VÝROČNÁ SPRÁVA
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU
ZA ROK 2010
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

Vojenský historický ústav (VHÚ)

Sídlo organizácie:

Bratislava, Krajná 27 (PSČ 821 04)

Rezort:

Ministerstvo obrany SR

Forma hospodárenia:

štátna rozpočtová organizácia

Riaditeľ:

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

Členovia vedenia:
Riaditeľ odboru VHV
- zástupca riaditeľa VHÚ:

PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.

Riaditeľ VHM:

funkcia personálne neobsadená

Riaditeľ VHA:

Mgr. Peter KRALČÁK

Vedúci VSB 1028:

Michal ČIČVARA *

Vedúca skupiny finančného
zabezpečenia VHÚ:

Mária MINÁRIKOVÁ

Vedúci oddelenia logistického
zabezpečenia a služieb VHÚ:
* od 1. 3. 2010 funkcia zrušená

Dr. Anton VAJDA

KONTAKTNÉ ADRESY,
TELEFONICKÉ A FAXOVÉ SPOJENIE
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV (VHÚ)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./02/48207703, fax./02/48207719
vhu@vhu.sk

ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ (ODBOR VHV VHÚ)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./02/48207703,fax./02/48207719
ovhv@vhu.sk
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV (VHA)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./fax./02/48207720
vha@vhu.sk
VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM (VHM)
Orviská cesta, LDS F-6
921 01 Piešťany
tel./033/7913804 ,fax 033/7913854
vhmpiestany@vhu.sk

MÚZEJNÉ ODDELENIE SVIDNÍK VHM
Bardejovská 14
089 01 Svidník
tel. 054/7521398
vhmsvidnik@vhu.sk
VOJENSKÁ SPRÁVA BUDOV 1028 (VSB 1028)*
Bardejovská 14
089 01 Svidník
tel./fax 054/7521506
vsb@vhu.sk
* - od 1. 3. 2010 zrušená
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Vojenský historický ústav bol zriadený rozkazom ministra obrany SR
(RMO) č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994 ako vedeckovýskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť
vojenskej histórie. Zriaďovacou listinou č. 50 021/1997 a RMO č. 99/1997
bol s účinnosťou od 1. januára 1998 transformovaný a zriadený ako štátna rozpočtová organizácia.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ
Riaditeľ
VHÚ

Riaditeľstvo VHÚ *

Odbor
vojenskohistorických
výskumov

Vojenský historický
archív

Vojenské historické
múzeum

Vojenská správa
budov
od 1. 3. 2010 zrušená

Múzejné oddelenie
Piešťany

Múzejné oddelenie
Svidník

* Riaditeľstvo VHÚ Bratislava:
•
•
•
•
•

vedúci starší dôstojník – špecialista VHÚ
samostatný referent – technik BOZP VHÚ
samostatný referent – správca registratúry VHÚ
oddelenie logistického zabezpečenia a služieb
skupina finančného zabezpečenia

Dislokácia pracovísk VHÚ:
Bratislava
– riaditeľstvo VHÚ
– Odbor vojenskohistorických výskumov
– Vojenský historický archív
Piešťany
– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie)
Svidník
– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea
– vojenská správa budov 1028 – od 1. 3. 2010 zrušená
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ
2.1 POSLANIE VHÚ
A/ zabezpečovať rozvoj
► slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou
a koncepciou rozvoja vojenskej vedy,
► vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
► vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 523/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii
a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty a Deklaráciou Národnej rady SR
o ochrane kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z., čiastka 39),
uznesením vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2006 k návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011,
► špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona z. 68/1997 Z. z. o Matici
slovenskej v znení neskorších predpisov,
► vojenskohistorických služieb,
► všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky
v správe VHÚ v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.
B/ realizovať súčinnosť aktivít so zložkami MO SR pri zabezpečovaní
● uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho dedičstva v rezorte ministerstva obrany,
● priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom
obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej
armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995,
● zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch,
● odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte ministerstva obrany,
● spracovania návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam, ako aj
činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR,
● spracovania návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich
s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi
odboja a veteránmi),
● spracovania návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. ich priame vybavovanie,
● spracovania odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie,
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● vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky),
● zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc),
● udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská),
● tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy).

