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1. 1. Identifikácia organizácie 
 
 
Názov:   Slovenské národné múzeum 
Sídlo:    Vajanského náb. 2,  P.O. BOX 13 
    810 06 Bratislava 16 
Rezort:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Forma hospodárenie:  Príspevková organizácia  
 
 
Generálny riaditeľ:   PhDr. Peter Maráky  
 
Členovia vedenia:    
 

PhDr. Peter Maráky 
generálny riaditeľ SNM 
 
Mgr. Branislav Rezník 
prvý zástupca generálneho riaditeľa SNM a zástupca GR SNM pre 
úsek odborných činností a informačných zdrojov  
 
Ing. Benjamín Baráth 
zástupca generálneho riaditeľa  SNM pre úsek prevádzky 
a technický rozvoj  
 
 
Ing. Emília Kaszová 
zástupca generálneho riaditeľa SNM pre úsek ekonomiky  
 
JUDr. Marcela Svetlánska  
vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa SNM  
 
Eva Jurčovičová 
vedúca Osobného úradu SNM  
 
Ing. Daniela  Nehézová 
kontrolór SNM 
 
Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.  
zástupca generálneho riaditeľa SNM pre múzeá a dokumentačné 
centrá kultúry národnostných menšín 

 
 
 
 
Telefón:    02/ 529 66 867 
Fax:     02/529 24 344 
E-mail:    maraky@snm.sk 
WEB stránky:   www.snm.sk 
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Hlavné činnosti organizácie: 
 

1. Akvizičná činnosť – tvorba zbierkového fondu 
2. Odborná správa zbierkového fondu  

odborná evidencia zbierkového fondu 
odborná ochrana zbierkového fondu 
vedecko-výskumná činnosť zameraná na nadobúdanie zbierkových predmetov a ich od-

borné a vedecké zhodnocovanie 
3. Prezentačné činnosti 

expozičná činnosť 
tvorba výstav  
edičná činnosť 
ostatné prezentačné aktivity zamerané na výchovu, vzdelávanie, relax 

4. Odborno-metodická činnosť  
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Organizačné zložky SNM:  
 
Riaditeľstvo SNM     

Vajanského nábr. č. 2, P. O. BOX 13      
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/52966-867, 59349-114, 135 
Fax: 02/52924-344 
E-mail: riaditel@snm.sk  

Úsek odborných činností a informačných zdrojov SNM  
Žižkova č. 18, P. O. BOX 13                                                               
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/592-072-16, 592-072-22  
Fax: 02/ 5441 21 31 
E-mail: reznik@snm.sk   
Mgr. Branislav Rezník 
zástupca generálneho riaditeľa      

Úsek prevádzky a technického rozvoja SNM  
Vajanského nábr. č.2, P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/5292-4481 
Fax: 02/5296-6653 
E-mail: barath@snm.sk 
Ing. Benjamín Baráth 
zástupca generálneho riaditeľa  

Úsek ekonomiky     
Žižkova č.18, P.O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/592-072-07,  592-072-60  
Fax: 02/5441-2131  
E-mail: gombkotoova@snm.sk  
Ing. Jiřina Gombkötöová      
zástupca generálneho riaditeľa pre ekonomiku  

 
 
Špecializované múzeá SNM:  
 
SNM-Prírodovedné múzeum 

RNDr. Milan Rybecký,CSc. riaditeľ     
 

Vajanského nábr. č. 2, P. O. BOX 13  
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/52966-623, 59349-122 
Fax: 02/52966-653 
E-mail: rybecky@snm.sk 

SNM-Historické múzeum 
Mgr. Branislav Pánis, poverený riadením     
Bratislavský hrad       
P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/54411-444, 54414-508 
Fax: 02/54414-981 
E-mail: p.komora@snm-hm.sk 
V tom: Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry    

SNM-Hudobné múzeum  
PhDr. Edita Bugalová,  riaditeľka      
Bratislavský hrad 
P. O. BOX 13       
810 06 Bratislava 16       
Tel.: 02/54413-349 
Fax: 02/54413-349 
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E-mail: musica@stonline.sk,   
SNM-Archeologické múzeum 

PhDr. Juraj Bartík,  PhD. - riaditeľ   
Žižkova č. 12, P. O. BOX 13        
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/592-072-31    
Fax: 02/5441-6034 
E-mail: archeologicke_muzeum@nextra.sk  

SNM-Múzeá v Martine   
PhDr. Mária Halmová,  riaditeľka       
Malá Hora č. 2       
036 80 Martin 
Tel.: 043/41330-96, 41310-11, 12 
Fax: 043/422-0290 
E-mail: snm-em@stonline.sk 
             riaditel@snm-em.sk 
v tom:  
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

SNM-Múzeum židovskej kultúry 
Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľ    
Vajanského nábr. č. 2, P. O. BOX 13     
810 06 Bratislava 16       
Tel.: 02/59349-142, 143 
Fax: 02/59349-145 
E-mail: mestan@snm.sk  

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov  
RNDr. Ondrej Pöss, CSc., riaditeľ     
Žižkova č. 14, P. O. BOX 13        
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/5441-5570, 5441-5568 
Fax: 02/5441-5557 
E-mail: muzeumkkn@stonline.sk  

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Mgr. Gabriela  Jarábiková, riaditeľka 
Žižkova č. 18, P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
Tel.: 02/5441-2023, 54412-021 
Fax: 02/5441-2023 
E-mail: mkms@snm.sk 

SNM - Múzeum SNR  
PaedDr. Rastislav Púdelka, riaditeľ     
907 01 Myjava       
Tel.: 034/6541-411 alebo 6541-412 , 6541-411  
Fax: 034/621-2256 
E-mail: muzeumsnr@stonline.sk 
   pudelka@muzeumsnr.sk  

SNM-Múzeum Červený Kameň        
PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček,  riaditeľ     
900 89 Častá        
Tel.: 033/64951-32, 6905-806 
Fax: 033/64951-32 
E-mail: muzeumca@stonline.sk  

SNM-Múzeum Bojnice 
Mgr. Ján Papco, riaditeľ      
Ul. Zámok a okolie č.1      
972 01 Bojnice  
Tel.: 046/5430-535, 5430-624, 5430-633-vrátnica  
Fax: 046/5430-051 
E-mail: sekretariat@bojnicecastle.sk  

SNM-Múzeum Betliar   
Mgr. Eva Lázárová, riaditeľka     
Kaštieľna ul. č. 6       
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049 21 B e t l i a r 
Tel.: 058/7983-118-sekr.,  
        058/7983-194-riad.,  
Fax: 058/7983-195 
E-mail: muzeum.betliar@stonline.sk  
            lazarova.muzeum@stonline.sk  

SNM-Spišské múzeum 
PhDr. Mária Novotná, riaditeľka 
Nám. Majstra Pavla č. 47 
054 01 Levoča 
Tel.: 053/4512-786, 4514-655 
Fax: 053/4512-824 
E-mail: muzeumle@isternet.sk 
novotna.maria@levonet.sk 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – Hrad Modrý Kameň 
Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka 
P.O.BOX 04 
992 01 Modrý Kameň 
Tel.: 047/487 0218, 487 0194 - riaditeľka 
Fax: 047/487 0194 
E-mail: hradmodrykamen@stonline.sk  

SNM-Múzeum ukrajínsko-rusínskej kultúry 
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc., riaditeľ 
Centrálna č. 258 
089 01 Svidník 
Tel.: 054/788-2100 – riad.,  054/788-2101 – sekret. 
Fax: 054/788-2102 
E-mail: muzeum@muk.sk 
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2. 2. Poslanie a strednodobý výhľad SNM 

 
Poslanie Slovenského národného múzea 
 
Základným poslaním SNM je na základe prieskumu a výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochra-
ňovať, odborne spracovávať a vedeckými metódami zhodnocovať zbierkové predmety, dokumentu-
júce predovšetkým územie Slovenska, slovenský národ a etniká žijúce na tomto území.  
Pod pojmom zbierkový predmet sa rozumie hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť 
priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji prírody a spoločnosti a je pre svoju historickú, 
vedeckú, kultúrnu a umeleckú hodnotu uchovávaný v múzeu a  využívaný na rozličné prezentačné 
aktivity.   
 
Strednodobý výhľad Slovenského národného múzea 
 
Slovenské národné múzeum sa za viac ako 110 ročné pôsobenie stalo najväčším múzeom na Slo-
vensku a lídrom slovenského múzejníctva. Vedúce postavenie SNM v oblasti múzejníctva kodifikuje 
aj zák č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty 
a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý ho zaväzuje aj k plneniu úloh v metodic-
kej, informačnej, edičnej  a odborno-poradenskej oblasti.  
Múzeu prináleží významné postavenie aj v systéme kultúry, čo vo veľkej miere determinuje jeho 
úlohy vo všetkých  základných činnostiach. Vo vzťahu k verejnosti je to  najmä v oblasti prezentá-
cie národnej kultúry doma aj v zahraničí.  
 
V strednodobom výhľade sa Slovenské národné múzeum sústredí na plnenie týchto úloh: 
 
v oblasti riadenia a organizácie práce  

• na zefektívnenie a skvalitnenie riadenia,  najmä na zabezpečenie kvalitného prenosu 
informácií na nižšie zložky. Ako najvhodnejší nástroj v tejto oblasti sa javí ešte širšie 
zapojenie sofistikovaného Informačného systému SNM (intranet) do riadiacej práce 
SNM (rok 2005 – nábeh, 2006 a neskôr – rutinná prevádzka) a zúženie organizačnej 
štruktúry SNM s cieľom zúžiť počet úrovní riadenia 

• na kvantifikovanie merateľných ukazovateľov vybraných odborných činností v rámci 
stanovovania plánu hlavných úloh na kalendárny rok 

 
v oblasti hospodárenia 

• na projektovo-programové financovanie aktivít s dôrazom na selektívny prístup pri 
výbere nosných projektov celoštátneho a celo inštitucionálneho významu  

• na prípravu realizovateľných projektov obnovy objektov v správe SNM, znižovania ich 
energetickej náročnosti, odstránenia ich infraštruktúrálnych nedostatkov a pod., 
s ktorými sa bude uchádzať o zdroje zo štrukturálnych fondov EU a finančného me-
chanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva 

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

• na projektovú prípravu a následnú realizáciu obnovy vybraných objektov v správe 
múzea, najmä tých, ktoré sú zapísané v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok 
(Bojnický zámok, budova SNM v Martine – sídlo Etnografického múzea, Hradu Modrý 
Kameň, kaštieľa Dolná Krupá) 

• pokračovanie obnovy a rekonštrukcie ostatných objektov (sídelná budova SNM v Bra-
tislave, Spišský hrad, súbor kúrií na Žižkovej ul., dostavby objektov v MURK Svidník, 
parkovej architektúry parku Betliarskeho kaštieľa a ďalšie) 

• vybudovanie centrálnych reštaurátorských dielní SNM v Podunajských Biskupiciach 
vybudovanie centrálneho depozitu SNM v sýpke v Hronskom Beňadiku 

 
v oblasti akvizičnej činnosti  

• implementácia Koncepcie akvizičnej činnosti SNM v najbližších 5tich rokoch, ktorú 
v novembri 2005 schválila aj Riaditeľská rada SNM, čím SNM získalo významný kon-
cepčný materiál usmerňujúci jednu zo základných činnosti múzea 



8 

• osobitná pozornosť bude venovaná nadobúdaniu zbierkových predmetov dokumentu-
júcich vývoj slovenskej spoločnosti v 20. storočí 

 
v oblasti odbornej správy zbierkového fondu  

• múzeum spracuje koncepciu odbornej ochrany zbierkového fondu (budovanie špecia-
lizovaného konzervátorsko-reštaurátorského pracoviska a technologického 
a materiálno-technického vybavenia ostatných reštaurátorských a konzervátorských 
dielní SNM) 

• v roku 2006 pripraví a predloží pre grantovú schému pre FM EHP a NK projekt na 
modernizáciu reštaurátorských dielní SNM s cieľom skvalitniť odborné ošetrenie zbie-
rok. Vytvorí materiálno-technické predpoklady pre doškoľovanie odborných zamest-
nancov  múzeí v tejto oblasti 

• urýchli implementáciu a rutinnú prevádzku programového nástroja na elektronické 
spracovanie dokumentácie o zbierkových predmetoch - CEMUZ (Centrálna evidencia 
múzejných zbierok) najmä vo svojich špecializovaných múzeách a následne aj 
v ostatných múzeách SR. V tomto rámci bude naďalej intenzívne školiť odoborných 
zamestnancov všetkých múzeí v SR.  

• pripraví pre  programovacie obdobie 2007 – 2013  súbor projektov na skvalitnenie 
materiálno-technického mobiliáru depozitárov ako aj zabezpečovacích systémov de-
pozitárov (a výstavných priestorov)  všetkých špecializovaných múzeí SNM s cieľom 
optimalizácie ich vnútornej klímy,  podmienok na uloženie zbierkových predmetov 
a ich ochrany pred nevhodnou manipuláciou a to jednotlivo alebo v rámci komplex-
ných obnov jednotlivých objektov 

 
v oblasti vedecko-výskumnej činnosti  

• sa sústredí vedecké zhodnocovanie zbierok na sprístupnenie ich vedeckej, kultúrnej 
hodnoty odbornej a širokej verejnosti (príprava a realizácia fontés), 

• v roku 2006 vypracuje a implementuje Koncepciu vedecko-výskumnej činnosti v SNM 
• výsledky vedeckého výskumu využije pri príprave stálych expozícií v Bratislavským 

múzeách ako aj v Múzeách v Martine 
• osobitne zameria na vedecko-výskumné úlohy, ktoré súvisia s prípravou expozície 

dokumentujúcej vývoj slovenskej spoločnosti v 20. storočí   
• múzeum tak ako po minulé roky i v najbližšej budúcnosti využije všetky dostupné 

možnosti na zapojenie sa do existujúcich štátnych i neštátnych grantových systémov 
s cieľom nadobudnúť nové zbierkové predmety a zvýšiť vedeckú úroveň poznania 
jestvujúceho zbierkového fondu 

 
v oblasti expozičnej, výstavnej a propagačnej činnosti  

• sa sústredí na prípravu a realizáciu nových stálych expozícií v nosných špecializova-
ných múzeách (Historické múzeum,  Etnografické múzeum, Archeologické múzeum, 
Prírodovedné múzeum) 

• na prípravu a realizáciu výstav, prezentujúcich väčšie tematické celky tak z vecného 
ako aj  časového hľadiska (tzv. Nosné projekty SNM), 

• na prípravu a realizáciu výstav, aj s komerčne využiteľným potencionálom, 
• na skvalitnenie  marketingových a propagačných činností najmä pri tzv. Nosných pro-

jektoch SNM 
• na nájdenie a udržanie silného generálneho partnera SNM a významných mediálnych 

partnerov  
 
v edičnej činnosti  

• bude klásť dôraz na produkciu titulov poskytujúcich komplexné údaje o múzeách, ako 
aj o SNM (sprievodcovia po múzeách, kalendáriá, programové bulletiny a pod.) 

• na lepšie komerčné využitie súčasných edičných titulov a radikálne skvalitnenie  
• distribúcie vydávaných periodík  
• na využívanie digitálnych médií a publikovanie informácií prostredníctvom www strá-

nok SNM 
• na častejšie využívanie možnosti vydávať elektronické publikácie, najmä na publiko-

vanie katalógových výstupov (fontés) 
 
v odborno-metodickej činnosti 

• na intenzifikáciu, zeefektívnenie a skvalitnenie najmä školiacich aktivít v oblasti zá-
kladných múzejných činnosti s dôrazom na oblasť odbornej ochrany zbierkových fon-
dov, zavedenie CEMUZ v múzeách SR a problematiku múzejnej komunikácie 
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• v prípade úspechu  a pridelenia prostriedkov na podaný projekt v oblasti rozvoja ľud-
ských zdrojov v múzejníctve pre štrukturálne fondy EÚ, vybuduje dlhodobejšiu plat-
formu na zlepšenie možností celoživotného vzdelávania slovenských múzejníkov 
a zintenzívni školiace aktivity v tejto oblasti 
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3. 3. Kontrakt organizácie s ústredným orgá-
nom a jeho plnenie. 

 
Slovenské národné múzeum, v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000 nie je po-
vinné vypracovať kontrakt s ústredným orgánom štátnej správy, ktorý ho zriaďuje.  
 
 



11 

4. 4. Činnosti / produkty organizácie a ich ná-
klady. 

 
 
Nižšie uvedená tabuľka prezentuje sumár niektorých odborných aktivít Slovenského národného 
múzea v roku 2005. Uvádzané náklady spojené s týmito činnosťami sú konkrétne priame náklady, 
bez celkových nákladov na prevádzku budov a zariadení, celkových mzdových nákladov zamest-
nancov a kapitálových výdavkov. Nie sú tam tiež zahrnuté priame náklady spojené s propagáciou 
múzea, pripravovaných expozícií a výstav v nasledujúcich obdobiach, náklady spojené s vydávaním 
dvoch periodík a ostatné prezentačné aktivity. Tieto údaje sú obiahnuté v celkovom rozbore hospo-
dárenia čosť 5.5 
 
 
 
 
 
Sumárny prehľad údajov o činnosti Slovenského národného múzea 
Sumár  
Kategória údajov: Vykazovaný rok: 

2005 
Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - 
počet ks: 

3 532 831 

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované: 3 500 680 
Nárast zbierkového fondu - počet ks zbierkových predmetov: 40 760 
Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 32 151 
Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronic-
ky: 

198 305 

Celkový počet expozícií: 59 
  z toho nové expozície: 11 
Celkový počet výstav: 179 
z toho: vlastné: 88 
  prevzaté: 31 
  dovezené zo zahraničia: 23 
  vyvezené do zahraničia: 17 
  reprízy: 19 
Celkový počet iných kultúrnych podujatí: 1 604 
Celkový počet návštevníkov: 1 193 060 
z toho: expozície a výstavy:  
  podujatia ostatnej prezentač-

nej činnosti: 
167 038 

Celkový počet pracovníkov: 451 
Príspevok na činnosť [Sk]: 142 156 000 
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5. 5. Hodnotenie činnosti 
a hospodárenia Slovenského ná-
rodného múzeá za rok 2005 

 
Pri hodnotení hospodárenia SNM je potrebné uviesť, že v zmysle organizačného poriadku SNM sú 
základné organizačné útvary  rozdelené nasledovne: 
   SNM – Riaditeľstvo 

SNM – Prírodovedné múzeum 
SNM – Archeologické múzeum 
SNM – Historické múzeum 
SNM – Hudobné múzeum 
SNM – Múzeum židovskej kultúry  
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku  
SNM – Múzeum SNR – Myjava 
SNM – Múzeum Červený  Kameň  
SNM – Múzeá Martin 
SNM – Múzeum Betliar  
SNM – Múzeum Bojnice  
SNM – Múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry 
SNM – Spišské múzeum Levoča  
SNM – Múzeum Modrý Kameň 

 
V rámci SNM – Historického múzea je spracovávané Dokumentačné centrum chorvátskej  
kultúry. V rámci SNM – Múzeá Martin je spracovávané Etnografické múzeum, Múzeum 
Kmeťa,  Múzeum českej kultúry a Múzeum rómskej kultúry. 

 
Na činnosť a hospodárenie Slovenského národného múzea v roku 2005malo vplyv množstvo 
okolností, ktoré negatívne vplývali na činnosť a hospodárenie.  
Medzi najvýznamnejšie patria:  

rast cien vplývajúcich na obligatórne náklady, predovšetkým elektrickej energie, vodného 
a stočného, plynu ako aj pohonných hmôt a s tým súvisiaci rast cien spotrebováva-
ných služieb, čo pri množstve spravovaných nehnuteľností a objemu zbierkových 
predmetov  znamená akumuláciu finančných potrieb výrazne presahujúcich nárast 
príspevku od zriaďovateľa či vlastných výnosov. Medziročné zvýšenie nákladov na 
energie oproti roku 2004 napriek prijatým maximálnym úsporným opatreniam aj tak 
predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu  ? tis. Sk. 

 
negatívnym faktorom sa paradoxne ukazuje aj dramatický pokles nákladov na správu a 

prevádzku budov o 24 016 tis. Sk, nakoľko sa v roku 2004 realizovali len havarijné 
opravy a predpísané revízie, čo sa v ďalšom období prejaví ako negatívny jav na cel-
kovom stave budov, ale aj strojov a zariadení a na zvýšenom finančnom zaťažení. 

  
v SNM do 1. 1. 2004  neexistovala centrálna sumarizačná databáza (jednotná účtovná 

kniha), čo značne spomaľovalo rozhodovací proces a prehľadnosť finančných tokov. 
Nákup a zavedenie tohto systému – jeho plynulý nábeh do práce ekonomického úse-
ku sa však na druhej strane prejavilo okrem nutnosti úhrady za samotný software aj 
v zvýšených náklady na hardware, školenia, cestovné náklady a ďalšie služby spojené 
s prevádzkou systému (telekomunikácie, nové internetové prípojky a pod.). 

 
pretrvávajúcim problémom,  ktorý zvyšoval aj v roku 2004 náklady SNM, bol prenájom 

priestorov  Bratislavského hradu od Kancelárie Národnej rady  Slovenskej republiky, 
ktorej bolo múzeum nútené (ako štátnej rozpočtovej organizácii, ktorej výnosová 
časť sa automaticky odvádza späť do štátneho rozpočtu SR) vrátane úhrad za energie 
zaplatili ako štátna príspevková organizácia  nemalé finančné prostriedky.  

 
jedným z rozhodujúcich negatívnych faktorov, ktorý sa však v plnej miere prejaví napä-

tím v hospodárení organizácie až v roku 2005, bolo uloženie sankcií a penále Správy 
finančnej kontroly (viď  bod 9a). V roku 2004 sa prejavili na vykázanej strate, nakoľ-
ko boli zúčtované do nákladov roku 2004.  
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Od 1. 4. 2004 podobne ako iné PO a RO zriaďované MK SR prešlo i Slovenské národné 

múzeum na systém financovania prostredníctvom Štátnej pokladnice naostro, bez 
skúšobnej prevádzky, čo značne skomplikovalo celý spôsob financovania. Na rozdiel 
od iných kultúrnych zariadení však rozsah SNM z hľadiska organizačnej štruktúry 
a lokácie jednotlivých organizačných zložiek prináša s prechodom na Štátnu pokladňu 
značné problémy. Podľa zákona o Štátnej pokladnici č.219/2001 nemôžu byť naše 
základné organizačné jednotky „Vnútornými organizačnými jednotkami“, čo znamená 
, že všetky úhrady prebiehajú z jedného miesta v Bratislave. Všetky požiadavky na 
finančné operácie musia byť teda zaslané poštou do Bratislavy, čo značne predražuje 
náklady na poštovné, papier, obálky a pod. a taktiež spomaľuje celý proces. Zároveň 
sa táto situácia prejavuje na  vzraste nákladov v položke poštovné, pretože aplikácia 
systému v SNM si vyžaduje nutnosť úhrady  denných tržieb (pokiaľ prekročili výšku 
5000,- Sk, čo je maximálny povolený denný zostatok v pokladni) za vybrané vstupné 
a poskytnuté tovary a služby prostredníctvom poštových poukážok na výnosový účet 
SNM v Štátnej pokladnici. Veľkým problémom, ktorý značne spomaľuje prácu, sú aj 
technické problémy samotného systému Štátnej pokladnice a časové limity pre prácu 
s ním. Jeho častá nefunkčnosť a časové obmedzenie práce (denne do 18.00 hod. 
resp. voľno počas soboty a nedele) znemožňujú operatívnosť v „nárazových“ prácach 
(napr. účtovné závierky). 

 

I. Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu 
a hospodárenie  SNM  

 
1.  Rozpis záväzných ukazovateľov organizácie 
 
Rozpis  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  na rok 2004 vrátane jednotlivých  
úprav počas celého roka 2004 bol nasledovný  : 
 
08.2.0.6 Múzeá a galérie 
 
Listom č.MK-288/2004-700 zo dňa 15.1.2004 boli SNM rozpísané záväzné výstupy štátneho roz-
počtu na rok 2004 nasledovne : 
Program 07G Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva  
Podprogram 07G02 Múzeá a galérie 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 92 498 tis. Sk 
z toho:  
mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné  
osobné vyrovnania 53 760 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/ 170 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 411 osôb 
 
Listom č.MK-383/2004-700 zo dňa 28.4.2004 boli rozpočtovým opatrením č.1 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 92 998 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 92 498 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany Biodiverzity v SR“        
- tovary a služby /600/  
 
Listom č.MK-4766/2004-700 zo dňa 28.4.2004 boli rozpočtovým opatrením č.2 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 96 508 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 92 498 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J 3 510 tis. Sk 
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Kultúrne aktivity  
- tovary a služby /600/  
z toho : Pamiatky a múzeá  - edičná činnosť 1 400 tis. Sk 
             „Majster Pavol z Levoče“ – výstava 560 tis. Sk 
  „Pestrosť v jednote“ – výstava 1 000 tis. Sk 
  „Keramika - znak reg.identity“ – výstava 425 tis. Sk 
  „Prijatie Eugena Cernana“ 125 tis. Sk 
 
 Rozpočtové opatrenie č.3 nebolo MK SR vydané /chyba v číslovaní/. 
 
Listom č.MK-5013/2004-700 zo dňa 10.5.2004 boli rozpočtovým opatrením č.4 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 96 576 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 92 498 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J 3 510 tis. Sk 
Kultúrne aktivity  
- tovary a služby /600/  
z toho : „Pamiatky a múzeá“  - edičná činnosť 1 400 tis. Sk 
             „Majster Pavol z Levoče“ – výstava 560 tis. Sk 
  „Pestrosť v jednote“ – výstava 1 000 tis. Sk 
  „Keramika - znak reg.identity“ – výstava 425 tis. Sk 
  „Prijatie Eugena Cernana „ 125 tis. Sk 
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
Realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
- tovary a služby /600/  
z toho : Múzeum Bojnice na projekt „Nedeštruktívna  
             analýza a testovanie múzejných objektov“ 30 tis. Sk 
             Prírodovedné múzeum - Antropologické  
             oddelenie na projekt „Populačná diverzita  
  obyvateľov Podunajska v l.storočí n.l. 38 tis. Sk 
 
 
Listom č.MK-6262/2004-700 zo dňa 8.7.2004 boli rozpočtovým opatrením č.5 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 97 426 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 92 498 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany Biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J 3 510 tis. Sk 
Kultúrne aktivity  
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
Podprogram 07J0301 850 tis. Sk 
Prezentácia kultúry v zahraničí  
Projekt „Cesty, ktoré budovali Európu“ - Španielsko 700 tis. Sk 
Projekt „Výstava Zikmund a Hanzelka „ 
tis. Sk 

150  
 

 
Rozpočtové opatrenie č.6 nebolo MK SR vydané /chyba v číslovaní/. 
 
Listom č.MK-6923/2004-700 zo dňa 4.8.2004 boli rozpočtovým opatrením č.7 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 99 465 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 94 537 tis. Sk 
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v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 55 271 tis. Sk  
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J0302 3 510 tis. Sk 
Kultúrne aktivity  
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
Podprogram 07J0301 850 tis. Sk 
Prezentácia kultúry v zahraničí  
 
 
Listom č.MK-7059/2004-700 zo dňa 14.9.2004 boli rozpočtovým opatrením č.8 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 100 465 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 94 537 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J0302 4 510 tis. Sk 
Kultúrne aktivity  
Projekt „Dlhodobá údržba a úprava zámockého  
parku NKP Zámok Bojnice 1 000 tis. Sk 
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
Podprogram 07J0301 850 tis. Sk 
Prezentácia kultúry v zahraničí 
 
Listom č.MK-8052/2004-700 zo dňa 6.10.2004 boli rozpočtovým opatrením č.9 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 100 815 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 94 887 tis. Sk 
v tom Podprogram 07G0201  
Múzeum Bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň  
Projekt vytvorenia expozície „Život a dielo  
renesančného básnika Bálinta Balašu“ 350 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany Biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J0302 4 510 tis. Sk 
Kultúrne aktivity  
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
Podprogram 07J0301 850 tis. Sk 
Prezentácia kultúry v zahraničí  
 
 
Listom č.MK-8446/2004-700 zo dňa 18.10.2004 boli rozpočtovým opatrením č.10 upravené záväz-
né ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 100 865 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 4 937 tis. Sk 
v tom Podprogram 07G02  
Nákup knižných fondov 50 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany Biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J0302 4 510 tis. Sk 
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Kultúrne aktivity  
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
Podprogram 07J0301 850 tis. Sk 
Prezentácia kultúry v zahraničí  
 
 
Listom č.MK-8447/2004-700 zo dňa 18.10.2004 boli rozpočtovým opatrením č.11 upravené záväz-
né ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 101 065 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 94 937 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany Biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J0302 4 510 tis. Sk 
Kultúrne aktivity  
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
Podprogram 07J0301 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúry v zahraničí  
Projekt „ Výstava Cesty, ktoré budovali Európu –  
Santiago a jeho púte – Španielsko 200 tis Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.12 nebolo MK SR vydané /chyba v číslovaní/. 
 
Listom č.MK-8968/2004-700 zo dňa 22.12.2004 boli rozpočtovým opatrením č.13 upravené záväz-
né ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 107 535 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 101 407 tis. Sk 
Z toho účelovo určené na úhradu záväzkov  
dodávateľom /630/ 6 470 tis. Sk 
Program 07G0208 500 tis. Sk 
„Národná stratégia ochrany Biodiverzity v SR“  
- tovary a služby /600/  
Program 07J0302 4 510 tis. Sk 
Kultúrne aktivity  
Program 06KOQ 68 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie  
realizácie cieľov vednej a technickej politiky  
Podprogram 07J0301 1 050 tis. Sk 
Prezentácia kultúry v zahraničí  
Projekt „ Výstava Cesty, ktoré budovali Európu –  
Santiago a jeho púte – Španielsko 200 tis Sk 
 
Celkom bolo zo štátneho rozpočtu za rok 2004 pre 08.2.0.6  
Múzeá a galérie pridelených 107 535 000,- Sk, pričom  
skutočné čerpanie predstavovalo 107 525 645,- Sk. 
 
 
08.2.0.8 Národnostná kultúra 
 
Listom č.MK-287/2004-700 zo dňa 15.1.2004 boli SNM rozpísané záväzné výstupy štátneho roz-
počtu na rok 2004 nasledovne : 
 
Program 07G Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva   
Podprogram 07G02 Múzeá a galérie  
  
Bežné výdavky celkom /600/ 16 418 tis. Sk 
z toho:  
mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné  
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osobné vyrovnania 6 615 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/ 38 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/ 51 osôb 
 
Listom č.MK-383/2004-700 zo dňa 28.4.2004 boli rozpočtovým opatrením č.1 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 16 596 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 16 418 tis. Sk 
Program 07J 178 tis. Sk 
Kultúrne aktivity         
- tovary a služby /600/  
z toho :  
„Výstava Judit Herstl“ 178  tis. Sk 
 
Rozpočtové opatrenie č.2 nebolo MK SR vydané /chyba v číslovaní/. 
 
 
Listom č.MK-6929/2004-700 zo dňa 4.8.2004 boli rozpočtovým opatrením č.3 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 16 877 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 16 699 tis. Sk 
v tom : mzdy, platy  /610/ 6 823 tis. Sk 
Program 07J 178 tis. Sk 
 
 
Listom č.MK-6929/2004-700 zo dňa 6.8.2004 boli rozpočtovým opatrením č.4 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 19 877 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 19 699 tis. Sk 
v tom : dofinancovanie prevádzkových činností 
tis. Sk 

 
3 000  

z toho :  
1. Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 1 150 tis. Sk 
2. Múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry 1 300 tis. Sk 
3. Dokumentačné centrum českej kultúry 100 tis. Sk 
4. Dokumentačné centrum rómskej kultúry 50 tis. Sk 
5. Múzeum židovskej kultúry 300 tis. Sk 
6. Múzeum kultúry karpatských Nemcov 100 tis. Sk 
  
Program 07J 178 tis. Sk 
 
 
Listom č.MK-8448/2004-700 zo dňa 19.10.2004 boli rozpočtovým opatrením č.5 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 19 877 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 19 799 tis. Sk 
v tom :   
Podprogram 07G02  
Oprava budovy Kálmána Mikszátha v Sklabinej tis. Sk 100  
Program 07J 178 tis. Sk 
  
Listom č.MK-8969/2004-700 zo dňa 22.8.2004 boli rozpočtovým opatrením č.6 upravené záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Bežné výdavky celkom /600/ 20 057 tis. Sk 
z toho :  
Program 07G02 19 879 tis. Sk 
Podprogram 07G02  
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Oprava budovy Kálmána Mikszátha v Sklabinej 
tis. Sk 

80  
 

Program 07J 178 tis. Sk 
  
 
Celkom bolo zo štátneho rozpočtu za rok 2004 pre 08.2.0.8 Národnostná kultúra  
pridelených 20 057 000,- Sk, čerpanie 20 056 999,90 Sk. 
 
 
Plnenie ukazovateľov organizácie  
 
1.1 Bežný transfer 
   
 08.2.0.6 0.8.0.08 
Celkové náklady (v tis. S k) 182 310 21 340  
Rovnaké obdobie roku 2003 181 475 24 260 
 
V porovnaní s  rokom 2003 prišlo k nárastu celkových nákladov o 835 tis. Sk u 08.2.0.6 z dôvodu 
zvýšených pridelených finančných prostriedkov na účelové aktivity oproti roku 2003 a k poklesu o 2 
920 tis. Sk u 08.2.0.8 z dôvodu snahy o zníženie straty národnostných múzeí z  predchádzajúcich 
období, celkom teda o úsporu celkových nákladov vo výške 2 085 tis. Sk.   
Podrobné čerpanie celkových nákladov ako i jednotlivých nákladových položiek je komentované 
v nasledujúcich podrobných rozboroch hospodárenia základných organizačných útvarov SNM ako 
i v priložených tabuľkách. 
 
 
  
- spotrebované nákupy 26 472 2 821 
  /rok 2003/ 26 858 3 729 
- služby 43 254 4 957 
   /rok 2003/ 45 997 6 016 
   z toho : - náklady na reprezentačné účely 174 37 
                - cestovné 
          

1 370 
 

535 
 

-  osobné náklady 91 265 12 408 
    /rok 2003/ 94 758 13 145 
    z toho mzdové náklady 64 820 8 921 
    /rok 2003/ 66 851 9 487 
 
 
Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov je uvedený v tabuľke č.2 a podrobne sú per-
sonálne otázky analyzované v časti  6. Výročnej správy.  
 
-  dane a poplatky 315 12      
     /rok 2003/ 258 20 
-  ostatné náklady 6 740 185   
     /rok 2003/ 
  

1 140 
 

194 
 

-  odpisy HIM a NIM 
957     

14 263 
 

 
 

     /rok 2003/ 12 464 1 072 
-  náklady na prevádzku budov 23 327 2 622 
     /rok 2003/ 47 110 2 855 
    z toho opravy a údržba 12 725 556 
     /rok 2003/ 21 383 1 093 
 
Komentár: 
 
Spotrebované nákupy sa oproti porovnateľnému obdobiu roku 2003 znížili celkom za SNM o 1 294 
tis. Sk, služby o 3 802 tis. Sk a poklesli i mzdové náklady o čiastku 2 597 tis. Sk. Pokles mzdových 
nákladov súvisí najmä s nevyplatením takmer žiadnych odmien v roku 2004 čo priamym dôsled-
kom bol pokles priemernej mzdy zamestnancov SNM. Položka ostatných nákladov vzrástla 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 5 600 tis. Sk, z čoho časť odpisy vzrástli o 1 684 tis. 
Sk v dôsledku  preradenia technického zhodnotenia kultúrnych pamiatok do majetku SNM.  Nákla-
dy na prevádzku budov poklesli  o 24 016 tis. Sk. Dramatický pokles tejto nákladovej položky súvi-
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sí s rezignáciou múzea na priebežnú nevyhnutnú správu a opravu budov a zariadení. V sledovanom 
období sa odstraňovali v zásade iba najakútnejšie havarijné opravy. Aj keď zoberieme do úvahy 
skutočnosť, že v roku 2003 bolo v týchto nákladoch účtovaných 8 000 tis. Sk účelovo pridelených 
na opravy a údržbu Bojnického zámku, je zrejmé, že zvyšný pokles o viac ako 16 000 tis. Sk je 
nesystémovým úsporným riešením, ktorého bezprostredným následkom s pravdepodobnosťou hra-
ničiacou s istotou bude v najbližšom období výrazný nárast nákladov na odstránenie väčšieho počtu 
havarijných stavov. Ide teda iba o odklad potrebných nákladov na najnevyhnutnejšiu správu budov 
a zariadení, ktorý bolo nútené realizovať  vedenie múzea aj s vedomím, že SNM je najväčším 
správcom kultúrnych pamiatok v SR. 
Pokles celkových nákladov SNM v roku 2004 je potrebné vnímať i v kontexte úhrady faktúr z roka 
2003 v celkovej výške 4 500 tis. Sk.  
 
 
 
1.2 Kapitálový transfer 
 
Slovenskému národnému múzeu boli listom č. MK-288/04-800  zo dňa 15.1.2004 rozpísané nasle-
dovné finančné prostriedky účelovo určené ako kapitálový transfer:  
 
k účtu NBS č. 908   
program 07G020B  
Žižkova 14 – 16   
Rekonštrukcia kúrií 16 300 000,- Sk 
Výnimka z časového použitia 17 000 000,- Sk 
program 050  
Červený Kameň – hrad   
rekonštrukcia areálu 16 000 000,- Sk 
limit po znížení  / rozpočtové opatrenie č.6/KV / 6 800 000,- Sk 
  
k účtu NBS č. 916   
program07G0201      
Vajanského nábr.2   
rekonštrukcia strechy III.etapa 0,- Sk 
limit po zvýšení   / rozpočtové opatrenie č.6/KV / 4 600 000,- Sk 
  
              
program 07G0208  
Biodiverzita – vybudovanie expozície  
Limit 2 250 000,- Sk 
    
K účtu NBS č. 924  
       1.  program  07G0201  
           Akvizícia zbierkových predmetov 1 000 000,- Sk 
            Zvýšenie limitu o  / rozpočtové opatrenie č.12/KV / 1 100 000,- Sk 
            Zvýšenie limitu o/ rozpočtové opatrenie č.14/KV 380 000,-Sk 
 2.   program 07J03029  
       Budovanie múzea holocaustu v synagóge v Nitre 900 000,- Sk 
     / rozpočtové opatrenie č.2/KV/08.2.0.8 /       
 program 07J03021  
       Budovanie expozície SNM –Židovského múzea v   
         synagóge v Nitre 600 000,-Sk 
    / rozpočtové opatrenie č.2/KV/08.2.0.8 /       
 
 
Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:  
 
Rekonštrukcia kúrií na Žižkovej 14 – 16 – 07 G O20B 
Na rok 2004 boli na Rekonštrukciu kúrií pridelené finančné prostriedky vo výške  
limit čerpania kapitálových výdavkov : 16 300 000,- Sk 
výnimka z časového použitia z r. 2002: 17 000 000,- Sk 
spolu k čerpaniu: 33 300 000,- Sk 
čerpané spolu 33 232 245,- Sk 
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Časť „B“- replika historickej budovy v uličnej rade bola prakticky ukončená okrem prízemia, kde je 
vstup do vlastnej stavby. Podkrovie a 1. podlažie bolo od dodávateľa prevzaté a odovzdané MKKN. 
Príslušný stavebný úrad bol požiadaný o čiastkové kolaudačné rozhodnutie. 
V časti „C“ – výstavné priestory dodávateľ pracoval na povrchových úpravách, maľbách, podhľa-
doch, dlažbách. Bolo opláštené átrium, dodali sa výplne otvorov, prebehla montáž svietidiel vo 
všetkých výstavných priestoroch. Začala sa kompletizácia EPS, EZS a ozvučenia kamerových okru-
hov. 
Z výnimky z časového použitia vo výške 17 000 000 boli vyhotovené opláštenie a výplne otvorov. 
Výnimka bola vyčerpaná začiatkom 2. polroku 2004.   
 
Častá, NKP Červený Kameň – hrad – rekonštrukcia areálu – 07 GO209 
Na obnovu hradu boli pridelené finančné prostriedky vo výške 16 000 000,-Sk 
V priebehu roka bol limit upravený na 6 800 000,-Sk 
Čerpanie 6 800 003,-Sk 
 
Samostatne stojaci vstupný objekt bol prakticky dokončený  bez povrchových úprav a podláh 
a zariaďovacích predmetov. Na objekte sklady a trafo sa začali robiť statické zabezpečovanie von-
kajších múrov. V objekte jazdiareň bolo osadené priestorové lešenie a začalo sa s prieskumom 
pôvodných omietok a pôvodnej profilácie klenieb. Dobre rozbehnuté práce však boli zastavené 
z dôvodu zníženia limitu kapitálového príspevku v mesiaci jún 2004. V druhom polroku boli urobené 
len nutné konzervačné a ukončujúce práce, ktoré budú uhradené dodávateľovi až v roku 2005.  
 
Oprava strechy budovy  na Vajanského 2 – 07 GO201 
Na obnovu strechy boli pridelené finančné prostriedky vo výške 0 Sk 
V priebehu roka bol limit upravený na 4 600 000 Sk    
Čerpanie 4 784 463 Sk 
 
V oprave, zahájenej koncom roku 2002  sa pokračovalo sa naviazaním sa na tzv. druhú etapu: 
strecha na Fajnorovom nábreží a nad vstupnou časťou až po rohový hrebeň vo Vajanského ulici. 
K prekročeniu limitu došlo z dôvodu, že technicky bolo žiadúce ukončiť celý hrebeň nad vstupnou 
časťou, kde sa stykuje medená plechová krytina (vyhotovená  v prvej etape) zo sienitovými  šabló-
nami, aby nedošlo ku škodám rekonštruovanej dodávky. Nebolo možné nechať plech voľne ukon-
čený, nakoľko by bol silne atakovaný severozápadnými vetrami. 
 
Biodiverzita – Program vybudovanie expozície  – 07 GO208 
Pridelený limit vo výške 2 250 000,- Sk 
Čerpanie 2 303 290,- Sk 
 
Z pridelených prostriedkov sa pokračovalo v prácach, zahájených z roku 2002, kompletizáciou  
interiéru: stavebné úpravy, mobiliár a drevený obklad. Časť „B“ (stredná hala) bola z tohto hľadi-
ska ukončená. Z inštalácií boli namontované stropné svietidlá vo všetkých rekonštruovaných prie-
storoch.  
   
   
Program 02C16 Akvizícia zbierkových predmetov   
limit 2 480 000,- Sk 
z toho: nákup ZP BT 1 100 000,- Sk 
            nákup ZP menšiny 1 000 000,- Sk 

Múzeum Červený Kameň (nákup kľakadla 90 tis. Sk a ná-
kup gobelínu 290 tis. Sk) 

380 000,- Sk 

čerpanie 2 480 000,- Sk 
 
K najhodnotenejším kúpeným zbierkovým predmetom v roku 2004 patria tiež časti pozostalosti 
významného slovenského fotografa a etnografa Martina Martinčeka (Múzeá v Martine) ako aj po-
zostalosť významnej slovenskej hudobnej rodiny Albrechtovcov (Hudobné múzeum) či vzácna pale-
ontologická kolekcia Prof. Švagrovského. 
 
Budovanie  expozície SNM – Židovského múzea Spišské Podhradie  24 07 J03 
Pridelený limit vo výške 600 000,- Sk 
Čerpanie 603 639,- Sk 
 
Budovanie expozície 
Z pridelených finančných prostriedkov bol podľa zmluvy dotvorený výtvarný návrh, realizácia vitrín, 
polygrafické riešenie a niektoré ďalšie z interiérových prvkov. V priestoroch budúcej expozície sa 
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ešte stavebne pracovalo (zabezpečuje vlastník objektu) a SNM nemalo vyhotovené práce kde 
uskladniť, podľa osobitnej zmluvy rozpracované dielo SNM prevzalo a uložilo na dočasnú dobu do 
skladu až do obdržania finančných prostriedkov na dokončenie diela.    
 
Budovanie múzea holocaustu v Nitre                    2 407 J03  
Pridelený limit vo výške 900 000,- Sk                                       
Čerpanie 900 692,- Sk 
 
Budovanie múzea 
Z pridelených finančných prostriedkov bol podľa zmluvy dotvorený výtvarný návrh, realizácia vitrín, 
polygrafické riešenie a niektoré ďalšie z interiérových prvkov. V priestoroch budúcej expozície sa 
ešte stavebne pracovalo (zabezpečuje vlastník objektu) a SNM časť diela nemalo kde uskladniť, 
podľa osobitnej zmluvy rozpracované dielo SNM prevzalo a uložilo na dočasnú dobu do skladu až do 
obdržania finančných prostriedkov na dokončenie diela.    
 
2.  Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
Celkové výnosy za 08.2.06 
 2003 2004 
 164 103 tis. Sk 171 395  tis. Sk 
z toho :   
       - príspevok 104 483 tis. Sk 107 535  tis. Sk 
       -  vlastné tržby a výnosy 69 620 tis. Sk 63 860  tis. Sk, 
čo predstavuje 59,4% k pomeru vlastných tržieb a výnosov k príspevku zo ŠR 
 
Celkové výnosy za 08.2.08 
 22 270 tis. Sk 22 631 tis. Sk                         
z toho:   
          - príspevok 19 893 tis. Sk 20 057 tis. Sk 
          - vlastné tržby a výnosy 2 377 tis. Sk 2 574 tis. Sk 
  
Komentár: 
Celkové vlastné tržby a výnosy SNM poklesli v roku 2004 s porovnaním roku 2003 o 3 187 tis. Sk. 
Uvedený pokles vlastných výnosov bol spôsobený  predovšetkým poklesom výnosov z prenájmov, 
ktoré boli realizované ako krátkodobé prenájmy dočasne prebytočného majetku súvisiace 
s využívaním exteriérov a interiérov pozemkov a budov v správe múzea pre filmárske účely resp 
rôzne spoločenské podujatia. Múzeum na výšku takýchto „náhodných“ výnosov v podstate nemá 
bezprostredný vplyv. Naopak tržby z hlavnej činnosti múzea - vybraného vstupného do expozícií 
a na výstavy a predaja vlastných výrobkov - zaznamenali oproti roku 2003 nárast o viac ako 5 226 
tis. Sk keď dosiahli spolu výšku 47 433 tis. Sk. 
 
 
3.  Hodnotenie fondov organizácie 
 
   Fond reprodukcie 
 
 Stav k 31.12.2003    23 920  tis. Sk 
 Stav k 31.12.2004    17 748  tis. Sk 
 
          Rezervný fond 
 
 Stav k 31.12.2003       3 364 tis. Sk 
 Stav k 31.12.2004       1 134 tis. Sk 
  
Zníženie rezervného fondu oproti roku 2003 o 2 230 tis. Sk  predstavuje vykrytie  časti vykázanej 
straty za rok 2003. 
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4. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo 
viazaných na schválené projekty na kultúrne aktivity 
v roku 2004 (tabuľka č. 4) 

 
Podrobný prehľad je uvedený v tabuľke č. 5. Celková výška poskytnutých účelovo viazaných fi-
nančných prostriedkov dosiahla v roku 2004 výšku 4 960 tis. Sk. Možno konštatovať, že bez týchto 
prostriedkov od zriaďovateľa nad rámec schváleného rozpočtu by sa v SNM nepodarilo pripraviť 
a zrealizovať spolu 11 významných  kultúrnych aktivít, ktoré zásadným spôsobom vplývali na kvali-
tu a plán hlavných úloh SNM a vôbec na základnú odbornú činnosť  múzea. V edičnej činnosti sa 
týmito prostriedkami saturovali priame náklady na vydávanie jediného  časopisu venujúcemu sa 
kultúrnemu dedičstvu na Slovensku – revue Pamiatky a Múzeá. V oblasti prezentačnej činnosti sa 
iba vďaka týmto finančným prostriedkom mohli realizovať také významné aktivity ako dokončenie 
rozsiahlej výstavy Slovensko a jeho kultúra – Pestrosť v jednote či realizácia výstavy Majster Pavol 
z Levoče. Bez nich by nebolo možné zorganizovať v spolupráci so zahraničnými partnermi exkluzív-
ne výstavné projekty ako: Cesty, z ktorých sa rodila Európa: Santiago a jeho púte, Človek na Me-
siaci (v rámci neho prijatie E. A. Cernana) či výstava fotografií z expedícií cestovateľov Zikmunda 
a Hanzelku. Práve tieto výstavné projekty s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou pomohli udr-
žať vysokú návštevnosť SNM v roku 2004 a zvýšiť existenčne potrebné vlastné výnosy múzea. Na 
druhej strane by bez účelových dotácií MK SR nebolo možné zabezpečiť aj časť zahraničnej repre-
zentácie SNM, prostredníctvom dvoch významných prezentácií v zahraničí ako participácie Sloven-
ska na spoločných medzinárodných projektoch a to konkrétne v Rakúsku (Keramika3) 
a v Slovensku (Slovenský drotári).     
 
 
5. Vyhodnotenie programov 
Je podrobne uvedené v tabuľke č.4 a č.6 
 
6. Hodnotenie hospodárskeho výsledku (v tis. Sk) 
 

Prevádzková dotácia      Poukázané Náklady Výnosy          HV+,- 
 2004 2004 tr.5 tr.6 -10 914 
08.2.06 107 535 107 535 182 310 171 395 +1 290 
08.2.08 20 057 20 057 21 340 22 631       
Celkom             127 592          127 592          203 650 194 026 -9 624 
 
Vykázaný výsledok hospodárenia SNM za rok 2004 v hlavnej činnosti je negatívny -  strata vo výš-
ke  9 624 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2003 strata, kedy organizácia zaznamenala stratu  vo  výš-
ke 19 362 tis. Sk to predstavuje zlepšenie hospodárenia organizácie o 50% resp zníženie schodku 
o 9 738 tis. Sk. 
Zásadný vplyv na výšku vykázaného negatívneho hospodárskeho výsledku malo zaúčtovanie ulo-
ženej povinnosť odvodu istiny a penále, ktorú uložila Správa finančnej kontroly MF SR za porušenie 
rozpočtovej disciplíny neoprávneným použitím finančných prostriedkov vo výške  757 124,- Sk, 
zadržaním finančných prostriedkov vo výške 1 486 399,- Sk a dočasným zadržaním finančných 
prostriedkov vo výške 135 218,- Sk zistených pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami 
ŠR za roky 2001 - 2003. Celková výška zaúčtovaného povinného odvodu predstavovala čiastku 5 
764 tis. Sk.  
Celkovú stratu  v hlavnej činnosti čiastočne vykrýva dosiahnutý zisk  z vedľajšej – podnikateľskej 
činnosti vo výške 470 000,- Sk po zdanení. Celková strata  z hospodárenia SNM v roku 2004 
po zohľadnení vyššie uvedených skutočností predstavuje 9 154 tis. Sk   
Podrobnejšia analýza výsledkov hospodárenia v jednotlivých  ŠOJ je uvedená v ďalšej časti rozbo-
ru. 
 
7.  Podnikateľská činnosť 
Slovenské národné múzeum už niekoľko rokov vykonáva podnikateľskú činnosť v dvoch  svojich 
organizačných jednotkách, ktoré súvisí s prevádzkovaním parkovísk v Múzeu Červený Kameň 
a v Múzeu Bojnice. Podnikanie je vykonávané na základe  živnostenského listu s reg. č. 2396/99. 
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti v roku 2004 v SNM bol kladný vo výške 
580 535,95 Sk brutto - náklady boli vo výške 354 402,30 Sk a výnosy vo výške 934 938,25 Sk. 
Odvedená  19% daň z príjmov dosiahla sumu 110 280,- Sk. Tak ako v minulom roku i teraz získa-
né prostriedky pomohli znížiť celkový negatívny hospodársky výsledok SNM 
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8.  Program hospodárnosti   
a. Pri používaní rozpočtových prostriedkov zachovávať maximálnu hospodárnosť 

a efektívnosť ich použitia. 
Plní sa. 

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

                 so zákonom NR SR O verejnom obstarávaní  č. 533/2003 v platnom znení. 
Plní sa. 

 
c. U výdavkov na reprezentačné účely dodržať rozpis rozpočtu na  rok 2003. Na reprezen-

tačné výdavky v maximálne možnej miere využívať sponzorské príspevky. 
Plnenie: 
Skutočnosť k 31.12.1999    175 285,40 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2000                            163 016,80 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2001                            159 000,00 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2002                            384 091,80 Sk  
Skutočnosť k 31.12.2003                           211 426,85 Sk  
Skutočnosť k 31.12.2004    233 744,10 Sk 

 
Zvýšenie výdavkov spojených s reprezentáciou SNM o 10% oproti roku 2003 súvisí 
najmä s najvýznamnejšími výstavnými projektmi SNM: Cesty, z ktorých sa rodila Euró-
pa: Santiago a jeho púte, Človek na Mesiaci (výstava a prijatie E. A. Cernana), Zik-
mund a Hanzelka. Na slávnostnom zahájení týchto výstav sa zúčastnili najvyšší pred-
stavitelia politického, spoločenského a kultúrneho života, diplomatického zboru 
a najvyšší predstavitelia spolupracujúcich subjektov. Napriek nárastu nákladov boli po-
užité na krytie týchto nákladov predovšetkým sponzorské prostriedky. 

 
d. Pri zahraničných cestách maximálne využívať možnosti hradenia pobytu pracovníkom 

SNM pozývateľom resp. sponzorom.     
Plnenie : 
Skutočnosť k 31.12.2000     396 091,69 Sk  
Skutočnosť k 31.12.2001     222 578,82 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2002  1 013 609,70 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2003  1 160 238,20 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2004   661 857,00 Sk             
 
Rozpis jednotlivých  zahraničných pracovných ciest je uvedený v tabuľke č. 9. 
V priebehu roka 2004 sa v SNM, napriek akcelerácií zahraničných kontaktov SNM vy-
jadrených v širšej medzinárodnej spolupráci organizácie so zahraničnými subjektami, 
oproti roku 2003 znížili tieto náklady o 498 381,20 Sk. V sledovanom období sa usku-
točnili tri významné zahraničné cesty, ktorých náklady boli úplne resp čiastočne hrade-
né z iných zdrojov ako SNM. Išlo o študijný pobyt zástupcu GR SNM pre odborné čin-
nosti a informačné zdroje v USA (30. 10. – 22. 11. 2004) v rámci  International visitors 
program – Art Museum managment, ktorý okrem nákladov na poistenie a prepravy na 
letisko vo Schwechate hradila pozývajúca strana. Takmer polovicu nákladov na pobyt 
riaditeľa ŠNM – MŽK Prof. P. Mešťana v Izraeli v súvislosti s nakrúcaním dokumentár-
neho filmu a iných študijných povinností bolo hradených z príspevku NBS. Tretia cesta 
skupiny expertov SNM do Florencie, súvisiaca so spoločným Česko-Slovenským projek-
tom „Ľudia pre Európu“, na ktorom spolupracuje i Talianska strana bola v plnej miere 
začiatkom roka 2005 uhradená z grantového systému  Kultúra 2000, ktorý podporil 
tento projekt a spravuje ho Národní muzeum v Prahe. 

 
e. Tovar, ktorý bezprostredne nesúvisí s činnosťou organizácie, nakupovať po        pred-

chádzajúcom písomnom odsúhlasení  riaditeľom ŠOJ a námestníkom GR SNM pre Úsek 
ekonomiky a pre Úsek prevádzky a technického rozvoja. 
Plnenie: 
Opatrenie sa plní – neboli zaznamenané žiadne nákupy bez predchádzajúceho súhlasu. 

 
f. Dôsledne uplatňovať osobnú zodpovednosť a postih pracovníka, ktorý spôsobil škodu  

organizácii  v zmysle rozhodnutia  škodovej komisie. 
Plnenie: 
V roku 2004 nebola voči pracovníkom SNM uplatnená žiadna škoda. 
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g. Služobné vozidlá používať výhradne len s písomným súhlasom riaditeľov jednotlivých  
ŠOJ na „Žiadanke na prepravu“. 
Plní sa. 

 
h. V nákladoch na poštovné neprekročiť úroveň roku 2003 napriek zvýšeniu cien poštov-

ného. 
Plnenie: 
Skutočnosť k 31.12.1999                         237 553,93 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2000                         286 441,90 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2001                         223 249,50 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2002                         493 249,50 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2003         379 345,82 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2004           531 592,90 Sk 
 
V položke  náklady na poštovné  v roku 2004  bol zaznamenaný vzrast nákladov  o 152 
247,80 Sk. Najväčší podiel na vzraste nákladov v tejto položke má nutnosť dennej 
úhrady tržieb (pokiaľ prekročili výšku 5000,- Sk, čo je maximálny povolený denný zos-
tatok v pokladni) za vybrané vstupné a poskytnuté tovary a služby prostredníctvom 
poštových poukážok na výnosový účet SNM, v rámci povinnosti napojenia organizácie 
na systém Štátnej pokladnice. Múzeum ani v budúcnosti zrejme nedokáže eliminovať 
nárast týchto nákladov, pretože jediným prostriedkom na pokles by bola rezignácia na 
rozosielanie pozvánok na vlastné prezentačné podujatia, resp. úplný prepad v získavaní 
potrebnej odbornej literatúry do knižnice SNM prostredníctvom veľmi výhodnej formy 
výmeny vydávanej literatúry pri súčasnom poklese prostriedkov vynakladaných na ná-
kup nových knižničných jednotiek.  

 
i. V nákladoch na telekomunikácie neprekročiť úroveň roku 2003. Stanovené limity na 

jednotlivé priame   linky a domáce pobočky dôsledne sledovať. Prekročenú finančnú 
čiastku  zosobňovať. 
Plnenie: 
Skutočnosť k 31.12.1999                      1 415 142,12 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2000                      1 654 210,09 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2001                      1 208 129,00 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2002                      3 324 448,30 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2003                      3 303 380,88 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2004        3 640 047,04  Sk  
  
V položke náklady na telekomunikácie došlo k zvýšeniu o 336 666,16 Sk. Základnou 
príčinou  nárastu nákladov boli rast cien telefónnych služieb a výrazné zvýšenie poplat-
kov za internet v roku 2004 spojený s nárastom počtu internetových prípojok 
v jednotlivých múzeách SNM v súvislosti so zavedením „Centrálnej sumarizačnej data-
bázy“, a s tým aj zvýšením frekvencie využívania uvedených služieb v styku  medzi 
pracoviskami SNM, čo je pre vzájomnú komunikáciu pri operatívnom zabezpečovaní pl-
nenia spoločných úloh úplnou nevyhnutnosťou.    

 
j. Počet odoberaných výtlačkov dennej tlače oproti roku 2002 nezvyšovať. 

Plní sa. Počet odoberaných výtlačkov je 14 čo je nezmenený počet oproti roku 2002. 
 

k. Externé školenia využívať len v odôvodnených prípadoch. 
Plnenie: 
Skutočnosť k 31.12.1999                           52 247,00 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2000                         276 515,85 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2001                           51 005,00 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2002                         114 535,00 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2003                         562 000,00 Sk 
Skutočnosť k 31.12.2004           311 986,70 Sk 
 
V múzeu došlo v tejto položke k zníženiu nákladov, a to aj napriek tomu, že bolo  ne-
vyhnutné zabezpečiť školenia pracovníkov za účelom nábehu na Štátnu pokladnicu 
a preškolenie ekonomických pracovníkov na spracovanie účtovníctva v programe PRO-
METEUS dodávateľa  SOFTIP. V sledovanom období sa na rôznych druhoch školení zú-
častnilo spolu 146 pracovníkov  SNM. Z nich 73 osôb bolo školených v súvislosti so 
zmenou legislatívy.  
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l. Je zakázané nakupovať nadštandardné vybavenie a doplnky do služobných  motorových  
vozidiel ako aj kancelárií. 
Plní sa. 

 
m. Pri komunikácii s jednotlivými ŠOJ, spolupracujúcimi organizáciami, ako i MK SR  

v maximálne možnej miere využívať prostriedky výpočtovej techniky. 
Plní sa.      

  
9.Vonkajšie a vnútorné kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za  
hodnotené obdobie, zistené závery a prijaté opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. 
 
9. A  V Slovenskom národnom múzeu boli v roku 2004 vykonané nasledovné vonkajšie 
 kontroly : 
 

• Cenová kontrola zameraná na dodržiavanie zákona č.102/2004 
Vykonal: Správa finančnej kontroly Bratislava 
Obdobie: Január 2004 
Obsah: Kontrola dodržiavania podmienok regulácie cien stavieb – Obnova  
prírodného parku NKP Kaštieľa v Betliari. 

 
 Kontrolou nebolo zistené porušenie cenových predpisov. 
 

• Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedka-
mi ŠR SR v rokoch 2001, 2002 a 2003. 
Vykonal: Správa finančnej kontroly Bratislava 
Obdobie: Jún – Október 2004 
Kontrolovaná organizácia – SNM Bratislava 

 
Výsledok kontroly:  
Bolo zistené porušenie rozpočtovej disciplíny neoprávneným použitím finančných prostried-
kov vo výške 3 757 124,- Sk, zadržaním finančných prostriedkov vo výške 1 486 399,- Sk 
a dočasným zadržaním finančných prostriedkov vo výške 135 218,- Sk. 
Penále z neoprávneného použitia finančných prostriedkov vypočítané do 22. 10. 2004 pred-
stavuje sumu 2 272 877,- Sk, penále zo zadržaných finančných prostriedkov vypočítané do 
22. 10. 2004 sumu 1 748 006,- Sk a z dočasne zadržaných finančných prostriedkov sumu 
34 196,- Sk, t. j. penále celkom vo výške 4 055 079,- Sk. 
Dňa 30. 12. 2004 Ministerstvo financií listom č. MF/003865/2005-441, na základe podpor-
ných stanovísk prehodnotilo svoje rozhodnutie a podľa § 47 ods. 8 zákona NR SR č. 
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov zohľadňujúc príčiny 
porušenia rozpočtovej disciplíny povoľuje: 

úľavu z celkového odvodu 5 243 523,- Sk vo výške 2 097 409 (40%), zostáva  
k úhrade 3 146 114,- Sk 

úľavu z uloženého penále v sume 4 055 079,- Sk vypočítané do 22. 10. 2004 vo výške  
60%, t. j. 2 433 047,- Sk, zostáva k úhrade zostatok penále v sume 1 622 032,- 
Sk 

úľavu z dopočítaného penále vo výške 0%. 
 
Úhrada povinnosti odvodov a penále bola vykonaná nasledovne:  
Dňa 10.12.2004         1 000,– Sk, 
dňa 25.01.2005          995 265,– Sk, 
dňa 25.01.2005    3 146 114,– Sk, 
dňa 25.01.2005    1 622 032,– Sk,  
Spolu    5 764 411,– Sk. 
 

 
9. B  Referát vnútornej kontroly SNM v priebehu roku 2004 vykonal nasledovné plánované    

i mimoriadne finančné kontroly v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 Zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole :  

 
1. Plánovaná kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a kontrola  výdav-

kov hospodárenia s majetkom štátu, odborná správa zbierkových predmetov, uzatváranie 
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zmlúv a prenájmy, akvizície a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
v SNM - Hudobné múzeum Bratislavský hrad a Kaštieľ Dolná Krupá. 

 
2. Mimoriadna následná finančná kontrola – kontrola fyzického stavu zásob v centrálnom 

sklade v SNM Bratislava a fyzická inventúra. 
 
3. Plánovaná kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a kontrola  výdav-

kov hospodárenia s majetkom štátu, odborná správa zbierkových predmetov, uzatváranie 
zmlúv a prenájmy, akvizície a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
v SNM - Spišské múzeum v Levoči. 

 
4.  Kontrola opatrení z následnej finančnej kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho 

rozpočtu SR a kontrola výdavkov hospodárenia s majetkom štátu, odborná správa zbier-
kových predmetov, uzatváranie zmlúv a prenájmy, akvizície a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov v SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry Svidník. 

 
5.  Mimoriadna kontrola súladu pracovných náplní so skutočne vykonávanou prácou pracov-

níkov SNM v určených úsekoch v spolupráci s personálnym úsekom GR SNM v SNM - Bra-
tislava, úsek ekonomiky. 

 
6.  Mimoriadna kontrola súladu pracovných náplní so skutočne vykonávanou prácou pracov-

níkov SNM v určených úsekoch v spolupráci s personálnym úsekom GR SNM v SNM - His-
torickom múzeu, Bratislavský hrad. 

 
7. Mimoriadna následná finančná kontrola – Kontrola hotovostí v pokladniach a predaja vstu-

peniek v SNM-Múzeum Bojnice. 
 
8. Mimoriadna kontrola na základe Príkazu GR SNM – kontrola dochádzky a využitie pracov-

nej doby pracovníkmi SNM v nasledovných múzeách: 
Historickom múzeu Bratislava 
Archeologickom múzeu Bratislava 
Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava 
Úseku odborných činností a a informačných zdrojov SNM Bratislava 
Múzeu kultúry karpatských Nemcov 
Hudobnom múzeu Bratislava 
Úseku ekonomicky SNM Bratislava 

 
9. Mimoriadna následná finančná kontrola – vyúčtovanie a zabezpečenie Seminára „Zelená 

mladým“ v Dolnej Krupej na Úseku odborných činností SNM Bratislava, Hudobnom múzeu 
Bratislava a HuM Kaštieli Dolná Krupá 

 
10. Mimoriadna kontrola – prevzatie denných výkazov prác pracovníčok ekonomického úseku 

SNM, Žižkova 18 a ich vyhodnotenie v spolupráci s personálnym úsekom SNM.  
 
11. Plánovaná finančná kontrola v I. polroku 2004 a kontroly splnenia opatrení na odstráne-

nie nedostatkov, kontrolu pokladní a pokladničných hotovostí, kontrolu uzatvorených 
zmlúv a kontrola OON a dodržiavanie zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v SNM-
Múzeum Betliar. Kontrola bola prerušená z dôvodu zahájenia kontroly Správou finančnej 
kontroly v SNM Bratislava dňa 14. 6. 2004. Kontrola zaradená do plánu kontrol 
v roku2005. 

 
12. Mimoriadna následná finančná kontrola – zabezpečenie a vykonanie inventarizácie za rok 

2003 ekonomickým úsekom SNM v celom SNM Bratislava. 
 
13. Mimoriadna kontrola – vybraní pracovníci riaditeľstva SNM – súlad pracovných náplní so 

skutočne vykonávanou prácou v spolupráci s osobným úradom SNM Bratislava. 
 
14.Mimoriadna následná finančná kontrola prijatých a zaplatených faktúr a kolobeh účtov-

ných dokladov v úseku odborných činností a informačných zdrojov SNM za rok 2004 
a návrh opatrení na zabezpečenie kolobehu účtovných dokladov. 

 
15.Mimoriadna následná finančná kontrola prijatých a zaplatených faktúr a kolobeh účtov-

ných dokladov v úseku prevádzky a technického rozvoja SNM Bratislava za rok 2004 
a návrh opatrení na zabezpečenie kolobehu účtovných dokladov. 
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16. Mimoriadna finančná kontrola – Kontrola čerpania a vyúčtovania účelových dotácií 

a kapitálových výdavkov na akciu Biodiverzita a dodržiavanie zákona o účtovníctve č. 
431/2002 Z. z. v SNM - Prírodovednom múzeu Bratislava. Kontrola bola ukončená 
v januári 2005. 

