj-august             nie repríza 
 na cestách, Ferklová  
 Veľká noc vo zvykosloví, Pančuhová KC Martin,marec-apríl       skladačka vlastná 
 Memorabiliá, Králiková VM Košice, august.-okt.                  nie repríza 
 Celkový počet výstav: 22 
Múzeum A. Kmeťa 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 80 rokov filatelie v Turci Ul.A.Kmeťa, 8.9.-30.9.                     nie  prevzatá 
 Amazónia Exp.Vrútky, 3.1.-8.3.                        nie prevzatá 
 Bolo,nebolo... výstava o bábkach a bábk.divadle Exp.Vrútky, 22.10.-26.11.                nie prevzatá 
 Drotárske umenie na Slovensku Exp.Vrútky, 15.9.-30.9.                    nie prevzatá 
 Keď vojačik narukoval Ul.A.Kmeťa, 6.10.-13.12.                 nie  prevzatá 
 Posád.prehliadka záuj.,umel. a tech.tvorivosti Ul.A.Kmeťa, 11.3.-19.3.                   nie prevzatá 
 Turistika na Slovensku a v Turci Ul.A.Kmeťa, 26.5.-30.6.                   nie prevzatá 
 Výstava let., plast. a papier.modelov Exp.Vrútky, 11.3.-23.3.                    nie  prevzatá 
 Z histórie Vrútok, Lacko Exp.Vrútky, 3.12.-8.5.                      nie  prevzatá 
 Zaujímavosti zo života chrobákov, Straka Ul.A.Kmeťa, 5.3.-30.6.                     nie prevzatá 
 40.výr.ZŠ v Turanoch, Lacko ZŠ Turany, 3.5.-13.5.                        nie vlastná 
 Motýle, Straka Ul.A.Kmeťa, 10.12.-29.2.                 nie  vlastná 
 Prežili rok 2000? Astaloš, Straka, Škovirová Ul.A.Kmeťa, 21.7.-trvá                     nie vlastná 
 Staré a novodobé hračky, Vančová Ul.A.Kmeťa, 23.3.-21.5.                   nie vlastná 
 Včelárstvo v minulosti a dnes, Vančová, Škovirová Ul.A.Kmeťa, 16.12.-5.3.                  nie  vlastná 
 Celkový počet výstav: 15 
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Múzeum SNR Myjava 
 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
  Chceme žiť bez drog, Vozárová, Kautmanová M-SNR:28.4.-24.5.2000                   nie repríza   
  Turci na Slovensku, Mgr. Lazárová M-SNR:11.1.-12.2.2000                   nie repríza   
  Čas prichádza – čas odchádza. Hodiny, kalendáre. M-SNR:27.11.-7.1.2001                  nie vlastná 
  Landová 
  Čo dalo storočie, Detská tvorba, Landová M-SNR:11.4.-26.4.2000                   nie vlastná 
  Dni detských hier, Landová M-SNR:26.5.-8.6.2000                     nie vlastná 
  Keď drevo rozpráva. M-SNR:17.9.-9.10.2000                   nie vlastná 
  Výstava rezbára I.Tomeša. Landová 
  Myjavské cechy, remeslá a vysťahovalectvo,  M-SNR:5.3.-10.4.2000                     nie vlastná 
  Landová 
  Play Art – hravé umenie, Landová M-SNR:13.2.-29.2.2000                   nie vlastná 
  Podoby šperku. Šperk tradičný – šperk súčasný,  M-SNR:9.6.-9.7.2000                       nie vlastná 
  Landová 
  Výtvarné stretnutie Moravy, Belgicka, Myjavy M-SNR:28.8.-16.9.2000                   nie vlastná 
  Zo sveta vtákov, Landová /mat. zapož. v Priev./ M-SNR:11.1-12.2.2000                    nie vlastná 
  Zo sveta zvierat, Landová         M-SNR:20.10.-19.11.2000              nie     vlastná 
  Podoby šperku  M-SNR:2.8.-2.9.2000                       nie repríza 
 Celkový počet výstav: 13 
 