2.2 PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY ODBORNÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VHÚ

ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV
Špecializovaná zložka VHÚ pre vedecký výskum a spracovávanie dejín
vojenstva a vojenských dejín Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Zodpovedá za rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy a prezentáciu jej výsledkov
na Slovensku i v zahraničí, za rozvíjanie spolupráce s príbuznými vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied, vysokými školami na Slovensku a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti vojenskej historickej vedy.
Hlavné úlohy odboru:
• zabezpečovať špecializovaný základný a aplikovaný vojensko-historický
výskum,
• riešiť metodické a metodologické otázky slovenskej vojenskej historickej
vedy,
• spracovávať výsledky výskumu vo forme syntetických prác, monografií,
štúdií, vedeckých statí, referátov, podkladov a expertíz,
• popularizovať vojenské dejiny Slovenska odbornými článkami, prednáškovou činnosťou, besedami a rôznymi formami prezentácie v tlačových
a elektronických médiách.

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV
V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejným štátnym archívom začleneným do skupiny špecializovaných verejných archívov.
V systéme vojenského archívnictva a registratúr má postavenie konečného archívu s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho súbory archívnych dokumentov, archívnych
fondov a archívnych zbierok sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej republiky.

Vojenský historický archív:
● sústreďuje a uchováva písomné archívne dokumenty a iné formy
záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských
ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, inštitúcií
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a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území
Slovenska, t. j. c. a k. rakúsko-uhorskej armády do roku 1918, česko-slovenskej
armády v rokoch 1918 – 1939, slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945, československej armády v rokoch 1945 – 1992 a Armády (ozbrojených síl) SR po roku
1993, zabezpečuje ich uloženie, ochranu, ošetrovanie, odborné spracovanie
a sprístupňovanie,
● ochraňuje archívne dokumenty, ktoré vznikli činnosťou orgánov a osobností prvého a druhého česko-slovenského odboja (1914 – 1918, 1939 – 1945),
ako aj ďalšie písomnosti, archívne a špeciálne zbierky týkajúce sa vojenských dejín Slovenska, kmeňové doklady vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov
od ročníka narodenia 1911),
● zhromažďuje a uchováva historické vojenské predpisy, fotografie,
vojensko-historické a vojenskoodborné práce, filmy, mikrofilmy, mapy a rôzne tlačoviny,
● preberá od Vojenského archívu – centrálnej registratúry spisové fondy
a celky po uplynutí príslušnej lehoty uloženia, uskutočňuje dohľad nad vyraďovacím konaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre a vo všetkých útvaroch ozbrojených síl SR,
● rozvíja spoluprácu s archívmi na území SR, ako aj s pracoviskami Vojenského ústredného archívu Armády ČR v Prahe a Olomouci, ako aj s ďalšími špecializovanými archívmi (napr. Maďarská republika, Spojené štáty americké, Belgické kráľovstvo...).
Hlavné úlohy VHA:
● vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archívne dokumenty
od ich pôvodcu alebo vlastníka,
● evidovať archívne dokumenty, ktoré archív prebral, udržiavať evidenciu
v súlade so skutočným stavom a oznamovať zmeny v evidencii,
● ochraňovať archívne dokumenty,
● sprístupňovať archívne dokumenty, vrátane vypracúvania archívnych
pomôcok,
● umožňovať výkon štátneho odborného dozoru,
● umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam
a evidencii archívnych dokumentov,
● vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov,
● poskytovať archívne služby.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM
Vojenské historické múzeum je štátne múzeum zriadené v súlade so zákonom č. 206/2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zaregistrované na Ministerstve kultúry SR (registračná listina č. MK: 2156/98 – 400) ako špecializované štátne múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou.
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Odborné zameranie a špecializácia Vojenského historického múzea
v zmysle ustanovení registračnej listiny spočíva v zhromažďovaní, odbornom
spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny
vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. V oblasti svojej špecializácie voči iným
múzeám plní funkciu metodického centra.
Hlavné úlohy VHM:
● akvizičná činnosť v oblasti svojej špecializácie,
● vedenie odbornej evidencie:
– chronologická evidencia – 1. stupeň,
– katalogizácia – 2. stupeň,
● zabezpečovanie všestrannej ochrany a bezpečnosti budov a priestorov,
v ktorých sú zbierkové predmety uložené,
● odborná ochrana zbierkových predmetov, ich základné ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie,
● preventívna ochrana a odborné uloženie zbierkových predmetov,
● ochrana zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní
a využívaní,
● kategorizácia zbierkových predmetov,
● revízia zbierkových predmetov,
● poskytovanie údajov do centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
● využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov formou:
– stálych expozícií,
– dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
– publikačnej a edičnej činnosti,
– kultúrno-vzdelávacích aktivít,
– vedeckovýskumnej činnosti.