 
17. Ďalej bolo referátom kontroly SNM vybavených a preverených 10 došlých sťažností 

v súlade s platným zákonom o sťažnostiach za celé SNM za rok 2004 
 
 
10.  Zhodnotenie majetkovej pozície (v tis. Sk) 
 

Majetok a zdroje krytia 2004 2003 Rozdiel +/- 
Majetok 830 722 798 147 +  32 575 
z toho :    
A/ -  neobežný 807 023 759 237 +  47 786 
    -  softvér 282 252 +         30 
    -  DHM 804 961 757 237 +  47 724 
    
B/ -  obežný 23 699 38 910 -   15 211 
     -  pohľadávky 8 393 7 753 +       640 
     -  fin. majetok 3 049 18 691 -   15 642 
    
    
Vlastné zdroje     
krytia majetku 803 688 775 827 +  27 861 
- majetkové fondy 832 799 793 505 +  39 294 
  fin. a peňažné           
            - Výsl. hosp. -   29 111 -  17 677 -   11 434 
               ( m.r., b.o.)    
    
              Cudzie zdroje     
              krytia majetku     
              Záväzky 27 034 22 320 + 4 714 
              z toho:    
              - Dodávatelia 
 

14 076 7 187 + 6 889 

- Zamestnanci, odvody 
 

5 342 7 223 - 1 881 

- iné záväzky 
                                                      

6 - +       6      

 
11. Zahraničné pracovné cesty (tabuľka č. 9) 

V sledovanom období bolo v SNM vykonaných spolu 76 zahraničných pracovných ciest. 
Všetky cesty slúžili  na zabezpečovanie výkonu prezentačných aktivít múzea a s tým spoje-
nej štátnej reprezentácie (inštalácia o otvorenie výstav, veľtrhy cestovného ruchu), zvyšo-
vanie odborného rozhľadu zamestnancov (školenia, semináre, kongresy, študijné 
a expertné pobyty) a výmenu skúseností so zahraničnými partnermi (rokovania 
s partnermi, návšteva významných zahraničných muzeálnych inštitúcií). Členovia vedenia 
SNM boli tiež zriaďovateľom vyslaní ako experti na medzištátne rokovania  (Stretnutie mi-
nistrov kultúry  V4 v Sárospataku, GR SNM P. Maráky, téma -   Mobilita zbierok) či účastníci 
medzinárodných stretnutí (Veľtrh kultúrneho dedičstva - Muzeumexpo, Londýn, zástupca 
GR SNM B. Rezník).  

 
12. Záväzky a pohľadávky (tabuľka č. 8) 

Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch je uvedený v tab.č.8 V záväzkoch najvýznamnejšiu 
položku predstavujú dodávatelia vo výške 14 076 077,06 Sk, z toho po lehote splatnosti vo 
výške 12 404 694,96 Sk a po splatnosti dlhšej ako jeden rok vo výške 22 914,37 Sk. 
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13. Komentár k čerpaniu prostriedkov prevedených z roku 
2003 do roku       

2004 a skutočne prevedených prostriedkov z roku 2004 do roku 2005      
          (tabuľka č. 10)  

Výnimka z časového použitia na investičnú akciu Žižkova 14-16, v roku 2004 predstavovala 
sumu 17 000 000,-Sk.  

II.    Priebežné hodnotenie plnenia predmetu kontraktu na rok 2004 
Slovenské národné múzeum, v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000 nie 
je povinné vypracovať kontrakt s ústredným orgánom štátnej správy, ktorý ho zriaďuje.  
 

ZÁVER 
 Slovenské národné múzeum sa v roku 2004 snažilo plniť všetky stanovené úlohy čo najefektívnej-
šie a najhospodárnejšie. S prihliadnutím na skutočnosť, že v roku 2003 hospodárenie SNM skončilo 
vysokou stratou, boli prijaté opatrenia na prísnu reguláciu v oblasti riadenia finančných tokov za 
účelom dosiahnutia minimálne vyrovnaného hospodárenia v roku 2004. Napriek tomu hospodárenie 
Slovenského národného múzea skončilo stratou vo výške 9 154 tis. Sk. I keď v roku 2004 sa nám 
podarilo výrazne znížiť negatívny hospodársky výsledok oproti roku 2003, reálne potreby na vyfi-
nancovanie nákladov na činnosť a prevádzku sú podstatne vyššie. V priebehu celého obdobia Slo-
venské národné múzeum zabezpečovalo najnevyhnutnejšie činnosti  a akcie s minimálnymi ná-
kladmi. Takýto stav je v krátkodobom časovom horizonte neudržateľný a v neželateľnej miere ob-
medzuje činnosť organizácie. Zdroje poskytnuté zriaďovateľom spolu s vlastnými výnosmi postaču-
jú Slovenskému národnému múzeu iba na zabezpečenie základných potrieb organizácie – mzdy, 
odvody, energie, prípadne najnutnejšie opravy a odstraňovanie havarijných situácií. 
 
Slovenské národné múzeum je najväčším správcom nehnuteľného i hnuteľného kultúrneho dedič-
stva v Slovenskej republike. V roku 2004 jeho vlastné výnosy z hlavnej a vedľajšej činnosti tvoria 
viac ako 33% celkových ročných nákladov na činnosť. Tento podiel je z hľadiska porovnateľných 
organizácií múzejného typu pôsobiacich v Slovenskej republike ale i v porovnateľných susedných 
krajinách vysoko nadštandardný. Povinnosti a úlohy, ktoré stanovil štát prostredníctvom platnej 
legislatívy a zriaďovacej listiny, v prostredí radikálnych štrukturálnych, hospodárskych a sociálnych 
zmien bude môcť akýkoľvek manažment organizácie realizovať iba za predpokladu buď razantného 
navýšenia príspevku na štatutárne činnosti organizácie alebo radikálneho prehodnotenia povinností 
a úloh v oblasti rozsahu správy, údržby, prezentácie a podobného hnuteľného a nehnuteľného ná-
rodného kultúrneho dedičstva. Takýto vstup do základnej štruktúry organizácie je možný iba za 
predpokladu jasného stanovenia si priorít a cieľov v strednodobom výhľade v rámci explicitne for-
mulovanej štátnej kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho dedičstva štátu vôbec.  
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Hodnotenie ostatných činností a celkového hos-
podárenia Slovenského národného múzea  

za rok 2005 
 
Pri hodnotení hospodárenia SNM je potrebné uviesť, že v zmysle organizačného poriadku SNM sú 
základné organizačné útvary  rozdelené nasledovne: 
     

• SNM – Múzeá Martin 
• SNM – Múzeum Betliar  
• SNM – Múzeum Bojnice  
• SNM – Múzeum Červený  Kameň  
• SNM – Múzeum židovskej kultúry  
• SNM – Múzeum Modrý Kameň 
• SNM – Spišské múzeum Levoča 
• SNM – Múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry, Svidník 
• SNM – Historické múzeum 
• SNM – Prírodovedné múzeum 
• SNM – Archeologické múzeum 
• SNM – Múzeum SNR – Myjava 
• SNM – Hudobné múzeum 
• SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
• SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku  
• SNM – Riaditeľstvo 
 

V rámci SNM – Historického múzea je spracovávané Dokumentačné centrum chorvát-
skej kultúry.  

V rámci  SNM – Múzeá Martin je spracovávané Etnografické múzeum, Múzeum A. Kmeťa, Múze-
um českej kultúry a Múzeum rómskej kultúry. 

Účtovníctvo SNM je spracovávané komplexne formou výpočtovej techniky prostredníctvom „Cen-
trálnej sumarizačnej databázy“, softvér firmy SOFTIP a.s. Banská Bystrica. SNM je v zmysle zákona 
č.222/2004 Z. z. od 1.apríla 2005 platcom DPH. 
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I. Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátne-
ho rozpočtu a hospodárenie SNM 

 
1. Rozpis záväzných ukazovateľov organizácie 

 
Rozpis  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  na rok 2005 vrátane jednotlivých úprav 

počas roka 2005 bol nasledovný  : 
 
 08.2.0.6 Múzeá a galérie 
 
 Listom č.MK-1265/2005-700/2094 zo dňa 26.1.2005 boli SNM rozpísané záväzné výstupy 
štátneho rozpočtu na rok 2005 nasledovne : 
 
Program 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  
Podprogram 08S0106  Múzeá a galérie 
 
Príspevok zo ŠR spolu     106 000 tis. Sk 
z toho: 
     -  bežné výdavky /600/        94 000 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/     56 448 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/          170 tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov     12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/         411 osôb 
 
 
 Listom č.MK-3000/2005-700/5586 zo dňa 24.2.2005 boli rozpočtovým opatrením č.1 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu     106 400 tis. Sk 
z toho : 
Podprogram 08S0106      106 000 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
     -  bežné výdavky /600/        94 000 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/       56 448 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/            411 osôb 
  
Podprogram 08T0103              400 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
Určených na kultúrne aktivity 
V tom: ostatné tovary a služby /630/           400 tis. Sk  
 

Listom č.MK-42786/2005-700/8654 zo dňa 16.3.2005 boli rozpočtovým opatrením č.2 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu     111 720 tis. Sk 
z toho : 
Podprogram 08S0106     106 000 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

-    bežné výdavky /600/      94 000 tis. Sk 
-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 

                 osobné vyrovnania /610/      56 448 tis. Sk 
 -    reprezentačné /633 016/           170 tis. Sk  
 -    príspevok na krytie odpisov      12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/            411 osôb 
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Podprogram 08T0103            4 020 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 020 tis. Sk 
z toho :  
„ Pamiatky a múzeá“ – edičná činnosť          1 400 tis. Sk 
Výstava „Kým nevesta povedala Áno“          1 000 tis. Sk 
„Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
dome“                  620 tis. Sk 
Výstavný projekt „Tajomná Indonézia“           1 000 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104           1 700 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/           1 700 tis. Sk 
z toho :  
„Tradičné svadobné obyčaje dolnozemských Slovákov“ 
výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko/  300 tis. Sk 
„Drotári“ – výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko/  100 tis. Sk 
„Ján Levoslav Bella“ – výstava /Rumunsko, Maďarsko/  100 tis. Sk 
„Slovensko ako súčasť Uhorska v 16. až 19.stor. 
/EÚ – slovenské inštitúty/     800 tis. Sk 
 
Listom č.MK-5065/2005-700/12124 zo dňa 13.4.2005 boli rozpočtovým opatrením č.4 uprave-
né záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      111 800 tis. Sk 
z toho : 
Podprogram 08S0106      106 000 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 

-  bežné výdavky /600/        94 000 tis. Sk 
-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 

           osobné vyrovnania /610/       56 448 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103              4 020 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 020 tis. Sk 
z toho :  
„ Pamiatky a múzeá“ – edičná činnosť           1 400 tis. Sk 
Výstava „Kým nevesta povedala Áno“           1 000 tis. Sk 
„Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
dome“                   620 tis. Sk 
Výstavný projekt „Tajomná Indonézia“            1 000 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104            1 780 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            1 780 tis. Sk 
z toho :  
„tradičné svadobné obyčaje dolnozemských Slovákov“ 
výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko/   300 tis. Sk 
„Drotári“ – výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko/   100 tis. Sk 
„Ján Levoslav Bella“ – výstava /Rumunsko, Maďarsko/   100 tis. Sk 
„Slovensko ako súčasť Uhorska v 16. až 19.stor. 
/EÚ – slovenské inštitúty/      800 tis. Sk 
Projekt medzinárodnej výstavy – Celje Slovinsko     80 tis. Sk 
 

Listom č.MK-6056/2005-700/14260 zo dňa 10.5.20054 boli rozpočtovým opatrením č.6 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
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Príspevok zo ŠR spolu     111 850 tis. Sk 
z toho : 
Podprogram 08S0106      106 000 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        94 000 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/       56 448 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103              4 070 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 070 tis. Sk 
z toho :  
„ Pamiatky a múzeá“ – edičná činnosť           1 400 tis. Sk 
Výstava „Kým nevesta povedala Áno“           1 000 tis. Sk 
„Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
dome“                   620 tis. Sk 
Výstavný projekt „Tajomná Indonézia“            1 000 tis. Sk 
Nákup knižných fondov        50 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104            1 780 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            1 780 tis. Sk 
z toho :  
„tradičné svadobné obyčaje dolnozemských Slovákov“ 
výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko/   300 tis. Sk 
„Drotári“ – výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko/   100 tis. Sk 
„Ján Levoslav Bella“ – výstava /Rumunsko, Maďarsko/   100 tis. Sk 
„Slovensko ako súčasť Uhorska v 16. až 19.stor. 
/EÚ – slovenské inštitúty/      800 tis. Sk 
Projekt medzinárodnej výstavy – Celje Slovinsko     80 tis. Sk 
 
 

Listom č.MK-8284/2005-700/17051 zo dňa 9.6.2005 boli rozpočtovým opatrením  
č. 8 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 

 
Príspevok zo ŠR spolu      111 905 tis. Sk 
z toho : 
Podprogram 08S0106      106 000 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        94 000 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/       56 448 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103              4 070 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 070 tis. Sk 
z toho :  
„ Pamiatky a múzeá“ – edičná činnosť           1 400 tis. Sk 
Výstava „Kým nevesta povedala Áno“           1 000 tis. Sk 
„Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
dome“                   620 tis. Sk 
Výstavný projekt „Tajomná Indonézia“            1 000 tis. Sk 
Nákup knižných fondov        50 tis. Sk 
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Podprogram 08T0104            1 835 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            1 835 tis. Sk 
z toho :  
„tradičné svadobné obyčaje dolnozemských Slovákov“ 
výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko/   300 tis. Sk 
„Drotári“ – výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko/   100 tis. Sk 
„Ján Levoslav Bella“ – výstava /Rumunsko, Maďarsko/   100 tis. Sk 
„Slovensko ako súčasť Uhorska v 16. až 19.stor. 
/EÚ – slovenské inštitúty/      800 tis. Sk 
Projekt medzinárodnej výstavy – Celje Slovinsko     80 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Maďarsku“       55 tis. Sk 
 

Listom č.MK-8558/2005-700/17621 zo dňa 16.6.2005 boli rozpočtovým opatrením č. 9 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      112 000 tis. Sk 
z toho : 
Podprogram 08S0106      106 000 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        94 000 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/       56 448 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103              4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 165 tis. Sk 
z toho :  
„ Pamiatky a múzeá“ – edičná činnosť           1 400 tis. Sk 
Výstava „Kým nevesta povedala Áno“           1 000 tis. Sk 
„Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
dome“                   620 tis. Sk 
Výstavný projekt „Tajomná Indonézia“            1 000 tis. Sk 
Nákup knižných fondov        50 tis. Sk 
„Vydanie príručky Vademecum múzejníka“     95 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104            1 835 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            1 835 tis. Sk 
z toho :  
„tradičné svadobné obyčaje dolnozemských Slovákov“ 
výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko/   300 tis. Sk 
„Drotári“ – výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko/   100 tis. Sk 
„Ján Levoslav Bella“ – výstava /Rumunsko, Maďarsko/   100 tis. Sk 
„Slovensko ako súčasť Uhorska v 16. až 19.stor. 
/EÚ – slovenské inštitúty/      800 tis. Sk 
Projekt medzinárodnej výstavy – Celje Slovinsko     80 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Maďarsku“       55 tis. Sk 
 

Listom č.MK-9132/2005-700/19106 zo dňa 4.7.2005 boli rozpočtovým opatrením č.10 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      114 118 tis. Sk 
z toho:         
Podprogram 08S0106      108 118 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        96 118 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
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           osobné vyrovnania /610/      58 017 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103              4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104            1 835 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            1 835 tis. Sk 
 

Listom č.MK-8594/2005-700/20202 zo dňa 15.7.2005 boli rozpočtovým opatrením č.11 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      114 448 tis. Sk 
z toho:         
Podprogram 08S0106      108 448 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        96 448 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/      58 017 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103              4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104            1 835 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            1 835 tis. Sk 
 

Listom č.MK-10905/2005-700/24555 zo dňa 13.9.2005 boli rozpočtovým opatrením 
č.13 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      114 620 tis. Sk 
z toho:     
Podprogram 08S0106      108 448 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        96 448 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/      58 017 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103            4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104         2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/          2 007 tis. Sk 
 

Listom č.MK-11540/2005-700/26675 zo dňa 4.10.2005 boli rozpočtovým opatrením 
č.14 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
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Príspevok zo ŠR spolu      114 658 tis. Sk 
z toho:     
Podprogram 08S0106      108 448 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        96 448 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/      58 017 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103            4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104         2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/          2 007 tis. Sk 
  
Podprogram 06K0Q       38 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít 
a zabezpečenie realizácie cieľov 
štátnej vednej a technickej politiky – MK SR 
v tom: tovary a služby (630)      38 tis.  Sk 
 

Listom č.MK-12536/2005-700/29645 zo dňa 4.11.2005 boli rozpočtovým opatrením 
č.15 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      114 791 tis. Sk 
z toho:     
Podprogram 08S0106      108 581 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        96 581 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/      58 017 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103            4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104         2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/         2 007 tis. Sk 
 
Podprogram 06K0Q       38 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít 
a zabezpečenie realizácie cieľov 
štátnej vednej a technickej politiky – MK SR 
v tom: tovary a služby (630)      38 tis.  Sk 
 

Listom č.MK-12449/2005-700/29786 zo dňa 7.11.2005 boli rozpočtovým opatrením 
č.16 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      115 041 tis. Sk 
z toho:      
Podprogram 08S0106     108 831 tis. Sk 
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/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        96 831 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/      58 017 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103            4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104         2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/         2 007 tis. Sk 
 
Podprogram 06K0Q       38 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít 
a zabezpečenie realizácie cieľov 
štátnej vednej a technickej politiky – MK SR 
v tom: tovary a služby (630)      38 tis.  Sk 
 

Listom č.MK-13301/2005-700/31863 zo dňa 2.12.2005 boli rozpočtovým opatrením 
č.17 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      115 842,6  tis. Sk 
z toho:     
Podprogram 08S0106     109 632,6 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        97 632,6 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/      58 818,6 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/             411 osôb 
  
Podprogram 08T0103            4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104         2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/         2 007 tis. Sk 
 
Podprogram 06K0Q       38 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít 
a zabezpečenie realizácie cieľov 
štátnej vednej a technickej politiky – MK SR 
v tom: tovary a služby (630)      38 tis.  Sk 
 

Listom č.MK-13623/2005-700/32801 zo dňa 14.12.2005 boli rozpočtovým opatrením 
č.18 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      116 992,6 tis. Sk 
z toho:     
Podprogram 08S0106     110 782,6 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        98 782,6 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
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           osobné vyrovnania /610/      58 818,6 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/           411 osôb 
  
Podprogram 08T0103            4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104         2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/         2 007 tis. Sk 
 
Podprogram 06K0Q               38 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít 
a zabezpečenie realizácie cieľov 
štátnej vednej a technickej politiky – MK SR 
v tom: tovary a služby (630)      38 tis.  Sk 
 

Listom č.MK-13951/2005-700/33980 zo dňa 20.12.2005 boli rozpočtovým opatrením č. 
20 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu      118 030,6 tis. Sk 
z toho:     
Podprogram 08S0106     111  820,6 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
      -    bežné výdavky /600/        99 820,6 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/      58 818,6 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            170 tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       12 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/           411 osôb 
  
Podprogram 08T0103            4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/         4 165 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104         2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/         2 007 tis. Sk 
 
Podprogram 06K0Q               38 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít 
a zabezpečenie realizácie cieľov 
štátnej vednej a technickej politiky – MK SR 
v tom: tovary a služby (630)              38 tis.  Sk 
 

Celkom bol štátny rozpočet za rok 2005 pre 08.2.0.6 Múzeá a galérie upravený 
na 118 030 600,– Sk, skutočný príspevok bol 118 030 600 ,–Sk, čo je o 10 495 600,– Sk, 
9,76 % viac ako v roku 2004, kedy bol rozpočet vo výške 107 535 000,– Sk. 
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08.2.0.8 Národnostná kultúra 
 
 Listom č.MK-1265/2005-700/2094 zo dňa 26.1.2005 boli SNM rozpísané záväzné výstupy 
štátneho rozpočtu na rok 2005 nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu       19 027 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106      19 027 tis. Sk 
      -    bežné výdavky /600/       18 027 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/       6 945 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/           36  tis. Sk  
      -    príspevok na krytie odpisov       1 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/            51 osôb 
 

Listom č.MK-4248/2005-700/8066 zo dňa 16.3.2005 boli rozpočtovým opatrením č.1 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
Príspevok zo ŠR spolu       21 957 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106    19 027 tis. Sk 
      -    bežné výdavky /600/     18 027 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/   6 945 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/   36  tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov   1 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/    51 osôb 
 
Podprogram 08T0103      2 900 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/    2 900 tis. Sk 
z toho :  
„Stála expozícia karpatských Nemcov“     500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“  600 tis. Sk 
„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“     1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“        600 tis. Sk 
   
Podprogram 08T0104             30 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/             30 tis. Sk 
z toho :  
„E. A. Zimmermann – výstava“ /SRN/                 30 tis. Sk 
 

Listom č.MK-5946/2005-700/2853 zo dňa 3.5.2005 boli rozpočtovým opatrením č.4 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
 
Príspevok zo ŠR spolu        23 957 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106       21 027 tis. Sk 
      -    bežné výdavky /600/        20 027 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/        6 945 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/         36  tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov         1 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/                 51 osôb 
 
Podprogram 08T0103           2 900 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/        2 900 tis. Sk 
z toho :  
„Stála expozícia karpatských Nemcov“           500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“     600 tis. Sk 
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„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“   1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“    600 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104               30 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/               30 tis. Sk 
z toho :  
„E. A. Zimmermann – výstava“ /SRN/    30 tis. Sk 
 

Listom č.MK-8558/ 2005 - 700/ 17620 zo dňa 16.6.2005 boli rozpočtovým opatre-
ním č.5 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 

 
Príspevok zo ŠR spolu        23 587 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08T0103          2 530 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/        2 530 tis. Sk 
z toho :  
„Stála expozícia karpatských Nemcov“           500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“         600 tis. Sk 
„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“   1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“           230 tis. Sk 
   
Podprogram 08T0104              30 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/              30 tis. Sk 
z toho :  
„E .A. Zimmermann – výstava“ /SRN/             30 tis. Sk 
 

Listom č.MK-9032/ 2005 - 700/ 19107 zo dňa 4.7.2005 boli rozpočtovým opatrením č.6 
upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 
Príspevok zo ŠR spolu       23 866 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106      21 306 tis. Sk 
      -    bežné výdavky /600/       20 027 tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/       7 152 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            36  tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov        1 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/               51 osôb 
 
Podprogram 08T0103          2 530 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/       2 530 tis. Sk 
z toho :  
„Stála expozícia karpatských Nemcov“          500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“        600 tis. Sk 
„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“       1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“          230 tis. Sk 
   
Podprogram 08T0104             30 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/              30 tis. Sk 
z toho :  
„E .A. Zimmermann – výstava“ /SRN/             30 tis. Sk 
 

Listom č.MK-10776/ 2005 - 700/ 24 103 zo dňa 8.9.2005 boli rozpočtovým opatre-
ním č.7 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 

 
Príspevok zo ŠR spolu       24 026 tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106      21 306 tis. Sk 
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      -    bežné výdavky /600/        20 306 tis. Sk 
-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 

           osobné vyrovnania /610/        7 152 tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/            36  tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov         1 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/                 51 osôb 
 
Podprogram 08T0103           2 530 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/       2 530 tis. Sk 
z toho :  
„Stála expozícia karpatských Nemcov“          500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“        600 tis. Sk 
„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“       1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“          230 tis. Sk 
   
Podprogram 08T0104              190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/              190 tis. Sk 
z toho :  
„E .A. Zimmermann – výstava“ /SRN/             30 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Hessensku – realizácia 
výstavy o živote Ch. Sofera            160 tis. Sk 
 

Listom č.MK-13301/ 2005 - 700/ 31885 zo dňa 2.12..2005 boli rozpočtovým opatre-
ním č.9 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne : 

 
Príspevok zo ŠR spolu       24 125,2  tis. Sk 
z toho: 
Podprogram 08S0106       24 405,3  tis. Sk 
      -    bežné výdavky /600/        20 405,2  tis. Sk 

-    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
           osobné vyrovnania /610/        7 251,2  tis. Sk 
      -    reprezentačné /633 016/                36  tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov            1 000 tis. Sk 
Limit zamestnancov /orientačný ukazovateľ/                51 osôb 
 

 
Podprogram 08T0103           2 530 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/        2 530 tis. Sk 
z toho :  
„Stála expozícia karpatských Nemcov“          500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“        600 tis. Sk 
„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“       1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“          230 tis. Sk 
   
Podprogram 08T0104            190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/              190 tis. Sk 
z toho :  
„E .A. Zimmermann – výstava“ /SRN/             30 tis. Sk 
               160 tis. Sk 
 

Celkom bol štátny rozpočet na rok 2005 pre 08.2.0.8 Národnostná kultúra upra-
vený na 24 125 200 000,- Sk, skutočný príspevok bol 24 125 200,- Sk, čo je 
o 4 068 200,– Sk, t. j.  20,28% viac ako v roku 2004, kedy bol rozpočet vo výške 
20 057 000,– Sk. 
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Plnenie ukazovateľov organizácie 
 

1.1 Bežný transfer 
 

08.2.0.6  0.8.0.08 
 
Celkové náklady /v tis. Sk/     202 554  26 834    
Rovnaké obdobie roku 2004     182 309  21 340 
  
 V porovnaní s rokom 2004 prišlo k nárastu celkových nákladov o 20 245  tis. Sk u 08.2.0.6 
z dôvodu rastu osobných nákladov z titulu valorizácie platov a vyplatených mimoriadnych odmien 
v roku 2005 / v roku 2004 neboli vyplatené žiadne / a z dôvodu nárastu odpisov, taktiež u 08.2.0.8 
k rastu celkových nákladov o 5 494 tis. Sk spôsobený  nárastom u všetkých nákladových položiek.  

Ostatné náklady poklesli 2 776 tis. Sk / vzrástli o 18 tis. Sk u 08.2.0.8/ , odpisy vzrástli o 6 
754 tis. Sk v dôsledku  zaradenia technického zhodnotenia kultúrnych pamiatok do majetku SNM / 
poklesli o 80 tis. Sk u 08.2.0.8/ .  Náklady na prevádzku budov poklesli o 
5 381  tis. Sk a to najmä tým, že v roku 2005 sa realizovali len nevyhnutné  opravy a údržba bu-
dov. 
 

Podrobné čerpanie celkových nákladov,  ako i jednotlivých nákladových položiek je komen-
tované v nasledujúcich podrobných rozboroch hospodárenia základných organizačných útvarov 
SNM,  ako i v priložených tabuľkách.  
 
- spotrebované nákupy     28 259   3 272 
  /rok 2004/       26 472   2 821 
- služby        39 298   8 263  
   /rok 2004/       43 254   4 957 
   z toho : - náklady na reprezentačné účely         170       36  
                      - cestovné        1 447      538    
           
-  osobné náklady       107 784  14 180             
    /rok 2004/        91 265              12 408  
    z toho mzdové náklady     77 530         10 415  
    /rok 2004/       64 820            8 921 
  
            Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov je uvedený v tabuľke č.2  
 
-  dane a poplatky        2 680   39  
     /rok 2004/                      315   12 
            
-  ostatné náklady         3 516   203                   
     /rok 2004/                    6 740   185 
       
-  odpisy HIM a NIM                 21 017   877   
     /rok 2004/        14 263   957  
               
-  náklady na prevádzku budov                           26 048                     2 259 
     /rok 2004/                             23 327                     2 622 
   poznámka : bez osobných nákladov 
 
    z toho opravy a údržba     7 424                     1 635    
     /rok 2004/                12 725                      1 556 
                   
Komentár: 
 

Spotrebované nákupy  oproti porovnateľnému obdobiu roku 2004 vzrástli celkom za SNM 
o 1 787 tis. Sk/ 451 tis. Sk u 08.2.0.8 /  najmä z dôvodu nárastu cien energií. 

Služby poklesli o 3 956 tis. Sk najmä z dôvodu nižších nákladov na opravy a údržbu / 
vzrástli o 3 306 tis. Sk u 08.2.0.8 z dôvodov  realizácie účelových aktivít. 
 

Osobné náklady  
Slovenské národné múzeum malo v roku 2005  stanovený orientačný limit zamestnancov: 
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Slovenské národné múzeum sa v priebehu roka 2005 snažilo znížiť stav zamestnancov rôz-

nymi opatreniami napriek skutočnosti, že veľká  kumulácia pracovných činností a maximálna vyťa-
ženosť zamestnancov sa  nepriaznivo odráža v kvalite výkonov u niektorých zamestnancov.  
 

Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM: 
priemerný pre-
počítaný 
stav 

2001 2002 2003 2004 2005 

392 461,5 456 451 450,4 
        

Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SNM v Sk : 
priemerná 
mzda 
 

2001 2002 2003 2004 2005 

10 461,- 12 237,- 12 800,- 12 653,- 15 155,- 
 

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2004 bola  15 825,- Sk 
Nárast priemernej mzdy SNM oproti rovnakému obdobiu roku 2005 je spôsobený tým, že v roku 
2004 neboli vyplatené odmeny, vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu a negatívne hospodárenie 
SNM.  
 

08.2.0.6- Múzeá a galérie 
08.2.0.8- Národnostná kultúra 

411 zamestnancov 
 51 zamestnancov 

Spolu   462    zamestnancov 
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Organizačná štruktúra SNM za  rok 2005: 
 
        organizačná zložka prep. stav zamestnan-

cov 
1. Riaditeľstvo SNM   60,9  
2. SNM - Historické múzeum Bratislava 43,0  

a. Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry  1,4  
3. SNM - Archeologické múzeum Bratislava    17,3  
4. SNM - Prírodovedné múzeum Bratislava    27,9  
5. SNM – Múzeum Slovenských národných rád  Myjava   5  
6. SNM - Hudobné múzeum Bratislava 19,5  
7. SNM - Múzeá v Martine 68,5  

1.      Múzeum českej kultúry   2  
2.      Múzeum rómskej kultúry   1,4  

8. SNM - Múzeum Červený Kameň  30,6  
9. SNM - Múzeum Bojnice   36,1  
10. SNM - Múzeum Betliar   38,5  
11. SNM – Spišské múzeum Levoča   26,5  
12. SNM - Múzeum Modrý Kameň  11,5  
13. SNM - Múzeum židovskej kultúry Bratislava   9,9  
14. SNM -Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava  5,0  
15. SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava 6,2  
16. SNM -Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry Svidník  23,9  

 
Priemerná veková hranica zamestnancov SNM: 
 
2003 priemerný vek  v SNM                        43 rokov 
2004 priemerný vek  v SNM                        45 rokov 
2005 priemerný vek  v SNM                        46 rokov   
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Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu 
a hospodárenie jednotlivých organizačných útvarov SNM 

 
SNM - Múzeá Martin  
Náklady na činnosť SNM v Martine dosiahli v roku 2005 výšku  22.823 tis. Sk. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roku  2004 vzrástli celkové náklady o 2.098 tis. Sk, t.j. o cca 10%.  
 

Porovnanie celkových nákladov   
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 3 431 3 442 
Služby                           sk.51 1 632 2 023 
Osobné náklady            sk.52 14 497 16 192 
Dane a poplatky            sk.53 44 203 
Ostatné náklady            sk.54 106 75 
Odpisy                           sk.55 1 015 888 
NÁKLADY CELKOM 20 725 22 823 

 
 

1. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
V roku 2005 dosiahli spotrebované nákupy výšku 3.442 tis. Sk. Náklady na spotrebované ná-
kupy v roku 2005 tvoria 15% celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 10% celko-
vých nákladov.   
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku náklady na spotrebované nákupy zostali pri-
bližne na úrovni roku 2004. V skupine spotreba materiálu poklesli náklady o viac ako 11% (95 
tis. Sk). Pokles týchto nákladov bol spôsobený hlavne snahou o minimalizáciu akýchkoľvek ná-
kupov z dôvodu dodržania stanovenej viazanosti. Náklady na energie vzrástli v porovnaní s ro-
kom 2004 o viac ako 5% (102 tis. Sk). Náklady v skupine predaný tovar zostali na úrovni roku 
2004 vo výške 265 tis. Sk. 

 
 

Náklady na spotrebované nákupy 
 

2004  
 

2005  
 

Spotreba materiálu 891 796 
Spotreba energie 2 279 2 381 
Predaný tovar 261 265 
SPOLU 3 431 3 442 

 
V účtovnej skupine Spotreba materiálu poklesli náklady o viac ako 11% (v porovnaní   
s rovnakým obdobím roku 2004).  V týchto nákladoch sú zahrnuté aj náklady na účelovo urče-
né aktivity v celkovej výške 43 tis. Sk. Náklady na materiál dosiahli bez účelových aktivít výšku 
753 tis. Sk ( v roku 2004 náklady na materiál bez účelových aktivít vo výške 851 tis. Sk). 
Pre rok 2005 bolo pre Martinské múzeá zo schváleného rozpočtu záväzne stanovená viazanosť 
vo výške 912 tis. Sk ako podiel na zaplatenom penále pre SNM. Keďže uvedenou viazanosťou 
nám vznikol schodok v rozpočte, snažili sme sa o minimalizáciu jednotlivých nákladov, a to 
hlavne v položkách, v ktorých jednotlivé čerpanie bolo možné ovplyvniť. Nakoľko sme nepred-
pokladali, že viazané finančné prostriedky budú uvoľnené,  nerealizovali sme v priebehu roku 
väčšie nákupy, ktoré sme pôvodne plánovali (napr. nákup väčšieho množstva materiálu na 
údržbu objektov v Múzeu slovenskej dediny a pod.). Po uvoľnení viazanosti koncom roku už 
nebolo možné tieto aktivity zabezpečiť, preto sa časť finančných prostriedkov využila na nákup 
drobného hmotného majetku, ako  napr. hasiacich prístrojov, prevádzkových strojov potreb-
ných  do Múzea slovenskej dediny (krovinorez, zváračka), či digitálneho fotoaparátu pre doku-
mentačné oddelenie.  
Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 
mierne vzrástli (nárast o 5% - 102 tis. Sk). Náklady na elektrickú energiu vzrástli približne 
o 100 tis. Sk (16%), náklady na teplo vzrástli o 85 tis. Sk (6%)  a náklady na vodné a stočné 
poklesli o cca 29%, t.j. o 84 tis. Sk. 
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2.  SLUŽBY 
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2005 výšku 2.023 tis. Sk. Tieto náklady 
tvoria 9% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2004 vzrástli náklady na služby o 24%, 
t.j. o 391 tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 119% - 193 tis. Sk. V roku 2005 sú v týchto nákladoch 
sú zahrnuté náklady na reštaurovanie zbierkových predmetov vo výške 51 tis. Sk v rámci prí-
pravy realizácie výstavy Gotika v Turci, ktoré bolo hradené zo sponzorských finančných pro-
striedkov, ďalšie náklady na opravu sú bežné opravy kancelárskej, výpočtovej techniky, auto-
mobilov a hasiacich prístrojov, ale aj havarijné opravy elektriky v Múzeu slovenskej dediny 
a väčšie opravy EZS v obidvoch budovách Múzea Andreja Kmeťa.   
Náklady na cestovné boli vo výške 311 tis. Sk, t.j. o 157 tis. Sk ( 102%) viac v porovnaní 
s rokom 2004. V nákladoch na cestovné sú zahrnuté náklady na účelovo určené aktivity vo 
výške 185 tis. Sk, ale aj náklady na realizáciu aktivít, ako pokračovanie výstavy „Keramika3 – 
pálená idyla“ v Szombathely (pôvodne mala byť táto aktivita vykrytá z účelovej dotácie), reali-
zácia výstavy „Učarila im krása“ v Ríme, či realizácia výstavy betlehemov „Sláva bohu“ 
v Taliansku, náklady ktorej budú refundované talianskym partnerom.  
Náklady na reprezentáciu zostali približne na úrovni roku 2004. 
Náklady na ostatné služby mierne vzrástli, o 40 tis. Sk, t.j. o 3%. V týchto nákladoch sú zahr-
nuté náklady na účelovo určené aktivity v celkovej výške 160 tis. Sk, reálne náklady SNM 
v Martine bez účelovo určených aktivít sú vo výške 1.187 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2004 
mierne vzrástli náklady na telekomunikačné služby, školenia, revízie a ochranu objektov. Po-
klesli náklady na odvoz odpadov a tlačové služby. Z väčších akcií v tejto účtovnej položke mô-
žeme spomenúť náklady na realizáciu Zborníka Kmetianum vo výške 99 tis. Sk.  
 

Náklady na spotrebované služby 
 

2004 2005             

Opravy a údržba 162 355 
Cestovné 154 311 
Náklady na reprezentáciu 9 10 
Služby 1 307 1 347 

SPOLU 1 632 2 023 

 
 
3. OSOBNÉ NÁKLADY 

 
Osobné náklady dosiahli v roku 2005 výšku 16.192 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 71% cel-
kových nákladov. V porovnaní s rokom 2004 vzrástli tieto náklady o 12% ( 1.695 tis. Sk).  

 Osobné náklady  
 

2004 2005   

Mzdové náklady 10 234 11 592 
Zákonné poistenie 3 439 3 841 
Sociálne náklady 824 759 
SPOLU 14 497 16 192 

 
V roku 2005 pre SNM – Múzeá v Martine nebol stanovený limit počtu zamestnancov. Ku dňu 
31.12.2005 bol vykazovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov za SNM v Martine 67,83 
osôb. Fyzický stav ku 31.12.2005 bol 70 osôb. Niektoré pracovné miesta sa nám podarilo vy-
kryť formou Aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce – lektor (12 pracov-
níkov), pomocný robotník (12 pracovníkov), strážnik na stráženie parkoviska MSD (3 pracovní-
ci), upratovanie sociálneho zariadenia (3 pracovníci), dozorcovia v objektoch MSD (15 pracov-
níkov).  
Mzdové náklady k 31.12.2005 v SNM v Martine boli vo výške 11.251 tis. Sk, z toho náklady vo 
výške 816 tis. Sk boli určené na mimoriadne odmeny a náklady vo výške 71 tis. Sk boli odme-
ny vyplatené pri životných jubileách.  
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Priemerná mesačná mzda v roku 2005 dosiahla výšku 13.823,- Sk. V porovnaní s rokom 2004 
bola vyššia o 15% ( priemerná mzda v roku 2004 = 11.991,- Sk). Táto skutočnosť bola 
ovplyvnená najmä vyplatením mimoriadnych odmien a valorizáciou.  
Náklady na OON v roku 2005 boli vo výške 341 tis. Sk, z toho náklady na OON na účelovo ur-
čené aktivity boli vo výške 20 tis. Sk.  
Náklady na OON boli vo výške 341 tis. Sk,   
Sociálne náklady sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 nižšie o 8% (65 tis. Sk). 
V týchto nákladoch sú zahrnuté aj náklady na odchodné vo výške 41 tis. Sk a odstupné vo výš-
ke 24 tis. Sk. Výrazne vzrástli náklady na príspevok na stravovanie – o 86% - čo je spôsobené 
prechodom na stravovanie formou stravných lístkov Vaša stravovacia. Naopak poklesli náklady 
na vyplatenie odstupného a odchodného a náklady na civilnú službu. 
 
4. OSTATNÉ NÁKLADY 

 
Členenie ostatných nákladov  

 

 
Náklady v účtovnej skupine Ostatné náklady zostali na úrovni roku 2004 vo výške 1.166 tis. 
Sk. Ostatné náklady tvoria takmer 5% z celkových nákladov.  
Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške 888 tis. 
Sk, čo je o 13% menej ako v roku 2004. Výrazný nárast sme zaznamenali v položke dane 
a poplatky takmer o 361 %, t.j. o 159 tis. Sk. Dôvodom je zavedenie platby dane 
z nehnuteľnosti pre príspevkové organizácie, tieto náklady v roku 2005 dosiahli výšku 164 tis. 
Sk. V položke ostatné náklady poklesli v porovnaní s rokom 2004 náklady o 29%, t.j. o 31 tis. 
Sk, najmä náklady na poistenie motorových vozidiel z dôvodu odpredaja dvoch osobných au-
tomobilov. 
5. NÁKLADY NA PREVÁDZKU BUDOV 
Celkové náklady na prevádzku budov v roku 2005 boli vo výške 9.843 tis. Sk. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom tieto náklady vzrástli približne o 6%. Nárast nákladov vznikol hlavne 
v osobných nákladoch, nákladoch na energie a revízie a v nákladoch na daň z nehnuteľností.   

 
 

SNM – Múzeum Bojnice 
Všetky nákladové položky v SNM - múzeum Bojnice boli čerpané  v súlade s rozpočtom prípad-
ne s upraveným rozpočtom. Celkové náklady múzea oproti roku 2004 klesli 2 187 tis. Sk a to 
predovšetkým z dôvodu nižšieho čerpania nákladov za služby. 

 
Porovnanie celkových nákladov  

 
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 3 193 3 242 
Služby                           sk.51 9 791 5 938 
Osobné náklady            sk.52 10 115 11 314 
Dane a poplatky            sk.53 41 154 
Ostatné náklady            sk.54 93 465 
Odpisy                           sk.55 2 607 2 540 
NÁKLADY CELKOM 25 840 23 653 

 
 

Spotrebované nákupy 
V múzeu  za rok 2004 dosiahli výšku  3 193 tis. Sk a za rok 2005 3 242 tis. Sk čo je približne 
na rovnakej úrovni, až na spotrebu energie, ktorá sa medziročne zvýšila o 199 tis. Sk. Nárast 
vyplýva zo zvýšenia cien -  najmä elektrickej energie – čo  výrazne ovplyvnilo náklady na ener-

 
2004 2005                 

Dane a poplatky 44 203 
Ostatné náklady 106 75 
Odpisy                      1 015 888 
SPOLU: 1 165 1 166 
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giu celkom, pretože vykurovanie zámku je zabezpečované akumulačnými kachľami. Na jej zni-
žovanie  už nepostačujú ani prijaté úsporné opatrenia. 

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 1 039 893 
Spotreba energie 1 670 1 869 
Predaný tovar 484 480 
SPOLU 3 193 3 242 

 
Služby   
Náklady múzea v položke služby v roku 2004 sú vykazované na úrovni 9 791 tis. Sk. Ich pokles   
o 3 853 tis. Sk v roku 2005 znamená, že sledovanom odbobí dosiahli výšku  5 938 tis. Sk. Niž-
šie čerpanie bolo najmä v oblasti opráv a údržby, kde sa tieto náklady znížili o 3 535 tis. Sk 
a to vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2005 neboli prostriedky v objeme 3 mil. Sk použité na 
opravy a  údržbu objektu, no boli použité na rekonštrukciu Rentmajstrovského krídla ako kapi-
tálové výdavky z vytvoreného a nepoužitého  fondu reprodukcie v múzeu Červený Kameň. Ces-
tovné dosahlo výšku 59 tis. Sk, čo je menej o 14 tis. Sk ako v predchádzajúcom roku. Náklady 
na reprezentáciu boli 4 tis. Sk, čo je viac ako v minulom roku, no menej ako bol stanovený li-
mit. Nižšie čerpanie nastalo v položke ostatné služby, a to približne o 306 tis. Sk vzhľadom na 
vyššie výdavky súvisiace  Medzinárodný festival duchov a strašidiel v roku 2004.    

 
Náklady na spotrebované služby   

 
2004 2005             

Opravy a údržba 6 871 3 336 
Cestovné 73 59 
Náklady na reprezentáciu 3 4 
Služby 2 844 2 539 

SPOLU 9 791 5 938 

 
 

Mzdové náklady múzea Bojnice v roku 2004 dosiahli úroveň 7 479 tis. Sk,  z toho OON 1 590 
tis. Sk. V roku 2005  mzdové náklady narástli na výšku 8 237 tis. Sk, z toho 1 086 tis. Sk boli 
OON,  225 tis. Sk  sú nevyčerpané dovolenky z roku 2005 a  mzdové náklady vo výške 73 tis. 
Sk boli čerpané na podnikateľskú činnosť – mzdy pracovníkov na parkovisku. Vyššie čerpanie 
na mzdách bolo hlavne vzhľadom na uplatnenie zákonnej valorizácie, ako aj vyplatenie mimo-
riadnych odmien po skončení sezóny a koncom roka. Počet pracovníkov je na tej istej úrovni 
ako  v predchádzajúcom roku – 41 osôb. Na ich počet, tak ako po minulé roky vplýva aj za-
mestnávanie sezónnych pracovníkov, ktorí sa prijímajú podľa potreby vychádzajúcej z množ-
stva návštevníkov.  Čerpanie OON bolo v porovnaní s minulým rokom nižšie o 504 tis. z dôvodu 
nižšieho počtu jednorázových platieb, ktoré sa v sledovanom období nezopakovali (jazykové 
korektúry, autorské honoráre, spracovanie archívu, vyššie mzdové náklady na Vianoce na zám-
ku a na Festival duchov a strašidiel).  Priemerná mzda v roku 2005 dosiahla výšku 13 931,- Sk 
a je vzhľadom na vyplatené koncoročné odmeny ako aj valorizáciu platov  vyššia o 2 024,- Sk. 
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie boli vyššie o 409 tis. Sk, čo súvisí s vyššou priemer-
nou mzdou pracovníkov. Sociálne náklady boli  vyššie o 7 tis. Sk a príspevok na stravovanie 
nižšie o 61 tis. Sk. 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 7 479 8 237 
Zákonné poistenie 2 029 2 463 
Sociálne náklady 607 614 
SPOLU 10 115 11 314 



48 

Dane a poplatky dosiahli výšku 154 365,30 čo je oproti roku 2004 viac o 113 tis. Sk. Navýše-
nie predstavuje daň z nehnuteľnosti, ktorú múzeum po prvýkrát muselo zaplatiť Mestskému 
úradu v Bojniciach. 

 
Ostatné náklady boli v roku 2005 vyššie o 372 tis. Sk keď dosiahli výšku 465 tis. Sk  
z dôvodu, že SNM sa od 1. 4. 2005 stalo platiteľom dane z pridanej hodnoty. 

  
Odpisy HIM a NIM – v sledovanom roku skončili na úrovni 2  540 tis. Sk. V plnej miere boli   
finančne kryté a použité na pokračovanie rekonštrukcie Rentmajstrovského krídla. 

 
Náklady na prevádzku budov sa v porovnaním s minulým obdobím výrazne nezmenili. Ná-
klady obsahujú najmä položky súvisiace s výdavkami na energie a údržbu, bez započítania 
osobných nákladov. Na budovu zámku sú náklady 2 765 tis. Sk a  na Barokový dom 185 tis. Sk 

Členenie ostatných nákladov 
 

 
 

SNM - Múzeum Betliar 
• Náklady na činnosť SNM - Múzeum Betliar dosiahli v roku 2005 výšku 21 369 tis. Sk. 

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2003 vzrástli celkové náklady o 4 765 tis. Sk, t.j. o cca 
28,7 %.  

Porovnanie celkových nákladov 

N á z o v 2004 2005 

Spotrebované nákupy   sk.50 2 073 2 981 
Služby                           sk.51 3 332 3 504 
Osobné náklady            sk.52 9 362 11 469 
Dane a poplatky            sk.53 14 64 
Ostatné náklady            sk.54 110 857 
Odpisy                         Sk. 55           1 713           2 494 
NÁKLADY CELKOM         16 604         21 369 

 
 
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
V roku 2005 dosiahli spotrebované nákupy výšku 2 981 tis. Sk. Náklady na spotrebované ná-
kupy v roku 2005 tvoria 14  % celkových nákladov, z toho náklady na energie tvoria 7 % cel-
kových nákladov.   
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli náklady na spotrebované nákupy 
o približne 44 % (908 tis. Sk). V skupine spotreba materiálu vzrástli náklady o 16 % (131 tis. 
Sk). Nárast týchto nákladov bol spôsobený  zvýšením nákladov spôsobených zvýšením maloob-
chodných cien. Náklady na energie narástli v porovnaní s rokom 2004 o 88 % 689 tis. Sk. K 
zvýšeniu nákladov na energie došlo z titulu rapídného zvyšovania cien energií. Nárast nastal v 
skupine predaný tovar  – o 88 tis. Sk (21 %). 

 
Náklady na spotrebované nákupy  

 
2004 

 
2005 

 

Spotreba materiálu 881 1 012 
Spotreba energie 780 1 469 
Predaný tovar 412 500 
SPOLU 2 073 2 981 

 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 41 154 
Ostatné náklady 93 465 
Odpisy                      2 607 2 540 
SPOLU: 2 741 3 159 
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V účtovnej skupine Spotreba materiálu vzrástli náklady o 43 % (v porovnaní s rovnakým obdo-
bím roku 2004). Náklady na materiál dosiahli 1 012 tis. Sk. Mierne tiež vzrástla spotreba PHM.  
Náklady v účtovnej skupine spotreba energie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 
vzrástli z horeuvedeného dôvodu o 689 tis. Sk, t. j. o 88 %.  
 
1. SLUŽBY 
 Náklady v skupine služby dosiahli v roku 2005 výšku 3 504 tis. Sk. Tieto náklady tvoria 16 
% z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2004 vzrástli náklady na služby o 5 %, t.j. o 172 
tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 7 %  121 tis. Sk. V roku 2005 sú v týchto nákladoch sú 
zahrnuté náklady na reštaurovanie zbierkových predmetov, oprava strechy strediska správy, 
opravy okien na stredisku správy múzea, rôzne údržbárske práce na objektoch múzea, ďalšie 
náklady na opravu sú bežné opravy kancelárskej, výpočtovej techniky, automobilov a hasiacich 
prístrojov.  
Náklady na cestovné boli vo výške 164 tis. Sk, t.j. o 18 tis. Sk viac v porovnaní s rokom 2004.  
Náklady na reprezentáciu zostali približne na úrovni roku 2004. 
Náklady na ostatné služby vzrástli o 33 tis. Sk, t.j. o 2 %. V tejto skupine vzrástli náklady na 
nákup drobného nehmotného majetku vo výške 23 tis. Sk. Sú tu aj vysoké náklady na servis 
EZS a EPS. SLUŽBY 
Náklady v skupine služby dosiahli v roku 2005 výšku 3 504 tis. Sk. Tieto náklady tvoria 16 % 
z celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2004 vzrástli náklady na služby o 5 %, t.j. o 172 
tis. Sk. 
Náklady na opravy a údržbu vzrástli o 7 %  121 tis. Sk. V roku 2005 sú v týchto nákladoch sú 
zahrnuté náklady na reštaurovanie zbierkových predmetov, oprava strechy strediska správy, 
opravy okien na stredisku správy múzea, rôzne údržbárske práce na objektoch múzea, ďalšie 
náklady na opravu sú bežné opravy kancelárskej, výpočtovej techniky, automobilov a hasiacich 
prístrojov. Náklady na cestovné boli vo výške 164 tis. Sk, t.j. o 18 tis. Sk viac v porovnaní 
s rokom 2004. Náklady na reprezentáciu zostali približne na úrovni roku 2004. Náklady na 
ostatné služby vzrástli o 33 tis. Sk, t.j. o 2 %. V tejto skupine vzrástli náklady na nákup drob-
ného nehmotného majetku vo výške 23 tis. Sk. Sú tu aj vysoké náklady na servis EZS a EPS. 
 
 

Náklady na spotrebované služby 
 

2004 2005 

Opravy a údržba 1 645 1 766 
Cestovné 146 164 
Náklady na reprezentáciu 10 10 
Ostatné služby 1 531 1 564 

SPOLU 3 332 3 504 

 
 
 
OSOBNÉ NÁKLADY 
Osobné náklady dosiahli v roku 2005 celkovú výšku 11 469 tis. Sk. Osobné náklady tvoria 54 
% celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2004 vzrástli tieto náklady o 22 % (2 107  tis. 
Sk).  

Osobné náklady 
 

2004 2005 

Mzdové náklady 6 753 8 258 
Zákonné poistenie 2 141 2 616 
Sociálne náklady 468 595 
SPOLU 9 362 11 469 

   
V SNM – Múzeum Betliar bol k 31.12.2005 prepočítaný stav pracovníkov 42,6. Mzdové náklady 
k 31.12.2005 boli vo výške 8 258 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 vzrástli 
mzdové náklady o približne 22 %. Celkový nárast osobných nákladov súvisí so zamestnávaním 
parkových pracovníkov a sezónnych sprievodcov na dohody o vykonaní práce v rámci 300 ho-
dín ročne, aby sa tak ušetrili pracovné sily.Z celkových mzdových nákladov boli náklady na 
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OON vo výške 653 tis. Sk, Náklady na OON boli o 5 % vyššie (33 tis. Sk) ako v rovnakom ob-
dobí roku 2004.  
Priemerná mesačná mzda dosiahla v roku 2005 výšku 14 877,- Sk. V porovnaní s rokom 2004 
došlo k jej  zvýšeniu o 1 941,- Sk ale iba vďaka vyplateniu odmien v priebehu roka. Náklady na 
zákl. sociálne poistenie sú v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 vyššie 22% (475 tis. 
Sk) a ostatné sociálne náklady (závodné stravovanie) sú vyššie o 127 tis. Sk, t.j. o 27 %. 
 
OSTATNÉ NÁKLADY 
 

Členenie ostatných nákladov 
 

2004 2005 

Dane a poplatky 14 64 
Ostatné náklady 110 857 
Odpisy                      1 713 2 494 
SPOLU: 1 837 3 415 

 
  Náklady v skupine Ostatné náklady vzrástli v porovnaní s rokom 2004 o približne 85 
% (1 578  tis. Sk). Ostatné náklady tvoria  16 % z celkových nákladov.  
Najväčší podiel na týchto nákladoch majú náklady na odpisy. Tieto náklady sú vo výške  2 494 
tis. Sk, čo je o 46 % viac ako v roku 2004. Nárast je z titulu zaradenia osvetlenia hradu a mau-
zólea v Krásnohorskom Podhradí do majetku a so zvýšením sadzieb odpisov za rok 2005. 

 
NÁKLADY NA PREVÁDZKU BUDOV 
Celkové náklady na prevádzku budov boli vo výške 2 682 tis. Sk, z toho materiálové náklady 
56 tis. Sk, spotreba energie 1 064 tis. Sk, opravy a udržovanie 1 189 tis. Sk a ostatné služby 
373 tis. Sk. 

 
 

SNM - Múzeum Červený Kameň 
Múzeu bol  na rok 2005 pôvodne schválený príspevok na činnosť  vo výške  6.100 tis. Sk, ktorý 
postupne rozpočtovými opatreniami č. 3 nakoniec dosiahol výšku 6.303.300,- Sk.  Udržiavanie 
tejto úrovne príspevku za posledných 5 rokov však znamená, že aj napriek čoraz vyšším výno-
som z hlavnej činnosti organizačná jednotka SNM nedokáže vykrývať v potrebnej miere všetky 
nevyhnutné náklady potrebné na hlavnú činnosť. Ako ďalším problém, ktorý tieto náklady ešte 
zvyšuje nad úroveň, ktorú je múzeum schopné riešiť, je vykrývanie odpisov, ktoré sa 
v porovnaní s rokom 2004  zvýšili o 5.723 tis. Sk. 
V príspevku na činnosť boli pôvodne rozpísané aj viazané prostriedky na vykrytie alikvótnej 
čiastky za pokutu vo výške 274.000,- a na vykrytie odpisov vo výške 3.404.000,-. Nakoľko 
múzeum nebolo schopné z poskytnutého príspevku vykryť odpisy už v uvedenej výške a ani 
nepotrebovalo počas roka fond reprodukcie na obstaranie investícií zmenou rozpočtu sa docielil 
presun rozpísanej výšky príspevku z odpisov na obstaranie tovarov a služieb.  
Kapitálový transfer bol na rekonštrukciu objektov Múzea Červený Kameň schválený a aj pouká-
zaný vo výške 30 mil. Sk. 
Ďalej bol múzeu schválený príspevok na akvizičnú činnosť – nákup zbierkových predmetov. 
Múzeum zakúpilo koberec vo výške 50.000,- Sk.        
 

Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 3 247 3 621 
Služby                           sk.51 2 452 2 461 
Osobné náklady            sk.52 7 682 8 826 
Dane a poplatky            sk.53 11 164 
Ostatné náklady            sk.54 79 180 
Odpisy                           sk.55 4 042 9 765 
NÁKLADY CELKOM 17 513 25 017 

 
Spotrebované nákupy  predstavujú 14 % celkových nákladov za rok 2005.  V porovnaní 
s rokom 2004 vzrástli o 374 tis., asi o 11 %.  
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 V spotrebe materiálu sa zvýšili  náklady  v porovnaní s rokom 2004 o 67 tis. Vyššia spotreba 
materiálu bola ovplyvnená prípravami a realizáciou výstav a úprav expozícií ako aj materiálu 
pre výrobu  pódia, ktoré múzeum využilo pri realizácii programov „Hradné večery“. Spotreba 
kancelárskeho materiálu bola vyššia v porovnaní s rokom 2004 o 38 tis. a spotreba PHM bola 
vyššia iba o 9 tis. Sk, napriek tomu, že počas roka 2005 sa  zvýšila cena PHM o 14 %. Náklady 
na energie v porovnaní s rokom 2004 sú vyššie  o 311 tis. z dôvodu zvýšenia cien elektrickej 
energie o 34 % a zemného plynu o 11 % v porovnaní s minulým rokom. Pritom v spotrebe 
elektriny bola vykázaná úspora oproti roku 2004 v elektrickej práci 22 000 kWh ( pri cene 3,36 
Sk/ kWh ). Spotreba plynu v m3 bola napriek spusteniu temperovania objektu ubytovne porov-
nateľná s rokom 2004.  
V položke predaný tovar múzeum vykazuje nižšie náklady o 4 tis. 

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 899 966 
Spotreba energie 2 221 2 532 
Predaný tovar 127 123 
SPOLU 3 247 3 621 

 
 

Spotrebované služby – predstavujú 10 % z celkových nákladov roka 2005.  
 

 Náklady na spotrebované služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba 186 320 
Cestovné 45 34 
Náklady na reprezentáciu 5 5 
Služby 2 216 2 102 

SPOLU 2 451 2 461 

 
Náklady na opravy a údržbu sú v porovnaní s rokom 2004  o 140 tis. vyššie čo je dôsledok 
preplatenia nákladov vo výške 107 tis. Sk na externé reštaurovanie prostredníctvom VŠVU Bra-
tislava. Zvyšok pripadol na drobné, no nevyhnutné opravy expozícií a okolia zámku. Náklady na 
cestovné sa v porovnaní s rokom 2004 znížili o 11 tis. -  pracovníci múzea absolvovali iba krát-
ke služobné cesty do zahraničia.  Náklady na reprezentačné boli v rovnakej výške ako v roku 
2004.  Náklady na ostatné služby boli v porovnaní s rokom 2004 vyššie o 15 tis. pričom boli 
použité na merkantilnú, propagačnú tlač, preklady, telekomunikačné služby no aj na služby sú-
visiace s  revíziami a kontrolami EPS, PSN a výťahov – za rok 2005 136 tis. bez nákladov na 
opravy.  

 
Osobné náklady  – 8.826 tis.,  predstavujú 35 % celkových nákladov roka 2005. 
V porovnaní s rokom 2004, kedy predstavovali čiastku 7.682 tis. sú vyššie o 15 %. 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 5 503 6 444 
Zákonné poistenie 1 753 2 015 
Sociálne náklady 426 367 
SPOLU 7 682 8 826 

 
Čerpanie miezd bolo oproti roku 2004 vyššie o 941 tis.  a to z titulu zvýšenia stupnice mzdo-
vých taríf v 2. polroku 2004 a taktiež v 2. polroku 2005, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 
čiastku 249 tis. Sk. Vyššie boli i vyplatené odmeny v roku 2005 o 457 tis., v ktorých boli zo-
hľadnené i mimoriadne práce v 2. polroku 2004, kedy pracovníci mimoriadne odmeny nedosta-
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li. Zostávajúce zvýšenie predstavuje platové postupy a úpravy príplatkov súvisiacich 
s nárastom pracovných úloh. 
V nadväznosti na vyššie čerpanie miezd vzrástla i priemerná mzda pracovníkov MČK z 14.016,-  
Sk na 16.142,-  Sk v roku 2005. 
 
Ostatné náklady – 10.109 tis.. za rok 2005 predstavujú 40 % celkových nákladov, 
v porovnaní s rokom 2004 sú vyššie o 5.977 tis. 
 

 
Členenie ostatných nákladov 

 

 
 

Dane a poplatky sú vyššie v porovnaní s polrokom 2004 o 154 tis. Zvýšenie ovplyvnilo zavede-
nie zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Ostatné náklady sú vyššie o 101 tis. Sk – navýšenie kvôli neuplat-
nenej DPH za rok 2005 (125 tis.).  
Zvýšenie odpisov v porovnaní s rokom 2004 o 5.723 tis. spôsobilo preradenie technického 
zhodnotenia NKP do triedy 2 ako stanovuje vyhláška o dani z príjmov.             

 
Náklady na prevádzku budov – predstavujú 16.553 tis. Sk. V uvedenej sume sú odpisy vo 
výške 9.219 tis., spotreba energií, materiálu, nutné opravy (havarijné prípady), náklady na 
strážnu službu, deratizáciu, kontroly, opravy a revízie EPS a PSN, osobné náklady na pracovní-
kov zabezpečujúcich prevádzku a pod. V porovnaní s rokom 2004 vzrástli náklady o 6.414 tis., 
najmä z dôvodu zvýšenia odpisov a poplatkov za daň z nehnuteľnosti (138 tis.).  

        
SNM – Múzeum Modrý Kameň 
Múzeum v sledovanom období splnilo všetky úlohy v zmysle  plánu hlavných úloh. Prioritnými 
cieľmi bolo zlepšenie ochrany zbierok vo vhodnejších depozitárnych priestoroch, zlepšenie kli-
matických podmienok, lokalizácia zbierok, spracovanie a digitalizácia zbierok. V tejto oblasti 
múzeum v rámci svojich možností dosiahlo priaznivé výsledky, najmä pokiaľ ide o ochranu 
zbierok. Bol rozšírený EZS do novej expozície múzea. Okrem odborných činností, vykazovaných 
v inej časti správy SNM – MMK vykonalo veľa činností, z ktorých medzi najvýznamnejšie patria:  
V rámci konečných úprav priestoru pre expozíciu B. Balassiho  bol  zreštaurovaný architekto-
nický prvok – pôvodné  barokové kamenné ostenie dverí. Bola ukončená plynofikácia adminis-
tratívnej budovy múzea čím sa zlepšili pracovné podmienky v múzeu a zvýšila sa efektívnosť 
prevádzkových nákladov. V spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou a partnermi  v MR, 
s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Uni-
verzitou Komenského v Bratislave spolupracovalo múzeum na návrhoch projektov záchrany 
historického parku a marketingovej stratégie múzea.   
Pretrvávajú problémy so stavom budovy kaštieľa – akútny je problém  zatekajúcej strechy 
a miestami poškodenej stropnej konštrukcie na celom objekte. Chátrajúca zrúcanina starého 
gotického hradu vyžaduje zásadné opravy v záujme bezpečnosti obývaného podhradia 
i využitia pre návštevníkov.  
I 

•    Náklady na činnosť SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň dosiahli 
v roku 2005 výšku  4.131 tis. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roka  2004 klesli celkové 
náklady o 104 tis.  Sk. 

Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004  2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 610 504 
Služby                           sk.51 1 012 414 
Osobné náklady            sk.52 2 522 3 088 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 11 164 
Ostatné náklady 79 180 
Odpisy                      4 042 9 765 
SPOLU: 4 132 10 109 
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Dane a poplatky            sk.53                  1           57 
Ostatné náklady            sk.54 15 8 
Odpisy                           sk. 55 75 60 
NÁKLADY CELKOM 4 235 4 131 

 
 
Spotrebované nákupy 
S výškou 504 tis. Sk tvoria 12,20 % z celkových nákladových položiek sledovaného obdobia 
roka 2005. Pri porovnaní s rokom 2004 v účtovnej skupine Spotrebované nákupy klesli náklady 
o 17,37  %.  

 
 Náklady na spotrebované nákupy  

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 342 164 
Spotreba energie 252 318 
Predaný tovar 16 22 
SPOLU 610 504 

  
Náklady na všeobecný materiál - 164 tis. Sk zahŕňajú položky potrebné pre výstavnú 
a expozičnú činnosť múzea, kancelárske potreby, spotrebný materiál k ukončeniu expozície Bá-
linta Ballasiho no predovšetkým na nákup PHM do motorového vozidla Š-Felícia vo výške 60 tis. 
Sk..  
Najväčšou položkou spotrebovaných nákupov je elektrická  energia, ktorá sa v múzeu používa-
la nielen na osvetlenie priestorov, ale  aj na vykurovanie  kancelárskych a sociálnych zariadení 
/do konca októbra 2005/. Po tomto období sa sprevádzkovalo plynové vykurovanie administra-
tívnej  časti kaštieľa. Spotreba elektrickej energie  v roku 2005 dosiahla výšku 312 tis. Sk, pri-
čom rozdiel oproti r 2004 ide na vrub zvýšenia cien elektrickej energie.  

 
SLUŽBY 
V službách múzeum v roku 2005 zaznamenalo  čerpanie vo výške  414 tis. Sk. 

 
 

 Náklady na služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba 432 19 
Cestovné 27 22 
Náklady na reprezentáciu 3 5 
Služby 550 368 
SPOLU 1 012               414           

 
V skupine  opravy a udržiavanie bolo vyčerpaných celkom 19 tis. Sk. Značnú časť pohltili opra-
vy služobného motorového vozidla a bežné opravy IT.  
Cestovné - plánovaná čiastka pre rok 2005 - 30 tis. Sk bola čerpaná do výšky 22 tis. Sk. Po-
rovnanie s rokom 2004, náklady na cestovné klesli o 5 tis. Sk, v percentuálnom vyjadrení 
o 18,5  % . V roku 2005 nebola uskutočnená zahraničná pracovná cesta, ktorá bola plánovaná, 
jej uskutočnenie sa preložilo na rok 2006.  
Náklady na reprezentačné  - plánovaná čiastka 5 tis. Sk bola vyčerpaná v plnej výške, t.j. 100 
% plánovaných nákladov.  
Ostatné služby - v skupine (51) dosiahli výšku 368 tis. Sk. Výkony spojov k 31.12.2005 za-
znamenali výšku čerpania 65 tis. Sk. Z ostatných služieb počas roka boli platené remeselnícke 
služby  - výroba dobového okna, ktoré bolo potrebné umiestniť namiesto odstráneného náklad-
ného výťahu. Do tejto nákladovej položky je potrebné taktiež zahrnúť priame náklady spojené 
s prípravou a otvorením stálej expozície Bálinta Balassiho, nevyhnutné tlačiarenské služby, 
propagácia prezentačných a iných aktivít a pod. Radia sa sem i úhrady špeciálnych služieb – 
divadelné predstavenia na Bábkarskom festivale, Nočných prechádzkach.  
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MZDOVÉ NÁKLADY 
Osobné náklady dosiahli v roku 2005 výšku 3088 tis. Sk. Osobné náklady tvoria až 74,80 % 
celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2004 sa tieto náklady zvýšili  o 566 tis. Sk. 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 1 761 2 193 
Zákonné poistenie 599 742 
Sociálne náklady 162 153 
SPOLU 2 522 3 088 

 
V roku 2005 bolo v múzeu zamestnaných celkom 11 zamestnancov, z toho 4 odborných vráta-
ne riaditeľky múzea a 7 ostatných vrátane 1 finančného referenta. Personálny pohyb - múzeum 
zaznamenalo odchod štyroch a nástup troch zamestnancov,  náhradnú civilnú službu v roku 
2005 ukončili dve osoby. Personálna poddimenzovanosť múzea v čase hlavnej turistickej sezó-
ny bola riešená absolvenstskou praxou šiestich osôb v pozíciách lektorov expozícií a výstav, 
ako aj deviatimi aktivačnými pracovníkmi (pomoc pri udržiavaní areálu hradu, archivárske prá-
ce, lektorské práce).    