Útvar pre styk s verejnosťou  
 
 Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 Slnovrat IV., Spol. výtv. Slovenska 19.1.-27.2. Prízemie 1-4 prevzatá 
 Aukčná výstava, SOGA 24.3.-28.3. Príz. 1-4,Z.z prevzatá 
 Hernan Jara: Geometrické abstrakcie 17.4.-30.4. Salónik prevzatá 
 O. Majda: výber z tvorby 2.6.-2.7. Harmincova sieň prevzatá 
 Aukčná výstava SOGA 12.6.-22.6. Príz.sev.,Z.z prevzatá 
 M. R. Štefánik 24.8.-1.10. Harminc. sieň prevzatá 
 Aukčná výstava SOGA 8.9.-12.9. Príz.sev., Z.z prevzatá 
 Dušan Sekela: Obrazy 25.9.-26.10. Príz. juh prevzatá 
 Od Piavy k Vltave Čs. Leg. na tal. fronte 5.10.-22.10. Príz. sever prevzatá 
 Miluna - šperk. D. Deneš 11.10.-21.10. Zimná záhr. prevzatá 
 Rusíni Slovenska 21.11.-19.12. Príz. juh prevzatá 
 Aukčná výstava SOGA 1.12.-6.12. Príz.sev.,Zz prevzatá 
 Slovakiatour 2000 v spolupráci s M. Bojnice, január, Incheba vlastná 
NMC, M. Červený Kameň 
Nostalgia Expo 2000 december vlastná 
 Celkový počet výstav: 14 
 
SNM spolu 
 
Celkový počet výstav:  158 
 
 
Edičná činnosť SNM patrí tiež medzi tie činnosti, ktorými sa múzeum prezentuje smerom k širokej odbornej, ale 
i laickej verejnosti. V roku 2000 vydalo SNM 30 titulov. Vyšli štyri čísla periodického časopisu Pamiatky a múzeá, 4 
čísla metodického, študijného a informačného časopisu pre pracovníkov múzeí Múzeum, Výročné správy o činnosti 
slovenských múzeí za rok 1999, 4 čísla programového bulletinu SNM, všetky vedecké zborníky špecializovaných múzeí, 
zborníky z uskutočnených konferencií a seminárov, monografické práce, katalógy k výstavám a ďalšie, prehľad ktorých 
je uvedený v tabuľkovej časti. 
Pracovníci SNM sa v rámci publikačnej činnosti podieľali na príprave 8 monografií, publikovali 132 štúdií, 118 článkov 
v odbornej tlači, uverejnili 53 recenzií a 148 popularizačných článkov. 
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Múzeum Bojnice 
 
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 Pálfiovský rod 2000, 500 ks zborník neperiodický 
  
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Archeologické múzeum 
 
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 Zborník SNM, Archeológia 10 r. 2000, 390 + 10 zborník periodický 
  
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Historické múzeum 
 
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 
 Zborník SNM - História 1999, 390 ks zborník periodický 
                                               
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 Acta Carpatho - Germanica VII 2000, 500 ks monografia 
 Listy pre Európu 2000, 400 ks katalóg 
  
Celkový počet vydaných titulov: 2 
 
Múzeum židovskej kultúry  
 
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 
 Leo Kohút - Zázračný rabín 2000 - 800-ks monografia 
 PhDr. Pavol Mešťan - Antisem. v pol. vývoji (angl)2000 - 600-ks monografia 
 PhDr. Pavol Mešťan - Antisem. v pol. vývoji (slov) 2000 - 350-ks monografia 
 Acta Judaica Slovaca 6 2000 - 380-ks zborník periodický 
 Ješajahu A. Jelinek - Dejiny židov na Slovensku II 2000 - 350-ks zborník neperiodický 
 Riešenie židovskej otázky (Dokumenty 5) 2000 - 320-ks zborník neperiodický 
 Riešenie židovskej otázky (Dokumenty 6) 2000 - 500-ks zborník neperiodický 
  