VOJENSKÁ SPRÁVA BUDOV
od 1. marca 2010 zrušená

Hlavné úlohy VSB:
● zabezpečovanie činnosti VHÚ v stavebnej oblasti,
● zabezpečovanie základnej ochrany národných kultúrnych pamiatok
vojnových cintorínov s pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, kultúrnej pamiatky
v Tokajíku a objektov areálu Vojenského historického múzea v zmysle vyhlášky
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 130/2005 Z. z.
o vojnových hroboch,
● zabezpečovanie prevádzky, rutinnej a štandardnej údržby objektov a zariadení Vojenského historického ústavu v Bratislave, Piešťanoch a vo Svidníku.
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2.3 STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ
Priority:
► rozvíjať Vojenský historický ústav ako inštitúciu efektívne integrujúcu špecializované vojenskohistorické pracoviská rezortu Ministerstva obrany SR
a dosahujúcu vo vojenskej historickej vede, vojenskom archívnictve a múzejníctve
výsledky porovnateľné s inštitúciami obdobného zamerania v Slovenskej republike
i v zahraničí;
► zabezpečovať rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy ako systému poskytujúceho najnovšie poznatky z vojenskej histórie pre potreby vzdelávania
a výchovy;
► dobudovaním nových depozitov skvalitniť komplexnú odbornú starostlivosť
o archívne dokumenty, zvýšiť úroveň ich odborného spracúvania a poskytovania
archívnych služieb;
► v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov v podmienkach Vojenského historického múzea usilovať sa o splnenie strategických cieľov stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011, pokračovať vo výstavbe Vojenského historického múzea tak, aby svojím kultúrno-vzdelávacím a výchovným pôsobením bolo schopné efektívne prispievať k poznávaniu a popularizácii vojenských dejín Slovenska;
► pokračovať v rozvíjaní spolupráce s vojensko-historickými inštitúciami Severoatlantickej aliancie aktívnou účasťou na práci pracovnej historickej skupiny Partnerstva za mier Konzorcia obranných akadémií a Inštitútov obranných štúdií i na
základe rozvoja dvojstrannej spolupráce s vojensko-historickými inštitúciami jeho
členských krajín, aktívne pôsobiť v Medzinárodnej komisii pre vojenské dejiny
(C.I.H.M.);
► pokračovať v skvalitňovaní technického a materiálneho vybavenia pracovísk
VHÚ s dôrazom na postupné budovanie automatizovaného systému uloženia,
spracovávania, vyhľadávania a poskytovania vedeckých, archívnych a múzejných
informácií.
A/ V oblasti vedecko-výskumnej činnosti
► základný vedecký výskum rozvíjať v súlade s dlhodobým programom výskumu,
konkretizovaným v projektoch výskumu, ako systematickú činnosť s cieľom rozšíriť poznatky o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, vojenského
umenia, vojensko-teoretického myslenia, zbraní a vojenskej techniky;
► zvýšiť podiel základného výskumu vojenských dejín Slovenska v období
po skončení druhej svetovej vojny;
► vstupovať do celoštátnych vedeckých projektov garantovaných Slovenskou akadémiou vied, resp. jej Historickým ústavom a sektorom univerzít a vysokých
škôl;
► intenzívnejšie rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na báze riešenia spoločných
vedeckých projektov s partnerskými organizáciami a inštitúciami doma
i v zahraničí;
► usilovať sa o účinnejšie prepojenie základného a aplikovaného výskumu
s vyústením do efektívneho využívania ich výsledkov v spoločenskej praxi
pri formovaní historického vedomia občanov, ich pozitívneho vzťahu k ozbrojeným
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silám a pri skvalitňovaní procesu vzdelávania a výchovy príslušníkov Ozbrojených
síl SR.
B/ V archívnej činnosti
► skvalitniť podmienky uloženia ochrany archívnych fondov a zbierok;
► zvýšiť kvalitu spracovávania odbornej evidencie archívnych dokumentov
a archívnych pomôcok (inventáre, katalógy);
► skvalitniť informovanie verejnosti o archívnych fondoch a zbierkach prostredníctvom publikovania informačných správ (po ukončení archívneho spracovania fondu alebo zbierky);
► vytvoriť technické podmienky na spracovávanie archívnych materiálov
na elektronických nosičoch;
► vytvárať podmienky na postupné reštaurovanie a konzervovanie poškodených
archívnych dokumentov s uprednostnením archívnych dokumentov I. a II. kategórie,
► vytvárať špeciálne zbierky slovacikálnych militárií získaných zo zahraničných
archívov.
C/ V múzejnej činnosti
► v činnosti komisie na tvorbu zbierok sústrediť pozornosť na získavanie zbierkových predmetov z obdobia 18. – 20. storočia;
► doplnením a modernizáciou technického vybavenia pracovísk vytvoriť
podmienky na spracovávanie múzejnej evidencie v elektronickej forme a na skvalitnenie odbornej ochrany zbierkových predmetov;
► zvýšiť úroveň múzejnej komunikácie s verejnosťou prostredníctvom múzejných
prezentačných prostriedkov;
► skvalitniť odbornú spoluprácu s múzeami, ktoré disponujú predmetmi
dokumentujúcimi vývoj vojenstva a so Zväzom múzeí na Slovensku.
D/ V personálnej oblasti
► zvyšovať kvalifikáciu vedeckých pracovníkov formou doktorandského štúdia a
získavania vedeckých kvalifikačných stupňov;
► zvyšovať kvalifikáciu múzejných a archívnych pracovníkov formou špecializovaných kurzov a školení;
► usilovať sa o zvýšenie, resp. udržanie plánovaných tabuľkových počtov VHÚ
tak, aby bol schopný požadovaným spôsobom plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti múzejníctva a archívnictva.