 
     

                    DANE A POPLATKY - OSTATNÉ NÁKLADY - ODPISY 
Členenie ostatných nákladov  

 
2004 2005                 

Dane a poplatky      1 57 
Ostatné náklady      15 8 
Odpisy                     75 60 
SPOLU: 91 125 

 
      V skupine ostatné náklady v roku 2005 sme zaznamenali mierny nárast, hlavne 
v položkách Dane a poplatky, nakoľko od roku 2005 sa platila daň z nehnuteľností  /Modrý Ka-
meň – kaštieľ – 33.709,- Sk/. V nákladovej položke skupiny 54 sme zaznamenali mierny pokles 
/ukončenie CVS zamestnancov – február a marec 2005/. 
Odpisy v roku 2005 boli vo výške 60 tis. Sk. Výška odpisov bola nižšia, ako v predchádzajúcom 
roku, nakoľko v prvých mesiacoch roka boli dodatočne odpisované dve položky HIM, 
a v mesiaci december zaradené do odpisovania plynové kúrenie administratívnej časti kaštieľa.  
 
Analýza nákladov na prevádzku budov. 
 roku 2005 náklady na prevádzku budovy kaštieľa hradu Modrý Kameň dosiahli výšku 1284 tis. 
Sk. Na platy zamestnancov strážnej služby, údržbára a upratovačky t.j. tarifné platy sa použilo 
617 tis. Sk, na odvody do poisťovní 199 tis. Sk. Priame náklady na spotrebovanú elektrickú 
energiu dosiahli výšku 318 tis. Sk. Materiál a služby súvisiace s prevádzkou budovy kaštieľa 
hradu Modrý Kameň dosiahli výšku 150 tis. Sk. 
Pre porovnanie náklady na prevádzku budovy z celkových nákladov múzea tvorili 31,08 %. 

 
•  

SNM – Spišské múzeum Levoča 
SNM – Spišské múzeum v roku 2005 vykonávalo svoju činnosť v súlade s plánom hlavných 
úloh. Úspešne nadviazalo na kultúrne aktivity a výstavy minulého roku, ktoré určite prispeli 
k zatraktívneniu jednotlivých expozícii, vrátane NKP Spišského hradu. Snahou múzea v tomto 
roku bolo zvýšiť kvalitu, náročnosť a príťažlivosť organizovaných výstav, tiež kultúrnych aktivít, 
napriek tomu, že 1. polrok 2005 bol z hľadiska financovania najzložitejší. V rámci opráv 
a údržby bolo dokončené statické zabezpečenie havarijného stavu časti klenieb románskeho 
paláca NKP Spišského hradu. Finančné prostriedky boli získané na túto akciu z Úradu vlády 
z roku 2004. V rámci opráv bola zrealizovaná oprava dreveného schodiska dolného nádvo-
ria.Tiež bola zabezpečovaná bežná prevádzka múzea, v rámci ktorej boli vykonané pravidelné 
revízie EZS a EPS, revízie a odstránenie zistených nedostatkov, vykonaná bola revízia ručného 
elektrického náradia. 
Podarilo sa technický zlepšiť vybavenie pri práci so zbierkami, prácu ekonomického oddelenia, 
zakúpením nových PC. 
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Bežný transfer v roku 2005 bol určený rozpisom, pre naše múzeum, po rozpočtových opatre-
niach,  vo výške 4 617 tis. Sk, z toho účelovo určené prostriedky vo výške 400 tis. Sk . 
 
Hodnotenie nákladov s hodnotením čerpania bežného transferu a tiež porovnaním s rokom 
2004 .  
 

Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 2 603 3 303 
Služby                           sk.51 4 086 3 830 
Osobné náklady            sk.52 6 219 7 360 
Dane a poplatky            sk.53 10 44 
Ostatné náklady            sk.54 297 393 
Odpisy                           sk.55 1 040 1 360 
NÁKLADY CELKOM 14 255 16 290 

 
Pri porovnaní celkových nákladov roku 2005 s rokom 2004 tieto narástli o 2 035  tis.    Sk.  
Najvyšší nárast predstavovali osobné náklady, ktoré vzrástli oproti roku 2004 o 1 141 tis. Sk.  
O 700 tis. Sk vzrástli spotrebované nákupy. 

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 934 1 372 
Spotreba energie 966 1 411 
Predaný tovar 703 520 
SPOLU 2 603 3 303 

 
Prevádzkové náklady boli hradené z vlastných výnosov, spotrebované nákupy, ktoré boli zreali-
zované v priebehu roku 2005, zabezpečovali bezchybný chod prevádzky počas celého hodnote-
ného roku a boli v celkovej výške 3 303  tis. Sk. 

 
Náklady na spotrebované služby 

 
2004 2005             

Opravy a údržba 1 037 398 
Cestovné 140 242 
Náklady na reprezentáciu 5 3 
Služby 2 904 3 187 

SPOLU 4 086  3 830 

 
V porovnaní s rokom 2004 poklesli náklady na opravy a údržby, vzrástli cestovné náklady, kto-
ré úzko súviseli s vývozom a dovozom výstavy – Majster Pavol z Levoče – do Prahy. Výstava 
bola v Prahe inštalovaná a demontovaná našimi pracovníkmi. 
 

Mzdové náklady /v tom: rozbor zamestnanosti/ 
Hodnotené obdobie roku 2005 bolo opäť náročné z hľadiska plánu hlavných úloh  a prác na od-
borných oddeleniach,  ako aj prevádzkové zabezpečenie chodu organizácie. Personálne obsa-
denie jednak kmeňových, tak aj sezónnych miest bolo podobné, ako v predchádzajúcom obdo-
bí, vzhľadom na opakované opatrenia limitu zamestnancov. 
 
Prepočítaný skutočný dosiahnutý stav zamestnancov  v roku 2005  predstavuje 29,9 osôb. 
V skutočnosti počas letných turistických mesiacov organizácia zamestnávala, okrem dohôd, 43 
zamestnancov, ktorí zabezpečovali prevádzku štyroch expozícii v nepretržitej stálej prevádzke, 
počas sviatkov, sobôt a nedieľ s prevádzkovým časom v Levoči 8 hodín a  NKP Spišský hrad 10 
hodín denne. 
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Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 4 357 5 204 
Zákonné poistenie 1 463 1 731 
Sociálne náklady 399 425 
SPOLU 6 219 7 360 

 
Zvýšenie čerpania mzdových nákladov bolo jednak z ročnej valorizácie k 01.07.2005 v oboch 
sledovaných skupinách zamestnancov,  jednak z vyššieho čerpania v rámci nadčasov, 
a v neposlednom rade aj zvýšenie príplatkov práce v sobotu, nedeľu a vo sviatok, čo je opod-
statnené tým, že v rámci čo najväčšieho sprístupnenia a priblíženia expozícii návštevníkom, 
kultúrne a odborné aktivity sa konajú po bežných pracovných hodinách a v bežných voľných 
dňoch odpočinku. 
 
Pri personálnych aktivitách nie je možné nespomenúť, že okrem hlavnej náplne práce si v roku 
2005 v organizácii vykonávalo povinnú prax 23 študentiek stredných pedagogických škôl, jedna 
uchádzačka o zamestnanie si vykonávala absolventskú prax, a jeden občan si v organizácii plnil 
náhradnú vojenskú službu. 

 
Členenie ostatných nákladov 

 

 
 

Odpisy boli tvorené podľa plánu odpisov a finančné krytie bolo zabezpečené v plnej výške 
 

Analýza nákladov na prevádzku budov. 
SNM – Spišské múzeum, Levoča spravuje 4 expozície, z toho 3 v Levoči a 1 ( Spišský hrad) 
v Spišskom Podhradí. Celkové náklady na prevádzku týchto budov za hodnotené obdobie pred-
stavujú 2.998 tis. Sk.  
Najvyššie náklady sú za sledovaný NKP – Spišský hrad, kde čiastka na prevádzku bola vo 
výške 1 762 tis. Sk . 
 

Analýza nákladov NKP – Spišský hrad 
 2004 2005 
Spotrebované nákupy 140  181 
Spotrebované energie 438  598  
Vodné a stočné 76  89  
Opravy a údržba 98  142  
Ostatné služby 557  580  
Ostatné náklady 245  172  
Spolu 1554  1 762  

 
Celkové náklady na prevádzku budovy – Radnice, boli v sledovanom období vo výške 439 tis. 
Sk . 
 

Analýza nákladov budovy Radnice 
 2004 2005 

Spotrebované nákupy 42 39  

Spotrebované energie 51 96  

Vodné a stočné 13  12  

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 10 44 
Ostatné náklady 297 393 
Odpisy                      1 040 1 360 
SPOLU: 1 347 1 797 
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Opravy a údržba 245  120  

Ostatné náklady 232  172  

Spolu 583  439  

 
 
Ďalšou sledovanou budovou je objekt – Dom Majstra Pavla. U tejto budovy vykazujeme ná-
klady v celkovej výške 419 tis. Sk . 
 

Analýza nákladov budovy Domu Majstra Pavla 
 2004 2005 

Spotrebovaná energia 130  157  

Vodné a stočné 16  28  

Opravy a údržba 158  96  

Ostatné náklady 166  138  

Spolu 470  419 

 
Pri celkovom porovnaní nákladov na budovy v hodnotenom roku je pokles nákladov na budovy  
oproti roku 2004, nárast nákladov je u NKP Spišský hrad. 

 
 

SNM – Historické múzeum 
V roku 2005 SNM-HM vyvíjalo činnosť v súlade s plánom hlavných úloh. Nadviazalo na úspešne 
sa rozvíjajúce výstavné a ďalšie kultúrne aktivity v uplynulom roku, ktoré prispeli k zatraktív-
neniu Bratislavského hradu a výraznému zvýšeniu tržieb zo vstupného. Ambíciou múzea bola 
snaha ďalej zvýšiť latku náročnosti na kvalitu a príťažlivosť organizovaných výstav, čo sa na-
priek rôznym ťažkostiam a prekážkam aj podarilo. Vďaka kvalite nových i starších výstav a ich 
dobrej propagácii v médiách, sa podarilo udržať návštevnosť na úrovni predchádzajúceho roka, 
a to napriek tomu, že vo februári boli výstavné priestory múzea uzavreté. Príčinou ich uzavretia 
bolo stretnutie prezidentov USA a Ruska na Bratislavskom hrade a najmä príprava Bratislav-
ského hradu na toto stretnutie. Z dôvodu konania summitu bolo múzeum nútené predčasne 
ukončiť výstavu Betlehemy a výstavu Človek na Mesiaci. Na prevádzku múzea rušivo pôsobili aj 
pomerne časté štátnopolitické akcie na nádvorí Hradu a v reprezentačných priestoroch, počas 
ktorých dochádza k rôznym obmedzeniam činnosti múzea. Tržby zo vstupného boli o 659 808,- 
Sk vyššie ako v roku 2004 (v čom sa premietlo zvýšenie vstupného a rozdielna skladba náv-
števníkov) a dosiahli výšku 4 879 820,- Sk. V plnení svojich úloh narážalo múzeum naďalej na 
značné administratívne problémy pri financovaní, na málo pružné vybavovanie ekonomickej 
agendy v centre a nedostatočnú informovanosť o preplácaní faktúr. Negatívne sa pociťuje aj 
vzrastajúca administratívna náročnosť a záťaž pri uzatváraní dohôd o vykonaní prác a s nimi 
spojeného výkazníctva, čo je však zapríčinené zlými legislatívnymi úpravami.  Vážnym problé-
mom múzea zostáva nedostatok depozitárnych priestorov a nedostatočná technická vybavenosť 
reštaurátorských pracovísk, depozitárov i výstavných priestorov. 

 
Porovnanie celkových nákladov  

       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 2 295 2 640 
Služby                           sk.51 2 487 3 940 
Osobné náklady            sk.52 9 041 10 797 
Dane a poplatky            sk.53 87 646 
Ostatné náklady            sk.54 58 10 
Odpisy                           sk.55 899 225 
NÁKLADY CELKOM 14 867 18 258 

 
V roku 2005 bol SNM - Historickému múzeu poskytnutý bežný transfer vo výške 13 081 tis. Sk, 
z toho účelovo určené prostriedky na výstavy vo výške 2 100 tis. Sk. Bežný transfér bez účelo-
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vých prostriedkov na výstavy tak zostal na úrovni roku 2004. Táto skutočnosť spojená 
s predpísanou viazanosťou prostriedkov vo výške 479 tis. Sk spôsobovala veľké ťažkosti 
v zabezpečovaní hospodárenia a aktivít múzea. Bežný transfer bol použitý na úhradu osobných 
nákladov (okrem prác vykonávaných mimo pracovného pomeru), energií, časti nákladov na 
prenájom priestorov, nákladov spojených  s výstavami  Kým nevesta povedala áno, Tradičná 
slovenská svadba na Dolnej zemi,  Slovensko v 16. – 19. storočí. Ostatné náklady boli hradené 
z vlastných výnosov. Náklady na činnosť SNM - HM dosiahli v roku 2005 výšku 18 258 tis. Sk. 
V porovnaní s rokom 2004 vzrástli o 3 879 tis. Sk. Nárast nákladov bol spôsobený najmä ná-
kladmi na výstavu Kým nevesta povedala áno, výstavu Tradičná slovenská svadba na Dolnej 
zemi, výstavu Slovensko v 16. – 19. storočí, výstavu Premeny,  výstavu Z kabinetu starožit-
ností, prevádzku výstavy Obrazopis sveta, zvýšením sadzieb za energie, valorizáciou tarifných 
miezd a  vyplatením mimoriadnych odmien v 1. polroku 2005 (so zohľadnením výkonov v 2. 
polroku 2004) a na konci roku 2005 . 

       
Spotrebované nákupy   

      V porovnaní s rokom 2004 vzrástli náklady na spotrebované nákupy o 345 tis. Sk. 
 

Náklady na spotrebované nákupy 
 

2004  
 

2005  
 

Spotreba materiálu 293 643 
Spotreba energie 1 869 1 931 
Predaný tovar 133 66 
SPOLU 2 295 2 640 

 
V skupine spotreba materiálu bol tento rast spôsobený nákladmi na výstavu Kým nevesta po-
vedala áno a na výstavu Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi, v skupine energie bol rast 
zapríčinený zvýšením sadzieb za tepelnú energiu. Nakúpené boli o. i. rádiostanice Techno 
v hodnote 32 tis. Sk na zabezpečenie komunikácie s dozorným a prevádzkovým personálom 
v celom hradnom paláci, hasiace prístroje za 6 tis. Sk, výstavné figuríny v hodnote 140 tis. Sk, 
audio a výpočtová technika (prehrávač DVD/VHS, 2 reprosústavy, 2 grafické programy, skener) 
v sume 50 tis. Sk. Zvyšok nákladov tvoria náklady na  materiál nevyhnutný na odbornú činnosť 
a prevádzku múzea: napríklad reštaurátorský materiál, kancelársky materiál, drobný materiál 
použitý pri príprave výstav, nevyhnutný elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky 
a potreby na upratovanie.    

 
Služby   
Náklady v skupine spotrebované služby dosiahli v roku 2005 výšku 3 940 tis. Sk. V porovnaní 
s rokom 2004 vzrástli tieto náklady o  1  453 tis. Sk. 
 

Náklady na spotrebované služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba 158 32 
Cestovné 89 102 
Náklady na reprezentáciu 3 3 
Služby 2 237 3 803 

SPOLU 2 487 3 940 

 
Najväčšou nákladovou položkou v skupine služieb boli náklady na služby spojené s realizáciou  
výstav Kým nevesta povedala áno, Slovensko v 16. – 19. storočí a Tradičná slovenská svadba 
na Dolnej zemi (1 083 tis. Sk), ďalej za  nájomné priestorov múzea 942 tis. Sk, Premeny, 
Šľachtické stolovanie u Andrássyovcov, náklady na strážnu službu f. FIKOS, tlač zborníka Histó-
ria 44, telekomunikačné služby, tlač vstupeniek, cestovné,  odvoz a likvidáciu odpadu, propa-
gáciu výstav v médiách, opravu EZS a EPS. Čerpanie nákladov na reprezentačné účely bolo vo 
výške 2 613,- Sk čo bolo približne 50% stanoveného limitu na rok.  
Služobné cesty boli veľkým prínosom pre odborných pracovníkov aj pre Historické múzeum. Iš-
lo najmä o aktívnu účasť na medzinárodných konferenciách, účasť na otvorení výstav SNM, prí-
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pravu výstavy Tradičná svadba dolnozemských Slovákov a krátkodobé študijné pobyty odbor-
ných  pracovníkov v zahraničí. 

 
 Ostatné náklady 
 

Členenie ostatných nákladov 
 

  
Daň z nehnuteľnosti za priestory prenajímané od Kancelárie národnej rady na Bratislavskom 
hrade dosiahla  výšku 580 tis. Sk, čo bolo o 494 tis. Sk viac ako v roku 2004!!! Vzniknuté ná-
klady za oneskorené platby nespôsobilo  Historické múzeum. Išlo oneskorenie úhrad Kancelárii 
NR SR spojených s prenájmom priestorov múzea.   
Odpisy HIM a NIM na rok 2005 boli plánované vo výške 610 tis. Sk. Prostriedky boli použité na 
zariadenie depozitára zbierok z papiera č. 2 vo výške 195 tis. Sk, nákup kopírovacieho stroja za 
254 tis. Sk, doplnenie výpočtovej techniky a techniky do fotoateliéru.  
 
Analýza nákladov na prevádzku budov 
Historické múzeum nesídli vo vlastných priestoroch a neprevádzkuje žiadnu budovu. Platí však 
náklady spojené s prenájmom priestorov na Bratislavskom hrade od Kancelárie Národnej rady 
SR. Ku skutočnostiam, ktoré ovplyvnili výšku nákladov na prevádzku priestorov patria najmä: 
zvýšenie sadzby za kúrenie z 12,70 na 16,09 Sk za m2 (od 1. 4. 2004), zvýšenie dane 
z nehnuteľnosti za priestory na Bratislavskom hrade z 86 tis. Sk  v roku 2004 na 580 tis. v roku 
2005 (!) a rozšírenie výstavnej plochy v  roku 2003 o 2020 m2 ako stály faktor. 

 
 

SNM - Prírodovedné múzeum  
Náklady na činnosť SNM-Prírodovedného múzea dosiahli v r. 2005 výšku 9 409 tis. Sk. 
V porovnaní s nákladmi r. 2004 vzrástli celkové náklady o 1 780 tis. Sk, t.j. o 23,0%. Tento ná-
rast podmienili najmä náklady na prevádzku budovy SNM, ktoré sú v porovnaní s r. 2004 vyš-
šie (zdraženie energií), príp. neboli účtované PM v plnej výške (napr. vodné a stočné, náklady 
na obsluhu kotolne, revízie a kontroly technických zariadení). Tieto boli rozpočtované 
v nákladoch Riaditeľstva SNM ako spoločné náklady na sídelnú budovu SNM.  

 
 
 

Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 953 1 315 
Služby                           sk.51 427 1 019 
Osobné náklady            sk.52 5 641 6 795 
Dane a poplatky            sk.53 0 1 
Ostatné náklady            sk.54 16 33 
Odpisy                           sk.55 592 246 
NÁKLADY CELKOM 7 629 9 409 

 
 
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
Náklady na spotrebované nákupy tvoria 14% (13,98%) celkových nákladov, z toho náklady na 
energie tvoria 9,4% celkových nákladov. V porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom nárast 
spôsobili náklady na úlohy Národnej stratégie ochrany biodiverzity, financované z účelovo ur-
čených prostriedkov. Tieto PM dostalo úpravou rozpočtu rozpočtovým opatrením v 2. polroku 
2005.   

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 87 646 
Ostatné náklady 58 10 
Odpisy                      899 225 
SPOLU: 1 044 881 
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V účtovnej skupine Spotreba materiálu tvoria prevažnú časť z 312 tis. Sk náklady na prístrojo-
vé vybavenie (mikroskopovacia technika a laboratórne pomôcky) do Objavovne PM a technické 
vybavenie pre priestory depozitárov (merače teploty a vlhkosti) v celkovej výške 142 tis. Sk. 
Náklady na kancelársky materiál vo výške 22 tis. sú minimálne, tieto sa v priebehu roka výraz-
ne selektovali, všeobecný materiál bol financovaný prevažne z účelových prostriedkov na úlohy 
Národného programu biodiverzity.  
Náklady v účtovnej skupine spotreba energie sú porovnateľné s rozpočtovanými, predstavujú 
885 tis. Sk, pričom na ich výšku vplývajú vyššie ceny všetkých energií. Náklady na predaný to-
var tvorili 118 tis. Sk. 

Náklady na spotrebované nákupy 
 

2004  
 

2005  
 

Spotreba materiálu 240 312 
Spotreba energie 573 885 
Predaný tovar 140 118 
SPOLU 953 1 315 

 
SLUŽBY 
Tieto náklady tvoria 10,8% z celkových nákladov. Náklady na služby PM v pôvodnom rozpočte 
nemohlo zohľadniť v plnej výške, z dôvodu zostavenia vyrovnaného rozpočtu. Náklady boli hra-
dené z vlastných výnosov. 
Limit nákladov na reprezentáciu bol dodržaný. Cestovné náhrady boli rozpočtovým opatrením 
navýšené o 38 tis. Sk (účelovo určené prostriedky v rámci projektu Populačná diverzita obyva-
teľov Podunajska v 1. tisícročí n. l.) a o prostriedky v rámci úloh Národnej stratégie ochrany 
biodiverzity. 
Najvyššie náklady v položke ostatné služby vo výške 569 tis. Sk súvisia s prevádzkou budovy: 
náklady na ochranu objektu, obsluhu kotolne, revízie technických zariadení a ostatné služby. 
Telekomunikačné služby, PC sieť s prevádzkou internetu predstavovali náklady vo výške 173 
tis. Sk. Náklady na opravy a údržbu boli vo výške 46 tis. Sk, čiastočne sa hradili aj z účelovo 
určených prostriedkov (napr. údržba referentského motorového vozidla, laboratórnej techniky).  

 
Náklady na spotrebované služby  

 
2004 2005             

Opravy a údržba 49 46 
Cestovné 78 114 
Náklady na reprezentáciu 4 4 
Služby 296 855 

SPOLU 427 1 019 

 
MZDOVÉ NÁKLADY 

Osobné náklady dosiahli v r. 2005 výšku 4 833 tis. Sk a tvoria 51,4% celkových nákladov. 
 

Osobné náklady 
 

2004 2005   

Mzdové náklady 3 992 4 833 
Zákonné poistenie 1 349 1 639 
Sociálne náklady 300 323 
SPOLU 5 641 6 795 

 
Nárast mzdových náklady v porovnaní s pôvodným rozpočtom bol čiastočne upravený rozpoč-
tovým opatrením: valorizácia miezd a zvýšenie hmotnej zainteresovanosti. V úprave sa nepre-
mietli náklady súvisiace s obsadením funkcie riaditeľa PM a nárast mzdových nákladov (zvýše-
nie pohyblivej zložky) súvisiacich s rozšírenými otváracími hodinami, službami v expozíciách PM 
a v predajni vstupeniek počas výstav Divadlo – vášeň, telo, hlas  a Tajomná Indonézia – Tam-
tamy času. 
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Náklady na zdravotné a sociálne poistenie predstavovali 1 639 tis. Sk, sociálne náklady boli vo 
výške 323 tis. Sk, z toho príspevok na stravovanie bol 303 tis. Sk.  
Osobné náklady PM celkom boli vo výške  6 795 tis. Sk 

 
OSTATNÉ NÁKLADY 

 
Nárast v pol. ostatných nákladov v porovnaní s rozpočtom spôsobila úhrada poistenia služob-
ného motorového vozidla na r. 2005 a r. 2006 v jednom kalendárnom roku. Ostatné náklady 
tvoria 0,4% z celkových nákladov PM. V sumárnych výkazoch nebolo PM zaúčtované viazanie 
vo výške 328 tis. Sk,  ako opatrenie Správy finančnej kontroly, ktoré malo PM v pôvodne 
schválenom rozpočte PM zakúpilo optické zariadenia na stereomikroskop Nikon v hodnote  51 
tis. Sk , účtovne uvedené odpisy vo vyššej hodnote sú spôsobené pravdepodobne nepresnos-
ťami v module správy majetku.    

 
Členenie ostatných nákladov 

 

 
Analýza nákladov na prevádzku budovy 
Náklady na prevádzku budovy tvoria energie (elektrina, plyn, vodné a stočné) a náklady na ob-
sluhu kotolne, revízie, kontroly techn. zariadení  a strážnu službu. V hodnotenom r. 2005 pred-
stavovali 1 454 tis. Sk, čo je 15,5% celkových nákladov PM. V príspevku Prírodovedného mú-
zea na r. 2005  neboli v reálnej výške zohľadnené ako nevyhnutné prevádzkové náklady. 
V uplynulých rokoch boli rozpočtované v  Riaditeľstve SNM ako náklady na spoločnú budovu. 
PM vykrylo zvýšené náklady z výnosov.      

 
 

SNM – Archeologické múzeum 
Úplné náklady na činnosť SNM-AM dosiahli v roku 2005  výšku  7 613 000 Sk. V porovnaní 
s rokom 2004 (5 767 000 Sk ) narástli  o 1 846 000 Sk, tj. o 32%. 

 
Porovnanie celkových nákladov (v tis. Sk) 

2004 2005
spotrebované nákupy       sk. 50 421 854
služby                           sk. 51 866 1863
osobné náklady             sk. 52 3694 4639
dane a poplatky              sk. 53 1 1
ostatné náklady              sk. 54 32 50
odpisy                           sk. 55 549 206
Náklady celkom 5563 7613  
 

 
 Spotrebované nákupy         

V roku 2005 dosiahli spotrebované nákupy výšku   854 000 Sk, čo tvorí asi 11% celkových ná-
kladov. V porovnaní s minulým rokom narastie suma na nákupy o 433 tis Sk, t.j.o 102%. Dô-
vodom je predovšetkým nárast ceny energií (aj platby za rok 2004) a vybavenie inštitúcie PC, 
tlačiarňami a kopírovacím zariadením. 

       
 
 
 
 
 
 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky  1 
Ostatné náklady 16 33 
Odpisy                      592 246 
SPOLU: 608 280 
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     Náklady na spotrebované nákupy (v tis. Sk). 

2004 2005
spotreba materiálu 400 218
spotreba energie 10 491
predaný tovar 11 16
Spolu 421 725  
 
Spotrebované služby                
Náklady na služby dosiahli  v roku 2005   1 863 000 Sk, tj. 24% celkových nákladov. 
V porovnaní s rokom 2005 narástli o 997 000Sk, t.j.o 115%. Náklady na údržbu narástli desať-
násobne  opravou pivničných priestorov budovy na Žižkovej č. 12 (Sumu ale v plnej výške re-
funduje sponzor). Náklady na cestovné mierne vzrástli a na reprezentáciu sú nepatrné. Zo su-
my „Služby“ je väčšia časť  za stráženie, revízie, telekomunikácie, opravu odtokových zariadení 
na streche budovy a za polygrafické služby – tlač Zb.SNM-AM, Archeológia 14, ktorý nebol za-
platený v r. 2004. 
 

      Náklady na spotrebované služby (v tis. Sk). 

2004 2005
opravy a údržba 19 71
cestovné 42 65
náklady na reprezentačné 1 3
služby 805 1723
Spolu 866,7 1862  
   Osobné náklady 
Osobné náklady dosiahli v r. 2005 výšku 4 639 000 Sk, čo je 60% celkových nákladov. 
V porovnaní s rokom 2004  narástli  o 745 000Sk, tj o16%. Dôvodom je valorizácia miezd 
(84 000Sk), hlavne však obsadenie miesta sekretárky-ekonómky, ktorá bola v r. 2005 dlhodo-
bo na PN. a návrat pracovníčky dokumentačného oddelenia z MD.  
 
Osobné náklady (v tis. Sk). 

2004 2005
mzdové náklady 2765 3350
zákonné poistenie 915 1068
sociálne náklady 214 221
Spolu 3894 4639  

 
 

1. Ostatné náklady 
Položka ostatné náklady poklesla v porovnaní s rokom 2004 o 325 000Sk, t.j.o 55%   

 
       Členenie ostatných nákladov (v tis. Sk). 

       

2004 2005
dane a poplatky 1 1
ostatné náklady 32 50
odpisy 549 206
Spolu 582 257  
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        Náklady na prevádzku budovy 

       

2004 2005
energie 491
strážna služba 618
kontrola EPS 24
Spolu 0 1133  

 
Celkové náklady na budovu na Žižkovej č. 12 v porovnaní s rokom 2004 vzrástli. V sume nie sú 
kvôli chýbajúcim podkladom zahrnuté náklady na opravu strechy. 

 
         

SNM – Múzeum SNR Myjava 
Múzeum  v roku 2005  zabezpečovalo prevádzku dvoch pracovísk. Okrem stálych expozície v 
Myjave a v Košariskách pripravilo pre širokú verejnosť 11 výstav a niekoľko podujatí v výz-
namným výročiam. V spolupráci s Mestom Myjava sa dokončila obnova vstupného areálu Mú-
zea SNR v Myjave, zrealizovali sme obnovu čelnej fasády na rodnom dome M.R. Štefánika ako 
aj novu expozíciu M.R. Štefánika k 125.výročiu jeho narodenia. Múzeum bolo spoluorganizáto-
rom Festivalu tradičnej európskej kultúry – Myjava 2005. 
Náklady na hlavnú činnosť múzea dosiahli v roku 2005 celkovú výšku 3.062 tisíc Sk.  V porov-
naní s rokom 2004 došlo k nárastu o 847 tisíc Sk, pričom na novú expozíciu bolo z toho účelovo 
viazaných 620 tisíc Sk. 

 
Porovnanie celkových nákladov  

       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 421 639 
Služby                           sk.51 225 856 
Osobné náklady            sk.52 1314 1472 
Dane a poplatky            sk.53   
Ostatné náklady            sk.54 5 1 
Odpisy                           sk.55 250 92 
NÁKLADY CELKOM 2215 3060 

 
Spotrebované nákupy  
V roku 2005 bolo v SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave čerpaných na spotrebo-
vané nákupy (50) celkom 639 tis. Sk.  

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 29 270 
Spotreba energie 360 359 
Predaný tovar 32 10 
SPOLU 421 639 

 
Z toho  spotreba materiálu zahŕňa  nevyhnutné čistiace potreby, farby, hygienické potreby, 
kancelársky materiálu,  chemikálie a čistiace materiály na cyklickú starostlivosť a ošetrenie 
zbierok. Papiere na tlač pozvánok a plagátov sme i v tomto roku zabezpečovali sponzorsky. 
Oproti  roku 2004 v tejto položke došlo k nárastu o 241 tis. Sk. Tento nárast spôsobil nákup 
materiálu na novú expozíciu v Košariskách. 
  
Najväčšou položkou sú náklady na kúrenie plynom a náklady na elektrickú energiu. Nová expo-
zícia Múzea M.R. Štefánika v Košariskách je vykurovaná elektrickými konvertormi a tým je v 
zimných mesiacoch nárast spotreby elektrickej energie. Hoci v roku 2005 prišlo k nárastu cien 
energií, nenastal nárast spotrebovanej energie, nakoľko Múzeum M.R. Štefánika bolo pre  re-
konštrukciu expozície 3 mesiace zatvorené. Za celý rok 2005 sme na energie čerpali celkom 
359 tisíc Sk, čo bolo približne na rovnakej úrovni ako v roku 2004. 
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Služby  
Náklady v skupine spotrebované služby (51) dosiahli v roku 2005 výšku 857 tis. Sk Tieto ná-
klady predstavujú 28 % celkových nákladov. V porovnaní s rokom 2004 je to nárast o 650 tis. 
Sk.  Nárast spôsobila plánovaná realizácia novej expozície v Múzeu M.R. Štefánika v Košaris-
kách. 

 
Náklady na spotrebované služby  

 
2004 2005             

Opravy a údržba 28 1 
Cestovné 28 29 
Náklady na reprezentáciu 1 4 
Služby 168 822 

SPOLU 225 856 

 
V roku 2005 múzeum čerpalo na opravu a údržbu len 1-tisíc Sk. Všetky ostatné potrebné ná-
klady na údržbu múzeum zabezpečilo sponzorsky.  Náklady na cestovné boli vo výške 29 tis. 
Sk, čo je rovnaká výška ako v roku 2004. Nárast nastal v položke náklady na reprezentáciu. V 
roku 2004 bolo na reprezentáciu použitých len 1- tisíc Sk a v roku 2005 to bolo 4 tis. Sk. Ná-
rast spôsobilo slávnostné otváranie novej expozície na Košariskách.   
Najvyššie nárast bol v položke ostatné služby (o 631 tis. Sk) čo súvisí s realizáciou novej expo-
zície M.R. Štefánika. V roku 2005 prišlo k šetreniu na položke výkony spojov, kde oproti roku 
2004 nastal pokles o 18,5 %  (o 15 tis. Sk). 
 
Aj v roku 2005 boli realizované revízie EZS a EPS, deratizácia a dezinsekcia objektov. Tieto ná-
klady sú súčasťou položky ostatné náklady. 
 
Osobné náklady   
Osobné náklady patria k  najvyšším položkám rozpočtu Múzea SNR. Ich výška v roku 2005 bola  
1.472  tis. Sk, čo je 48 % celkových ročných nákladov múzea. 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 890 1065 
Zákonné poistenie 296 343 
Sociálne náklady 128 64 
SPOLU 1314 1472 

 
Prevádzku dvoch pracovísk zabezpečuje 5 pracovníkov, ktorí majú kumulované funkcie.  Celko-
vé mzdové náklady v roku 2005 narástli v súvislosti s valorizáciou miezd a vyššími nákladmi na 
OON, ktoré súviseli s pripravou a realizáciou novej Štefánikovej expozície  
Odvody do poisťovní za rok 2004 boli vo výške  344 tis. Sk čo je nárast o 48 tis. Sk v porovna-
ní s rokom 2004. Ostatné sociálne náklady poklesli v porovnaní s rokom 2004 o takmer 50%, 
nakoľko v roku 2004 bolo vyplatené odchodné a tým vznikli zvýšené náklady.  
 
Ostatné náklady  
V roku 2005 nastal  pokles v položke ostatné náklady o 4 tisíc Sk .  Múzeum na ostatné pokuty 
a penále  minulo len 790,- Sk. Dane a poplatky mali v roku 2005 celkovú výšku 2 tis. Sk, čo je 
nárast o 2 tis. Sk v porovnaní  s minulým rokom. 

 
SNM – Hudobné múzeum 
SNM – Hudobné múzeum vo svojich pracovných a výstavných priestoroch na Bratislavskom 
hrade (Oddelenie odborných činností a Oddelenie prevádzky a propagácie) a v areáli Kaštieľa 
v Dolnej Krupej (prevádzkuje kaštieľ a priľahlé objekty vrátane parku), ochraňuje 
a sprístupňuje dokumenty minulosti a prítomnosti hudobnej kultúry na Slovensku, ale 
aj hudobných kultúr európskych a mimoeurópskych krajín.   
Pre nedostatok depozitárnych priestorov na  Bratislavskom hrade (odstúpenie časti priestorov 
Historickému múzeu na vyžiadanie) sa  do  priestorov depozitára  v Dolnej Krupej  previezla aj 
časť zbierkového fondu (najmä depozit rodiny Albrechtovcov).  
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Prvé mesiace roka poznamenali neplánované práce spojené s významnou politickou udalosťou, 
summitom prezidentov na Hrade – kompletné vypratanie predsália a likvidácia výstavného fun-
dusu. Táto udalosť výrazne poznačila a utlmila prezentačnú činnosť HuM v priestoroch hradné-
ho paláca až do septembra a tiež znamenala neočakávané výdavky. Organizácia nielenže 
v tejto súvislosti zaznamenala pokles návštevnosti, no taktiež sa musela vyrovnať s neplánova-
nými výdavkami, ktoré vplývali na jej hospodárení. Toto bolo iba čiastočne kompenzované pro-
striedkami z Úradu vlády, keď múzeum prostredníctvom rozpočtového opatrenia MKSR dostalo 
pridelené finančné prostriedky vo výške 46% z požadovanej kompenzácie.  
V súvislosti s prípravou na prechod na elektronické spracovanie zbierok sa HuM podarilo spon-
zorsky získať hardverové vybavenie (5 počítačov) z firmy Siemens. Staré elektronické záznamy 
boli odobraté na konverziu dát a dobudovali sme vnútornú počítačovú sieť. S jej definitívnym 
spustením počítame na začiatku roka 2006 po doplnení potrebných komponentov (záložný 
zdroj, čipové karty ap.) V dokumentácii zbierkového fondu pokračujeme zatiaľ klasickým spô-
sobom. 
Múzeum pokračovalo v údržbe parku. Bol zakúpený  dvojbubnový žací stroj za traktor vďaka 
ktorému sa podarilo vykosiť celý areál parku vrátane odstránenia všetkých náletov za pomoci 
krovinorezu. Múzeum nadväzuje na spoluprácu s Nadáciou Maruška využívaním poskytovaných 
pracovných síl v rámci VPP pri údržbe kaštieľa a parku. V spolupráci s obcou sa tiež vykonali 
práce na dláždení chodníka a nájazdov do kaštieľa. V priestoroch depozitára múzeum pripravilo 
a policovým systémom vybavilo dve miestnosti vyčlenené na ukladanie Albrechtovskej pozosta-
losti. 
 
Pre rok 2005 bol Hudobnému múzeu poskytnutý a v priebehu roka upravený bežný transfer  vo 
výške  6 539 tis. Sk a účelové prostriedky 100 tis. Sk na putovnú výstavu J.L.Bella 
(podprogram 08T0104).  
Bežný transfer bol použitý na úhradu osobných nákladov, energií, prenájmov, čiastočne 
prevádzkových nákladov, a nákladov na opravu a údržbu a reprezentačného. 

 
 Porovnanie celkových nákladov  

       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 1 263 1 233 
Služby                           sk.51 918 1 236 
Osobné náklady            sk.52 4 316 4987 
Dane a poplatky            sk.53 26 163 
Ostatné náklady            sk.54 6 25 
Odpisy                           sk.55 141 56 
NÁKLADY CELKOM 6 670 7700 

 
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
V roku 2005 dosiahli spotrebované nákupy výšku 1 233 tis. Sk. Energie predstavovali najvyššiu 
položku - sumu 928 tis. V účtovnej skupine Spotreba materiálu malo múzeum náklady  najmä 
kvôli plánovaným výstavám, tiež  na materiál potrebný k vykonaniu údržby exteriéru aj inte-
riéru kaštieľa DK. Náklady na PHM vo výške 104 tis.  múzeum spotrebovalo na cesty medzi 
oboma pracoviskami, najmä za účelom prevozu zbierkových predmetov, výstavných prvkov 
i osôb; položku dopravné nečerpáme.  Položku na kancelárske potreby múzeum oproti uplynu-
lému obdobiu výrazne znížilo (15 tis. Sk). 

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
 

2004  
 

2005  
 

Spotreba materiálu 324 305 
Spotreba energie 938 928 
Predaný tovar 1  
SPOLU 1263 1233 
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SPOTREBOVANÉ SLUŽBY 
V položke služby najvyššiu časť  tvorí nájomné za Bratislavské pracovisko (267 tis.) i keď  sme 
pomerne vysokú čiastku čerpali na zabezpečenie služieb v súvislosti s výstavnou činnosťou. 
Prihliadnuc však na fakt, že múzeum z tejto položky realizovalo 5 nových výstav a 1 zahraničnú 
putovnú výstavu, je zrejmé, že  k čerpaniu finančných prostriedkov sa na tomto pracovisku pri-
stupovalo viac než hospodárne. Tiež sa v položke odrazili aj náklady vyvolané summitom prezi-
dentov. Položka služby tak výrazne stúpla na pracovisku v Bratislave. Na pracovisku v DK, i 
keď práce riešime svojpomocne, prípadne prostredníctvom osôb vykonávajúcich na našom pra-
covisku v DK verejnoprospešné práce (zmluva s Nadáciou Maruška v Trnave), morálne opotre-
bovanie objektov i zariadenia si zvýšenie opráv vyžaduje. Najvyššiu sumu múzeum čerpalo  na 
pokrytie prác potrebných pre inštaláciu nového kotla a úpravne vody (90 tis. Sk) – havarijný 
stav. Náklady na reprezentačné účely neprekročili stanovený limit (4 486,- Sk.) a použili sme 
ich na zabezpečenie občerstvenia pri uskutočnených podujatiach. Do služieb sa premietli 
i náklady na usporiadanú akciu Hudobné leto v kaštieli (finančné prostriedky sme investovali 
z vlastných výnosov) a tiež do zabezpečenia hudobných programov na vernisáže výstav. Po-
merne vysoká položka je za úhradu telekomunikačných služieb (Bratislava 76 tis., DK 43 tis.) 
a internetu (Ba 41 tis., DK 5 tis.). Položka cestovné  je tovrená nákladmi na cesty vykonané 
v súvislosti so zabezpečovaním výstav (výber predmetov, štúdium v archívoch), pracovnými 
úlohami (školenie v D. Krupej), tiež cesty potrebné k plánovanej akvizícii (Sobrance – zbierka 
gitár) a zahraničné cesty – i keď väčšia časť nákladov na zahraničné cesty (Varšava – konfe-
rencia RISM) bola hradená z mimorozpočtových zdrojov. 

 
Náklady na spotrebované služby  

 
2004 2005             

Opravy a údržba 80 135 
Cestovné 23 25 
Náklady na reprezentáciu  4 
Služby 815 1072 

SPOLU 918 1236 

 
OSOBNÉ NÁKLADY 
Najväčšiu nákladovú položku múzea predstavujú mzdové náklady, v rámci ktorých sú evidova-
né i náklady na práce vykonávané mimo pracovného pomeru, ktoré sme v prvom polroku čer-
pali len v najnevyhnutejších prípadoch pri výstavných akciách a tiež z dôvodu úhrady sezón-
nych brigádnických prác pre potreby údržby parku v DK (41 tis.). Zvýšenie položky v tomto ro-
ku spôsobilo i potrebné dopĺňanie stavu pracovníkov (prijatie pracovníka na miesto organológa; 
počas čerpania dovolenky pracovníčky odchádzajúcej na dôchodok v DK prijatie novej pracov-
níčky; prijatie pracovníka pre údržbu parku v DK, keďže už skončila možnosť výkonu civilnej 
vojenskej služby; v dvoch prípadoch odôvodnené navýšenie osobných príplatkov) a rovnako 
i valorizácia miezd, platové postupy a 2 razy v roku vyplatené odmeny za mimoriadne úlohy. 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 3014 3535 
Zákonné poistenie 1019 1190 
Sociálne náklady 283 262 
SPOLU 4316 4987 

 
 
OSTATNÉ NÁKLADY 
V položke dane a poplatky sa premietajú najmä v priebehu roka zmenený spôsob úhrady dane 
z nehnuteľností. Úhrada refundácie dane za pracovisko Bratislava sa navýšila na 152 tis. Sk. 
Položka zahŕňa okrem platieb poistného za motorové vozidlá (osobný automobil, trak-
tor), havarijnej poistky tiež pokuty a penále za neuhradené faktúry. 
Do Hudobného múzea bolo za uplynulé roky investovaných minimum finančných prostriedkov. 
To sa odráža na jeho zastaralom technickom vybavení, na nedostatku a nekvalite výpočtovej 
techniky, audiotechniky ap. Z toho dôvodu je aj tvorba fondu reprodukcie nedostatočná.  
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V roku 2005 bola vykonaná úhrada za nákup kotla pre Dolnú Krupú – 188 tis. a vykonané 
úhrady za vyhotovenú projektovú dokumentáciu pre potreby spracovania projektu k žiadosti o 
dotácie z eurofondov.  

 
Členenie ostatných nákladov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza nákladov na prevádzku budov    
Pracovisko na Bratislavskom hrade prevádzkuje Hudobné múzeum ako nájomca vo vzťahu ku 
správcovi – Kancelárii NR SR. Počas roka sa zmenil systém platieb. Okrem nájomného vo výške 
267 tis. sme uhradili za energie 298 tis a za daň  z nehnuteľnosti 163 tis. Sk. Na údržbu prie-
storov boli vynaložené iba minimálne prostriedky, v bašte Luginsland sme údržbu vykonávali 
svojpomocne iba s nákladmi na úhradu materiálu. 
Pracovisko v Dolnej Krupej je v priamej správe Hudobného múzea. V areáli 17 ha historického 
parku sa nachádza budova kaštieľa, Pamätník Beethovena, budova depozitára. Prevádzka tých-
to objektov zahŕňa náklady na energie – plyn (496 tis.) a elektrinu (133 tis.), náklady na nevy-
hnutnú údržbu a opravy budov (čistenie kanalizácie a žumpy, odvoz a likvidácia odpadov, vy-
konanie povinných revízií – 115 tis.) Náklady na ochranu objektov, daň z nehnuteľnoasti (10 
tis.). Ostatné práce múzeum vykonáva svojpomocne, príp. za účinnej pomoci obce (dláždenie 
chodníkov pred kaštieľom ap.).  
Okrem toho je pre Hudobné múzeum nevyhnutné zabezpečovať aj údržbu exteriéru – historic-
kého parku, komunikácií ap. Tieto práce vykonávame svojpomocne, avšak vzhľadom na opot-
rebovanosť záhradných mechanizmov, musíme vynaložiť náklady na nákup náhradných dielov, 
v niektorých prípadoch opravy strojov riešiť i dodávateľsky. V rámci dobrých vzťahov v obci 
múzeu vychádza v ústrety tak Obecný úrad ako i Poľnohospodárske družstvo. Určité práce 
i tovary zabezpečujeme pomocou sponzorov (opravy elektroinštalácie v exteriéri, dodávku sa-
deníc kvetov) ai.   

 
SNM - Riaditeľstvo 
Riaditeľstvo SNM je centrálny odborný, hospodársky a investičný článok Slovenského národné-
ho múzea. Organizačná štruktúra SNM – Riaditeľstva je uvedená vyššie.  Jej jednotlivé úseky 
zabezpečujú koordináciu všetkých odborných, ekonomických a prevádzkovo-investičných čin-
ností. V oblasti odborných činností a informačných zdrojov majú svoje úlohy ciele nasmerované 
nielen k organizačným zložkám SNM ale aj zákonom stanovené úlohy ako odborno-metodické 
centrum s pôsobnosťou vo vzťahu k celej muzeálnej sieti v Slovenskej republike a taktiež ako 
miesto vedenia Centrálnej dokumentácie o všetkých zbierkových predmetoch v múzeách zria-
ďovaných verejnou a súkromnou sférou.   
Úsek odborných činností a informačných zdrojov SNM v tomto zmysle v roku 2005 aj naďalej 
prostredníctvom Muzeologického kabinetu usmerňoval a koncepčne upravoval odborné činnosti 
SNM (Koncepcia akvizičnej činnosti SNM, Audit dokumentácie SNM a následný súbor opatrení 
na odstránenie nedostatkov, príprava koncepcie vedecko-výskumnej činnosti, vnútroinštitucio-
nálne tendre SNM) ale intenzívne pôsobil aj smerom k muzeálnej sieti (Vydávanie časopisu Mú-
zeum, revue Pamiatky a múzeá, analýza stavu a úrovne odbornej starostlivosti o zbierkových 
fond v špecializovaných múzeách SNM – stav depozitárov a konzervátorských 
a reštaurátorských pracovísk, spracovávanie podkladov k príprave Stratégie rozvoja múzejníc-
tva SR do roku 2010, vypracovanie materiálu Štandardy múzea v SR - Zásady a princípy defi-
novania štandardov múzeí - ako úvod do pripravovaného širšie koncipovaného materiálu 
o štandardoch v múzeách v SR, organizácia množstva odborných školení a seminárov). Pokra-
čovala spolupráca s MK SR pri vedení Registra múzeí SR, spracovali sa Výročné správy o čin-
nosti múzeí na Slovensku v roku 2004 a pripravil Štatistický výkaz KULT 09 – Múzeá.  
Súčasťou Úseku odborných činnosti je aj práca jeho ďalších špecializovaných zložiek – Archívu 
SNM a Knižnice SNM. Archív SNM  metodicky usmerňuje všetky špecializované múzeá v správe  
registratúr, kontroluje  a riadi  registratúrne strediská a pobočky Archívu  SNM 
v špecializovaných múzeách SNM – v Martine, v Betliari, na Červenom Kameni, v Bojniciach a 
Spišskom múzeu v Levoči, s dôrazom na ochranu mimoriadne hodnotných  archívnych doku-
mentov. Knižnica SNM je poverená metodickou pôsobnosťou vo vzťahu ku knižniciam ostatných 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 26 163 
Ostatné náklady 6 25 
Odpisy                      141 56 
SPOLU: 173 244 
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múzeí a galérií, v čom je zahrnuté aj spracovanie štatistického výkazu KULT za knižnice múzeí 
a galérií v SR pre potreby Štatistického úradu SR. Správu a informácie na webstránke SNM, 
prípravu centrálnych i čiastkových marketingových a PR stratégií (programový bulletin, komu-
nikácia s mediálnymi partnermi SNM...) ale aj prípravu a realizáciu výstavných projektov 
v rámci Riaditeľstva SNM má na starosti oddelenie prezentácie a marketingu. Centrálnu eviden-
ciu dokumentácie zbierkových predmetov v elektronickej forme, vývoj software, jeho nasadenie 
v múzeách SNM a iných múzeách na Slovensku ako aj školiace a podporné aktivity zabezpečo-
valo v roku 2005 oddelenie centrálnej dokumentácie.  
Podrobný rozbor činnosti Úseku odborných činností a informačných zdrojov v roku 2005 sa na-
chádza v iných častiach tejto správy.  
 
V priebehu sledovaného obdobia Úsek prevádzky riaditeľstva zabezpečoval údržbu budov  a ich 
okolia na Vajanského nábreží č. 2 a všetkých objektov v správe SNM na Žižkovej ulici. Úsek 
údržby napomáhal oddeleniu marketingu Riaditeľstva  SNM, ako aj  SNM - MKMS pri inštalovaní  
takmer každej výstavy. Mimoriadne náklady úseku prevádzky vznikajú z nepriaznivého tech-
nického stavu nemodernej  a zastaralej elektroinštalácie v budovách na Vajanského nábreží č. 
2 a v SNM - Archeologickom múzeu (stála výmeny ističov, žiaroviek, vodičov a pod). Niekoľko-
krát bolo nutné realizovať havarijné opravy v kotolni na Vajanského nábreží č.2, kde t. č. záva-
dy sú odstránené a technický stav kotolne je stabilizovaný (ostáva opraviť – vymeniť - expanz-
nú nádrž vo veku asi 30 rokov). Vek zariadení kotolne na Žižkovej 20 je oveľa horší, sú mini-
málne 5 rokov po svojej životnosti a prevádzka kotolne v poslednom vykurovacom období bola 
riziková. Vykonané povinné revízie si vyžiadali nutnosť veľkej rekonštrukcie kotolne v hodnote 
1 238 821,90 Sk  v II.. polroku 2005, hradenej z Fondu reprodukcie (horáky majú 21 rokov, 3 
kotle sú 25 ročné, elektroinštalácia je nespôsobilá trvalej a bezpečnej prevádzke, málo funkčné 
zariadenia merania a regulácie vyžadujú trojsmennú prevádzku, vzduchotechnika je prakticky 
nefunkčná -  ide o vháňanie a odsávanie vzduchu). 
Nepriaznivé náklady vznikajú aj z nutných opráv zastaralej autodopravy riaditeľstva (3 autá) 
a zo zvyšovania cien pohonných hmôt (od 1.1.2005 sa zvýšila cena benzínu o 18%). Osobné 
automobily čiastočne využívajú aj iné organizačné jednotky. V percentuálnom vyjadrení:  riadi-
teľstvo 90,5%, SNM-MŽK 2,0 %, SNM-MKMS 2%, SNM-PM 1%, SNM - HM 4,5%. Z dôvodu do-
voleniek, nemoci vodičov a času opráv autá boli mimo prevádzky 2,5% z celkového  pracovné-
ho času, inak boli nevyužité 1,5 % pracovného času (nepočítame čas vodiča strávený na mies-
te výkonu služobnej cesty). Vzhľadom k tomu, že cena benzínu je poslednom období najvyššia 
v sieti Slovnaft a stále sa zvyšuje zrušili sme  povinnosť nakupovať pohonné hmoty na karty 
z tejto siete (hoci bola robená verejnú súťaž).  
Náklady na energie úsek prevádzky rozúčtováva priebežne na SNM -R,  PM, MŽK, MKMS, MKKN 
a AM. Najväčšie položky sú elektrická energia a plyn.   
Na základe prehľadu o stave výpočtovej v SNM, ktorý v I. polroku pripravil Úsek prevádzky, bo-
la v II. polroku zabezpečená nová výpočtová technika vč. autorizovaných softwerov pre školia-
ce pracovisko CEMUZ, a pod. techniky na riaditeľstve,  ale aj v ostatných organizačných jed-
notkách.  
 
Úsek ekonomiky pripravoval podklady a následne zabezpečoval úlohy v súvislosti s tým, že 
v zmysle zákona č.222/2004 sa stal od 1.4.2005 platiteľom dane z pridanej hodnoty. Zabezpe-
čil  plnenie všetkých povinností platiteľa DPH,  doplnenie softvéru SOFTIP o licenciu DPH,  
s tým súvisiace školenia pracovníkov zo všetkých organizačných zložiek , konzultácie 
s Daňovým riaditeľstvom SR v Banskej Bystrici .  
Ďalej Úsek ekonomiky zabezpečoval nábeh a následne od l.l.2005 i sledovanie  nehmotného 
a hmotného dlhodobého majetku  v centrálnej sumarizačnej databáze Prometeus - SOFTIP. Do 
konca roku 2004 bola táto agenda spracovávaná rôznymi podpornými programami resp. ručne 
a sumarizačné výkazy sa museli spracovávať ručne. 
Úsek ekonomiky v spolupráci s Úsekom prevádzky  sa ďalej venoval zabezpečeniu zmien 
v systéme Štátnej pokladnice súvisiace s tým, že všetky organizačné útvary sa od 1.1.2006 
stali „Vnútornými organizačné jednotkami“. Znamenalo to najmä zabezpečenie výpočtovej 
techniky ,  vykonanie všetkým potrebných administratívnych úkonov v ŠP a zaškolenie ďalších 
pracovníkov na túto prácu. 

 
Porovnanie celkových nákladov  

(v tis. Sk) 
       
                                rok 2004  rok 2005 

Spotrebované nákupy               sk.50 6 006 4 485 
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Služby                                       sk.51 15 976 11 982  
Osobné náklady                        sk.52 16 573 20 812 
Dane a poplatky                        sk.53 80 1 072 
Ostatné náklady                        sk.54 5 905 1 444 
Odpisy                                       sk.55 1 340 3 082 
NÁKLADY CELKOM 45 880 42 877 

 
Nižšie čerpanie celkových nákladov v roku 2005 o 3 003 tis. Sk v porovnaní s rokom 2004, po-
zitívne ovplyvnilo aj výsledok hospodárenia.   
Spotrebované nákupy 

   
Náklady na spotrebované nákupy 

          (v tis. Sk) 
 

rok 2004  rok 2005 

Spotreba materiálu 2 048 2 430 
Spotreba energie 3 866 1 561 
Predaný tovar 92 494 
SPOLU 6 006  4 485 

 
Zníženie spotreby energie i materiálu je už so spomínaného dôvodu refundácie nákladov na 
jednotlivé organizačné útvary SNM. Týmto krokom sa sprehľadnilo a zreálnilo hospodárenie tej-
to organizačnej jednotky SNM. 

 
Služby   

 
Náklady na spotrebované služby  

(v tis. Sk) 
 

rok 2004  rok 2005 

Opravy a údržba 2 058 945 
Cestovné 525 280 
Náklady na reprezentáciu 158 116 
Služby 13 234 10 641 

SPOLU 15 976 11 982 

 
Zníženie nákladov na opravy a údržbu v rámci riaditeľstva SNM v roku 2005 sú z dôvodu realizácie 
iba havarijných opráv na úkor priebežných a preventívnych opráv.     
    
 
Osobné náklady  

Osobné náklady 
(v tis. Sk) 

 
rok 2004  rok 2005 

Mzdové náklady 11 638 15 001 
Zákonné poistenie 3 750 4 633 
Sociálne náklady 1 185 1 178 
SPOLU 16 573 20 812 

 
Nárast osobných nákladov oproti rovnakému obdobiu roku 2004 predstavuje valorizácia miezd. 
Podobne ako aj v iných organizačných zložkách SNM na zvýšenie tejto položky vplývalo vypla-
tenie mimoriadnych odmien (na rozdiel od roku 2004, kedy neboli vyplatené mimoriadne od-
meny z dôvodu negatívneho hospodárskeho výsledku), čo spôsobilo nárast priemernej mzdy 
v organizácií. Ide však o nesystémové riešenie, ktoré je fakultatívneho charakteru. Bez urgent-
ného zvýšenia úrovne základných miezd sa prehĺbi fluktuácia zamestnancov najmä z radov tých 
najschopnejších.    
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Členenie ostatných nákladov  
(v tis. Sk) 

 rok 2004 rok 2005 
Dane a poplatky 80 1 072 
Ostatné náklady 5 905 1 444 
Odpisy 1 340 3 082 

SPOLU: 7 325 5 598 
 

V roku 2004 organizácia v ostatných nákladoch bola zaúčtovaná pokuta uložená Správou finančnej 
kontroly. 
    

 
SNM – Múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry, Svidník 
SNM – MURK vo Svidníku svoju činnosť v minulom roku vykonávalo v súlade s Plánom hlavnej od-
bornej činnosti na rok 2005.  
Náklady na činnosť v SNM-MURK vo Svidníku dosiahli v roku 2005 výšku 8 839 tis. Sk, čo je 
v porovnaní s rokom 2004 o 1 865 tis. Sk viac. Mimoriadne nízke náklady na činnosť v roku 2004 
boli vynútené snahou znížiť zadĺženie organizácie z predchádzajúcich rokov. Podrobné porovnanie 
celkových nákladov podľa jednotlivých skupín je v nasledovnej tabuľke: 

 
Porovnanie celkových nákladov  

       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 995 913 
Služby                           sk.51 384 2 003 
Osobné náklady            sk.52 5 219 5 531 
Dane a poplatky            sk.53 5 1 
Ostatné náklady            sk.54 101 108 
Odpisy                           sk.55 270 270 
NÁKLADY CELKOM 6 974 8 826 

 
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 
V spotrebe materiálu dosiahli náklady výšku 379 613,95 Sk, sú porovnateľné s nákladmi roku. 
Múzeum ich spotrebovalo najmä na IT pre systém Štátnej pokladnice, hasiace prístroje a šindle 
do Skanzenu, všeobecný materiál na prípravu výstav a marketing a v značnej miere na PHM. 
V spotrebe energií nastal najmä vďaka zníženým nákladom na teplo pokles o cca 100 tis. Sk. 
V novembri 2005 bola v rámci projektu hradeného z prostriedkov EU odovzdaná do užívania 
vlastná plynová kotolňa a mesačné poplatky za spotrebu plynu boli plynárenskou spoločnosťou 
určené vo výške 16 430,00 Sk. Náklady na teplo by takýmto spôsobom mali byť napriek znač-
nému zvýšeniu cien plynu v roku 2006 nižšie.   

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 347 380 
Spotreba energie 613 510 
Predaný tovar 35 23 
SPOLU 995 913 

 
SPOTREBOVANÉ SLUŽBY 
Náklady na spotrebované služby sú v porovnaní s rokom 2004 vyššie o cca 1 618 tis. Sk, ale 
zvýšenie vzniklo najmä vďaka účelovo určeným finančným prostriedkom z MK SR na opravu 
krytiny skanzenu vo Svidníku – vozáreň, kde bolo spotrebované 1 164 474,50 Sk; zvýšených 
nákladov na edičnú činnosť  o cca 350 tis. Sk a cestovné o 37 968,- Sk. Ostatné náklady sú po-
rovnateľné, prípadne nižšie ako v predchádzajúcom roku. 
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Náklady na spotrebované služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba 18 1 195 
Cestovné 75 113 
Náklady na reprezentáciu 7 8 
Služby 284 687 

SPOLU 384 2 003 

 
OSOBNÉ NÁKLADY 
Rozpisom upravených záväzných ukazovateľov na mzdy a odvody z miezd pre rok 2005 boli 
SNM – MURK vo Svidníku určené finančné prostriedky vo výške 5 044 Sk.  Pri prepočítanom  
počte zamestnancov za rok 2005 - 24 osôb priemerná mesačná mzda zamestnancov dosiahla 
výšku 13 517,- Sk, čo je síce o 2 tisíc viac ako v predchádzajúcom roku, ale stále pod celoslo-
venským priemerom. 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 3 603 3 893 
Zákonné poistenie 1 253 1 346 
Sociálne náklady 363 292 
SPOLU 5 219 5 531 

 
OSTATNÉ NÁKLADY 
Ostatné náklady pozostávajú z nákladov na povinné zákonné poistenie (14 188,00), havarijné 
poistenie (31 020,00)  a poistenie majetku organizácie (50 829,00). 

 
Členenie ostatných nákladov 

 

 
Napriek tomu, že odpisy hmotného investičného majetku boli vďaka úspornému hospodáreniu v 
roku 2005 finančne kryté, neboli použité na rekonštrukciu alebo nákup investičného majetku 
z dôvodu nutnosti znižovania výšky neuhradených záväzkov z roku 2004. 
Analýza nákladov na prevádzku budov 
 
SNM-MURK Svidník spravuje 3 hlavné komplexy budov a to: Hlavná expozičná budova spojená 
s prevádzkovou časťou a depozitmi, areál národopisnej expozície v prírode – skanzen 
s technicko-hospodárskou budovou a  Galéria D. Millyho s priľahlými objektmi. Náklady na ich 
prevádzku pozostávajú zo spotreby energie  510 tis. Sk, opráv a údržby        1 195 tis. Sk (do 
uvedenej sumy sú zahrnuté aj náklady z účelovo určených finančných prostriedkov na opravu 
strechy vozárne v skanzene), osobné náklady 1 095 tis. Sk, ostatné náklady – poistenie budov 
14 tis. Sk, zabezpečovacia ochrana 10 tis. Sk a odpisy vo výške 270 tis. Sk. Celkové náklady 
na    prevádzku  budov  za  rok  2004  predstavujú  čiastku    vo  výške 3 094 tis. Sk.  (rok 
2004 – 1 894 tis. Sk). 

 
 

SNM – Múzeum židovskej kultúry 
Pre rok 2005 bol schválený múzeu rozpočet vo výške 4 600 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka 
niekoľkokrát navýšený a tak múzeum celkovo obdržalo príspevok vo výške 4 979 tis. Sk. Roz-
diel medzi výnosmi celkom a prevádzkovými dotáciami tvoria vlastné zdroje  - tržby za predaj 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 5 1 
Ostatné náklady 101 108 
Odpisy                      270 270 
SPOLU: 376 379 
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publikácií, zo vstupného a sponzorský príspevok. Tiež vplýva na ich výšku zmena stavu zásob 
a aktivácia. Výnosy celkom za rok 2005 sme dosiahli vo výške 6 036 tis. Sk.  

 
Porovnanie celkových nákladov  

       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 849 808 
Služby                           sk.51 2 074 1 821 
Osobné náklady            sk.52 2 789 3 007 
Dane a poplatky            sk.53 2 3 
Ostatné náklady            sk.54 58 64 
Odpisy                           sk.55 231 387 
NÁKLADY CELKOM 6 003 6 090 

 
Spotrebované nákupy  
V tejto skupine nákladov sa vďaka dotáciám na vydanie publikácií a ich následným predajom 
významnejšie zmenil stav oproti roku 2004. Múzeu neboli vyfakturované náklady za služby 
spojené s nájmom na Židovskej ul. 17 (el. energia, vodné a stočné, plyn) a to za obdobie 2005 
aj 2004, pričom zmluvný záväzok je plnený formou zálohových platieb, ktoré sa premietli do 
celkového výsledku. V tejto položke sú i náklady spojené s prevádzkov administratívnych prie-
storov a významnejší nákup kníh do príručnej knižnice. 

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 323 315 
Spotreba energie 158 135 
Predaný tovar 368 358 
SPOLU 849 808 

 
 
      Náklady na služby 

Náklady za služby dosiahli výšku 1 821 tis. a ich skladba bola nasledujúca:  
Na opravy a údržbu zastaralých technických zariadení sa spotrebovalo 95 tis. Sk. Cestovné ná-
klady na zahraničné pracovné cesty dosiahli výšku 219 tis. Sk, no ich  krytie sa skladalo ako zo 
sponzorského príspevku (80 tis.) tak i z účelovej dotácie MK SR na realizáciu výstavy Chátam 
Sófera (81 tis. Sk). Ostatné náklady zahŕňal rozpočet múzea.  
Reprezentačné 3 tis. Sk bolo vykryté zo sponzorského príspevku. Ďalšie prevádzkové náklady 
za služby smerovali najmä do repasácie expozície, upratovacie služby, údržbu EPS a EZS, 
strážnu službu. Náklady spojené s výstavnou činnosťou dosiahli výšku 212 tis. Sk v čom bolo 
účelovo viazaných 160 tis. Sk. Náklady spojené s tlačou a polygrafickými nákladmi dosiahli 
spolu výšku  425 tis. Sk z toho tlač pozvánok, pohľadníc, vstupeniek 67 tis. Sk. Zvyšok tvoria 
náklady na publikácie. 

 
Náklady na spotrebované služby  

 
2004 2005             

Opravy a údržba 82 155 
Cestovné 287 251 
Náklady na reprezentáciu 13 15 
Služby 1 692 1 400 

SPOLU 2 074 1 821 

 
Osobné a mzdové náklady 
Mzdové náklady múzea sa zvýšili  v položke OON z titulu zadania niektorých odborných prác 
(korektúry, preklady) externým zamestnancom. Celkovo sme v tejto skupine zaznamenali ús-
poru a to z dôvodu, že 1 zamestnanec  je na neplatenom volne (zahraničná stáž).  
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Osobné náklady 
 

2004 2005   

Mzdové náklady 2 025 2 286 
Zákonné poistenie 572 641 
Sociálne náklady 192 80 
SPOLU 2 789 3 007 

 
Ostatné náklady 
Vysoký nárast v položke odpisy vyplýva z povinnosti  zúčtovania odpisov (stroje a zariadenia), 
týkajúcich sa novootvorenej stálej expozície v synagóge v Nitre vo výške 360 tis. Sk, s ktorými 
sa v pôvodnom rozpočte neuvažovalo.  

 
Členenie ostatných nákladov 

 

 
Analýza nákladov na prevádzku budov  
Na prevádzku budovy MŽK na Židovskej 17 boli vynaložené tieto druhy nákladov: 
 

501 – spotrebný materiál  (žiarovky, žiarivky)                   10 
502 – energie                                                                     66 
518 – OLO                                                                           6 
-  revízie, opravy                                                                22   
-  výmena rohoží, čistenie                                                  12 
-  nájomné                                                                         192 
-  strážna služba                                                                214 
-  signal. zar.                                                                          2 

CELKOM   náklady                                                         520 
 
V rámci prevádzky synagógy v Prešove sa podieľame na nákladoch za spotrebu elektrickej 
energie, ktoré v roku 2005 boli vo výške 4 tis. Sk .  

