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1. 1.  Identifikácia organizácie 
 
 
Názov: Slovenské národné múzeum 
Sídlo:   Vajanského nábr. č. 2, 814 36 Bratislava 
 
Rezort: Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia: príspevková 
 
Generálny riaditeľ: Mgr.Papco Ján 
Členovia vedenia: Mgr. Milan Rybecký, CSc., 
                               námestník GR SNM pre metodickú činnosť 
                               a koordináciu múzejnej siete a 1. štatutárny zástupca 
                               RNDr. Daša Hornychová, 
                               námestníčka GR SNM pre odborné činnosti 
                               a koordináciu múzejnej siete 
                               Ing. Viera Šoltysová, 
                               námestníčka GR SNM pre ekonomiku a prevádzku 
                               Mgr. Ján Jurkovič, 
                               vedúci Útvaru pre styk s verejnosťou 
                               Ing. Daniela Nehézová, 
                               kontrolór SNM 
                               Anna Fašiangová, 
                               vedúca Útvaru personalistiky a ekonomiky práce 
 
Telefón:  52966-867 
Fax:         52924-344 
e-mail:     papco@snm.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.snm.sk 
 
Hlavné činnosti:             

• Tvorba, správa a ochrana zbierkového fondu 
                                        - akvizičná činnosť 
                                        - odborná správa zbierkového fondu 

• Vedecko-výskumná činnosť 
• Prezentačná činnosť 

                                        - expozičná činnosť 
                                        - výstavná činnosť 
                                        - ostatná prezentačná činnosť 
                                          s orientáciou na výchovu a vzdelávanie 

• Edičná činnosť 
• Odborno-metodická činnosť 

 
Organizačné zložky SNM: 
   
Riaditeľstvo SNM 
Vajanského nábr.č.2. 
814 36 Bratislava 
                                            
SNM-Historické múzeum Bratislava 
Bratislavský hrad 
814 36 Bratislava 
Tel.: 02/54411-444, 54414-508 
Fax: 02/54414-981 

http://www.snm.sk/
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PhDr. Pavol Komora 
riaditeľ 
E-mail: p.komora@snm-hm.sk 
 v tom: 
                     Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry 
           Dokumentačné centrum maďarskej kultúry 
                                               
SNM-Archeologické múzeum Bratislava 
Žižkova č. 12        
814 36 Bratislava 
Tel.: 02/5441-3680, 5441-6034 
Fax: 02/54410-772 
PhDr. Štefan Holčík,CSc.      
riaditeľ     
E-mail: archeologicke_muzeum@nextra.sk 
 
SNM-Prírodovedné múzeum Bratislava 
Vajanského nábr. č. 2       
814 36 Bratislava 
Tel.: 02/52966-623, 59349-122 
Fax: 02/52966-653 
RNDr. Eva Nelišerová 
riaditeľka  
E-mail: neliserova@snm.sk 
                                              
SNM-Etnografické múzeum Martin 
Malá Hora č. 2       
036 80 Martin 
Tel.: 043/41330-96, 41310-11, 12 
Fax: 043/422-0290 
PhDr. Mária Halmová      
riaditeľka       
E-mail: snm-em@bb.telecom.sk 
 v tom: 
          Dokumentačné centrum českej kultúry  
                            
SNM-Hudobné múzeum Bratislava 
Bratislavský hrad       
814 36 Bratislava       
Tel.: 02/54413-349 
Fax: 02/54413-349 
PhDr. Jana Bartová, PhD.  
riaditeľka 
E-mail: musica@isternet.sk 
                                               
SNM-Múzeum židovskej kultúry Bratislava 
Vajanského nábr. č. 2       
814 36 Bratislava       
Tel.: 02/59349-142, 143 
Fax: 02/59349-145 
Univ.prof.PhDr.Pavol Mešťan,DrSc.  
riaditeľ  
E-mail: mestan@snm.sk 
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SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava 
Žižkova č. 14        
814 36 Bratislava 
Tel.: 02/5441-5570, 5441-5568 
Fax: 02/5441-5557 
RNDr. Ondrej Pöss,CSc.      
riaditeľ     
E-mail: muzeumkkn@ba.telecom.sk 
                                               
SNM-Múzeum Andreja Kmeťa Martin 
Ul. Andreja Kmeťa č. 20      
036 01 Martin 
Tel.: 043/4230-639, 
Fax: 043/4224-794 
Mgr. Richard Lacko       
riaditeľ  
E-mail: muzeum.kmeta@atlas.cz 
                                               
SNM-Múzeum Bojnice 
Ul. Zámok a okolie č.1      
972 01 Bojnice  
Tel.: 046/5430-535, 5430-624, 5430-633-vrátnica  
Fax: 046/5430-051 
Mgr. Ján Papco       
riaditeľ  
E-mail: marketing@bojnicecastle.sk 
                                               
SNM-Múzeum Betliar 
Kaštieľna ul.č. 6       
049 21 B e t l i a r 
Tel.: 058/7983-118-sekr.,  
Fax: 058/7983-195 
Mgr. Eva Lázárová       
riaditeľka   
E-mail: muzeum.betliar@stonline.sk 
                                             
SNM-Múzeum Červený Kameň 
900 89 Častá        
Tel.: 033/64951-32, 64953-42, 64953-16 
Fax: 033/64951-32 
PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček     
riaditeľ       
E-mail: muzeumca@stonline.sk 
                                             
SNM-Múzeum SNR, Myjava 
Tel.: 034/212-144 
Tel.: 034/621-2256 
Fax: 034/621-2256 
Mgr. Blanka Landová      
riaditeľka  
                                               
SNM-Národné múzejné centrum  
Vajanského nábr. č. 2 
814 36 Bratislava 
Tel.: 02/52961-973, 59349-153, 166 
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Fax: 02/52966-653 
E-mail: rybecky@snm.sk 
 
 
2. 2.  Poslanie a strednodobý výhľad SNM 
 
Poslanie SNM: 
 Základným poslaním Slovenského národného múzea je cieľavedome zhromažďovať, 
ochraňovať, vedecky a odborne sprístupňovať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú 
dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, s osobitným zreteľom na územie Slovenskej 
republiky, slovenský národ a etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na Slovensku. SNM 
zabezpečuje prostredníctvom jednej zo svojich zložiek – Národného múzejného centra – 
koordinačné, odborno-poradenské a informačné úlohy pre všetky múzeá na Slovensku. 
 
Strednodobý výhľad SNM: 

Slovenské národné múzeum sa za viac ako štvrťročné pôsobenie stalo dôstojným 
reprezentantom slovenskej kultúry a spolu s ostatnými fondovými, organizáciami, má pri 
zhromažďovaní, ochraňovaní a prezentovaní súčasti kultúrneho dedičstva nezastupiteľnú úlohu. 
Takéto postavenie kodifikované v zákone NR SR č. 115/1998 Z.z.  o múzeách a galériách 
a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení Zákona NR SR č. 387/2001 
ho zaväzuje k dôslednému napĺňaniu jeho postavenia a vymedzeniu strategických úloh 
v strednodobom výhľade s cieľom prezentovať sa ako moderná inštitúcia schopná sa rozvíjať aj 
v zložitých hospodárskych a sociálnych podmienkach nasledujúcich rokov. 
          
V záujme uvedeného je potrebné: 
 

• v oblasti organizácie a riadenia 
- zefektívniť a skvalitniť riadenie a koordináciu vnútorných organizačných štruktúr so 
zameraním na spevnenie základnej organizačnej stavby, podporu flexibility a uplatňovania 
nových moderných metód riadenia 

 
• v oblasti tvorby správy a ochrany zbierkového fondu 

- na základe uskutočnenia analýzy štruktúry zbierkového fondu dosiahnuť na úseku tvorby 
zbierok komplexnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti s dôrazom na systematickú 
múzejnú dokumentáciu súčasnosti 

 
- sústrediť výkon odbornej správy zbierkového fondu SNM na dôsledné    
dodržiavanie platných právnych predpisov a vytváranie podmienok pre ich    
aplikáciu v praxi (od vybavenia všetkých pracovísk elektronickými   
signalizačnými zariadeniami, cez zabezpečovanie optimálnych klimatických  
podmienok, kde sú uložené a inštalované zbierky, po získavanie nových  
depozitárnych priestorov) 

 
            - realizovať systémové a koncepčné opatrenia zamerané na vybudovanie      
            špičkového centrálneho konzervátorsko-reštaurátorského pracoviska 
            uskutočniť postupnú digitalizáciu evidencie zbierkových predmetov     
            s vytvorením centrálnej databázy zbierok SNM a múzeí v SR         
  

• v oblasti výskumu a vývoja 
- realizovať prácu na vytypovaných interdisciplinárnych projektoch, v súčinnosti viacerých 
špecializovaných múzeí SNM so zameraním na vedecké spracovávania zb. fondov SNM 

 
            - dosiahnuť po absolvovaní akreditačného konania zaradenie SNM do   
            kategórie výskumno-vývojových pracovísk 
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• v oblasti prezentačnej činnosti 

- vybudovať kľúčové expozície prírody a spoločnosti na území SR 
 
- zabezpečiť udržiavanie dobrého technického stavu a estetickej úrovne jestvujúcich 
expozícií s osobitným zreteľom na hradné múzeá a expozíciu v prírode 

          
         - skvalitniť vlastné prezentačné aktivity a produkcie výstav s podporou  
            organizovania spoločných projektov, posilniť ofenzívnosť prezentačných     
            aktivít s využívaním vedeckých a odborných výstupov a uplatňovaním   
            špecifických foriem komunikácie 
                         
            - spolupracovať pri propagácii slovenskej kultúry v zahraničí 
             
            - uplatňovať v oblasti ostatnej prezentačnej činnosti popri osvedčených     
            formách, nové netradičné spôsoby komunikácie s dôrazom na interaktívnosť     
            komunikácie, atraktívnosť, relax s použitím zábavných prvkov, cyklickými    
            výchovno-vzdelávacími a kultúrno-rekreatívnymi podujatiami 
 

• v oblasti edičnej činnosti 
- pokračovať vo vydávaní osvedčených titulov a sústrediť sa na rozširovaní informačnej 
ponuky SNM, prostredníctvom odborných publikácií určených odbornej verejnosti odrážať 
najmä stav poznania a informácií o zbierkových fondoch, výsledkoch vedy a výskumu, 
muzeologickej problematike a pod. Výraznejšie využívať na publikovanie digitálne médiá 
a beznákladové publikovanie prostredníctvom webovských stránok SNM na Internete. 

 
• v oblasti odborno-metodickej činnosti 

- pokračovať vo výkone odborno-metodickej činnosti prostredníctvom špecializovaných 
múzeí SNM a Národného múzejného centra. Pre nastávajúce obdobie sa orientovať najmä 
na dva základné okruhy: 
- všeobecnú problematiku pôsobnosti a funkčnosti siete múzeí s cieľom  
saturovať postavenie múzeí v systéme kultúry s dôrazom na zachovanie  
a ochranu kultúrneho dedičstva  
 
- oblasť základných múzejných činností s cieľom dosiahnuť proporcionálne  
zastúpenie a skvalitnenie všetkých múzejných funkcií 

 
• v oblasti hospodárenia 

- prejsť na projektovo-programové financovanie so selektívnym princípom financovania 
jednotlivých organizačných zložiek a centrálnym vedením účtovníctva vybudovaním 
komunikačnej trasy prostredníctvom výpočtovej techniky. 
 

3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

Organizácia nemala na rok 2001 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR v zmysle 
uznesenia vlády SR č.1067 zo dňa 20.12.2000. 

 
 

4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady 
 

Náklady vynaložené na kultúrne aktivity : 
 

 
1. edičná činnosť 
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z toho : 
 počet titulov            34     
 
( podrobný rozpis vydaných druhov edičných titulov je uvedený v odbornej časti tohto 
rozboru)       
  

finančné krytie      2 747 tis. Sk 
 
Okrem týchto nákladov na edičnú činnosť boli z prostriedkov ŠF PRO SLOVAKIA hradené 
ďalšie náklady vo výške 124 tis. Sk 
 

2. nákup zbierkových predmetov     5 509 tis.Sk 
z toho : 

• z fondu reprodukcie      1 486 tis. Sk 
• z mimorozpočtových /granty, sponzorské príspevky/ 4 023 tis. Sk  

  v tom: 
           z VPS –„Raganova zbierka“     4 000 tis.Sk 

          pre SNM -Historické múzeum 
 
počet nakúpených zbierkových predmetov    12 003 ks 
 
 

3. expozície a reinštalácie 
                
                  počet        12 
        finančné vyjadrenie      1 435 tis. Sk 
   / vlastné finančné zdroje / 
 
4. výstavy 
        počet realizovaných výstav     130 
   v tom: 
    vlastné         84 
   prevzaté z iných múzeí      46 
   vyvezené do zahraničia        9 
   dovezené do zahraničia        6 
  
   finančné vyjadrenie      3 972 tis. Sk 

                   
 
5.5. Rozpočet organizácie 
 

Slovenskému národnému múzeu bol zriaďovateľom -  Ministerstvom kultúry SR  na 
plnenie  jeho hlavnej činnosti listom č. MK-302/2001-700 zo dňa 22.1.2001 stanovený rozpis 
záväzných ukazovateľov zo štátneho rozpočtu na rok 2001 nasledovne: 

 
 

A. § 4215 
 
MK-302/2001-700 zo dňa 22.1.2001     v tis. Sk 
Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2001 
pre príspevkové organizácie        
Bežný transfér na činnosť       85 500 
Z toho : 
- účtovná skupina 50         3 525 



 9 

- účtovná skupina 51         4 853 
- účtovná skupina 52        64 652 
  z toho : 
  521 mzdové náklady       44 942 
- účtovná skupina 53             125 
- účtovná skupina 54          1 605 
- účtovná skupina 55        10 740 
  z toho :      
  551 odpisy         10 740 
 
 
z toho účelovo určené: 
 
a., mimoriadne účelové aktivity        2 100   
 z toho:  
       

1. projekt na zákl.uzn.vl.č.664/2000 
             Zmapovanie úrovne poznatkových databáz 
              v sieti múzeí            400  
- účtovná skupina 50               95 
- účtovná skupina 51             249 
- účtovná skupina 52               56 
  z toho : 
  521 mzdové náklady              56 
- účtovná skupina 53                 0 
- účtovná skupina 54                0  

2. projekt na zákl.uzn.vk.č.705/1999 
„Európa okolo roku 1000“       1 700 

 - účtovná skupina 50             100 
- účtovná skupina 51          1 297 
- účtovná skupina 52             208 
  z toho : 
  521 mzdové náklady            151 
- účtovná skupina 53               90 
- účtovná skupina 54                 5 
 
b., príspevok na zahraničné styky          1 993 
 
 z toho: 

1. Dni slovenskej kultúry (Maďarsko)         470 
2. Prijatie výstavy hud. nástrojov (Čína)         200  
3. Poklady slov. ľudového umenia (Portugalsko)     1 000      
4. Medzinárodný archeologický kongres (Belgicko)       100  
5. Medzin. seminár inform. technológiíí v hud. dokumentácii (SR)    223 

 
- účtovná skupina 50               23 
- účtovná skupina 51          1 547 
- účtovná skupina 52             216 
  z toho : 
  521 mzdové náklady            216 
 
Limit na reprezentačné            100 
Limit zamestnancov             371 
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c., kapitálový transfér                                                                               46 500  
 
z toho: 
 
908 – individuálne výdavky        45 500 

v tom:  
Bratislava, Žižkova 14-16       28 500 
Častá, NKP Červený Kameň-hrad      17 000 
 
916 – systémové výdavky 
 v tom: 
NKP-Betliar-park VIII.etapa         1 000 
 
 
V priebehu roka 2001 upravilo  MK SR  Slovenskému národnému múzeu v § 4215 rozpis 
záväzných ukazovateľov zo ŠR k 31.12.2001 nasledovne: 
 
Úprava rozpisu č.1 
MK-2442/2001-700 zo dňa 20.4.2001 
 
Kapitálový transfér              
 
Mauzóleum Krásna Hôrka – statické zabezpečenie            +  2 000 
 
Úprava rozpisu č.2 
MK-2452/2001-700 zo dňa 20.4.2001 
- účtovná skupina 51                 + 2 500 
 
VPS -  bežný transfér 
 
Generálna oprava budovy SNM „Žižkova ul.č.18“ 
 
Úprava rozpisu č.3 
MK-1316/2001-700 zo dňa 6.6.2001 
 
Pôvodné  miesto realizácie ( Portugalsko ) zahraničnej aktivity  
„Poklady slovenského ľudového umenia“ zmenené na Nemecko. 
Suma účelovo určená na túto aktivitu  
vo výške 1 000 tis. Sk ostala nezmenená. 
 
 
Úprava rozpisu č.4 
MK-3603/2001-700 zo dňa 20.4.2001 
 
VPS – kapitálový transfér 
MSD Martin, objekt vozárne z Moškovca            +  2 138 
 
Žižkova 12 – oprava strechy a zateplenie            +  2 000 
 
Úprava rozpisu č.5 
MK-4058/2001-700 zo dňa 24.7.2001 
 
Valorizácia mzdoých prostriedkov               +     824 
-účtovná skupina 52 
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Úprava rozpisu č.6 
MK-4129/2001-700 zo dňa 22.8.2001 
 
Úprava účtovných tried  zahraničnej aktivity 
„Informačné technológie v hudobnej dokumentácii“. 
Suma účelovo určená na túto aktivitu  
vo výške 223 tis. Sk ostala nezmenená. 
 