Celkový počet vydaných titulov: 7 
 
Prírodovedné múzeum 
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 
 Annotationes Zoologicae et Botanicae, č. 221 2000, 400 ks časopis 
 Nivou Moravy 2000, 1000 ks drobná tlač 
 Tichodroma, roč. 12 2000, 300 ks zborník neperiodický 
 Tichodroma, roč.12,  Supplementum, č. 1. 2000, 300 ks zborník neperiodický 
 Zborník SNM - Prírodné vedy, roč. 46 2000, 400 ks zborník periodický 
  
Celkový počet vydaných titulov: 5 
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Etnografické múzeum  
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 
 Zborník SNM Etnografia 41, 2000, 250 s. 2000, 400 kusov zborník periodický 
 Memorabiliá 2000, informačný a metodický  
   materiál 
 Tesori etnografici dell ´ arte slovacca 2000, 500 kusov katalóg 
 Zborník z konferencie Česi na Slovensku, 2000, 2000, 400 kusov zborník neperiodický 
  Cesta dejinami 2000, 1000 kusov katalóg  
  
Celkový počet vydaných titulov: 5 
 
Národné múzejné centrum 
 
Názov                                                                         Vydané v roku, nákladom         Druh 
 
 Múzeum 4 čísla, a 600 ks časopis 
 Pamiatky a múzeá 4 čísla, a 2000 ks časopis 
 Jozef Hlinka - Edícia Medailóny 300 ks drobná tlač 
 Programový Bulletin SNM 1000 ks drobná tlač 
 Múzejná dokumentácia a prezentácia  300 ks zborník neperiodický  
 dejín Slovenska 
 Múzeum školou a hrou 300 ks zborník neperiodický 
 Ochrana múz. zb. predmetov  - Prírodné vedy 300 ks zborník neperiodický 
 Slovaks in the Central Danubian region 500 ks zborník neperiodický 
  
Celkový počet vydaných titulov: 8 
 
SNM spolu 
Celkový počet vydaných titulov: 30 (bez pozvánok k výstavám a kultúrnym podujatiam) 
 
Odborno-metodická činnosť je veľmi závažnou zložkou práce SNM a to najmä z pohľadu funkcie SNM ako odborno-
metodického, poradenského a informačného centra pre oblasť múzejníctva na Slovensku. Túto činnosť vykonáva SNM 
jednak prostredníctvom špecializovaných múzeí SNM najmä po línii metodického pôsobenia v oblasti múzejných 
činností, kde má dominantné postavenie Národné múzejné centrum, ktoré vyvíja svoju činnosť najmä koncepčnej, 
analytickej, legislatívno-právnej, kontrolnej a pod. Z podujatí, ktoré charakterizujú odborno-metodickú činnosť SNM ako 
celku možno spomenúť usporiadanie konferencie s medzinárodnou účasťou “Antisemitizmus na konci XX storočia” 
v Nitre, konferenciu “Múzejná prezentácia dejín Slovenska” v Martine, konferenciu “Česi na Slovensku” v Martine, 
seminár “Múzeum školou a hrou”, rôzne druhy školení, zasadnutia rôznych poradných orgánov a pod. 
 