 
 
 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
V roku 2005  SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v rámci bežného transferu malo 
príspevok na činnosť vo výške 4 800 tis. Sk. Jeho výška sa už niekoľko rokov pohybuje na rov-
nakej úrovni čo je vzhľadom na ďalšie povinnosti múzea v oblasti správy majetku ako aj rozši-
rovania jeho činnosti čoraz nedostatočnejšie. Výška príspevku sa v konečnom dôsledku pre-
mietla aj do negatívneho hospodárskom výsledku múzea za rok 2005. 
Medzi najvýznamnejšie aktivity múzea v sledovanom období patrí ukončenie rekonštrukcie Pa-
mätného domu Kálmána Mikszátha v Sklabinej,  ktorá bola financovaná z účelovej dotácie MK 
SR vo výške 1 825 tis. Sk a taktiež príprava a realizácia expozície „Tu prežil...“ na realizáciu 
ktorej bola určená ďalšia účelová dotácia vo výške 600 tis. Sk.  
Počas rekonštrukčných prác v PD v Sklabinej múzeum vynaložilo maximálne úsilie aj pri  obno-
ve stálej expozície „Tragédia človeka“ v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej, čo spolu 
s realizáciu ostatej prezentačnej činnosti (Salón múzea, Madáchová Strehová, Stretnutia mla-
dých maď. spisovateľov na Slovensku...) znamenalo výraznejší nárast návštevnosti v tomto ob-
jekte oproti minulosti.       

 
 
 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 2 3 
Ostatné náklady 58 64 
Odpisy                      231 387 
SPOLU: 291 454 
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Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 410 1 045 
Služby                           sk.51 1 673 2 817 
Osobné náklady            sk.52 1 997 2 658 
Dane a poplatky            sk.53 2 15 
Ostatné náklady            sk.54 24 31 
Odpisy                           sk.55 407 156 
NÁKLADY CELKOM 4 513 6 722 

 
Spotrebované nákupy 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 múzeum dosiahlo zníženie nákladov v dvoch po-
ložkách - náklady na reprezentačné účely a cestovné, kde čerpanie finančných prostriedkov 
mohlo múzeum ovplyvniť dodržiavaním reštrikčných opatrení platných z roku 2004. 

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 276 787 
Spotreba energie 132 255 
Predaný tovar 2 3 
SPOLU 410 1 045 

 
Spotrebované nákupy v roku 2005 rapídne vzrástli z dôvodu rozsiahlej činnosti múzea, kde pri 
plnení plánovaných úloh je nutnosť zabezpečenia potrebného interiérového a technického vy-
bavenia vo všetkých troch zariadeniach, ktoré spravuje. Išlo najmä o: 
Interiérové vybavenie do vstupných priestorov PD v Sklabinej, technické vybavenie na doku-
mentácie a spracúvanie audio-video nahrávok z podujatí, technika a náradie pre údržbu vo vl. 
réžii pre PD Sklabiná. V kaštiely Dolná Strehová - klipsy, kubusy, dekor.materiál, videorekor-
dér, kamera, sklenené vitríny, drobný tovar, svietidlá a sveteľné zdroje, lišty, doplnenie kniž-
ného fondu atď. Múzeum zaznamenalo takmer 200 %-ný nárast v spotrebe elektrickej energie, 
ktorej dôvodom je jednak nárast celoštátneho zvyšovania  cien, ako aj osvetlenie novovybudo-
vanej stálej expozície, výstavných miestností a vykurovanie v Kaštieli I. Madácha v Dolnej 
Strehovej elektrickými vykurovacimi telesami. Vyššie náklady sú tiež v položke PHM. 

 
Služby 
Finančné náklady u položky „služby“ v porovnaní s rokom 2004  vzrástli o 168,38  %.  

 
Náklady na spotrebované služby  

 
2004 2005             

Opravy a údržba 424 253 
Cestovné 82 65 
Náklady na reprezentáciu 7 5 
Služby 1 160 2 494 

SPOLU 1 673 2 817 

 
Príčinou takéhoto nárastu sú jednak bežné opravy a údržba všetkých objektov, ktoré múzeum 
spravuje ako napr.: maliarske práce na Žižkovej a v kaštieli Dolná Strehová, elektromontážne 
práce, inštalačné a opravárske práce, montovanie bezpečnostných železných mreží v D. Stre-
hovej a na Žižkovej 18.... Taktiež to bolo na základe nákladov vynaložených na prípravu 
a realizáciu prezentačných aktivít a ochrany zbierkových predmetov - preprava  
a reštaurovanie zbierkových  predmetov, čistenie a údržba výstavného fundusu a stálej expozí-
cie, náklady za grafické a tlačiarenské práce, stolárske práce, servisné služby .... 
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Osobné náklady 
 

Osobné náklady 
 

2004 2005   

Mzdové náklady 1 543 2 059 
Zákonné poistenie 391 527 
Sociálne náklady 63 72 
SPOLU 1 997 2 658 

 
Zvýšenie mzdových nákladov oproti predošlému roku bolo zapríčinené nástupom 2 odborných 
pracovníkov ako aj vyšším objemom nákladov na základe dohôd o vykonaní práce s  externými 
odbornými pracovníkmi súvisiace s prípravou a realizáciou ako nových expozícií tak 
i výstavných projektov múzea (napr. predĺženie a rozšírenie  putovnej výstavy Bálinta Balassi-
ho podľa požiadaviek aj do neplánovaných regiónov, zahájenie projektu „Salón múzea“ - meto-
dicko-vzdelávacia činnosť, ktorej cieľom je prezentovať a dokumentovať život a činnosť výz-
namných osobností kultúrneho života Maďarov na Slovensku). 

 
Ostatné náklady 

 
Členenie ostatných nákladov 

 

 
Zvýšenie nákladov na dane a poplatky boli zapríčinené novelizáciou zákona o dani 
z nehnuteľnosti, podľa ktorého pre  SNM-MKMS prináleží povinnosť uhrádzania dane za objekty 
v Sklabinej a Dolnej Strehovej. Túto povinnosť si uplatnila doposiaľ iba obec Dolná Strehová za 
Kaštieľ I. Madácha. Obec Sklabiná od vymáhania dane z nehnuteľnosti za Pamätný dom K. Mik-
szátha – upúšťa. Významne sa znížili náklady na odpisy čo je však iba dočasné – zaradenie do 
majetku novej expozícia K. Mikszátha v roku 2006 túto položku opäť zvýši. 
Ostatné náklady v SNM – MKMS tvoria platby za poistenie služobného  
motorového vozidla (povinné a havarijné poistenie) a poplatky za karty, známky. 

 
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
V roku 2005 bola činnosť Múzea kultúry karpatských Nemcov temer vo všetkých svojich činnos-
tiach výrazne poznačená rozsiahlymi stavebnými prácami v objekte Žižkova ul. č. 16, ktoré vy-
ústili i do stavebných úprav vlastného objektu múzea na Žižkovej ul. 14. V dôsledku týchto 
činností sa musela väčšia časť expozície múzea rozobrať a múzeum pre návštevníkov uzavrieť. 
Nová expozícia bola otvorená 14. júna 2005. Táto skutočnosť sa negatívne odrazila i na výno-
soch múzea. Rozmanité práce súvisiace so stavebnými činnosťami (napríklad odpojenie tele-
fónnych liniek), ďalej neúplné obsadenie limitu pracovníkov, obmedzenie viacerých aktivít 
vzhľadom na zložitú hospodársku situáciu celého SNM,  viedlo i k prenosu ťažiska aktivít Múzea 
do externého prostredia.     
V  roku 2005 múzeum získalo 2 účelové dotácie: 500.000.- Sk na dokončenie stálej expozície 
Dejín a kultúry karpatských Nemcov a 30.000.-Sk na zahraničnú výstavu Grafik 
E.A.Zimmermann. 
Múzeu sa podarilo získať mimorozpočtové prostriedky na spolufinancovanie 11. zväzku Acta 
Carpatho Germanica ako aj na tlač katalógov v sume okolo 100.000.-Sk.   
Ďalšiu, výraznú časť nákladov, najmä na prevádzku osobného vozidla, múzeum hradilo tiež 
z mimorozpočtových prostriedkov.  

 
 
 
 
 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 2 15 
Ostatné náklady 24 31 
Odpisy                      407 156 
SPOLU: 433 202 
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Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 351 366 
Služby                           sk.51 442 519 
Osobné náklady            sk.52 1 263 1 640 
Dane a poplatky            sk.53 2 2 
Ostatné náklady            sk.54 2 5 
Odpisy                           sk.55 48 54 
NÁKLADY CELKOM 2 108 2 586 

 
Vyššia suma nákupov a služieb je spôsobená najmä využitím účelovej dotácie na dokončenie 
stálej expozície. Cestovné bolo použité na služobné cesty po pobočkách múzea ako aj do za-
hraničia.  
 

Náklady na spotrebované nákupy 
 

2004  
 

2005  
 

Spotreba materiálu 320 259 
Spotreba energie 30 106 
Predaný tovar 1 1 
SPOLU 351 366 

 
 

Náklady na spotrebované služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba 33 29 
Cestovné 68 71 
Náklady na reprezentáciu 5 5 
Služby 336 414 

SPOLU 442 519 

 
V porovnaní s predošlým obdobím pri nezmenenom počte pracovníkov narástli mzdové ná-
klady, a to najmä z dôvodu využívania externých spolupracovníkov na Dohodu o vykonaní 
práce. Ich spolupráca bola taktiež naviazaná na tvorbu rozšírenia stálej expozície múzea.  
Mzdy samotných pracovníkov sa v uplynulom roku pri zohľadnení valorizácie udržali 
v limite. 
 

Osobné náklady v roku 
 

2004 2005   

Mzdové náklady 914 1 200 
Zákonné poistenie 302 384 
Sociálne náklady 47 56 
SPOLU 1 263 1 640 

 
 

Členenie ostatných nákladov 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 2 2 
Ostatné náklady 2 5 
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SNM - Múzeum kultúry Čechov  
Celkové náklady MKČ za rok 2005 dosiahli výšku 559 tis. Sk. 
Členenie nákladov je nasledovné: 

 
 

          Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50  77 
Služby                           sk.51  66 
Osobné náklady            sk.52  416 
Dane a poplatky            sk.53   
Ostatné náklady            sk.54   
Odpisy                           sk.55   
NÁKLADY CELKOM  559 

 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 poklesli náklady o približne 69 tis. Sk, čo je asi 
o 11%. Vzrástli náklady na energie a osobné náklady. Naopak poklesli náklady na materiál, 
cestovné a ostatné služby. Pokles týchto nákladov je spôsobený najmä zavedením úsporných 
opatrení s cieľom maximálne znížiť výrazný nárast celkových nákladov. Dôvodom je najmä sku-
točnosť, že príspevok nepostačuje na vykrytie osobných nákladov ( 416 tis. Sk, t.j. 81% z prí-
spevku), nákladov na energie (73 tis. Sk, t.j. 14% z príspevku) a minimálnych prevádzkových 
nákladov. Aj z tohto dôvodu je výsledkom hospodárenia MKČ za rok 2005 strata vo výške 40 
tis. Sk.  

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu  3 
Spotreba energie  73 
Predaný tovar  1 
SPOLU  77 

 
 

Náklady na spotrebované služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba  6 
Cestovné  6 
Náklady na reprezentáciu  2 
Služby  52 

SPOLU  66 

 
V roku 2005 pre MKČ nebol stanovený limit počtu zamestnancov. Ku dňu 31.12.2005 bol vyka-
zovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov 1,5 osoby. Fyzický stav zamestnancov ku 
31.12.2005 bola 1 osoba, a to z dôvodu, že ku dňu 1.7.2005 bol jeden zamestnanec preradený 
z MKČ do Múzea kultúry Rómov z dôvodu výpomoci pri plnení úloh.  
Mzdové náklady boli v MKČ v roku 2005 čerpané vo výške 300 tis. Sk.  V porovnaní s rovna-
kým obdobím roku 2003 bolo čerpanie nižšie o 19%. V uvedenej sume sú zarátané aj náklady 
na mimoriadne odmeny vo výške 25 tis. Sk a odmeny pri životnom jubileu vo výške 20 tis. Sk. 
Priemerná mzda v MKČ v roku 2005 bola vo výške 16.667,- Sk, v porovnaní s rokom 2004 bola 

Odpisy                      48 54 
SPOLU: 52 61 
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vyššia o 22%. Táto skutočnosť bola ovplyvnená najmä vyplatením mimoriadnych odmien 
a valorizáciou. 
Náklady na OON dosiahli v roku 2005 výšku 1 tis. Sk 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady  301 
Zákonné poistenie  98 
Sociálne náklady  17 
SPOLU  416 

 
 

 
SNM - Múzeum kultúry Rómov 
Celkové náklady MKR za rok 2005 dosiahli výšku 892 tis. Sk. 
Členenie nákladov je nasledovné: 

 
 

Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 70 38 
Služby                           sk.51 150 348 
Osobné náklady            sk.52 341 506 
Dane a poplatky            sk.53 1 - 
Ostatné náklady            sk.54 - - 
Odpisy                           sk.55 - - 
NÁKLADY CELKOM 562 892 

 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 vzrástli náklady na materiál a služby o 59%. Naj-
dôležitejším faktorom rastu bola najmä skutočnosť, že sa do týchto položiek zahrnula účelovo 
určená aktivita „Ma Bisteren!“ (Holocaust Rómov – výstava a inštalácia pamätných tabúť na 3 
pamätných miestach na Slovensku) vo výške 230 tis. Sk. Tento projekt sa však po organizač-
nej stránke zabezpečoval prostredníctvom SNM – Riaditeľstva.  

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 38 38 
Spotreba energie 32 - 
Predaný tovar - - 
SPOLU 70 38 

 
 

Náklady na spotrebované služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba - - 
Cestovné 2 28 
Náklady na reprezentáciu - - 
Služby 148 320 

SPOLU 150 348 
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V roku 2005 pre MKR nebol stanovený limit počtu zamestnancov. Ku dňu 31.12.2005 bol vyka-
zovaný fyzický stav zamestnancov 3 osoby, prepočítaný stav bol 1,67 osôb.  
V roku 2005 bol v MKR zvýšený počet zamestnancov , a to o 1 zamestnanca preradením 
z Múzea kultúry Čechov ku dňu 1.7.2005 a 1 zamestnanec bol prijatý ku dňu 1.11.2005. Zvý-
šený počet zamestnancov bol nevyhnutný na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich pre toto 
múzeum.  Mzdové náklady boli v MKR v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 vyššie o 
19% čo bol dôsledok vyplatenia mimoriadnych odmien a valorizáciou. 
Náklady na OON dosiahli v roku 2005 výšku 38 tis. Sk, v nich sú zahrnuté náklady na realizáciu 
Zborníka  - preklady – vo výške 34 tis. Sk a náklady na realizáciu podujatia Národopisného ro-
ka v MSD.  

 
Osobné náklady 

 
2004 2005   

Mzdové náklady 252 374 
Zákonné poistenie 83 117 
Sociálne náklady 6 15 
SPOLU 341 506 

 
 

Členenie ostatných nákladov 
 

 
       

SNM – HM – Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry 
Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry pri SNM –HM sa v rámci odbornej správy zbierko-
vých predmetov venovalo základnej ochrane - očisteniu  zbierkových  predmetov pred uložením 
do depozitára tiež odbornému ošetreniu predmetov pripravovaných na výstavu.  Odborná 
a vedecko-výskumná činnosť bola zameraná na: 
druhostupňové spracovanie zbierok, vrátane prípravy na spracovanie zbierok v programe CE-
MUZ, prípravu výstavy Júlie Domarackej „Tradície odevnej a textilnej kultúry  slovenských  
Chorvátov“ v rámci riešenia vedeckej úlohy na tému „Odievanie Chorvátov na Slovensku“), 
ktorá však bola  prerušená kvôli príprave výstavy v Devínskej Novej Vsi, 
autorskú a editorskú prípravu rukopisu publikácie Jána Botíka: „Jure Treuer: Selo naše Hrvatski 
Jandrof“, prípravu scenára a realizáciu výstavy „Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku“ 
v novej budove pripravovaného Múzea chorvátskej kultúry na Slovensku v Devínskej Novej Vsi 
(výstava bola slávnostne otvorená 3.12.2005 za prítomnosti predsedov vlád SR a CHR a ďalších 
osobností politického a kultúrneho života obidvoch krajín), komplexné spracúvanie materiálov 
zo starších výskumných pobytov v komunitách zahraničných Slovákov, ktoré uskutočnil Prof. J. 
Botík. 
V 2. polroku bol rozpočet navýšený o účelový príspevok na prípravu expozície chorvátskej kul-
túry  v Devínskej Novej Vsi. 

Porovnanie celkových nákladov  
       
                                2004            2005            

Spotrebované nákupy   sk.50 21 10 
Služby                           sk.51 119 690 
Osobné náklady            sk.52 411 418 
Dane a poplatky            sk.53  16 
Ostatné náklady            sk.54  - 
Odpisy                           sk.55 - - 
NÁKLADY CELKOM 551 1134 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky 1 - 
Ostatné náklady - - 
Odpisy                      - - 
SPOLU: 1 - 
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V roku 2005 bol DCCHK poskytnutý bežný transfer vo výške 633 tis. Sk. Bežný transfer bol po-
užitý na úhradu osobných nákladov a služieb korektúry textov.  V rozpočte na rok 2005 je už 
zahrnutá aj účelová dotácia na expozíciu kultúry Chorvátov vo výške 550 tis. Sk, ktorá bola 
DCCHK pridelená až v júli!  

 
Náklady na spotrebované nákupy 

 
2004  

 
2005  

 

Spotreba materiálu 6 6 
Spotreba energie - - 
Predaný tovar 15 4 
SPOLU 21 10 

 
 

Náklady na spotrebované služby  
 

2004 2005             

Opravy a údržba - - 
Cestovné 10 3 
Náklady na reprezentáciu - - 
Služby 109 687 

SPOLU 119 690 

 
Služobné cesty boli uskutočnené s cieľom terénneho výskumu a účasti na odborných podu-
jatiach (2 888,- Sk). Nárast v položke služieb v plnej miere súvisel s prípravou a realizáciou 
novej expozície v Devínskej Novej Vsi. 

 
Osobné náklady 

 
2004 2005 

Mzdové náklady 298 302 
Zákonné poistenie 97 101 
Sociálne náklady 16 15 
SPOLU 411 418 

 
Osobné náklady dosiahli v roku 2005 výšku 418 311 tis. Sk. K ich poklesu oproti rovnaké-
mu obdobiu vlani došlo znížením prepočítaného stavu pracovníkov z 1,8 na 1,4. Na OON 
neboli použité žiadne prostriedky. 

 
Členenie ostatných nákladov 

 

 
Dane a poplatky vo výške 16 100,- Sk ako podiel na dani z nehnuteľnosti v rámci BA hradu. 
DCCHK nemá rozpočtované odpisy. Analýza nákladov na prevádzku budov. DCCK nesídlilo 
vo vlastných priestoroch. 

 
  
 
 

 
         2004 2005                 

Dane a poplatky - 16  
Ostatné náklady - - 
Odpisy                      - - 
SPOLU: - - 
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1.2. Kapitálový transfer 
 

Slovenskému národnému múzeu boli listom č. MK –1265/2005-700/2094 zo dňa 26. 1. 2005             
rozpísané nasledovné finančné prostriedky účelovo určené ako kapitálový transfer:  
 
k účtu NBS č. 908  - Individuálne výdavky 

1. program 2408S010671821/3156 
Žižkova 14 – 16  
Rekonštrukcia kúrií               14 280 000,- Sk 

2. program 2408S010671821/23 
Červený Kameň – hrad  
rekonštrukcia areálu                30 000 000,- Sk 
 

k účtu NBS č. 916 – Systémové výdavky 
1. program 2408S010671822/3152      

Vajanského nábr.2  
rekonštrukcia strechy IV. etapa   5 300 000,- Sk 

2. program 2408S010630122/3160 
Biodiverzita  
vybudovanie expozície      3 400 000,- Sk 

 
Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov 
k účtu NBS č. 908 – Systémové výdavky 
 
Rekonštrukcia kúrií na Žižkovej 14 – 16 
Č. programu: 2408S010671821/3156 
 
Na rok 2005 boli na  stavbu pridelené finančné prostriedky vo výške :  
 
limit čerpania kapitálových výdavkov :             14 280 000 Sk 
čerpané v prvom polroku 2005                                                 669 018 Sk 
zostatok v druhom polroku mal byť     13 610 982 Sk 
 
Na stavbe začal zhotoviteľ pracovať až v marci. Dôvodom sú skutočnosti, že:  

a) tohtoročný limit finančných prostriedkov bol pridelený listom MK SR 4.2.2005, 
b) náročné a dlhé rokovania s dodávateľom o oprávnenosti prác na rok.   

V prvom polroku zhotoviteľ stavby nerealizoval takmer žiadne práce. SNM na meškanie 
stavby  dodávateľa sústavne upozorňoval (20 rôznych urgencií). Meškanie zdôvodňoval organizač-
nými problémami zo strany svojich poddodávateľov. Napriek našim urgenciám bol v prvom štvrťro-
ku prestavaný objem 3,4% a v druhom polroku 5,9% Zmluvného objemu.  
            Vzhľadom na omeškanie dodávky zhotoviteľ vypracoval náhradný harmonogram na dobeh-
nutie omeškania svojej dodávky, ktorý však tiež nedodržal.  Stavba podľa dodatku č. 13 Zmluvy 
o dielo mala byť hotová do 31.07.2005.   

Po ráznom prerokovaní problematiky s dodávateľom stavby za účasti dvoch GR MK SR, zho-
toviteľ prisľúbil nápravu. Bola preňho poskytnutá záloha potrebná na nákup materiálu na stavbu. 
Napriek tomu zhotoviteľ  svoje záväzky opäť nesplnil a stavbu  do konca roku nedokončil. Prebera-
cie a kolaudačné konanie stavby bolo vykonané v novembri, resp. decembri 2005. SNM neprebral 
tie dodávky, od ktorých revízne správy a výsledky komplexných skúšok ( výťahy, vzduchotechnika) 
zhotoviteľ neodovzdal.  So súhlasom MK SR prostriedky vo výške 3 564 tis. Sk neboli nevyčerpané 
(zadržané) a tieto boli prevedené na fond rezervy SNM.  
 
Častá, NKP Červený Kameň – hrad – rekonštrukcia areálu  
Č. programu 2408S010671821/23  
 
Na rok 2005 bolo SNM-Múzeu Červený Kameň pridelený príspevok na kapitálové výdavky na do-
stavbu hradu (rekonštrukciu) vo výške 30 000 000 Sk.  V prvom polroku zhotoviteľ  prestaval 
10 821 618 Sk a dodávku uskutočňoval na všetkých objektoch stavby. Na objekte Jazdiareň  boli 
zrealizované izolácie proti vode, tepelné izolácie, tesárske a pokrývačské práce, stolárske konštruk-
cie, podlahy, elektrozabezpečovacia signalizácia, vonkajšie a vnútorné omietky. Vstupný objekt sa 
ukončil kompletne. Na objekte Ubytovňa sa realizovalo ústredné vykurovanie, tepelné izolácie 
a povrchové úpravy. Na objekte Skladu a trafo sa robili muráske práce a zdravotechnika a pre 
všetky objekty boli dokončené inžinierske siete - prípojky. Následkom zníženia rozpočtu v priebehu 
roku 2004 sa na stavbe 7 mesiacov  nepracovalo. Omeškanie stavby (malo byť dokončené v roku 
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2005) je adekvátne tejto skutočnosti (celkové ukončenie sa očakáva postupne v apríli až v júni 
2006). Vstupný objekt, inžinierske siete, časť chodníkov a park SNM od zhotoviteľa protokolárne 
s podmienkami prebral a zo strany stavebného úradu tieto boli skolaudované.  
 
k účtu NBS č. 916 – Individuálne výdavky 
 
Rekonštrukcia strechy  Vajanského nábrežie  
Č. programu: 2408S010671822/3152 
 
Na stavbu boli v roku 2005 pridelené  finančné prostriedky vo výške: 
 
Limit čerpania kapitálových výdavkov                                                      5 300 000 Sk 
Výnimka z roku 2004                                                                                              0 Sk 
Spolu k čerpaniu                                                                                       5 300 000 Sk 
Čerpané v prvom polroku 2005                                                                2 605 378 Sk 
 
Jednalo sa o poslednú etapu celkovej rekonštrukcie strechy. Predmetom tejto etapy bolo realizovať 
časť strechy smerom do Vajanského nábrežia a na rohu Múzejnej ulici. Práce boli ukončené 
v stanovenom termíne. Z dôvodu zatečenia od dažďa počas stavebných prác,  zhotoviteľ vymaľoval 
niektoré priestory v SNM-PM. Stavba bola ukončená. Kolaudačné  konanie uskutočnené nebolo ( 
nebolo povinnosťou ).   
 
Biodiverzita – vybudovanie expozície  – 301220008 
 
Limit čerpania kapitálových výdavkov na rok 2005                                        3 400 000 Sk 
Výnimka z časového použitia                                                                                       0 Sk 
Realizované v prvom polroku 2005                                                                   234 551 Sk 
 
V priestoroch expozície SNM zabezpečil dodávku a montáž žalúzií a fólií proti nadmernému oslneniu 
expozičných priestorov (v priestoroch je príjemné prostredie aj v lete). Na výtvarné riešenie expo-
zície bola vypísaná verejná súťaž, ktorá bola 3.1.2005 zrušená nesplnenia  podmienky súťaže. Po 
upresnení údajov v predmete obstarávania víťazná ponuka bola do konca roku zrealizovaná, iba 
z dôvodu nutnosti meniť niektoré prvky v diorámach (požiadavka SNM), realizácia nebola zo strany 
SNM prebratá. Tieto zmeny nemajú za následok zvýšenie ceny diela.    
  
Slovenskému národnému múzeu boli listom č. MK –5187/05-700/12312 zo dňa 18.04.2005 a 
19.04.2005 rozpísané nasledovné finančné prostriedky účelovo určené ako kapitálový transfer:  
 
Rozpočtové opatrenie č. 3/KV 
Podprogram  RO PO , 08T0103 
 

1. Expozícia holokaustu v synagóge v Nitre   3 417 tis. Sk  
2. Rekonštrukciu objektu Múzea českej kultúry       575 tis. Sk 
3. Rekonštrukcia objektu Múzea karpatských Nemcov      250 tis. Sk  
4. Rekonštrukcia objektu Múzea kultúry Maďarov na Slovensku  1 825 tis. Sk 

 
ďalej  
 

Rozpočtové opatrenie č. 5/KV  
Podprogram  RO PO , 08T0103 
 
      5. Nová expozícia M.R. Štefánika v jeho rodinnom dome  1 480 tis. Sk  
      6. Sprístupnenie areálu cintorína v Múzeu slovenskej dediny     200 tis. Sk  
 
Komentár k čerpaniu kapitálového transferu 
 

1) Expozícia holokaustu v synagóge v Nitre (register investície č. 12 602) 
Finančné prostriedky boli MK SR pridelené na pokračovanie prác na Expozícii holokaustu 
v synagóge v Nitre, ktoré sa začali realizovať v roku 2004. Realizácia bola ukončená 
v júni, ukončené práce boli fyzicky aj dokladovo od zhotoviteľa SNM prebraté. Celkový 
náklad expozície bol 5 138 tis. Sk.   Expozícia bola otvorená dňa 8. septembra 2005 
(predvečer pamätného dňa obetí holokaustu).  
Príspevok bol zo strany MK SR vykrytý a úhrada prebehla vo výške 100 %. 

2) Rekonštrukciu objektu Múzea českej kultúry (register investície č. 12 662) 
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V sledovanom období SNM v Martine zabezpečil prieskumom trhu výber zhotoviteľa pro-
jektovej dokumentácie. V rámci rekonštrukcie sa vykonala   plynová prípojka a plynofi-
kácia objektu, ústredné vykurovanie a nové riešenie zdravotechniky objektu.  
Rozpočet bol vyčerpaný na 100%.  

      3)        Rekonštrukcia objektu Múzea karpatských Nemcov (register investície č. 12 665) 
V rámci rekonštrukcie sa pre SNM-MKKN zabezpečil zabezpečovacia technika 
a kamerový systém, ktorý úzko nadväzuje aj na novootvorenú expozíciu v SNM-MKKN.  
Rozpočet bol vyčerpaný na 100%.  

3) Rekonštrukcia objektu Múzea kultúry Maďarov na Slovensku (register investície č. 
12 666) 
Dodávateľská organizácia na dodávku rekonštrukcie bola vybratá verejným obstaráva-
ním. Realizácia sa vykonala v mesiacoch jún až október 2005. V rámci rekonštrukcie sa 
realizovali: nová prípojka plynu, elektriny, vody a kanalizácie, zberná nádrž splaško-
vých vôd, rekonštrukcia fasády, obnova priečelia podľa pôvodnej architektúry pamät-
ného domu, vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy. Zbierkové predmety a ostatný in-
ventár bol uložený počas rekonštrukcie na Obecnom úrade v Sklabinej.  
Rozpočet bol vyčerpaný na 100%.  

4) Nová expozícia M.R. Štefánika v jeho rodinnom dome (register investície č. 12 597) 
Z prostriedkov MK SR  boli zabezpečené stavebno-rekonštrukčné práce, nové vykuro-
vanie, výtvarné riešenie a nová expozícia a softvérovo-hardvérové riešenie expozície.  
Čerpanie : 100 %.  

5) Sprístupnenie areálu cintorína v Múzeu slovenskej dediny (register investície č. 
12 600).  
Predbežný rozpočet tvorený na základe skutočnej požiadavky SNM v Martine je  vyčís-
lený na sumu 500 tis. Sk.  Vzhľadom na obdržaný príspevok v roku budú práce na sprí-
stupnení cintorína bolo zahájením práv v prideleným objemom 200 tis. Sk.  
Rozpočet bol vyčerpaný na 100%.  

 
 
Slovenskému národnému múzeu boli listom č. MK –6760/05-700/15 zo dňa 18.04.2005 a 
19.04.2005 rozpísané ďalšie finančné prostriedky účelovo určené ako kapitálový transfer: 
 
Rozpočtové opatrenie č. 7/ KV 
Podprogram   08T0105 
 
Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ)  
Z prostriedkov bol zakúpený súbor výpočtovej techniky na školiace stredisko CEMUZ (295 tis. Sk) 
a Softver  CEMUZ  s nákladom 2 000 tis. Sk. 
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2. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 

Slovenské národné múzeum ako celok 
 
Príspevok zo štátneho rozpočtu na bežnú činnosť v roku 2005 dosiahol sumu 142 156 tis. Sk, 
čo je viac o 14 564 tis. Sk v porovnaní s rokom 2004. Bolo to hlavne z dôvodu poskytnutia úče-
lovo viazaných finančných prostriedkov na kultúrne aktivity, ktoré sú vymenované v inej časti 
hodnotenia hospodárenia 
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 127 592 142 156 
Vlastné výnosy 66 433 86 795 
    z toho: z predaja služieb 58 343 68 052 
                z toho: z prenájmu 9 129 8 526 
                            zo vstupného 47 476 56 830  
                ostatné výnosy 8 090 18 743 
Výnosy celkom 194 025 228 951 

 
Celkové vlastné výnosy vzrástli  v roku 2005 s porovnaním roku 2004 o 34 926 tis. Sk jednak z 
dôvodu celkového navýšenia príspevku oproti porovnateľnému obdobiu, vyšším tržbám zo 
vstupného a získaniu niekoľkých prenájom ako exteriéry a interiéry pre filmovú produkciu. Cel-
kovo však výnosy z prenájmu nedosiahli úrovne minulého roku. Vyššie výnosy však boli  aj 
vďaka vyšším príspevkom od partnerov a sponzorov SNM. Ďalšie členenie výnosov podľa funk-
čnej klasifikácie vidieť z nasledovných tabuliek:  
 
 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 107 535 118 031 
Vlastné výnosy 63 860  85 036 
    z toho: z predaja služieb 58 003 67 617 
                z toho: z prenájmu 9 116 8 517 
                            zo vstupného 47 178 56 419 
                ostatné výnosy 5 857 17 419  
Výnosy celkom 171 395 203 067 

 
 

08.2.0.8  Menšinová kultúra 
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 20 057 24 125 
Vlastné výnosy 2 573 1 759 
    z toho: z predaja služieb 340  435  
                z toho: z prenájmu 13 9 
                            zo vstupného 298 414 
                ostatné výnosy 2 233 1 324 
Výnosy celkom 22 630 25 884 
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Špecializované múzeá: 
 
SNM -  Múzeá Martin   
  
Celkové výnosy za rok 2005 dosiahli výšku 23 034 tis. Sk.  

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 18 735 20 833 
Vlastné výnosy 2 023 2 201 
    z toho: z predaja služieb 1 461 1 499 
                z toho: z prenájmu 226 166 
                            zo vstupného 1 224 1 235 
                ostatné výnosy 562 702 
Výnosy celkom 20 758 23 034 

 
Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2005 pre SNM v Martine bol 20 000 tis. Sk.  
V priebehu roka bol upravený o účelovo určené aktivity v celkovej výške 407 tis. Sk, o finančné 
prostriedky vo výške 297 tis. Sk za účelom valorizácie miezd a o finančné prostriedky vo výške 
128,7 tis. Sk určené na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti (odmeny). Celkový príspevok na 
rok 2005 pre SNM v Martine bol 20 833 tis. Sk.       
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 vzrástli vlastné výnosy o 178 tis. Sk (9%). Vzrás-
tli najmä iné ostatné výnosy, v ktorých sú zahrnuté sponzorské finančné prostriedky z Mesta 
Martin či refundácie z Úradu práce.  

.  
Tak ako aj po iné roky najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného (68%), 
teda výška vlastných výnosov je závislá najmä od návštevnosti. Ku dňu 31. 12. 2005 dosiahla 
návštevnosť vo všetkých zložkách SNM Martin (okrem menšín) 49.385 osôb, z toho  39.238  
platiacich. Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2004 SNM v Martine zaznamenalo nárast 
v celkovej návštevnosti o 2%. 
  
Celkové výnosy zo vstupného dosiahli v roku 2005 výšku 1 235 tis. Sk, čo je približne  rovnako 
ako v roku predchádzajúcom. Najvýraznejšie poklesli výnosy v Múzeu Andreja Kmeťa, naopak 
výrazne vzrástli výnosy zo vstupného v hlavnej budove. V ostatných zložkách okrem Múzea 
slovenskej dediny bol zaznamenaný pokles výnosov zo vstupného.  
Výnosy z prenájmu nebytových priestorov boli v roku 2005 približne o 60 tis. Sk (27%) nižšie 
ako v rovnakom období roku 2004. Okrem výnosov z dlhodobého prenájmu nebytových prie-
storov ide hlavne o výnosy z jednorázových krátkodobých prenájmov, ktoré nie je možné  vo-
pred predpokladať, ani výraznejšie ovplyvniť, nakoľko tento prenájom sa realizuje podľa indivi-
duálnych potrieb záujemcov.  
 
Výrazný podiel na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré v roku 2005 dosiahli 
výšku 317 tis. Sk. Okrem výnosov z predaja služieb dosiahlo SNM v Martine aj iné ostatné vý-
nosy vo výške 386 tis. Sk, napr. sponzorský príspevok od Mesta Martin vo výške 80 tis. Sk, re-
fundácie z úradu práce vo výške 222 tis. Sk.  
 
Vlastné výnosy  2 201 tis. Sk  dosiahnuté v roku 2005 tvoria približne 10% celkových výnosov. 
V porovnaní s príspevkom zo ŠR je podiel vlastných výnosov na príspevku je 10,56%.  
 

 
SNM – Múzeum Bojnice 
Výnosy múzea v roku 2005 sú o 1 044 tis. Sk vyššie ako v minulom roku, no tento rozdiel 
ovplyvnil hlavne účet 613-zmena stavu zásob,  ktorý je vo výške 1 120 tis. Sk.  
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 5 496 5 262 
Vlastné výnosy 20 177 21 455 
    z toho: z predaja služieb 19 376 19 522 
                z toho: z prenájmu  2 768 2 265  
                            zo vstupného 16 426  17 043  
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                ostatné výnosy 801 1 933 
Výnosy celkom 25 673  26 717  

 
Tržby za prenájom boli  nižšie o  503 tis. Sk, v dôsledku zníženia záujmu o priestory  múzea 
využívané na krátkodobé prenájmy. Hlavné príčiny bude múzeum analyzovať a pokúsi sa tento 
trend zvrátiť.  
 
Tržby zo vstupného múzeum zaznamenalo vyššie o 617 tis. Sk, napriek miernemu poklesu  
platiacich návštevníkov. Celková návštevnosť platiacich osôb bola 162 665 osôb, čo je oproti 
roku 2004 menej o 3 333 návštevníkov. V sledovanom období sa múzeu  osvedčil spôsob orga-
nizovania prehliadok v dvoch prehliadkových trasách, čím sa dosiahla možnosť výberu pre náv-
števníka podľa jeho záujmu, času a v neposlednom rade aj podľa výšky vstupného. 

           V roku 2005 sa múzeu podarilo získať od sponzorov  59 tis. Sk a to od súkromných podnikate-
ľov 29 tis. Sk a od Chemických závodov Nováky 30 tis. Sk. 

 
SNM - Múzeum Betliar 
Celkové výnosy organizačnej zložky SNM - Múzeum Betliar  za rok 2005 dosiahli výšku 21 378  
tis. Sk. 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 6 164 6 342 
Vlastné výnosy 11 608 15 036 
    z toho: z predaja služieb 10 469 11 452 
                z toho: z prenájmu 305 368 
                            zo vstupného 9 887 10 612 
                ostatné výnosy 1 139 3 584 
Výnosy celkom 17 772 21 378 

 
Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2005 pre SNM v Betliari bol  
6 000 tis. Sk, ktorý sa však v priebehu roka upravil na výsledných 6 342 tis. Sk.   
Vlastné výnosy a tržby dosiahli ku dňu 31.12.2005 výšku 15 036 tis. Sk. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2004 vzrástli vlastné výnosy o 3 428 tis. Sk (29 %). Zvýšenie vlast-
ných výnosoch za vstupné bolo najmä v dôsledku  z v ý š e n i a  návštevnosti objektov múzea 
v roku 2005 o  takmer 10 tisíc návštevníkov a miernej úpravy ceny vstupeniek do objektov. 
Múzeu sa darí už tri po sebe idúce roky dosahovať nárast návštevnosti.   
Tržby z prenájmu vzrástli oproti roku 2004  o 63 tis. Sk. 
 
SNM – Múzeum Červený Kameň 
Múzeum v roku 2005 dosiahlo lepšie výsledky v oblasti vlastných výnosov ako v roku 2004 
o 2 326 tis. Sk.  Celkový počet návštevníkov dosiahol výšku 178 025 osôb (v tom neplatiaci 56 
880 osôb), čo predstavovalo nárast vo vybranom vstupnom o 910 tis. Sk. Tento rozdiel pri za-
chovaní ceny vstupného (zvýšenie v roku 2004) ide na vrub vyššej návštevnosti o 12 410 osôb 
oproti porovnávanému obdobiu, čo bolo dosiahnuté pravdepodobne aktívnym prístupom 
k prezentácií a marketingu múzea (účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, atraktívne podujatia 
ostatných prezentačných aktivít – festivaly, koncerty, divadlá..., nočné prehliadky a pod.) 
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 6 227 6 303 
Vlastné výnosy 10 129 12 455 
    z toho: z predaja služieb 9 501 9 376 
                z toho: z prenájmu 3 509 2 517 
                            zo vstupného 5 948 6 858 
                ostatné výnosy  628 3 079 
Výnosy celkom 16 356 18 758 

 
V porovnaní s rokom 2004 sú však tržby z prenájmov  nižšie o 992 tis. Sk. Tento fakt vysvetľu-
jeme nižším záujmom zo strany nájomcov, či už súkromných osôb alebo firiem o krátkodobý 
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prenájom, ako aj menšieho počtu filmovacích dní zo strany filmových spoločností, ktoré využí-
vajú múzeum ako atraktívnu kulisu najrôznejších filmových a TV produkcií.              
  
 
SNM – Múzeum Modrý Kameň 
Vlastné výnosy a tržby múzea dosiahli ku dňu 31.12.2005 výšku 734 tis. Sk.   

 
 

2004 2005 

Príspevok na činnosť 3 903 3 587 
Vlastné výnosy 465 734 
    z toho: z predaja služieb 403 367 
                z toho: z prenájmu - 4 
                            zo vstupného 362 358 
                ostatné výnosy 62 367 
Výnosy celkom 4 368 4 321 

    
Najväčší podiel na vlastných výnosoch majú tržby zo vstupného 358 tis. Sk (49 %), teda výška 
vlastných výnosov je závislá najmä od návštevnosti. V priebehu roka 2005 dosiahla návštev-
nosť v SNM – MBKaH Modrý Kameň 14 912 osôb, v tom 13 695 platiacich. Oproti porovnateľ-
nému obdobiu roku 2004 to znamená nižšiu návštevnosť.  
Celkové výnosy zo vstupného dosiahli v roku 2005 výšku 362 tis. Sk, čo je o 4 tis. Sk menej, 
ako v roku predchádzajúcom.  
Istý podiel na vlastných výnosoch majú tržby za predaný tovar, ktoré v roku 2005 dosiahli výš-
ku 30 tis. Sk. Okrem výnosov z predaja služieb dosiahlo SNM – MBKaH v Modrom Kameni aj 
iné ostatné výnosy vo výške 62 tis. Sk -  náhrada finančných prostriedkov vynaložených na  
absolventskú prax  šiestich osôb, aktivačnú činnosť deviatich osôb refundovanú Úradom práce 
 sociálnych veci a rodiny vo Veľkom Krtíši. Ďalšou položkou výnosov múzea je zúčtovanie fon-
dov vo výške 276 tis. Sk, ktoré podstatne zvýšili  čiastku výnosov.   
Vlastné výnosy 734 tis. Sk dosiahnuté v roku 2005 tvoria približne 17 % celkových výnosov 
múzea. V porovnaní s príspevkom zo ŠR je podiel vlastných tržieb a výnosov na príspevku je 
20,46 %.                         
   
   
SNM – Spišské múzeum Levoča 
SNM – Spišské múzeum dosiahlo v roku 2005 celkové vlastné výnosy vo výške 13 084 tis.  Sk. 
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 4 477 4 617 
Vlastné výnosy 9 214 13 084 
    z toho: z predaja služieb 8 478 12 343 
                z toho: z prenájmu 400 1 102 
                            zo vstupného 7 865 11 194 
                ostatné výnosy 736 741 
Výnosy celkom 13 691 17 701 

 
Pri hodnotení dosiahnutých vlastných výnosov za rok 2005 s rokom 2004, je zreteľný výraznej-
ší nárast celkových tržieb spolu o 3 870 tis. Sk. Tento nárast ovplyvnilo najmä nárast ceny 
vstupného, keď pri miernom poklese počtu návštevníkov boli tržby z vybraného vstupného vyš-
šie o  3 329 tis. Sk ako v porovnateľnom období. Pokles návštevnosti múzeum vyhodnocuje 
v súvislosti s nižším počtom turistov z Poľska, kde vláda zavedením aktívnej politiky domáceho 
cestovného ruchu demotivuje svojich občanov k návšteve zahraničia a nabáda ich k stráveniu 
voľného času v domácich turistických centrách.  
 
Nárast  v položke tržby za prenájom súvisel s neplánovaným prenájmom areálu NKP Spišského 
hradu ako exteriéru i interiéru pre nový veľkofilm z americkej produkcie – Posledná hliadka. 
Tržby z prenájmu sa tak zvýšili oproti roku 2004  o viac ako 700 tis. Sk. Získané tržby 
z prenájmu za filmovú produkciu takmer dvojnásobne prevyšujú výpadok tržieb zo vstupného 
počas uzávierky hradu (koniec septembra – začiatok októbra) prepočítané na  návštevnosť  
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v rovnakom období minulého roka.  Aj tento príjem znamenal, že SNM – Spišské múzeum Le-
voča skončilo v roku 2005 v miernom zisku.  
 

 
SNM – Historické múzeum 
Celkové výnosy SNM – Historického múzea v roku 2005 boli 18 187 tis. Sk. Vlastné výnosy 
múzea v sledovanom  roku dosiahli výšku 5 106 tis. Sk, čo znamená v porovnaní s rokom 2004  
ich nárast o 501 tis. Sk.  
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 10 677 13 081 
Vlastné výnosy 4 605 5 106 
    z toho: z predaja služieb 4 242 4 814 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného 4 241 4 799 
                ostatné výnosy 363 292 
Výnosy celkom 15 282 18 187 

 
Tržby zo vstupného boli v roku 2005 oproti roku 2004 vyššie o 558 tis. Sk, v čom sa premietlo 
zvýšenie vstupného ako aj rozdielna skladba návštevníkov. V roku 2005 navštívilo  HM  115 
157 návštevníkov, z toho 99 930 platiacich, čo znamená oproti roku 2004 mierny pokles (o 
6 319 návštevníkov menej). Jednoznačnou príčinou tohto poklesu bola skutočnosť, že múzeum 
bolo počas mesiaca február úplne uzavreté pre verejnosť z dôvodu konania summitu preziden-
tov USA a Ruska na Bratislavskom hrade. Návštevnosť múzea negatívne ovplyvňovalo aj časté 
konanie oficiálnych štátnopolitických podujatí v paláci Bratislavského hradu a jeho okolí, počas 
ktorých je prevádzka múzea obmedzená, prípadne úplne zastavená. SNM – HM sídli 
v prenajatých priestoroch, preto nemá možnosti zvyšovania vlastných výnosov prostredníctvom 
krátkodobých prenájmov.  

 
 
SNM – Prírodovedné múzeum 
Celkové výnosy organizačnej zložky SNM - Prírodovedné múzeum v roku 2005 dosiahli výšku 
11 705 tis. Sk.  
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 6 276 7 761 
Vlastné výnosy 889 3 944 
    z toho: z predaja služieb 697 3 749 
                z toho: z prenájmu 47 90 
                            zo vstupného 643 3 652 
                ostatné výnosy 192 195 
Výnosy celkom 7 165 11 705 

 
Tržby zo vstupného sú výrazne vyššie oproti pôvodnému rozpočtu, z dôvodu výrazne zvýšenej 
návštevnosti na nosnej dvojvýstave SNM v sídelnej budove: Tajomná Indonézia – Tamtamy ča-
su a Slávne expedície XX.storočia. Počas trvania výstavy bolo osobitne upravené vstupné. 
Dramatický vzrast návštevnosti počas trvania tejto dvojvýstavy (o 46 500 osôb) a tým nárast 
výnosov z tržieb zo vstupného (+ 3 009 tis. Sk) oproti roku 2004 mal pozitívny odraz aj 
v návštevnosti stálych expozícií múzea a ďalších výstavných projektov. V tejto súvislosti však 
treba uviesť, že uvedené tržby zo vstupného sa síce stali skutočnými príjmami Prírodovedného 
múzea, no výdavky a teda náklady na prípravu a realizáciu projektu ako aj vysporiadanie 
s spoluorganizátorom dvojvýstavy (50% z tržieb zo vstupného) znášalo Riaditeľstvo SNM.  
 
Vlastné výnosy a tržby múzea v r. 2005 vo výške 3 944 tis. Sk tvoria 33,7% celkových výno-
sov. V porovnaní s príspevkom zo ŠR je podiel vlastných tržieb a výnosov na príspevku je 
50,8%.  
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Podarilo sa docieliť aj nárast tržieb za predané publikácie a propagačný materiál a za prenájom 
priestorov.  
 
 
SNM – Archeologické múzeum 
Múzeum v sledovanom období dosiahlo nárast celkových výnosov oproti roku 2004 o 1 439 tis. 
Sk.  
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 5 394 6 319 
Vlastné výnosy 639 1 153 
    z toho: z predaja služieb 381 1 100 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného 19 22 
                ostatné výnosy 258 53 
Výnosy celkom 6 033 7 472 

 
Príčinou nárastu celkových výnosov bolo zvýšenie vlastných výnosov o viac ako 80% oproti po-
rovnateľnému obdobiu. Súvisí to jednak so získaním sponzorského príspevku z firmy Tondach 
(refundácia opráv v pivniciach múzea vo výške 184 tis. Sk), z fakturácie archeologických vý-
skumov vykonávaných múzeom v zmysle pamiatkového zákona (320 tis. Sk) a tiež z účasti in-
štitúcie v medzinárodných projektoch (Culture 2 000 – projekt Akulturacion - 550 tis. Sk).                                                                                                                                                                                
 
Porovnanie tržieb zo vstupného a za predaj publikácií v budove múzea na Žižkovej č. 12 v roku 
2004 (18 800 Sk a 16 830 Sk) s rokom 2005 (15 000 Sk a 14 000Sk ) poukazujú na mierny 
pokles. Ich výrazné zvýšenie je bez dobudovania infraštruktúry a oživenia celého areálu múzeí 
SNM v Podhradí veľmi problematické. Snahy múzea o prípravu atraktívnych výstavných projek-
tov s významne lepším marketingom a PR s cieľom zvýšiť návštevnosť múzea sa nestretla 
s úspechom. Za hlavnú príčinu tohto stavu múzeum považuje jednak vyššie uvádzané skutoč-
nosti ako aj dlhodobé odklonenie dopravy z dôvodu rekonštrukcie Nábrežia gen. Ľ. Svobodu 
a s tým súvisiaca extrémna hustota premávky v čase hlavnej turistickej sezóny v podstate 
znemožňujúca bezpečný prístup peších do múzejných priestorov.  
 
V roku 2004 tvorili vlastné výnosy cca 10 % celkových výnosov, v roku 2005 tvoria 15 %. Po-
diel vlastných výnosov na príspevku je 18 % a príspevok tvorí 85 % všetkých výnosov.   
 
 
SNM – Múzeum SNR Myjava 
Celkové výnosy organizačnej zložky SNM - Múzea SNR v Myjave za rok 2005 dosiahli výšku 3 
207 tisíc Sk. 
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 1 426 2 754 
Vlastné výnosy 325 453 
    z toho: z predaja služieb 291 253 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného 287 251 
                ostatné výnosy 34 200 
Výnosy celkom 1 751 3 207 

 
 
Pôvodne plánovaný príspevok zo ŠR na rok 2005 pre SNM-Múzeum Slovenských národných rád 
bol 2 100 tis Sk.  V priebehu I. polroka bol rozpočtovým opatrením  upravený o účelovo určenú 
aktivitu – realizácia novej expozície M.R. Štefánika – vo výške 620 tis. Sk. Rozpočet bol upra-
vený v II. polovici roka 2005 o finančné prostriedky vo výške 24 tis. Sk za účelom valorizácie 
miezd. 
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Vlastné výnosy dosiahli ku dňu 31.12. 2005 výšku 453 tis. Sk.  V porovnaní s rovnakým obdo-
bím roku 2004 vzrástli vlastné výnosy o 128 tis. Sk. 
 
V sledovanom období navštívilo Múzeum SNR v Myjave celkom 21 602 platiacich návštevníkov, 
čo je o 2713 platiacich návštevníkov menej (o 11%) ako v roku 2004. Základným a hlavným 
dôvodom poklesu výnosov zo vstupného a predaja publikácií i vlastnej návštevnosti je skutoč-
nosť, že v mesiacoch júl – október bola expozícia M. R. Štefánika na Košariskách, ktorá je jed-
nou z najvyhľadávanejších expozícií múzea z dôvodu rekonštrukcie uzatvorená. Múzeum pred-
pokladá, že vzhľadom na modernizáciu expozície v Košariskách, ako aj jej lepšiu propagáciu 
bude mať návštevnosť v roku 2006 výraznejšie vzostupný trend.  
  
 
SNM – Hudobné múzeum 
Celkové výnosy Hudobného múzea za rok 2005 dosiahli výšku 7 399 tis. Sk.  
 

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 6 183 6 678 
Vlastné výnosy 722 721 
    z toho: z predaja služieb 722 722 
                z toho: z prenájmu 426 320 
                            zo vstupného 239 313 
                ostatné výnosy - -1 
Výnosy celkom 6 905 7 399 

 
Pri rebilancii hospodárenia na jeseň roku 2005 múzeum počítalo aj s položkou vo výške 535 tis. 
Sk za faktúrovanú kompenzáciu nákladov  (summit prezidentov na Hrade). Platba sa však ne-
realizovala a nahradila ju dotácia vo výške 250 tis Sk.  
 
Vlastné výnosy múzea dosiahli oproti plánovanej sume 630 tis. Sk, skutočnosť o takmer 10% 
vyššiu, keď skončili na sume 721 tis. Sk.  
 
SNM – Riaditeľstvo 
Príspevok na činnosť v roku 2005 predstavoval čiastku 34 495 tis. Sk a celkové výnosy 
z hlavnej činnosti 43 187 tis. Sk, t. j. boli vyššie o 7 509 tis. Sk.  
   

 
2004 2005 

Príspevok na činnosť 32 577 34 495 
Vlastné výnosy 3 101 8 692 
    z toho: z predaja služieb 1 850 2 435 
                z toho: z prenájmu 802 1 658 
                            zo vstupného 35 80 
                ostatné výnosy 1 251 6 257 
Výnosy celkom 35 678 43 187 

 
 
SNM – Riaditeľstvo v roku 2005 dosiahlo výraznejší nárast vlastných výnosov. Dôvodom je 
predovšetkým účinnejšia komunikácia s externým prostredím – podnikateľské subjekty, územ-
ná a miestna samospráva, súkromné osoby, vďaka ktorej sa podarilo navýšiť položku  ostatné 
výnosy – predovšetkým sponzorské dary. Generálny partner SNM – Poštová banka a. s., ako aj 
niekoľko desiatok ďalších inštitúcií a orgánov samosprávy prispeli na prípravu a realizáciu naj-
mä výstavnej činnosti a komunikáciu s verejnosťou spolu čiastkou 1 486 tis. Sk.  
 
Ďalšou položkou s nárastom oproti minulému roku sú tržby z prenájmu priestorov budovy na 
Vajanského nábreží č. 2, ktorých výška dosiahla hodnotu 1 658 tis. Sk, čo je viac ako 100% 
nárast oproti roku v roku 2004 (802 tis. Sk). 
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SNM – Múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry, Svidník 
Celkové výnosy múzea v roku 2005 dosiahli výšku 8 844 tis. Sk, pričom príspevok na činnosť 
z toho tvoril čiastku 8 399 tis. Sk.  

 
 

2004 2005                   

Príspevok na činnosť 7 456 8 399 
Vlastné výnosy 209 445 
    z toho: z predaja služieb 210 210 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného 166 200 
                ostatné výnosy 9 235 
Výnosy celkom 7 665 8 844 

 
 
Múzeum v  porovnaní s rokom 2004 dosiahlo nárast vo vlastných výnosov vo všetkých sledo-
vaných položkách. Nárast v tržbách zo vstupného o viac ako 30 tis. Sk je dôsledok vyššieho 
počtu platiacich návštevníkov o  takmer 5 000 osôb. Tržby za predaj propagačného materiálu 
a publikácií vzrástli o 3 tis. Sk a v ostatných výnosoch dokonca o  226 tis. Sk. Výška tejto po-
ložky je tvorená najmä vráteným preplatkom za elektrickú energiu, preplatenou náhradou po-
istného plnenia za búrkou poškodené strechy na objektoch ľudovej architektúry v skanzene, 
vklad za verejnú súťaž a pod.  
 
Možnosti zvyšovania príjmov organizácie sú obmedzené tak špecifickým postavením národ-
nostných inštitúcií, ako aj celkovou ekonomickou situáciou v regióne (vysokou mierou neza-
mestnanosti, nízkou sociálnou úrovňou obyvateľstva, nevybudovanou dopravnou a turistickou 
infraštruktúrou). Napriek tomu návštevnosť múzea je porovnateľná s ostatnými regionálnymi 
múzeami. 
  

 
SNM – Múzeum židovskej kultúry 
     

 
2004 2005                   

Príspevok na činnosť 5 132 4 979 
Vlastné výnosy 920 1 057 
    z toho: z predaja služieb 393 122 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného 
 

62 122 

                ostatné výnosy 527 935 
Výnosy celkom 6 052 6 036 

 
Vlastné výnosy boli dosiahnuté z predaja publikácií vo výške 360 tis. Sk a zo vstupného     
vo výške 122 tis. Sk.  
Na ich výške sa podieľalo MŽK na Židovskej ul. 17 v sume 91  
tis. Sk  a v Prešove v sume 31 tis.  Sk v počte 3 442 platiacich návštevníkov.   
Výšku výnosov ovplyvňuje zmena stavu zásob a aktivácia tovaru  v sume 514 tis. Sk. 
Prenájom múzeum neposkytuje. 
Iné zdroje – Sponzorské príspevky  boli poskytnuté vo výške 82 tis. Sk na      dokumentačný 
film „Židia v slovenskom štáte“ a 100 tis. Sk na vydanie publikácie Synagóga Slovaca.  
       
 
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku  
 V roku 2005 boli dosiahnuté celkové výnosy v sume 5 647 tis. Sk, čo je o 904 tis. Sk viac  ako  
v porovnateľnom období r. 2004. Príspevok bol vyšší o 1 792 tis. Sk z dôvodu poskytnutia úče-
lových prostriedkov na dokončenie  
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2004 2005                   

Príspevok na činnosť 3 662 5 454 
Vlastné výnosy 1 081 193 
    z toho: z predaja služieb 66 81 
                z toho: z prenájmu 13 5 
                            zo vstupného 67 74 
                ostatné výnosy 1 015 112 
Výnosy celkom 4 743 5 647 

 
Príspevok zo štátneho rozpočtu bol vyšší o 1 792 tis. Sk oproti roku 2004, hlavne z dôvodu po-
skytnutia účelových prostriedkov na dokončenie Pamätného domu Kálmana Mikszátha, ako aj 
z dôvodu pokrytia nákladov na valorizáciu mzdových prostriedkov a poskytnutia príspevku na 
ročné odmeny zamestnancom.  
 
Výnosy zo vstupného sú vyššie o 7 tisíc Sk, aj napriek tomu, že z dôvodu rekonštrukcie  Pa-
mätného domu K. Mikszátha v Sklabinej, bol tento objekt dlhodobo zatvorený pred návštev-
níkmi. 
   
Po obnovení stálej expozície,  obmeny výstav a  úpravou objektu a parku kaštieľa I. Madácha, 
sa javí stúpajúca tendencia návštevnosti v Dolnej  Strehovej. Záujem je hlavne zo strany blíz-
keho okolia z Maďarskej republiky. 
            
         
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Celkové výnosy múzeum dosiahlo v čiastke 2 833 tis. Sk, v tom príspevok zo štátneho rozpočtu 
v čiastke 2 774 tis. Sk, t.j. 97,9 %. 

  
 

2004 2005                   

Príspevok na činnosť 2 129 2 774 
Vlastné výnosy 249 59 
    z toho: z predaja služieb 2 18 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného 2 18 
                ostatné výnosy 247 41 
Výnosy celkom 2 378 2 833 

 
Trvalým problémom je nízka návštevnosť v oblasti Žižkovej ulice v Bratislave. Určitou nádejou 
je realizovanie vstupného predajného pultu, kde by sa mohli predávať publikácie ako aj iné tla-
čoviny múzea.  
 
SNM - Múzeum kultúry Čechov 

• Celkové výnosy v Múzeu kultúry Čechov dosiahli ku dňu 31.12. 2005 výšku 519 tis. Sk. 
Pôvodne bola MKČ pridelená dotácia zo ŠR vo výške 500 tis. Sk, táto bola v priebehu roku 
2005 upravená  o finančné prostriedky vo výške 14 tis. Sk z titulu valorizácie miezd 
a o finančné prostriedky vo výške 1,9 tis. Sk určené na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti 
(odmeny). Celkový príspevok na rok 2005 pre MKČ bol 516 tis. Sk. 

   
 

2004 2005                   

Príspevok na činnosť 605 516 
Vlastné výnosy 23 3 
    z toho: z predaja služieb 23 2 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného - 2 
                ostatné výnosy - 1 
Výnosy celkom 618 519 
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• Vlastné výnosy boli vo výške 3 tis. Sk – ide o výnosy zo vstupného vo výške 2 tis. Sk a vý-
nosy z predaja tovaru vo výške 1 tis. Sk.  

• MKČ zaznamenalo v roku 2005 návštevnosť 176 návštevníkov, z toho 109 neplatiacich. Po-
čet neplatiacich návštevníkov na celkovom počte návštevníkov je výrazne vyšší hlavne z toho 
dôvodu, že ide najmä o návštevníkov pri vernisážach výstav a rôznych akciách poriadaných 
múzeom. 
 
SNM - Múzeum kultúry Rómov 
Pôvodne bola pre Múzeum kultúry Rómov pridelená  dotácia vo výške 600 tis. Sk, táto bola 
v priebehu roku upravená - zvýšená o 5 tis. Sk z titulu valorizácie miezd, o finančné prostried-
ky vo výške 5,8 tis. Sk určené na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti (odmeny) a o finančné 
prostriedky účelovo určené na kultúrnu aktivitu - expozícia Holocaustu rómskej dediny vo výš-
ke 230 tis. Sk. Celkový príspevok na rok 2005 pre MKR bol 840,8 tis. Sk.  
 

 
2004 2005                   

Príspevok na činnosť 562 841 
Vlastné výnosy - - 
    z toho: z predaja služieb - - 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného 2 - 
                ostatné výnosy - - 
Výnosy celkom 562 841 

 
Múzeum kultúry Rómov  nemalo v roku 2005 žiadne vlastné výnosy.  

 
 
SNM – HM – Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry 
 Výnosy celkom sú tvorené vlastne len z príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý na rok 2005 bol 
v čiastke 1 163 tis. Sk, t.j. o 654 tis. Sk viac ako v roku 2004. 

 
 

2004 2005                   

Príspevok na činnosť 509 1 163 
Vlastné výnosy 92 - 
    z toho: z predaja služieb - - 
                z toho: z prenájmu - - 
                            zo vstupného - - 
                ostatné výnosy 92 - 
Výnosy celkom 601 1 163 

 
Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry v roku 2005 nemalo žiadne vlastné výnosy.  
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3. Hodnotenie fondov organizácie. 
 

Fond reprodukcie SNM 
 
Stav k 31.12. 2004    17 748  tis. Sk 
Stav k 31.12. 2005    31 768  tis. Sk 
 
Podrobné čerpanie FR HM je uvedené v tabuľke č.3 
Celkovo boli za rok 2005 vytvorené odpisy z hlavnej činnosti vo výške 21 890 tis. Sk 
a z podnikateľskej činnosti vo výške  3 tis. Sk.  
     

Rezervný fond SNM 
 

Stav k 31. 12. 2004       1 134 tis. Sk 
Stav k 31.12. 2005       4 287 tis. Sk 
 
Do rezervného fondu pribudli finančné prostriedky – sponzorské príspevky a dary vo výške 5 287 
tis. Sk, z toho 2 000 tis. Sk od generálneho partnera SNM Poštovej banky. Tieto boli použité 
v zmysle uzatvorených sponzorských a darovacích zmlúv. 

 
4. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch  účelovo viazaných na 

schválené projekty na kultúrne aktivity v roku 2005 
 

Podrobný prehľad a čerpanie je uvedený v tabuľke č. 5 
 

08.2.0.6 Múzeá a galérie 
Podprogram 08T0103              4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 165 tis. Sk 
z toho :  
„ Pamiatky a múzeá“ – edičná činnosť            1 400 tis. Sk 
Výstava „Kým nevesta povedala Áno“            1 000 tis. Sk 
„Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
dome“                   620 tis. Sk 
Výstavný projekt „Tajomná Indonézia“             1 000 tis. Sk 
Nákup knižničných  fondov       50 tis. Sk 
„Vydanie príručky Vademecum múzejníka“     95 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104            2 007 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            2 007 tis. Sk 
z toho :  
„Tradičné svadobné obyčaje dolnozemských Slovákov“ 
výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko/   300 tis. Sk 
„Drotári“ – výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko/   100 tis. Sk 
„Ján Levoslav Bella“ – výstava /Rumunsko, Maďarsko/   100 tis. Sk 
„Slovensko ako súčasť Uhorska v 16. až 19.stor. 
/EÚ – slovenské inštitúty/      800 tis. Sk 
Projekt medzinárodnej výstavy – Celje Slovinsko     80 tis. Sk 
upravené na Keramika, Litovskí murári, Obrazopis sveta  
„Dni slovenskej kultúry v Maďarsku“       55 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Bulharsku – Očarenie krásou –  
výstava Etnografického múzea Martin“     172 tis. Sk 
Výstava „Majster Pavol z Levoče“     400 tis. Sk 
 
8.2.0.8 Národnostná kultúra 
Podprogram 08T0103               2 530 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/             2 530 tis. Sk 
z toho :  
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„Stála expozícia karpatských Nemcov“                500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“              600 tis. Sk 
„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“              1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“                230 tis. Sk 
   
Podprogram 08T0104               190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/             190 tis. Sk 
z toho :  
„E .A. Zimmermann – výstava“ /SRN/                 30 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Hessensku“ - realizácia 
výstavy o živote CH. Sófera vo Frankfurte             160 tis. Sk 
 

Komentár : 
Na základe záverov porady vedenia MK SR z 1.6.2005 bol zrušená kultúrna aktivita „Expo-

zícia holokaustu rómskej dediny“ vo výške 600 tis. Sk a bola čiastočne nahradená horeuvedenou 
aktivitou „Putovná výstava rómskeho holokaustu a informačné aktivity s tým spojené“ vo výške 
230 tis. Sk – rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 16.6.2005. 

Všetky poskytnuté finančné prostriedky na kultúrne aktivity boli v plnej výške vyčerpané až 
na 6,36 Sk. Jedná sa o akciu „Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“, kde z poskytnutých finanč-
ných prostriedkov vo výške 1 200 000,00 Sk bolo vyčerpaných 1 199 993,62 Sk. Rozdiel bude vy-
sporiadaný pri zúčtovaní so ŠR za rok 2005. 
 Vyúčtovania všetkých kultúrnych aktivít boli zaslané na MK SR. 
 
 

 
5.Vyhodnotenie programov. 