Úprava rozpisu č.7 
MK-4768/2001-700 zo dňa 25.9.2001 
 
Zahraničná aktivita „Týždne slovenskej kultúry v Maďarsku        +       50  
 – realizácia výstavy Drotárske umenie“. 
 
Úprava rozpisu č.8 
MK-4709/2001-700 zo dňa 27.9.2001 
 
VPS – kapitálový transfér 
 
Nákup zbierkových predmetov pre SNM –Historické múzeum-        +  2 000  
„Raganova zbierka“ -  I.časť 
 
Bratislava, Vajanského nábr.2 – oprava strechy          +  1 000 
 
Úprava rozpisu č.9 
MK-5131/2001-700 zo dňa 30.10.2001 
 
VPS – kapitálový transfér 
 
Bratislava, Vajanského nábr.2 – oprava strechy         +  1 004 
 
Úprava rozpisu č.10 
MK-5369/2001-700 zo dňa 28.11.2001 
 
 
VPS – kapitálový transfér 
 
Žižkova 12 – oprava strechy a zateplenie          +     966 
 
Bratislava, Vajanského nábr.2 – oprava strechy         +  1 506 
 
Úprava rozpisu č.11 
MK-5732/2001-700 zo dňa 6.12.2001 
  
Úprava záväzných ukazovateľov na základe          +  1100 
riešenia dopadu regulácie cien 
 
Úprava rozpisu č.12 
MK-5873/2001-700 zo dňa 18.12.2001 
 
VPS – kapitálový transfér 
 
Žižkova 12 – oprava strechy a zateplenie           +  1 004   
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Bratislava, Vajanského nábr.2 – oprava strechy          +     490 
 
Úprava rozpisu č.13 
MK-5874/2001-700 zo dňa 18.12.2001 
 
VPS – kapitálový transfér 
 
Nákup zbierkových predmetov pre SNM –Historické múzeum-        +  2 000  
„Raganova zbierka“ -  II.časť 
 
Nákup výp.techniky pre SNM – Historické múzeum –         +     200 
Dokumentačné centrum maďarskej kultúry 
 
 
Upravený príspevok ( bežný transfér) na činnosť k 31.12.2001    
pre § 4215 spolu:                89 947 
 
Poukázaný príspevok ( bežný transfér) na činnosť k 31.12.2001    
pre § 4215 spolu:                89 947 
 
 
 
Upravený kapitálový transfér k 31.12.2001 pre § 4215 spolu:             62 830   
 
v tom: 
 
916 – systémové výdavky                    5 000 
 
908 – individuálne výdavky                  45 500 
 
924 – kapitálový transfér na bežnú činnosť       12 338  
  
 
 
B. § 4224 
 
 
MK-302/2001-700 zo dňa 22.1.2201     v tis. Sk 
Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2001 
pre príspevkové organizácie        
Bežný transfer na činnosť        9 500 
Z toho : 
- účtovná skupina 50            940 
- účtovná skupina 51         4 010 
- účtovná skupina 52         3 890 
  z toho : 
  521 mzdové náklady        2 690 
- účtovná skupina 53                3 
- účtovná skupina 54            107 
- účtovná skupina 55            550 
  z toho :      
  551 odpisy             550 
 
z toho účelovo určené: 
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a., mimoriadne účelové aktivity        2 100   
 z toho:        

1. Dokumentačné centrum  
maďarskej kultúry           530 

- účtovná skupina 50             190 
- účtovná skupina 51             320 
- účtovná skupina 52                 0 
  z toho : 
  521 mzdové náklady                0 
- účtovná skupina 53                 3 
- účtovná skupina 54                 7  
- účtovná skupina 55               10 
  z toho :      
  551 odpisy                10 
 
 
b., príspevok na zahraničné styky             500 
 
 z toho: 

1. Výstava Etnografia karpatských Nemcov    
2.  Realizácia výstavy Chatam Sofer (Izrael) 
3. Študijný pobyt (Izrael) 

- účtovná skupina 50               65 
- účtovná skupina 51             411 
- účtovná skupina 52               20 
  z toho : 
  521 mzdové náklady              20 
- účtovná skupina 53                 0 
- účtovná skupina 54                 4  
 
Limit na reprezentačné              60 
Limit zamestnancov               19 
 
 
Úprava rozpisu č.1 
MK-302/2001-700 zo dňa 29.3.2001 
- účtovná skupina 52                  +    750 
  z toho : 
  mzdové náklady 521                 +    520 
 
 
Vznik Dokumentačného centra maďarskej kultúry 
 
Úprava rozpisu č.2  
MK-2388/2001-700 zo dňa 17.4.2001 
 
Úprava účtovných tried 
- účtovná skupina 50                   +     15 
- účtovná skupina 51                   -      19 
- účtovná skupina 54       +       4  
 
Úprava rozpisu č.3 
MK-4057/2001-700 zo dňa 24.7.2001 
 
Valorizácia mzdových prostriedkov                 +   114  
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- účtovná skupina 52  
 
Úprava rozpisu č.4 
MK-5049/2001-700 zo dňa 30.11.2001 
 
Úprava záväzných ukazovateľov na základe               +     50 
riešenia dopadu regulácie cien 
 
 
Úprava rozpisu č.5 
MK-5049/2001-700 zo dňa 30.11.2001 
 
Úprava účtovných tried pre Dokumentačné centrum maďarskej kultúry 
 – zmena oproti schválenému rozpočtu na základe skutočných nákladov. 
 
Úprava rozpisu č.6 
MK-5949/2001-700 zo dňa 19.12.2001 
 
Navýšenie rozpočtu pre Múzeum židovskej kultúry –               +    74  
na zahraničnú aktivitu „Výstava – Mauzóleum Chatama Sofera“     
      
 
Upravený príspevok ( bežný transfer) na činnosť k 31.12.2001    
pre § 4224 spolu:        10 488 
 
 
Poukázaný príspevok ( bežný transfer)na činnosť k 31.12.2001    
pre § 4224 spolu:        10 488 
 
 

Na výsledkoch v oblasti  hospodárenia a činnosti za rok 2001 sa veľmi priaznivo odrazilo 
pridelenie finančných prostriedkov zo strany MK SR na účelovo určené akcie ako z kapitálových 
prostriedkov tak aj z prostriedkov VPS, kedy  Slovenské národné múzeum mohlo   zrealizovať 
mimoriadne úlohy v oblasti obnovy a opravy nehnuteľností ( ako napr. Generálna oprava budovy  

 
Žižkova  18, SNM – Etnografické múzeum – MSD – vozáreň z Moškovca, SNM – 

Archeologické múzeum – oprava strechy na Žižkovej č.12 ).  
SNM sa podarilo zrealizovať takmer všetky akcie na ktoré mu boli pridelené účelovo 

určené finančné prostriedky. Výnimku tvoria akcie financované z kapitálových prostriedkov  a to, 
Oprava strechy objektu na Vajanského nábr.č.2-I.etapa a Statické zabezpečenie Mauzólea – 
Krasnohorské Podhradie, kedy bola SNM udelená  výnimka z časového použitia listom č.MK SR-
5940/2001-700 z 11.12.2001 do 30.9.2002 a nezrealizovaná zahraničná aktivita „ Prijatie výstavy 
hudobných nástrojov“ v Číne. Finančné prostriedky účelovo určené na túto aktivitu boli však na 
základe žiadosti v plnej výške pridelené na zahraničnú aktivitu „Andrássyovci na Gemeri“ 
v Budapešti. 

Ďaľším pozitívnym krokom v oblasti obnov bolo získanie účelovej dotácie  vo výške   
1 000 000,- Sk na obnovu parku Bojnického zámku od Ministerstva životného prostredia.  

Napriek týmto skutočnostiam naďalej SNM zaznamenáva veľký nedostatok finančných 
prostriedkov na obnovy, rekonštrukcie alebo opravy nehnuteľností, ktoré má v správe. Havarijný 
stav nehnuteľností vyplýva z ich veku ako aj dlhodobého nedostatku finančných prostriedkov, čím 
sa nevyhnutné zásahy musia z roka na rok odsúvať, čo má priamy vplyv na rast nevyhnutných 
nákladov vzhľadom na inflačné vplyvy.    
 Prioritnou úlohou v oblasti hlavných úloh v roku 2001 bola príprava 27.medzinárodnej 
výstavy EU „Stred Európy okolo roku 1000“ na druhom poschodí Bratislavského hradu.  SNM 
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v roku 2001 na základe zmluvy o výpožičke priestorov so správcom hradu - Kanceláriou NR SR  
realizovalo celkovú opravu a úpravu priestorov.  
   V oblasti čerpania bežných výdavkov napriek veľkej snahe organizačných jednotiek SNM  
realizovať úlohy vyplývajúce z Plánu hlavných úloh čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie, 
nedarí sa znižovať náklady či už priame alebo nepriame, ktoré s touto činnosťou súvisia. Tento 
jav vyplýva z roka na rok rastúcich  cien vstupných nákladov.   

        V oblasti čerpania kapitálových výdavkov dosiahlo SNM za rok 2001 veľmi uspokojivé 
výsledky, nakoľko SNM pokračovalo v zmysle stanoveného  plánu na všetkých investičných 
akciách. 

                V celkovom hospodárení treba vyzdvihnúť hospodárenie jednotlivých ŠOJ, kde sa 
prejavuje snaha realizovať jednotlivé úlohy nielen z fin.prostriedkov zo ŠR,  snahou získavať 
financie na tieto projetky formou sponzorských príspevkov ale aj vzájomnou spoluprácou na 
príprave a realizácii plánovaných úloh.  

        To, že SNM dosiahlo v oblasti hospodárenia s prostriedkami ŠR dobré výsledky dokazujú 
aj dosiahnuté hospodárske výsledky v jednotlivých paragrafoch: 

 
 
 
- § 4215 - Múzeá   hospodársky výsledok    0 
- § 4224 - Národnostná kultúra  hospodársky výsledok   0 

 
 
 

Bežný transfer - Výnosy 
hodnotenie hospodárenia podľa jednotlivých ukazovateľov 

 
§ 4215 - Múzeá 
 

     Celkové výnosy                          127 448 tis. Sk 
 
 z toho : 
  - príspevok na činnosť                         89 947 tis. Sk 
  - vlastné tržby a výnosy                              37 501 tis. Sk 
( t. j.41,69 %  pomer vlastných tržieb a výnosov k príspevku zo ŠR ) 
 

• z toho: 
- tržby za predaj vl. výrobkov             32 817 tis. Sk 

 z toho: 
  - vstupné               25 800 tis. Sk 
  - tržby z prenájmu               6 143 tis. Sk  

   
 

Pri hodnotení dosiahnutých vlastných výnosov je nutné konštatovať, že napriek 
hospodárskej a ekonomickej situácii, ktorá veľmi nepriaznivo ovplyvňuje celkovú činnosť múzeí 
ako takých sú dosiahnuté výsledky za rok 2001 uspokojivé. Výška celkových výnosov bola 
v porovnaní s rokom 2000 o 4 307 tis. Sk vyššia z dôvodu účelových dotácií na akcie, ktoré SNM  
počas roku 2001 realizovalo. V porovnaní s rokom 2000 (33 194 tis. Sk) boli dosiahnuté vlastné 
tržby a výnosy vo výške 37 501 tis. Sk, čo predstavuje nárast o 4 307 tis. Sk. Na tomto výsledku 
sa podieľali tržby za predaj vlastných výrobkov( nárast oproti roku 2000 o 3 775 tis. Sk – z toho  
tržby za prenájom nebytových priestorov – nárast 591 tis. Sk). Nárast zaznamenávame v položke  
ostatné výnosy, kedy oproti roku 2000 tieto výnosy vzrástli o 368 tis. Sk.  

Pri dosiahnutí dobrých výsledkov v položke vlastné tržby a výnosy  veľmi dôležitú úlohu 
zohráva fakt, že niektoré múzeá realizujú akcie ( SNM - Historické múzeum, SNM-Bojnice , SNM 
– Červený Kameň , ale i Múzeum SNR Myjava), ktoré sú pre návštevníkov veľmi zaujímavé.    
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§ 4224 – Národnostná kultúra 
 

     Celkové výnosy        11 438 tis. Sk 
 
 z toho : 
  - príspevok na činnosť      10 488 tis. Sk 
  - vlastné tržby a výnosy           950 tis. Sk 
(9,06 %  pomer vlastných tržieb a výnosov k príspevku zo ŠR ) 

• z toho: 
- tržby za predaj vl. výrobkov           64 tis. Sk 

 z toho: 
  - vstupné             64 tis. Sk 
  - tržby z prenájmu                        0 tis. Sk  

   
 

Pri hodnotení vlastných výnosov v tomto paragrafe musíme konštatovať ich mierne 
zvýšenie, kedy v roku 2000 boli dosiahnuté vl. výnosy 883 tis. Sk a v roku roku 2001 950 tis. Sk.  
Uvedené je dosiahnuté predovšetkým činnosťou Múzea židovskej kultúry. 

 
Bežný transfér - Náklady 

hodnotenie hospodárenia podľa jednotlivých ukazovateľov 
 

§ 4215 – náklady - Múzeá 
 
Celkové náklady               127 448 tis. Sk 
 
 z toho: 
  - spotrebované nákupy               17 308 tis. Sk 
   z toho: 
    energie                8 801 tis. Sk 
  - služby                30 095  tis. Sk 
   z toho 
    opravy a údržba    10 027 tis. Sk 
    reprezentačné         100 tis. Sk 
  - osobné náklady                 67 940 tis. Sk 
   z toho: 
    mzdové náklady               48 475 tis. Sk  
   z toho: 
    OON            2 500 tis. Sk 

V čerpaní nákladov sa odrazila realizácia aktivít  SNM a to:  
• príprava medzinárodnej výstavy „Európa okolo roku 1000“ 
• realizácia reprízy  výstavy „Cesta dejinami“  na bratislavskom hrade 
• Generálna oprava budova Žižkova 18 

Napriek prijatým úsporným opatreniam zaznamenáva SNM nárast vo všetkých hlavných 
nákladových triedach. Uvedené je dôsledkom neustáleho každoročného rastu cien jednotlivých 
nákladových vstupov.  

Najväčšou nákladovou položkou sú osobné náklady. Napriek tomu, že sa každoročne 
zaznamenáva ich nárast, výška priemernej mzdy  pracovníkov múzea v porovnaní s ostatnými 
organizáciami v oblasti kultúry patrí medzi najnižšie. 

Na položke opravy a údržba sa opätovne odráža havarijný stav niektorých nehnuteľností. 
Dlhoročným nedostatkom finančných prostriedkov a nerealizovaním aspoň akútnych opráv začína 
výška nákladov na tejto  položke narastať z dôvodu inflácie cien.   
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§ 4224 – náklady – Národnostná kultúra 
 

Celkové náklady                    11 438 tis. Sk 
 
 z toho: 
  - spotrebované nákupy                   1 691 tis. Sk 
   z toho: 
    energie                      155 tis. Sk 
  - služby           3 980 tis. Sk 
   z toho 
    opravy a údržba          343 tis. Sk 
    reprezentačné            59 tis. Sk 
  - osobné náklady                    4 867 tis. Sk 
   z toho: 
    mzdové náklady                  3 581 tis. Sk 
    z toho: 

   OON                                  431 tis. Sk 
Nárast nastal vo všetkých hlavných nákladových triedach v porovnaní s rokom 2000 je 

z dôvodu vzniku Dokumentačného centra maďarskej  kultúry k 1.7.2001. 
§ 4215 – Múzeá 
 

 
§ 

4215 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2000 

Schválený 
rozpočet 

2001 

Upravený 
rozpočet 

2001 

Skutočnosť 
2001 

Z toho z 
transferu 

% 
čerpania 

4:3 
a b 1 2 3 4 5 6 

 
 

B 
e 
ž 
n 
ý 
 
t 
r 
a 
n 
s 
f 
é 
r 

Výnosy spolu 
z toho: 

 

113 850 118 240 121 588 
 

127 448 
 

89 947 104,81 

Prevádzková 
dotácia 
( 691 ) 

80 656 85 500 89 947 89 947 89 947 100 

Tržby za predaj 
(601+602) 

29 747 28 880 30 000 32 917  109,72 

z toho: Tržby 
za prenájom 

5 552 7 000 8 000 6 143  76,78 

Iné ostatné 
výnosy 

(649 + 651) 

4 447 3 860 2 011 4 584 
 

 227,94 

Náklady spolu 
z toho: 

 

112 861 118 240 121 588 
 

127 448 89 947 104,81 

Spotrebované 
nákupy 

(50) 

14 507 14 360 14 360 17 308 5 457 120,52 

Služby 
( 51 ) 

23 104 23 225 25 525 30 005 7 904 117,56 

Z toho 
Reprezentačné 

(513) 

97 100 100 100 100 100 
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Osobné náklady 
(52) 

63 521 68 110 68 934 67 940 65 342 98,55 

Z toho: 
Mzdové 

náklady (521) 

45 750 48 400 49 998 48 475 45 877 96,95 

Dane 
a poplatky (53) 

180 200 200 183 126 91,50 

Ostatné náklady 
(54) 

1 566 1 605 1 829 2 434 1 630 133,07 

Odpisy,predaný 
majetok,rezervy 

(55) 