Ostatné činnosti a propagácia 
 
 Súčasťou práce SNM je aj činnosť Centrálneho archívu SNM a jeho registratúrneho pracoviska, ktorý metodicky 
usmerňuje a kontroluje aj archívne pracoviská mimobratislavských múzeí. V hodnotenom období vstúpili do platnosti 
nové základné organizačné normy SNM pre túto oblasť činnosti a postupne dochádza k ich aplikácii. 
 Rovnaký význam má i práca Knižnice SNM (ako celku), ktorá spravuje vyše 182 tisíc knižničných jednotiek. 
V roku 2000 sa získalo do stavu knižnice 1 822 knižničných jednotiek a okrem bežnej knižničnej práce, vrátane výmeny 
so zahraničím sa uskutočňovalo spracovanie fondu prostredníctvom modulového integrovaného knižnično - informačného 
systému LIBRIS. Na nákup literatúry sa použili finančné prostriedky vo výške 199 576 Sk. 
 Všetky aktivity, ktoré SNM v roku 2000 realizovalo, boli náležite propagované a to jedno štvrťročne vo 
vydávanom programovom bulletine SNM, na webovských stranách SNM na Internete, organizovaním samostatných 
tlačových besied, účasťou členov vedenia na besedách organizovaných MK SR, ako aj prostredníctvom všetkých typov 
masmédií (v tlači 409, v rozhlase 570, v televízií 150). 
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Hospodárenie SNM s finančnými prostriedkami 
 
 Slovenskému národnému múzeu ako príspevkovej organizácii bol zriaďovateľom -  Ministerstvom kultúry SR  na 
plnenie  jeho hlavnej činnosti stanovený rozpis záväzných ukazovateľov zo štátneho rozpočtu na rok 2000 nasledovne: 
 
Bežný transfér:        v tis.Sk 
 
§ 4215 - múzeá                 74 000  
 
 z toho účelovo určené: 

• účtovná skupina 50         8 200 
• účtovná skupina 51         5 546 
• účtovná skupina 52                               56 254 

z toho: 
521 mzdové náklady                              40 808   
 
 

Limit reprezentačné                          100 
Limit zamestnancov                        358 
 
§ 4224 – národnostná kultúra                                8 200 
 
 z toho účelovo určené: 

• účtovná skupina 50         1 160 
• účtovná skupina 51         2 890 
• účtovná skupina 52                                 3 480 

z toho: 
521 mzdové náklady                                 2 506   
 
 

Limit reprezentačné                              60 
Limit zamestnancov                   19 
 
 
 V priebehu roka MK SR niekoľkokrát upravilo SNM rozpis záväzných ukazovateľov zo ŠR. K 31.12.2000 
poukázalo MK SR Slovenskému národnému múzeu príspevok na činnosť vo výške: 
 
§ 4215 - múzeá                                                                                         80 656 tis.Sk 
 
§ 4224 – národnostná kultúra                                                                     8 923 tis.Sk 
 
Spolu                    89 579 tis.Sk 
 
 
Bežný transfér - Výnosy 

hodnotenie hospodárenia podľa jednotlivých ukazovateľov 
§ 4215 
 

     Celkové výnosy z hlavnej činnosti                       113 850 tis.Sk 
 
 z toho : 
  - príspevok na činnosť (prevádzková dotácia 691 )                80 656 tis.Sk 
  - vlastné tržby a výnosy                           33 194 tis.Sk 
( t. j.41,16 %  pomer vlastných tržieb a výnosov k príspevku zo ŠR ) 
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Poznámka: 
Výška vlastných tržieb a výnosov je v skutočnosti            32 260 tis.Sk    
nakoľko SNM má od MF SR výnimku z časového použitia účelových  
finančných prostriedkov určených na výstavu “Európa okolo roku 
1000” do 30.6.2001.  
( t. j.40,0 %  pomer vlastných tržieb a výnosov k príspevku zo ŠR ) 
 

• z toho: 
- tržby za predaj vl. výrobkov                       28 747 tis.Sk 

 z toho: 
  - vstupné            22 025 tis.Sk 
  - tržby z prenájmu             5 552 tis.Sk  

   
Hospodársky výsledok k 31.12.2000      989 tis.Sk  
 Dosiahnutý HV je ovplyvnený výnimkou z časového použitia MF SR.  
  

V porovnaní s rokom 1999 (31 580 tis.Sk  )  boli dosiahnuté vlastné výnosy v roku 2000 o 680 tis. Sk vyššie.  
 