 
Podrobný prehľad a čerpanie je uvedený v tabuľke č. 6 
 
Bežný transfer  
08.2.0.6 Múzeá a galérie 
Podprogram 08S0106      108 448 tis. Sk 
/ príspevok na prevádzku celkom / 
z toho: 
     -  bežné výdavky /600/          96 448 tis. Sk 

  z toho :    mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
                        osobné vyrovnania /610/      58 017 tis. Sk 
        reprezentačné /633 016/                     170 tis. Sk 
      -  príspevok na krytie odpisov                  12 000 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0103             4 165 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/           4 165 tis. Sk 
z toho :  
„ Pamiatky a múzeá“ – edičná činnosť           1 400 tis. Sk 
Výstava „Kým nevesta povedala Áno“            1 000 tis. Sk 
„Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
dome“                   620 tis. Sk 
Výstavný projekt „Tajomná Indonézia“           1 000 tis. Sk 
Nákup knižných fondov        50 tis. Sk 
„Vydanie príručky Vademecum múzejníka“     95 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0104            2 007  tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            2 007  tis. Sk 
z toho :  
„tradičné svadobné obyčaje dolnozemských Slovákov“ 
výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko/   300 tis. Sk 
„Drotári“ – výstava /Maďarsko, Srbsko, Rumunsko/   100 tis. Sk 
„Ján Levoslav Bella“ – výstava /Rumunsko, Maďarsko/   100 tis. Sk 
„Slovensko ako súčasť Uhorska v 16. až 19.stor. 
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/EÚ – slovenské inštitúty/      800 tis. Sk 
Keramika, Liptovskí murári, Obrazopis sveta      80 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Maďarsku“       55 tis. Sk 
výstava „Majster Pavol z Levoče“     400 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Bulharsku – Očarenie krásou-  
výstava exponátov Etnografického múzea Martin   172 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0105 
program 2408T0105/13430 

Centrálna evidencia múzejných zbierok 
/CEMUZ/       2 300 tis. Sk 

 
 
Podprogram 06K0Q         38 tis. Sk 
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie 
Realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky 
MK SR Projekt „Populačná diverzita obyvateľov stredného  
Podunajska v 1.storočí n. l. vypracovaný Prírodovedným  
M0úzeom – antropologickým oddelením          38 tis. Sk 
 
 
Bežný transfer  
08.2.0.6 Národnostná kultúra 
Podprogram 08S0106                21 306 tis. Sk 
     -  bežné výdavky /600/                 20 306 tis. Sk 

  z toho : mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné 
                     osobné vyrovnania /610/                7 152  tis. Sk 
               reprezentačné /633 016/                                36  tis. Sk 
      -    príspevok na krytie odpisov                  1 000 tis. Sk 
 
Podprogram 08T0103                    2 530 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO účelovo 
určených na kultúrne aktivity 
v tom: ostatné tovary a služby /630/                2 530 tis. Sk 
z toho :  
„Stála expozícia karpatských Nemcov“                   500 tis. Sk 
„Expozícia: ˇ Život a dielo Kálmána Mikszátha“                 600 tis. Sk 
„Oprava krytiny skanzenu vo Svidníku“                1 200 tis. Sk 
„Expozícia holokaustu rómskej dediny“                   230 tis. Sk 
   
Podprogram 08T0104             190 tis. Sk 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v tom : tovary z služby /630/            190 tis. Sk 
z toho :  
„E .A. Zimmermann – výstava“ /SRN/                     30 tis. Sk 
„Dni slovenskej kultúry v Hessensku – realizácia výstavy 
o živote Ch.Sófera vo Franfurte“                   160 tis. Sk 
 
Kapitálový transfer 
Podprogram 08S0106 
program 2408S010671821/3156 

Žižkova 14 – 16  
Rekonštrukcia kúrií                14 280 tis. Sk 
 

program 2408S010671821/23 
Červený Kameň – hrad  
rekonštrukcia areálu             30 000 tis. Sk 

 
program 2408S010671822/3152     

Vajanského nábr.2  
rekonštrukcia strechy                             5 300 tis. Sk 
             

program 2408S010630122/3160 
Národný program biodiverzity                5 030 tis. Sk 
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K účtu NBS č. 924 
program  2408S0106/12390 
           Akvizícia zbierkových predmetov - menšiny            1 103 tis. Sk 
 
program  2408S0106/12390 
           Akvizícia zbierkových predmetov – múzeá            2 879 tis. Sk 
 
   
Podprogram 08T0103            
program 2408T0103/12597 
 Nová expozícia M. R. Štefánika v jeho rodnom 
 dome                 1 480 tis. Sk 
 
program 0408T0103/12600 

Sprístupnenie areálu cintorína v Múzeu slovenskej 
dediny        200 tis. Sk 

 
program 0408T0103/12602 

Expozícia holokaustu v synagóge v Nitre – menšiny        3 417 tis.  Sk 
 
 
program 0408T0103/12662 

Rekonštrukcia objektu Múzea českej kultúry – menšiny      575 tis. Sk 
  
program 2408T0103/12665 

Rekonštrukcia objektu Múzea kultúry karpatských 
Nemcov – menšiny      250 tis. Sk 

 
program 2408T0103/12666 

Rekonštrukcia objektu Múzea kultúry Maďarov na 
Slovensku – menšiny              1 825 tis. Sk 

 
program 2408T0103/13728 

Výber, realizácia a osadenie pamätných tabúl  
rómskeho holokaustu  - menšiny     200 tis. Sk 
 

 
 

Komentár : 
Podrobný komentár o čerpaní finančných prostriedkov na  bežné výdavky  na program 08S0106 je 
uvedené v časti 1.Plnenie ukazovateľov organizácie bod 1.1 Bežný transfer. Čerpanie kapitálových 
výdavkov je uvedené v časti 1.2 Kapitálový transfer a čerpanie účelových prostriedkov na kultúrne 
aktivity – Program 08T0103 a 08T0104  v časti 4. Fond reprodukcie v časti 3.Hodnotenie fondov 
organizácie. 

 
 

6. Hodnotenie hospodárskeho výsledku (v tis. Sk). 
 

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 
ŠOÚ 

2004 2005                   

Múzeá Martin +         33 +      211 
Múzeum Bojnice  -        167       +   3 172 
Múzeum Betliar  +    1 168 +          9 
Múzeum Červený Kameň -     1 157 -   6 264 
Múzeum Modrý Kameň +       133 +     190 
Múzeum Levoča -       564      +  1 411 
Historické múzeum +       415 -        71 
Prírodovedné múzeum -        486 +  2 296 
Archeologické múzeum -        269 -     140 
Múzeum SNR Myjava -        464 +     145 
Hudobné múzeum +       235 -     301 
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Riaditeľstvo SNM -   10 202 +    310 
BT spolu -   11 325 +    968 
Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry +       691 +        5 
Múzeum židovskej kultúry +         49 -      64 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku +       230 - 1 075 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov +       270 +   246 
Múzeum českej kultúry 0 -      40 
Múzeum rómskej kultúry 0 -      51 
HM-Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry +           0        +     29 
Menšiny spolu +    1 290 -    950 
SNM celkom -   10 035 +     18 

 
Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti bol v skupine 06 – múzeá a galérie bol dosiahnutý zisk 
v sume 968 tis. Sk a v skupine 08- menšinová kultúra strata v sume 950 tis. Sk, t.j. za organizáciu 
z hlavnej činnosti zisk v čiastke 18 tis. Sk. K tomu zisk z podnikateľskej činnosti v čiastke 478 tis. 
Sk, čo v konečnom dôsledku znamená dosiahnutie zisku  496 tisíc Sk. V roku 2005 sa podarilo za-
staviť nepriaznivý trend z predchádzajúcich období.  
  
Podrobnejšia analýza výsledkov hospodárenia  jednotlivých  špecializovaných útvarov je uvedená 
v ich časti rozboru. 
 

7. Podnikateľská činnosť 
 
Slovenské národné múzeum už niekoľko rokov vykonáva podnikateľskú činnosť, a to prevádzkova-
nie parkoviska v Múzeu Červený Kameň a v Múzeu Bojnice, na základe živnostenského listu reg. č. 
2396/99.  
Múzeum Bojnice zaznamenalo nižšie príjmy oproti roku 2004 vzhľadom k tomu, že  
parkovisko začalo prevádzkovať až v júni . Múzeum Červený kameň vykonávalo prevádzkovanie 
parkoviska od 30.4.2005.  
Zisk bude použitý na vykrytie straty z hlavnej činnosti. 
 
 
Tabuľka: Podnikateľská činnosť       v Sk 
  

 Bojnice Červený Kameň Celkom 
Náklady 108 635,04 239 309,00 347 944,04 
Výnosy 265 562,00 668 016,00 933 578,00 
HV pred zdanením 156 926,96 428 707,00 585 633,96 
Splatná daň 26 123,00 81 320,00 107 443,00 
HV po zdanení 130 803,96 347 387,00 478 190,96 
 
 

8. Program hospodárnosti. 
 

1. Pri používaní rozpočtových prostriedkov zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť 
ich použitia. 
Plní sa. 
 

2. Zdroje použité na určitú činnosť, obstaranie služby  resp. tovaru  vynakladať v súlade so 
zákonom NR SR O verejnom obstarávaní  č. 533/2003 v platnom znení. 
Plní sa. 
 

3. U výdavkov na reprezentačné účely dodržať rozpis rozpočtu na  rok 2005. Na 
      reprezentačné výdavky v maximálne možnej miere využívať sponzorské príspevky. 

Plnenie: 
Skutočnosť k 30.06.1999      41 081,50 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2000                         90 576,10 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2001                             58 402,80 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2002                             69 084,50 Sk  
Skutočnosť k 30.06.2003                            103 756,15 Sk  
Skutočnosť k 30.06.2004      87 139,40 Sk 
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Skutočnosť k 30.12.2005      83 265,50 Sk 
Plní sa. 
 

4. Pri zahraničných cestách maximálne využívať možnosti hradenia pobytu pracovní- 
kom SNM pozývateľom resp. sponzorom.     
 
Plnenie : 
Skutočnosť k 30.06.2001    222 578,82 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2002               217 385,39 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2003               439 995,73 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2004               366 551,22 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2005    290 379,39 Sk 
Plní sa.  

       
5. Tovar, ktorý bezprostredne nesúvisí s činnosťou organizácie, nakupovať po 
       predchádzajúcom písomnom odsúhlasení  riaditeľom špecializovaného  
       organizačného útvaru a zástupcom   GR SNM pre Úsek ekonomiky a pre Úsek 
       prevádzky a technického rozvoja. 

             Plní sa. 
 

6. Dôsledne uplatňovať osobnú zodpovednosť a postih pracovníka, ktorý spôsobil škodu  or-
ganizácii  v zmysle rozhodnutia  škodovej komisie. 
Plní sa. 
V SNM – Spišské múzeum Levoča  bola spôsobená škoda na služobnom motorovom vozidle 
vo výške 19 tisíc Sk, táto čiastka bola v plnej výške predpísaná k náhrade zodpovedným 
pracovníkom. 

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

cializovaných útvarov na „Žiadanke na prepravu“. 
Plní sa. 
 

8. V nákladoch na poštovné neprekročiť úroveň roku 2004 napriek zvýšeniu cien 
poštovného. 
Plnenie: 
Skutočnosť k 30.06.1999                           62 196,00 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2000                         91 021,50 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2001                                    223 249,50 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2002                                   172 109,20 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2003                      163 310,70 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2004             259 094,80 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2005             230 969,80 Sk 
Plní sa. 
 

9. V nákladoch na telekomunikácie neprekročiť úroveň roku 2004. Stanovené limity na jed-
notlivé priame   linky a domáce pobočky dôsledne sledovať. Prekročenú finančnú čiastku  
zosobňovať. 

              
Plnenie: 
Skutočnosť k 30.06.1999                        571 948,10 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2000                        760 483,79 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2001                               1 208 129,00 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2002                               1 405 031,23 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2003                               1 452 784,50 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2004                   2 004 057,51 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2005            1 760 562,34 Sk 
Plní sa 
 

10. Počet odoberaných výtlačkov dennej tlače oproti roku 2004 nezvyšovať. 
Plní sa. 
Počet výtlačkov je 13, oproti roku 2004 zníženie o 1 kus / Hospodárske noviny v Múzeu 
Červený Kameň/ 
. 

11. Externé školenia využívať len v odôvodnených prípadoch. 
Plní sa. 



100 

Skutočnosť k 30.06.1999                           52 247,00 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2000                         167 206,05 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2001                           51 005,00 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2002                           49 618,00 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2003                         122 528,00 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2004             260 737,50 Sk 
Skutočnosť k 30.06.2005    68.404,90 Sk 
 

12. Je zakázané nakupovať nadštandartné vybavenie a doplnky do služobných  motorových  
vozidiel ako aj kancelárií. 
Plní sa. 
 

13. Pri komunikácii s jednotlivými špecializovanými organizačnými útvarmi, spolupracujúcimi 
organizáciami, ako i MK SR v maximálne možnej miere využívať prostriedky výpočtovej 
techniky. 

             Plní sa.   
 

 
9. Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za 

hodnotené obdobie, zistené závery a prijaté opatrenia na odstránenie nedostat-
kov. 

 
Vonkajšie kontroly vykonané v roku 2005 v Slovenskom národnom múzeu doku-
mentuje nasledujúca tabuľka: 
 
Názov organizácie Vonkajšia kontrola – inštitúcia, termín, oblasť, výsledok 

SNM - Múzeá Martin           1. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Martine                                                       
 17. – 18. 10. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov 
  

SNM - Múzeum Bojnice       2. Okresné riaditeľstvo H a ZZ Zboru v Prievidzi                                               
 13.5. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Uložené opatrenia boli odstránené do 15.7. 2005 
  

SNM - Múzeum Betliar           3. SIŽP - Inšpektorát životného prostredia Košice 
 20.10. a 23.11. 2005 
 Vypúšťanie odpadových vôd a účinnosť ČOV 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov 
  

SNM - Spišské múzeum  
Levoča       

4. Okresné riaditeľstvo H a ZZ  vLevoči 

 1.2. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Kontrolou neboli zistené nedostatky   
  
 5. Inšpektorát práce Košice   
 9.6. 2005, 13. a 15.6. 2005  
 Pracovnoprávne a mzdové predpisy 
 Kontrolou neboli zistené nedostatky  
  
 6. Územná vojenská správa Košice 
 23.6. 2005 
 Uplatňovanie právnych noriem a predpisov 
 Neboli zistené nedostatky  
  
SNM - Múzeum Červený Ka-

meň                           
7. Okresné riaditeľstvo H a ZZ  Pezinok  

 20. - 25.1. 2005 a 30.1. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Kontrola prijatých opatrení 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov 
  
 8. Slovenský odborový zväz kultúry BA 
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 14.6. 2005 
 Kontrola stavu BOZP 
 Uložené opatrenia boli odstránené 
  
 9. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 
 26.8. 2005 
 Kontrola nelegálnej práce 
 Neboli zistené žiadne nedostatky 
 10. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ Pezinok 
 28.9.- 3.10. 2005 a 29.12. 2005 
 Komplexná kontrola stavu protipožiarnej ochrany  
 Kontrola opatrení 
 Uložené opatrenia boli odstránené 
  
SNM – MBKaH - Hrad Modrý 
Kameň     

11. Okresné riaditeľstvo H a ZZ  V. Krtíš 

 15.2. 2005 a 20.10. 2005 
 Protipožiarna kontrola a kontrola opatrení 
 Uložené opatrenia boli odstránené 
  
SNM – HM Bratislavský hrad               12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  BA 
 25.10. 2005 
 Kontrola hygieny práce 
 Uložených 6 opatrení na odstránenie nedostatkov   
 Termín 28.2. 2006, rozhod. č. RÚZV/51-16628/2005 
  
SNM - GR úsek ekonomiky 
Žižkova 18                            

13. Sociálna  poisťovňa pob. Bratislava 

 12.5. 2005 
 Odvod príspevku na poistenie v nezamestnanosti 
 Rozhod. č. 702-0230032805 zo dňa 16.8.2005 
 Penále 3 541.- Sk 
  
SNM - Múzeum SNR Myjava           14. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ NM n/Váhom  
 21.10. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov   

 
 
 

II. Priebežné hodnotenie plnenia predmetu kontraktu na rok 2005. 
 
Slovenské národné múzeum, v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20.12.2000 nie je povin-
né vypracovať kontrakt s ústredným orgánom štátnej správy, ktorý ho zriaďuje.  
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Záver hodnotenia činnosti a hospodárenia  
Slovenského národného múzea  

v roku 2005 
 
Slovenské národné múzeum v roku 2005 splnilo všetky stanovené úlohy plánu hlavných úloh od-
borných činností a jeho priorít ako aj základných a najnevyhnutnejších úloh v oblasti zabezpečenia 
prevádzky a ekonomiky v stanovenom rozsahu a čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie. 
S prihliadnutím na skutočnosť, že v roku 2003 a taktiež v roku 2004 sa hospodárenie SNM skončilo 
stratou, boli vedením SNM prijaté opatrenia na prísnu reguláciu v oblasti riadenia finančných tokov 
za účelom dosiahnutia minimálne vyrovnaného hospodárenia v roku 2005. Tieto racionalizačné 
opatrenia v spolupôsobení so zvýšeným príspevkom od zriaďovateľa ako aj vyššími vlastnými vý-
nosmi majú za následok, že hospodársky výsledok SNM v roku 2005 bol mierny zisk vo výške 18 
tis. Sk z hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti 478 tis. Sk. Celkový hospodársky výsledok 
Slovenského národného múzea za rok 2005 bol zisk vo výške 496 tis. Sk.  
Tento výsledok je dobrým predpokladom na dosiahnutie jedného zo základných cieľov činnosti 
a hospodárenia pre rok 2006 – vyrovnaný či v lepšom prípade plusový hospodársky výsledok. Na 
druhej strane treba mať neustále na pamäti, že  reálne potreby na vyfinancovanie nákladov na 
činnosť a prevádzku organizácie neustále rastú.  
 
V priebehu celého obdobia roka 2005 Slovenské národné múzeum zabezpečovalo najmä v oblasti 
prevádzky a údržby  iba najnevyhnutnejšie činnosti  a akcie s minimálnymi nákladmi. Takýto stav 
nie je trvalo udržateľný, nakoľko výrazne negatívne vplýva na hlavné odborné činnosti organizácie. 
Zdroje poskytnuté zriaďovateľom a vlastné výnosy v zásade postačovali iba na zabezpečenie zá-
kladných potrieb organizácie – mzdy, odvody, energie, prípadne najnutnejšie opravy 
a odstraňovanie havarijných situácií. Všetky rozvojové aktivity realizované v sledovanom období 
boli hradené z účelových prostriedkov od zriaďovateľa a predstavovali iba malé percento reálne 
potrebných investícií do obnovy či dokonca záchrany hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedič-
stva v správe organizácie. Odsúvanie mnohých nevyhnutných, často už iba  záchranných aktivít  
v tomto smere, v niektorých prípadoch už v blízkom časovom horizonte povedie k vysokým stratám 
či radikálne vyšším potrebným nákladom na odstránenie havárie či zničeniu. Týka sa to aj aktivít, 
ktoré už boli začaté, no z dôvodu nedostatku potrebných zdrojov sa ich oprava či obnova neúmerne 
predlžuje či predražuje.  
 
Slovenské národné múzeum je najväčším správcom nehnuteľného i hnuteľného kultúrneho dedič-
stva v Slovenskej republike. I v roku 2005 jeho vlastné výnosy z hlavnej a vedľajšej činnosti tvoria 
viac ako 33 % celkových ročných nákladov na činnosť. Tento podiel je z hľadiska porovnateľných 
organizácií múzejného typu pôsobiacich v Slovenskej republike ale i v porovnateľných susedných 
krajinách vysoko nadštandartný. Povinnosti a úlohy, ktoré stanovil štát prostredníctvom platnej 
legislatívy a zriaďovacej listiny, v prostredí radikálnych štrukturálnych, hospodárskych a sociálnych 
zmien bude môcť akýkoľvek manažment organizácie realizovať iba za predpokladu razantného na-
výšenia príspevku na štatutárne činnosti organizácie alebo radikálneho prehodnotenia povinností 
a úloh v oblasti rozsahu správy, údržby, prezentácie a podobného hnuteľného a nehnuteľného ná-
rodného kultúrneho dedičstva. Takýto vstup do základnej štruktúry organizácie je možný iba za 
predpokladu jasného stanovenia si priorít a cieľov v strednodobom výhľade v rámci explicitne for-
mulovanej štátnej kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho dedičstva štátu vôbec. Preto SNM víta 
iniciatívu zriaďovateľa na vypracovanie Stratégie rozvoja múzeí a galérií do roku 2010, ktorá by 
bola „cestovnou mapou“ ako v strednodobom horizonte odstrániť nepriaznivý stav predovšetkým 
v oblasti odbornej správy hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva ako majetku štátu, 
ktorý bol múzeám a galériám zverený.  
 
Napriek mnohým pretrvávajúcim negatívam sa podarilo zmeniť tendencie ďalšieho vývoja vo všet-
kých zásadných oblastiach činnosti SNM. Doraz na skvalitňovanie odborných činností viedol ako 
k prechodu na takmer úplnú elektronizáciu dokumentácie o zbierkových predmetoch tak i zlepšeniu 
kvality prezentačných činností či marketingu. Je nepochybné, že koncepcia vedenia SNM pripravo-
vať rozsiahlejšie výstavné projekty prioritne prezentujúce zbierkové fondy inštitúcie, sa vďaka pre-
pojenosti na takmer všetky oblasti múzejných odborných činností (akvizičná činnosť, vedecko-
výskumná činnosť, reštaurovanie a konzervovanie, budovanie odbornej dokumentácie a pod.) stá-
vajú významným nástrojom pre aktivizáciu vnútroinštitucionálnych ľudských zdrojov. Prezentovanie 
zbierkových fondov v divácky príťažlivých konceptoch výstav tak vytvára  pozitívny synergický 
efekt prepojenia hlavných úloh múzea s návštevníkom múzea, a tak má reálny vplyv aj na výnoso-
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vú časť rozpočtu. Zdokonalenie práce s médiami a zavádzanie moderných marketingových postu-
pov v oblasti prezentácie je ďalšou oblasťou, kde sa SNM podaril pozitívny kvalitatívny posun. Pozi-
tívny obraz o činnosti SNM vo verejnosti, ktorý je dôsledkom týchto aktivít má okrem rastúcej náv-
števnosti tiež reálny vplyv na oblasť získavania mimorozpočtových zdrojov, niekedy kryjúcich veľkú 
časť potrebných nákladov spojených s prípravou a realizáciou výstavy či iného projektu.  
 
Činnosť a hospodárenie Slovenského národného múzea v roku 2005 aj vzhľadom na vyššie uvede-
né skutočnosti môžeme preto hodnotiť ako uspokojivú a pri pretrvávaní snahy zriaďovateľa 
o riešenie jeho najvážnejších problémov a iných nastúpených trendov  aj s pozitívnymi vyhliadkami 
roka 2006. 
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6. 6. Personálne otázky 
 
Slovenské národné múzeum malo v roku 2005  stanovený orientačný limit zamestnan-
cov: 

 
 
 
 
 

 
Slovenské národné múzeum sa v priebehu roka 2005 snažilo znížiť stanovený orientačný limit za-
mestnancov rôznymi opatreniami napriek skutočnosti, že veľká  kumulácia pracovných činností 
a maximálna vyťaženosť zamestnancov sa  nepriaznivo odráža v kvalite výkonov u niektorých za-
mestnancov. Napriek skutočnosti, že v SNM došlo v roku 2005 k nárastu priemernej mesačnej 
mzdy na 15 155,- Sk, ešte stále SNM zaostáva za priemernou mesačnou mzdou v SR, čo má za 
následok odliv množstva najschopnejších zamestnancov SNM do iných sfér národného hospodár-
stva s vyššou mzdou.  
 
SNM z dôvodu nízkeho rozpočtu na mzdy zamestnancov každým rokom pristupuje k radikálnym 
zmenám, či už k znižovaniu stavu zamestnancov, kumulácií funkcií a podobne.  Má to negatívny 
dopad na veľkú fluktuáciu zamestnancov, čoho dôsledkom je veľká pracovná vyťaženosť trvalých 
zamestnancov. Z uvedených dôvodov v SNM stále postráda  určité pracovné pozície, ktoré by za-
bezpečovali činnosti súvisiace s marketingom, so získavaním finančných prostriedkov z rôznych 
fondov, prácu informačného a pod. 

 
 
 
Vývoj priemerného prepočítaného stavu zamestnancov v SNM: 
priemerný pre-

počítaný 
stav 

2001 2002 2003 2004 2005 

392 461,5 456 451  
450,4 

        
 
Vývoj priemernej mesačnej mzdy v SNM v Sk : 

priemerná 
mzda 

 

2001 2002 2003 2004 2005 

10 461,- 12 237,- 12 800,- 12 653,   
15 155,- 

Pre porovnanie uvádzame: 
Priemerná mzda v organizáciách kultúry v pôsobnosti MK za rok 2004  16 228,- Sk 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve SR za ¾ roka 2005                16 816,- Sk 

 
 

08.2.0.6- Múzeá a galérie 
08.2.0.8- Národnostná kultúra 

      411 zamestnancov 
        51 zamestnancov 

Spolu         462 zamestnancov 
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Organizačná štruktúra SNM v roku 2005: 
        organizačná zložka stav zamestnancov 

(priem. prepočítaný) 
17. Riaditeľstvo SNM     62,1  
18. SNM-Historické múzeum Bratislava 45,2  

b. Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry  1,4  
19. SNM-Archeologické múzeum Bratislava    17,3  
20. SNM-Prírodovedné múzeum Bratislava    28,0  
21. SNM- Slovenských národných rád  Myjava   5,0  
22. SNM-Hudobné múzeum Bratislava 19,7  
23. SNM-Múzeá v Martine 68,2  

c. Dokumentačné centrum českej kultúry   1,5  
d. Dokumentačné centrum rómskej kultúry   1,7  

24. SNM-Múzeum Červený Kameň  31,0  
25. SNM-Múzeum Bojnice   40,7  
26. SNM-Múzeum Betliar   41,4  
27. SNM-Múzeum Levoča   29,9  
28. SNM-Múzeum Modrý Kameň  11,6  
29. SNM-Múzeum židovskej kultúry Bratislava   9,9  
SNM-Múzeum kultúry Karpatských Nemcov Bratislava                    

5,0                
 

30. SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava 6,8  
31. SNM-Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry Svidník  24,0  
SPOLU  450,4  

 
 
Personálny rozvoj 
(fyzický stav zamestnancov) 

Odbor:  VH: V: ÚS: SO: Z: Spolu: 
Prírodné vedy Geológia 0 5 0 0 0 5 

Biológia 2 6 0 0 0 8 
 Iné prírodné vedy 0 4 0 0 0 4 
Technické vedy  0 1 1 0 0 2 
Spoločenské História 3 30 0 0 0 33 
vedy Archeológia 2 8 0 0 0 10 
 Etnografia 3 21 0 0 0 24 
 Literárne 0 1 0 0 0 1 
 Hudobné 0 7 0 0 0 7 
 Výtvarné 0 6 0 0 0 6 
 Iné spoločenské 

vedy 
2 17 0 0 0 19 

Kurátori 12 106 1 0 0 119 
Lektori 0 6 23 2 0 31 
Dokumentátori 0 10 19 0 0 29 
Knihovníci 0 4 5 0 0 9 
Reštaurátori 0 6 6 0 1 13 
THP 0 19 51 7 2 79 
Konzervátori 0 0 9 2 0 11 
Preparátori 0 1 5 0 0 6 
Fotografi 0 0 3 0 0 3 
Ostatní 2 14 57 59 33 165 
Spolu 14 166 179 70 36 465 

Legenda:   VH – zamestnanci s vedeckou hodnosťou 
                  V – zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 
                  US – zamestnanci s úplným stredným vzdelaním 
                  SO – zamestnanci so stredným odborným vzdelaním 
                   Z – zamestnanci so základným vzdelaním         
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Všeobecné vzdelávacie aktivity   
 
V SNM sú vytvárané také pracovnoprávne podmienky pre zamestnancov, aby mohla byť maximálne 
využitá ich odborná schopnosť. Okrem možnosti zvyšovania si kvalifikácie formou vysokoškolského 
štúdia, získavania vedeckých hodností a pod., SNM organizovalo množstvo seminárov, konferencií 
a iných vzdelávacích aktivít súvisiacich  priamo s ich profesijnou činnosťou. Navyše sa organizovali 
školenia na dokonalé zvládnutie výpočtovej techniky a jednodňové školenia, ktorých sa zúčastnili 
prevažne zamestnanci, ktorí pracujú v oblasti nových právnych predpisov: Zákon o sociálnom pois-
tení, Zákon o štátnej pokladnici, Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zá-
kon o správe majetku štátu, Zákon o verejnom obstarávaní a pod. 
 
V SNM si v roku 2005 zvyšovalo kvalifikáciu:   39 zamestnancov 
Školení z oblasti výpočtovej techniky sa zúčastnilo:  52 zamestnancov 
Školení z oblasti pracovno-právnych predpisov sa zúčastnilo: 56 zamestnancov 
 
Slovenské národné múzeum venovalo aj v  roku 2005  zvýšenú pozornosť tzv. „druhej gramotnos-
ti“ zamestnancov SNM. Pokračovalo sa v realizácii vnútropodnikového projektu zameraného na 
zvládnutie výpočtovej techniky. Všetci užívatelia výpočtovej techniky boli zapojení do vnútropodni-
kového cyklu školení, ktoré boli zamerané na zvládanie najpoužívanejších softwarov.  
V Snahe o zlepšenie vnútroinštitucionálnej komunikácie, zabezpečenia vnútornej informovanosti 
medzi všetkými zložkami riadenia a zlepšenia organizácie práce sa pokračovalo v školeniach pre 
prácou s IS SNM - vnútorným informačný systémom.  
 
Aktivity SNM pre vlastných zamestnancov v oblasti vzdelávania boli realizované v niekoľkých  sme-
roch, pričom boli rešpektované v plnej miere aj platné právne predpisy, ktoré prikazujú zamestná-
vateľovi zoznámiť svojich zamestnancov so základnými predpismi pri bezpečnosti pri práci, pri 
ochrane zdravia, so základmi požiarnej ochrany.  
 
I. Školenia k všeobecným právnym predpisom  

1. Všetci novoprijatí  zamestnanci prešli vstupným školením, zameraným na otázky bezpeč-
nosti pri práci, ochrany  zdravia a základmi protipožiarnej ochrany 

2. V roku 2005 bolo vo všetkých špecializovaných múzeách SNM vykonané cyklické školenie 
BOZP. 

 
II. Zvyšovanie počítačovej gramotnosti zamestnancov bolo orientované: 

1. na všeobecnú počítačovú gramotnosť – dokončené cyklické školenia k základom počítačovej 
gramotnosti 

2. využívanie INTRANETU vo vnútornom riadení SNM – pre vedúcich zamestnancov SNM  
3. Školenia k uplatňovaniu systému CEMUZ  a ESEZ – pre dokumentátorov a kurátorov  špe-

cializovaných múzeí SNM   
4. Školenia pre pracovníkov Útvaru ekonomiky k používaniu ekonomických softwarov  

 
 

 
Odborné vzdelávacie aktivity 
 
Slovenské národné múzeum v roku 2005 venovalo zvýšenú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu svojich 
zamestnancov. Zároveň SNM ako ústredné metodické, odborno-konzultačné a vzdelávacie pracovi-
sko organizovalo vzdelávacie a školiace aktivity aj pre zamestnancov ostatných múzeí v SR.   
 
I. Školenia a odborné semináre k novým právnym predpisom pre oblasť múzejníctva naj-

mä  k novele Vyhlášky MK SR č. 342/1998  o odbornej správe múzejných zbierkových predme-
tov a galerijných zbierkových predmetov – január – február 2005 – celkovo školenia absolvova-
lo 75 zamestnancov SNM  
Organizátor: SNM – Muzeologický kabinet  

 
 
Il. Odborné semináre k ostatným múzejným činnostiam  

- seminár Ochrana kultúrneho dedičstva VIII – Fórum konzervátora  - SNK Martin - seminár 
absolvovalo za SNM 12 zamestnancov  

Organizátor: SNM – Muzeologický kabinet  
- konferencia Historik v múzeu – máj 2005 – na konferencii sa zúčastnilo 25 zamestnancov 

SNM  
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      Organizátor: SNM – Muzeologický kabinet v spolupráci s FF UK Bratislava  
- odborný seminár Ochrana duševného vlastníctva a uplatňovanie autorských práv v praxi 

múzeí a galérií – december 2005  
      Organizátor: SNM – Muzeologický kabinet v spolupráci s LITA. Autorská agentúra  

- Medzinárodné sympózium „Význam múzeí v regióne“- marec 2005 – účasť za SNM 10    
zamestnanci 

      Organizátor SNM- Múzeá v Martine v rámci medzinárodného projektu Kultúra 2000 
 
lll. Vzdelávacie aktivity iných inštitúcií – projekt Bližšie k múzeu – dlhodobý  

- (štvorročný) vzdelávací projekt pre pracovníkov múzeí – za SNM – 4 zamestnanci  
      Organizátor: Nadácia Centrum súčasného umenia 
  
Slovenské národné múzeum sa snaží udržať znížený počet zamestnancov poberajúcich starobný 
dôchodok, aj keď určité činnosti vykonávané v SNM sme nútení obsadzovať práve poberateľmi sta-
robného dôchodku, či už z dôvodu nízkeho platového ohodnotenia alebo monotónnej práce, ktorú 
má zamestnanec vykonávať. Zároveň sa snažíme udržať vekovú hranicu zamestnancov prijímaním 
absolventov stredných či vysokých škôl na uvoľnené miesta.  
 
SNM zamestnávalo v roku:  
 
2002 60 poberateľov starobného dôchodku 
2003 36 poberateľov starobného dôchodku 
2004 37 poberateľov starobného dôchodku 
2005 39 poberateľov starobného dôchodku 
 
 
Priemerná veková hranica zamestnancov SNM: 
 
2002 priemerný vek  v SNM  45 rokov 
2003 priemerný vek  v SNM  43 rokov 
2004 priemerný vek  v SNM  45 rokov 
2005 priemerný vek  v SNM  46 rokov 
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7.7 Hlavné ciele a prehľad ich plnenia  
 
Akvizičná činnosť múzea – tvorba zbierkového fondu 
Jednou zo štatutárnych činnosti Slovenského národného múzea je akvizičná činnosť, ktorej hlav-
ným poslaním je nadobúdanie súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva - zbierkových predmetov 
v zmysle stanovenej  profilácie a špecializácie. Pri realizácii tejto činnosti  využívali  špecializované 
múzeá SNM všetky spôsoby nadobúdania zbierkových predmetov – darom, vlastným výskumom, 
nákupom a zberom. Nákup zbierok sa realizoval, podobne ako v predchádzajúcich rokoch z pride-
lenej účelová dotácia z MK SR  z programu Rozvoj kultúry – akvizičná činnosť – 02 C16. Objem 
pridelených finančných prostriedkov bol oproti roku 2004 navýšený a dosiahol spolu výšku 4 000 
tis. Sk, z toho na nákup zbierok pre múzeá národnostných a etnických menšín bolo minutých 1 600 
tis. Sk. Aj vďaka tomu SNM získalo do zbierok hodnotné súbory a zbierkové predmety.  Medzi naj-
významnejšie akvizície získané kúpou nepochybne patria nákupy SNM- Hudobného múzea – nákup 
pozostalosti rodiny Albrechtovcov – II. etapa,  SNM – Múzeá v Martine – nákup pozostalosti po 
fotografovi M. Martinčekovi, SNM-Múzeum Bojnice – obraz – olej na plátne J. Cauczik, Podobizeň 
kežmarskej meštianky,  SNM - Múzea židovskej kultúry na Slovenku - Tóra pochádzajúcu  z oblasti 
východného Slovenska, synagogálne textílie, ako aj drobné judaiká, z ktorých vyniká ukazovadlo 
na Tóru v tvare striebornej ruky. Vlastnou výskumnou činnosťou rozšírilo zbierkový fond  najmä 
Archeologické múzeum – poklad strieborných mincí vo Sv. Jure,  Prírodovedné múzeum, ktoré 
vlastný výskum orientovalo podľa potrieb príprav II. časti expozície o biodiverzite. Zbierkové pred-
mety darom vo väčšom počte získali Múzeá v Martine, Historické múzeum, Múzeum  židovskej kul-
túry.   

V roku 2005 bol zaznamenaný takýto nárast zbierkového fondu  - bolo získaných 1711 prí-
rastkových  čísiel, čo predstavuje 40 760 kusov zbierkových predmetov -  kúpou bolo získaných 
12 213  ks zbierkových predmetov.  
 
Akvizičná činnosť Slovenského národného múzea – komplexná 
tabuľka 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Archeológia 29 373 8 104 17 20 4 249 0 0 
História 551 3 681 210 251 287 3 369 52 59 12 267 
Národopis 455 469 1 1 338 349 116 119 0 0 
Dejiny umenia 20 20 0 0 19 19 1 1 0 0 
Dejiny hudby 117 2 058 0 0 114 1 991 3 67 0 0 
Numizmatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iné spoločenské vedy 185 202 0 0 143 156 9 9 0 0 
Spoločenské vedy spolu 1 357 6 803 219 356 918 5 904 185 504 12 267 
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 7 67 3 4 2 7 2 56 0 0 
Paleontológia 313 2 913 18 482 4 2 140 290 291 0 0 
Botanika 17 1 310 10 657 5 623 2 30 0 0 
Zoológia 15 29 628 11 26 087 2 3 539 2 2 0 0 
Antropológia 2 39 2 39 0 0 0 0 0 0 
Prírodné vedy spolu 354 33 

957 
44 27 

269 
13 6 309 296 379 0 0 

Prírastky spolu 1 711 40 
760 

263 27 
625 

931 12 
213 

481 883 12 267 
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Akvizičná činnosť Slovenského národného múzea – jednotlivé 
múzeá 
SNM - Archeologické múzeum 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Archeológia 29 373 8 104 17 20 4 249 0 0 
Spoločenské vedy spolu 29 373 8 104 17 20 4 249 0 0 
Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 29 373 8 104 17 20 4 249 0 0 

SNM - Historické múzeum 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

História 288 341 191 214 82 107 13 18 2 2 
Národopis 12 15 1 1 4 4 7 10 0 0 
Dejiny umenia 11 11 0 0 11 11 0 0 0 0 
Numizmatika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iné spoločenské vedy 18 19 0 0 18 19 0 0 0 0 
Spoločenské vedy spolu 329 386 192 215 115 141 20 28 2 2 
Prírastky spolu 329 386 192 215 115 141 20 28 2 2 

SNM - Hudobné múzeum 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Dejiny hudby 117 2 058 0 0 114 1 991 3 67 0 0 
Spoločenské vedy spolu 117 2 058 0 0 114 1 991 3 67 0 0 
Prírastky spolu 117 2 058 0 0 114 1 991 3 67 0 0 

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Spoločenské vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mineralógia - petrografia 4 63 0 0 2 7 2 56 0 0 
Paleontológia 6 2 241 1 99 4 2 140 1 2 0 0 
Botanika 17 1 310 10 657 5 623 2 30 0 0 
Zoológia 3 136 1 96 1 39 1 1 0 0 
Antropológia 2 39 2 39 0 0 0 0 0 0 
Prírodné vedy spolu 32 3 789 14 891 12 2 809 6 89 0 0 
Prírastky spolu 32 3 789 14 891 12 2 809 6 89 0 0 

SNM – Múzeá v Martine  
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

História 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Národopis 229 233 0 0 147 151 82 82 0 0 
Iné spoločenské vedy 117 117 0 0 114 114 3 3 0 0 
Spoločenské vedy spolu 347 351 0 0 261 265 86 86 0 0 
Mineralógia - petrografia 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 
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 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 
prevod: 

Odbor:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  

Paleontológia 307 672 17 383 0 0 289 289 0 0 
Zoológia 11 29 491 10 25 991 1 3 500 0 0 0 0 
Prírodné vedy spolu 321 30 

167 
30 26 

378 
1 3 500 289 289 0 0 

Prírastky spolu 668 30 
518 

30 26 
378 

262 3 765 375 375 0 0 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Národopis 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Iné spoločenské vedy 50 66 0 0 11 23 6 6 0 0 
Spoločenské vedy spolu 51 67 0 0 11 23 7 7 0 0 
Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 51 67 0 0 11 23 7 7 0 0 

SNM - Múzeum Betliar 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Spoločenské vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zoológia 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Prírodné vedy spolu 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Prírastky spolu 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

SNM - Múzeum Bojnice 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Dejiny umenia 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
Spoločenské vedy spolu 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
Prírastky spolu 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Dejiny umenia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
Spoločenské vedy spolu 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

História 34 81 0 0 34 81 0 0 0 0 
Národopis 43 43 0 0 43 43 0 0 0 0 
Dejiny umenia 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
Spoločenské vedy spolu 79 126 0 0 79 126 0 0 0 0 
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 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 
prevod: 

Odbor:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  prír. 
č.:  

ks:  

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 79 126 0 0 79 126 0 0 0 0 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

História 26 28 0 0 26 28 0 0 10 30 
Národopis 37 43 0 0 37 43 0 0 0 0 
Dejiny umenia 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 
Spoločenské vedy spolu 65 73 0 0 64 72 1 1 10 30 
Prírastky spolu 65 73 0 0 64 72 1 1 10 30 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

História 2 2 0 0 2 2 0 0 0 235 
Národopis 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 
Spoločenské vedy spolu 12 12 0 0 2 2 10 10 0 235 
Prírastky spolu 12 12 0 0 2 2 10 10 0 235 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
História 118 3 114 19 37 99 3 077 0 0 0 0 
Národopis 94 95 0 0 94 95 0 0 0 0 
Spoločenské vedy spolu 212 3 209 19 37 193 3 172 0 0 0 0 
Prírastky spolu 212 3 209 19 37 193 3 172 0 0 0 0 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

História 54 84 0 0 44 74 10 10 0 0 
Spoločenské vedy spolu 54 84 0 0 44 74 10 10 0 0 
Prírastky spolu 54 84 0 0 44 74 10 10 0 0 

SNM - Spišské múzeum 
 Prírastky: Vlastný zber: Kúpa: Dar: Výmena - 

prevod: 
Odbor:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  prír. 

č.:  
ks:  

História 28 30 0 0 0 0 28 30 0 0 
Národopis 29 29 0 0 13 13 16 16 0 0 
Dejiny umenia 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 
Spoločenské vedy spolu 59 61 0 0 15 15 44 46 0 0 
Prírastky spolu 59 61 0 0 15 15 44 46 0 0 
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Odborná evidencia zbierkového fondu 
Odbornou evidenciou zbierkových predmetov, ktorá je aj majetkovým dokladom o existencii zbier-
kových predmetov, sa vytvárajú predovšetkým podmienky na ďalšie využívanie zbierkových pred-
metov v podmienkach múzejnej praxe, a to predovšetkým v oblasti vedeckého skúmania zbierok, 
ale aj v prezentačnej činnosti – pri tvorbe stálych expozícií, výstav, edičnej činnosti.  Z uvedeného 
dôvodu sa realizácii odbornej evidencie venovala v SNM v uplynulom roku mimoriadna pozornosť, 
ktorá sa zameriavala dvomi smermi – na dôsledné dodržiavanie právnych predpisov pre oblasť 
odbornej evidencie zbierok (Vyhláška MK SR č. 342/1998 o odbornej správe múzejných zbierko-
vých predmetov.... v znení neskorších predpisov) , no predovšetkým na zabezpečenie dostup-
nosti  údajov o zbierkových predmetov a zlepšenie ich kvality. V múzeách  SNM sa zinten-
zívnili práce pri  elektronickom spracovávaní zbierkových predmetov. Vo všetkých špeciali-
zovaných múzeách SNM sa prešlo  na modul ESEZ systému CEMUZ,  čo bolo spojené aj 
s niekoľkými opatreniami pri jeho aplikácii. Oddelenie informatiky SNM  realizovalo v rámci skvalit-
nenia a urýchlenia implementácie ESEZu predovšetkým tieto činnosti: konfiguráciu systémov podľa 
potrieb jednotlivých špecializovaných múzeí a pridelených licencií, konverziu dát zo systémov BACH 
a AMIS do prenosného formátu xml, import dát do databázy AiP Safe, ošetrenie importovaných 
dát, export dát do CEMUZ. Zároveň sa uskutočnili školenia a tréningy pre prácu s ESEZ a CEMUZ.  
Súčasťou skvalitňovania odbornej evidencie zbierkových predmetov bolo aj dôraz sa vytváranie 
obrazových záznamov zbierkových predmetov najmä v digitalizovanej podobe.   
K 31. 12. 2005 bolo v zbierkovom fonde SNM zaevidovaných 430 436 prírastkových čísiel, čo je 
3 532 831 kusov zbierkových predmetov, skatalogizovaných bolo 3 500 680 ks zbierkových pred-
metov.   
 
Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov  
– komplexný prehľad za SNM 
 

 V knihe prírastkov zae-
vidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Archeológia 134 353 174 223 168 262 170 778 0 0 
História 66 867 159 443 94 669 152 633 0 6 
Národopis 130 546 145 356 130 129 141 924 0 0 
Dejiny umenia 40 389 48 765 38 544 45 662 1 1 
Dejiny hudby 5 978 111 809 101 555 107 156 0 0 
Numizmatika 6 823 97 226 114 265 115 165 0 0 
Iné spoločenské vedy 30 720 37 265 30 045 32 619 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

415 676 774 087 677 469 765 937 1 7 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 
Geológia 748 926 744 922 0 0 
Mineralógia - petrografia 2 237 25 469 24 101 25 227 0 0 
Paleontológia 1 405 390 124 27 258 371 977 0 0 
Botanika 854 476 083 847 476 070 0 0 
Zoológia 9 325 1 857 776 18 735 1 850 666 0 0 
Antropológia 190 8 354 8 869 9 869 0 0 
Prírodné vedy spolu 14 759 2 758 732 80 554 2 734 731 0 0 
Zbierky spolu 430 436 3 532 831 758 024 3 500 680 1 7 

 
Stav odbornej evidencie zbierkových predmetov  
– jednotlivé múzeá 
SNM - Archeologické múzeum 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Archeológia 112 056 149 281 146 239 146 239 0 0 
Spoločenské vedy spo- 112 056 149 281 146 239 146 239 0 0 
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 V knihe prírastkov zae-
vidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
lu 
Zbierky spolu 112 056 149 281 146 239 146 239 0 0 

SNM - Historické múzeum 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
História 22 298 66 192 57 463 73 456 0 0 
Národopis 18 255 26 295 24 285 24 810 0 0 
Dejiny umenia 14 143 19 348 14 589 18 191 0 0 
Numizmatika 4 557 92 026 112 051 112 089 0 0 
Iné spoločenské vedy 1 706 1 947 1 930 2 330 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

60 959 205 808 210 318 230 876 0 0 

Zbierky spolu 60 959 205 808 210 318 230 876 0 0 

SNM - Hudobné múzeum 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Dejiny hudby 4 604 103 223 101 555 101 555 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

4 604 103 223 101 555 101 555 0 0 

Zbierky spolu 4 604 103 223 101 555 101 555 0 0 

SNM - Prírodovedné múzeum 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Spoločenské vedy spo-
lu 

0 0 0 0 0 0 

Mineralógia - petrografia 1 278 24 233 23 145 23 995 0 0 
Paleontológia 854 388 178 27 056 371 704 0 0 
Botanika 763 462 727 756 462 714 0 0 
Zoológia 4 186 1 570 539 13 597 1 563 429 0 0 
Antropológia 190 8 354 8 869 9 869 0 0 
Prírodné vedy spolu 7 271 2 454 031 73 423 2 431 711 0 0 
Zbierky spolu 7 271 2 454 031 73 423 2 431 711 0 0 

SNM – Múzeá v Martine  
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Archeológia 18 231 18 232 18 229 18 380 0 0 
História 13 161 15 919 13 068 15 822 0 0 
Národopis 98 500 100 417 98 302 100 197 0 0 
Dejiny umenia 13 511 13 508 13 493 13 497 0 0 
Numizmatika 414 847 414 847 0 0 
Iné spoločenské vedy 9 596 13 707 9 185 10 574 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

153 413 162 630 152 691 159 317 0 0 

Geológia 748 926 744 922 0 0 
Mineralógia - petrografia 959 1 236 956 1 232 0 0 
Paleontológia 509 945 202 273 0 0 
Botanika 91 13 356 91 13 356 0 0 
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 V knihe prírastkov zae-
vidované: 

Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Zoológia 4 870 286 959 4 870 286 959 0 0 
Prírodné vedy spolu 7 177 303 422 6 863 302 742 0 0 
Zbierky spolu 160 590 466 052 159 554 462 059 0 0 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Archeológia 2 443 4 990 2 277 4 545 0 0 
História 250 505 192 418 0 0 
Národopis 908 1 096 569 761 0 0 
Dejiny umenia 73 86 70 83 0 0 
Numizmatika 39 2 397 7 293 0 0 
Iné spoločenské vedy 3 521 5 447 3 033 3 551 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

7 234 14 521 6 148 9 651 0 0 

Dejiny techniky 1 12 1 12 0 0 
Paleontológia 42 1 001 0 0 0 0 
Prírodné vedy spolu 42 1 001 0 0 0 0 
Zbierky spolu 7 277 15 534 6 149 9 663 0 0 

SNM - Múzeum Betliar 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Archeológia 154 251 154 251 0 0 
História 3 696 9 623 3 612 9 496 0 0 
Národopis 5 5 5 5 0 0 
Dejiny umenia 989 1 163 989 1 163 0 0 
Numizmatika 21 90 21 90 0 0 
Iné spoločenské vedy 14 176 14 176 14 176 14 176 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

19 041 25 308 18 957 25 181 0 0 

Zoológia 269 278 268 278 0 0 
Prírodné vedy spolu 269 278 268 278 0 0 
Zbierky spolu 19 310 25 586 19 225 25 459 0 0 

SNM - Múzeum Bojnice 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Dejiny umenia 4 288 5 650 5 082 5 650 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

4 288 5 650 5 082 5 650 0 0 

Zbierky spolu 4 288 5 650 5 082 5 650 0 0 

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
História 11 052 11 052 10 746 10 746 0 0 
Dejiny umenia 2 732 2 743 2 670 2 670 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

13 784 13 795 13 416 13 416 0 0 

Zbierky spolu 13 784 13 795 13 416 13 416 0 0 
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SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
História 945 2 281 2 211 2 200 0 0 
Národopis 914 2 338 2 242 2 237 0 0 
Dejiny umenia 326 625 624 623 0 0 
Numizmatika 15 18 15 18 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

2 200 5 262 5 092 5 078 0 0 

Zbierky spolu 2 200 5 262 5 092 5 078 0 0 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
História 247 270 152 167 0 0 
Národopis 241 332 37 37 0 0 
Dejiny umenia 70 70 11 11 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

558 672 200 215 0 0 

Zbierky spolu 558 672 200 215 0 0 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
História 7 787 43 738 0 31 193 0 6 
Národopis 7 005 9 922 0 8 955 0 0 
Dejiny umenia 3 236 4 482 0 2 689 1 1 
Dejiny hudby 1 374 8 586 0 5 601 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

19 402 66 728 0 48 438 1 7 

Zbierky spolu 19 402 66 728 0 48 438 1 7 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
História 1 175 2 720 1 000 2 025 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

1 175 2 720 1 000 2 025 0 0 

Zbierky spolu 1 175 2 720 1 000 2 025 0 0 

SNM - Spišské múzeum 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Archeológia 1 467 1 467 1 361 1 361 0 0 
História 3 297 3 408 3 266 3 375 0 0 
Národopis 2 371 2 442 2 342 2 413 0 0 
Dejiny umenia 964 1 033 959 1 028 0 0 
Numizmatika 1 759 1 830 1 739 1 810 0 0 
Iné spoločenské vedy 980 1 199 980 1 199 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

10 838 11 379 10 647 11 186 0 0 

Zbierky spolu 10 838 11 379 10 647 11 186 0 0 
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SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 V knihe prírastkov zae-

vidované: 
Skatalogizované: Úbytok v danom roku: 

Odbor:  prír. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  evid. č.:  ks:  
Archeológia 2 2 2 2 0 0 
História 2 959 3 735 2 959 3 735 0 0 
Národopis 2 347 2 509 2 347 2 509 0 0 
Dejiny umenia 57 57 57 57 0 0 
Numizmatika 18 18 18 18 0 0 
Iné spoločenské vedy 741 789 741 789 0 0 
Spoločenské vedy spo-
lu 

6 124 7 110 6 124 7 110 0 0 

Zbierky spolu 6 124 7 110 6 124 7 110 0 0 

 
Ochrana zbierkového fondu  

A. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU - ZABEZPEČENIE EPS A EZS 
SNM v záujme ochrany a zachovania zbierkových predmetov vynakladá veľké úsilie na ich vše-
obecnú ochranu  a odbornú ochranu. V rámci všeobecnej ochrany sú priestory, kde sa nachádzajú 
zbierkové predmety,  chránené EZS a EPS. Stav elektronickej ochrany  zbierkových predmetov 
nemožno považovať za celkom vyhovujúci, keďže mnohé priestory, vrátane depozitárov, expozič-
ných a výstavných priestorov, nemajú inštalované EZS a EPS, čo zvyšuje riziko jednak odcudzenia 
zbierkových predmetov, jednak riziko ich poškodenia pri požiari. Zlepšenie vybavenosti elektronic-
kými zabezpečovacími systémami v niektorých objektoch je spojené s komplexnou rekonštrukciou 
objektov. V roku 2005 sa oproti minulosti zlepšilo zabezpečenie EZS v SNM – PM (expozícia geoló-
gie a mineralógie a pripravovaná expozícia svetovej biodiverzity), SNM – MKKN – celý objekt, SNM 
– MKMS (nová expozícia Kálmána Mikzsátha v Sklabinej).  
   

Priestory SNM  Plocha [m2]    
Expozičné priestory:   193 487,90   
Výstavné priestory:   10 926,70   
Depozitárne priestory:   12 189,10   
Pracovne:   4 588,90   
Prednáškové miestnosti:  1 144,90   
Dielne a laboratória:   1 672,00   
Iné priestory:   25 016,00   
Spolu:   249 025, 50 m2 

Slovenské národné múzeum - riaditeľstvo 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 0,00   
Výstavné priestory: 1 900,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 0,00   
Pracovne: 0,00   
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 0,00   
Iné priestory: 0,00   
Spolu: 1 900,00  

SNM - Archeologické múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 0,00   
Výstavné priestory: 824,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 608,00 áno áno 
Pracovne: 285,00 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 49,00 áno áno 
Dielne a laboratória: 180,00 áno áno 
Iné priestory: 126,00 áno áno 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Spolu: 2 072,00  

SNM - Historické múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 100,00 áno áno 
Výstavné priestory: 4 365,00 nie čiastočne 
Depozitárne priestory: 1 500,00 nie áno 
Pracovne: 831,00 nie áno 
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 227,00 nie áno 
Iné priestory: 2 769,00 áno čiastočne 
Spolu: 9 792,00  

SNM - Hudobné múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 160,00 nie čiastočne 
Výstavné priestory: 729,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 696,00 nie čiastočne 
Pracovne: 247,00 čiastočne čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 60,00 áno áno 
Dielne a laboratória: 60,00 nie áno 
Iné priestory: 1 070,00 áno áno 
Spolu: 3 022,00  

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 892,00 áno čiastočne 
Výstavné priestory: 0,00  čiastočne 
Depozitárne priestory: 1 667,00 áno áno 
Pracovne: 310,00 áno nie 
Prednáškové miestnosti: 190,00 áno nie 
Dielne a laboratória: 147,00 áno áno 
Iné priestory: 96,00 áno nie 
Spolu: 4 302,00  

SNM – Múzeá v Martine  
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 172 244,00 čiastočne áno 
Výstavné priestory: 1 075,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 2 068,00 áno áno 
Pracovne: 861,00 čiastočne čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 192,00 čiastočne čiastočne 
Dielne a laboratória: 359,00 áno áno 
Iné priestory: 2 413,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 179 212,00  

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 374,00 nie áno 
Výstavné priestory: 176,00 nie áno 
Depozitárne priestory: 121,00 nie áno 
Pracovne: 120,00 nie áno 
Prednáškové miestnosti: 40,00 nie áno 
Dielne a laboratória: 24,00 nie nie 
Iné priestory: 1 410,00 nie áno 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Spolu: 3 265,00  

SNM - Múzeum Betliar 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 5 100,00 čiastočne áno 
Výstavné priestory: 164,50 nie áno 
Depozitárne priestory: 320,70 nie áno 
Pracovne: 450,00 nie áno 
Prednáškové miestnosti: 89,50 nie áno 
Dielne a laboratória: 296,00 nie áno 
Iné priestory: 4 937,50 nie čiastočne 
Spolu: 11 358,20  

SNM - Múzeum Bojnice 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 2 870,00 áno áno 
Výstavné priestory: 600,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 647,00 áno áno 
Pracovne: 609,00 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 115,00 áno áno 
Dielne a laboratória: 237,00 áno áno 
Iné priestory: 6 025,00 áno áno 
Spolu: 11 103,00  

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 2 051,20 áno áno 
Výstavné priestory: 513,50 áno áno 
Depozitárne priestory: 3 341,00 áno áno 
Pracovne: 207,10 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 41,70 nie nie 
Dielne a laboratória: 0,00 nie nie 
Iné priestory: 1 177,20 čiastočne čiastočne 
Spolu: 7 331,70  

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 103,50 áno áno 
Výstavné priestory: 0,00   
Depozitárne priestory: 37,40 áno áno 
Pracovne: 61,20 áno nie 
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 0,00   
Iné priestory: 251,00 áno nie 
Spolu: 453,10  

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 605,20 áno áno 
Výstavné priestory: 170,70 áno áno 
Depozitárne priestory: 70,00 čiastočne čiastočne 
Pracovne: 142,60 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 113,70 áno áno 
Dielne a laboratória: 0,00 nie nie 
Iné priestory: 427,30 čiastočne čiastočne 
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 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Spolu: 1 529,50  

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 640,00 áno áno 
Výstavné priestory: 114,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 73,00 áno áno 
Pracovne: 43,00 áno áno 
Prednáškové miestnosti: 84,00 áno áno 
Dielne a laboratória: 25,00 áno áno 
Iné priestory: 1 135,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 2 114,00  

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 3 174,00 čiastočne čiastočne 
Výstavné priestory: 195,00 áno áno 
Depozitárne priestory: 400,00 nie nie 
Pracovne: 150,00 nie nie 
Prednáškové miestnosti: 120,00 áno nie 
Dielne a laboratória: 60,00 nie nie 
Iné priestory: 950,00 nie nie 
Spolu: 5 049,00  

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 205,00 čiastočne áno 
Výstavné priestory: 0,00   
Depozitárne priestory: 78,00 áno áno 
Pracovne: 74,00 čiastočne čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 0,00   
Dielne a laboratória: 13,00 nie nie 
Iné priestory: 132,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 1 502,00  

SNM - Spišské múzeum 
 Plocha [m2]: EPS: EZS: 
Expozičné priestory: 1 969,00 čiastočne čiastočne 
Výstavné priestory: 100,00 čiastočne čiastočne 
Depozitárne priestory: 562,00 čiastočne čiastočne 
Pracovne: 198,00 áno čiastočne 
Prednáškové miestnosti: 50,00 čiastočne čiastočne 
Dielne a laboratória: 44,00 áno áno 
Iné priestory: 2 097,00 čiastočne čiastočne 
Spolu: 5 020,00  

 
B. Odborná ochrana zbierkového fondu  

Súčasťou procesu uchovávania zbierkových predmetov je aj systém odbornej ochrany zbierkových 
predmetov v múzeách, ktorý je zložený z uloženia zbierok v depozitároch a z odborného ošetrenia 
konzervovaním, preparovaním a reštaurovaním.  Situácia v tejto oblasti nie je v podmienkach SNM 
optimálna. 
1. Stav a technické vybavenie depozitárov.                                                                                
Hoci SNM disponuje veľkou výmerou depozitárov (najviac v SR) – niekoľko tisíc m2 –  je ich súčas-
ná kapacita nedostatočná. Príčinou tohto stavu sú jednak historicky nedostatočné kapacity depozi-
tárov jednotlivých múzeí vzhľadom na neustály nárast počtu zbierkových predmetov ale aj zníženie 
veľkosti výmery depozitárnych priestorov z dôvodu nutnosti uvoľniť niektoré takéto priestory – 
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napr. kaštieľ v Trebostove,  zámok v Holíči.  V záujme zlepšenia tejto situácie boli v uplynulom 
roku realizované práce na hrade Červený Kameň, kde bude v budúcom období dislokovaný nábytok 
zo zbierok Historického múzea, v súčasnosti umiestnený v provizórnych priestoroch v Holíči.  Ako 
depozitár  sa začal využívať aj objekt vo Vrútkach, kde Múzeá v Martine postupne sťahovali etno-
grafické zbierky z haly v Trebostove.  Technický stav niektorých depozitárov SNM (Historické mú-
zeum, Prírodovedné múzeum) je v porovnaní  s depozitármi iných múzeí  dobrý, no aj tu pretrvá-
vajú technické nedostatky – napr. pomerne veľké kolísanie teploty a vlhkosti počas roka, nedosta-
tok prístrojového vybavenia na regulovanie vlhkosti a teploty, nevhodný mobiliár na uloženie zbie-
rok. Napriek tomu môžeme povedať, že zodpovední pracovníci vynakladajú maximálne úsilie pri 
starostlivosti o zbierky. V tejto oblasti môže dôjsť k radikálnym zmenám až po rekonštrukcii 
a stavebno-technickej úprave objektov. Aj z toho dôvodu je jednou z priorít v SNM vybudovanie 
centrálneho depozitára v Hronskom Beňadiku.  
2. Proces odborného ošetrenia zbierkových predmetov  bol aj v minulom roku determinovaný pre-
dovšetkým nedostatočným  technickým a prístrojovým vybavením konzervátorských,  reštaurátor-
ských a preparátorských pracovísk a ich nedostatočným personálnym krytím. Z uvedeného dôvodu 
boli ošetrované najmä zbierkové predmety určené do pripravovaných stálych expozícií  a na výsta-
vy. Zostávajúce kapacity boli využívané na preventívne konzervovanie,  reštaurovanie 
a preparovanie. Najlepšie výsledky dosiahli Historické múzeum, Prírodovedné múzeum, Múzeum 
Bojnice.  Múzeá v Martine využili všetky konzervátorské kapacity najmä očistenie a základné ošet-
renie zbierkových predmetov, ktoré bolo premiestnené z haly v Trebostove do nového depozitára 
vo Vrútkach. Na odborné ošetrenie zbierkových predmetov využívali múzeá aj spoluprácu so stred-
nými školami, ktoré sú zamerané na konzervovanie a reštaurovanie. Múzeá v Martine spolupraco-
vali so Strednou školou textilnou v Ružomberku,  Historické múzeum spolupracuje so Združenou 
školou drevárskou v Bratislave. Dobrá spolupráca je aj s Katedrou reštaurovania VŠVU v Bratislave, 
s ktorou spolupracujú viaceré špecializované múzeá – napr. Múzeum Červený Kameň, Historické 
múzeum  a iné.   Náročnejšie reštaurátorské zásahy sú vykonávané aj dodávateľsky, čo využívajú 
najmä múzeá bez konzervátorského pracoviska – napr. Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku.  Spolupráca s odbornými školami, zadávanie reštaurovania externým dodá-
vateľom prispieva   k zvyšovaniu kvality odbornej starostlivosti o zbierky, no rieši tento problém len 
čiastkovo. Výrazné zvýšenie kvality odborného ošetrenia zbierkových predmetov môže priniesť 
v SNM len vybudovanie   ústredného reštaurátorského, konzervátorského a preparatorského praco-
viska pod gesciou Historického múzea, ktoré bude poskytovať služby aj menším špecializovaným 
múzeám SNM.  
  V roku 2005 pracovalo v SNM 7 vysokoškolských vzdelaných reštaurátorov, 16 konzervátorov a 5 
preparátorov. Najlepšie personálne obsadenie má Historické múzeum.  V Múzeu ukrajinsko-
rusínskej kultúry, Múzeu židovskej kultúry, Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeu SNR na 
Myjave nepracuje ani  jeden konzervátor alebo reštaurátor. Tu sú tieto činnosti zabezpečované 
dodávateľsky alebo základné ošetrenie zbierkových predmetov na výstavy vykonávajú zamestnanci 
iných pracovných kategórií – napr. kurátor, lektor, údržbár a pod.                                                                                                           
V roku 2005 bolo v SNM ošetrených celkovo 22 858  ks zbierkových predmetov z toho dodávateľ-
sky 53 ks zbierkových predmetov.  Na reštaurovanie sa vynaložilo celkovo 859 555 ,- Sk,  z toho 
dodávateľsky 366 580,- Sk.  
 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových pred-
metov – tabuľky 
 
Sumárny prehľad za celé SNM 
 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie  
Spôsob  Počet kusov    Finančné náklady [Sk]:  
Vlastnými prostriedkami:  22 805    492 975,00 
Dodávateľsky:  53     366 580,00 
Spolu:   22 858    859 555,00 
 
Fotodokumentácia zbierok  
Prírastok:   28 729 
Celkový stav:  345 677 
 
SNM - Archeologické múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 1 286 0,00 
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 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 1 286 0,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 2 158 
Celkový stav: 30 067 

SNM - Historické múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 1 972 135 515,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 1 972 135 515,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 3 529 
Celkový stav: 117 792 

SNM - Hudobné múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 307 2 200,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 307 2 200,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 430 
Celkový stav: 9 667 

SNM – Múzeá v Martine  
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 1 548 0,00 
Dodávateľsky: 9 50 900,00 
Spolu: 1 557 50 900,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 540 
Celkový stav: 62 240 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 72 5 500,00 
Dodávateľsky: 1 20 000,00 
Spolu: 73 25 500,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 340 
Celkový stav: 1 535 

SNM - Múzeum Betliar 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 56 210 000,00 
Dodávateľsky: 1 116 000,00 
Spolu: 57 326 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 0 
Celkový stav: 8 435 

SNM - Múzeum Bojnice 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 1 29 972,00 
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 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Dodávateľsky: 3 14 280,00 
Spolu: 4 44 252,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 0 
Celkový stav: 15 122 

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 24 1 892,00 
Dodávateľsky: 3 107 100,00 
Spolu: 27 108 992,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 1 614 
Celkový stav: 41 797 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 260 3 592,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 260 3 592,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 0 
Celkový stav: 1 101 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 
Dodávateľsky: 16 56 300,00 
Spolu: 16 56 300,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 40 
Celkový stav: 40 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 240 5 000,00 
Dodávateľsky: 20 2 000,00 
Spolu: 260 7 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 350 
Celkový stav: 6 010 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 0 0,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 2 034 
Celkový stav: 9 110 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 
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 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 0 0,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 862 
Celkový stav: 5 226 

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 16 180 10 000,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 16 180 10 000,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 13 300 
Celkový stav: 22 631 

SNM - Spišské múzeum 
 Počet kusov: Finančné náklady [Sk]: 
Vlastnými prostriedkami: 859 89 304,00 
Dodávateľsky: 0 0,00 
Spolu: 859 89 304,00 
  

Fotodokumentácia zbierok 
Prírastok: 3 532 
Celkový stav: 14 904 

 
Vedecko-výskumná činnosť 
Slovenské národné múzeum si aj v roku 2005 udržalo štatút vedecko-výskumného pracoviska, 
ktorý udeľuje Ministerstvo školstva SR. Napriek tejto skutočnosti neboli špecializované múzeá zapo-
jené do riešenia medziinštitucionálnych grantov. Špecializované múzeá riešili len vnútroinštucionál-
ne vedecko-výskumné úlohy, ktorých cieľom bolo rozšíriť zbierkový fond SNM alebo odborne 
a vedecky zhodnotiť niektorú parciálnu časť zbierkového fondu alebo zbierku a ich informačnú hod-
notu využiť pri tvorbe nových expozícií, výstav, vedeckých štúdií, fontes a pod. s cieľom skvalitniť 
poznanie našej minulosti vo všetkých jej prejavoch. Terénne vedecko-výskumné  úlohy riešilo pre-
dovšetkým Archeologické múzeum, ktoré je zmysle Zákona NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatko-
vého fondu oprávnené vykonávať archeologické výskumy a prieskumy. Tieto výskumy sú financo-
vané  investormi stavieb a obcami, čím sa stávajú pre AM aj zdrojom príjmov. Výskumy v teréne 
realizovalo aj Prírodovedné múzeum, ktoré v minulom roku pri ich realizácii  vychádzalo najmä 
z potrieb príprav druhej časti stálej  expozície o biodiverzite. Ostatné múzeá riešili vedecké vý-
skumné úlohy zamerané na odborné a vedecké zhodnocovanie zbierkových fondov. Pozitívne 
v tomto smere treba hodnotiť Múzeá v Martine, ktoré plán vedecko-výskumnej činnosti plne pod-
riadili prípravám novej stálej expozície v hlavnej budove a príprave niektorých čiastkových expozícií 
v Múzeu slovenskej dediny (otázky rómskeho etnika). Nárast počtu riešených vedecko-výskumných 
úloh zaznamenalo aj Historické múzeum. V roku 2005 v rámci SNM vedecko-výskumné úlohy ne-
riešili iba Múzeum Betliar a Múzeum SNR na Myjave. Celkovo bolo riešených v SNM 144 vedecko-
výskumných úloh, najviac – 67 bolo v Archeologickom múzeu.  
 