9 863 10 740 10 740 9 488 9 488 88,34 

Z toho: 
Odpisy N 

a HIM (551) 

9 753 10 740 10 740 9 488 9 488 88,34 

 
 
 
§ 4224 – Národnostná kultúra 
 
 
 

 
§ 

4224 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2000 

Schválený 
rozpočet 

2001 

Upravený 
rozpočet 

2001 

Skutočnosť 
2001 

Z toho z 
transferu 

% 
čerpania 

4:3 
a b 1 2 3 4 5 6 

 
 

B 
e 
ž 
n 
ý 
 
t 
r 
a 
n 
s 
f 
é 
r 

Výnosy spolu 
z toho: 

 

9 806 10 411 10 411 11 438 9 500 109,86 

Prevádzková 
dotácia 
( 691 ) 

8 923 9 500 9 500 9 500 9 500 100 

Tržby za predaj 
(601+602) 

59 77 77 64  83,11 

z toho: Tržby 
za prenájom 

0 0 0 0  0 

Iné ostatné 
výnosy 

(649 + 651) 

824 834 834 886  106,23 

Náklady spolu 
z toho: 

 

9 804 10 411 10 411 11 438  109,86 

Spotrebované 
nákupy 

(50) 

921 1 057 1 057 1 691  159,98 

Služby 
( 51 ) 

3 765 4010 0 3980 3 980 99,25 
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Z toho 
Reprezentačné 

(513) 

65 60 60 59  98,33 

Osobné náklady 
(52) 

4 222 4 528 4 528 4 867  107,48 

Z toho: 
Mzdové 

náklady (521) 

3 115 3 298 3 298 3 581  108,58 

Dane 
a poplatky (53) 

2 6 6 6  100 

Ostatné náklady 
(54) 

125 132 132 161  121,96 

Odpisy,predaný 
majetok,rezervy 

(55) 

769 678 678 733  108,11 

 Z toho 
Odpisy 

N a HIM (551) 

769 678 678 733  108,11 

 
 

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov na nákup hmotného a 
nehmotného inv. majetku za rok 2001 

Ukazovateľ štátny  VPS rezerva FRHM iné 
  rozpočet   vlády     

Program 24010 a 24910 spolu:   14 338   9 438   
Nehmotný investičný majetok       13   
z toho: softvéry a licencie       13   
Hmotný investičný majetok   14 338   9 425   
v tom: stavby celkom   10 138   1 105   
         z toho:  rozostavané       230   
                       novozačínané   10 138   875   
            stroje a zariadenia celkom   4 200   8 320   
         z toho:  kancelárska technika       399   
                       výpočtová technika   200   1 348   
                       reprografická technika       219   
                       interiérové zariadenia       1 001   
                       svetelná a zvuková technika           
                       audiotechnika           
                       biela technika           
                       hudobné nátroje           
                       umelecké diela           
                       zbierkové predmety   4 000   1 485   
                       EZS, EPS       702   
                       technologické zariadenia       1 585   
                       dopravné prostriedky       979   
                       iné       602   
Program 24020 spolu: 48 500     783   
Nehmotný investičný majetok 48 500     783   
v tom: stavby celkom 48 500     783   
         z toho:  rozostavané 46 500     783   
                       novozačínané 2 000         
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Program 24030 spolu:           
Nehmotný investičný majetok           
z toho: softvéry a licencie           
Hmotný investičný majetok           
v tom: stavby celkom           
         z toho:  rozostavané           
                       novozačínané           
             stroje a zariadenia celkom           
         z toho:  kancelárska technika           
                       výpočtová technika           
                       reprografická technika           
                       interiérové zariadenia           
                       svetelná a zvuková technika           
                       audiotechnika           
                       biela technika           
                       umelecké diela           
                       EZS, EPS           
                       technologické zariadenia           
                       dopravné prostriedky           
                       iné           

 
Vývoj výnosov z hlavnej činnosti, prevádzková dotácie na činnosť, vlastných 

výnosov – tržieb, nákladov : 
  
  

Ukazovateľ               1999               2000               2001 

SNM -Výnosy z hlavnej činnosti 
113 678 123 656 138 886 

            v tom: - prevádzková     
                         dotácia na činnosť 81 559 89 579 

      
                 100 355 

                       - vl.výnosy-tržby 32 119 34 077  38 551 
v tom: § 4215 -Výnosy  z hlavnej       
                        činnosti 102 470 113 850 127 448 
            v tom: - prevádzková     
                         dotácia  na činnosť 70 890 80 656 89 847 

                       - vl.výnosy-tržby 
31 580 33 194 37 601 

          § 4224 -Výnosy z hlavnej              
                        činnosti 9 239 9 806 11 438 
           v tom: - prevádzková     
                        dotácia na činnosť 8 700 

          
                     8 923 10 488 

                      - vl.výnosy-tržby 
539 883 950 

          § 4221 -Výnosy z hlavnej    
                        činnosti 1 969 

paragraf zrušený 
 

paragraf zrušený 
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Vývoj jednotlivých nákladových ukazovateľov: 
 

Ukazovateľ               1999               2000               2001 

SNM -Náklady 
113 677 122 665 138 886 

            v tom: - spotrebované              
                         nákupy            14 068 15 428 18 999 

                       - služby 24 520 26 869 34 075 
                       - osobné náklady 

63 176 67 743 72 807 
                         v tom: mzdové 

46 385 48 865 52 056 
                       - dane a poplatky 

97 182 189 
                       - ostatné náklady 

1 838 1 691 2 595 
                       - odpisy 

9 972 10 522 10 221 
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v tom: § 4215 -Náklady 
102 470 112 861 127 448 

            v tom: - spotrebované              
                         nákupy            12 521 14 507 17 308 

                       - služby 
19  767 23 104 30 095 

                       - osobné náklady 
63 550 63 521 67 940 

                         v tom: mzdové 
45 040 45 750 48 475 

                       - dane a poplatky 
96 180 183 

                       - ostatné náklady 
1 505 1 566 2 434 

                       - odpisy 
9 439 9 753 9 488 

v tom: § 4224 -Náklady 
9 239 9 804 11 438 

            v tom: - spotrebované              
                         nákupy            1 007 921 1 691 

                       - služby 3 722 3 765 3 980 
                       - osobné náklady 

3 879 4 222 4 867 
                         v tom: mzdové 

2 939 3 115 3 581 
                       - dane a poplatky 

0 2 6 
                       - ostatné náklady 

333 125 161 
                       - odpisy 

533 769 733 
v tom: § 4221 -Náklady 

1 968 paragraf zrušený paragraf zrušený 
            v tom: - spotrebované              
                         nákupy            540   

                       - služby 1 031   
                       - osobné náklady 

396   
                         v tom: mzdové 

396   
                       - dane a poplatky 

1   
                       - ostatné náklady 

0   
                       - odpisy 

0   
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Vývoj hospodárskeho výsledku v rokoch 1999 – 2001: 
 
 
Hospodársky 
výsledok 1999 2000 2001 

SNM 1 991 0 

v tom: § 4215 0 989* 0 

           § 4224 0 2 0 

           § 4221 1 paragraf 
zrušený 

paragraf 
zrušený 
 

* Výnimka z časového použitia 
 
 

Podnikateľská činnosť 
 
 

     Slovenské národné múzeum vykonáva podnikateľskú činnosť / prevádzkovanie parkoviska/ na 
základe živnostenského listu reg. Č.2396/99 v dvoch múzeách a to : 
 
     Múzeum Červený Kameň      v tis. Sk 
     Náklady                   163 
     Výnosy                   370 
     Hospodársky výsledok k 31.12.2001po zdanení              147 
 
     Múzeum Bojnice 
     Náklady                   102 
     Výnosy                   310 
     Hospodársky výsledok k 31.12.2001po zdanení              148 
 
 

Zahraničné aktivity 
 

    Slovenské národné múzeum v roku 2001 realizovalo nasledovné akcie : 
 
    § 4215            príspevok MK SR   čerpanie v tis.Sk 
     
     
    Nemecko  -  Poklady slov. ľudového umenia             1 000          946 
    Belgicko -  Medzinárodný archeologický kongres     100         100 
    SR  -  Medzin. seminár inf. techn. v hud. dokumentácii     223          223 
    Maďarsko   -  Lip.murári pomáíhali stavať Budapešť                     270          226 
    Maďarsko   -  Slovenské drotárstvo                                                 23             22 
    Maďarsko   -  Andrássyovci na Gemeri                                          400           400  
    . 
 
    § 4224 
    Nemecko    -  Výstava Etnografia karpatských Nemcov               250          250 
    Izrael -  Realizácia výstavy Chatam Sofer v Izraeli    202          202 
    Izrael -  Śtudijný pobyt v Izraeli      122        122 
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Cieľom uskutočňovania zahraničných stykov je udržiavanie kontaktov s múzeami a 
príbuznymi kultúrnymi inštituciami v zahraničí. Ako sa dá usudzovať z prehľladu zahraničných 
ciest pracovníkov SNM a ich účelu, ide o študijné pracovné cesty s cieľom výmeny poznatkov a 
skúsenosti z danej oblasti špecializácie, aktívnych vystupení na konferenciach, sympóziach a 
seminároch, učasť na podujatiach nevládnych organizácií, ktorých členmi sú aj pracovníci SNM a 
pod. Najdôležitejším aspektom sa v tejto oblasti javí vývoz výstav do zahraničia, ktorým SNM plní 
úlohy dôstojnej reprezentácie Slovenska a jeho kultúrneho dedčstva - ako intergralnej súčasti 
európskeho teritória . 
 
 
Granty 
 
ŠFK PRO SLOVAKIA 
EM - Pozostalosť M. R. Štefánika                                                                   124 tis. Sk 
HM – Akvizícia osobnej pozostalosti A.  Dubčeka                                            23 tis. Sk 
NMC – Časopis Múzeum                                                                                124 tis. Sk 
NMC – Knižnica - doplňovanie knižničného fondu               15 tis. Sk  
 
 
 

Fond reprodukcie 
 
Stav k   1.1.2001                   2 521 tis. Sk 
Stav k 31.12.2001                8 687 tis. Sk  
 
Zákonná tvorba odpisov  za rok 2001 predstavuje sumu                 10 225 tis. Sk 
 
z toho : 
             Bratislava                4 466 tis. Sk 
             mimobratislavské múzeá              5 759 tis. Sk 
 
 
Finančné krytie odpisov bolo v plnej výške t.j.          10 225 tis. Sk 
 
 
Realizované nákupy boli v plnej výške           10 225 tis. Sk   
 
 
 

Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov podľa investičných akcií 
za rok  2001 

 
 

Kapitálový transfér 
 
 
Z prostriedkov ŠR pridelilo Ministerstvo kultúry SR na rok 2001 Slovenskému národ- 
nému múzeu finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume :      62 838 000,00 Sk 
  

v tom: 
• kapitálový transfér           48 500 000,00 Sk 

Bratislava, Žižkova 14-16            28 500 000,00 
Častá, NKP Červený Kameň-hrad           17 000 000,00 
KP-Betliar-park VIII.etapa              1 000 000,00 
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Mauzóleum Krásna Hôrka – statické zabezpečenie           2 000 000,00 
• VPS – kapitálový transfér          14 338 000,00 Sk  

MSD Martin, objekt vozárne z Moškovca            2 138 000,00 
Žižkova 12,oprava strecha a zateplenie depozitára           4 000 000,00 
Nákup zb.predmetov – Raganova zbierka            4 000 000,00 
Nákup výp.techniky pre Dokum centrum maďar.kultúry              200 000,00 
Vajanského nábr.č.2, oprava strechy objektu           4 000 000,00 
             
  
Z celkovej sumy  kapitálových výdavkov boli poskytnuté  
finančné prostriedky z VPS  v celkovej výške                                        
čerpanie k 31.12.2001                                                                          56 957 898,30 Sk 
vrátené                            101,70 Sk 
výnimka z časového použitia              5 880 000,00 Sk 
listom č.MK SR-5940/2001-700 z 11.12.2001 
na akcie: 

- Oprava strechy objektu  
na Vajanského nábr.č.2-I.etapa     3 915 000,00 Sk 

          
- Statické zabezpečenie Mauzólea  

v Krásnohorskom podhradí      1 965 000,00 Sk 
  

 
Obnovy a rekonštrukcie – kapitálový transfér 
 

 
 I.   Múzeum Červený Kameň 
      /limit 17 000 000. Sk, čerpanie  16 999 998,70 Sk/ 

          Nedočerpanie vo výške 1,30 Sk vrátené na účet MK SR. 
 

V roku 2001 sa uskutočnili práce na :  
1. STAVBA II. – rekonštrukcia objektu „E“, II/1, II/2, II/3 : 

Rekonštrukcia bola ukončená stavebne podľa „Zmluvy o dielo“ v decembri 2001. 
Realizované práce a dodávky vyhovujú platným normám a pamiatkovým požiadavkám. 
Od 1.1.2002 je zahájené odovzdávacie a preberacie konanie. 
 
 
 

2. REŠTAUROVANIE SALA TERENNA  
Bolo ukončené v novembri 2001. Reštaurátorské práce a dodávky boli komisionálne 
odovzdané a prevzaté. 
 

3. UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE 
Jedna keramická pec umiestnená v JV krídle miestnosti č. 410. Práce boli realizované 
v máji 2001 a prevzatá bola komisiou s hodnotením na veľmi dobrej úrovni. 

 
 

       II.  Rekonštrukcia areálu kúrií – SNM Bratislava, Žižkova 14 – 16 
            /limit 28 500 000 Sk, čerpanie  28 569 545,10 Sk/ 
            Prečerpanie vo výške 69 545,10 Sk hradené z Fondu reprodukcie SNM.  
    
            Pokračovanie výstavby  objektu Žižkova 16 
            Objekt SO – 02 Hlavný objekt  -     konštrukcie stolárske a zámočnícke  
                                                             -     omietky, obklady 
                                                             -     sádrokartonové dosky  - protipožiarny obklad                                                                
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  -     zviské a vodorovné konštrukcie 
  -     realizácia podhľadu – HUNTER DOUGLAS 

                 -     rozvody vzduchotechniky-dodávka zdroja chladu,       
                        zdravotechniky 

                                                       -     ÚK 
- úpravy povrchov a podláh 

           Objekt SO -  03 Podzemná expozícia 
       - dokončovacie práce 

Objekt SO -  04 Terénne úpravy  
- opravy oporných múrov a schodísk 
- realizácia dlažby                                                           

     Objekt SO – 05  
- omietky vonkajšie na susediacich objektoch 

           Autorský dozor na akciu 
 
 
       III. Múzeum Betliar – park    
           /limit 1 000 000 Sk, čerpanie  999 900,00  Sk/ 
            Nedočerpanie vo výške 100,00 Sk vrátené na účet MK SR. 
 

Obnova parku VIII.etapa 
       pokračovanie obnovy prírodného parku  

- odvodnenie  mokrých lúk okolo vodopádu 
- oživenie dendrologickej skladby parku 

 
 
       IV. Mauzóleum Krásna Hôrka – statické zabezpečenie 
             /limit 2 000 000 Sk, čerpanie 35 000 Sk/ 
 
 - projekt statického zabezpečenia 
 

Výnimka z časového použitia do 15.9.2002 udelená listom č.MK SR-5940/2001-700 
z 11.12.2001. 

 
        V. MSD Martin - objekt vozárne z Moškovca 
 / limit 2 138 000,-Sk, čerpanie 2 137 999,60 Sk/ 
 Nedočerpanie vo výške 0,40 Sk vrátené na účet MK SR. 
 

 Vzhľadom k tomu, že išlo o novo začínajúce akcie, SNM – EM  postupovalo 
v zmysle zákona č. 263/1999 o verejnom obstarávaní a vypísalo na tieto akcie verejnú 
súťaž.   

Verejná súťaž na realizáciu požiarneho vodovodu bola vypísaná v júni 2001. 
Verejná súťaž sa neplánovane predĺžila z dôvodu podania námietky uchádzača na Úrad 
verejného obstarávania, a tým sa skrátili aj termíny realizácie uvedenej akcie. Vzhľadom 
na túto skutočnosť sa samotná realizácia požiarneho vodovodu preložila na rok 2002. 
S víťazom súťaže – f. SeVaK, š.p. Žilina -  bola podpísaná zmluva a následne dodatok 
k zmluve o posunutí termínu realizácie požiarneho vodovodu. 

Verejná súťaž na dokončenie objektu vozárne z Moškovca sa začala v máji 2001. 
22. augusta 2001 bola s víťazom súťaže – f. Skanvor, s r.o. -  podpísaná zmluva o dielo. 
K zmluve o dielo bol podpísaný dodatok, ktorý  okrem realizácie vozárne zahŕňal aj 
realizáciu terénnych úprav okolo samotnej budovy. Tieto úpravy boli nevyhnutné z dôvodu 
zabezpečenie budovy pred zatekaním z okolitého svahu. Cena za vykonanie diela bola 
stanovená vo výške 2.137.999,60 Sk  
Samotná realizácia sa začala prevzatím staveniska dňa 27.8.2001. Práce prebiehali 
v zmysle zmluvy o dielo. Stavba bola odovzdaná 27.11.2001.  
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         VI. Oprava strechy na Vajanského nábr.č.2-I.etapa 
 / limit 4 000 000,Sk, čerpanie 85 000,-Sk/ 
 
 - projektová dokumentácia 
 

Výnimka z časového použitia do 15.9.2002 udelená listom č.MK SR-5940/2001-700 
z 11.12.2001. 