§ 4224 
 

     Celkové výnosy z hlavnej činnosti      9 806 tis.Sk 
 
 z toho : 
  - príspevok na činnosť (prevádzková dotácia 691 )     8 923  tis.Sk 
  - vlastné tržby a výnosy        883 tis.Sk 
( 9,90 %  pomer vlastných tržieb a výnosov k príspevku zo ŠR ) 

• z toho: 
- tržby za predaj vl. výrobkov                59 tis.Sk 

 z toho: 
  - vstupné           59 tis.Sk 
  - tržby z prenájmu                      0 tis.Sk  

   
Hospodársky výsledok k 31.12.2000              2 tis.Sk    
  
 

 
Pri hodnotení vlastných výnosov v tomto paragrafe tak isto musíme konštatovať ich zvýšenie, kedy v roku 1999 boli 

dosiahnuté vl.výnosy 539 tis.Sk a v roku 2000 o 344 tis.Sk viac. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že príspevok zo ŠR na činnosť organizácie nepostačuje na plné pokrytie nákladov z toho 

vyplývajúcich, SNM využíva vlastné výnosy práve na dofinancovanie tohoto rozdielu.     
  

 
 

Bežný transfér - náklady 
hodnotenie hospodárenia podľa jednotlivých ukazovateľov 

 
§ 4215 
 

      Celkové náklady               112 861 tis. Sk 
 
 z toho: 
  - spotrebované nákupy (50)             14 507 tis. Sk 
 ( 12,85 % z celkových nákladov ) 
  z toho: 
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    energie                   666 tis. Sk 
  - služby (51)               23 104 tis. Sk 
 ( 20,50 % z celkových nákladov ) 
  z toho: 
    opravy a údržba    4 282 tis. Sk 
    reprezentačné                     97 tis. Sk 
  - osobné náklady (52)               63 521 tis. Sk 
 ( 56,3 % z celkových nákladov ) 
  z toho: 
    mzdové náklady (521)             45 750 tis. Sk 
    ( 40,54 % z celkových nákladov ) 
     z toho: 
      OON     2 380 tis. Sk 
  - dane a poplatky (53)           180 tis.Sk 
  - ostatné náklady (54)        1 566 tis.Sk  
  - odpisy,predaný majetok, rezervy      9 983 tis.Sk 
  

Pri hodnotení roku 2000 s rokom 1999 je nutné konštatovať nárast , ale i pokles v sledovaných hlavných nákladových 
ukazovateľoch. Celkové náklady vzrástli oproti roku 1999 o 6 224 tis. Sk . Nárast v nákladových položkách je však 
v hlavnej miere ovplyvnený  prevodom správy nehnuteľnoati Kaštieľa v Dolnej Krupej z SKZ MK SR so všetkými 
právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi. Okrem nehnuteľného a hnuteľného majetku SNM delimitovalo aj 13 
zamestnancov, čo ovplyvnilo  nárast aj v tak sledovanej nákladovej položke ako sú mzdové náklady.  

K rastu nákladov došlo v položkách pohonné hmoty, drobný hmotný majetok, služby – z toho opravy a údržba, 
cestovné, ostatné služby, výkony spojov ako dôsledok úpravy – nárastu cien uvedených nákladových vstupov.  

Na druhej strane musíme konštatovať pokles nákladov, jednak z dôvodu úsporných opatrení zavedených 
v jednotlivých zložkách SNM /Program hospodárnosti/, zlepšeným využívaním výpočtovej techniky - položky 
kancelárske potreby, spotreba energie, predaný tovar, náklady na reprezentáciu, ostatné náklady, OON. 