SNM - Archeologické múzeum 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Archeologický výskum Bratislava-
Dúbravka, výsk.správa 4 str.+ prílohy 

Bartík 28.6.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Lamač,výsk.správa 5 str.+ prílohy 

Farkaš 21.4.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
podhradie výsk.správa 2 str.+ prílohy 

Nagy Tomčíková 6-13.6.06 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Rusovce, Colnícka 335 výsk.správa 3 
str.+ prílohy 

Bazovský 6-7.5.05 archeológia iné 
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Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Archeologický výskum Bratislava-
Rusovce Druidská ul. výsk.správa 6 
str.+ prílohy 

Bazovský 28.4.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Rusovce, extravilán výsk.správa str.+ 
prílohy 

Bazovský 20.6.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Rusovce Ilýrska 1097/7výsk.správa 6 
str.+ prílohy 

Bazovský 14.4.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Rusovce Ilýrska 1097/8 výsk.správa 4 
str.+ prílohy 

Bazovský 11.5.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Vajnory výsk.správa 4 str.+ prílohy 

Turčan 24.3-6.4.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Vajnory Za farou 836výsk.správa 4 
str.+ prílohy 

Bazovský 18.8.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Vajnory Za farou852 výsk.správa 3 
str.+ prílohy 

Bazovský 5.5.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Záhorská Bystrica výsk.správa 3 str.+ 
prílohy 

Turčan 9.305 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Heydukova výsk.správa 6 str.+ prílohy 

Turčan 11.6.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava Gal-
vaniho výsk.správa 4 str.+ prílohy 

Turčan 3.2005 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava - 
Novosvetská výsk.správa 3 str.+ prílo-
hy 

Farkaš 14.9.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Záhorská Bystrica výsk.správa 4 str.+ 
prílohy 

Turčan 11.10.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Bratislava-
Záhorská Bystrica Leopoldov majer 
výsk.správa str.+ prílohy 

Turčan 5.11.2005 archeológia iné 

Archeologický výskum Častá, hrad 
Červený kameňvýsk.správa 37 str.+ 
prílohy 

Farkaš, choma 
Nagy 

od X.05 prebieha archeológia iné 

Archeologický výskum Dunajská Lužná 
výsk.správa 11 str.+ prílohy 

Čambal 11.7-14.11.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Dunajská Lužná 
výsk.správa 3 str.+ prílohy 

Čambal 08.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Hrad Krásna 
Hôrka výsk.správa 3 str.+ prílohy 

Tomčíková + 
M.Betliar 

23.9-10.11.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Jelka vý-
sk.správa 6 str.+ prílohy 

Čambal 21.3.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Lozorno vý-
sk.správa s9 tr.+ prílohy 

Bartík 5.2-20.3.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Lozorno vý-
sk.správa 4str.+ prílohy 

Farkaš 16.9.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Malacky Turčan prebieha archeológia iné 
Archeologický výskum Mariánka vý-
sk.správa 4 str.+ prílohy 

Turčan 5.11.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Marianka vý-
sk.správa 5 str.+ prílohy 

Turčan 9.6.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Modra, dom 
smútku výsk.správa 8 str.+ prílohy 

Farkaš, Čambal IX-XI.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Nová Dedin-
ka,anténny vykrývač výsk.správa 

Bartík 12-26.5.05 archeológia iné 
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Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
5str.+ prílohy 
Archeologický výskum Nová Dedinka 
výsk.správa 4 str.+ prílohy 

Farkaš 12.4-5.5.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Nový Život-
Čenkovce výsk.správa 6 str.+ prílohy 

Čambal apríl 2005 archeológia iné 

Archeologický výskum Oľdza vý-
sk.správa 6 str.+ prílohy 

Čambal jún 05 archeológia iné 

Archeologický výskum Pezinok-Farský 
kostol 

Farkaš, 
MM.Pezinok 

9.12.04-5.5.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Perzinok, obch 
centrum Mólo výsk.správa 4 str.+ prí-
lohy 

Farkaš marec 05 archeológia iné 

Archeologický výskum Pezinok, Starý 
Zámok II 

Farkaš máj-október 2005 archeológia iné 

Archeologický výskum Pobedim vý-
sk.správa 5 str.+ prílohy 

Bartík, Turčan 24.10.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Púchov-Lidl 
výsk.správa 17 str.+ prílohy 

Čambal 3-31.3.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Strečno, Dong-
Hee výsk.správa 4 str.+ prílohy 

Farkaš, Čambal máj-august archeológia iné 

Archeologický výskum Stupava, Hlavná 
ul.výsk.správa 5 str.+ prílohy 

Turčan september 05 archeológia iné 

Archeologický výskum Stupava, rímska 
stanica 

Turčan júl 05 archeológia iné 

Archeologický výskum Sv.Jur, karner 
výsk.správa 6 str.+ prílohy 

Nagy 10.4-5.5. 05 archeológia iné 

Archeologický výskum Sv.Jur, Pezinská 
390 výsk.správa 3 str.+ prílohy 

Farkaš 27.4 a 6.5.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Sv.Jur, Felcano-
va ul. výsk.správa 4 str.+ prílohy 

Farkaš 8.4 a 16.5.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Šenkvice, opev-
nenie kostola Sv.Anny výsk.správa 4 
str.+ prílohy 

Farkaš september 05 archeológia iné 

Archeologický výskum Tisovec-Hradová 
výsk.správa 6 str.+ prílohy 

Bartík 31.7-7.8.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Veľké Leváre, 
Habánsky dvor výsk.správa 13 str.+ 
prílohy 

Farkaš, ˇCambal október-november 
05 

archeológia iné 

Archeologický výskum Veľké Leváre 
výsk.správa 4 str.+ prílohy 

Turčan 11.8.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Zálesie vý-
sk.správa 5 str.+ prílohy 

Farkaš 20.1 a 4.2.05 archeológia iné 

Archeologický výskum Plavecký Miku-
láš, jaskyňa Dzeravá skala 

Farkaš 8.6-26.7.05 archeológia iné 

Obhliadky lokalít - 34 všetci odborní 
pracovníci 

I-XII, 05 archeológia iné 

Sídliská mohylových kultúr na Sloven-
sku 

Bartík priebežne archeológia štúdia 

Spracovanie materiálu zo starších vý-
skumov v jaskyni Dzeravá skala 

Farkaš priebežne archeológia štúdia 

Dokumentácia súkromnej zbierky zo 
Smoleníc 

Farkaš - Čambal priebežne archeológia článok 

Spracovávanie materiálu z výskumu 
L.Zachara v Plaveckom Podhradí 

Tomčíková priebežne archeológia štúdia 

Spracovanie zbierk. nálezov z doby 
laténskej a doby rímskej v SNM-AM 

Bazovský priebežne archeológia štúdia 

Spracovanie nálezov z Dračieho hrádku Farkaš priebežne archeológia štúdia 
Spracovanie spôn z doby rímskej v 
zbierkach SNM 

Bazovský priebežne archeológia štúdia 
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Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Spracovanie včasnostredovekého poh-
rebiska v Bratislave-Rusovciach 

Tomčíková priebežne archeológia iné 

Transformation Vedecko.Výskumná 
úkoha EÚ 

Turčan priebežne archeológia scenár 

Výskumná správa, Bratislava-Panenská 
13, 28str.+prílohy 

Nagy I-II.05 archeológia iné 

Výskumná správa, Pezinok-polyfunkčný 
obj. Meisslova ul. 6 str.+prílohy 

Farkaš II.05 archeológia iné 

Výskumná správa, Stupava, rímska 
stanica r. 2004, 12 str.+prílohy 

Turčan I-II.05 archeológia iné 

Výskumná správa, Svodín, za r. 2004, 
3 str.+prílohy 

Drenko - Furyová I-II.05 archeológia iné 

Výskumná správa, Tisovec, Hradová 
2004, 6 str.+prílohy 

Bartík I-II.05 archeológia iné 

Výskumná správa, Záhorie, kanalizácia 
2004, 18str.+prílohy 

Bazovský I-II.05 archeológia iné 

Záchranná akcia, Bernolákovo, laténsky 
hrob 

Bazovský XI.05 archeológia iné 

Záchranná akcia Čataj, overenie hro-
madného nálezu z doby rímskej 

Bazovský VIII.05 archeológia iné 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

67 

SNM - Historické múzeum 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Zberateľ Rudolf Just a jeho pozostalosť PhDr. Andrea Mila-

nová 
2005 história scenár 

Zberateľ Rudolf Just a jeho pozostalosť Mgr. Daniela Kyse-
lá 

2005 história scenár 

Betlehemy v zbierkach SNM-HM PhDr. Magdaléna 
Mrázová 

2005-2006 etnografia iné 

Dámy cisárskeho dvora (rozpracované) PhDr. Anna Kliža-
nová 

2005-2006 história scenár 

Folklorizmus a odev v zbierkach SNM-
HM 

PhDr. Jasna Gabu-
rová 

2005 etnografia štúdia 

Etnografická a sociografická analýza 
textov Jure Treuera 

Univ.prof. Ján 
Botík, DrSc. 

2003-2005 etnografia iné 

Odievanie Chorvátov na Slovensku Mgr. Júlia Doma-
racká 

2001-2005 etnografia scenár 

Grafiky v zbierkach SNM-HM Mgr.art. Nina Mraf-
ková 

2005 história článok 

Nález mincí zo Šuríc Mgr. Marek Budaj 2005 história článok 
Ľudové peňažníctvo na Záhorí Mgr. Martin Bese-

dič 
2005 história článok 

Debnárska dielňa z Pukanca Mgr. Juraj Herman 2005 história článok 
Slováci v Rumunsku Mgr. Jarmila Ger-

bocová 
2005 etnografia scenár 

Uhorské rytierstvo na prelome 13. a 
14. storočia 

Mgr. Michal Pírek 2005-2006 história štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

13 

SNM - Hudobné múzeum 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Výskum stredovekých pamiatok z úze-
mia Slovenska 

Mgr. Urdová 2002-2007 história iné 

Kancionály na Slovensku Mgr. Kendrová 2005 história scenár 
Cechové obrady na Slovensku Mgr. Jantoščiak 2005-2007 história iné 
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Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Vývoj gitary Mgr. Jantoščiak 2005 história scenár 
M.Schneider-Trnavský-tematický kata-
lóg 

PhDr. Bugalová 2002-2007 história iné 

Slovenský katalóg hudobných prame-
ňov 

Mgr. Lehotská od 2000 história iné 

Tlačené spevníky (18. st.) Mgr. Kendrová 2002-2007 história iné 
Zborníky skladieb pre kláves.nástroje 
(18.st.) 

Mgr. Lehotská 2002-2007 história iné 

Eugen Suchoň-monografia PhDr. Štilichová 2003-2005 história iné 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

9 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Bádenské fosílie viedenskej panvy z 
kolekcie Prof. J. Švagrovského v zbier-
kach SNM-PM  

Ižoldová A. 2004-2005 prírodné vedy iné 

Cikády (Auchenorrhyncha) vybraných 
oblastí Slovenska 

Janský V. 2002-2005 prírodné vedy článok 

Morfológia, taxonómia a faunistický 
prehľad potápnikov (Coleoptera, Dytis-
cidae) Slovenska 

Cséfalvay R.  2001-2005 prírodné vedy článok 

Opálová mineralizácia Západných Kar-
pát: mineralógia a petrogenéza 

Gregor M.  2005-2009 prírodné vedy článok 

Paleoantropologické nálezy z územia 
Slovenska 

Šefčáková A.  2002-2005 prírodné vedy štúdia 

Rozšírenie a ekológia rodu lúčnica (Hyg-
rocybe) na Slovensku 

Kautmanová I. 2002-2005 prírodné vedy článok 

Rozšírenie chvostnatých obojživelníkov 
(Amphibia,Caudata) na území Sloven-
ska 

Kautman J.  2002-2005 prírodné vedy štúdia 

Štúdium vybraných mokraďových spo-
ločenstiev Slovenska 

Malovcová M.  2003-2005 prírodné vedy článok 

Štúdium vybraných, z hľadiska druhovej 
diverzityvýznamných rastlinných spolo-
čenstiev Slovenska 

Uhlířová J.  2002-2005 prírodné vedy štúdia 

Taxonómia, chorológia a ekologické 
nároky rodu diskovka (Xanthoparmelia) 
na Slovensku 

Slezáková V.  2003-2005 prírodné vedy článok 

Zvyšky fosílnych cicavcov (Mammalia) z 
jaskyne Dzeravá skala v Malých Karpa-
toch 

Ďurišová A.  2003-2006 prírodné vedy štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

11 

SNM – Múzeá v Martine  
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Etnologické aspekty kolonizácie juž. 
Slovenska 

Zelinová 2004-2006 etnografia štúdia 

Historickoetnografické štúdie expozič-
ných skupín 

Kiripolská 2004-2006 etnografia štúdia 

Ľudová kultúra v stredoeurópskom 
kontexte 

Pastieriková 2002-2007 etnografia scenár 

Proces sociokultúrneho vývoja života 
Rómov 

Čižmariková 2002-2005 etnografia štúdia 

Slováci v zahraničí - Tradičná kultúra 
Slovákov 

Pančuhová 1995-dlhodobo etnografia štúdia 

Tradičné stavebné technológie Kiripolská 2003-2007 etnografia štúdia 
Urbánna etnológia - Mesto Martin z Ferklová 2004-2005 etnografia štúdia 
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Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
pohľadu etnológie 
Vedecké katalógy etnografických zbie-
rok 

Pastieriková 2004-2005 etnografia štúdia 

Fauna intravilánu a extravilánu Martina 
a Vrútok 

Astaloš 2005-2008 prírodné vedy štúdia 

Fauna Lúčan.M.Fatry, Žiaru a ostatných 
osob. chránených území 

Astaloš 2005-2008 prírodné vedy štúdia 

Fauna vybraných skupín živočíchov - 
CHKO Sráž. vrchy 

Straka 2001 - 2005 prírodné vedy štúdia 

Litofaciálne a faunist. zmeny v spodnej 
jure V. a M. Fatry 

Bendík 2005-2008 prírodné vedy štúdia 

Zmeny jaskynnej fauny na hranici pleis-
tocén-holocén 

Bendík 2005-2007 prírodné vedy štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

13 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Bábky v zbierkach Slovenských múzeí Ing. Ďurovová 2005-2007 história štúdia 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

1 

SNM - Múzeum Bojnice 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Staré európske maliarstvo v zbierkach 
múzeí a galérií na Slovensku s pri-
hliadnutím na zberateľstvo 

Mgr. Ján Papco 1.1.2001 - 
31.1.2005 

história štúdia 

Chladné zbrane v zbierkach SNM-
Múzea Bojnice 

Mgr. Katarína Ma-
lečková 

1.1.2004 - 
31.1.2006 

história štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

2 

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Identifikácia zb.pred. zvozmi do SNM-
MČK 

Mgr.Jamrichová 2004-2005 história článok 

Pálfiovská zbierka zbraní v zb.fonde 
SNM-MČK 

J.Díte 2004-2005 história článok 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

2 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Historický a etnokultúrny vývin karpat-
ských Nemcov 

Pöss, Klein, Fiľo 2004-2006 história štúdia 

Politický život karpatských Nemcov Schvarc 2004-2006 história štúdia 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

2 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Súčasný maďarský ľudový rezbári Mgr. Sylvia Sipo-

sová 
2004-2005 etnografia scenár 

Dokumnetácia umeleckých diel na 
verejnom priestore 

Mgr. Gabriel Hus-
hegyi 

2005  iné 

Budovanie centrálnej databázy hmot-
nej a duchovnej kult. Maďarov na 
Slovenksu 

Mgr. Alexander 
Papp, Mgr. Sylvia 
Siposová, Mgr. 
Gabriel Hushegyi 

2004-2005 história iné 

Dokumnetácia fotožurnalistov pôsobia- Péter Miklósi 2005 archeológia scenár 
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Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
cich v printových mediách 
  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

4 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Kronika kultúrno-historického vývoja 
zakarpatských Rusínov-Ukrajincov - 
Etnonymá zakarpat. Ukrajinco 

Š. Hostiňák 2002-2006 história iné 

Umelecká tvorba D. Millyho v rokoch 
1921-1976 

PaedDr. L. Puškár 2003-2006 história štúdia 

Agrárne zvyky a obyčaje Ukrajincov 
východného Slovenska 

PhDr. J. Varchol 2005 etnografia štúdia 

Ľudová strava Rusínov-Ukrajincov 
východného Slovenska 

Mgr. A. Chudíková 2002-2005 etnografia iné 

Malá sakrálna architektúra - kríž Mgr. D. Chemo 2005 etnografia iné 
Materiálna a duchovná kultúra v obci 
Ruské Pekľany 

PhDr. J.+N. Varcho-
lovi 

2005-2007 etnografia iné 

Prespanka v ľudovej tradícii Rusínov-
Ukrajincov Slovenska 

PhDr. N. Varcholová 2005 etnografia iné 

Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov 
na Slovensku 

PhDr. M. Sopoliga, 
DrSc. 

2005 etnografia iné 

Tradičná svadba v Jakubanoch, okr. 
Stará Ľubovňa 

PhDr. N. Varcholová 2005 etnografia iné 

Tradičné dopravné trasy a účelové 
stavby v 19.-20. stor. v regióne obý-
vanom Rusínmi-Ukrajincami 

PhDr. Ml Hvizd 2003-2006 etnografia štúdia 

Tradičný svadobný odev Rusínov-
Ukrajincov Slovenska 

Mgr. A. Chudíková 2005 etnografia iné 

Výročné a rodinné zvykoslovie Ukraji-
ncov východného Slovenska 

PhDr.N.+J.Varcholovi 2005 etnografia iné 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

12 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Antisemitizmus v politickom vývoji 
Slovenska 

Prof. PhDr. Pavol 
Mešťan, DrSc. 

do r. 2008 história iné 

Synagogálna architektúra na Slovensku Dr. Maroš Borský do r. 2008 história iné 
Každodenná kultúra židovskej komuni-
ty v 20. storočí 

Mgr. Martin Korčok do r. 2008 etnografia iné 

Možnosti kultúrnej inštitúcie - MŽK - pri 
výchove mládeže k tolerancii 

Mgr. Eva Poláková do r. 2007 etnografia štúdia 

Mysticko-mesianistické hnutie frankiz-
mu a epitológia frankistických náhrob-
ných kameňov 

Mgr. Katarína 
Wiecha 

do r. 2007 etnografia štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

5 

SNM - Spišské múzeum 
Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  
Fotoateliéry na Spiši Lisoňová Zuzana 2005-2006 história iné 
Neskorogotická tabuľová maľba na 
Spiši 

Novotná Má-
ria,PhDr. 

2003-2004 história iné 

Drobná sakrálna architektúra Felberová Má-
ria,PhDr. 

2001-2006 etnografia štúdia 

  

Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

3 
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SNM Spolu 
Celkový počet vedecko-výskumných 
úloh: 

144 

 
Expozičná činnosť 
Expozičná činnosť je základnou múzejnou prezentačnou činnosťou, ktorá v najväčšej miere prispie-
va k vytváraniu obrazu verejnosti o poslaní a úlohách múzea a zároveň predstavuje verejnosti špe-
cifiká zbierkového fondu múzea. SNM spravuje niekoľko desiatok expozícií, ku ktorým patria aj 
najnavštevovanejšie hradné expozície na Slovensku – zámok Bojnice, hrad Červený Kameň, hrad 
Krásna Hôrka, Spišský hrad. V minulom roku SNM otvorilo rad nových alebo reinštalovaných expo-
zícií. Po reinštalácii stálej expozície a čiastočnej rekonštrukcii objektu bol sprístupnený Pamätný 
dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej,  Expozícia Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku 
v Devínskej Novej Vsi bola realizovaná v spolupráci so Zväzom Chorvátov na Slovensku. 
V Luginsland bašte Bratislavského hradu sprístupnilo Hudobné múzeum expozíciu venovanú brati-
slavskej hudobníckej rodine Albrachtovcov -  V hudobnom dialógu - Rodina Albrechtovcov. Ako 
výsledok maďarskej a slovenskej spolupráce možno hodnotiť expozíciu venovanú uhorskému rene-
sančnému  básnikovi Balassi Bálintovi na hrade Modrý Kameň. V novom svetle na základe prezen-
tácie autentických dokumentov predstavuje  M. R. Štefánika expozícia v jeho rodnom dome 
v Košariskách. Významným prínosom  k prezentácii SNM, ale aj Slovenska je expozícia  Osudy slo-
venských Židov (stála expozícia holokaustu) v rekonštruovanej synagóge v Nitre. SNM v uplynulom 
roku pracovalo aj na úlohách, ktoré sú spojené s prípravou nových stálych expozícií v nosných špe-
cializovaných múzeách SNM. V záverečnej etape realizácie je expozície SNM-PM  o biodiverzite 
sveta. Archeologické múzeum finalizovalo libreto a scenár stálej expozície Pravek Slovenska, ktorá 
má byť sprístupnená v júni 2006. Na tvorbe libreta, zhromažďovaní informácií k stálym expozíciám 
pracovali aj Múzeá v Martine a Historické múzeum.   
Napriek zvýšenej snahe skvalitniť ponuku verejnosti, ktorá dosiahla v roku 2005 aj  pozitívny efekt, 
SNM ešte stále nerealizovalo svoje základné poslanie v oblasti prezentácie prírody, kultúry 
a histórie  Slovenska  špecifickými múzejnými prostriedkami – neponúka verejnosti stálu expozíciu 
k dejinám Slovenska. Splnenie tejto úlohy je však viazané na rekonštrukciou Bratislavského hradu, 
čo môže SNM ovplyvniť len veľmi málo.  
 
SNM - Archeologické múzeum 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
        
  

Celkový počet expozícií: 0 

SNM - Historické múzeum 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Dejiny a kultúra 
Chorvátov na Slo-
vensku 

Devínska Nová 
Ves 

2005  spoločenskovedná Národopis 100,00  

Klenoty dávnej 
minulosti Sloven-
ska 

Bratislavský 
hrad 

1988 áno spoločenskovedná Archeológia 0,00  

Historické hodiny Bratislavský 
hrad 

1995 skladačka spoločenskovedná Dejiny umenia 0,00  

Strieborný poklad Bratislavský 
hrad 

1995  spoločenskovedná Dejiny umenia 0,00  

Historický nábytok Bratislavský 
hrad 

1990  spoločenskovedná Dejiny umenia 0,00  

  

Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 5 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 
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SNM - Hudobné múzeum 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Pamätník 
L.v.Beethovena 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

2003 nie spoločenskovedná Dejiny hudby 36,00 8,00-
16,00 

V hudobnom dialógu-
Rodina Albrechtovcov 

Bašta Lugin-
sland 

2005 nie spoločenskovedná Dejiny hudby 80,00 9,00-
17,00 

  

Celkový počet expozícií: 2 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 1 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 0 

SNM – Múzeá v Martine  
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Múzeum slovenskej 
dediny 

Jahodnícke 
háje, Martin 

1968  expozícia v prírode Národopis 0,00 máj-
august 
9,00 - 18 

Múzeum Martina 
Benku 

Kuzmányho 
34,Martin 

1973  spoločenskovedná  0,00 9,00 - 
16,00 

Človek a mate-
riál,Človek a odev, 
Človek a pôda 

Malá hora 2, 
Martin 

1975  spoločenskovedná Národopis 0,00 9,00 - 
17,00 

Múzeum Karola Plic-
ku 

Blatnica 1987  spoločenskovedná  0,00 10,00 - 
14,00 

Múzeum kultúry 
Čechov na Slovensku 

Moyzesova 11, 
Martin 

1999  spoločenskovedná  0,00 len pre 
vopred 
ohlás 

Príroda Turca, Kme-
tianum 

A- Kmeťa 20, 
Martin 

2002  prírodovedná  0,00 9,00 - 
17,00 

  

Celkový počet expozícií: 6 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 2 
Prírodovedné expozície: 1 
Expozície v prírode: 1 
Pamätné izby: 2 
Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Národopisná expo-
zícia regiónu 

Modrý Kameň 1993 nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Národopis 101,00 9,00-
17,00 

Dom ľudového bý-
vania a kováčska 
vyhňa 

Veľký Lom 1995 nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Národopis 58,00 9,00-
17,00 

História a súčasnosť 
slov. bábkového 
divadelníctva 

Modrý Kameň 1995 Bulletin 
bábok,500 

spoločenskovedná Iné spoločen-
ské vedy 

156,00 9,00-
17,00 

Hračky na Sloven-
sku v 20.storočí 

Modrý Kameň 1995 Bulletin 
hračiek, 
500 

spoločenskovedná Iné spoločen-
ské vedy 

160,00 9,00-
17,00 

Pohľad do histórie 
zubnej techniky a 
zub. lekárstva 

Modrý Kameň 1995 nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Dejiny techniky 83,00 9,00-
17,00 

Divadelné bábky zo Modrý Kameň 2001 nebol spoločenskovedná Iné spoločen- 42,00 9,00-
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Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 
hod.:  

sveta vydaný ské vedy 17,00 
Vyhliadka z bašty 
hradu 

Modrý Kameň 2002 nebol 
vydaný 

spoločenskovedná História 1 
980,00 

9,00-
17,00 

Nálezy so slovan-
sko-avarského 
pohrebiska v Želov. 

Modrý Kameň 2004 nebol 
vydaný 

spoločenskovedná Archeológia 40,00 9,00-
17,00 

Balassi Bálint Modrý Kameň 2005 katalóg, 
600 

spoločenskovedná História 50,00 9,00-
17,00 

  

Celkový počet expozícií: 9 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 8 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum Betliar 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Mauzóleum Krásnohorské 

Podhradie 
1947  spoločenskovedná História 60,00 8,30-

16,30 
Hradná expozícia Krásna Hôrka 1989  hradná expozícia História 3 

019,00 
8,30-
16,30 

Bytová kultúra 
šľachty 

Betliar 1994  spoločenskovedná História 1 
947,05 

8,30-
16,30 

  

Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 2 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 1 

SNM - Múzeum Bojnice 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
SNM - Múzeum 
Bojnice 

Zámok a oko-
lie 1, 972 01 
Bojnice 

1982  spoločenskovedná História 2 
870,00 

9:00 - 
17:00 
(10:00 

  

Celkový počet expozícií: 1 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 1 

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Múz.exp.,výst.,pod.,areál Častá 2005  hradná expo-

zícia 
História 0,00 9,00-16,00 

/18,00/ 
Hradné expozície Častá 1997  hradná expo-

zícia 
História 0,00 9,00-16,00 

/18,00/ 
Hradné pivnice Častá 1997  hradná expo-

zícia 
História 0,00 9,00-16,00 

/18,00/ 



133 

Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 
hod.:  

Hradná obrazáreň Častá 1997  hradná expo-
zícia 

Dejiny ume-
nia 

0,00 9,00-16,00 
/18,00/ 

  

Celkový počet expozícií: 4 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 4 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Dejiny a kultúra 
karpatských Ne-
mcov 

Žižkova 14, 
Bratislava 

1998 Karpatskí 
Nemci, 
800ks 

spoločenskovedná  103,00 10:00-
16:00 

Dejiny a kultúra 
Hauerlandu 

Nám. SNP, 
Nitrianske 
Pravno 

1998 nie spoločenskovedná  60,00 ohlásené 
návštevy 

Dejiny a kultúra 
Handlovej 

Poštová 350, 
Handlová 

2004 nie spoločenskovedná  30,00 ohlásené 
návštevy 

  

Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 3 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Tradície a hodnoty. 
Maďari na Slovensku 

Žižkova 18, 
Bratislava 

2003 áno spoločenskovedná História 605,20 10.00-
17.00 

Život a dielo I. Ma-
dácha 

Ulica Madácha 
1, Dolná Stre-
hová 

1996 nie spoločenskovedná História 250,00 10.00-
17.00 

Pamätný dom Kál-
mána Mikszátha 

Sklabiná 188 2005 nie spoločenskovedná História 100,00 10.00-
17.00 

  

Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 1 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 2 
Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Múzeum Sloven-
ských národných rád 

Myjava, Štúro-
va ul.2 

1968  spoločenskovedná História 0,00 8.00 - 
16.00 

SNR v slovenských 
dejinách 

Myjava, Štúro-
va ul.2 

1998  spoločenskovedná História 0,00 8.00 - 
16.00 

Dom pani Koléniovej Myjava, Štúro-
va ul.2 

1968  spoločenskovedná História 0,00 8.00 - 
16.00 
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Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 
hod.:  

Kultúrno-literárne 
tradície Myjavy 

Myjava, Štúro-
va ul.2 

1997  spoločenskovedná História 0,00 8.00 - 
16.00 

Milan Rastislav Šte-
fánik 

Košariská 2005  spoločenskovedná História 0,00 8.30 - 
16.30 

  

Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 4 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Hlavná kultúrno-
historická expozí-
cia 

Centrálna 258 1991 nebol 
vydaný 

spoločenskovedná  1 
700,00 

utorok-
piatok 
8.30-1 

Umelecko-
historická expozí-
cia 

Partizánska 45 1983 Sprievodca 
po expozí-
cii GDM 

spoločenskovedná Dejiny ume-
nia 

300,00 utorok-
piatok 
8.30-1 

Národopisná expo-
zícia v prírode - 
skanzen 

Festivalová 1986 nebol 
vydaný 

expozícia v prírode Národopis 11,00 pondelok-
piatok 8.30 

  

Celkový počet expozícií: 3 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 2 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 1 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Expozícia judaík zo 
zbierky Ing. Eugena 
Bárkánya 

Švermova 32, 
080 01 Prešov 

1993 nie spoločenskovedná História 279,00 Ut,St 
11.00-
16.00 

Múzeum židovskej 
kultúry na Sloven-
sku 

Židovská 17, 
811 01 Brati-
slava 

1993 nie spoločenskovedná História 308,00 Po-Pi, Ne 
11.00-17.0 

Stála expozícia v 
trnavskej synagóge 

Halenárska 2, 
917 01 Trnava 

1994 nie spoločenskovedná História 80,00 Ut,Pi 
09.00-
17.00, S 

Stála expozícia juda-
ík v Malej synagóge 

Dlabačova 15, 
010 01 Žilina 

1996 nie spoločenskovedná História 338,00 Ut Pi 
14.00-
18.30 N 

Osudy slovenských 
Židov (stála expozí-
cia holokaustu) 

Ulica pri Syna-
góge, 949 01 
Nitra 

2005 nie spoločenskovedná História 200,00 Ut 13-18 
St-Št 9-18 

  

Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 5 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
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Hradné expozície: 0 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Fauna Slovenska SNM, Vajan-

ského n. 2 
1990 nebol 

vydaný 
prírodovedná Zoológia 0,00 9,00-17,00 

Pravek života SNM, Vajan-
ského n. 2 

1990 Pravek 
života, 
4000 ks 

prírodovedná Paleontológia 0,00 9,00-17,00 

Klenoty Zeme SNM, Vajan-
ského n. 2 

1994 Klenoty 
Zeme, 
4000 ks 

prírodovedná Mineralógia - 
petrografia 

0,00 9,00-17,00 

Variácie sveta rast-
lín 

SNM, Vajan-
ského n. 2 

1997 nebol 
vydaný 

prírodovedná Botanika 0,00 9,00-17,00 

Zázrak prírody - 
Biodiverzita Zeme 

SNM, Vajan-
ského n. 2 

2005 nebol 
vydaný 

prírodovedná  0,00  

  

Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 1 
Spoločenskovedné expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 5 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 

SNM - Spišské múzeum 
Názov expozície:  Adresa:  Rok:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  Návšt. 

hod.:  
Radnica Nám.Majstra 

Pavla 2 
1994 Stručný 

sprievodca 
spoločenskovedná História 585,00 9,00-17,00 

Výtvarná kultúra 
na Spiši 

Nám.Majstra 
Pavla 40 

1983 stručný 
sprievodca 

spoločenskovedná Dejiny ume-
nia 

384,00 9,00-17,00 

Dom Majstra Pavla Nám.Majstra 
Pavla 40 

1987 astručný 
sprievodca 

spoločenskovedná Dejiny ume-
nia 

224,00 9,00-17,00 

NKP-Spišský hrad  1983 stručný 
sprievodca 

hradná expozícia História 812,00 9,00-19,00 

Kohlwald .- štú-
rovský zrub 

 1974 nebol 
vydaný 

pamätná izba, dom História 12,00 na požiada-
nie 

  

Celkový počet expozícií: 5 
Nové expozície: 0 
Spoločenskovedné expozície: 3 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 1 
Hradné expozície: 1 

 
  SNM Spolu 

Celkový počet expozícií: 59 
Nové expozície: 11 
Spoločenskovedné expozí-
cie: 

40 

Prírodovedné expozície: 6 
Expozície v prírode: 2 
Pamätné izby: 8 
Hradné expozície: 7 
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Výstavná činnosť 
Prezentačnú ponuku múzea v podstatnej miere spestrujú a rozširujú výstavy krátkodobého aj dlho-
dobého charakteru. V posledných rokoch sa zostavovaniu dramaturgického plánu výstav venovala 
zvýšená pozornosť s cieľom ponúknuť verejnosti zaujímavé a pútavé výstavy. SNM siahlo tak do 
zbierkových fondov múzea, ako aj  aktívne vyhľadalo potenciálnych partnerov na spoluprácu. Vý-
sledkom tohto úsilia bol úspešný výstavný rok, čo sa pozitívne prejavilo aj na návštevnosti  múzea 
(najmä jeho bratislavských pracoviskách), ako aj na výške príjmov. Ukázalo sa, že verejnosť upúta 
dobre pripravená výstava z vlastných zbierok (Kým nevesta povedala áno, Šľachtické stolovanie 
u Andráššiovcov  v priestoroch Historického múzea na Bratislavskom hrade), ale aj výstava na ne-
tradičnú tému s netradičným partnerom – výstavný projekt Tajomná Indonézia či výstava pripra-
vená v spolupráci s Divadelným ústavom Divadlo – vášeň, telo hlas. Zároveň sa k príprave nosných 
výstav  pristupovalo komplexne.  Príprava a realizácii výstavy zahŕňala  jej mediálizáciu a program 
netradičných aktivít pre rozličné  skupiny návštevníkov, čo výrazne prispievalo k zvyšovaniu náv-
števnosti výstav.           SNM úspešne realizovalo aj výstavné projekty v zahraničí – v Holareu Ná-
rodního musea v Prahe bola realizovaná výstava Majster Pavol z Levoče,  výstava Obrazopis sveta - 
Milan Rastislav Štefánik mala svoju reprízu v Klementíne Národní knihovny v Prahe, výstava Ján 
Levoslav Bella reprezentovala Slovensko v Rumunsku, výstava Bratislava - mesto posledného od-
počinku Chatama Sofera z produkcie Múzea židovskej kultúry bola realizovaná v Nemecku, výstava 
Múzeum židovskej kultúry sa predstavuje v Budapešti. Úspešne prezentovali naše kultúrne dedič-
stvo Múzeá v Martine, ktoré pripravili výstavy do Ruska – výstava o slovenských drotároch Svetom 
moje svetom, do Bulharska – výstava Očarení krásou, do Maďarska – pokračovanie projektu Kera-
mika – pálená idyla, M. Benka, Zem slovenská, do Talianska – výstava Učarila im krása, MKKN 
pripravilo výstavu Osobnosti vedy a techniky, ktorá bola prezentovaná vo Frankfurte v Nemecku.  
Celkovo SNM pripravilo 179 výstav, bolo spoluorganizátorom výstav v iných múzeách. Zároveň 
špecializované múzeá SNM zapožičali iným múzeách a galériám tisíce zbierkových predmetov  - len 
Historické múzeum v roku 2005 zapožičalo 1680 zbierkových predmetov, čo výrazne prispieva 
k zviditeľňovaniu a prezentovaniu SNM ako najväčšej múzejnej inštitúcie na Slovensku. Na druhej 
strane to kladie značné nároky rozdelenie pracovného času jednotlivých  kurátorov zbierok ako aj 
organizáciu práce ďalších odborných pracovníkov zabezpečujúcich ako fyzické narábanie so zbier-
kami tak i administratívu s tým spojenú.  
 
Slovenské národné múzeum - riaditeľstvo 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Betlehemy z Třebí-
ča 

Vančová, J. SNM, va-
jansk. nábr. 
2, Ba 

9.12.2004 
- 6.1.2005 

nie dovez. zo 
zahr. 

Národopis 120,00 

Slovensko a jeho 
kultúra 

Maráky, P., 
Benža, Slav-
kovský 

SNM, va-
jansk. nábr. 
2, Ba 

17.6. -
31.12.2006 

nie vlastná História 480,00 

Divadlo - Vášeň, 
telo,hlas. Divadlo 
20.stor. na Sloven-
sku 

Jaborník, 
Hroncová, S. 

SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

20.1.2005 
-29.5.2005 

nie prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

1 
500,00 

Človek na Mesiaci Pauer, M. Múzeum 
jihových. 
Moravy ve 
Zlíně 

3.3.2005 - 
3.4.2005 

nie vyvez. do 
zahr. 

Iné spoločen-
ské vedy 

200,00 

Slovensko na ma-
pách v 16. - 18. 
stor. 

Machajdíková, 
E., Klein, D. 

SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

16.3.2005 
- 29.5.200 

nie vlastná Iné spoločen-
ské vedy 

150,00 

SOGA Ábelovský, J. SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

9.6.2005- 
14.6.2005 

áno prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

530,00 

Ma bisteren! Holo-
kaust Rómov na 
Slovensku 

Kumanová, Z. Múzeum 
SNP, Banská 
Bystrica 

2.8.2005 - 
3.9.2005 

nie prevzatá História 100,00 

Boty, botky, botičky Štýbrová SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

9.6.2005 - 
30.9.2005 

nie dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločen-
ské vedy 

280,00 

Milena Pavlovič 
Barilli: Obrazy 

Milojkovič SNm, va-
jans. nábr. 
2, Ba 

16.6.2005 
- 24.7.200 

áno dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločen-
ské vedy 

120,00 
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Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Tajomná Indonézia- 
Tamtamy času, 
National geographic 
- Slávne expedície 
20.storočia 

Švaŕíček, R., 
Radosta, P. 

SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

12.9.2005 
- 20.11.20 

nie dovez. zo 
zahr. 

Iné spoločen-
ské vedy 

1 
200,00 

Medzinárodný foto-
grafický experiment 

Csáderová SNM, Hu-
dobné mú-
zeum - 
bašta Lugis-
land, Ba 

7.9.2005 - 
1.10.2005 

nie prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

100,00 

Engelbert Pinkalský 
- FOTOFO 

Tomík, F. SNM - Mú-
zeum kultú-
ry Maďarov 
na Sloven-
sku 

3.11.2005 
-4.12.2005 

nie prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

100,00 

Slovenský mýtus Kurincová, E., 
Maráky, P. 

SNM, va-
jans. nábr. 
2, Ba 

29.9.2005 
- 3.12.200 

áno vlastná Iné spoločen-
ské vedy 

280,00 

Zázračný rok vedy Rosa, J. SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

6.10.2005 
- 22.12.20 

nie vlastná Iné spoločen-
ské vedy 

150,00 

SOGA Ábelovský, J. SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

25.11.2005 
- 29.11.2 

áno prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

530,00 

Nostalgia expo 
2005 

Habodász, J. SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

7.12.2005 
- 11.12.20 

nie prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

1 
363,00 

Kalvárie a krížové 
cesty na Slovensku 

Kalinová SNM, Vajan-
ského nábr. 
2, Ba 

7.12.2005 
- 11.12.20 

nie prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

110,00 

50 rokov výstavy 
umenia rady Európy 

 SNM, Va-
jans. nábr. 
2, Ba 

7.12.2005 
- 11.12.20 

nie prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

110,00 

Mikroprocesory - 
srdcia počítačov 

Orviský, Vese-
lík, P. 

SNM, Vajan-
ského nábr. 
2, Ba 

20.12.2005 
- 26.3.20 

nie prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

280,00 

  

Celkový počet výstav: 19 

SNM - Archeologické múzeum 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Archeologický plagát  Turčan Žižkova 12 03.2005- nie vlastná Archeológia 42,00 
Dva zaniknuté kostoly 
vo Svodíne 

Drenko Žižkova 12 -09.2005 nie vlastná Archeológia 45,00 

Kamenné artefakty v 
zbierkach SNM-AM 

Bazovský 
Furyová 
Hinca 

Žižkova 12 2005- nie vlastná Archeológia 20,00 

Laterárius Nagy Žižkova 12 12.2005- skladačka vlastná Archeológia 80,00 
Meč-počiatky mečov Turčan, 

Bazovský 
Bartík 

Žižkova 12 2005 skladačka vlastná Archeológia 105,00 

Nové prírastky Bazovský Žižkova 12 2005 nie vlastná Archeológia 40,00 
Pravek očami detí Pávová Žižkova 12 2005 nie vlastná Archeológia 12,00 
Stredoveká kuchyňa Furyová 

Vallašek 
Žiar nad 
Hronom 

02-
06.2005 

nie vlastná Archeológia 97,00 

Stredoveká kuchyňa Furyová 
Vallašek 

Banská 
Bystrica 

07-
12.2005 

nie vlastná Archeológia 82,00 

  

Celkový počet výstav: 9 

SNM – Múzeá v Martine  
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Dejiny bábkového divad-  MAK 6.12.-  prevzatá  0,00 
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Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
la február 

06 
História razenia tunela 
Višňové-Dubná skala 

 MAK 9.2.-
30.6. 

 prevzatá  0,00 

Martin Tomčík: Modrá 
planéta 

 EM 14.10.-
31.12. 

 prevzatá  0,00 

Príroda Veľkej Fatry  MAK 30.8.-
9.10. 

 prevzatá  0,00 

Umenie v nás  EM 1.7.-
30.9. 

 prevzatá  0,00 

I. Juhást: Krásy pod-
morských hlbím 

 EM 6.5.-1.7.  dovez. zo 
zahr. 

 0,00 

Masarykovci a Bystrička  MKČnS 7.4.-
30.9. 

 dovez. zo 
zahr. 

 0,00 

Slask egzotyczny  EM 14.4.-
31.5. 

 dovez. zo 
zahr. 

 0,00 

Fajansa na Slovensku  KC Martin 9.11. -  vlastná  0,00 
Chovateľská prehliadka 
trofejí 

 EM 13.3.-
22.3. 

 vlastná  0,00 

Karol Plicka - básnik 
obrazu 

 Levoča 21.4.-
21.6. 

 vlastná  0,00 

Karol Plicka - Záznamy  N. Zámky 7.7.-5.9.  vlastná  0,00 
Kroje Slovenska  Bratislava 29.6.-

29.10. 
 vlastná  0,00 

Liptovskí murári  Lipt. Hrádok 23.2.-
8.4. 

 vlastná  0,00 

Martin Benka - Výber z 
tvorby 

 Trenčín 9.12.- 
26.02.06 

 vlastná  0,00 

M.Škrovina: Krajina 
môjho detstva 

 EM 20.10.-
28.1.06 

 vlastná  0,00 

Motocykel včerajška  EM 10.5.-
31.8. 

 vlastná  0,00 

Námet a známka (Ento-
mofilatélia) 

 MAK 1.3.-
31.4. 

 vlastná  0,00 

Obrazopis sveta  Bratislava 29.6.-
30.9. 

 vlastná  0,00 

Peter Maruňák: Cesta 
osamelého pútnika 

 EM 3.2. - 
31.3. 

drobná tlač vlastná  0,00 

Stretnutie čipiek  EM 11.6.-
30.9. 

drobná tlač vyvez. do 
zahr. 

 0,00 

Svet trampingu  EM 28.10.-
31.1. 

 vlastná  0,00 

Výstava automobilových 
modelov 

 MAK 19.9.-
28.11. 

 vlastná  0,00 

Sláva Bohu  Cittá di Cas-
tello 

5.12.-
6.1.06 

 vyvez. do 
zahr. 

 0,00 

Svetom,moje,svetom  Moskva 25.11. -
31.1.06 

 vyvez. do 
zahr. 

 0,00 

Keramika-pálená idyla  Szombathely 24.4.-
30.9. 

katalóg vyvez. do 
zahr. 

 0,00 

Liptovskí murári pomá-
hali stavať udapešť 

 Pilis 15.12. -
jan.06 

 vyvez. do 
zahr. 

 0,00 

Obrazopis sveta  Praha 20.10.-
20.1.06 

 vyvez. do 
zahr. 

 0,00 

M.Benka - Zem sloven-
ská 

 Szeged 21.9.-
31.10. 

drobná tlač vyvez. do 
zahr. 

 0,00 

Očarení krásou  Sofia 20.9.-
31.10. 

drobná tlač vyvez. do 
zahr. 

 0,00 
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Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Učarila im krása  Rím 10.2.-

3.4. 
 vyvez. do 

zahr. 
 0,00 

  

Celkový počet výstav: 31 

SNM - Historické múzeum 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Pokoj ľuďom dob-
rej vôle 

M. Mrázová Bratislava, 
BH 

január-
február 

 vlastná Národopis 0,00 

D. Filová-R. Filo: 
Premeny 

 Bratislava, 
BH 

10. 3.-
10. 5. 
2005 

skladačka vlastná Dejiny umenia 0,00 

1945 60. výročie 
skončenia 2. sve-
tovej vojny 

M. Pírek Pezinok, MM 6. 5.-15. 
8. 2005 

 vlastná História 0,00 

Ľudia, ktorí zvíťazili 
vo vojne 

 Bratislava, 
BH 

2. 5.-31. 
5. 2005 

 prevzatá História 0,00 

Remeslá v toku 
času 

J. Herman Bratislava, 
BH 

17. 3.-
31. 5. 
2005 

 vlastná História 0,00 

Z kabinetu staro-
žitností 

D. Kyselá-A. 
Milanová 

Bratislava, 
BH 

14. 6.-
30. 11. 
2005 

skladačka vlastná Dejiny umenia 0,00 

Kým nevesta po-
vedala Áno 

M. Zuberco-
vá 

Bratislava, 
BH 

21. 6. 
2005 

skladačka vlastná História 0,00 

Obrazopis sveta 
Objektívom M. R. 
Štefánika 

 Bratislava, 
BH 

29. 6. 
2005-26. 
9. 2 

 prevzatá História 0,00 

Tradičná slovenská 
svadba na Dolnej 
zemi 

J. Gerboco-
vá 

Bratislava, 
BH 

20. 9. 
2005 

skladačka vlastná Národopis 0,00 

Uršulinky z Varaž-
dína 

 Bratislava, 
BH 

6. 10. 
2005-20. 
10. 

 dovez. zo 
zahr. 

História 0,00 

Šľachtické stolova-
nie u Andrassyov-
cov 

 Bratislava, 
BH 

7. 12. 
2005 

 prevzatá Dejiny umenia 0,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho slo-
venského Nadlaku 

J. Gerboco-
vá 

Košice, VM január  repríza Národopis 0,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho slo-
venského Nadlaku 

J. Gerboco-
vá 

Michalovce, 
ZM 

máj  repríza Národopis 0,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho slo-
venského Nadlaku 

J. Gerboco-
vá 

Snina, Dom 
MS 

júl  repríza Národopis 0,00 

Podoby a tváre 
niekdajšieho slo-
venského Nadlaku 

J. Gerboco-
vá 

B. Bystrica, 
SM 

október  repríza Národopis 0,00 

Tradičná výšivka 
sarvašských Slo-
vákov 

J. Gerboco-
vá 

Bratislava, 
Stredisko 
kultúry Nové 
Mesto 

január  vlastná Národopis 0,00 

Tradičná výšivka 
sarvašských Slo-
vákov 

J. Gerboco-
vá 

Piešťany, 
Dom umenia 

apríl  repríza Národopis 0,00 

Tradičná výšivka 
sarvašských Slo-
vákov 

J. Gerboco-
vá 

Šárovce, 
Prvé slov. 
dedinské 
múzeum 

máj  repríza Národopis 0,00 

Tradičná výšivka 
sarvašských Slo-
vákov 

J. Gerboco-
vá 

Detva, KD júl  repríza Národopis 0,00 
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Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Poklady mincí z 
Pezinka a okolia 

M. Budaj Pezinok, MM 16. 9. - 
15. 12. 
200 

M. Budaj-
J.Hunka:Poklady 
mincí z Pezinka 
a okolia. Pezi-
nok 2005 

vlastná Numizmatika 0,00 

Dejiny a kultúra 
Chorvátov na Slo-
vensku 

J. Domarac-
ká 

Devínska 
Nová Ves 

3. 12. 
2005 

 vlastná Národopis 0,00 

  

Celkový počet výstav: 21 

SNM - Hudobné múzeum 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Fontes artis musi-
cae 

Mgr. Kendro-
vá 

Bašta Lugin-
sland 

od marca 
2005 do 
feb 

nie vlastná Dejiny hudby 80,00 

Keď zaznie signál Mgr. Urdová Bašta Lugin-
sland 

od merca 
2005 do 
dec 

nie vlastná Dejiny hudby 80,00 

Uschovaný zvuk PhDr. Buga-
lová 

Kaštieľ Dolná 
Krupá 

od febru-
ára 2005 
do 

nie repríza Dejiny hudby 110,00 

Bibliotheca sonans  Hradný palác apríl-
jún2005 

áno dovez. zo 
zahr. 

Dejiny hudby 105,00 

Divadelné bábky Ing. Ďurovo-
vá 

Hradný palác september-
október 20 

nie prevzatá Dejiny ume-
nia 

105,00 

Jaro Filip na Hrade Mgr. Fojtíko-
vá 

Hradný palác od októbra 
2005 do m 

áno vlastná Dejiny hudby 105,00 

Ján Levoslav Bella PhDr. Barto-
vá,PhD 

Rumunsko, 
Maďarsko 

od febru-
ára 2005 
do 

nie vyvez. do 
zahr. 

Dejiny hudby 0,00 

  

Celkový počet výstav: 7 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Anton Anderle-
Tradičné bábkové 
divadlo 

Ing.Ďurovová SNM-MBKH 
M.K 

5-
10/2005 

nebol vyda-
ný 

prevzatá Iné spoločenské 
vedy 

13,00 

Čaro historickej 
výšivky 

Mgr. Lorinčí-
ková 

SNM-MBKH-
kaplnka 

5-7/2005 katalóg 
vydaný 

prevzatá História 120,50 

Divadelné bábky Ing.Ďurovová SNM-HuM 
Bratislava 

9-
10/2005 

nebol vyda-
ný 

vlastná Iné spoločenské 
vedy 

148,00 

Ochotnícke bábkové 
súbory zo zbierok 
SNK-SNLM Martin 

Ing.Ďurovová SNM-MBKH 
M:K: 

5-
10/2005 

nebol vyda-
ný 

prevzatá Iné spoločenské 
vedy 

44,00 

Divadelné bábky Ing.Ďurovová SNM-MAK 
Martin 

12/05-
2/06 

nebol vyda-
ný 

vlastná Iné spoločenské 
vedy 

96,00 

Bálint Balassi- vý-
tvarné diela 

Oláh Szilves-
ter 

SNM-MBKH 6-7/2005 nebol vyda-
ný 

dovez. zo 
zahr. 

História 40,00 

Bezbolestne u zu-
bára 

Mgr. Lorinčí-
ková 

SNM-Betliar 5-
10/2005 

katalóg 
vydaný 

vlastná Dejiny techniky 70,00 

Hračka na Sloven-
sku v 20. storočí 

J. Mihaľkin MsMÚ Detva 3-4/2005 nebol vyda-
ný 

vlastná Iné spoločenské 
vedy 

50,00 

Vášeň, telo, hlas Divadelný 
ústav 

SNM-
Bratislava 

12/04-06 bol vydaný vlastná Iné spoločenské 
vedy 

10,00 

Z rozprávky do 
rozprávky 

Ing.Ďurovová SNM-MČK 6/05-
4/06 

nebol vyda-
ný 

vlastná Iné spoločenské 
vedy 

46,00 

  

Celkový počet výstav: 10 

SNM - Múzeum Betliar 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
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Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Bezbolestne u zubára Jaroslav Saár Betliar V. - IX. áno prevzatá Iné spoločen-

ské vedy 
164,50 

Čaro historickej 
výšivky 

Mgr. Kereke-
šová, Mgr. 
Lőrinčíková 

Modrý Ka-
meň 

V.-VII.  repríza História 92,00 

Šľchtické stolovanie 
u Andrássyovcov 

Mgr. Kereke-
šová, Mgr. 
Lőrinčíková 

Bratislava XII.05-
III.06 

áno repríza História 185,00 

Šľachtické stolovanie 
u Andrássyovcov 

Mgr. Kereke-
šová, Mgr. 
Lőrinčíková 

Humenné V. - VI.  repríza História 198,00 

Šľachtické stolovanie 
u Andrássyovcov 

Mgr. Kereke-
šová, Mgr. 
Lőrinčíková 

Trebišov III.-V.  repríza História 140,00 

Šľachtické stolovanie 
u Andrássyovcov 

Mgr. Kereke-
šová, Mgr. 
Lőrinčíková 

Třebíč, ČR VIII.-X. áno vyvez. do 
zahr. 

História 230,00 

  

Celkový počet výstav: 6 

SNM - Múzeum Bojnice 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Integrovaná har-
mónia 

Mgr. Ján 
Papco 

Západné 
krídlo Boj-
nického 
zámku 

3.12.2004-
16.1.2005 

Integrovaná 
harmónia 

vlastná Dejiny umenia 150,00 

Španielské umenie 
zo slovenských 
zbierok 

PhDr. Pavel 
Štepánek, 
Mgr. Ján 
Papco 

Západné 
krídlo Boj-
nického 
zámku 

20.5. - 
30.8.2005 

Španielské 
umenie zo 
slovenských 
zbierok; 
2000 ks 

vlastná Dejiny umenia 150,00 

Hokejová sieň 
slávy 

Mgr. Valíček Západné 
krídlo Boj-
nického 
zámku 

24.9.2005 
- 31.1.200 

 prevzatá Iné spoločen-
ské vedy 

150,00 

  

Celkový počet výstav: 3 

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Pod strechou Mgr.Jamrichová Severná 

bašta 
okt.-dec. nie vlastná História 128,00 

Obnovené dedičstvo Mgr.Jamrichová Severná 
bašta 

okt.-dec. nie vlastná História 128,00 

Bábky na hrade Ing.Ďurovová Galéria 10.6.-
31.8. 

nie prevzatá Národopis 50,00 

Eleganc.stred.a 
nád.ren. 

Dr.Molenda Galéria 4.6.-1.9. nie dovez. zo 
zahr. 

Dejiny umenia 300,00 

  

Celkový počet výstav: 4 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Betlehemy  Bratislava, 

SNM-HM 
12.2004-
02.2005 

  Dejiny umenia 0,00 

Dejiny karpatských 
Nemcov 

Pöss Budapešť 03.-
04.2005 

 vyvez. do 
zahr. 

História 0,00 

Dejiny karpatských 
Nemcov 

Pöss Solymar 04.-
05.2005 

 vyvez. do 
zahr. 

História 0,00 

Slovensko na mapách 
16.-20. st. 

Klein - spo-
luautor 

Bratislava, 
SNM 

03.-
05.2005 

 vlastná História 0,00 

Maliar Jakub Veneny Fiľo Kežmarok 06.-09. 
2005 

áno repríza Dejiny umenia 0,00 

Grafik E. A. Zimmer- Fiľo Berlin 11. 2005 áno repríza Dejiny umenia 0,00 
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Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
mann 
Dejiny karpatských 
Nemcov 

Pöss Pecs 06.-
08.2005 

 vyvez. do 
zahr. 

História 0,00 

Osobnosti vedy a 
techniky 

Pöss Brno 01.-
03.2005 

 repríza Dejiny techni-
ky 

0,00 

Osobnosti vedy a 
techniky 

Pöss Budapest 04.-
05.2005 

 repríza Dejiny techni-
ky 

0,00 

Osobnosti vedy a 
techniky 

Pöss Frankfurt 09.2005  repríza Dejiny techni-
ky 

0,00 

  

Celkový počet výstav: 10 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Mihály Zichy: Ilu-
strácie k Tragédii 
človeka 

 Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie vlastná Dejiny umenia 170,00 

Výstava unikátnych 
vydaní Tragédie 
človeka 

 Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie prevzatá História 25,00 

János Kass: Tragédia 
človeka 

 ŠVK, Banská 
Bystrica 

1 mesiac nie vlastná Dejiny umenia 50,00 

Drobné sakrálne 
pamiatky na južnom 
Slovensku 

József Liszka Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie vlastná Národopis 50,00 

Alžbeta Štefunková: 
Odkazy 

Klára Kubič-
ková 

Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie vlastná Dejiny umenia 170,00 

Dĺžne Sándora Mára-
iho 

Péter Mészá-
ros 

Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie dovez. zo 
zahr. 

História 170,00 

Tragédia človeka na 
divadelných javis-
kách 

Gabriella 
Jarábik 

Kaštieľ I. 
Madácha, 
Dolná Stre-
hová 

dlho nie vlastná História 50,00 

Výstava unikátnych 
vydaní Tragédie 
človeka 

 Kaštieľ I. 
madácha, 
Dolná Stre-
hová 

dlho nie prevzatá História 25,00 

Krása zrodená z 
dreva 

Sylvia Sipo-
sová 

Žižkova 18, 
Bratislava 

4 mesia-
ce 

áno vlastná Národopis 200,00 

Atelier IN Ilona Né-
meth 

Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie vlastná Dejiny umenia 427,00 

Ottó Szabó: Odklazy Klára Kubič-
ková 

Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie vlastná Dejiny umenia 170,00 

Liliane Csuka: Insta-
lations 

Gabriel 
Hushegyi 

Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie dovez. zo 
zahr. 

Dejiny umenia 170,00 

Sándor Dénes: Pa-
miatky z Karpatskej 
kotliny 

 Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie dovez. zo 
zahr. 

Dejiny umenia 50,00 

Mesiac fotografie  Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie dovez. zo 
zahr. 

Dejiny umenia 170,00 

Gábor Tokoly: Ne-
známy Gemer 

Gábor Toko-
ly 

Žižkova 18, 
Bratislava 

1 mesiac nie prevzatá Dejiny umenia 170,00 

  

Celkový počet výstav: 15 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Boty, botky , botičky Mgr. Štibro-

vá 
Myjava 09 - 10  dovez. zo 

zahr. 
História 120,00 

Milan Hodža Mgr. Caba-
daj 

Myjava 12 áno prevzatá História 100,00 

IV.Bienále myjav- Mgr. Lando- Myjava 01  vlastná Iné spoločen- 120,00 



143 

Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
ských výtvarníkov vá ské vedy 
Južná Amerika vo 
fotografií 

Dr.Púdelka Myjava 11 - 12  vlastná Iné spoločen-
ské vedy 

100,00 

M.R.Štefánik Dr.Púdelka Myjava 08 - 09 áno vlastná História 120,00 
Metamorfózy 
O.Plačkovej 

Mgr. Lando-
vá 

Myjava 05  vlastná Iné spoločen-
ské vedy 

120,00 

Motýlia krása Dr.Púdelka Myjava 02 - 03  vlastná Zoológia 120,00 
Od Tatier k Dunaju Mgr. Lando-

vá, 
Dr.Púdelka 

Myjava 04 áno vlastná Iné spoločen-
ské vedy 

120,00 

Od výstavy k výstave-
prierez hist.MFF 

Mgr. Lando-
vá 

Myjava 06  vlastná Národopis 70,00 

Pieseň dreva -FETK 
Myjava 

Mgr. Lando-
vá 

Myjava 06  vlastná Národopis 120,00 

Štefánik a tvorba 
maliaraT.Šimona 

Dr.Púdelka Košariská 07  vlastná Dejiny umenia 70,00 

  

Celkový počet výstav: 11 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Vianoce vo výtvar-
nom umení 

PhDr. J. 
Varchol 

múzeum 1.12.2004-
16.1.2005 

nebol vyda-
ný 

vlastná Dejiny umenia 300,00 

Tradičná ľudová 
kultúra a dnešok 

PhDr. M. 
Hvizd 

múzeum 10.1.2005-
30.10.2005 

nebol vyda-
ný 

vlastná Národopis 20,00 

Z krosna do Krosna Mgr. A. 
Chudíková 

múzeum 28.1.2005-
4.3.2005 

nebol vyda-
ný 

dovez. zo 
zahr. 

Národopis 300,00 

Kraslice PhDr. J. 
Varchol 

múzeum 11.3.2005-
5.7.2005 

nebol vyda-
ný 

vlastná Národopis 300,00 

Michal Sirík: Spo-
mienky 

PaedDr. L. 
Puškár 

múzeum 17.6.2005-
15.8.2005 

bol vydaný vlastná Dejiny umenia 300,00 

Ladislav Cuper: 
Karpaty 

PhDr. J. 
Varchol 

múzeum 31.8.2005-
9.10.2005 

bol vydaný vlastná Dejiny umenia 300,00 

Pavlo Lopata: Svä-
tyne 

PaedDr. L. 
Puškár 

múzeum 19.10.2005-
19.2.2006 

bol vydaný dovez. zo 
zahr. 

Dejiny umenia 300,00 

Namaľujem si Via-
noce 

PhDr. J. 
Varchol 

galéria 15.12.2005-
31.1.2006 

nebol vyda-
ný 

vlastná Dejiny umenia 60,00 

  

Celkový počet výstav: 8 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Yehudhith Elliot Ross Poprad 17.2.-

3.4.05 
nie dovez. zo 

zahr. 
História 200,00 

Podoby žien v gali-
lejskej predstave 

Asia Katz Nové Mesto 
nad Váhom 

14.3.-
1.4.05 

áno dovez. zo 
zahr. 

História 300,00 

Pamätaj! Zachor! Milan Veselý Poprad 31.3.-
25.4.05 

áno vlastná História 200,00 

Vízie z inferna Adolf Frankl Nové Zámky 30.4.-
31.5.05 

nie vlastná História 180,00 

Pamätaj! Zachor! Milan Veselý Prešov 11.5.-
15.6.05 

áno vlastná História 220,00 

Izrael krajina všet-
kého a pre všetkých 

Anna Ondru-
šeková 

BA-MŽK 30.6.-
1.11.05 

áno vlastná História 80,00 

Bratislava - mesto 
posledného odpočin-
ku Chatama Sofera 

Viera Kame-
nická 

Nemecko 23.9.-
9.10.05 

áno vyvez. do 
zahr. 

História 350,00 

Holokaust Rómov na 
Slovensku 1938-
1945 

Zuzana Ku-
manová 

BA-MŽK 9.11.-
15.1.06 

nie vlastná História 80,00 

Múzeum židovskej Prof. Pavol Budapešť 29.9.- nie vlastná História 200,00 
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Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
kultúry sa predsta-
vuje 

Mešťan 15.10.05 

  

Celkový počet výstav: 9 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
Huby 2005 Kautmanová 

I., Lizoň P. 
SNM, BA 11.-13.10.05 nebol vydaný vlastná Botanika 0,00 

Orol - bez koruny a 
predsa kráľom 

Kautman J., 
SVODAS 

SNM, BA 9.4.-30.6.05 nebol vydaný vlastná Zoológia 0,00 

Slovensko - prírodný 
klenot v srdci Európy 

Nelišerová 
E. 

M. Spiša, 
Sp.N.Ves 

3.2.-30.6.05 Slovensko-prír. 
klenot, 1300 ks 

repríza  0,00 

Slovensko - prírodný 
klenot v srdci Európy 

Nelišerová 
E., Ďurišová 
A. 

PM, Po-
prad 

12.7.-3.10.05 Slovensko-prír. 
klenot, 1300 ks 

repríza  0,00 

NorthSouthEastWest Nelišerová 
E. 

SNM, BA 5.10.18.10.05 NorthSouthEastWest dovez. 
zo zahr. 

 0,00 

  

Celkový počet výstav: 5 

SNM - Spišské múzeum 
Názov výstavy:  Autori:  Miesto:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  Plocha:  
MajsterPavol z Le-
voče 

Novotná Má-
ria,PhDr. 

NM-Praha 17.3-
25.4.2005 

Majster 
Pavol z 
Levoče 

vyvez. do 
zahr. 

Dejiny ume-
nia 

250,00 

Architektonické 
slohy 

PÚ Bratisla-
va,Prešov 

Radnica 14.4.-
28.6.2005 

 prevzatá História 150,00 

Karol Plicka - Básnik 
obrazu 

Felberová Mária, 
PhDr. 

VKS 21.4.-
23.06.2005 

 prevzatá Národopis 100,00 

Poetika historickej 
fotografie 

Uharčeková-
Pavúková Dá-
ša,PhDr. 

NKP-SH 1.5.-
7.11.2005 

 vlastná História 50,00 

Martin Samliczki a 
iní 

Pavúková-
Uhračeková 
Dáša,PhDr. 

Radnica 30.6.-
5.9.2005 

Martin 
Samliczki 

dovez. zo 
zahr. 

Dejiny ume-
nia 

150,00 

Kantat ART 05 Uharčeková-
Pavúková,PhDr. 

VKS 28.7.-
30.8.2005 

 vlastná Dejiny ume-
nia 

100,00 

Odev v premenách 
času 

Felberová Má-
ria,PhDr. 

Radnica 29.8.-
16.12.2005 

 vlastná Národopis 150,00 

Alter Ego:P.Michalič-
I.Žifčáková 

Petruška Ľuboš, 
Mgr. 

Radnica 23.9.-
31.10.2005 

 vlastná Dejiny ume-
nia 

150,00 

Pernikári a medov-
nikári 

Petruška Ľu-
boš,Mgr. 

Radnica 18.11.-trvá  vlastná História 150,00 

Svet mojimi očami Petruška Ľuboš, 
Mgr. 

Radnica 19.10.-
28.10.2005 

 vlastná Dejiny ume-
nia 

25,00 

Tatranská fotografia 
do roku 1918 

Lisoňová Zuzana VKS 15.12.-trvá  dovez. zo 
zahr. 