 
         VII.SNM –Žižkova 12 –oprava strechy 
  / limit 4 000 000,-Sk, čerpanie 4 000 819,82 Sk/ 
            Prečerpanie vo výške 819,82 Sk hradené z Fondu reprodukcie SNM.  

 
- Oprava debnenia  
- Zateplenie strešného plášťa 
- Výmena strešnej krytiny 
- Výmena klampiarskych výrobkov (žľaby, zvody, oplechovania) 
- Dodávka a motáž strešných okien pre výlez 
- Dodávka a montáž snehových zachytávačov 
- Dodávka a montáž bleskovzvodu  

Generálny oprava bola realizovaná akciovou spoločnosťou Draft, Dr.P.Adámiho 
č.17, Topoľčany,   ktorá bola vybratá v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 
formou užšej súťaže. 

Realizáciou opravy strechy boli odstránené všetky negatívne vplyvy na spodné 
vrstvy strešného plášťa, čím sa vylúčilo zatekanie do podkrovných priestorov a vyriešil sa 
dlhodobý problém ohrozenia  zbierkových predmetov  SNM – Archeologického múzea . 
Cieľom investora bola kvalitná a trváca oprava s akcentom na novodobé trendy realizácie 
strešných krytín.  

 
 

Nákup zbierkových predmetov: 
 
I. SNM – Historické múzeum 
   / limit 4 000 000,-Sk, čerpanie 4 000 000,-Sk/ 

 
-     nákup zbierky p.Raganovej 

 
 
 Nákup výpočtovej techniky: 
 
 I. SNM – Historické múzeum – nákup pre Dokumentačné centrum maďarskej  
               kultúry 
    / limit 200 000,- Sk, čerpanie 200 000,-Sk / 
 

      -    nákup výpočtovej techniky 
 
 

Obnovy a rekonštrukcie – bežný transfér - VPS 
 
 
 
I. Generálna oprava budovy – Žižkova č.18 
   /limit 2 500 000,-Sk, čerpanie 2 500 019,-Sk/ 
Prečerpanie vo výške 19,-Sk hradené z bežného transféru  SNM.  
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Na základe zistenej plesňovej kontaminácie stien  a celkového vlhkostného stavu 
priestorov v budove SNM na Žižkovej ul č.18, Slovenské národné múzeum pristúpilo  
k stanoveniu minimálneho rozsahu prác, ktoré sú nevyhnutné vykonať, aby objekt mohol 
slúžiť požadovanému účelu. 

V roku 2001 bola zrealizovaná I.etapa  prác, ktorá pozostávala z realizácie 
sanačných prác vnútorných priestorov, z opravy ústredného kúrenia a opráv 
elektorinštalácie. 

Sanácia zavlhnutého muriva v prízemí objektu pozostávala z tlakovej injektáže, 
realizácie vnútorných odvetrávacích kanálikov a realizácie sanačných omietok . 
V rámci ďalších udržiavacích prác bola vykonaná oprava rozvodov ústredného 
vykurovania, vykurovacích telies a oprava rozvodov silnoprúdu 
 
 
6.6. Personálne otázky 
 
Slovenskému národnému múzeum bol stanovený záväzný limit zamestnancov: 
 
§ 4215:     371 zamestnancov 
§ 4224:       19 zamestnancov 
Spolu      390 zamestnancov 

 
 

V priebehu roka bol záväzný limit zamestnancov upravený o 4 osoby ( § 4224 - z 19 na 23 ) 
z dôvodu vzniku Dokumentačného strediska maďarskej kultúry pri Historickom múzeu.  

  SNM sa v priebehu polroka snažilo dodržiavať pridelený limit zamestnancov rôznymi 
opatreniami napriek skutočnosti, že limit pracovníkov je veľkou prekážkou pri plnení základného 
poslania múzea Na činnosť múzea veľmi nepriaznivo vplýva každoročne stanovený limit 
zamestnancov. Táto skutočnosť spôsobuje príliš veľkú kumuláciu funkcií u zamestnancov, čo sa 
veľa krát nepriaznivo odráža v kvalite výkonov.  Limitujúcim faktorom je už samotná výška 
mzdových prostriedkov. Preto ak organizácie dokážu vykryť rozdiel medzi rozpísanými  
finančnými prostriedkami  zo ŠR a rozpočtovanou výškou mzdových prostriedkov vlastnými 
tržbami a výnosmi nie je na mieste tento limit stanovovať.   

  
 
Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM : 
 

        priemerný      
       prepočítaný  
            stav 

    1997     1998     1999     2000     2001 

     507      478      394      387     392 

 
 
Vývoj priemernej mzdy v SNM v Sk : 
 

priemerná       
    mzda 

1997 1998 1999 2000 2001 

  7 157,-   8 182,-   9 224,-   9 932,- 10 461,- 
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Organizačná štruktúra SNM 
 
 
                organizačná zložka     limit zamestnancov 
 
 
 1. Riaditeľstvo SNM        50,5   
                
                                               
 2. SNM-Historické múzeum Bratislava     49,5 
       v tom: 
         

Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry       2,0 
Dokumentačné centrum maďarskej kultúry        2,0 

                                               
 3. SNM-Archeologické múzeum Bratislava     21,5    
                                               
 4. SNM-Prírodovedné múzeum Bratislava     31,0 
                                                
 5. SNM-Etnografické múzeum Martin     62,5 

v tom: 
Dokumentačné centrum českej kultúry        1,5  

                                               
 6. SNM-Hudobné múzeum Bratislava     15,5 
                                            
 7. SNM-Múzeum židovskej kultúry Bratislava    12,0 
                                               
 8. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava                5,5 
                                               
 9.  SNM-Múzeum Andreja Kmeťa Martin     14,0 
                                               
10. SNM-Múzeum Bojnice       43,5 
                                               
11. SNM-Múzeum Betliar       40,5 
                                               
12. SNM-Múzeum Červený Kameň      31,5 
                                               
13. SNM-Múzeum SNR, Myjava          5,5 
                                               
14. SNM-Národné múzejné centrum      12,5 
 
 
 

Personálny rozvoj 
 

 
Personálny rozvoj  VH V ÚS SO Z Spolu 

Prírodné vedy 
Geológia 2 2 0 0 0 4 
Biológia 2 11 0 0 0 13 
Iné 1 2 0 0 0 3 

Technické vedy  0 0 2 1 0 3 

Spoločenské vedy 

História 6 22 0 0 0 28 
Archeológia 3 8 0 0 0 11 
Etnografia 2 13 0 0 0 15 
Literárne 0 0 0 0 0 0 
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Hudobné 0 6 0 0 0 6 
Výtvarné 0 5 0 0 0 5 
Iné 0 8 0 0 0 8 

Lektori  0 2 33 3 0 38 
Dokumentátori  0 3 24 0 0 27 
Knihovníci  0 1 5 0 0 6 
Reštaurátori  0 6 13 0 0 19 
THP  0 7 47 5 2 61 
Konzervátori  0 0 6 3 0 9 
Preparátori  1 3 4 0 0 8 
Fotografi  0 0 3 1 0 4 
Ostatní  1 10 41 42 30 124 
Počet pracovníkov spolu 18 109 178 55 32 392 
 

 
 

           7.7.  Ciele a prehľad ich plnenia 
 

Slovenské národné múzeum ako vrcholná múzejná inštitúcia na Slovensku stanovila svoje úlohy 
v oblasti hlavnej odbornej činnosti pre rok 2001 v súlade s jej poslaním vyplývajúcim zo Zákona č. 
115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej 
hodnoty, v znení zákona č.387/ 2001 Z. z., zriaďovacej listiny s doplnkami, ako aj ďalších 
dokumentov, ktoré určujú jej vývojový trend a postavenie medzi ostatnými organizáciami v oblasti 
kultúry. 

V  horeuvedenom období SNM zabezpečovalo svoju činnosť  prostredníctvom riaditeľstva,  
12 špecializovaných múzeí a Národného múzejného centra.  
Hlavné ciele organizácie sú stanovené v súlade s vyššie uvedeným postavením SNM ako 
vrcholnej múzejnej inštitúcie dokumentujúcej vývoj prírody a spoločnosti, pričom tieto sú 
konkretizované v jednotlivých oblastiach múzejných  činností a ich výsledky sú uvedené v ďalšej 
časti správy.  
Ťažiskové úlohy boli orientované najmä: 
 
a/  tvorbu, správu a ochranu zbierkového fondu SNM 
 
- akvizičnú činnosť orientovanú na získavanie zbierkových predmetov využiteľných 

v  pripravovanej expozičnej a výstavnej činnosti, vedecky a historicky  cenných dokladov, 
dokumentáciu súčasnosti a zbierok, ktoré sú ohrozené vývozom do zahraničia. Osobitná 
pozornosť sa venovala v tomto smere rozvojovým programom múzeí kultúr etnických minorít  
a dokumentačných centier, ktoré pôsobia na pôde SNM 

- odbornú správu zbierkového fondu, s dôrazom na odborné uloženie zbierkových predmetov, 
ich ochranu formou odborného reštaurovania , preparovania a konzervovania , zabezpečenia 
objektov v ktorých sú uložené EZS a EPS 

- odbornú evidenciu zbierok podľa platných právnych noriem s osobitným zreteľom  
na retrospektívne spracovávanie zbierok výpočtovou technikou, vytváranie centrálnej 
databázy zbierok SNM  a postupne aj ďalších múzeí, zabezpečenie ich fotodokumentácie, 
ukončenie generálnej inventarizácie zbierok.   

 
 
b/  Expozičnú, výstavnú a ostatnú prezentačnú činnosť 
 

- realizáciu expozície venovanej slovenským väzňom v koncentračnom tábore v 
Ravensbrucku, glyptotéky v stĺpovej sieni bojnického zámku, dotvorenie expozícií na 
hrade Červený Kameň. Podstatná časť v tejto oblasti činnosti bola orientovaná do  
odbornej prípravy nových expozícií prírody a spoločnosti v zmysle dlhodobých zámerov, 
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reinštaláciám, odbornému dopĺňaniu  
a technickým úpravám jestvujúcich expozícií 

- prípravu a realizáciu 130 výstavných aktivít s ťažiskom na dlhodobú prípravu 
medzinárodnej výstavy Stred Európy okolo r. 1000, reprízu výstavy Cesta dejinami na 
Bratislavskom hrade, spoločnú výstavu múzeí etnických minorít V záhradách pokoja, 
Osobnosti vedy a techniky  
na Slovensku a rad ďalších uvedených v j hodnotiacej časti správy. Z 9 – tich  výstav 
vyvezených do zahraničia treba spomenúť reprízu  výstavu  Poklady ľudového umenia 
Slovenska v SRN a výstavy  Andrássyovci na Gemeri , Liptovskí murári pomáhali stavať 
Budapešť v Maďarsku, Chatam Sofer v USA a ďalšie. 

 Ostatnú rôznorodú prezentačnú činnosť a produkty kultúrneho turizmu, ktoré dopĺňali     
 expozičné a výstavné aktivity  
 
 

c/  Vedecko -  výskumná činnosť 
 

- riešenie tematických úloh ústavného charakteru zameraných na vedecké zhodnocovanie 
zbierok z oblasti prírodných a spoločenských vied 

- vypracovávanie námetov, libriet a scenárov k pripravovaným expozíciám a  výstavám 
- spracovanie strednodobej koncepcie rozvoja vedecko – výskumnej činnosti SNM 

 
 

d/  Edičná činnosť 
 

- pokračovanie vo vydávaní  vedeckých zborníkov, tematicky zameraných zborníkov 
z konferencií a seminárov, monografických prác, katalógov k výstavám a v neposlednom 
rade časopisov Pamiatky a múzeá a Múzeum 

 
 

e/  Odborno – metodická činnosť 
 

- pôsobenie v rámci vedných disciplín zastúpených v špecializovaných múzeách     
- SNM a výkon odborno – metodickej činnosti, ktoré v celoslovenskom meradle 

zabezpečuje Národné múzejné centrum 
 

f/  Propagácia 
 

- organizovanie tlačových besied ku konkrétnym aktivitám, ich propagácia všetkými 
médiami  
a najmä prostredníctvom vebovských stránok SNM na internete. 

 
Hodnotenie vytýčených cieľov je špecifikované v ďalšej časti správy. 
Prioritnou  úlohou pre rok 2001 bola tvorba, správa a ochrana zbierkového fondu, od ktorej  
sa odvíjajú všetky ďalšie činnosti SNM.  
Akvizičnú činnosť, ktorá je nosnou činnosťou múzea orientovalo SNM v zmysle PHÚ stanovených 
na rok 2001 na splnenie jej základnej myšlienky, ktorou je dosiahnutie komplexnej  múzejnej 
dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti, s rešpektovaním súčasného kvantitatívneho  
a kvalitatívneho stavu zbierkových fondov špecializovaných múzeí. Vzhľadom na to, že táto úloha 
má dlhodobý charakter a je ju možné dosiahnuť len postupnými krokmi, v roku 2001 sa akvizičná 
činnosť zameriavala  na oblasť získavania predmetov využiteľných pre pripravovanú expozičnú a 
výstavnú činnosť, zbierkových predmetov ohrozených vývozom do zahraničia a osobitne na 
dokumentáciu súčasnosti a to tak v spoločenských ako aj v prírodných vedách. V priebehu roka 
sa zbierky získavali všetkými spôsobmi stanovenými vyhláškou MK SR č. 342/1998 Z.z. a možno 
konštatovať,že podobne ako v minulých rokoch pribudlo do SNM mnoho nových hodnotných 
prírastkov. Za všetky možno spomenúť nákup 54 ks predmetov z umelecko – historickej Justovej 
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zbierky, na kúpu ktorej vyčlenilo osobitné prostriedky MK SR  pre Historické múzeum a do 
Prírodovedného múzea pribudla o.i. vzácna  entomologická kolekcia,významná 
z dokumentačného a vedeckého hľadiska  obsahujúca rozsiahly typový materiál zo zaniknutých 
lokalít. 
Celkove SNM získalo v priebehu roka  2001 do svojich zbierok 31 655 ks zbierkových predmetov, 
čo predstavuje 1400 prírastkových čísiel. Vlastným zberom  sa získalo 9597 ks , kúpou 12 003 ks. 
za Sk,  darom 9371  ks a výmenou 691 ks zbierkových predmetov. Celkový stav zbierkového 
fondu SNM k 31.12.2001 je 3 239 379 ks zbierok, čo predstavuje  387 279 prírastkových čísiel. 
 

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 188 6 249 132 5 762 11 32 44 453 1 2 
História 409 732 0 0 160 474 214 230 35 35 
Národopis 310 348 0 0 91 128 218 219 1 1 
Dejiny umenia 138 182 6 6 122 153 7 8 3 15 
Dejiny hudby 97 162 0 0 2 33 92 126 3 3 
Numizmatika 7 265 0 0 3 3 3 261 1 1 
Iné 126 157 0 0 30 61 96 96 0 0 
Spoločenské vedy spolu 1 275 8 095 138 5 768 419 884 674 1 393 44 57 
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 6 15 0 0 6 15 0 0 0 0 
Paleontológia 9 708 0 0 7 572 2 136 0 0 
Botanika 17 1 334 5 537 5 190 4 430 3 177 
Zoológia 90 21 046 21 3 292 4 10 342 65 7 412 0 0 
Antropológia 3 457 0 0 0 0 0 0 3 457 
Prírodné vedy spolu 125 23 560 26 3 829 22 11 119 71 7 978 6 634 
Prírastky spolu 1 400 31 655 164 9 597 441 12 003 745 9 371 50 691 
 