 
§ 4224 
 

      Celkové náklady                 9 804 tis. Sk 
 
 z toho: 
  - spotrebované nákupy (50)                  921 tis. Sk 
 (9,4 % z celkových nákladov ) 
     z toho: 
    energie         113 tis. Sk 
  - služby (51)                 3 785 tis. Sk 
   z toho: 
    opravy a údržba      228 tis. Sk 
    reprezentačné                    65 tis. Sk 
  - osobné náklady (52)                4 222 tis. Sk 
 ( 43 % z celkových nákladov ) 
  z toho: 
    mzdové náklady (521)               3 115 tis. Sk 
    (32 % z celkových nákladov ) 
     z toho: 
      OON        361 tis. Sk 
  - dane a poplatky (53)              2 tis.Sk 
  - ostatné náklady (54)          125 tis.Sk  

- odpisy,predaný majetok, rezervy        769 tis.Sk 
  
 
  Aj pri hodnotení nákladov v tomto  paragrafe musíme konštatovať zhruba to isté, čo bolo už vyššie 
uvedené.  
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Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov podľa investičných akcií za rok  2000 
 

 
Kapitálové  
Z prostriedkov ŠR pridelilo Ministerstvo kultúry SR na rok 2000 Slovenskému národ- 
nému múzeu finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume :      40 416 000,00 Sk 
čerpanie                                                                                                  40 415 824,05 Sk 
vrátené na účet MK SR                                                                                     175,95 Sk 
 
 Okrem týchto kapitálových výdavkov boli poskytnuté z VPS  
 prostriedky v celkovej výške                                                                    6 448 000,00 Sk  
čerpanie                                                                                                     6 447 978,86 Sk 
vrátené na účet MK SR                                                                                         21,40 Sk 
 
 
Obnovy a rekonštrukcie 
 
PROGRAM  240 20 

 
 I.   Múzeum Červený Kameň 
      /limit 20 000 000. Sk, čerpanie 19 999 991,30 Sk, vrátené 8,70 Sk/ 
 
      - Obnova a rekonštrukcia objektu “E” v prvom predhradí 
      - Reštaurátorské práce Salla Terrena v hrade 
      - Reštaurátorské práce /pece/ 
      - Obnova opevňovacích múrov hradného areálu 
 

       II.  Rekonštrukcia areálu kúrií – SNM Bratislava, Žižkova 14 – 16 
            /limit 15 800 000 Sk, čerpanie 15 799 834,30 Sk, vrátené 165,70 Sk/ 
              
            Pokračovanie výstavby  objektu Žižkova 16 
             
   III. Múzeum Betliar – park    
           /limit 1 000 000 Sk, čerpanie 999 999 Sk, vrátené 1 Sk/ 
            Obnova parku VII.etapa 

      pokračovanie obnovy prírodného parku  
 
PROGRAM 240 10 
 

I.Múzeum Betliar  
  Rekonštrukcia striech NKP Hrad Krásna Hôrka     

      /limit 3 616 000 Sk, čerpanie  3 615 999,45 Sk, vrátené 0,55 Sk/  
           Dokončenie rekonštrukcie striech hradu   

 
 VPS 
 
     1.  Rekonštrukcuia areálu kúrií Žižkova 14- 16, obj,16 
          / limit 1 948 000 Sk, čerpanie 1 947 979 Sk, vrátené 21 Sk / 
          

2. Rekonštrukcia  vybavenia priestorov expozície “Klenoty dávnej minulosti  
    Slovenska” 
    /limit 4 000 000 Sk, čerpanie 4 000 000 Sk/ 
    Generálna oprava expozície na Bratislavskom hrade 
 
3.  Oprava elektroinštalácie – Múzeum Bojnice 
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/limit 500 000 Sk, čerpanie 499 999,60 Sk, vrátené 0,40 Sk/ 
Oprava elektroinštalácie strednej časti zámku. 