História 100,00 

  

Celkový počet výstav: 11 

SNM Spolu 
Celkový počet výstav: 179 

 
Edičná činnosť 
Edičná činnosť v rámci prezentačných aktivít  plní špecifické funkcie – vytvára podmienky na šírenie 
informácií o múzeu ako inštitúcií, o jeho zbierkovom fonde, ale aj o jeho aktivitách a aktuálnej po-
nuke. SNM sa usilovalo v roku 2005 v rámci svojich finančných možnosti saturovať všetky spomí-
nané úlohy a funkcie edičnej činnosti, pričom sa svojou ponukou edičných titulov snažilo osloviť čo 
najširší okruh záujemcov o múzeum a kultúrne dedičstvo. SNM aj vďaka účelovým dotáciám MK SR 
pokračovalo v minulom roku vo vydávaní periodík – časopisov Pamiatky a múzeá (pre širokú verej-
nosť), Múzeum a Etnografikcé rozpravy (pre zamestnancov múzeí), ktoré zostali jedinými periodi-
kami pre oblasť ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. V sledovanom období 
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boli vydané aj zborníky SNM – Archeológia, Etnografia, História, Prírodné vedy pre odborníkov 
z jednotlivých vedných disciplín participujúcich na činnosti múzeí. Metodické pôsobenie SNM pokrý-
vajú najmä publikácie Muzeologického kabinetu – ako je Vademecum múzejníka, či zborník Ochra-
na kultúrneho dedičstva VIII – Fórum konzervátora, Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku 
za rok 2004, Bibliografia článkov časopisu Múzeum. Najviac edičných titulov bolo však určených 
širokej verejnosti, aj keď to boli zväčša rozsahom menšie publikácie – napr. programové bulletiny, 
letáky, plagáty, sprievodcovia, rozličné skladačky k výstavám ako napr. Krása zrodená z dreva, 
Tradičná svadba na Dolnej zemi,  Kým nevesta povedala áno,  V. Kompánek – Hry v dreve,  
U zubára bezbolestne, Katalóg Bállint Balassa, M. R.  Štefánik – sprievodca po expozícií,  Tajomná 
Indonézia – detský sprievodca a i. Pozitívom pri vydávaní edičných titulov je aj ich vydávanie 
v cudzích jazykoch – napr. anglicky, maďarsky a pod.  
Ojedinelým zjavom v edičnej činnosti SNM je edícia Acta judaica slovaca, kde sú publikované spo-
mienky obetí holocaustu.  
Slovenské národné múzeum - riaditeľstvo 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Pamiatky a múzeá, č. 1-4, 1x ang. slov., 1 x angl. 2005 2 000 časopis 
Múzeum, č.1-4 slovenský 2005 600 časopis 
Vademecum múzejníka slovenský 2005 500 informačný a metodický 

materiál 
Zbor. Ochrana kult. dedičstva VIII - Fó-
rum konzervátore 

slovenský 2005 300 zborník neperiodický 

Bibliografia článkov časopisu Múzeum slovenský 2005 300 informačný a metodický 
materiál 

Výročné správy o činnosti múzeí na Slo-
vensku za rok 2004 

slovenský 2005 90 informačný a metodický 
materiál 

Programový bulletin slov. - angl. 2005 15 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

7 

SNM - Archeologické múzeum 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Zborník SNM-Archeológia 15 slovenský + resumé 2005 400 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

1 

SNM - Etnografické múzeum 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Zborník SNM - Kmetianum X slovenský 2005 400 zborník periodický 
Zborník SNM - Etnografia 46 anglický,slovenský 2005 400 zborník periodický 
Magijata na krasotata bulharský 2005 300 drobná tlač 
Martin Benka- tanulmányok a szlovák 
tájról 

maďarský 2005 400 drobná tlač 

Peter Maruňák: Cesta osamelého pútnika slovenský 2005 500 drobná tlač 
Po svetu,moji,po svetu ruský 2005 300 drobná tlač 
Stretnutie čipiek slovenský 2005 700 drobná tlač 
Keramika - pálená idyla nemecký,maďarský, 

slovenský 
2005 450 zborník periodický 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

8 

SNM - Historické múzeum 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Komora, P.: Bratislavský hrad slovenský 2005 1 000 drobná tlač 
Komora, P.: Bratislavský hrad anglický 2005 1 000 drobná tlač 
Komora, P.: Bratislavský hrad ruský 2005 2 000 drobná tlač 
Premeny (R. Fila - D. Filová) slovenský 2005 600 drobná tlač 
Z kabinetu starožitností slovenský 2005 500 drobná tlač 
Kým nevesta povedala áno slovenský 2005 1 000 drobná tlač 
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Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Kým nevesta povedala áno slovenský 2005 3 000 informačný a metodický 

materiál 
Tradičná svadba na Dolnej zemi slovenský 2005 1 000 drobná tlač 
Zborník História 2004/43 slovenský 2005 400 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

9 

SNM - Hudobné múzeum 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
   0  
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

0 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Čaro historickej výšivky slovenský/maďarský 2005 2 000 drobná tlač 
Katalóg Bálint Balassi slovenský/maďarský 2005 600 katalóg 
U zubára bezbolestne slovenský/maďarský 2005 100 katalóg 
V. Kompánek: Hra v dreve slovenský 2005 300 katalóg 
Seminár Hračka ako muzeálny predmet slovenský 2005 50 zborník neperiodický 
SNM-MBKaH,hrad Modrý Kameň slovenský 2005 1 000 informačný a metodický 

materiál 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

6 

SNM - Múzeum Betliar 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Kaštieľ Betliar Maďar. 2005 2 000 drobná tlač 
Kaštieľ Betliar Slovenský 2005 2 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

SNM - Múzeum Bojnice 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Palné zbrane v zbierkach SNM - Múzea 
Bojnice 

Slovenský 2005 1 000 fontés-súpis zbierok 

Španielske umenie zo slovenských zbierok Slovenský 2005 2 000 katalóg 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
   0  
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

0 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Acta Carpatho-Germanica XIII., Od SNP 
po vyhnanie karpatských Nemcov 

slovenský, nemecký 2005 150 zborník periodický 

Acta Carpatho-Germanica XIV., Meine 
Muttersprache 

nemecký 2005 100 zborník periodický 

Acta Carpatho-Germanica XV., Schemnit-
zer blutige Eisenbah 

nemecký 2005 100 zborník periodický 

Karpatskí Nemci, katalóg k expozícii slovenský, nemecký 2005 800 katalóg 
Mapa osídlenia karpatských Nemcov v 
roku 1940 

slovenský, nemecký 2005 1 500 drobná tlač 
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Celkový počet vydaných 
titulov: 

5 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Krása zrodená z dreva Slov. a maď. 2005 400 katalóg 
Informačný leták MKMS Slov. a maď. 2005 3 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

2 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
M.R.Štefánik - plagát SJ 2005 500 informačný a metodický 

materiál 
M.R.Štefánik - sprievodca expozíciou SJ 2005 3 000 informačný a metodický 

materiál 
M.R.Štefánik - výber článkov SJ 2005 16 000 zborník neperiodický 
M.R.Štefánik - vizitka Sj 2005 2 000 drobná tlač 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

4 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Vedecký zborník MURK č. 23 ukrajinský 2005 600 zborník periodický 
Skanzen - Národopisná expozícia v prírode anglický 2005 500 informačný a metodický 

materiál 
Plagát k výstave Kraslice 2005 slovensko-

ukrajinský 
2005 20 drobná tlač 

Plagát k výstave Ladislav Cuper: Karpaty slovensko-
ukrajinský 

2005 30 drobná tlač 

Plagát k výstave Michal Sirík: Spomienky slovensko-
ukrajinský 

2005 20 drobná tlač 

Plagát k výstave Pavlo Lopata: Svätyne slovensko-
ukrajinský 

2005 20 drobná tlač 

Plagát k výstave Vianoce vo výtvarnom 
umení 

slovensko-
ukrajinský 

2005 20 drobná tlač 

Plagát na III. koncert komornej hudby v 
kaštieli 

slovensko-
ukrajinský 

2005 20 drobná tlač 

Plagát stálej expozície ikon v Galérii D. 
Millyho 

slovensko-
ukrajinský 

2005 230 drobná tlač 

Pohľadnica z hlavnej kultúrno-historickej 
expozície 

slovensko-
ukrajinský 

2005 500 drobná tlač 

Pohľadnica z národopisnej expozície v 
prírode 

slovensko-
ukrajinský 

2005 500 drobná tlač 

Pohľadnica z umelecko-historickej expozí-
cie v GDM 

slovensko-
ukrajinský 

2005 500 drobná tlač 

Pozvánka k výstave Kraslice 2005 slovensko-
ukrajinský 

2005 150 drobná tlač 

Pozvánka k výstave Ladislav Cuper: Kar-
paty 

slovensko-
ukrajinský 

2005 150 drobná tlač 

Pozvánka k výstave Pavlo Lopata: Sväty-
ne 

slovensko-
ukrajinský 

2005 150 drobná tlač 

Pozvánka k výstave Vianoce vo výtvarnom 
umení 

slovensko-
ukrajinský 

2005 150 drobná tlač 

Pozvánka k výstave Z krosna do Krosna slovensko-
ukrajinský 

2005 150 drobná tlač 

Skladačka III. koncert komornej hudby v 
kaštieli 

slovensko-
ukrajinský 

2005 50 drobná tlač 

Katalóg k výstave Ladislav Cuper: Karpaty slovensko-
ukrajinský 

2005 150 drobná tlač 
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Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Katalók k výstave Michal Sirík: Spomienky slovensko-

ukrajinský 
2005 200 drobná tlač 

Katalóg k výstave Pavlo Lopata: Svätyne slovensko-
ukrajinský 

2005 250 drobná tlač 

  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

21 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Max Stern: Známka môjho života slovenský 2005 350 zborník neperiodický 
Anna Ondrušeková: Izrael krajina... (skla-
dačka) 

slovenský 2005 300 drobná tlač 

Pohľadnice slovenský 2005 6 000 drobná tlač 
Vera Meisels: Moje vytrhnuté korene slovenský 2005 400 zborník neperiodický 
Isidor Hirsch: Maimonides slovenský 2005 240 zborník neperiodický 
Jozef Sulaček: Biele plášte slovenský 2005 200 zborník neperiodický 
Chatam Sofer slovenský / nemec-

ký 
2005 3 000 katalóg 

Acta Judaica Slovaca 11 slovenský 2005 260 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

8 

SNM - Prírodovedné múzeum 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Zborník Slovenského národného múzea - 
Prírodné vedy, roč. 51 

slovenský 2005 400 zborník periodický 

  

Celkový počet vydaných titu-
lov: 

1 

SNM - Spišské múzeum 
Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  
Pohľady do minulosti Slovenský 2005 500 zborník periodický 
  

Celkový počet vydaných 
titulov: 

1 

SNM Spolu 
Celkový počet vydaných 
titulov: 

77 

 
Ostatná prezentačná činnosť  
Súčasťou prezentačných aktivít špecializovaných múzeí SNM sú aj aktivity, ktoré ponúkajú možnos-
ti ďalšieho vzdelávania, získavania nových poznatkov, ale aktivity, ponúkajúce alternatívne trávenie 
voľného času a relax. Cieľom týchto aktivít bolo prilákať do múzeí návštevníkov, ktorých neoslovili 
stále expozície a výstavy alebo ich už poznali. Boli to zároveň aj aktivity rodinného typu, ktoré po-
skytovali poznatky,  zábavu a poučenie viacerým generáciám. Múzeá pripravovali tieto aktivity ako 
doplnkové a spestrujúce pri stálych expozíciách,  v niektorých prípadoch to bol produkt ponúkaný 
s novootvorenou výstavou. Popri osvedčených aktivitách ako sú prednášky (prednáškový cyklus 
SNM – Spišské múzeum – Pohľady do minulosti), vyučovacie hodiny (Archeologické múzeum) boli 
pripravené aj iné, netradičné aktivity.                                                                                                           
Hradné múzeá, múzeá v prírode ponúkali netradičné aktivity v rámci kultúrneho leta na oživenie 
letnej turistickej sezóny. V mnohých múzeách – napr.v Múzeu v Bojniciach, na hrade Červený Ka-
meň, Spišskom hrade už majú tieto aktivity svoju tradíciu a sú očakávané aj verejnosťou. Mimo-
riadne bohatý program netradičných aktivít pripravilo v minulom roku SNM-Múzeá v Martine 
v Múzeu slovenskej dediny v Jahodnických hájoch. Zároveň sú tieto aktivity aj zdrojom zvýšených 
príjmov pre múzeá. Celkovo ich bolo 1 694 a zúčastnilo sa na nich 167 638 návštevníkov.     
K najpopulárnejším a najnavštevovanejším patria v Múzeu Bojnice - Festival duchov a strašidiel, 
Vianoce na hrade, Valentínsky víkend, Rozprávkový zámok, v Múzeu hrad Červený Kameň – Soko-
liarsky dvor Astur, Dni remesiel, na Bratislavskom hrade – Bratislavské hradné hry, Vianoce na 
hrade, Deň sv. Huberta v Múzeu v Betliari, bábkarský festival na Modrom Kameni ai. Pri nosných 
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výstavných projektoch boli pripravené  rozličné podujatia. V rámci výstava Divadlo – Vášeň, telo, 
hlas – boli realizované programy zamerané na deti a mládež  - Divadelné hodiny – program pre 
stredoškolákov a vysokoškolákov, Tvorivý štvrtok – výtvarné a divadelné dielne pre predškolákov a 
deti 1. stupňa ZŠ,  Detská nedeľa – program pre deti a ich rodičov. V rámci trojvýstavy Tajomná 
Indonézia – National Geographic – Slávne expedície 20. storočia sa uskutočnili  podujatia pre deti - 
ZOO v Múzeu - živé zvieratká, Cestujeme za zvieratkami, Slony žijú sto rokov -  cesta s M. Zik-
mundom na Srí Lanku, Deň Amazon – popoludnie so zvieratkami. Pre mládež sa realizoval aj pro-
jekt  Týždeň objavov – škola v múzeu (letné tábory pre deti) a tvorivé dielne pre deti 
v Archeologickom múzeu. Aktivity realizované v Múzeu slovenskej dediny pre širokú verejnosť -  Už 
sa fašiang kráti, Veľká noc na dedine, Turčianska nedeľa, Dnes tovariš, zajtra majster, Detská ne-
deľa, Turčianske halali, Jánske ohne,  Turčianska harmonika, Te prindžarel pes, Liptovská nedeľa , 
Fujarôčka moja, Človek a príroda, Na slávu zemiakom, Michalský jarmok,  Keď sa zima opýta...,  
Vianoce na dedine. Zároveň tu boli realizované aktivity pre deti a mládež  zamerané na zoznamo-
vanie sa s tradičnou ľudovou kultúrou – napr. Fašiangy, Veľká noc, Stavanie májov,  Letné hry detí, 
Pracovné činnosti na jeseň, Strídžie dni,  Lucia, Vianoce. Aktivity zamerané na rozvoj zručností  
a tvorivosť mládeže boli realizované ako viacdňové počas letných prázdnin - Keramické dielne, 
Tvorivé dielne - maľba na skle, Letný krajinársky kurz mladých výtvarníkov,  Prímestský tábor 
v Múzeu slovenskej dediny počas letných prázdnin, Mnohé múzeá nadviazali spoluprácu so školami 
(Historické múzeum, Prírodovedné múzeum, Múzeum bábkárskych kultúr a hračiek hrad Modrý 
Kameň, Múzeum SNR Myjava) a centrami voľného času s úsilím vrátiť múzeu detského 
a mládežníckeho návštevníka, čo bolo spojené aj s vedomostnými súťažami    napr. ako bolo 
:Putujeme storočiami, „Kľúče od mesta“ a i.  
Kultúrno-vzdelávacia činnosť - komplexná tabuľka 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 305 8 703 226 644,00 6 950,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

479 14 618 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 303 114 809 2 152 559,60 5 877 124,00 
Iné: 517 28 908 311 664,00 1 893 620,00 
Spolu: 1 604 167 038 2 690 867,60 7 777 694,00 

 
Kultúrno-vzdelávacia činnosť - jednotlivé múzeá 
Slovenské národné múzeum - riaditeľstvo 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 0 0 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

187 8 100 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 20 1 179 0,00 0,00 
Iné: 3 55 0,00 0,00 
Spolu: 210 9 334 0,00 0,00 

SNM - Archeologické múzeum 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 31 581 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

21 484 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 15 243 0,00 0,00 
Iné: 0 0 0,00 0,00 
Spolu: 67 1 308 0,00 0,00 

SNM - Historické múzeum 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 2 10 0,00 800,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

4 93 0,00 0,00 
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 Počet poduja-
tí: 

Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Špecializované akcie: 11 11 680 0,00 495 000,00 
Iné: 130 0 0,00 26 900,00 
Spolu: 147 11 783 0,00 522 700,00 

SNM - Hudobné múzeum 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 21 1 118 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

8 235 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 45 3 151 0,00 0,00 
Iné: 9 1 047 28 500,00 29 000,00 
Spolu: 83 5 551 28 500,00 29 000,00 

SNM – Múzeá v Martine  
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 28 1 079 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

0 0 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 34 13 458 0,00 0,00 
Iné: 0 0 0,00 0,00 
Spolu: 62 14 537 0,00 0,00 

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 27 1 061 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

72 1 990 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 7 4 647 0,00 0,00 
Iné: 5 387 0,00 0,00 
Spolu: 111 8 085 0,00 0,00 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 3 45 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

0 0 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 4 2 384 48 322,00 58 210,00 
Iné: 12 1 383 19 700,00 0,00 
Spolu: 19 3 812 68 022,00 58 210,00 

SNM - Múzeum Betliar 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 0 0 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

0 0 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 3 411 0,00 0,00 
Iné: 1 506 0,00 0,00 
Spolu: 4 917 0,00 0,00 

SNM - Múzeum Bojnice 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 3 60 0,00 1 900,00 
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 Počet poduja-
tí: 

Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

5 159 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 68 41 857 1 835 441,60 4 419 206,00 
Iné: 192 9 466 263 464,00 1 734 570,00 
Spolu: 268 51 542 2 098 905,60 6 155 676,00 

  SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 0 0 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

0 0 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 24 25 063 133 650,00 572 818,00 
Iné: 40 6 394 0,00 103 150,00 
Spolu: 64 31 457 133 650,00 675 968,00 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 13 435 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

6 242 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 4 637 0,00 0,00 
Iné: 2 64 0,00 0,00 
Spolu: 25 1 378 0,00 0,00 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 12 600 200 000,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

4 120 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 2 60 0,00 1 000,00 
Iné: 0 0 0,00 0,00 
Spolu: 18 780 200 000,00 1 000,00 

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 12 0 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

18 0 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 8 3 020 0,00 0,00 
Iné: 6 3 992 0,00 0,00 
Spolu: 44 7 012 0,00 0,00 

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 23 690 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

41 1 025 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 10 2 700 0,00 42 000,00 
Iné: 109 5 450 0,00 0,00 
Spolu: 183 9 865 0,00 42 000,00 

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 
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 Počet poduja-
tí: 

Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 114 2 004 0,00 0,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

98 720 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 39 810 0,00 0,00 
Iné: 8 164 0,00 0,00 
Spolu: 259 3 698 0,00 0,00 

SNM - Spišské múzeum 
 Počet poduja-

tí: 
Počet náv-
števníkov: 

Náklady: Príjmy: 

Prednášky a besedy: 16 1 020 26 644,00 4 250,00 
Vyučovacie hodiny a prezentá-
cie: 

15 1 450 0,00 0,00 

Špecializované akcie: 9 3 509 135 146,00 288 890,00 
Iné: 0 0 0,00 0,00 
Spolu: 40 5 979 161 790,00 293 140,00 

 
7. 7. 9 Odborno-metodická, informačná vzdelávacia 

činnosť 
 
Slovenské národné múzeum je v zmysle Zákona NR SR č. 115/1998 o múzeách a galériách odbor-
no-metodické, školiace, poradenské a konzultačné pracovisko pre oblasť múzejníctva na Slovensku. 
Tieto činnosti SNM vykonáva v dvoch rovinách. Prvou rovinou je oblasť všeobecnej metodiky k od-
borným múzejným činnostiam, ako aj zhromažďovanie a šírenie údajov o múzeách pre odbornú a 
širokú verejnosť. Druhou rovinou metodického pôsobenia SNM je výkon metodiky v jednotlivých 
špecializovaných múzeách.                                               Aktivity spojené s pôsobením v oblasti 
všeobecnej metodiky zabezpečuje špecializované pracovisko SNM - Muzeologický kabinet, ktorý sa 
v minulom roku sústredil predovšetkým na tieto činnosti: 
I. Vzdelávacie a školiace aktivity  
-  cyklus školení (4 školenia) k novele Vyhlášky MK SR č. 342/1998 o odbornej správe 
múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky 
č. 557/200                                                                                                                                      
Počet účastníkov:   400 pracovníkov múzeí SR. 
Termín konania: január-február 2005  
- seminár Ochrana kultúrneho dedičstva VIII - Fórum konzervátora zameraný na otázky  
odbornej ochrany zbierkových predmetov, pripravený v spolupráci so Slovenskou národnou knižni-
cou  v Martine                                                                                                                     
Počet účastníkov: 98                                                                                                                             
Termín konania: november 2005                                                                                                    
- konferencia Historik v múzeu zameraná na zvyšovanie odbornej spôsobilosti predovšetkým mla-
dých kurátorov, pripravená v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín FF UK Bratislava. Počet 
účastníkov: 120                                                                                                       - - 
 - odborný seminár Ochrana duševného vlastníctva a uplatňovanie autorských práv v 
praxi múzeí a galérií  - pripravený v rámci veľtrhu starožitnosti Nostalgia expo realizoval v spolu-
práci s LITA, autorská agentúra..                                                                                                                 
Počet účastníkov: 145                                                                                                                     
Termín konania: december 2005                                                 
- porady s pracovné stretnutia so zriaďovateľmi múzeí k aktuálnym otázkam múzejníc-
tva  a novým právnym predpisom pre oblasť múzejníctva                                                                                  
- pracovné stretnutie so zriaďovateľmi mimorezortných múzeí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti ústredných orgánov štátnej správy,  a riaditeľmi týchto múzeí.   
Termín konania: jún 2005 
Počet účastníkov: 35 
- pracovné stretnutie s vedúcimi odborov kultúry vyšších územných celkov  
Termín konania: jún 2005 
Počet účastníkov: 35 
II. Spracovanie informačných a metodických materiálov 

- spracovanie Výročných správ o činnosti múzeí za rok 2004 
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- spracovanie Štatistického výkazu KULT 09 o múzeu pre potreby MK SR a Štatistického úra-
du SR za registrované múzeá  

- spolupráca s SKD MK SR pri vedení Registra múzeí SR 
- zostavenie a vydanie publikácie Vademecum múzejníka 

III. Príprava a spracovanie analytických a koncepčných materiálov pre potreby MK SR 
a vedenia SNM  

- Koncepcia akvizičnej činnosti SNM 
- Návrh Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti SNM 
- Prezentácia zbierkového fondu a rozšírenie výchovno-vzdelávacích aktivít Slovenského ná-

rodného múzea - vnútromúzejné, vnútroinštitucionálne tendre 
- spoluúčasť na príprave koncepčných materiálov pre potreby MK SR - príprava stratégie roz-

voja múzeí do roku 2010) 
- pasportizácia  
- usmernenia pre dočasný vývoz zbierkových predmetov pre špecializované múzeá SNM  
- Štandardy múzeí – spracovaná základná osnova  
- spoluúčasť na príprave (Spracovanie základných materiálov – štatút, organizačný 

a rokovací poriadok)  a realizácii súťaže Múzeum roka 2004, ktorej vyhlasovateľom je MK 
SR a Zväz múzeí na Slovensku. 

IV. Odborné konzultácie a poskytovanie informácií pre odbornú a širokú verejnosť  napr. 
pri zriaďovaní a zakladaní múzeí, pre oblasť odbornej ochrany zbierkových predmetov, ale aj infor-
mácie pre verejnosť týkajúce sa siete múzeí, profilácie a špecializácie múzeí.  
V. Metodické návštevy a previerky  - pasportizácie odborného uloženia zbierkových predmetov a 
ich odborného ošetrenia  v špecializovaných múzeách SNM  v spolupráci Historickým múzeom - 
poznatky spracované do správ o odbornom uložení zbierok a odbornom ošetrení zbierkových pred-
metov s návrhmi na riešenie a optimalizáciu stavu týchto činnosti v SNM.  
Metodická činnosť špecializovaných múzeí  

- Medzinárodné sympóziunm Význam múzeí v regióne pripravené v rámci realizácie dl-
hodobého projektu Kultúra 2000. 

Realizátor:  SNM - Múzeá v Martine v spolupráci so zahraničnými partnermi 
- Odborný seminár Muzealizácia bábkového divadla ako súčasť ľudovej kultúry Rea-

lizátor: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň  
- Seminár botanikov SR a 4R v Spišskej Novej Vsi 

Realizátor: Prírodovedné múzeum  
-  9. mykologické dni spojené s Medzinárodnou konferenciou Mykoflóra Západných 

Karpát,  
Realizátor: Prírodovedné múzeum  

- odborný seminár Biodiverzita húb Slovesnka 
Realizátor: Prírodovedné múzeum  

- Celoslovenské pracovné stretnutie ichtyológov 
Realizátor: Prírodovedné múzeum  

-  Feriancové dni  spojené s Kongresom slovenských zoológov 
Realizátor: Prírodovedné múzeum  
Ostatná metodická, odborno-konzultačná činnosť  
-  spolupráca s odborným stredným a vysokým školstvom - kurátori múzeí sa podieľajú sa na výu-
ke odborných predmetov, pôsobia ako konzultanti a oponenti pre diplomantov - napr. Múzeá v 
Martine, Prírodovedné múzeum, Archeologické múzeum a pod.  
-  odborná poradenská činnosť pre verejnosť v rámci svoje špecializácie napr. pri posudzovaní sta-
rožitnosti 
-  pôsobenie v poradných orgánoch a komisiách vysokých škôl, rozličných inštitúcií (vedecké ústavy 
SAV, MK SR - archeologická rada)  
-  členstvo v redakčných radách  vedeckých a odborných periodík 
- aktívna účasť na odborných pracovníkov i múzea (kurátori, metodici, reštaurátori)  na vedeckých 
a odborných seminároch a konferenciách iných múzeí a vedeckých inštitúcií. 
- spolupráca so školami - metodické dni pre učiteľov (Múzeá v Martine, Archeologické múzeum, 
Historické múzeum). 
 

7. 7. 9. 1. Archív Slovenského národného múzea  
 Archív SNM odborne a metodicky usmerňoval budovanie fondov v mimobratislavských špecializo-
vaných múzeách, prípravu na vyraďovanie registratúrnych záznamov bez dokumentárnej hodnoty, 
vykonal školenia a metodické inštruktáže v oblasti správy registratúry v špecializovaných múzeách 
a odborných útvaroch SNM. Poskytoval informácie a materiály bádateľom z iných inštitúcií, študen-
tom vysokých škôl.  

Celkový stav: 7 014 
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Počet fondov: 92 
Počet zbierok: 11 398 
Prírastok: 84 
Počet zrešt. archívnych dokumentov: 7 
Výpožičky: 566 
Prezenčne študujúci: 196 
Vedecko-výskumné úlohy: 2 
Publikačná činnosť: 10 
Prednášky: 13 

 
7. 7. 9. 2. Knižnica Slovenského národného múzea  

Knižnica SNM je budovaná ako špecializovaná vedecká knižnica a orientovaná na získavanie mu-
zeologickej literatúry a odbornej literatúry z vedných discplín, ktoré participujú na činnosti múzea – 
najmä archeológie, historických vied, etnológie, dejín umenia, prírodných vied – botaniky, zoológie, 
paleontológie, mineralógie ai. Knižnica zároveň vykonáva aj metodickú činnosť vo vzťahu ku knižni-
ciam iných múzeí SR, každoročne spracováva štatistický výkaz KULT o knižnici z múzeí SR.  
 

Sieť knižníc 
Počet knižníc: 12 
Počet pobočiek: 3 
  

Knižničný fond 
Knižničné jednotky spolu: 243 141 
z toho historické knižničné dokumenty: 31 059 
HKD vykazované v zbierkovom fonde: 1 718 
Počet titulov dochádzajúcich periodík: 299 
Ročný prírastok knižničných jednotiek: 2 942 
z toho - kúpou: 664 
- darom: 1 468 
- výmenou: 803 
- bezodplatným prevodom: 7 
Úbytky knižničných jednotiek: 0 
Spracované automatizovane: 11 737 
  

Výpožičky a služby 
Výpožičky spolu: 14 082 
z toho prezenčné: 4 722 
MVS iným knižniciam: 40 
MVS z iných knižníc: 18 
MMVS iným knižniciam: 2 
MMVS z iných knižníc: 0 
Poskytnuté informácie: 996 
Počet vyprac. bibliografií a rešerší: 8 
Počet študovní a čitární: 10 
Počet miest v študovniach a čitárňach: 76 
Celková plocha knižnice [m2]: 1 662,00 
  

Používatelia 
Registrovaní používatelia: 688 
Návštevníci knižnice spolu: 5 533 
  

Informačné technológie 
Počet serverov v knižnici: 2 
Počet osobných počítačov (PC): 10 
Počet PC s pripojením na internet: 7 
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Hospodárenie knižnice 
Náklady na nákup literatúry [Sk]: 365 

777,50 
  

Zamestnanci knižnice 
Počet zamestnancov (prepočítaný): 9 
z toho s VŠ: 3 

 



156 

7. 7. 10 Návštevnosť v špecializovaných múzeách SNM  
Slovenské národné múzeum ponúka verejnosti mimoriadne široký diapazón aktivít, ktoré prilákajú 
každoročne do jeho expozícií, na výstavy a na netradičné aktivity bezmála  milión a štvrť návštev-
níkov. Návštevnosť v expozíciách a na výstavách v roku 2005 v porovnaní s poslednými troma 
rokmi možno hodnotiť ako stabilizovanú, keď sa oproti poslednému roku zvýšila o .... tis. návštev-
níkov.  
Pre návštevníka zostali najatraktívnejšie a najpríťažlivejšie najmä hradné múzeá a múzeá 
v prírode. K nárastu návštevnosti v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. prispeli úspešné 
výstavné projekty, najmä dvojvýstava Tajomná Indonézia – Tamtamy času a Slávne expedície 
20.stor.  Najvyššiu návštevnosť už tradične malo v uplynulom roku Múzeum Bojnice, ktoré tento 
pozitívny výsledok dosiahlo aj vďaka širokej ponuke netradičných aktivít.  Múzeum Červený Kameň 
sa usiluje o vyváženosť svojej ponuky verejnosti – atraktívnosť hradu je doplnená netradičnými 
aktivitami ako je Sokoliarsky dvor Astur,  Dni remesiel, ktoré sa však konajú mimo hradných  ex-
pozícií, a tak nenarúšajú v nežiadúcej miere historický pamiatkovo chránený objekt. Podobný prí-
stup k ponuke verejnosti má aj Múzeum Betliar vo svojich expozíciách,  kde je návštevnosť už nie-
koľko rokov výrazne stabilizovaná. Rast návštevnosti v posledných rokoch zaznamenáva Historické 
múzeum – Bratislavský hrad, pričom vysoké percento návštevníkov tvoria zahraniční návštevníci. 
Domácich návštevníkov prilákali na Bratislavský hrad v posledných rokoch predovšetkým kvalitné 
výstavné projekty, ktoré zatraktívnili jeho ponuku. K miernemu rastu návštevnosti na pracoviskách  
v Martine prispeli pomerne široko koncipované aktivity pre verejnosť, ktoré sa orientujú tak na 
školskú mládež, ako aj na regionálny aspekt a jeho využívanie najmä v Múzeu slovenskej dediny.  
V minulom roku bolo takmer vo všetkých expozíciách SNM upravené vstupné. Príjmy zo vstupného 
preto v porovnaní s rokom 2004 narástli o takmer 16%. Aj táto skutočnosť mala výrazný vplyv na 
celkové hospodárenie SNM v roku 2005.  
 

7. 7. 10 NÁVŠTEVNOSŤ V ŠPECIALIZOVANÝCH MÚZEÁCH SNM  
Slovenské národné múzeum ponúka verejnosti mimoriadne široký diapazón aktivít, ktoré prilákajú 
každoročne do jeho expozícií, na výstavy a na netradičné aktivity bezmála  milión a štvrť návštevní-
kov. Návštevnosť v expozíciách a na výstavách v roku 2005 v porovnaní s poslednými troma rokmi 
možno hodnotiť ako stabilizovanú, keď sa oproti poslednému roku zvýšila o .... tis. návštevníkov.  
Pre návštevníka zostali najatraktívnejšie a najpríťažlivejšie najmä hradné múzeá a múzeá v prírode. 
K nárastu návštevnosti v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. prispeli úspešné výstavné projek-
ty, najmä dvojvýstava Tajomná Indonézia – Tamtamy času a Slávne expedície 20.stor.  Najvyššiu 
návštevnosť už tradične malo v uplynulom roku Múzeum Bojnice, ktoré tento pozitívny výsledok do-
siahlo aj vďaka širokej ponuke netradičných aktivít.  Múzeum Červený Kameň sa usiluje o vyváženosť 
svojej ponuky verejnosti – atraktívnosť hradu je doplnená netradičnými aktivitami ako je Sokoliarsky 
dvor Astur,  Dni remesiel, ktoré sa však konajú mimo hradných  expozícií, a tak nenarúšajú 
v nežiadúcej miere historický pamiatkovo chránený objekt. Podobný prístup k ponuke verejnosti má aj 
Múzeum Betliar vo svojich expozíciách,  kde je návštevnosť už niekoľko rokov výrazne stabilizovaná. 
Rast návštevnosti v posledných rokoch zaznamenáva Historické múzeum – Bratislavský hrad, pričom 
vysoké percento návštevníkov tvoria zahraniční návštevníci. Domácich návštevníkov prilákali na Brati-
slavský hrad v posledných rokoch predovšetkým kvalitné výstavné projekty, ktoré zatraktívnili jeho 
ponuku. K miernemu rastu návštevnosti na pracoviskách  v Martine prispeli pomerne široko koncipo-
vané aktivity pre verejnosť, ktoré sa orientujú tak na školskú mládež, ako aj na regionálny aspekt 
a jeho využívanie najmä v Múzeu slovenskej dediny.  
V minulom roku bolo takmer vo všetkých expozíciách SNM upravené vstupné. Príjmy zo vstupného 
preto v porovnaní s rokom 2004 narástli o takmer 16%. Aj táto skutočnosť mala výrazný vplyv na cel-
kové hospodárenie SNM v roku 2005.  
SNM - Archeologické múzeum 

  
Výstavy:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Archeologický plagát  0 0 0 0 0,00 
Dva zaniknuté kostoly 
vo Svodíne 

0 0 0 0 0,00 

Kamenné artefakty v 
zbierkach SNM-AM 

0 0 0 0 0,00 

Laterárius 0 0 0 0 0,00 
Meč-počiatky mečov 0 0 0 0 0,00 
Nové prírastky 0 0 0 0 0,00 
Pravek očami detí 0 0 0 0 0,00 
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Výstavy:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Stredoveká kuchyňa 2 997 0 1 378 0 21 160,00 
Výstavy spolu 2 997 0 1 378 0 21 160,00 

SNM - Múzeá v Martine  
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Múzeum slovenskej 
dediny 

27 643 0 6 135 0 0,00 

Múzeum Martina Benku 2 210 0 159 0 0,00 
Človek a mate-
riál,Človek a odev, 
Človek a pôda 

12 227 0 2 699 0 0,00 

Múzeum Karola Plicku 1 460 0 62 0 0,00 
Múzeum kultúry Čechov 
na Slovensku 

176 0 109 0 0,00 

Príroda Turca, Kmetia-
num 

5 800 0 1 032 0 0,00 

Expozície spolu 49 516 0 10 196 0 1 232 789,00 
  

SNM - Historické múzeum 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Dejiny a kultúra Chorvá-
tov na Slovensku 

0 0 0 0 0,00 

Klenoty dávnej minulosti 
Slovenska 

0 0 0 0 0,00 

Historické hodiny 0 0 0 0 0,00 
Strieborný poklad 0 0 0 0 0,00 
Historický nábytok 113 740 0 21 172 0 0,00 
Expozície spolu 113 740 0 21 172 0 4 879 820,00 
  

SNM - Hudobné múzeum 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Pamätník 
L.v.Beethovena 

4 926 0 2 753 0 33 580,00 

V hudobnom dialógu-
Rodina Albrechtovcov 

2 818 0 1 713 0 55 850,00 

Expozície spolu 7 744 0 4 466 0 89 430,00 
  
Výstavy:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Fontes artis musicae 3 818 0 2 946 0 61 850,00 
Keď zaznie signál 2 830 0 2 200 0 67 450,00 
Uschovaný zvuk 4 030 0 3 123 0  52 660,00 
Bibliotheca sonans 28 928 0 28 928 0 0,00 
Divadelné bábky 7 671 0 7 671 0 0,00 
Jaro Filip na Hrade 8 960 0 8 960 0 0,00 
Ján Levoslav Bella 1 457 0 1 457 0 0,00 
Výstavy spolu 57 694 0 55 285 0 181 960,00 

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Národopisná expozícia 
regiónu 

     

Dom ľudového bývania 
a kováčska vyhňa 

     

História a súčasnosť 
slov. bábkového diva-
delníctva 
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 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Hračky na Slovensku v 
20.storočí 

     

Pohľad do histórie 
zubnej techniky a zub. 
lekárstva 

     

Divadelné bábky zo 
sveta 

     

Vyhliadka z bašty hradu      
Nálezy so slovansko-
avarského pohrebiska v 
Želov. 

     

Balassi Bálint      
Expozície spolu 14 912  1 217 0 366 923,00 
  

SNM - Múzeum Betliar 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Mauzóleum 12 555 0 673 0 266 900,00 
Hradná expozícia 91 758 0 4 513 0 5 413 950,00 
Bytová kultúra šľachty 85 408 0 5 777 0 4 931 260,00 
Expozície spolu 189 721 0 10 963 0 10 612 110,00 
  

SNM - Múzeum Bojnice 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
SNM - Múzeum Bojnice 242 442 12 460 79 777 0 17 042 920,00 
Expozície spolu 242 442 12 460 79 777 0 17 042 920,00 
  

SNM - Múzeum hrad Červený Kameň 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Hradné expozície 63 394 0 22 095 0 0,00 
Hradné pivnice 56 915 0 19 620 0 0,00 
Hradná obrazáreň 57 716 0 17 165 0 0,00 
Expozície spolu 178 025 0 58 880 0 6 858 475,00 
  

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Dejiny a kultúra karpat-
ských Nemcov 

1 567 0 366 0 0,00 

Dejiny a kultúra Hauer-
landu 

300 0 300 0 0,00 

Dejiny a kultúra Handlo-
vej 

49 0  0 0,00 

Expozície spolu 1 916 0 666 0 18 375,00 
  

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Tradície a hodnoty. 
Maďari na Slovensku 

2 570 0 1 814 0 15 790,00 

Život a dielo I. Madácha 3 307 0 740 0 58 240,00 
Pamätný dom Kálmána 
Mikszátha 

0 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 5 877 0 2 554 0 74 030,00 
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SNM - Múzeum Slovenských národných rád 

 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Múzeum Slovenských 
národných rád 

38 181  16 579 0 249 380,00 

Expozície spolu 38 181  16 579 0 249 380,00 
  

SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Hlavná kultúrno-
historická expozícia 

7 369 0 3 364 0 60 020,00 

Umelecko-historická 
expozícia 

6 148 0 2 811 0 50 370,00 

Národopisná expozícia 
v prírode - skanzen 

11 069 0 5 040 0 99 180,00 

Expozície spolu 24 586 0 11 215 0 209 570,00 
  

SNM - Múzeum židovskej kultúry 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Expozícia judaík zo 
zbierky Ing. Eugena 
Bárkánya 

3985 0 3350  30 740,00 

Múzeum židovskej 
kultúry na Slovensku 

4970 0 2580 
 

 91 460,00 

Stála expozícia v trnav-
skej synagóge 

803 0 803  0,00 

Stála expozícia judaík v 
Malej synagóge 

790 0 790  0,00 

Osudy slovenských 
Židov (stála expozícia 
holokaustu) 

187 
 

0 187 
 

 0,00 

Expozície spolu 10735  7293  122 200,00 
  

SNM - Prírodovedné múzeum 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Fauna Slovenska 86 933 0 22 963 0 3 650 252,00 
Pravek života 0 0 0 0 0,00 
Klenoty Zeme 0 0 0 0 0,00 
Variácie sveta rastlín 0 0 0 0 0,00 
Zázrak prírody - Biodi-
verzita Zeme 

0 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 86 933 0 22 963 0 3 650 252,00 
  

SNM - Spišské múzeum 
 Návštevnosť:  
Expozície:  celkom:  zahraniční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos [Sk]:  
Radnica 16 555 0 2 011 0 396189 
Výtvarná kultúra na 
Spiši 

3 637 0 398 0 129380 

Dom Majstra Pavla 4 621 0 201 0 200420 
NKP-Spišský hrad 143 228 0 8 357 0 10014482 
Kohlwald .- štúrovský 
zrub 

0 0 0 0 0,00 

Expozície spolu 168 041 0 10 967 0 10 740 471 
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Návštevnosť SNM celkom 
Expozície: celkom: neplatiaci: Výnos [Sk]: 
spolu: 1 193 060 315 571 56 359 865 
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8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja            
Slovenského národného múzea           
za rok 2005 

 
Slovenské národné múzeum je vrcholná múzejná inštitúcia v Slovenskej republike. Jeho 

spoločenské poslanie stanovuje Zákon NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré v konkrétnej 
podobe definuje Zriaďovacia listina Slovenského národného múzea,  a to najmä organizačnú štruk-
túru a hlavné ciele jeho odborných činnosti pri zhromažďovaní, ochraňovaní  a sprístupňovaní naj-
mä hnuteľných súčasti kultúrneho dedičstva.  

Činnosť SNM bola  v hodnotenom období do značnej miery  limitovaná objemom finančných 
prostriedkov bežného transferu a vlastných výnosov. Negatívny hospodársky výsledok SNM za po-
sledné dva roky jednoznačne potvrdil dlhodobú finančnú poddimenzovanosť múzea. V prvých 4 
mesiacoch roka 2005 sa tak ako v predchádzajúcich rokoch opäť zopakoval stav blízky hospodár-
skemu kolapsu organizácie. Ten bol spôsobovaný faktom, že až vyše 30% z celkových nákladov 
organizácie je pokrývaných vlastnými výnosmi, ktoré sa však v potrebnej miere akumulujú až 
v čase hlavnej turistickej sezóny. Na druhej strane sa pri riešení tohto problému odrazil pozitívny 
prístup zriaďovateľa, ktorý reagoval na výzvy SNM, schválil (oproti predchádzajúcemu obdobiu) pre 
rok 2005 vyššiu dotáciu, ktorú dokonca postupne v priebehu roka ešte mierne navýšil a taktiež 
v prvých mesiacoch poskytoval príspevok v zvýšených objemoch. Tieto skutočnosti čiastočne elimi-
novali dôsledky nevyhnutných reštrikcií, potrebných na  vyrovnanie sa s negatívnym hospodárením 
za rok 2004 ako aj nedostatočnými zdrojmi potrebnými na pokrytie potrebných nákladov organizá-
cie na jej chod a činnosť v období roka 2005.  

Možnostiam štátneho príspevku a plánovaným výnosom organizácie v roku 2005 bol nasta-
vený aj plán hlavných úloh organizácie – jeho výsledná podoba reflektuje realitu  aj keď to zname-
nalo redukciu uskutočnenia potrebných, či priam naliehavých aktivít, ktoré  jednotlivé organizačné 
zložky SNM pôvodne navrhovali uskutočniť.  

Snaha SNM získať ďalšie zdroje v rozpočte organizácie na nevykryté aktivity  - rekonštruk-
ciu a obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku v jeho správe, ako aj na prezentačné a  edičné 
aktivity  z verejných a iných zdrojov bola do veľkej miery úspešná. Rozhodujúca časť finančných 
prostriedkov pochádzala od zriaďovateľa, ktorý navýšil rozpočet SNM o účelové prostriedky 
z rôznych programov a podprogramov spravovaných MK SR, najmä  na aktivity smerujúce 
k záchrane a obnove kultúrneho dedičstva a prezentačných aktivít múzeí minoritných kultúr a na 
významné aktivity v oblasti nadobúdania zbierkových predmetov či prezentáciu doma i v zahraničí 
vo všeobecnosti. Konkrétne boli podporené napríklad: vydávanie časopisu Pamiatky a múzeá, revi-
talizácia expozície M. R. Štefánika v Košariskách, dokončenie expozície Múzea kultúry karpatských 
Nemcov na Slovensku, obnova rodného domu a expozície K. Mikszátha v Sklabinej, dokončenie 
expozície holocaustu v nitrianskej synagóge, opravy striech v skanzene vo Svidníku, akvizičná čin-
nosť SNM, pokračovanie projektu CEMUZ, výstavné projekty „Kým nevesta povedala áno“ a „Ta-
jomná Indonézia“ či niekoľko prezentácií v zahraničí, z ktorých najvýznamnejšou bola reinštalácia 
výstavy Majstra Pavla z Levoče v Národním museu v Prahe... Na druhej strane sa SNM podarilo 
v čoraz väčšej miere získavať prostriedky na prezentačné aktivity z mimorozpočtových zdrojov. Aj 
v roku 2005 SNM získalo za generálneho partnera SNM Poštovú banku a. s., za hlavného mediálne-
ho partnera Slovenský Rozhlas,  a množstvo ďalších súkromných spoločností, ktoré poskytli či už 
finančné prostriedky alebo tovary a služby spolu v hodnote cca 8 mil. Sk. Bez týchto prostriedkov 
by sa nemohlo uskutočniť množstvo významných, najmä prezentačných aktivít.  

Ďalšou možnosťou na získanie mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sa SNM snažilo využiť 
sú v zmysle priorít Plánu hlavných úloh SNM na rok 2005 štrukturálne fondy EÚ. Ešte v priebehu 
roka 2004 predložilo na príslušné riadiace orgány spolu 10 projektov. Vedenie SNM sa vzhľadom na 
komplikovanosť, objem potrebných prác a financií na vypracovanie takýchto projektov ako aj na 
fakt, že z predchádzajúcich projektov boli k 30. 6. 2005 vyhodnotené iba 3 projekty rozhodlo, že v 
priebehu roka 2005 predloží iba 2 projekty v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (odovzdané 30. 9. 
2005).  

Múzeum v sledovanom období dokázalo zo štátneho  príspevku, vlastných a iných zdrojov 
dokončiť niektoré komplexnejšie, už dávnejšie rozpracované projekty. Práve realizácii rozsiahlejších 
výstav z vlastných zbierkových fondov, určených pre domáceho i zahraničného návštevníka, zin-
tenzívneniu marketingovej komunikácie na všetkých úrovniach organizačných zložiek synergicky 
spolupôsobí s premenlivými a neovplyvniteľnými faktormi vhodného počasia či miernemu nárastu 
reálnych miezd - kúpyschopnosti obyvateľstva: to hodnotíme ako najvplyvnejšie faktory vplývajúce 
na pozitívny trend mierne stúpajúcej  návštevnosti v múzeách SNM za obdobie roka 2005.  
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Napriek tomu, že disponibilné zdroje iba v obmedzenej miere umožňovali investovať do 
veľmi potrebných kompletných rekonštrukcií nosných stálych expozícií, či v dostatočnej miere satu-
rovať potreby na kvalitnú odbornú ochranu zbierkových fondov, skvalitnenie  materiálno-
technického vybavenia depozitárov, prebudovanie konzervátorských a reštaurátorských pracovísk 
je potešiteľné, že trend ma pozitívny obrat. Vyšší príspevok od zriaďovateľa, začatie prác na štú-
diách a projektoch smerujúcich k odstráneniu defektov v oblasti odbornej správy – nadobúdaniu, 
dokumentovaniu, ochraňovaniu a uloženiu zbierkových predmetov a taktiež pozitívne sa vyvíjajúce 
hospodárenie SNM neznamenajú síce zásadný obrat, avšak predznamenávajú narastanie pozitív-
nych tendencií, ktoré ho v strednodobom horizonte môžu pomôcť docieliť. 

  
Manažment SNM, predpokladajúc zložitú hospodársku situáciu organizácie v roku 2005 pri-

pravil Plán hlavných úloh SNM tak, aby cieľom hlavných úloh Slovenského národného múzea (SNM) 
ako vrcholnej zbierkotvornej, vedecko-výskumnej a kultúrno-vzdelávacej ustanovizne na Slovensku 
bolo smerovanie k transformácii na modernú kultúrnu inštitúciu 21. storočia, schopnú sa rozvíjať 
v zložitých hospodárskych podmienkach. V snahe eliminovať stratové hospodárenie organizácie 
v minulých obdobiach bol PHÚ SNM vypracovaný tak, že sa prioritne zameriava na úlohy 
a projekty, tvoriace najzákladnejšie poslanie inštitúcie a nespotrebúvajúce vysoké priame náklady, 
a zároveň na projekty a úlohy, ktoré vo svojom výsledku napomáhajú zvýšiť tvorbu vlastných vý-
nosov a získavať mimorozpočtové prostriedky na hlavnú činnosť resp. také projekty, na ktoré SNM 
získalo účelové prostriedky od zriaďovateľa alebo je veľká pravdepodobnosť, že sa ich podarí získať 
z iných mimorozpočtových zdrojov.  
 
V rámci PHÚ SNM na rok 2005 boli stanovené tieto priority:  
 
1. CEMUZ - jeho implementácia v múzeách SNM a vybraných múzeách SR a jeho nové aplikácie. 
2. Cyklus školení pre zamestnancov múzeí SR k právnym predpisom pre oblasť ochrany kultúrne-

ho dedičstva. Súčinnosť s MK SR pri vypracovaní Stratégie rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 
2010.  

3. Nosné projekty SNM v roku 2005  
4. Obnovenie systematickej výchovnej a osvetovej práce s deťmi a mládežou. Rozbehnutie pilot-

ného projektu „Škola v múzeu – veda hrou“ v hlavnej budove SNM a na Bratislavskom hrade. 
 
Odpočet plnenia týchto priorít bude zdôraznený v rámci odpočtu plnenia všetkých základných čin-
ností SNM v sledovanom období. 
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Základné činnosti a ich realizácia 
K základným úlohám múzea v oblasti odborných činnosti patrí nadobúdanie zbierkových 

predmetov. K pozitívnym javom v oblasti akvizičnej činnosti SNM možno zaradiť vypracovanie 
Koncepcie akvizičnej činnosti SNM, ktorú v novembri schválila aj Riaditeľská rada SNM, čím SNM 
získalo významný koncepčný materiál usmerňujúci jednu zo základných činnosti múzea. V roku 
2005 bol zaznamenaný takýto nárast zbierkového fondu  - bolo získaných 1711 prírastkových  čí-
siel, čo predstavuje 40 760 kusov zbierkových predmetov -  kúpou bolo získaných 12 213  ks 
zbierkových predmetov.  

 Pre SNM bol oproti roku 2004 navýšený objem účelových prostriedkov: MK SR kapitálové 
účelové prostriedky z programu Rozvoj kultúry – akvizičná činnosť – 02 C16 na nákup zbierkových 
predmetov poskytlo spolu 4 000 tis. Sk. Medzi najvýznamnejšie akvizície získané kúpou nepochyb-
ne patria nákupy SNM- Hudobného múzea – nákup pozostalosti rodiny Albrechtovcov – II. etapa,  
SNM – Múzeá v Martine – nákup pozostalosti po fotografovi M. Martinčekovi, SNM - Múzea židov-
skej kultúry na Slovenku, keď sa im podarilo získať vzácnu Tóru pochádzajúcu  z oblasti východné-
ho Slovenska, synagogálne textílie, ako aj drobné judaiká, z ktorých vyniká strieborná ruka na 
listovanie v Tóre.   

SNM sa však zameriavalo aj na získanie zbierkových predmetov pochádzajúcich z primár-
neho výskumu, darom a vlastným zberom.  Medzi mimoriadne výsledky v tomto smere môžeme 
radiť nález pokladu strieborných mincí, ktorý sa podaril Archeologickému múzeu v rámci prieskumu 
v Svätom Jure pri Bratislave. Kolekciu vzácnych svietnikov sa podarilo darom získať Múzeu židov-
skej kultúry na Slovensku.  
 
Dosiahol sa postup v katalogizácii zbierkových predmetov. K 31. 12. 2005 bolo v zbierkovom 
fonde SNM zaevidovaných 430 436 prírastkových čísiel, čo je 3 532 831 kusov zbierkových pred-
metov, skatalogizovaných bolo 3 500 680 ks zbierkových predmetov.   

V rámci odbornej evidencie zbierok sa pokračovalo aj vo fotodokumentácii zbierkového fon-
du – počet sa zvýšil o 28 729 záznamov na celkový stav 345 677 obrazových záznamov.  

 
Múzeá SNM sa pripravovali na elektronické spracovávanie zbierkových predmetov. 

Prebehlo nasadenie všetkých potrebných aplikácií databázového systému pre lokálne elektronické 
spracovanie evidencie zbierok (ESEZ) v jednotlivých múzeách SNM a export dát do centrálneho 
katalógu.  Zároveň SNM poskytovalo technologickú podporu múzeám SR pri implementácii ESEZ, 
zabezpečovalo konverzie ich dát.   

V rámci tejto priority Plánu hlavných úloh SNM v roku 2005  sa v rámci oddelenia informa-
tiky a centrálnej evidencie zbierok zrealizovali potrebné úlohy v týchto oblastiach: 

 
Evidencia zbierok 

1. Nasadenie ESEZ v múzeách SR – 2. etapa projektu CEMUZ  
2. Sprístupňovanie centrálneho registra múzejných zbierok 
3. Technická podpora pri inštalácii a konverzia dát  
4.  Sprístupňovanie centrálneho registra múzejných zbierok  

 
Metodická a vzdelávacia činnosť 

5. Školenia a tréningy pre prácu s ESEZ a komunikáciu s CEMUZ 
Analytická a koncepčná činnosť 

6. Vývoj funkcií CEMUZ  
7. Vývoj a administrácia informačného systému SNM 

 
 
 
Evidencia zbierok 

1. Nasadenie ESEZ v múzeách SR  
Hlavnou úlohou  Oddelenia informatiky a centrálnej evidencie na rok 2005 je nasadenie ESEZ 
v múzeách SR. 
Samotné nasadenie systému predstavuje proces pozostávajúci z nasledovných krokov: 

• inštalácia systému ESEZ (elektronické spracovanie evidencie zbierok) 
• zaškolenie užívateľov pre elektronické spracovanie múzejných zbierok 
• konfigurácia systému podľa potrieb múzea a pridelenie licencií 
• konverzia dát z Bacha a AMIS do prenosového formátu xml 
• import dát do databázy AiP Safe 
• ošetrenie importovaných dát 
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• export dát do CEMUZ 
 
Plnenie tejto úlohy sa realizovalo v roku 2005 takto: 

• príprava užívateľov pre prácu s novým softvérom pre spracovanie zbierok a komunikáciu 
s CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných zbierok) 

• distribúcia inštalačného softvéru a zabezpečenie licenčnej politiky 
• technická podpora pri inštalácii a konverzie dát 

 konfigurácia systému podľa potrieb múzea a pridelenie licencií 
 konverzia dát z Bacha a AMIS do prenosového formátu xml 
 import dát do databázy AiP Safe 
 ošetrenie importovaných dát 

 
2. Distribúcia inštalačného softvéru a zabezpečenie licenčnej politiky 

Do 31. 12. 2005 si inštalačný softvér ESEZ vyžiadalo 49 múzeí (vrátane múzeí SNM). Do 
tohto dátumu bol systém ESEZ nainštalovaný v nasledovných múzeách:  
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Kysucké múzeum v Čadci, Lesnícke a drevárske múzeum vo 
Zvolene, Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, 
Mestské múzeum v Rajci, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Múzeum obchodu v Bratislave, Múzeum 
polície SR v Bratislave, Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave, Múzeum v Kežmarku, Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Plynárenské múzeum v Bratislave, Ponitrianske mú-
zeum v Nitre, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Slovenské národné literárne múzeum 
v Martine, Tríbečské múzeum v Topoľčanoch, Vlastivedné múzeum v Galante, Vlastivedné múzeum 
v Nových Zámkoch, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.  

Pre plné nasadenie systému v týchto múzeách je potrebná alebo odborná technická podpo-
ra zo strany SNM (konfigurácia, konverzia, import do databázy AiP Safe), alebo zodpovedajúce 
technické vybavenie (zriadenie lokálnej siete, nákup zodpovedajúcej techniky). 

Aj keď softvér ESEZ začalo oddelenie informatiky a centrálnej evidencie zbierok inštalovať 
už koncom roku 2004, konfigurácia systému bola možná až po registrácii licencií, ktoré majiteľ 
systému AiP Safe prideľoval až od začiatku roka 2005.  

V súčasnosti sú licencie prideľované výlučne prostredníctvom správcu CEMUZ a sú registro-
vané vlastníkom systému (firma AiP Safe) a správcom CEMUZ (v zmysle licenčnej zmluvy). Doteraz 
boli pridelené licencie pre  35 múzeí na 3 mil. 350 tisíc záznamov. 

 
Systém je plne nasadený1 a funkčný vo všetkých múzeách SNM (okrem Múzea SNR, kde  

sa momentálne pripravujú technické a personálne predpoklady) a v Slovenskom technickom múzeu 
a Zemplínskom múzeu v Michalovciach.  

 
3. Technická podpora pri inštalácii a konverzia dát 

Počas roka 2005 bola priebežne poskytovaná technická podpora pri inštalácii systému ESEZ 
a vykonávala sa konverzia dát zo systému  AMIS. V niektorých prípadoch (Slovenské technické 
múzeum, Považské múzeum v Žiline, SNM- Hudobné múzeum, Múzeum obchodu) bola konverzia 
neštandardná a vyžiadala si náročnejšie programátorské zásahy. Z kapacitných a finančných dôvo-
dov však oddelenie informatiky a centrálnej evidencie nedokázalo zabezpečiť všetky požiadavky 
múzeí, ktoré od nás očakávajú rýchle a bezplatné služby.   

Inštalácie servera AiP Safe a klientov, ako aj konfiguráciu systému a konfigurácie  
v jednotlivých múzeách vykonalo Oddelenie informatiky a centrálnej evidencie v rámci poskytova-
nia technickej podpory účastníkom projektu CEMUZ.  
 

4. Sprístupňovanie centrálneho registra múzejných zbierok  
Centrálny register múzejných zbierok obsahuje 484 tisíc záznamov 2. stupňovej evidencie. Sú to 
dáta konvertované z AMIS, bez následných odborných korekcií. Prístupný je z domény cemuz.sk. 
(do marca 2005 všeobecne prístupný, od 31. marca je prístup kontrolovaný prístupovými práva-
mi). Prístupové práva majú múzeá, ktorých pracovníci sa zúčastnili na školení pre prácu  s ESEZ 
a komunikáciu s CEMUZ (pre ostatnú verejnosť je prístupný na požiadanie).   
Administrácia cemuz.sk prebiehala bez problémov – importy dát boli vykonané len z lokálnej siete 
a nezaznamenali sme žiadny pokus o narušenie z vonkajšej siete.  
 

                                                      
1 Plné nasadenie softvéru ESEZ znamená, že nie sú žiadne prekážky pre jeho plnohodnotné využívanie. Nezna-

mená to však, že ho konkrétne múzeum aj naplno využíva. 
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Metodická a vzdelávacia činnosť: 
5. Príprava užívateľov ESEZ 
Základným predpokladom nasadenia systému CEMUZ je riadne zaškolenie užívateľov ESEZ, 

preto sa stalo prioritnou úlohou zabezpečenie školení a tréningov užívateľov. V tomto smere sa 
vykonalo nasledovné: 

1. Zriadenie učebne pre prácu s IT.  
Učebňa využíva priestory Knižnice SNM, je vybavená  výpočtovou technikou – 10 užívateľ-
ských staníc a server ako pracovná skupina pripojená cez Access Point k doméne snm.sk.  
Organizačne bola zabezpečená účasť odborných pracovníkov múzeí SR na školeniach pro-
stredníctvom on-line registrácie na www.snm.sk/cemuz. 

2. Za sledované obdobie prebehlo .... školení pre prípravu na prácu s ESEZ a komunikáciu 
s CEMUZ. Školenia boli trojdňové (3 x 6 hodín) a frekventanti si na nich osvojili základné 
užívateľské zásady i metodické postupy pri elektronickom spracovaní zbierok.  

Zúčastnili sa na nich odborní zamestnanci (kurátori a dokumentátori) z 34 múzeí SR.  
Celkovo bolo udelených 192 absolventských certifikátov. 

Harmonogram školení bol zostavený na základe on-line prihlášok prostredníctvom internetu, avšak 
záujem zo strany múzeí presiahol kapacitné možnosti SNM. Je preto nevyhnutné pokračovať v ško-
leniach aj v roku 2006 (popri školeniach administrátorov).  
Analytická a koncepčná činnosť 

6. Ďalší vývoj softvéru CEMUZ 
Vychádzajúc zo skúseností z práce s ESEZ a na základe požiadaviek užívateľov (najmä od-

borných zamestnancov Prírodovedného múzea, s ktorými sa vykonáva optimalizácia systému pre 
ich potreby) boli pripravené analytické podklady pre vývoj ESEZ managera – užívateľného rozhra-
nia systému AiP Safe. Táto úprava smeruje k zvýšeniu dátovej flexibility (pri zachovaní základných 
štandardov stanovených vyhláškou) a užívateľského komfortu. Pribudnú funkcie pre komfortné 
vyhľadávanie a triedenie záznamov (aj podľa priložených grafických objektov). 

Boli pripravené relevantné podklady pre ďalší vývoj aplikácie Sírius (webovské rozhranie na 
prístup k centrálnemu katalógu) – zásadné zmeny v komforte prístupu a práci s dátami (užívateľ-
ské filtre nad filtrami, ukladanie rozpracovaných položiek, odosielanie dát na užívateľské adresy, 
podstatné zrýchlenie služieb, automatické informovanie polície pri odcudzení, grafický design). 
Zároveň sa pripravovali podklady pre implementáciu systému GIS a protokolu Z39.50, ktorý umož-
ní zapojenie databázy CEMUZ do medzinárodných databázových vyhľadávačov. 
 

7. Informačný systém SNM 
V 1. polroku 2005 boli postupne upravované funkcie IS SNM a dopĺňané nové. 
Integráciu a zabezpečením proti narušeniu databázy interných a verejných informácií získal in-

formačný systém SNM charakter informačno-dokumentačného portálu. V súčasnosti obsahuje 128 
dátových tabuliek Mi SQL v troch informačných sekciách: 

• intranet (interný informačný systém) 
• fórum múzejníkov (obsahuje verejné a neverejné fóra) 
• www stránky SNM (verejné informácie) 
 
Priemerný počet prístupov z vonkajšej siete na verejné stránky snm.sk za 24 hodín je 680. 

 
Popri týchto aktivitách, vedúcich k úplnej elektronizácii odbornej evidencie zbierkového fondu, 

SNM venovalo zvýšenú pozornosť metodickej činnosti v oblasti dodržiavania právnych predpisov 
pre oblasť odbornej správy zbierok. V mesiacoch január – február 2005 zrealizoval Muzeologický 
kabinet SNM informačné semináre – školenia k novele Vyhlášky MK SR č. 342/1998 Z.z.  v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky č. 557/2004 Z.z. v platnom znení, na ktorom sa zúčastnilo 
v štyroch cykloch viac ako 400 pracovníkov takmer zo všetkých múzeí na Slovensku.   

Oddelenie centrálnej dokumentácie SNM v auguste 2005 zorganizovalo hĺbkový audit do-
kumentácie v SNM. Išlo o rad niekoľkých celodenných stretnutí so všetkými pracovníkmi dokumen-
tácie v SNM v šiestich múzeách SNM, ktoré zmapovali aktuálny stav spracovávania dokumentácie v 
celej inštitúcií. Na základe záverečnej správy Riaditeľská rada SNM prijala dokument Návrh opatrení 
na odstránenie nedostatkov v oblasti dokumentácie SNM, ktoré sa do praxe uvádzajú prostredníc-
tvom Príkazu GR SNM a ich ambíciou je významne pozitívne  zmeniť situáciu v tejto oblasti odbor-
nej činnosti.  
 

V rámci odbornej ochrany zbierkového fondu nedošlo k výrazným zmenám v uložení 
zbierkových predmetov – stav depozitárov zostal nezmenený, čo potvrdila aj previerka stavu depo-
zitárov a konzervátorských a reštaurátorských pracovísk SNM, realizovaná v súčinnosti Muzeologic-
kého kabinetu a reštaurátorského pracoviska SNM-Historického múzea. Výsledky previerok, reali-
zované v apríli –júni 2005, sa stali východiskovým bodom  pri riešení skvalitnenia odbornej ochra-
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ny zbierkových fondov SNM.   Pozitívnym posunom v tejto oblasti  je skutočnosť, že v spolupráci so 
zriaďovateľom sa začal systematicky a strategicky riešiť postup pri odstraňovaní zásadných nedos-
tatkov v tejto oblasti. V rámci pokračovania generálnej obnovy komplexu hradu Červený Kameň sa 
sústredili potrebné podklady na prípravu realizácie projektu výstavby nových depozitov historické-
ho nábytku v rámci areálu hradu Červený Kameň. Realizácia  takéhoto depozitu do konca roka 
2006 by riešila akútny problém odovzdania objektov v rámci Halíčskeho kaštieľa, ako aj deponova-
nie značnej časti zbierkového fondu Historického múzea SNM v čase generálnej rekonštrukcie palá-
ca Bratislavského hradu. Zároveň SNM začalo reálne pripravovať taký projekt obnovy sýpky klášto-
ra v Hronskom Beňadiku, ktorá by viedol k vybudovaniu centrálneho  depozitáru pre zbierkové 
predmety takých materiálových skupín, ktoré nevyžadujú náročné udržiavanie rovnomerných kli-
matických podmienok.   

V roku 2005 bolo v SNM ošetrených celkovo 22 858  ks zbierkových predmetov z toho do-
dávateľsky 53 ks zbierkových predmetov.  Na reštaurovanie sa vynaložilo celkovo 859 555 ,- Sk,  z 
toho dodávateľsky 366 580,- Sk. 

 
Dôležitou súčasťou činnosti múzea je jeho vedecko-výskumná činnosť. Jej zameranie 

bolo prioritne orientované  jednak na nadobúdanie nových zbierkových predmetov a na druhej 
strane na odborné a vedecké zhodnocovanie zbierkových predmetov a zbierok s cieľom využiť ich 
informačný potenciál pri tvorbe nových expozícií, výstav, ale aj edičnej činnosti SNM: Zároveň sa 
vedenie SNM rozhodlo pripraviť koncepčný materiál, ktorý stanoví priority v oblasti vedecko-
výskumnej činnosti SNM, jej zapojenie do grantových programov iných inštitúcií, no najmä hlavné 
smery, oblasti a témy jednotlivých vedeckovýskumných celoinštitúcionálnych úloh. V hodnotenom 
období veľmi pozitívne výsledky v oblasti primárneho výskumu dosiahlo Archeologické múzeum, 
ktoré realizovalo  množstvo  archeologických výskumov, ktorých realizačné náklady hradili investori 
stavieb alebo mestské a obecné zastupiteľstvá. Primárny výskum realizovalo aj Prírodovedné mú-
zeum najmä v súvislosti s novopripravovanou expozíciou svetovej biodiverzity, ale aj výstavy Ma-
muty na Slovensku (realizácia 2006).  SNM-Múzeá v Martine orientovali svoju vedecko-výskumnú 
činnosť najmä témy, ktorých riešenie je spojené s prípravou nových stálych  expozícií múzeá. 
Ostatné špecializované múzeá orientovali svoje vedecko-výskumné úlohy zväčša na  vedecké 
zhodnocovanie zbierok. Celkovo bolo riešených v SNM 144 vedecko-výskumných úloh, najviac – 67 
bolo v Archeologickom múzeu.  

 
Oblasť prezentačných aktivít SNM sa realizuje prostredníctvom expozičnej a výstavnej 

činnosti, ako aj realizáciou množstva iných múzejných aktivít. Dôraz na netradičné múzejné aktivi-
ty v skladbe prezentačných aktivít SNM v posledných troch rokoch znamená, že sa svojím rozsa-
hom a významom stali rovnocennou a nezastupiteľnou súčasťou hlavnej činnosti múzea. Ich výz-
nam narastá predovšetkým z toho dôvodu, že dokážu osloviť aj také cieľové skupiny obyvateľov, 
ktoré nepovažujú pravidelné návštevy múzeí za súčasť svojho životného štýlu. Aj vďaka takýmto 
aktivitám je vývoj v oblasti návštevnosti za rok 2005 pozitívny – mierny nárast.  