 
 

evidencia zbierok 
 V knihe prírast. zaevidované Skatalogizované Úbytok v danom roku 
Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks 
Archeológia 130 683 143 280 161 627 160 869 462 462 
História 51 045 100 818 86 395 105 603 5 5 
Národopis 120 536 132 038 127 376 129 954 79 79 
Dejiny umenia 36 627 48 657 37 938 47 369 13 13 
Dejiny hudby 4 406 93 501 91 013 91 120 15  15 
Numizmatika 5 081 92 997 111 890 112 381 0 0 
Iné 25 103 25 362 25 127 25 580 1 1 
Spoločenské vedy spolu 373 481 636 653 641 366 673 876 575 575 
Dejiny techniky 0 0 0 0 0 0 
Geológia 646 755 646 755 0 0 
Mineralógia – petrografia 2 142 24 465 23 766 24 869 0 0 
Paleontológia 976 356 695 25 562 351 747 0 0 
Botanika 764 468 728 749 465 936 3 58 
Zoologia 9 100 1 743 950 17 646 1 735 823 22 92 
Antropológia 170 8 133 8 682 8 682 0 0 
Prírodné vedy spolu 13 798 2 602 726 77 051 2 587 812 25 150 
Zbierky spolu k 31.12. 387 279 3 239 379 718 417 3 261 688 600 725 
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Je pochopiteľné, že v centre pozornosti takéhoto množstva zbierkových predmetov je ich  
odborné spracovanie a ochrana. 
V priebehu roka 2001 sa pokračovalo v odbornej evidencii zbierkových predmetov v zmysle 
Vyhlášky 342/1998 a to tak klasickou formou ako aj formou alternatívnej evidencie. Rovnaký 
dôraz sa kládol  aj na  retrospektívnu konverziu údajov do elektronickej podoby v kvantite 
stanovenej PHÚ jednotlivých špecializovaných múzeí SNM. Národné múzejné centrum 
pokračovalo  v experimentálnom overovaní vytvárania centrálnej databázy zbierkových predmetov 
I. kategórie doposiaľ spracovaných formou alternatívnej evidencie v múzeách SR a pokračovalo 
tiež v preverovaní a sfunkčnení modulov Export  - Import projektu AMIS v rámci siete múzeí.  
Všetky špecializované múzeá pokračovali v rámci svojich materiálnych a personálnych možností  
vo fotodokumentácii zbierok , či už klasickou, alebo digitálnou formou. Prírastok vo 
fotodokumentácii zbierok predstavuje 8027 ks, a celkový počet je 374 857 ks, čo je stav ešte stále 
nepostačujúci k jestvujúcemu  počtu zbierkových predmetov. V priebehu roka sa vysporiadavali 
rozdiely vyplývajúce z generálnej inventarizácie zbierkových predmetov u tých špecializovaných 
múzeí, kde bolo jej ukončenie plánované do konca roka 2000 v zmysle príkazu GR SNM a 
pokračovalo sa v jej uskutočňovaní v múzeách, kde je ukončenie plánované na koniec t.r. 
Priebežne boli na MK SR predkladané žiadosti na vyradenie zbierkových predmetov z evidencie, 
z ktorých väčšina bola posúdená ako opodstatnená a bol daný súhlas na vyradenie.  
V oblasti odbornej ochrany zbierkového fondu sa činnosť špecializovaných múzeí SNM 
zameriavala na zabezpečenie permanentnej kontroly zdravotného stavu zbierkových predmetov 
vrátane dezinsekcie a priebežným monitorovaním priestorov, v ktorých sa zbierky nachádzajú, 
pretože v mnohých priestoroch, najmä v depozitároch sú klimatické podmienky veľmi nepriaznivé, 
pričom    najmä teplotné a vlhkostné pomery spôsobujú nenapraviteľnú deštrukciu zbierok. Tak je 
to napr. v depozitárnych priestoroch na Vajanského nábr., v archeologickom depozitári na 
Žižkovej ul. 12, v niektorých depozitároch v Etnografickom múzeu v Martine, osobitne 
v provizórnej hale v Trebostove, ale aj ďalších. Vedenie SNM za účinnej finančnej podpory MK 
SR prijalo konkrétne opatrenia na postupné odstraňovanie týchto nedostatkov, realizácia ktorých 
zlepší situáciu v tomto smere do konca roka 2001. 
Určité pozitívne kroky sa uskutočnili už v priebehu minulého roka a pokračovali v priebehu roka 
2001 a to najmä v súvislosti s celkovou rekonštrukciou Klenotnice na Bratislavskom hrade, ktorá 
bola v hodnotenom období opätovne sprístupnená verejnosti. 
Pred definitívnym ukončením je zaraďovanie zbierkových predmetov Historického múzea  
do novorekonštruovaných depozitárov, spracoval sa nový lokalitný program uloženia zbierok SNM 
– Etnografického múzea, ktorého realizácia je však závislá od ukončenia stavebných prác objektu 
z Moškovca v MSD, kde by sa mala premiestniť podstatná časť zbierok z Trebostova. Úspešne 
pokračuje dislokácia zbierkového fondu nábytku SNM – Múzeum Červený Kameň, do nových, 
klimaticky a bezpečnostne upravených depozitárov v hradnom paláci. Nepodarilo sa zabezpečiť 
presťahovanie zbierok Múzea židovskej kultúry a Hudobného múzea do Brähmarovej kúrie, ktorá 
nie je zatiaľ, vzhľadom na nepredvídané rozsiahle stavebné úpravy, pripravená k stanovenému 
využívaniu. 
 
Podľa fyzických a finančných možností sa uskutočňovalo ošetrovanie zbierok reštaurovaním, 
konzervovaním a preparovaním. V hodnotenom období sa vlastnými prostriedkami a silami 
podarilo reštaurovať, konzervovať či preparovať 8054 ks zbierkových predmetov, dodávateľsky 
2684 ks  za Sk čo je žiaľ k celkovému počtu zbierok zanedbateľná čiastka. Táto činnosť práce 
SNM je však veľmi náročná tak z hľadiska finančného zabezpečenia, ako aj nárokov na 
personálne vybavenie kvalifikovanými pracovníkmi a v neposlednom rade aj na materiálno – 
technickú vybavenosť jednotlivých pracovísk.  
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ochrana zbierkových predmetov 
 
Múzeum Betliar 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 5 100,0 čiastočne áno 
 Výstavné priestory 164,5 nie áno 
 Depozitárne priestory 320,7 nie áno 
 Pracovne 454,0 nie áno 
 Prednáškové miestnosti 89,5 nie áno 
 Dielne a laboratóriá 296,0 nie áno 
 Iné priestory 4 937,5 čiastočne 
 Spolu 11 362,2 - - 
 
Múzeum Bojnice 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
  Expozičné priestory  2 870,0 áno áno 
 Výstavné priestory 600,0 áno áno 
 Depozitárne priestory 647,0 áno áno 
 Pracovne 609,0 áno áno 
 Prednáškové miestnosti 115,0 áno áno 
 Dielne a laboratóriá 237,0 áno áno 
 Iné priestory 947,0 áno áno 
 Spolu 6 025,0 -- 
 
Archeologické múzeum 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 423,0 áno áno 
 Výstavné priestory 644,0 áno áno 
 Depozitárne priestory 608,0 áno áno 
 Pracovne 285,0 áno áno 
 Prednáškové miestnosti 49,0 áno áno 
 Dielne a laboratóriá 180,0 áno áno 
 Iné priestory 126,0 áno áno 
 Spolu 2 315,0 - - 
 
Historické múzeum 
Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 0,0 nie nie 
 Výstavné priestory 2 532,4 nie čiastočne 
 Depozitárne priestory 1 619,0 nie áno 
 Pracovne 831,0 nie áno 
 Prednáškové miestnosti 0,0 nie nie 
 Dielne a laboratóriá 227,0 čiastočne áno 
 Iné priestory 1 940,0 áno čiastočne 
 Spolu 7 149,4 - - 
 
Hudobné múzeum 
Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 100,0 nie nie 
 Výstavné priestory 729,0 áno áno 
 Depozitárne priestory 696,0 nie čiastočne 
 Pracovne 207,0 nie nie 
 Prednáškové miestnosti 0,0 
 Dielne a laboratóriá 60,0 nie áno 
 Iné priestory 310,0 nie čiastočne 
 Spolu 2 102,0 - - 
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Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 103,5 áno áno 
 Výstavné priestory 0,0 
 Depozitárne priestory 37,4 áno áno 
 Pracovne 61,2 áno nie 
 Prednáškové miestnosti 0,0 
 Dielne a laboratóriá 0,0 
 Iné priestory 49,6 áno nie 
 Spolu 251,7 - - 
 
Múzeum židovskej kultúry 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 917,2 čiastočne áno 
 Výstavné priestory 0,0 
 Depozitárne priestory 78,0 áno áno 
 Pracovne 73,5 čiastočne čiastočne 
 Prednáškové miestnosti 0,0 
 Dielne a laboratóriá 13,0 nie nie 
 Iné priestory 131,7 čiastočne čiastočne 
 Spolu 1 213,4 - - 
 
Prírodovedné múzeum 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 1 892,0 áno áno 
 Výstavné priestory 0,0 
 Depozitárne priestory 1 667,0 áno áno 
 Pracovne 310,0 áno nie 
 Prednáškové miestnosti 190,0 áno áno 
 Dielne a laboratóriá 147,0 áno áno 
 Iné priestory 96,0 áno nie 
 Spolu 4 302,0 - - 
 
Múzeum Červený Kameň 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 2 051,2 áno áno 
 Výstavné priestory 513,5 áno áno 
 Depozitárne priestory 3 316,7 áno áno 
 Pracovne 261,6 čiastočne čiastočne 
 Prednáškové miestnosti 41,7 nie nie 
 Dielne a laboratóriá 0,0 nie nie 
 Iné priestory 1 177,2 čiastočne čiastočne 
 Spolu 7 361,9 - - 
 
Etnografické múzeum 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 171 909,0 áno áno 
 Výstavné priestory 698,0 áno áno 
 Depozitárne priestory 1 812,0 áno áno 
 Pracovne 701,0 áno áno 
 Prednáškové miestnosti 192,0 áno áno 
 Dielne a laboratóriá 296,0 áno áno 
 Iné priestory 2 364,0 áno áno 
 Spolu 177 972,0 - - 
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Múzeum A. Kmeťa 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 335,0 nie áno 
 Výstavné priestory 377,0 nie čiastočne 
 Depozitárne priestory 256,0 áno áno 
 Pracovne 160,0 čiastočne nie 
 Prednáškové miestnosti 0,0 nie 
 Dielne a laboratóriá 63,0 áno áno 
 Iné priestory 49,0 
 Spolu 1 240,0 - - 
 
Múzeum SNR Myjava 
 Ochrana zbierkového fondu Plocha (m2) EPS EZS 
 Expozičné priestory 620,0 áno áno 
 Výstavné priestory 60,0 áno áno 
 Depozitárne priestory 63,0 áno áno 
 Pracovne 43,0 áno áno 
 Prednáškové miestnosti 84,0 áno áno 
 Dielne a laboratóriá 25,0 áno áno 
 Iné priestory 156,0 áno áno 
 Spolu 1 051,0 - - 

 
V oblasti expozičnej činnosti sa pozornosť sústreďovala na odbornú prípravu nových 
prírodovedných, spoločenských a národopisných expozícii. Uskutočnila sa príprava a realizácia 
expozície venovanej slovenským väzňom v koncentračnom tábore v Ravensbrűcku, kde bola  
aj inštalovaná. Pokračovalo sa v reinštaláciach, odbornom dopĺňaní a technických úpravách 
existujúcich expozícii, z ktorých najrozsiahlejšia je celková reinštalácia expozície „Príroda Turca“ 
v SNM – Múzeum Andreja Kmeťa v Martine, rozdelená do II. etáp. V súčasnosti  je v SNM 
inštalovaných 41 expozícií, z toho 10 prírodovedných, 30 spoločensko – vedných a 1 skanzen.  

 
expozičná činnosť 

 
Múzeum Betliar 

Názov expozície         Adresa   Rok      Katalóg                       
Druh 
 
Mauzóleum                       Krásnohorské Podhradie                      1947                                     
 spoločenskovedná 
Hradná expozícia                 Krásna Hôrka                                     1989                                      
 spoločenskovedná 
Bytová kultúra šľachty             Betliar                                           1994                                      
 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                      Druh 
 
Zámocká expozícia                       SNM - Múzeum Bojnice                 1982     sprievodca po expozícii    spoločenskovedná 
 
Spoločenskovedné expozície: 1 Expozície v prírode: 0                                                       Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0                                                  Celkový počet expozícií: 1 
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Archeologické múzeum 
                 Názov expozície                       Adresa                                Rok                       Katalóg                        Druh 
 
Klenoty dávnej minulosti Slovenska      Bratislava – hrad                    1988               Klenoty dávnej     spoločenskovedná 
                                                                                                                                        minulosti Slovenska 
Antika v zbierkach AM SNM,               Žižkova 12                            1992                      nie               spoločenskovedná 
 
Spoločenskovedné expozície: 2 Expozície v prírode: 0                                                       Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0                                                  Celkový počet expozícií: 2 
 
Historické múzeum 
                 Názov expozície                       Adresa                                Rok                       Katalóg                        Druh 
 
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                             Bratislava – hrad                       1995                          nie                spoločenskovedná 
 
Spoločenskovedné expozície: 4 Expozície v prírode: 0                                                       Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0                                                  Celkový počet expozícií: 4 
 
Hudobné múzeum 
              Názov expozície                        Adresa                                 Rok                        Katalóg           Druh 
 
Pamätník L.v.Beethovena,                      Dolná Krupá                            1992                          nie          spoločenskovedná 
Dedičstvo hudobných nástrojov             Bratislava                                 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 Druh 
 
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 Druh 
 
Expozícia judaík zo zbierky                            Švermova ul.32, Prešov      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., Trnava 1994 nie  spoločenskovedná 
Stála expozícia judaík v Malej synagóge        Dlabačova ul.15, Žilina 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        Druh 
 
Fauna morí                                                 SNM, Vajanského n. 2 1986      Fauna morí, 8000 ks    
 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  
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             4000 ks 
Fauna Slovenska                                       SNM, Vajanského n. 2       1990                   nie                    
 prírodovedná 
Huby okolo nás                                         SNM, Vajanského n. 2        1990   Huby okolo nás 8000 ks    
 prírodovedná 
Pravek života                                             SNM, Vajanského n. 2      1990     Pravek života 4000 ks     
 prírodovedná 
Klenoty Zeme                                            SNM, Vajanského n. 2     1994     Klenoty Zeme 4000 ks   
 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 Druh 
 
Expozícia historického nábytku                                     MČK                   1997                 nie                    
spoločenskovedná 
Hradná obrazáreň                                                           MČK                     1997                 nie                    
spoločenskovedná 
 
Spoločenskovedné expozície: 2 Expozície v prírode: 0                                                 Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0                                             Celkový počet expozícií: 2 
 
Etnografické múzeum 
                     Názov expozície Adresa Rok Katalóg Druh 
 
Múzeum Slovenskej dediny                        Jahodnícke hája Martin 1968                                      expozícia v 
prírode 
Múzeum Martina Benku                             Kuzmányho 34,   Martin 1973   Sprievodca po MMB   spoločenskovedná 
Človek a materiál                                        SNM-EM Malá Hora 2,MT 1974                                        spoločenskovedná 
Človek a odev                                             SNM-EM Malá Hora 2,MT 1975                                        spoločenskovedná 
Človek a pôda                                             SNM-EM Malá Hora 2,MT       1975                                    
 spoločenskovedná 
Múzeum Karola Plicku                             Blatnica, okr.    Martin              1988                           spoločenskovedná 
Dokumentačné centrum českej kultúry    Moyzesova 11, Martin 1999                                    
 spoločenskovedná 
na Slovensku  
 
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 Druh 
 
Príroda Turca                                                              SNM-MAK              1979      
prírodovedná 
Kmetianum                                                                 SNM-MAK              1998      
prírodovedná 
 
 Spoločenskovedné expozície: 0 Expozície v prírode: 0                                                       Nové expozície: 0 
 Prírodovedné expozície: 2 Pamätné izby: 0                                                   Celkový počet expozícií: 2 
 
Múzeum SNR Myjava 
                     Názov expozície Adresa Rok Katalóg Druh 
 
Expozícia domu pani  Koléniovej                 NKP, Štúrova 2, Myjava   1968nie                spoločenskovedná 
Expozícia Slovenských národných rád         Štúrova 2, Myjava 1968        Múzeum SNR,        
 spoločenskovedná 
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                                                                                                                                      skladačka 10000ks 
Expozícia Múzea M.R.Štefánika                 Košariská                             1990                nie              
 spoločenskovedná 
Exp. Kult.-lit. tradície Myjavy+gal.              Štúrova 2, Myjava                  1997                                    
 spoločenskovedná 
časť Bednára 
    
Spoločenskovedné expozície: 4 Expozície v prírode: 0                                                  Nové expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby: 0                                             Celkový počet expozícií: 4 
 
SNM spolu 
Spoločenskovedné expozície: 30 Expozície v prírode: 0                                                  Nové expozície: 
0 
Prírodovedné expozície: 10 Pamätné izby: 0                                            Celkový počet expozícií: 
41 
 
V oblasti výstavnej činnosti sa v hodnotenom období realizovalo 130 výstav. Z toho bolo 84 
výstav vlastných a 46 prevzatých z iných múzeí, či príbuzných inštitúcií. 9 výstav bolo vyvezených  
do zahraničia a 6 výstav bolo zo zahraničia dovezených. Z najvýznamnejších výstavných aktivít 
treba spomenúť inštaláciu výstavy „ Cesta dejinami“ na Bratislavskom hrade, „Skamenené more“, 
„Tropická šou“, „Turiec v ľudovej kultúre“, „Premeny skla“, „Martin Benka – výber z tvorby“, „Izrael 
a my“, „Textílie juhoamerických indiánov“, „100. rokov dizajnu“ a ďalšie, ktoré mali významný 
ohlas u verejnosti. 
Z výstav vyvezených do zahraničia to boli tri výstavy Múzea kultúry karpatských Nemcov, 
inštalované v SRN a Rakúsku, predĺženie výstavy „Poklady ľudového umenia Slovenska“ v Ríme 
a jej koncom júna realizovaná repríza v SRN,“ Chatam Sofer“ v USA , účasť SNM na výstave  
„Stred Európy okolo roku 1000“ v Berlíne a príprava na jej inštaláciu v Bratislave v roku 2002. Aj 
v období r.2001 darilo realizovať efektívne reprízovanie 21 výstavných podujatí a to tak medzi 
jednotlivými špecializovanými múzeami SNM, ako aj v rámci siete múzeí SR. SNM sa zúčastnilo 
tak ako každý rok na veľtrhu Slovakiatour a svojimi exponátmi sa podieľalo na významných 
zahraničných a domácich výstavách iných múzejných inštitúcií. 
 