         
 

Rozbor zamestnanosti 
 
 
Slovenskému národnému múzeum bol stanovený záväzný limit zamestnancov: 
 
§ 4215:     358 zamestnancov 
§ 4224:       19 zamestnancov 
Spolu     377 zamestnancov 
 
Podrobný prehľad o počte zamestnancov v roku 2000: 
 
1. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2000   387 
2. Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách    411 
3. Stav zamestnancov k 31.12.2000 vo fyzických osobách celkom:  425 
               z toho : 

       ženy :  270 
       muži :  155 
 

             Organizačné členenie zamestnancov Slovenského národného múzea: 
 

  Priemerný prepočítaný Fyzický stav zamestnancov 
   počet za rok 2000  k 31.12.2000 
 
  - vedúci zamestnanci      72    71 
  - odborní zamestnanci             134              155  
  - administratívny zamestnanci              37    41 
  - ostatní ( prevádzka, roborníci )            144              158  
 
 S P O L U :              387              425  
    

        
 V priebehu roka bol záväzný limit zamestnancov upravený o 13 osôb ( z 358 na 371 ) z dôvodu delimitácie – 

prevodu správy nehnuteľnosti – Kaštieľa v D.Krupej. SNM sa v priebehu roka snažilo dodržiavať pridelený limit 
zamestnancov rôznymi opatreniami, kedy sa v mnohých prípadoch kumulovali niektoré funkcie v čo najväčšej miere, aby 
bolo možné realizovať všetky úlohy, ktoré SNM v zmysle svojho poslania musí plniť. V mnohých prípadoch  sa uvedené 
realizovalo  na hraniciach možností.    
 
     V úsilí zlepšiť vekovú štruktúru zamestnancov Slovenského národného múzea, ktorá je z hľadiska rozvoja 
inštitúcie nevyhovujúca a môže viesť k nedostatočnému saturovaniu potrieb najmä v oblasti základných múzejných 
činností, bola štruktúra zamestnancov niektorých špecializovaných múzeí posilnená mladými kvalifikovanými 
zamestnancami. Nastúpený trend v rámci daných možností sa bude realizovať aj v nastávajúcom období. Zároveň so 
zlepšovaním vekovej a kvalifikačnej štruktúry zamestnancov SNM,  podporovala organizácia zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov formou doktorantského štúdia na vysokých školách a vedeckých ústavoch SAV, predovšetkým v oblasti 
ťažiskového, spoločensko – vedného zamerania. 
     SNM taktiež podporilo a rozvinulo vlastné aktivity zamerané na rozvoj ľudských zdrojov a to nielen v SNM, ale 
aj v ostatných múzeách na Slovensku organizovaním odborných konferencií, seminárov a školení k základným vedným 
odborom participujúcich na činnosti múzeí, ako aj k základným múzejným činnostiam. 
     SNM uvedomujúc si svoje postavenie ústredného odborno-metodického pracoviska pre oblasť múzejníctva v SR 
podporuje rozvoj ľudských zdrojov aj v oblasti edičnej činnosti. V rámci novozaloženej edície Malá knižnica 
muzeologickej literatúry sprístupňuje nové poznatky z muzeologickej teórie a praxe. 
     Z hľadiska perspektívneho rozvoja ľudských zdrojov v SNM je nevyhnutné: 
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- príjmať mladých a kvalifikovaných zamestnancov 
- zrušiť limit zamestnancov v záujme saturovania základných múzejných činností s dôrazom na  zachovanie kontinuity  

pri riešení problémov múzejnej práce  
- uskutočniť zásadné kroky vedúce k stabilizácii  najmä mladých pracovníkov posilnením finančných zdrojov na ich 

adekvátne mzdové ohodnotenie. 
 
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie 
 
 Slovenské národné múzeum realizovalo roku 2000 všetky plánom stanovené úlohy a niektoré nad rámec 
stanoveného plánu. Z čoho možno vyvodiť, že SNM dosiahlo v hodnotenom období dobré výsledky. Problémom je 
a ostáva poddimenzovaný stav pracovníkov v jednotlivých špecializovaných múzeách a ich veková skladba, taktiež 
dosahované výsledky sa uskutočňujú s naozaj maximálnymi číslami. Na naplnenie cieľov načrtnutých v strednodobom 
výhľade organizácie musia byť vytvorené adekvátne podmienky s cieľom stabilizácie posilnením a omladením odborného 
a technického personálneho potenciálu pracoviska. 