 
Stav expozícií SNM sa v sledovanom období, najmä v porovnaní s minulým rokom zmenil pomer-
ne značne – pribudlo 11 nových stálych expozícií aj keď menšieho rozsahu. Expozícia Dedičstvo 
hudobných nástrojov v bašte Luginsland na Bratislavskom hrade bola nahradená menšími expozič-
nými celkami s názvom „Keď zaznie signál – signálna funkcia hudby“ a  „Rodina Albrechtov 
a tradície pestovania komornej hudby na Slovensku“, ktoré pripravilo SNM – Hudobné múzeum. Po 
čiastočnom dokončení repliky meštianskeho domu na Žižkovej ul. č. 16 rozšírilo svoju stálu expozí-
ciu aj SNM -  Múzeum kultúry karpatských Nemcov s názvom „Dejiny a kultúra karpatských Ne-
mcov na Slovensku“. SNM - Múzeum židovskej kultúry 8. 9. 2005 sprístupnilo  novú, rozsiahlejšiu 
expozíciu venovanú holocaustu na Slovensku v priestoroch obnovenej synagógy v Nitre.  Aj 
v spolupráci s Ministerstvom kultúrneho dedičstva MR sa podarilo zrekonštruovať časť expozičných 
priestorov SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň a realizovať tam novú ex-
pozíciu venovanú uhorskému renesančnému básnikovi a vlastníkovi hradu Modrý Kameň Balassi 
Bálintovi (Valentín Balassa). Oslavy 125 výročia narodenia významnej osobnosti slovenských dejín 
M. R. Štefánika si SNM  uctilo komplexnou obnovou stálej expozície v jeho rodnom dome 
v Košariskách, ktorá je založená predovšetkým na autentických dokumentoch z pozostalosti M. R. 
Štefánika. V novom objekte v Devínskej novej Vsi bola za účasti premiérov Slovenska  
a Chorvátska otvorená stála expozícia kultúry Chorvátov na Slovensku, čím začala nové éra 
v rozvoji Múzea chorvátskej kultúry na Slovensku.  
Významná časť práce na nových expozíciách pripravovaných pre sprístupnenie návštevníkom 
v roku 2006 sa uskutočnila v priebehu roka 2005 – do veľmi pokročilého štádia sa v tomto čase 
dostali realizačné práce na novej expozícií Svetovej  biodiverzity v SNM – PM,  modernizácia 
a rekonštrukcia múzea Kálmana Mikszátha v Sklabinej. V značnej miere postúpili prípravné práce 
(libreto, scénar expozície) v Archeologickom múzeu (Pravek Slovenska) v Bratislave,  ktorá má byť 
slávnostne otvorená v júni 2006.  
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Aj naďalej pokračovali prípravné práce spojené s prípravou nových stálych expozícií v SNM - Histo-
rickom múzeum (Dejiny Slovenska a Slovákov, Slovensko v 20. storočí), SNM - Múzeách v Martine, 
s ktorých realizáciou sa ráta  v nasledujúcich rokoch. Koncom roka 2005 bolo vo všetkých špeciali-
zovaných múzeách SNM prístupných 59 expozícií, z toho spoločenskovedných 40,  6 prírodoved-
ných, 2 múzeá v prírode a 8 memoriálnych expozícií.  

Je však nevyhnutné skonštatovať, že väčšina  expozícií, ktoré spravuje SNM je  ideovo, ar-
chitektonicky,  technicky a morálne zastaralá a mnohokrát návštevnícky nepríťažlivá. Je zrejmé, že 
základným nedostatkom expozičnej činnosti SNM, slovenského múzejníctva a v širšom kontexte 
i koncepcie štátnej kultúrnej politiky je absencia  expozícií, ktoré by minimálne v stredoeurópskom 
kontexte predstavili historicko-spoločenský vývoj Slovenska. Expozícia „Klenoty dávnej minulosti 
Slovenska“ na Bratislavskom hrade, ktorá sa ako jediná usiluje o takýto pohľad na dejiny a kultúru 
Slovenska,  predstavuje len najstaršie historické vývinové obdobia a je taktiež po takmer dvadsať-
ročnej prevádzke už zrelá na komplexnú rekonštrukciu. Absencia takýchto expozícií je v kontexte 
vstupu SR do EÚ, ale aj rozvoja cestovného ruchu ešte handicapujúcejšia. Náhradným, dočasným 
riešením (do skončenia obnovy Bratislavského hradu) by sa mal stať projekt rozsiahlej výstavy 
„Najstaršie dejiny Slovenska“, ktorého prípravné práce prebiehali takmer počas celého roka 2005, 
a s ktorým  sa ráta ako s premiérovou výstavou v novom objekte výstavného pavilónu Podhradie 
na Žižkovej ulici 16 v Bratislave.  

 
Výstavná činnosť  špecializovaných múzeí nielen dopĺňa prezentáciu zbierkových fondov 

SNM, ale zároveň predstavuje aj projekty, ktoré pripravili iné inštitúcie, čím sa spestruje základná 
návštevnícka ponuka. Plán hlavných úloh SNM medzi priority radí aj čo najkomplexnejšiu 
a najprofesionálnejšiu prípravu a realizáciu tzv. nosných podujatí SNM v roku 2005. Išlo o osem 
vybraných, z hľadiska obsahu aj realizácie mimoriadnych  podujatí, ktorým sa venovala zvláštna 
pozornosť, a ktorých prostredníctvom sa SNM snažilo upútať záujem verejnosti. Hoci aj táto oblasť 
štatutárnych úloh SNM bola v roku 2005 poznačená akútnym nedostatkom financií, SNM dokázalo 
realizovať  všetky podujatia plánované na rok 2005 v predpokladanom rozsahu, kvalite a miere 
propagácie, a to aj vďaka získaniu účelových grantov od zriaďovateľa, ale aj z ďalších verejných 
i súkromných zdrojov.  

Je nepochybné, že koncepcia vedenia SNM pripravovať rozsiahlejšie výstavné projekty prio-
ritne prezentujúce zbierkové fondy inštitúcie, sa vďaka prepojenosti na takmer všetky oblasti mú-
zejných odborných činností (akvizičná činnosť, vedecko-výskumná činnosť, reštaurovanie 
a konzervovanie, budovanie odbornej dokumentácie a pod.) stávajú významným nástrojom pre 
aktivizáciu vnútroinštitucionálnych ľudských zdrojov. Prezentovanie zbierkových fondov v divácky 
príťažlivých konceptoch výstav tak vytvára  pozitívny synergický efekt prepojenia hlavných úloh 
múzea s návštevníkom múzea, čo pozitívne vplýva aj na výnosovú časť rozpočtu. Tieto aspekty 
v plnej miere môžeme aplikovať  na všetky nosné i iné významnejšie výstavné projekty SNM reali-
zované do konca roka 2005: ako napr.  „Kým nevesta povedala áno – svadobné a predsvadobné 
zvyky meštianstva a šľachty v 16. – 1. pol 20. stor na Slovensku“, „Obrazopis sveta – objektívom 
M. R. Štefánika“, „Z kabinetu starožitností – zbierka Rudolfa Justa“, „Remeslá v toku času“ (SNM – 
Historické múzeum), „Meč v dejinách – počiatky mečov na Slovensku“, (SNM - Archeologické mú-
zeum) či  „Španielske umenie v zbierkach SNM“ (SNM - Múzeum Bojnice a SNM – Múzeum Červený 
Kameň), „Slovensko na mapách v 16. -19. storočí“ (Archív SNM), „U zubára bezbolestne“ (SNM – 
Múzeum Betliar), II. časť projektu SNG a SNM „Slovenský mýtus“, memoriálna výstava o živote 
a diele Jara Filipa (SNM – HuM), Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi (SNM – HM), Mikropro-
cesory – srdcia počítačov (SNM – Riaditeľstvo) ako aj tohtoročný divácky najúspešnejší projekt  
SNM (v spolupráci s CK Livingstone a National Geographic Česko): dvojvýstava „Tajomná Indonézia 
– Tamtamy času  a Slávne expedície 20. storočia“. Koncept výchovno-vzdelávacej práce s deťmi 
a mládežou významne podporovala didakticko-náučná výstava „Zázračný rok vedy“ pripravená 
v spolupráci so SAV.  
Prezentáciu  rozsiahleho výstavného projektu Divadelného ústavu v priestoroch sídelnej budovy 
SNM na Vajanského nábreží s názvom „Vášeň, Telo, Hlas – Slovenské divadlo 20. storočia“, možno 
považovať za pilotný projekt konceptu vedenia SNM -  príprava  projektov dokumentujúcich  dejiny 
múzických umení 20 storočia na Slovensku ako súčasti pripravovanej stálej expozície Slovensko 
v 20. storočí (pre rok 2006 je v štádiu zámeru  projekt veľkej výstavy k 50 výročiu vzniku STV a 80 
rokov vzniku SRo).  

K základným prioritám  vedenia SNM vo výstavnej činnosti jednoznačne patrí  čo najväčšie 
zhodnocovanie výstav.  Mnohé úspešné výstavy sú predlžené alebo postupne reprízované v inom 
múzeu SNM, ale aj mimo tohto rámca: napr.  „Uschovaný zvuk“ (Kaštieľ Dolná Krupá), „Slovensko 
– prírodný klenot v srdci Európy“ (Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves), „Karol Plicka – básnik obra-
zu“ (SNM – Spišské múzeum v Levoči), „Od Tatier k Dunaju“ (SNM – MSNR Myjava), Šľachtické 
stolovanie u Andrássyovcov (SNM – HM)...  

Vynikajúci návštevnícky ohlas mali aj výstavné projekty, ktoré SNM pripravilo v spolupráci 
s inými subjektami – domácimi i zahraničnými :“Boty, botky, botičky“ zo zbierok Múzea jihovy-
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chodní Moravy ve Zlíne, „Orol – bez koruny a predsa kráľom“ (spolu so Slovenských zväzom ochra-
ny prírody) či netradičná výstava dlhoročnej reštaurátorky SNM pani Doroty Filovej a jej manžela – 
barda slovenskej maľby – Rudolfa Filu: „Kópie, citácie, premaľby“.  

Významnú zložku výstavnej činnosti SNM tvoria aj projekty predstavované v zahraničí. 
V sledovanom období významom i návštevnosťou vynikala najmä výstava „Majster Pavol z Levoče“, 
inštalovaná v Holareu hlavnej budovy Národního musea v Prahe ale aj 19. 10. 2005 otvorená rein-
štalácia výstavy „Obrazopis sveta – objektívom M. R. Štefánika“ v priestoroch Klementína Národní 
knihovny v Prahe. Výstava „Šľachtické stolovanie u Andráššiovcov“ pokračovala na svojom zahra-
ničnom turné, tentoraz v múzeu v Třebíči. Výstava „J. L. Bella – na rázcestiach života a tvorby“ 
bola predstavená v rumunskej Bukurešti a meste Sibiu a spoločný projekt troch múzeí zo Sloven-
ska, Maďarska a Rakúska: „Keramika – pálená idyla“ mala svoju tretiu zastávku v maďarskom 
Szombathelyi. SNM v Martine tiež predstavilo výstavu ľudových šperkov v Národnej galérií v Sofii v 
Bulharsku a  výstavu „Drotári“ v SKI v Moskve. SNM - Historické múzeum realizovalo zasa spolu 3 
reprízy výstavy „Chorvátska šľachta na Slovensku“ v Chorvátskej republike. 
 Medzi významné multilaterálne aktivity SNM (prezentačná a vedecko-výskumná činnosť) 
patrí partnerská participácia na medzinárodných projektoch, realizovaných v rámci programu Cul-
ture 2 000. SNM – HuM participovalo na projekte „Bibliotheca Sonans“, SNM – HM a SNM v Martine 
na projekte „People for Europe“ ako aj „Keramika3“. SNM – AM stále participuje na projekte „Akul-
turacion“.  
 Z iných významnejších projektov, na ktorých sa SNM podieľalo ako hlavný organizátor je to 
najmä výstava v rámci projektu „Ma bisteren! Holokaust Rómov na Slovensku“ v Múzeu SNP v B. 
Bystrici a v jeho rámci aj inštalácia pamätných tabúľ na miestach vrážd či táborov Rómov počas tzv 
Slovenského štátu.  

 V období roku  2005 bolo v SNM návštevníkom prístupných celkom 179 výstav, z toho bolo 
89 vlastných,  19 repríz ,  31 prevzatých. Vyvezených do zahraničia bolo 17 výstav  a 23 výstav  
bolo naopak dovezených zo zahraničia.  

 
Súčasťou prezentačných aktivít všetkých múzeí sú netradičné múzejné aktivity napr.  

komponované programy,  festivaly, dramatické pásma, organizované podujatia, špecializované 
hodiny pre školskú mládež a pod. Takéto podujatia sa stali významnou zložkou práce SNM 
s verejnosťou a tvoria významnú časť marketingových aktivít SNM. Bez realizácie takýchto animácií 
je presadenie ponuky múzeí SNM na trhu s voľným časom nemysliteľné. Keďže toky štátnych finan-
cií sú nastavené tak, že SNM bez vlastných výnosov nedokáže pokryť všetky štatutárne úlohy, kto-
ré jej zákony a zriaďovateľ ukladajú, príprava atraktívnych podujatí, ktoré majú potenciál vysokej 
návštevnosti, a tým aj vyšších výnosov je jednou z možností, ako zabezpečiť chod organizácie.  K 
 najpopulárnejším a najnavštevovanejším akciám patria Festival duchov a strašidiel, Rozprávkový 
zámok, Šľachtické Vianoce, v SNM - Múzeu v Bojniciach; Hradné dni a víkendové vystúpenia skupín 
historického šermu na Spišskom hrade; 7. ročník dvojdňového festivalu šermiarskych skupín, do-
bovej hudby a remesiel Bratislavské hradné hry; Burza  starožitností, Keltské dni, Šermovačka, Dni 
remesiel a Sokoliarsky dvor Astur na hrade Červený Kameň.  Múzeum slovenskej dediny v Martine 
pripravilo v rámci XIV. národopisného leta rozličné akcie napr. Čepčínska nedeľa, Deň remesiel, 
Detská nedeľa, Turčianske halali.  Bohato sa využíva aj Hubárska poradňa v SNM-Prírodovednom 
múzeu, poradne o liečivých rastlinách v MAK v Martine a mimoriadne obľúbená je i „Burza minerá-
lov“ – už 48 rokov vždy v prvý decembrový víkend. Koncom roka 2005 sídelná budova SNM na 
Vajanského nábr. opäť ožila veľtrhom kultúrneho dedičstva Nostalgia, v rámci ktorého bolo SNM 
organizátorom semináru o autorskom práve v múzeách a galériách a tiež školení o nových apliká-
ciách systému CEMUZ. 

Mimoriadnej pozornosti návštevníkov sa tešilo podujatie pripravené v podstate všetkými 
bratislavskými múzeami v rámci Medzinárodného dňa múzeí – Noc múzeí a galérií. Toto podujatie 
odštartovalo aj revitalizáciu osvetovo-výchovnej činnosti na pôde SNM, ktorá sa bude v plnej miere 
rozvíjať v rámci projektu Škola v múzeu ako prioritnej úlohy SNM v roku 2005. Prípravnou fázou 
projektu systematickej práce so žiakmi a učiteľmi základných a stredných škôl boli tri turnusy den-
ných letných táborov počas školských prázdnin pod názvom „Týždeň objavov“.  
SNM v zmysle priority PHÚ na rok 2005 od septembra v plnom rozsahu rozbehlo projekt „Škola 
v múzeu“ v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 a čiastočne v SNM – HM. Podstata projek-
tu je strávenie celého vyučovacieho dopoludnia v priestoroch výstav a expozícií SNM jednej či via-
cerých tried, ktoré tu absolvujú niekoľko rôznych prehliadok a výkladov na konkrétne témy 
z najrôznejších humanitných i prírodovedných oblastí (vlastiveda (zemepis, dejepis), prírodoveda 
(geológia, botanika, zoológia, enviromentalistika) fyzika, astronómia, ale ja literatúra, estetická 
výchova). V rámci projektu bola pripravená samostatná webová podstránka, rozoslané informácie 
na všetky základné a stredné školy v rámci BA VÚC. Od začiatku septembra bolo uskutočnených 
niekoľko desiatok špecializovaných lektorátov odborných kurátorov a autorov výstavných projektov 
pre stovky detí a mládež, tvorivé dielne, špecializované vyučovacie hodiny a podobne.  
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Celkovo bolo v priebehu roka 2005 špecializovaných múzeách SNM pripravených 1 604 akcií rôzne-
ho druhu.  
 

Návštevnosť v múzeách spravovaných SNM, za rok 2005, v porovnaní  s predchádzajúcim 
obdobím roka 2004 v globále zostala nezmenená, keď narástla o 5 700 tis. návštevníkov a dosiahla 
celkovú výšku 1 193 060 osôb. 
Drvivú väčšinu návštevnosti v tomto období bola realizovaná v  tzv. zámockých múzeách SNM. 
Najviac návštevníkov evidoval zámok v Bojniciach, vyššiu návštevnosť ako minulý rok za toto ob-
dobie majú aj hrad Červený Kameň, kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka, Spišský hrad. V tomto kon-
texte treba pripomenúť, že počet návštevníkov bol negatívne ovplyvnený uzatvorením hradného 
paláca Bratislavského hradu počas celého mesiaca február z dôvodu prípravy a realizácie summitu 
Bush – Putin.  Napriek tomu však SNM – HM v paláci Bratislavského hradu zaznamenalo vyššiu 
návštevnosť ako v roku 2004. Pre ďalšie analýzy návštevnosti múzeí SNM je dôležitá skutočnosť, že 
napriek rozsiahlemu marketingu a sprievodným aktivitám pripravených v rámci projektu „Vášeň, 
telo, hlas“ v sídelnej budove SNM počet návštevníkov sa oproti 1. polroku 2004 znížil o cca 1 000 
osôb. Akcelerácia návštevnosti v tomto priestore nastala otvorením dvojvýstavy „Tajomná Indoné-
zia – Tamtamy času a Slávne expedície 20. stor.“, ktorú do 20. 11. 2005 videlo 55 256 návštevní-
kov, čím celková návštevnosť v porovnaní s minulým rokom rapídne stúpla. Rekordná návštevnosť 
však v plnej miere preukázala nevyhnutnosť zásadných investícií do štandardov výstavných 
i obslužných priestorov sídelnej budovy SNM, ktoré nie sú schopné na dostatočnej úrovni obslúžiť 
taký veľký počet návštevníkov. 
SNM sa tiež podarilo dosiahnuť pozitívny obrat v návštevnosti oboch múzeách v prírode v: Múzea 
Slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine a Národopisnej expozície v prírode MURK  

V roku  2005 navštívilo expozície,  výstavy a netradičné múzejné podujatia pripravené SNM  
celkom 1 193 060 návštevníkov, z toho  neplatiacich, čo v tržbách zo vstupného znamená  príjem 
vo výške 56 349 865,00 - Sk.  
 Múzeum napriek nedostatku financií pokračovalo v edičnej činnosti. Za dané obdobie SNM 
vydalo 77 edičných titulov. Išlo zväčša o drobné tlače – skladačky, plagáty, letáky, drobné kalendá-
re ale aj o veľkoplošné tlače – bannery a billboardy propagujúce výstavné projekty apod. 
Z tlačovín, ktoré majú charakter rozsiahlejšej publikácie to boli katalógy k výstavám „U zubára 
bezbolestne“,  katalóg k novej expozícií Ballassi Bálinta.  SNM v Martine sa spolupodieľalo na vyda-
ní reprezentatívneho katalógu k projektu Keramika3 , ktorý  Z periodických titulov vychádzal aj 
naďalej  časopis MÚZEUM a polročník Etnologické rozpravy, určené pre odbornú verejnosť a časopis 
Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo – určené aj širšej verejnosti. Do rámca edičného 
plánu bolo zaradené aj mimoriadne vydanie revue Pamiatky a Múzeá v anglickom jazyku, ktoré je 
tvorené výberom najzaujímavejších príspevkov z rokov 2000 – 2005. Kontinuita vydávania týchto, 
z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva dôležitých periodík, je podobne ako v minulých rokoch 
zabezpečená iba vďaka účelovým  dotáciám MK SR.  Taktiež bol vydaný nový programový bulletin 
SNM na obdobie marec – december 2005 a to za výraznej pomoci Prvej stavebnej sporiteľne. Tra-
dične kvalitnú produkciu aj pre širšiu verejnosť vydáva  Múzeum židovskej kultúry v edícii Acta 
judaica slovaca – tentoraz knihu Maxa Sterna „Známka môjho života“.  
Muzeologický kabinet SNM pripravil a vydal (z účelovej dotácie MK SR) veľmi dôležitú metodickú 
pomôcku pre všetkých múzejníkov na Slovensku – súbor všetkých právnych predpisov v oblasti 
ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva – „Vademecum múzejníka“. Kabinet pokračoval aj vo 
vydávaní titulov k odbornej ochrane zbierkových predmetov – vydal zborník Ochrana kultúrneho 
dedičstva VIII – Fórum konzervátora. V minulom roku ako príloha časopisu Múzeum vyšla knižne 
Bibliografia  článkov časopisu Múzeum 1985-2000.  
Medzi povšimnutiahodné edičné aktivity SNM nepochybne patria špeciálne drobnejšie tlače pripra-
vené v rámci výstav „Kým nevesta povedala áno“ a „Tajomná Indonézia – Tamtamy času“ určené 
špeciálne deťom a školskej mládeži. Sú vyjadrením snahy poňať projekt Škola v múzeu v čo naj-
komplexnejšom zábere. 
 Propagácii múzea, jeho poslania a úloh pri ochrane kultúrneho dedičstva pomáha aj publi-
kačná činnosť jeho zamestnancov. Odborní zamestnanci uverejnili  niekoľko desiatok odborných 
štúdií,  článkov v odbornej tlači, množstvo recenzií,  popularizačných článkov v denníkoch 
a týždenníkoch doma aj v zahraničnej tlači.  

 
SNM ako odborno-metodické, poradenské a informačné centrum pre oblasť múzejníctva na Sloven-
sku  pokračovalo v roku 2005 v plnení úloh z toho vyplývajúcich.  Muzeologický kabinet, ktorý je 
poverený vykonávaním týchto úloh, sa zameral v tomto čase zameral najmä na školiace aktivity 
(pre odborných zamestnancov múzeí SR po prijatí novely Vyhlášky o odbornej správe múzejných 
zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov, realizované v priebehu mesiacov 
január – február 2005 za účasti cca 420 osôb), ale aj metodickú činnosť, keď zorganizoval niekoľko 
porád a metodických stretnutí (celoslovenská  porada múzeí s krajskou pôsobnosťou a ich zriaďo-
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vateľov - vedúci odborov VUC, celoslovenská porada inorezortných štátnych múzeí a ich zriaďova-
teľov), či konferencií 
(konferencia „Historik v múzeu“ v spolupráci a Katedrou všeobecných dejín FF UK Bratislava,  se-
minár Ochrana kultúrneho dedičstva VIII – Fórum konzervátora, pripravený v spolupráci so  SNK 
Martin,  odborný seminár Ochrana duševného vlastníctva a uplatňovanie autorských práv v praxi 
múzeí a galérií, pripravený  v spolupráci s LITA. Autorská agentúra).  Mimoriadne dôležitými vnút-
roinštitucionálnymi aktivitami bolo májové stretnutie väčšiny kurátorov zbierok SNM v priestoroch 
areálu Múzea Slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine, na ktorom vedenie SNM pred-
stavilo projekt vnútroinštitucionálnych tendrov v oblasti prezentačnej, tezauračnej a výchovno-
osvetovej práce. Cieľom tendrov je aktivácia odborných ľudských zdrojov v SNM a ďalšie zlepšenie 
odborných činností múzea. Ich vyhodnotenie v plnej miere ukázalo opodstatnenosť projektu a jeho 
výsledky sa priamo odrazia v návrhu PHÚ SNM na rok 2006.  

Analytická činnosť kabinetu sa zamerala na niekoľko rezortných analýz a spracovávanie 
množstva odborných podkladov (analýza stavu a úrovne odbornej starostlivosti o zbierkových fond 
v špecializovaných múzeách SNM – stav depozitárov a konzervátorských a reštaurátorských praco-
vísk, príprava materiálu Koncepcie akvizičnej činnosti SNM, spracovávanie podkladov k príprave 
Stratégie rozvoja múzejníctva SR do roku 2010, vypracovanie materiálu Štandardy múzea v SR - 
Zásady a princípy definovania štandardov múzeí - ako úvod do pripravovaného širšie koncipované-
ho materiálu o štandardoch v múzeách v SR). Pokračovala spolupráca s MK SR pri vedení Registra 
múzeí SR.  

Muzeologický kabinet aj v uplanulom roku spracoval Výročné správy o činnosti múzeí na 
Slovensku v roku 2004 a pripravil pre MK SR Śtatistický výkaz KULT 09 – Múzeá.  
 Odborná, konzultačná a metodická činnosť Muzeologického kabinetu sa realizuje aj pro-
stredníctvom konzultácií k problematike odbornej správy zbierok, zakladania a fungovania múzeí.  

Odborné poznatky využívali zamestnanci SNM aj v  oblasti odbornej, poradenskej a informačnej 
činnosti. Poskytovali sa informácie a konzultácie najmä v oblasti identifikácie zbierkových predme-
tov, odbornej ochrany zbierkových predmetov a odbornej evidencie zbierkových predmetov, špe-
cializácie a profilácie múzeí, siete múzeí a pod. 

 
  Súčasťou činnosti SNM je aj práca jeho špecializovaných zložiek – Archívu SNM a Knižnice 
SNM. Archív SNM  metodicky usmerňuje všetky špecializované múzeá v správe  registratúr, kon-
troluje  a riadi  registratúrne strediská a pobočky Archívu  SNM v špecializovaných múzeách SNM – 
v Martine, v Betliari, na Červenom Kameni, v Bojniciach a Spišskom múzeu v Levoči, s dôrazom na 
ochranu mimoriadne hodnotných  archívnych dokumentov. Najdôležitejšia činnosť, ktorú archív 
SNM v roku 2005 vykonal je odborné spracovanie fondu Zemedělskeho muzea (1924-1940) - pred-
chodcu Slovenského národného múzea v Bratislave, a vyhotovenie jeho inventárneho súpisu (85 
strán), obsahujúceho odborný archívny rozbor, súpis písomností a registrov. V prvom polroku sa 
činnosť archívu zamerala aj na odborné ošetrovanie archívnych dokumentov (plynová komora), 
zabezpečenie vhodných klimatických podmienok v priestoroch archive, ako aj na hĺbkovú kontrolnú 
činnosť na vysunutých pracoviskách v niektorých organizačných zložkách SNM. Prehľad o  súčas-
nom stave Archívu SNM je uvedený v tabuľkovej časti správy. 

 
Rovnaké postavenie má aj Knižnica SNM, budovaná ako špecializovaná vedecká knižnica 

s orientáciou na získavanie muzeologickej literatúry a odbornej literatúry z oblasti vied participujú-
cich na činnosti múzeí. Knižnica SNM je poverená metodickou pôsobnosťou vo vzťahu ku knižniciam 
ostatných múzeí a galérií, v čom je zahrnuté aj spracovanie štatistického výkazu KULT za knižnice 
múzeí a galérií v SR pre potreby Štatistického úradu SR. Je potešiteľné, že rastie počet návštevní-
kov knižnice, čo je iste dôsledok širšej propagácie knižnice medzi odbornou a študujúcou verejnos-
ťou, ako aj zväčšenie rozsahu poskytovaných služieb (internet zdarma). Prehľad o súčasnom stave 
Knižnice SNM je uvedený v tabuľkovej časti správy. 

 
Medzi čoraz významnejšie odborné aktivity SNM patrí aj aktívny marketing a práca 

s verejnosťou. Jej dôležitou súčasťou je aj spravovanie webovej stránky (portálu), ktorá 
v sledovanom období prešla rozsiahlou inováciou, pričom sa zlepšila obsahová štruktúra, zjednodu-
šil a vylepšil dizajn. Stránka má jazykovú mutáciu v angličtine a jej vnútorná štruktúra a nové 
technické riešenie teraz umožňuje jej aktualizáciu v reálnom čase z jednotlivých organizačných 
zložiek SNM.   

Všetky aktivity, ktoré múzeum pripravovalo, boli propagované v rozsiahlom programovom bul-
letine SNM (Sj – Aj) a na  vlastných web  stránkach na internete. Ku všetkým nosným podujatiam 
SNM, ako aj niektorým iným dôležitým projektom boli organizované tlačové besedy 
a prostredníctvom oddelenia prezentácie a marketingu, ako aj profesionálnych PR managerov sa 
zabezpečovala rozsiahla ich propagácia. Ako zvlášť významné skutočnosti v tejto oblasti hodnotíme 
získanie hlavného mediálneho partnera SNM pre rok 2005, ktorým sa stal opäť Slovenský Rozhlas. 
Okrem niekoľkých spotových kampaní ku výstavným projektom sa však naša spolupráca rozšírila 
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o prípravu špecializovanej relácie o lokalitách kultúrneho dedičstva a turistických centrách 
s názvom Rádiovíkend. Medzi ďalších významných mediálnych partnerov SNM v roku 2005 patrili 
najmä billboardové spoločnosti NUBIUM, Q-ex a XL Media, televízia TA3, internetový portál ZOZ-
NAM.sk, poskytovateľ reklamy na dopravných prostriedkoch RECAR. 

 Ako generálneho partnera SNM pre rok 2005 sa manažmentu SNM podarilo opäť získať Pošto-
vú banku a. s. Generálny partner okrem pomerne značných príspevkov na realizáciu Nosných pro-
jektu SNM v roku 2005 (v 2x väčšom objeme ako v roku 2004) pre SNM zabezpečil a daroval aj IT 
komponenty pre potreby urýchlenia zavedenia systému CEMUZ do rutinnej prevádzky v SNM za 
ďalších takmer 500 tis. Sk.  
 
Aj v roku 2005 pracovníci SNM uskutočnili množstvo pracovných služobných ciest do zahraničia. 
Ich štruktúru a účel dokladá nsledujúca tabuľka:  
 
Zahraničné služobné cesty pracovníkov SNM 
 

Meno:  Účel:  Miesto:  Počet 
dní:  

Archeologické múzeum     

Vladimír Turčan  Príprava výstavy  Brno 1 

Vladimír Turčan Prac. stretnutie Kultúra 2000 Brno 1 

Vladimír Turčan Prac. stretnutie Kultúra 2000 Mušov 1 

Vladimír Turčan, Bazovský Medzinárodné sympózium "Grundprob-
leme" Mikulov 2 

Historické múzeum     

Mgr. Martin Besedič Pracovné stretnutie k projektu Ľudia pre 
Európu – grant Kultúra 2000 Praha, Česko 1 

Mgr. Martin Besedič Pracovné stretnutie k projektu Ľudia pre 
Európu – grant Kultúra 2000 Praha, Česko 1 

Univ. prof. Ján Botík, DrSc. Pracovné stretnutie Eisenstadt, Rakúsko 1 

Mgr.art. Sylvia Birkušová Účasť na Séminaire Européen de Con-
servateurs Paríž, Francúzsko 8 

Mgr.art. Sylvia Birkušová Účasť na seminári Restaurování textilních 
materiálů Praha, Česko 3 

Mgr.art. Sylvia Birkušová Účasť na výstave Brno, Česko 1 

Mgr. Marek Budaj Študijný pobyt Budapešť, Maďarsko 1 

Mgr. Marek Budaj Študijný pobyt Budapešť, Maďarsko 2 

Mgr. Jarmila Gerbocová Terénny výskum zahr. Slovákov Bekes Csaba,Maďarsko 2 

Mgr. Jarmila Gerbocová Terénny výskum zahr. Slovákov Nadlak, Rumunsko 1 

Mgr. Jarmila Gerbocová terénny výskum zahr. Slovákov Srbsko-Čierna Hora 3 

Mgr.art. Karina Kolčaková Účasť na seminári Restaurování textilních 
materiálů Praha, Česko 8 

PhDr. Anna Kližanová Účasť na výstave Brno, Česko 2 

PhDr. Pavol Komora Otvorenie výstavy Majster Pavol  Praha, Česko 1 

PhDr. Pavol Komora Pracovné stretnutie Pécs, Maďarsko 3 

PhDr. Pavol Komora Pracovné stretnutie, otvorenie výstavy Zahreb, Varaždin, Chor-
vátsko 2 

PhDr. Pavol Komora Prednášky o rekonštrukcii a revitalizácii 
Bratislavského hradu  Viľnus, Litva 3 

Mgr. Daniela Kyselá Študijný pobyt Praha, Česko 5 

Mgr. Daniela Kyselá Účasť na výstave Brno, Česko 1 

PhDr. Magdaléna Mrázová Otvorenie výstavy Praha, Česko 1 
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Meno:  Účel:  Miesto:  Počet 
dní:  

Mgr.art. Katarína Ondrejková Účasť na seminári Restaurování textilních 
materiálů Praha, česko 3 

Mgr. Magdaléna Zubercová Účasť na výstave Brno, Česko 1 

Mgr. Branislav Panis Pracovné stretnutie Praha, Česko 1 

Mgr. Branislav Panis Workshop for Central and Eastern Euro-
pean Museums Budapešť, Maďarsko 2 

Mgr.art. Nina Mrafková Workshop Care and Presentation of Pho-
tograps Andower, USA 26 

Hudobné múzeum     

Mgr.Jantoščiak Výstava - Gajdoši - účasť na vernisáži Maďarsko/Budapešť 1 

Mgr. Lehotská Zasadnutie medzinárodnej skupiny IAML-
RISM Poľsko/Varšava 5 

PhDr.Bugalová Prezentácia práce SNM-HuM pre poslu-
cháčov Katedry hudobnej vedy FFUP Česko/Olomouc 2 

PhDr.Bugalová, Mgr.Urdová Putovná výstava Ján L. Bella - inštalácia, 
vernisáž Maďarsko/Budapešť 2 

 
Prírodovedné múzeum     

RNDr. A. Ďurišová  účasť na seminári, konzultácie k výstave 
"Stratený svet ..." ČR, Brno, MZM 1 

RNDr. A. Ďurišová Spolupráca na výstave "Stratený..." ČR, Brno, MZM 1 

RNDr. A. Ďurišová Pracovná cesta k výstave Stratený svet 
mamutov  ČR, Praha, NM, PríFKU 1 

RNDr. A. Ďurišová, Mgr. M. 
Gregor Účasť na seminári "Kvartér"  ČR, Brno PríFMU 1 

RNDr. A. Ďurišová, M. Rybecký, 
CSc. 

Nadviazanie spolupráce  s Paleont. Mú-
zeom  

Ruská fed, Moskva, PI 
RAV 3 

M. Rybecký, CSc., RNDr. A. Ďu-
rišová, RNDr. E. Nelišerová, 
RNDr. J. Uhlířová 

ňStúdium exp., nadviazanie spolupráce ČR, Pardubice, VČM 1 

Mgr. M. Gregor  Študijný pobyt Poľsko, Rumunsko 18 

RNDr. V. Janský, M.Rybecký Prehliadka exp., výstav, nadviazanie spo-
lupráce 

MR, Budapešť, Termész. 
m. 1 

Mgr. J. Kautman  Štúdium exp., nadviazanie spolupráce ČR, Opava, MSM 1 

RNDr. I. Kautmanová  Účasť na Nordic mycol. congress Fínsko 14 

RNDR. I. Kautmanová 1 Účasť na mykologickom seminári ČR, Praha 1 

RNDr. A. Šefčáková, PhD.  Študijná cesta - Mellonove štipendium Francúzsko 45 

RNDr. A. Šefčáková, PhD.  Študijná cesta - Mellonove štipendium  USA 24 

RNDr. A. Šefčáková, PhD.  Pracovná cesta - projekt "Štefánik" Francúzsko, Paríž, Bor-
dea 11 

RNDr. A. Šefčáková, PhD.  Pracovné stretnutie ČR, Praha, PríFKU 2 

RNDr. J. Uhlířová  Prehliadka výstavy "Tajomná Indonézia", 
iných výstav a exp. ČR, Plzeň, Praha 2 

Múzeum  židovskej kultúry     

Prof. Pavol Mešťan  Medzinárodné stretnutie 9 Bran  Praha, ČR 2 

Pavol Šupka Medzinárodné stretnutie 9 Bran  Praha, ČR 2 

Pavol Šupka Prevoz Arnošta Lustiga Lešná, ČR 1 

Prof. Pavol Mešťan Pietne spomienka  Sobibor 3 

Prof. Pavol Mešťan  Otvorenie múzea Jeruzalem, Izrael 8 

Pavol Šupka  Konzultácie s riaditeľmi európskych ži- Praha, ČR 2 
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Meno:  Účel:  Miesto:  Počet 
dní:  

dovských múzeí  

Prof. Pavol Mešťan  Konzultácie s riaditeľmi európskych ži-
dovských múzeí  Praha, ČR 2 

Prof. Pavol Mešťan Výstava Chatama Sofera (inštalácia + 
otvorenie) Frankfurt nad Mohanom 5 

Pavol Šupka Výstava Chatama Sofera (inštalácia + 
otvorenie) Frankfurt nad Mohanom 5 

Viera Kamenická Výstava Chatama Sofera (inštalácia + 
otvorenie) Frankfurt nad Mohanom 5 

Prof. Pavol Mešťan Otvorenie výstavy Budapešť 1 

Pavol Šupka Otvorenie výstavy Budapešť 1 

Prof. Pavol Mešťan Pracovná cesta (konzultácie, príprava 
dok. filmu...) Tel Aviv, Jeruzalem 15 

Múzeum kultúry Maďarov na 
Slovensku     

Anna Nagyová Výskumy k dielu K. Mikszátha  Balassagyarmat, MR 1 

Gabriella Jarábik Výskumy k dielu K. Mikszátha  Balassagyarmat, MR 1 

Gabriella Jarábik Výskumy k dielu K. Mikszátha  Budapest, MR 2 

Sylvia Siposová Výskumy k dielu K. Mikszátha  Budapest, MR 2 

Alexander Papp Príprava výstavy  T. Prohászku  Budapest, MR 2 

Gabriel Hushegyi Výskumy k dielu K. Mikszátha  Budapest, MR 1 

Gabriel Hushegyi Výskum k dielu I. Madácha  Gyor, MR 1 

Anna Nagyová Výskum k dielu I. Madácha  Gyor, MR 1 

Gabriella Jarábik Výskum k dielu I. Madácha Gyor, MR 1 
Múzeum bábkarských kultúr 
a hračiek hrad Modrý Kameň     

Mgr. Helena Ferencová spolupráca na stálej expozícii Bálinta Ba-
lassi Budapešť 1 

Spišské múzeum Levoča     

Novotná Mária,PhDr. Seminár k životu a dielu W.Stwosza Poľsko-Krakov 1 

Liščák Ľubomír Technické zebezpečenie Poľsko-Krakov 1 

Lisoňová Zuzana Seminár: Tatranská fotografia Poľsko-Zakopané 4 

Novotná Mária,PhDr. Aukcia obrazov Česko-České Budejovice 2 

Halcin Peter Technické zabezpečenie Česko-České Budejovice 2 
Uharčeková-Pavúková Dá-
ša,PhDr. Spolupráca s maďarským NM Maďarsko-Miškolc 2 

Lisioňová Zuzana Spolupráca s maďarským NM - tlmočenie Maďarsko-Miškolc 2 

Liščák Lubomír Technické zabezpečenie Maďarsko-Miškolc 2 

Novotná Mária, PhDr. Štúdijná cesta Česko-Olomouc 1 

Felberová Mária, PhDr. Seminár Česko-Uherské Hradište 4 

Novotná Mária,PhDr. Návšteva výstavy Maďarsko-Budapešt 2 

Liščák Ľubomír Technické zabezpečenie Maďarsko-Miškolc 2 

Múzeum Bojnice    1 

Mgr. Ján Papco plnenie vedecko výskumnej úlohy ČR - Kroměříž 1 
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Meno:  Účel:  Miesto:  Počet 
dní:  

Mgr. Ján Papco plnenie vedecko výskumnej úlohy ČR - Brno 1 

Ing. Miroslav Hrnko výstava výpočtovej techniky ČR - Brno 1 

Múzeum Červený Kameň    

Mgr.Jamrichová, Mgr.Nemčovič seminár - Kritika múzejných výstav ČR-Hodonín 2 

Klokner dovoz figurín a historické šaty na výstavu Poľsko-Nowy Sacz 1 
Mgr.Jamrichová,Mgr.Nemčovič,
Mgr.Tihányi,Klokner Výstava-Kráľovná Mária Maďarsko-Budapešť 1 

Mgr.Jamrichová,Mgr.Nemčovič,
Mgr.Tihányi,Klokner štud.cesta - zámky Schlosshof a Rohrau Rak-Schlosshof,Rohrau 1 

PhDr Ing. Hájiček výstava-Štefánik ČR-Praha 1 

Klokner Dovoz figurín a historické šaty na výstavu  Nowy Sacz, PR  

Klokner Prevoz výstavy Boty, botky, botičky Zlín, ČR  

Múzeum Betliar    

Tököly Gabriel Prehl. výstavy 400 roko franc.maliarstva a 
výstavy hodín TIEPOLO Budapešť 1 

Ing. Nagyová, Mgr. Lázárová, 
Červenák Prehl. výstavy FLRARIA Viedeň , Taliansko 4 

Tököly Gabriel, Száraz Š., Mgr. 
Lázárová 

Prac.jednanie INTERREGU - projekty 
cezhraničnej spolupráce Diósgyőr - Maďarsko 1 

Tököly Gabriel, Mgr. Lázárová, 
Száraz 

Slávn.odovzd. obnovenej časti jaskyne 
Baradla Aggtelek - Maďarsko 1 

Tököly Gabriel, Mgr. Lázárová, 
Száraz, Mgr. Kerekešová 

Dohodn. podmienok prevozu výstavy 
"Stolov.u Andrássyovcov" do Múzea Vy-
sočiny v Třebíči 

Třebíč - ČR 2 

Mgr.Lorinčíková,Mgr.Kerekešov
á, Száraz Inštal. výstavy "Stolovanie u ..." v Třebíči Třebíč 5 

Tököly Gabriel, Mgr. Lázárová, 
Červenák 

Účasť na vernisáži výstavy "Stolovanie u 
....." v Třebíči Třebíč - ČR 3 

Ing. Nagyová, Mgr. Lázárová, 
Spoznáv.úrovnre sadov,tvorby zelene a 
vým.skúseností s odborníkmi danej kraji-
ny 

Herbste-
in,Padova,Gard.Riviera,Si
gurta 

5 

Ing. Nagyová, Árvayová Celoštát.seminár s medzinár.účasťou - 
aranžovanie kvetín Hrad Pernštejn, ČR 4 

Tököly Gabriel, Mgr. Lázárová, 
Száraz, Mgr.Lorinčíková 

Slávn.prezent. knihy "Krasnahorka és 
Betlér" a prehl. výstavy "Mária Habsbur-
ská" 

Budapešť - MR 2 

Tököly Gabriel, Száraz Vernisáž stálej expozície Dobó István 
Vármúzeum v Egri Eger - MR 1 

Mgr.Lorinčíková,Mgr.Kerekešov
á, Száraz 

demontáž a prevoz výstavy "Stolovanie 
..." z Třebíča do Bratislavy Třebíč - ČR 3 

Mgr.Lorinčíková,Mgr.Kerekešov
á, Mgr. Lázárová, Červenák 

Dojednanie podmienok výpož. výstavy 
"Stolovanie ...." V rákocziho múzeu v Sá-
rospataku 

Sárospatak - MR 1 

Múzeum kultúry karpatských 
Nemcov     

Ondrej Pöss Príprava a otvorenie výstavy Dejiny 
a kultúra karpatských Nemcov  Maďarsko, Pécs 3 

Aleš Šilberský Príprava a otvorenie výstavy Dejiny 
a kultúra karpatských Nemcov Maďarsko, Pécs 3 

Ján Schvarc Prevoz a otvorenie výstavy Grafik E. A. 
Zimmermann SRN, Berlin 5 

Aleš Šilberský Prevoz a otvorenie výstavy Grafik E. A. 
Zimmermann SRN, Berlin 5 

Múzeum ukrajinsko-rusínskej 
kultúry     

PhDr. Michal Hvizd Medzinárodný projekt Euro VACHE: dia-
gnost. tech. a reš. drev. pamiatok Florencia (Taliansko) 7 



175 

Meno:  Účel:  Miesto:  Počet 
dní:  

PaedDr. L. Puškár Dovoz výstavy Pavlo Lopata: Svätyne Gorlice (Poľsko) 1 
Mgr. A. Chudíková, PhDr. M. 
Hvizd Dovoz výstavy Z krosna do Krosna Krosno (Poľsko) 1 

PhDr. M. Sopoliga, DrSc. Svetový kongres Ukrajincov Kyjev (Ukrajina) 10 

PhDr. M. Sopoliga, DrSc. 22. konferencia Asociácie európskych 
múzeí v prírode Fínsko 10 

PhDr. M. Sopoliga, DrSc. Medzinárodná vedecká konferencia Praha (Česko) 3 

PhDr. M. Sopoliga, DrSc. 
Medzinárodná konferencia Špecifiká kar-
patskej kultúry a ich prezentácia v skan-
zenoch 

Poľsko 4 

Múzeá v Martine     

Alžbeta Gazdíková  inštalácia a vernisáž výstavy "Učarila im 
krása Rím, Taliansko 10 

Daša Ferklová  inštalácia a vernisáž výstavy "Učarila im 
krása" Rím,Taliansko 10 

Alžbeta Gazdíková demontáž výstavy "Učarila im krása" Rím, Taliansko 4 

Gabriela  Čižmariková  demontáž výstavy "Učarila im krása" Rím, Taliansko 4 

Eva Pančuhová  inštalácia výstavy "Keramika-pálená idy-
la" Szombathely,Maďarsko 2 

Marta Pastieriková  inštalácia výstavy "Keramika-pálená idy-
la" Szombathely, Maďarsko 2 

ĽLubomír Blahušiak inštalácia výstavy "Keramika-pálená idy-
la" Szombathely,Maďarsko 2 

Marta Pastieriková . vernisáž výstavy "Keramika-pálená idyla" Szombathely.,Maďarsko 2 

Ľubomír Blahušiak vernisáž výstavy "Keramika-pálená idyla" Szombathely,Maďarsko 2 

Hana Zelinová vernisáž výstavy "Keramika-pálená idy-
la",seminár Szombathely, Maďarsko 2 

Anna Kiripolská  seminár "Keramika-pálená idyla" Szombathely, Maďarsko 2 

Eva Pančuhová výskum ľud. kultúry Slovákov v Maďarsku Maďarsko 7 

Gabriela Čižmariková  štúdium - fotoarchív MRK Brno, ČR 1 

Eva Králiková štúdium arch. materiálov k 
M.R.Štefánikovi Praha, ČR 2 

Hana Zelinová  štúdium - fotoarchív MRK Brno, ČR 2 

Marta Pastieriková príprava výstavy, prevoz katalógov a ke-
ramiky Kittsee, Rakúsko 1 

Anna Kiripolská  referát na medzinárodnej konferencii Rožnov p.Radh., ČR 1 

Daša Ferklová  inštalácia a vernisáž výstavy Očarení krá-
sou Sofia, Bulharsko 8 

Alžbeta Gazdíková  inštalácia a vernisáž výstavy Očarení krá-
sou Sofia, Bulharsko 8 

Mária Halmová vernisáž výstavy Očarení krásou Sofia, Bulharsko 5 

Anna Oláhová  inštalácia a vernisáž výstavy M. Benku Szeged, Maďarsko 5 

Marta Pastieriková  demontáž výstavy Keramika-pálená idyla Szombathely, Maďarsko 3 

Eva Pančuhová  referát na medzinár. konferencii Budapešť,Maďarsko 3 

Daša Ferklová  demontáž výstavy Svetom,moje,svetom Ljubljana,Slovinsko 2 

Marta Pastieriková demontáž výstavy Svetom,moje,svetom Ljubljana, Slovinsko 2 

Eva Králiková  inštalácia výstavy M.R. Štefánika Praha, ČR 5 

Elena Zahradníková  inštalácia výstavy M. R. Štefánika Praha,ČR 5 
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Meno:  Účel:  Miesto:  Počet 
dní:  

Mária Halmová  vernisáž výstavy M.R. Štefánika Praha,ČR 1 

Hana Zelinová vernisáž výstavy M.R. Štefánika Praha,ČR 1 

Anna Kiripolská  rokovanie vedeckej rady VMP Rožnov p.Radh.,ČR 1 

Alžbeta Gazdíková  demontáž výstavy Očarení krásou Sofia,Bulharsko 3 

Anna Oláhová  demontáž výstavy M. Benku Szeged, Maďarsko 3 

Daša  Ferklová  inštalácia a vernisáž výstavy Svetom, mo-
je, svetom Moskva, Rusko 6 

Eva Pančuhová inštalácia a vernisáž výstavy betlehemov Cittá di Cast.,Taliansko 6 

Eva Pančuhová  inštalácia výstavy Lipt. murári Pilis,Maďarsko 3 

Ľubomír Mores  inštalácia výstavy Lipt. murári Pilis, Maďarsko 3 

Hana Zelinová  vernisáž výstavy Lipt. murári Pilis, Maďarsko 1 

Riaditeľstvo    

Peter Maráky  Účasť na veľtrhu Region Tour  Brno, ČR   

Branislav Rezník  Prehliadka výstavy a rokovanie - Tajomná 
Indonézia ČR, Praha, Plzeň 2 

Renata Holienčinová Prehliadka výstavy a rokovanie - Tajomná 
Indonézia ČR, Praha, Plzeň 2 

Peter Maraky Otvorenie výstavy Človek na Mesiaci a 
rokovanie o výstave Boty, botky.... ČR, Zlín 1 

Renata Holienčinová Otvorenie výstavy Človek na Mesiaci a 
rokovanie o výstave Boty, botky.... ČR, Zlín 1 

Renata Holienčinová Prehliadka Tech. múzea, seminár Vý-
skum návštevnosti v muzeích ČR, Brno, Pardubice 3 

Peter Maráky  Prehliadka výstavy „Kto chce byť...“ Budapešť, MR 1 

Peter Maráky  Otvorenie výstavy  Osobnosti vedy 
a techniky  Brno, ČR  1 

Branislav Rezník  Otvorenie výstavy  Osobnosti vedy 
a techniky  Brno, ČR  1 

Renata Holienčinová,  Jana 
Mojžitová 

Účasť na Konferencii národných kultúr-
nych inštitúcii Nemecko, Bad Muskau 2 

Renata Holienčinová Účasť na otvorení výstavy Obrazopis svě-
ta – Objektivem M.R. Štefánika ČR, Praha 1 

Peter Maráky  Návšteva múzea T. G. Masaryka  Hodonín, ČR  1 

Ľubica Chorváthová Seminár Kritika múzejní výstavní tvorby ČR, Hodonín 1 

Ľubica Gorelčíková Prehliadka Tech. múzea, seminár Vý-
skum návštevnosti v muzeích  ČR, Brno, Pardubice 3 

Branislav Rezník Národní múzeum ČR, Praha 1 

Peter Maráky  Prezentácia kolektívneho projektu  COL-
LECTION Rakúsko, Viedeň 1 

Ľubica Chorváthová Prezentácia kolektívneho projektu  COL-
LECTION Rakúsko, Viedeň 1 

Branislav Rezník Odborný seminár Udržateľné múzeum  V. Británia,Londýn, Ox-
ford 5 

Peter Maráky  Seminár Autorský zákon.... ČR, Praha 1 

Ján Jurkovič  Rokovanie s AiP Safe a NM Praha ČR, Praha 1 

Peter Maráky  Otvorenie výstavy Obrazopis sveta  ČR, Praha  1 

Branislav Rezník  Otvorenie výstavy Obrazopis sveta  ČR, Praha  1 

Peter Maráky  Otvorenie výstavy  MR, Šoproň 1 
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Meno:  Účel:  Miesto:  Počet 
dní:  

Katarína Maštenová  účasť na konferencii "Interaktívne múze-
um" Nemecko, Lorsch 3 

Peter Maráky  Otvorenie Dni slovenskej kultúry  MR, Budapešť 1 

Peter Maráky  Otvorenie výstavy Martin Benka – zem 
slovenská MR. Szeged  

Peter Maráky  Otvorenie výstavy Modrá krv ..... Záhreb, Varaždín , Chor-
vátsko  3 

Peter Maráky  Rokovanie o výstave Modrá tlačiar. Čerň MR, Budapešť 1 

Ján Jurkovič Medzinárodná konferencia Múzeum 
a zmena ČR, Praha  3 

Peter Maráky  Otvorenie výstavy Svetom moje svetom  Moskva, Rusko 5 

Ján Jurkovič Konferencia Archívy, knihovny, múzea 
v novom svete 2005 ČR, Praha  1 

Peter Maráky Rokovanie v Múzeu rómskej kultúry ČR, Brno 1 

  
 
Celkový počet služobných ciest do zahraniča v roku 2005 bol 187. 

 
 
Vnútorná kontrola SNM v roku  2005 realizovala nasledujúce vnútroinštitucionálne kon-

trolné akcie: 
                - kontrola kolobehu faktúr  na úseku ekonomiky SNM - Bratislava 
                - kontrola účelovej dotácie Biodiverzita: SNM – Prírodovedné múzeum Bratislava 
                - SNM - Múzeum Bojnice: kontrola aplikácie zákona o verejnom obstarávaní 
                - SNM - Múzeum Červený Kameň: kontrola aplikácie zákona o verejnom  
                  obstarávaní 
                - kontrola plnenia príkazov GR SNM za roky 2002, 2003, 2004 
                - plánovaná finančná kontrola hospodárenia  Múzeí v Martine za roky 
                  2002, 2003, 2004 

 
Vonkajšie kontroly vykonané v roku 2005 v Slovenskom národnom múzeu dokumentuje na-

sledujúca tabuľka: 
 
Názov organizácie Vonkajšia kontrola – inštitúcia, termín, oblasť, výsledok 

SNM - Múzeá Martin           1. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Martine                                                       
 17. – 18. 10. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov 
  
SNM - Múzeum Bojnice       2. Okresné riaditeľstvo H a ZZ Zboru v Prievidzi                                               
 13.5. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Uložené opatrenia boli odstránené do 15.7. 2005 
  
SNM - Múzeum Betliar           3. SIŽP - Inšpektorát životného prostredia Košice 
 20.10. a 23.11. 2005 
 Vypúšťanie odpadových vôd a účinnosť ČOV 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov 
  
SNM - Spišské múzeum  
Levoča       

4. Okresné riaditeľstvo H a ZZ  vLevoči 

 1.2. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Kontrolou neboli zistené nedostatky   
  
 5. Inšpektorát práce Košice   
 9.6. 2005, 13. a 15.6. 2005  
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 Pracovnoprávne a mzdové predpisy 
 Kontrolou neboli zistené nedostatky  
  
 6. Územná vojenská správa Košice 
 23.6. 2005 
 Uplatňovanie právnych noriem a predpisov 
 Neboli zistené nedostatky  
  
SNM - Múzeum Červený 
Kameň                           

7. Okresné riaditeľstvo H a ZZ  Pezinok  

 20. - 25.1. 2005 a 30.1. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Kontrola prijatých opatrení 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov 
  
 8. Slovenský odborový zväz kultúry BA 
 14.6. 2005 
 Kontrola stavu BOZP 
 Uložené opatrenia boli odstránené 
  
 9. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 
 26.8. 2005 
 Kontrola nelegálnej práce 
 Neboli zistené žiadne nedostatky 
 10. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ Pezinok 
 28.9.- 3.10. 2005 a 29.12. 2005 
 Komplexná kontrola stavu protipožiarnej ochrany  
 Kontrola opatrení 
 Uložené opatrenia boli odstránené 
  
SNM – MBKaH - Hrad 
Modrý Kameň     

11. Okresné riaditeľstvo H a ZZ  V. Krtíš 

 15.2. 2005 a 20.10. 2005 
 Protipožiarna kontrola a kontrola opatrení 
 Uložené opatrenia boli odstránené 
  
SNM – HM Bratislavský 
hrad               

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  BA 

 25.10. 2005 
 Kontrola hygieny práce 
 Uložených 6 opatrení na odstránenie nedostatkov   
 Termín 28.2. 2006, rozhod. č. RÚZV/51-16628/2005 
  
SNM - GR úsek ekonomiky 
Žižkova 18                            

13. Sociálna  poisťovňa pob. Bratislava 

 12.5. 2005 
 Odvod príspevku na poistenie v nezamestnanosti 
 Rozhod. č. 702-0230032805 zo dňa 16.8.2005 
 Penále 3 541.- Sk 
  
SNM - Múzeum SNR Myja-
va           

14. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ NM n/Váhom  

 21.10. 2005 
 Komplexná protipožiarna kontrola 
 Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov   

 
 
V rámci hľadania optimálnejšieho modelu organizácie práce v Slovenskom národnom múzeu 

boli uskutočnené nasledovné významnejšie zmeny v tejto oblasti : 
1. S účinnosťou od 24 mája 2005 boli Rozhodnutím generálneho riaditeľa SNM z dôvodu ne-

vyhnutnosti zjednodušenia riadenia zrušené úseky špecializovaných múzeí SNM ( úsek Bra-
tislava, úsek Martin a úsek múzeí a dokumentačných centier kultúr národnostných menšín). 
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2. Z dôvodu racionalizácie práce bol na návrh riaditeľa SNM - Historického múzea vypracova-
ný Doplnok č. 3 k Organizačnému poriadku Slovenského národného múzea, ktorý nadobu-
dol účinnosť dňa 6.júna 2005. Predmetný doplnok čiastočne zmenil organizačnú štruktúru 
tohto organizačného útvaru. 

 
V prvom polroku 2005 sa v SNM tiež uskutočnilo viacero personálnych zmien na postoch vr-

cholného manažmentu a to: 
a) vo funkcii 1. zástupcu generálneho riaditeľa SNM 
b) vo funkcii zástupcu generálneho riaditeľa pre úsek ekonomiky 
c) vo funkcii riaditeľa SNM-Prírodovedného  múzea 
d) vo funkcii riaditeľa SNM – Historického múzea 

 
Zabezpečenie vyššie uvedených činností SNM v roku 2005 by nebolo možné bez práce  
Úseku ekonomiky SNM. Medzi činnosti, ktoré sa vymykali z rutinného zabezpečovania ekonomic-
kej agendy a značne vplývali na chod celého organizmu to bolo predovšetkým: 

• v prvých mesiacoch roku 2005 pripravoval podklady v súvislosti s aplikáciou zákona NR SR 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v podmienkach SNM, ktoré sa s účinnosťou  od 
1. 4. 2005 stalo platiteľom dane z pridanej hodnoty. EÚ SNM zabezpečil  plnenie všetkých 
povinností platiteľa DPH,  doplnenie softvéru SOFTIP o licenciu DPH,  s tým súvisiace škole-
nia pracovníkov zo všetkých organizačných zložiek, konzultácie s Daňovým riaditeľstvom 
SR v Banskej Bystrici.  

• zabezpečoval nábeh na sledovanie  nehmotného a hmotného dlhodobého majetku  
v centrálnej sumarizačnej databáze Prometeus - SOFTIP. Do konca roku 2004 bola táto 
agenda spracovávaná rôznymi podpornými programami resp. ručne a sumarizačné výkazy 
sa museli spracovávať ručne. 

• V II. polroku 2005 bol inovovaný celý balík programu Prometeus – SOFTIP.  Dodávateľ 
sofweru nový balík premenoval na SOFTIP-PROFIT a sú v ňom niektoré funkcie pôvodného 
programu upravené, doplnené a prispôsobené platnej legislatíve. V súčasnom období pre-
biehajú intenzívne konzultácie s odborníkmi dodávateľa o čo najlepšie využívanie všetkých 
funkcií programu. Je eminentný záujem  získavať  informácie včas z jednotlivých subsysté-
mov, preto sme požiadali aj o zmenu periodicity dávok z jednotlivých subsystémov do cel-
ku. 

• V rámci plánu vzdelávacej činnosti v II. polroku  bolo organizované pracovné stretnutie pre 
všetkých zamestnancov SNM za účasti lektorky MF SR k zákonu o finančnej kontrole. 

• V SNM – múzeum Bojnice sa na jeseň 2005stretli zamestnanci ekonomického úseku na 
jednodňovom pracovno-konzultačnom stretnutí, na ktorom daňoví poradcovia, lektori Slo-
venskej komory audítorov odpovedali na prednesené otázky, dopyty z bežnej činnosti.  

• II. polrok 2005 sa niesol v znamení príprav na zavedenie systému fungovania Štátnej pok-
ladnice vo vonkajších špecializovaných múzeách. Bolo nevyhnutné zabezpečiť   výpočtovú 
techniku požadovanej konfigurácie, zaškoliť zamestnancov jednotlivých organizačných jed-
notiek na prácu v aplikácii ManEx. V súčinnosti na to bolo nevyhnutné v Štátnej pokladnici 
založiť  klienta a vnútornej organizačnej zložky klienta – úplne zmeniť doterajší systém, 
keď klientom Štátnej pokladnice bol SNM ako celok. Následne boli vytvorené samostatné 
bežné účty, zabezpečené prístupové práva do systému. Táto zložitá organizačno-technická 
operácia znamená, že  od 1. 1. 2006  získali možnosť uhrádzať výdavky a sledovať všetky 
príjmy na svojom bežnom účte prostredníctvom systému Štátnej pokladnice nasledovné 
organizačné jednotky SNM: SNM-Červený Kameň, SNM-Betliar, SNM-Bojnice, SNM-Spišské 
múzeum v Levoči, SNM-Modrý Kameň, SNM-Martin a Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
vo Svidníku.      
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9. 9. Hlavné skupiny užívateľov          
výstupov organizácie 

 
 
Múzeá sú inštitúcie zriaďované vo verejnom záujme s cieľom zhromažďovania, ochrany 
a prezentácie súčastí kultúrneho dedičstva. Zriaďovateľom Slovenského národného múzea je štát 
prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  Štát sa tak stáva aj užívateľom výstu-
pov organizácie, ktoré múzeum realizuje vo svojich základných činnostiach, pričom je najmä 
v oblasti zahraničných prezentačných aktivít aj reprezentantom Slovenska a slovenskej  kultúry.  
Múzeum je inštitúcia prístupná a slúžiaca verejnosti a jej potrebám. Užívateľov výstupov múzea 
možno rozdeliť do niekoľkých skupín.  
A. Návštevníci: 

1. náhodní návštevníci expozícií a výstav 
2. návštevníci, ktorí do múzea prichádzajú cielene a často aj viac krát  so zámerom pozrieť si 

expozíciu, výstavu ako základné prezentačné produkty múzea 
3. návštevníci prichádzajúci do múzea cielene so zámerom navštíviť niektoré netradičné mú-

zejné aktivity  
4. zahraniční návštevníci a turisti hľadajúci v múzeu informácie o krajine, ktorú  práve navští-

vili 
 

B. Užívatelia ostatných produktov: 
 

1. záujemcovia o odborno-poradenské a konzultačné služby z oblasti prírodných a  spoločen-
ských vied, v najväčšej miere s požiadavkami ohodnocovania historických  a umeleckých 
artefaktov, konzervovania a reštaurovania predmetov múzejnej  a galerijnej hodnoty 

2. užívatelia z oblasti médií a tlače, ale aj širokej verejnosti so záujmom o informácie o 
      múzeách, ich profilácii  a špecializácii, rozsahu a kvalite múzejnej siete v SR, 
3. čitatelia múzejných periodík a ostatných edičných titulov z radov odborníkov v oblasti 

ochrany kultúrneho dedičstva a pedagógov vysokých škôl zameraných na výfuku muzeoló-
gie, vedných disciplín participujúcich na činnosti múzea a výuku ochrany kultúrneho dedič-
stva 

4. bádatelia a študenti využívajúci služby špecializovaných pracovísk SNM – knižnice a archívu  
 
C. Klienti múzea   

1. prenajímatelia výstavných priestorov, využívaných na komerčné výstavy 
2. prenajímatelia ostatných priestorov na rozličné komerčné aktivity  
3. užívatelia netradičných, objednaných  produktov múzea – komponované programy spojené 

s prenájmom priestorov  
 
Bližšiu špecifikáciu  hlavných skupín užívateľov výstupov Slovenského národného múzea môžu dať 
i výsledky  sociologického výskumu na tému Múzeum a spoločnosť. 
Slovenské národné múzeum ako ústredné metodické pracovisko pre oblasť múzejníctva na Sloven-
sko v snahe spoznať postoje verejnosti k múzeám takýto výskum realizovalo v roku 2001. Relevan-
tnosť jeho výsledkov sa pravdepodobne v priebehu štyroch rokov znížila, no v základných ukazova-
teľoch stále môže byť jedným z podkladov pre plánovanie mnohých prezentačných činností. Ob-
dobný výskum SNM plánuje zrealizovať v roku 2006. 
 
K sledovaným otázkam tohto výskumu patrila aj otázka profilu a charakteristických znakov náv-
števníkov múzeí. Vychádzali  sme z predpokladu, že analýza charakteristických znakov návštevní-
kov dovolí určiť, na ktoré skupiny ľudí sa treba orientovať v záujme zvýšenia návštevnosti. Získané 
poznatky zároveň dovolia lepšie osloviť ľudí, zlepšiť marketing múzeí a získať väčší počet návštev-
níkov.  
Na identifikáciu týchto znakov sme zisťovali pohlavie, vek, vzdelanie, miesto bydliska, národnosť a 
záujem o umenie a kultúru. Podľa všetkých uvedených charakteristík  zloženie návštevníkov 
múzeí sa výrazne odlišuje od zloženia obyvateľstva. Bolo medzi nimi viac žien ako mužov, ale 
nie je možné tvrdiť, že ide o rozhodujúcu prevahu. Takúto prevažujúcu skupinu predstavovali me-
dzi návštevníkmi ľudia vo veku do 29 rokov, ktorých bolo 51%. Vôbec najpočetnejšiu skupinu pred-
stavovali mladí ľudia vo veku 20-29 rokov. Vo veku od 30 do 49 rokov bolo ďalších 33% návštevní-
kov a zvyšných 16% tvorili ľudia starší ako 50 rokov.  
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Môžeme konštatovať, že múzeá navštevujú skôr mladí ľudia a ľudia v strednom veku. (Pozri 
Tab. 1). 
Tab. 1 Vek respondentov 

  Výber Návštevníci 
do 19 15,8% 22,7% 

20 - 29 18,0% 28,0% 
30 - 39 15,7% 18,4% 
40 - 49 18,0% 14,7% 
50 - 59 13,8% 9,8% 
60 - 69 10,7% 4,8% 
70 - viac   8,0% 1,6% 

 
Podľa vzdelania medzi návštevníkmi múzeí vysoko prevažovali ľudia s úplným stredoškolským 
a vysokoškolským vzdelaním. V porovnaní so skladbou obyvateľstva bolo medzi nimi naopak 
oveľa menej ľudí so základným vzdelaním a vyučených. Podľa sociálneho postavenia (Tab. 2) medzi 
návštevníkmi múzeí prevažovali zamestnaní, pracujúci a študujúci. Bolo medzi nimi oveľa menej 
nepracujúcich a dôchodcov ako v štandardnej vzorke obyvateľstva. 
Tab. 2 Sociálne postavenie respondentov 

  Výber Návštevníci 
Študuje 15,7% 23,7% 
Zamestnaný 44,1% 54,4% 
Podniká 8,2% 7,7% 
Družstevník 1,0% 0,9% 
Dôchodca 20,2% 9,1% 
Nepracuje 10,8% 4,1% 

 
V porovnaní s ostatným obyvateľstvom bolo medzi návštevníkmi múzeí oveľa viac ľudí, až 
dve tretiny takých, ktorí sa zaujímajú o umenie a kultúru. Z hľadiska národnostného zloženia 
treba upozorniť na nižší podiel návštevníkov maďarskej a ostatných národností, než by 
sa dalo očakávať z ich zastúpenia medzi obyvateľmi Slovenska. Zdá sa, že príslušníci národ-
nostných menšín navštevujú múzeá zriedkavejšie. O vplyve miesta bydliska vo vzťahu k návšteve 
múzea a jeho štruktúry sa nedajú vyvodzovať žiadne ďalšie závery. 
 
Podľa všeobecných znakov sa návštevníci múzeí vyznačujú najmä tým, že sú to prevažne mladí 
ľudia a ľudia v strednom veku, z ktorých má viac ako 50% aspoň stredoškolské vzdelanie s maturi-
tou, je medzi nimi o 15% viac žien ako mužov, sú zamestnaní alebo študujú a dve tretiny z nich sa 
zaujíma o umenie a kultúru. 
 
Výsledky uvedeného sociologického výskumu, ktorý bol realizovaný v septembri 2001 na území 
celého Slovenska, možno v plnej miere aplikovať aj na podmienky SNM. Z výskumu vyplynuli aj 
niektoré pozitíva v prospech expozícií SNM, predovšetkým ich pomerne  veľká popularita u náv-
števníkov múzeí.  
V prvej dvadsiatke sa umiestnilo sedem objektov – expozícií, nateraz v správe Slovenského národ-
ného múzea:  

 zámok Bojnice,  
 hrad Krásna Hôrka, 
 kaštieľ Betliar 
 Spišský hrad  
 hrad Červený Kameň,  
 Bratislavský hrad,  
 SNM v Bratislave a Martine  
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