výstavná činnosť 
 
Múzeum Betliar 
 Názov výstavy, autor scenára                                             Inštalácia                                     Katalóg                      Druh 
 
Textílie bolívijských Indiánov Betliar, V. - IX.                                 nie                            prevzatá 
Andrássyovci na Gemeri Budapest,X-XI                              skladačka        vyvezená, vlastná 
Krása historickej výšivky Rožňava, III. - IV.                              nie                               repríza 
Stolovanie v 18. a 19. storočí Bojnice VII. - IX.                               nie                               repríza 
 
Celkový počet výstav: 4 
 
Archeologické múzeum 
Názov výstavy, autor scenára                                      Inštalácia                                              Katalóg                                   Druh 
 
Najstaršie dejiny Devínskej Novej Vsi,  Farkaš-Turčan Devínska N. Ves                 nie
 vlastná 
Pamätník plynúceho času, Bartík Žižkova 12                 nie
 vlastná 
Pravek Zohora, Farkaš-Turčan Zohor                 nie
 vlastná 
Slovensko pred Veľkou Moravou, Turčan Žižkova 12                nie
 vlastná 
Slovensko v dobe Caesara, Turčan-Bazovský Žižkova 12                 nie
 vlastná 
Stredoveká kuchyňa v archeologických                                 Žižkova 12                 nie
 vlastná 
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nálezoch, Furyová-Vallašek  
Z dávnej minulosti Mlynskej doliny                                       Žižkova 12                nie                       vlastná 
v Bratislave, Egyházy-Farkaš        
Stredoveká zbraň a zbroj,  Furyová-Vallášek Novohradské múzeum               nie               
 repríza 
Stredoveké remeslá, Furyová-Vallašek Novohradské múzeum                nie
 repríza 
 
Celkový počet výstav: 9 
 
 
Historické múzeum 
Názov výstavy, autor scenára                                               Inštalácia                                 Katalóg            Druh 
 
Lesk a bieda múzeí BH, 17.5.                          nie                     
prevzatá 
Konope, konope, Botík J. Spolok Slovákov,13.10.              nie                     vlastná 
Kovačické obloky, Botík J. Slov.poisťovňa,december             nie
 vlastná 
Krehká krása, Rákoczyová  E., Janovičková M.                BH, júl-december                        nie
 vlastná 
Nostalgia EXPO, Hasalová E., Kurincová E.,                    Dom umenia,29.11.- 2.12.             nie
 vlastná 
Mrázová M. 
Odviate časom, Botík J. SNM,13.2.-13.3.                nie      
 vlastná 
V záhrade pokoja, Botík J., Danterová I. SNM, október-november       publikácia
 vlastná 
Dejiny Slovenska, Kurincová E. Brusel, jún-júl       nie         vlastná - vyvez. 
Slovenské Vianoce v Madelaine, Mrázová M.                  Paríž, december-január                       nie         vlastná - vyvez.  
Obrazy spod Vysokých Tatier, Botík J.                             Nitra, máj-júl                                  nie
 repríza 
V krajine totemových stĺpov, Botík J. R.Sobota,8.6.-30.9.                    nie
 repríza 
 
Celkový počet výstav: 11 
 
 
Hudobné múzeum 
Názov výstavy, autor scenára                                            Inštalácia                                 Katalóg                               Druh 
 
Cikkerov svet Tálie - v spolupráci                                               Bratislava - Hrad slovensko-anglický           prevzatá 
s Divadelným ústavom   
  
Celkový počet výstav: 1 
 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov výstavy, autor scenára                                                    Inštalácia                             Katalóg                                        Druh 
 
Spišskonemeckí podnikatelia a umelci, Klein Poprad, 28.9.-30.10.                   nie                   prevzatá 
Um. hist. pamiatky Slovenska  v kresbách Karola         Viedeň, 9.5.-5.6.                   nie                   prevzatá 
Királyho, Klein  
10. výročie spolku karpatských nemcov,                        Handlová, 13.5.-26.5.                       nie                     vlastná 
Poss, Horváthová                                   
225 rokov Pressburger Zeitung, Horváthová, Poss Bratislava, 24.1.-9.2.                           áno                  vlastná 
Die Deutschen in der Slowakei, Pöss - Horváthová Mníchov, 8.3.-9.3. áno   vyvezená, vlastná 
Kamenina zo zbierok MKKN, Horváthová Bratislava, 15. 1.- áno
 vlastná 
Nemecké vianoce, Horváthová Bratislava, 6.12.-15.1. nie
 vlastná 
Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, Poss Bratislava, 17.9.-31.12. nie
 vlastná 
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Sochár Jozef Damko, Poss, Horváthová Bratislava, 27.3.-25.4. áno
 vlastná 
Spiš na historických mapách, Klein Gelnica, 12.10.-14.12. nie
 repríza 
Spiš na starých mapách, Klein Stará Ľubovňa, 1.1.-30.4. nie
 repríza 
Z tradície smaltov na Slovensku, Horváthová Bratislava, 28.11- nie
 vlastná 
Karpatskí Nemci očami výtvarníkov, Horváthová Karlsruhe, 1.6.-4.6. nie   vlastná, vyvezená. 
Nemci na Slovensku, Poss                                            Košice, 4.10-31.10.                              nie repríza 
Celkový počet výstav: 14 
 
Múzeum židovskej kultúry 
Názov výstavy, autor scenára Inštalácia            Katalóg                   Druh 
 
Ch. LINGG, Dr. S. SCHABER:  
Únava národov zabudnutých                                   1.2.01 - 10.3.01 BA nie    prevzatá, dovezená  
Izrael - Krajina troch náboženstiev                                 4.12.00 - 7.1.01 BA                         nie    prevzatá, dovezená 
Izrael a my                                                                  26.4.01 - 31.5.01 BA                       nie    prevzatá, dovezená 
Jaroslav KLENOVSKÝ:  
Židovské pamiatky Moravy a Sliezska                           15.3.01 - 23.4.01 BA                         nie   prevzatá, dovezená 
Wilfried SAUR:  
Kafkove denníky                                                          19.10.00 - 14.1.01 BA                       áno   prevzatá, dovezená 
Nosili by Dávidovu hviezdu                                          19.10.00 - 14.1.01 BA                       nie    prevzatá, dovezená  
Architekt Oskar Winkler 6.11.01 - 25.11.01 BA                  skladačka vlastná 
Dan NATAF:  
Tri náboženstvá v Jeruzaleme 10.9.01-10.10.01 BA nie vlastná 
Dni židovskej kuchyne a kultúry 10.4.01 - 12.4.01 S.Smok. nie vlastná 
Imrich WEINER-KRÁĽ 30.8.01-14.10.01 BA nie repríza 
Ján MÓZER: Šiesty znak 30.8.01 - 31.1.02 nie vlastná 
Ľubomír RAPOŠ: V žalmoch šepkané slová... 8.10.01 - 25.11.01 BA nie vlastná 
Shraga WEIL 8.2.01 - 15.3.01 Humenné nie repríza 
Slovenskí väzni v koncentračnom tábore Ravensbruck 24.4.2001 BA nie vlastná 
Spravodlivým medzi národmi 9.9.01 B. Bystrica                        skladačka vlastná 
Viera a Darina BEBJAKOVÉ:  
Spomienky na Izrael 30.10.01 - 25.11.01 BA                nie vlastná 
Chatam SOFER                                                           1.1.01 - 31.12.01 USA                nie      vlastná, vyvezená 
Viera KAMENICKÁ: Chatam Sofer                              22.11.01 Izrael                               nie      vlastná, vyvezená
  
Celkový počet výstav: 18 
 
Prírodovedné múzeum 
Názov výstavy, autor scenára                                          Inštalácia                                        Katalóg                                  Druh 
 
Človek a rastliny, Removčíková O., Vozárová M.           SNM, BA, 28.5.-19.8.                  nie              prevzatá 
Plánky, Uhlířová J., Šubová D. SNM, BA, 20.9.-18.11. nie                  prevzatá 
Skamenené more, Gregorová R., Ďurišová A.,                 SNM, BA, 15.3.-20.5.       Zkamenelé more     prevzatá, dovezená 
Činčurová E.  
Huby 2001, Kautmanová I. SNM, BA, 9.-11.10. nie vlastná 
Náš život pri rieke, Uhlířová J. SNM, BA, 22.4.-20.5. nie vlastná 
Niva Moravy očami detí, Janský V., Uhlířová J., SNM, BA, 22.4.-20.5. nie vlastná 
Nivou Moravy, Uhlířová J., Kautman J., Janský V. SNM, BA, do  31.3.                    Nivou Moravy,         vlastná 
                                                                                                                                                          600 ks  
Príroda Dunaja, kolektív pracovníkov PM Loď Kriváň, BA, od  1.5. nie vlastná 
Tropická šou, Vozárová M., Kautmanová I. SNM, BA,16.1.-21.1. nie vlastná 
Lišajníky - ohrozené partnerstvo, Lisická E., Pišút I. MAK, Martin, 12.4.-29.6.                     nie repríza 
Lišajníky - ohrozené partnerstvo, Lisická E., Pišút I. TM, Levice, 15.1.-25.3. nie repríza 
Motýle zblízka, Janský V., Kautman J. OM, D. Kubín, 15.1.-25.2.                    nie              repríza 
Rastliny aj zabíjajú, Vozárová M., Kautmanová I. SMOPaJ, LM, 20.9.-20.11.          Chceme žiť bez     repríza 
                                                                                                                                                               drog 
Tvary neživej prírody - dotykom a pohľadom,  MŠP, Levoča, 12.9.-30.10.            Rozmanitosť     repríza 
Nelišerová E.                                                                                                                           tvarov než.prír.,100 ks  
 Celkový počet výstav: 14 
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Múzeum Červený Kameň 
Názov výstavy, autor scenára                                                 Inštalácia                                 Katalóg                       Druh 
 
Príbeh času-výstava - PhDr.Pivovarčiová, Mgr.Bauerová                  MČK                                      nie
 vlastná 
Celkový počet výstav: 1 
 
 
Etnografické múzeum 
Názov výstavy, autor scenára                                                Inštalácia                                            Katalóg                     Druh 
Dom Boží, dom ľudí EM, september-november                           nie              prevzatá 
Krása čipky MSD, jún-trvá                                             nie                   prevzatá       
Od Benku po súčasnosť EM, december-trvá                                     nie                   prevzatá 
Pani Masaryková DCČK,apríl-júl                                            nie                   prevzatá 
Premeny skla EM,február-máj                                           nie                   prevzatá 
Slovenská grafika EM,máj-júl                                                  nie                   prevzatá 
Výstava prác mentálne postihnutých detí EM, jún                                                       nie                   prevzatá 
Cesta dejinami, Dr.E.Králiková VM Ke; SNM Ba, máj-trvá              Cesta dejinami repríza 
                                                                                                                                                           1000 ks 
Drevený kostol z Rudna, A.Reťkovská MSD,apríl-máj                                            nie vlastná 
Drotárske impresie, Dr. Ferklová FF Východná, júl                                        nie vlastná 
Keramička Jitka Petrikovičová, Dr. Zelinová DCČK, júl-november                                  nie vlastná 
Krídla poézie Blanky Votavovej DCČK, december-trvá                                nie vlastná 
Martin Benka a Jánošíkov kraj, Mgr. Oláhová MKS Terchová, august                               nie vlastná 
Martin Benka-výber z tvorby, Mgr.A.Oláhová SNM Ba, jún-august                                   nie vlastná 
Metamorfózy hliny. Keramická tvorba                              EM, júl-trvá                áno vlastná 
Jitky Petrikovičovej,Doricová    
Muž, ktorý veril ..., Dr. Králiková Múzeum SNR,  júl-sept.                 nie                   repríza 
Turiec v ľudovej kultúre, Dr.Mintalová, Dr.Pančuhová, EM, máj-trvá            skladačka vlastná 
Žili v našom meste, Dr. Králiková KC Mt, november-dec.                            nie vlastná 
Karol Plicka - výber z tvorby, Dr Ferklová                      SNM Bratislava,júl-sept.                            nie            repríza 
Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť,                     HM Budapešť,nov.-trvá                         skladačka             vlastná
 Dr.Ferklová,Pančuhová  
Poklady ľudovej kultúry na Slovensku, kol.autorov          Nemecko, jún-november                       katalóg      vlastná, vyvezená 
Celkový počet výstav: 21 
 
 
Múzeum A. Kmeťa 
Názov výstavy, autor scenára                                           Inštalácia                                Katalóg                               Druh 
 
Anton Kocian pedagóg.,prírod.,múzejník Ul.A.Kmeťa, 14.2.-15.3.            nie                
 prevzatá 
Drevená hračka a drotárske umenie Exp.Vrútky, 14.9.-30.11.                         nie                    
 prevzatá 
Jaskyne a jaskyniarstvo Exp.Vrútky, 26.4.-23.5.                           nie                    
 prevzatá 
Klapot kolies na ocel.šínach Exp.Vrútky, 15.1.-6.3.                             nie                    
 prevzatá 
Letec.,plastik. a pap.modely Exp.Vrútky, 10.3.-28.3.                           nie                    
 prevzatá 
Mesto Vrútky včera, dnes a zajtra Exp.Vrútky, 31.5.-26.6.                           nie                    
 prevzatá 
Posád. prehliadka ZUČ a ZTŠ voj.útvarov Martina Ul.A.Kmeťa,19.3.-8.4.                            nie                    
 prevzatá 
Poštová história a začiatky filatelie na Slovensku Ul.A.Kmeťa, 1.7.-23.9.                           nie                    
 prevzatá 
Svetový deň mokradí Ul.A.Kmeťa, 2.2.-16.2.                           nie                    
 prevzatá 
Vedecká hračka Ul.A.Kmeťa, 23.10.-30.-11.                    nie                   
 prevzatá 
Vedecká hračka Exp.Vrútky, 3.7.-28.8.                             nie                   
 prevzatá 
Z výtvar.diel jubilejúceho A.Slačku Ul.A.Kmeťa, 24.1.-10.2.                         nie                   
 prevzatá 
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Klub.výstava pošt.známok KMF-S-204 Martin,                Ul.A.Kmeťa, 10.6.-26.6.                         nie
 vlastná 
Straka,V.  
Prežili rok 2000 ?, Astaloš,B., Straka,V.,                          Ul.A.Kmeťa, 21.7.-8.6.                       nie
 vlastná 
Škovirová,K.   
Z nových prírastkov múzea, Siekliková,T., Feťko,D.,  
Volnová,K. Ul.A.Kmeťa, 5.10.-trvá                        nie
 vlastná 
Z Révaiovských zbierok, Lacko R., Papco,J.                   Ul.A.Kmeťa, 18.7.-trvá nie                
 vlastná 
Celkový počet výstav: 16 
 
Múzeum SNR Myjava 
Názov výstavy, autor scenára                                           Inštalácia                                              Katalóg                                  Druh 
 
Motýle sveta, autor: Rakšány, komisár: Mgr. Landová M-SNR:14.2.-20.3.2001                     nie               
 prevzatá  
II. Bienále myjavských výtvarníkov,  M-SNR:14.1.-12.2.2001 nie                  
 vlastná 
námet-zostavovateľ:Landová 
Myjavské čriepky, autor:Mgr. Landová M-SNR: 25.3-21.4.2001                          nie
 vlastná 
Maľované pesničky, námet, zostavovateľ:                 M-SNR:24.4.-15.5.2001                          nie
 vlastná 
Mgr. Landová  
Zvonka a znútra, autor, zostavovateľ:                       M-SNR:18.5.-28.6.2001            Bulletin folklórne     
 vlastná 
Mgr. Landová                                                                                                                          slávnosti 2001  
 Výber z tvorby O. Plačkovej , autor:                    M-MRŠ: 14.9.-1.10.2001                  nie             
 vlastná 
Mgr. Landová                                                 
Vianoce v pohybe, autor, zostavovateľ:                     M-SNR: 13.11.-6.1.2002                   nie               
 vlastná 
Mgr. Landová  
Rozprávka z hliny ,autor: Mgr. Landová M-SNR: 7.9.-28.10.2001 nie              
 vlastná 
Rozprávka z hliny (časť výstavy), autor:                           M-MRŠ: 7.8-16.8.2001                        nie                
 repríza 
Mgr. Landová  
  
Celkový počet výstav: 9 
 
 
Riaditeľstvo SNM – Útvar pre styk s verejnosťou 
Názov výstavy, autor scenára                                           Inštalácia                                              Katalóg                                  Druh 
 
SOGA, výstava spojená s aukciou    BA 16.3 – 20.3.2001  áno 
 prevzatá 
        BA 29.5. – 6.6.2001  áno 
 prevzatá 
        BA 26.9. – 2.10.2001  áno 
 prevzatá 
        BA 1.12. – 5.12.2001  áno 
 prevzatá 
Vladimír Ossif: Z cyklu moja biológia   BA 3.5. – 27.5.2001  nie  prevzatá 
100 rokov dizajnu na Slovensku    BA 13.6. – 23.9.2001  nie 
 prevzatá 
Z dejín meteorológie     BA 13.6. – 23.9.2001  nie 
 prevzatá 
José Coello: Výber z tvorby    BA 10.9. – 23.9.2001  nie  prevzatá 
Európa očami detí     BA 29.9. – 7.10.2001  nie  prevzatá 
Výber z diela CUKA SUK    BA 18.10. – 25.11.2001  nie  prevzatá 
Národná cena za dizajn     BA 29.11. – 6.1.2002  nie 
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 prevzatá 
Zima I., II.      BA 11.12. – 31.1.2002     nie 
 prevzatá 
 