      Na celkovom hospodárení s finančnými prostriedkami ŠR rozpočtu sa opätovne odrazil každoročný jav, kedy sa v 
priebehu roka ( rok 2000 nebol výnimkou ) zvyšujú jednotlivé nákladové vstupy, ktoré následne majú veľký dopad 
a priamo vplývajú na činnosť organizácie. 

      Zároveň je nevyhnutné konštatovať, že  na výsledkoch v oblasti  hospodárenia a činnosti SNM sa veľmi priaznivo 
odrazilo  prideľovanie finančných prostriedkov zo strany MK SR ( napr.VPS ), kedy sa Slovenskému národnému 
múzeum  vďaka týmto finančným prostriedkom podarilo  zrealizovať úlohy, ktoré boli  mimo plánu hlavných úloh ( ako 
napr. Rekonštrukcuia areálu kúrií Žižkova 14- 16, obj,16, generálna oprava  vybavenia priestorov expozície “Klenoty 
dávnej minulosti Slovenska”, oprava elektroinštalácie – Múzeum Bojnice ). 
 V celkovom hospodárení sa pozitívne  prejavila snaha jednotlivých špecializovaných múzeí  realizovať jednotlivé 
úlohy nielen z fin.prostriedkov zo ŠR, ale zároveň získavať financie na tieto projetky formou sponzorských príspevkov 
a grantov. Nepriaznivý vplyv na hospodárenie má však viazanie finančných prostriedkov počas roka, kedy sa jednotlivé 
rozpočtované aktivity presúvajú na iné obdobie ( posledný štvrťrok ), čím  dochádza k časovej tiesni plneniu týchto 
plánovaných aktivít a zároveň uvedená skutočnosť  bráni efektívnemu a účelnému vynakladaniu fin.prostriedkov. 
  
Hlavné skupiny užívateľov výstupov SNM 
 
 SNM poskytuje svoje služby niekoľkým základným skupinám užívateľov: 

- v rámci prezentačnej činnosti (expozície, výstavy, ostatná prezentačná činnosť) domácim a zahraničným 
návštevníkom 

- výstupy vedecko – výskumnej činnosti vo forme edičných a publikačných produktov širokej odbornej a laickej 
verejnosti 

- slovenským a zahraničným múzeám pri zapožičiavaní zbierkových predmetov na nimi poriadené výstavy 
- slovenským a zahraničným bádateľom pri štúdiách informačnej hodnoty zbierkových predmetov 
- múzeám a iným partnerským organizáciám poskytovaním poradenskej, archívno–metodickej pomoci 
- orgánom štátnej správy 
- vysokým a stredným a základným školám a ich študentom 
- Slovenskej republike ochraňovaním a odborným spracovávaním časti národného kultúrneho dedičstva 

  
 
Z podkladov špecializovaných múzeí  a NMC vypracoval: 
 
RNDr.Dáša Hornychová 
Ing.Šoltysová Viera 
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Slovenské národné múzeum      Tel.č.:52966 867 
Vajanského nábr.č.2        Fax:52924 344 
 814 36 Bratislava              e-mail:riad@snm.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 
za rok 2000 

 
 

Správu z podkladov špecializovaných  
múzeí a NMC vypracoval: 
 
RNDr.Hornychová Dáša 
námestníčka GR SNM  
pre odborné činnosti 
 
Ing.Šoltysová Viera 
námestníčka GR SNM  
pre ekonomiku a prevádzku 
 
 
 

 
 
Schválil: 

 
Univ.prof.PhDr.Matúš Kučera, DrSc.  
           generálny riaditeľ SNM 
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