Celkový počet výstav: 12 
 
 
Národné múzejné centrum 
Názov výstavy, autor scenára                                                       Inštalácia                                        Katalóg                Druh 
Slovakiatour ( v spolupráci s ostatnými múzeami) BA, Incheba, Január                                  nie                    vlastná 
Celkový počet výstav: 1 
 
Celkový počet výstav: 130 

 
 

Tak ako každý rok aj v roku 2001 dopĺňali expozičnú a výstavnú činnosť, rôzne sprievodné 
podujatia a produkty kultúrneho turizmu, ktoré sa tešia veľkej pozornosti návštevníckej verejnosti. 
SNM pripravilo v hodnotenom období 1517  takýchto podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 80 352 
návštevníkov. 
    V roku  2001 navštívilo SNM  789 987 návštevníkov, čo je  o cca 54 tisíc menej  ako v roku 
2000.   
 

 
návštevnosť a vstupné 

 
Múzeum Betliar 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
NKP kaštieľ Betliar 64 580 3 786 2 760 000 Sk 
NKP hrad Krásna Hôrka 66 137 2 135 2 926 180 Sk 
Mauzóleum Krásnohorské Podhradie 11 159 445 172 830 Sk 
Galérie - výstavy 11 049 11 049 0 Sk 
 
 Spolu 152 925 17 415 5 859 010 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Múzeum Betliar 

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

155 541 166 583 152 925 

z tohto: 
           neplatiaci 

19 176 29 307 17 415 

vstupné v Sk 4 983 615 4 576 455 5 859 010 

 
 
Múzeum Bojnice 
Názov sídla   Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
SNM - Múzeum Bojnice 215 099 38 089 12 229 000 Sk 
 
 Spolu 215 099 38 089 12 229 000 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Múzeum Bojnice 

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

200 068 202 060 215 099 

z tohto: 32 813 24 945 38 089 
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           neplatiaci 
vstupné v Sk 10 426 215 11 502 850 12 229 000 

 
 
Archeologické múzeum 
Názov sídla              Návštevníci celkom       z toho neplatiaci          Vstupné 
 
Klenotnica – Hrad                                        32 000 3 944 171 770 Sk 
Žižkova  12 - Antika + výstavy                       1 778 478 8 420 Sk 
 
 Spolu 33 778 4 422 180 190 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Archeologické múzeum  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

19 155 2 188 33 778 

z tohto: 
           neplatiaci 

25 570 856 4 422 

vstupné v Sk 138 655 10 610 179 390 

 
 
 
Historické múzeum 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
   
 Bratislavský hrad 71 812 11 905 1 499 980 Sk 
  
 Spolu 71 812 11 905 1 499 980 Sk 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Historické múzeum  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

64 674 69 728 71 812 

z tohto: 
           neplatiaci 

16 986 9 978 11 905 

vstupné v Sk 909 433 1 193 410 1 506 070 

 
 
Hudobné múzeum 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
Pamätník L.v. Beethovena 195 30 2 550 Sk 
Dedičstvo hudobných nástrojov 2 804 119 70 290 Sk 
Fragmenty z his. sláč. nást. - Cikkerov svet Tálie 2 435 0 146 100 Sk 
  
 Spolu 5 434 149 218 940 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Hudobné múzeum  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

73 714 74 317 5 434 

z tohto: 
           neplatiaci 

69 850 68 365 149 

vstupné v Sk 32 510 117 155 217 390 
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Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
MKKN,Žižkova 14, Ba 3 295 2 105 7 050 Sk 
 
 Spolu 3 295 2 105 7 050 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Múzeum kultúry karpatských Nemcov  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

1 102 1 252 3 295 

z tohto: 
           neplatiaci 

755 732 2 105 

vstupné v Sk 5 555 8 540 6 780 

 
 
 
Múzeum židovskej kultúry 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
Zsigrayho kúria, Židovská 17, Bratislava 11 200 10 221 29 850 Sk 
Expozícia Ing.E.Bárkánya Švermova 32, Prešov 7 480 5 351 25 290 Sk 
Exp. v Malej synagóge, Dlabačova 15, Žilina 3 205 2 830 1 875 Sk 
Exp. v trnaskej synagóge 9 510 9 510 0 Sk 
 
 Spolu 31 395 27 912 57 015 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Múzeum židovskej kultúry  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

7 024 26 705 31 395 

z tohto: 
           neplatiaci 

7 470 20 490 27 912 

vstupné v Sk 35 930 50 985 57 000 

 
 
 
Prírodovedné múzeum 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
SNM Prírodovedné múzeum 38 966 6 720 398 325 Sk 
 
 Spolu 38 966 6 720 398 325 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Prírodovedné múzeum  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

36 425 39 003 38 966 

z tohto: 
           neplatiaci 

5 783 5 665 6 720 

vstupné v Sk 375 336 380 670 398 325 
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Múzeum Červený Kameň 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
 Múzeum Červený Kameň 125 836 27 881 4 354 067 Sk 
 
 Spolu 125 836 27 881 4 354 067 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Múzeum Č.Kameň  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

151 711 125 836 125 836 

z tohto: 
           neplatiaci 

11 586 27 881 27 881 

vstupné v Sk 3 198 932 4 354 000 4 354 067 

 
 
Etnografické múzeum 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
SNM-Etnografické múzeum /hlavná budova/ 13 954 2 087 205 467 Sk 
Múzeum Martina Benku 2 522 137 27 595 Sk 
Múzeum Karola Plicku 2 275 317 24 490 Sk 
Múzeum slovenskej dediny 27 152 5 003 512 460 Sk 
Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku 396 380 0 Sk 
 
 Spolu 46 299 7 924 770 012 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného -  Etnografické múzeum  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

52 493 46 299 46 299 

z tohto: 
           neplatiaci 

9 123 7 924 7 924 

vstupné v Sk 784 877 771 093 770 012 

 
 
Múzeum A. Kmeťa 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
Ul. A.Kmeťa 20 4 923 320 36 222 Sk 
Exp. Vrútky 3 264 250 21 995 Sk 
 
 Spolu 8 187 570 58 217 Sk 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného – Múzeum A.Kmeťa  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

10 235 9 800 8 187 

z tohto: 
           neplatiaci 

780 880 570 

vstupné v Sk 110 690 69 222 58 217 
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Múzeum SNR Myjava 
Názov sídla  Návštevníci celkom   z toho neplatiaci Vstupné 
 
SNM-M SNR 40 298 15 368 114 650 Sk 
M-M. R. Štefánika v Košariskách 16 573 6 638 99 350 Sk 
 
 Spolu 56 871 22 006 214 000 Sk 
 
 
Vývoj návštevnosti a vstupného – Múzeum  SNR  Myjava  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

62 858 63 050 56 871 

z tohto: 
           neplatiaci 

17 495 15 510 22 006 

vstupné v Sk 268 820 269 515 214 000 

 
 
 
Za celé SNM  Návštevníci celkom               z toho neplatiaci            Vstupné 
 
 Spolu 789 897                         167 098                  25 864 00 Sk  

 
 

Vývoj návštevnosti a vstupného – SNM spolu  

ukazovateľ           1999          2000          2001 

návštevníci 
celkom 

765 150 844 062 789 987 

z tohto: 
           neplatiaci 

217 387 193 665 167 098 

vstupné v Sk 21 270 568 22 084 451 25 864 000 

 
 

Vedecké a odborné zhodnocovanie zbierok je bázou, na ktorej je postavená väčšina zo 61, 
vedecko – výskumných úloh, ktoré sa riešili v roku 2001 na pôde SNM. V hodnotenom období  
sa spracovala aj Koncepcia rozvoja vedy a výskumu v SNM do roku 2005 a zároveň sa predložili 
potrebné doklady na akreditovanie SNM ako vedeckého pracoviska. 
 

Vedecko-výskumná činnosť  
 
Múzeum Betliar 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Genealógia rodiny Andrássy   Tibor Gyorgy             1998-2002        história         štúdia 
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 
Múzeum Bojnice 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Palné zbrane v zbierkach                                              2000 - 2002        história         článok 
bojnického múzea Mgr. Katarína Malečková  
Staré európske maliarstvo v zbierkach múzeí                    2001 - 2005        história        iné 
a galérií na Slovensku s prihliadnutím na  
zberateľstvo , Mgr. Ján Papco   
 
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 2 
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Archeologické múzeum 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
Arch. výskum Bratislava -  apríl 2000 archeológia článok 
Devínska Kobyla, zisť. sondáž, dr. Farkaš  
Arch. výskum Bratislava -                                                  apríl-máj 2000 archeológia iné 
Galvaniho cesta (Trnávka)  dr. Bazovský  
Arch. výskum Svodín, kostol p. Márie, dr. Drenko apríl-september archeológia iné 
Archeologický výskum                                                        20.9.-4.10.2001 archeológia iné 
Lozorno-Macejkov dvor, dr. Bartík  
Archeologický výskum  september-novem archeológia iné 
Pezinok-Starý zámok I, dr. Farkaš  
Archeologický výskum  
Stupava - rímska stanica, dr. Turčan            júl-august 2001       archeológia         iné 
Archeologický výskum  
Tisovec – Hradová, dr. Bartík        júl 2001      archeológia         iné 
Nálezová správa za r. 2000,                                                    r. 2000       archeológia         iné 
Svodín k. sv. Michala, 11 str.+prílohy, dr. Drenko  
Nálezová správa za r. 2000,                                                  r. 2000     archeológia         iné 
Svodín, k. P. Márie, 5 str. + príl, dr. Drenko  
Nálezová správa za r. 2001,                                               r. 2001 archeológia   iné 
Bratislava-Trnávka, 9 str.,dr. Bazovský                
Nálezová správa za r. 2001,  r.2001                     archeológia iné 
Lozorno-Macejkov dvor,7 str., dr. Bartík    
Nálezová správa za r. 2001,                                          r. 2001 archeológia iné 
Tisovec, 10 str., dr. Bartík      
Povrchové prieskumy 52 lokalít                                                  priebežne       archeológia        iné 
pracovníci AM SNM  
Prieskum pohoria Malé Karpaty                                                  priebežne                     archeológia        iné 
 Farkaš, Bartík, Turčan  
Sídliská stredodun. moh. kultúry                                             uk. 2001       archeológia        iné 
na Slovensku – dizertácia, dr. Bartík  
 Spracovanie nálezov zo zbierky                                                 priebežne archeológia článok 
A. Kiehna (Dun. Streda),dr. Tomčíková     
Spracovávanie výskumu  priebežne                     archeológia iné 
L. Zachara v Studienke, dr. Tomčíková  
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 17 
 
 
Historické múzeum 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Rímske mince obdobia cisárstva, Panis 2001-2005 história iné 
Symbolika politických strán v I.ČSR,                         2001-2005 história štúdia 
Kurincová  
Terminologický slovník  
kožuspracujúcich remesiel, Herman 2001 história štúdia 
Odev Chorvátov na Slovensku, Domaracká 2001-2004 etnografia iné 
Religiózna symbolika v ľudovom  
výtvarnom umení, Mrázová 1998-2002 etnografia iné 
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 5 
 
 
Hudobné múzeum 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Banská Štiavnica a jej hudobníci v období  1997-2002 história iné 
klasicizmu (doktorandské štúdium) , M. Lehotská    
Hudobná kultúra na Slovensku a v strednej Európe               2000-2002 história štúdia 
v 16. - 18. storočí (grant FF UK v Bratislave) 
J. Bartová, M. Lehotská     
Slovenský katalóg hudobných prameňov 1967- trvale história iné 
odborní prac. HuM  
Výskum inštrumentálnej hudby na Slovensku  2000-2002 história štúdia 
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v 16.-19. storočí (grant PF UKF v Nitre), J. Bartová     
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 4 
 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Niektoré otázky historického a etnokultúrneho                  2001         história         štúdia 
vývinu karpatských Nemcov Pöss - Horváthová - Klein  
    
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 1 
 
 
Múzeum židovskej kultúry 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska                       do r. 2002 história iné 
Prof.PhDr.P. Mešťan,DrSc.  
Synagogálna architektúra na Slovensku.                                  do r. 2005 história štúdia 
Mgr. Maroš Borský  
Možnosti kultúrnej inštitúcie - Múzea židovskej  do r. 2002 etnografia  štúdia  
kultúry - pri výchove mládeže k tolerancii 
Mgr. Eva Poláková     
Mysticko-mesianistické hnutie frankizmu                           do r. 2002 etnografia  iné 
a epitológia frankistických náhrobných kameňov. 
Mgr. Katarína Wiecha    
Úloha žien v národnoemancipačnom procese Slovákov      do r. 2004 etnografia  štúdia  
Mgr. Sylvia Paulínyová     
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 5 
 
 
Prírodovedné múzeum 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Cikády (Auchenorrhyncha) Devínskej Kobyly                       2001-2002 prírodné vedy 
Janský V.  
Faunisticko-floristický inventarizačný výskum                       2000-2001 prírodné vedy 
odb. prac. zool. a bot. parku Múzea Betliar  
Kolekcia D. Andrusova v zbierkach                                        2001-2002 prírodné vedy 
paleontologického oddelenia SNM PM, Činčurová E.    
Morfológia, taxonómia a faunistický prehľad                         2001-2005 prírodné vedy článok 
potápnikov (Coleoptera, Dytiscidae) Slovenska  
Csefalvay R.    
  
Mykoflóra vápencových území Malých Karpát                      1996-2001 prírodné vedy článok 
Kautmanová I.  
Nové nálezy kopytníkov (Artiodactyla, Perissodactyla,         1999-2002 prírodné vedy 
Mammalia) z Hajnáčky pri Fiľakove,  vilafrank 
Ďurišová A.  
Osobnosti botaniky - tvorcovia botanických                          2000-2004 prírodné vedy 
zbierok na Slovenska, Vozárová M.  
Paleoekológia historických spoločenstiev                              1999-2001 prírodné vedy článok 
na Slovensku, Šefčáková A.  
Petrografia žilných hornín z oblasti                                        2000-2003 prírodné vedy 
Nízkych Tatier, Miko O.  
Rozšírenie plazov na území Slovenska, Kautman J. 1999-2001 prírodné vedy 
Vzácne a ohrozené spoločenstvá                                             1997-2001 prírodné vedy iné 
Slovenska,  Uhlířová J.    
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 11 
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Etnografické múzeum 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Kresbová tvorba Martina Benku                                               1999 - 2003     etnografia           iné 
Mgr. Oláhová  
Mesto Martin z pohľadu etnológie                                            2000 - 2003     etnografia           iné 
Dr.Ferklová  
Múzejná dokumentácia kultúry Čechov na Slovensku             1999 - 2003     etnografia           iné 
Dr.Zelinová, Dr.Králiková  
Posteľná bielizeň ako sociokult.a  etnokult.elem.bývania        1999 - 2003     etnografia           iné 
Dr.Mintalová  
Vedecké katalógy etnograf.zbierok a ich publ.-FONTES        1999 - 2003     etnografia           iné  
Dr.Pastieriková a kol.  
Výskum a dokumentácia súčasného spôsobu bývania             1999 - 2002     etnografia           iné 
Dr.Pastierková  
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 6 
 
 
Múzeum A. Kmeťa 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Hist.výskum nem.enkl.na stred.Slovensku 1996-2000 história štúdia 
Lacko,R.  
História železnice na Slovensku                                  1996-2003 história scenár 
Lacko,R.  
Martin ako kult.-polit.národ.centrum                          1996-2004 história štúdia 
Slovákov od pol.19.st. Lacko,R.,Siekliková,T. 
Vývoj remeselnej činnosti                                           2001-2005 história štúdia 
v II.pol.19.st. do r.1951, Feťko,D., Siekliková,T.  
Fauna vybraných skupín živočíchov                           1996-2005 prírodné vedy štúdia 
na Slovensku, Astaloš,B., Straka,V.,   
Inventárny výskum fauny v prírod.parku Betliar        2000-2002 prírodné vedy štúdia 
Astaloš, Straka  
Rozšírenie cievnatých rastlín na Slovensku 1996-2004 prírodné vedy štúdia 
Škovirová,K.  
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 7 
 
 
Múzeum SNR Myjava 
Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
Medailóny významných dejateľov myj. regiónu                    2000-2002       história 
Mgr. B. Landová  
Medailóny významných žien Slovenska 19.stor.                  2000-2002       história 
Mgr. B. Landová  
 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 2 

Celkový počet vedecko – výskumných úloh v SNM :  61 
 
 

Edičná činnosť patrí tiež medzi tie činnosti, ktorými sa SNM prezentuje širokej odbornej  

a laickej verejnosti. V roku 2001 vydalo SNM 34 titulov.  Vyšli 4 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 2000, vedecké zborníky 

špecializovaných múzeí katalógy a ďalšie tituly, ktoré sú podrobne špecifikované v tabuľkovej 

časti.Pracovníci SNM sa v rámci publikačnej činnosti podieľali na príprave 13 tich monografií, 
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publikovali 117 vedeckých a 141 odborných štúdií, uverejnili 44 recenzií a 344 popularizačných 

článkov. 

edičná činnosť 
 
Múzeum Betliar 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Prírodný park kaštieľa v Betliari        2001,           300 kusov   monografia 
 
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Múzeum Bojnice 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Ján Papco: Rakúsky barok a Slovensko       2001,           500 ks                      monografia 
 
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Archeologické múzeum 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
 Zborník SNM-Archeológia 11                                            2001,          400 ks                                zborník periodický 
 
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Historické múzeum 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Slovenskí Chorváti     2001,            1000 ks                   monografia 
Zborník SNM - História     2000,              390 ks                               zborník periodický  
 
Celkový počet vydaných titulov: 2 
 
Hudobné múzeum 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Sprievodca po zbierkovom fonde HuM I. diel      2001,                500 ks                            fontés-súpis zbierok 
 
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Acta Carpatho - Germanica IX, Untermetzenseifen                2001,               400 ks                 zborník periodický 
Acta Carpatho - Germanica VIII, Jozef Damko       2001,               400 ks                   zborník periodický 
Klein, B.: Červený Kameň       2001,             1000 ks                              informačný a  
                                                                                                     metodický materiál 
Celkový počet vydaných titulov: 3 
 
Múzeum židovskej kultúry 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Alexander BREUER: Vojak č. 151 2001                500-ks                 
monografia 
Harold SAUNDERS: Spravodlivosť bola ďaleko             2001                500-ks                 
monografia 
Ladislav GROSMAN: Z pekla šťastie 2001                 500-ks                 
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monografia 
Acta Judaica Slovaca 7 2001                 380-ks                      zborník periodický 
Antisemitizmus na konci 20. storočia 2001                 380-ks                      zborník neperiodický 
Rasové násilie v dejinách a prítomnosti 2001                 500-ks                      zborník neperiodický 
 
Celkový počet vydaných titulov: 6 
 
Prírodovedné múzeum 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Index herbariorum Reipub.bohem.                                    2001,           600 ks, v spolupr.      fontés-súpis 
zbierok 
et Reipub.slovacae       
Annotationes Zoologicae et Botanicae, č. 223 2001,                 400 ks               časopis 
7. Feriancove dni, Zbor. abstraktov z konferecie 2001,                 100 ks               drobná 
tlač 
Geológia a envir. aspekty ...                                                         2001,                   50 ks               drobná 
tlač 
(exkurzný sprievodca)  
Tichodroma, roč. 13 2001,                 250 ks                   zborník neperiodický 
Zborník SNM - Prírodné vedy, roč. 47 2001,                 400 ks                   zborník periodický 
 
Celkový počet vydaných titulov: 6 
 
Etnografické múzeum 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Zborník SNM, Etnografia 42         2001,               400 ks                zborník periodický 
Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť         2001,              1000 ks       drobná tlač 
Turiec v ľudovej kultúre         2001,              1000 ks       drobná tlač 
Jitka Petrikovičová         2001,                500 ks       katalóg 
Schätze der Volkskunde in der Slowakei         2001,                500 ks       katalóg 
 
Celkový počet vydaných titulov: 5 
 
Múzeum A. Kmeťa 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Z Révaiovských zbierok         2001,                 300 ks         drobná tlač 
 
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Riaditeľstvo SNM 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Cesta dejinami, anglická mutácia         2001,                  400ks                             katalóg 
 
Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
 
Národné múzejné centrum 
 Názov Vydané v roku, nákladom Druh 
 
Múzeum  4 čísla           á 600 ks časopis 
Pamiatky a múzeá 4 čísla               á 2000 ks časopis 
Miroslav Fulín: Aristid Mošanský – edícia Medailóny        2001                 300    ks                          drobná tlač 
Výročné správy o činnosti múzeí za rok 2000 2001                 20 ks tlačených ,             iné 

                         60 ks elektrocnických 
Ochrana múzejných zbierkových  2001 300 ks zborník 
predmetov – konzervácia textilu 
Bibliografia edičnej činnosti múzeí v rokoch 1985 – 2000    2001 100 ks                             elektronická   
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                                                               publikácia (CD ROM) 
Celkový počet vydaných titulov: 6 
 
 
 
Celkový počet vydaných titulov v SNM :  34 (bez pozvánok k výstavám a kultúrnym 
podujatiam) 

 
 

Vývoj počtu vydaných titulov a finančné vyjadrenie: 
 
 

Rok / Počet 
titlulov 

      1999        2000      2001 

        47          30        47 
finančné 
vyjadrenie 
v tis.Sk 

      2 482      1 901     2 871 

 
 

V rámci funkcie SNM ako odborno-metodického, poradenského a informačného centra 
pre oblasť múzejníctva na Slovensku sa v roku 2001 uskutočnilo  niekoľko zaujímavých aktivít a to 
tak  
zo strany špecializovaného pracoviska – Národného múzejného centra ako aj zo strany 
jednotlivých špecializovaných múzeí.  
Z odborných podujatí to boli semináre „Zelená mladým“, „Múzeum a história“ pre učiteľov 
dejepisu, pracovné stretnutie múzejných geológov SR a ČR pod názvom „Geológia a 
enviromentálne aspekty historických banských lokalít stredného Slovenska“ a 
spoluusporiadateľstvo SNM – EM v Martine na medzinárodnej konferencii „Zvykové právo“ a 
ďalšie. Osobitné postavenie v tejto oblasti pôsobenia má NMC – Muzeologický kabinet, ktorého 
činnosť je podrobnejšie spracovaná v tabuľkovej časti správy, kde sú vymenované jeho aktivity 
v oblasti koncepčnej, legislatívno – právnej, kontrolnej, edičnej a pod. 

- Triednik zbierkových fondov múzeí – spracovanie základného vstupného 
projektu. 
- Múzeum a spoločnosť – realizácia sociologického výskumu na tému múzeum  
a spoločnosť s Katedrou sociológie FF UK; ukončená I. etapa projektu, spracovaná 
sumarizácia a vyhodnotenie výskumu. 
- Projekt AMIS – preverovanie a sfunkčnenie modulov Export – import externe, 
export – import interne v múzeách SR.  Na konci r. 2001 databáza obsahovala 101 000 
záznamov  
z 12 múzeí 
- Centrálna databáza zbierkových predmetov – spracovávanie a príprava 
podkladov pre vytvorenie komplexného projektu CD ZP. 
- Sieť múzeí SR – evidencia a registrácia múzeí SR, vytvorenia registra múzejných 
zariadení SR (PI, PD) 
- Evidencia pracovníkov múzeí – spracovanie novej evidenčnej karty 
zamestnanca, distribúcia múzeám, korekcia v databáze. 
- Seminár „Zelená mladým“ – odborný seminár výkladovo – konzultačného 
charakteru pre pracovníkov múzeí do 30 rokov, I. etapa – Slavkov (apríl 2001), II. 
etapa Sládkovičovo (máj 2001). 
- Seminár Ochrana kultúrneho dedičstva V. – konzervovanie a ochrana textilu; 
realizácia v dňoch 23. – 25.10.2001 v Ružomberku v spolupráci so Strednou 
priemyselnou školou textilnou v Ružomberku. 
- Seminár Múzeum a história – seminár pre učiteľov dejepisu (v spolupráci so SNM 
– Historickým múzeom a Metodickým strediskom mesta Bratislavy). 
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- Rezortný katalóg pracovných činností – spracovanie a doplnenie nových 
dodatkov. 
- Spolupráca a príprava podkladov pre MK SR k novým právnym úpravám – 
pripomienkovanie návrhu Transformačného zákona, návrhu Zákona o verejnej službe, 
Zákona o neziskových organizáciách, návrhu Zákona o kultúrnych pamiatkach, návrhu 
Zákona o majetku vyšších územných celkov. 
- Návrh novelizácie Vyhlášky č. 342/1998 o odbornej správe zbierkových 
predmetov v múzeách a galériách (september 2001). 
- Metodické návštevy a previerky – zamerané na odbornú správu zbierkových 
predmetov 
- Konzultačná, odborno – poradenská činnosť – celkom bolo v roku 2001 
poskytnutých 314 konzultácií najmä k využívaniu programov AMIS, AMSIS, právnym 
predpisom v múzejníctve, odborným činnostiam v múzeách. 
- Múzeá a osobnosti – ukončenie autorskej a redakčnej prípravy publikácie. 
- Kto bol kto v slovenskom múzejníctve – príprava publikácie, ktorej I. časť bude 
vydaná v roku 2002. 
- Výuka muzeológie na FF UK Bratislava, FF UKF Nitra. 
- Aktívna účasť na konferenciách a seminároch napr. Kultúra a cestovný ruch, 
Seminár Naše múzejníctví v uplynulem desetiletí, Seminár Fotografia v múzejnej praxi 
(SNM - NMC – spoluorganizátor). 
- Štatistický výkaz KULT – spracovanie štatistických výkazov KULT pre národný 
štatistický úrad SR za rok 2000 za všetky múzeá SR a príprava jednotného 
štatistického výkazu KULT pre múzeá a galérie za rok 2001 
- Cesta dejinami – spolupráca na vydaní anglickej mutácie katalógu. 
- Analýza akvizičnej činnosti štatistických múzeí SR –  spracovanie materiálu pre 
potreby SKD MK SR o potrebách na financovanie. 
- Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 
postihnutím – spracovanie prehľadu expozícií a výstav v múzeách pre zdravotno 
postihnutých občanov. 
- Spracovanie a príprava podkladov pre aplikáciu „Špička“ – príprava 
analytických podkladov a zadaní do výroby. 

 
Všetky aktivity SNM boli náležite propagované a to na celkom nových vebovských stránkach SNM 
na internete, zorganizovaním tlačových besied k vybraným  podujatiam  a aktivitám, ako aj 
prostredníctvom všetkých typov masmédií celoslovenského, alebo regionálneho charakteru, 
ktorých bolo v tlači 532, v rozhlase 449 a televízii 182. 
Súčasťou práce SNM je aj činnosť Centrálneho archívu SNM a jeho registratúrneho strediska, 
ktorý metodicky usmerňuje a kontroluje aj archívne pracoviská mimobratislavských múzeí. 
V hodnotenom období sa vykonala kontrola stavu a spracovávania archívnych fondov a 
dokumentov ,sprístupňovali sa archívne fondy SNM bádateľom na vedecké a prevádzkové účely, 
pripravil  
sa Informatívny sprievodca po Archíve SNM, dopĺňali sa akvizície, realizovali sa školenia a pod. 

 
Archív 

 
Celkový stav  Prírastok  Výpožičky  Prezenčne študujúci 

   392,60 bm     10 bm         6    34 
 

Rovnaký význam má i Knižnica SNM, ktorá spravuje vyše 183 tisíc knižničných jednotiek  
a takmer 31 tisíc starých tlačí. V roku 2001 sa získalo do stavu knižnice 1753 knižničných 
jednotiek, uskutočňovalo sa spracovanie fondu prostredníctvom modulárneho integrovaného 
knižnično – informačného systému LIBRIS, realizovala sa výmena so zahraničím a všetky služby 
podľa požiadaviek pracovníkov SNM a ostatných návštevníkov. Na nákup literatúry sa použilo 299 
562 Sk, z toho časť na nákup zahraničnej literatúry zo ŠF PRO  SLOVAKIA.  



 56 

Knižnica 
 
Počet knižničných jednotiek k 31.12.2001 138 149  
Počet starých tlačí do roku 1918 30 838  
Prírastok za daný rok 1 753  
Úbytok za daný rok 60  
Počet titulov dochádzajúcich periodík 130  
Návštevníci knižnice 2 063  
Výpožičky prezenčné 4 784  
Výpožičky absenčné 1 208  
Výpožičky MVS 43  
Výpožičky spolu 6 035  
Počet vypracovaných bibliografií 10  
Počet vypracovaných rešerší 17  
Počet študovní 4  
Počet miest pre študujúcich 74  
Plocha priestorov knižnice 1 323 m²  
Náklady na nákup literatúry 299 562,80 Sk  
 

 
8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja SNM v roku 2001  
 
          Slovenské národné múzeum a hodnotenie jeho činnosti je veľmi podrobne špecifikované 
v predchádzajúcich kapitolách, ktoré jednoznačne poukazujú na skutočnosť, že jeho poslanie je 
celospoločenské a že SNM plní úlohy štátu vo všetkých oblastiach svojej činnosti kodifikovaných 
v príslušných právnych normách. Je teda prirodzené, že časť úloh je dotovaných zo štátneho 
rozpočtu a vzhľadom na charakter organizácie ako príspevkovej,  určitá  nezanedbateľná časť je 
tvorená vlastnými  výnosmi . 
  Slovenské národné múzeum v roku 2001 však pri svojej činnosti okrem zdrojov zo ŠR 
využívalo aj mimorozpočtové zdroje akými sú granty, sponzorské príspevky afinančné prostriedky 
z VPS, ktoré v tomto roku vo vľkej miere dopĺňali štruktúru finančných zdrojov. 

Uvedené finančné zdroje sú určené predovšetkým  na pokrytie hlavnej činnosti organizácie 
a to  tak v oblasti tvorby , spracovania  a ochrany zbierkových fondov, ako aj ich odborného a 
vedeckého využívania a v neposlednom rade ich  prezentácie   rôznymi, špecifickými formami 
výstupov. Vo  vymenovaných oblastiach činnosti sa úlohy plnili priebežne na uspokojivej úrovni, o 
čom svedčí aj hodnotenie najmä v časti 7.7 predkladanej správy.  

Určité rezervy má SNM v oblasti ochrany zbierkového fondu, kde sú medzery najmä 
v uložení zbierkových predmetov vo vyhovujúcich depozitároch s náležitým úložným zariadením , 
vhodnými klimatickými podmienkami , ale aj  na úseku samotného ošetrovania zbierkových 
predmetov pri konkrétnych reštaurátorských, konzervátorských a preparátorských zásahoch. 
Uvedené nedostatky  sú však dlhodobého charakteru a napriek tomu, že sa postupne vytvárajú 
podmienky na  eliminovanie tohoto nežiadúceho stavu , ich odstránenie si vyžiada ešte mnoho 
úsilia ale aj finančných prostriedkov.          
     Problémom bol aj v roku 2001 nezmenený, značne poddimenzovaný  stav pracovníkov 
jednotlivých špecializovaných múzeí SNM, ktorí stanovené úlohy plnili skutočne s maximálnym 
vypätím. Kumulácia rôznych, často rôznorodých funkcií, už presiahla únosnú mieru, najmä ak 
zoberieme do úvahy vekovú skladbu pracovníkov a priemernú mzdu, ktorá nedosahuje  
celoštátny priemer . Získavanie odborne pripravených mladých zamestnancov  v rámci 
generačnej výmeny je tým veľmi sťažené. 
     Na plnenie úloh naznačených v strednodobom výhľade organizácie bude nevyhnutné 
ustáliť vnútornú  organizačnú štruktúru  SNM /podliehajúcu sústavným zmenám/, najmä pokiaľ sa 
týka počtu jeho zložiek,  ich profilácie a špecializácie a po analýze radiacich procesov uskutočniť 
v oblasti riadenia  potrebné zmeny. 

Cieľom by malo byť spevnenie základnej organizačnej stavby SNM ale  zároveň aj 
prepojenosť jednotlivých organizačných zložiek v oblasti hlavnej a vedľajších činnosti tak, aby 
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SNM predstavovalo jednotný celok – modernú kultúrnu inštitúciu schopnú existovať a rozvíjať sa 
aj v zložitých hospodárskych podmienkach nastávajúcich rokov.  
 
 
9. 9.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov Slovenského národného múzea 
 
 
     Slovenské národné múzeum má v súlade so svojim poslaním niekoľko druhov výstupov a 
v súvislosti s tým aj adekvátne množstvo užívateľov. 
 
-  v oblasti tvorby, spracovania a ochrany zbierkového fondu SNM, ktorý  v roku    2001   
   predstavoval  3, 239 379 ks  zbierkových predmetov  je hlavným užívateľom štát, nakoľko    
   zbierky zverené do správy SNM sú neoddeliteľnou   súčasťou kultúrneho dedičstva slovenského  
   národa. Okrem toho sa zbierkové predmety SNM využívajú v slovenských a   zahraničných    
   múzeách najmä pri zapožičiavaní na nimi poriadané výstavy a  nie malú časť užívateľov tvoria  
   slovenskí a zahraniční bádatelia, odborné a vedecké inštitúcie za účelom využívania  
   informačnej hodnoty zbierkových predmetov,  ale aj knižničného a archívneho  fondu SNM. 
 
-  v rámci prezentačnej činnosti / expozície, výstavy a ostatné formy  
   prezentačnej činnosti/ sú hlavnými užívateľmi návštevníci týchto aktivít ( tuzemskí a zahraniční    
   návštevníci, žiaci základných  a stredných škôl atď.),ktorých bolo v roku 2001 v SNM 789 897, 
 
-  v oblasti  vedecko – výskumnej práce,  výstupy vo forme edičných a   publikačných produktov      
   sú podľa ich zamerania  orientované najmä do radov užívateľov z okruhu odbornej, ale i širokej  
   laickej verejnosti odborno – metodická činnosť je orientovaná najmä na sieť múzeí na    
   Slovensku a sprístupňuje výsledky odbornej práce múzeí širokej obci múzejníkov. 
   štatistické ukazovatele, ktoré spracováva SNM za všetky múzeá v SR,  
   využíva Štatistický úrad SR, MK SR a orgány štátnej správy.                                 

 
 
 
 

    
                 Mgr. Papco Ján, v. r. 
                 generálny riaditeľ  
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