3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
A JEHO PLNENIE

Vzhľadom na skutočnosť, že VHÚ nemá uzavretý kontrakt podľa Návrhu
opatrení na vypracúvanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami
v ich pôsobnosti (materiál schválený uznesením vlády SR č. 1067 z 20. 12. 2000),
túto časť výročnej správy nevypracúva.
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4.

ČINNOSTI VHÚ A JEHO NÁKLADY

Vojenský historický ústav komplexne riadi, všestranne zabezpečuje
a koordinuje činnosť troch vojenskohistorických pracovísk:
– vedecko-výskumného (odbor vojenskohistorických výskumov),
– archívneho (Vojenský historický archív),
– múzejného (Vojenské historické múzeum).
4. 1 Hlavné činnosti VHÚ
a) základný a aplikovaný výskum v oblasti vojenských dejín Slovenska;
b) realizácia výsledkov vedeckej a odbornej práce v odborných domácich
i zahraničných časopisoch a publikáciách, prostredníctvom vlastnej edičnej
činnosti, referátov na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, bibliografickej,
vedecko-informačnej, archívnej služby a výstavnej činnosti;
c) zhromažďovanie, ochrana, odborné spracovávanie a sprístupňovanie písomných a hmotných pamiatok z dejín vojenstva, vojenských dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias až po súčasnosť;
d) spracovávanie odborných expertíz a podkladov pre nadriadené zložky rezortu
ministerstva obrany, ústredné orgány štátnej správy;
e) nadobúdanie, odborná evidencia a ochrana múzejných zbierkových predmetov,
vytváranie sprievodnej odbornej dokumentácie;
f) využívanie, sprístupňovanie a prezentácia zbierkových predmetov formou
expozičnej, výstavníckej, publikačnej, kultúrno-vzdelávacej a osvetovej činnosti;
g) uchovávanie archívnych dokumentov, t. j. písomností a iných foriem záznamov
trvalej hodnoty pochádzajúcich z činnosti Ministerstva obrany SR, Generálneho
štábu OS SR, vojenských veliteľstiev a telies, ktoré mali alebo majú sídlo na území
Slovenska, odhliadnuc od formy štátneho útvaru;
h) budovanie špecializovanej vedeckej knižnice;
i) rozvíjanie spolupráce s pracoviskami a stavovskými organizáciami príbuzných
vedných odborov, s vysokými školami, múzeami a archívmi na území SR;
j) spolupráca so zahraničnými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami
podobného odborného zamerania, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce vo vede
a výskume, v archívnej a múzejnej oblasti, najmä v rámci C. I. H. M. (Medzinárodný výbor pre vojenskú históriu) a Pracovnej skupiny vojenskej histórie v rámci
Partnerstva za mier;
k) vydávanie odborného časopisu Vojenská história;
l) zabezpečovanie ochrany a využívania areálov národných kultúrnych pamiatok –
vojnových cintorínov s pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, pamätného miesta
v Tokajíku a vojnového cintorína nemeckých vojakov v Hunkovciach.
4.2. Produkty VHÚ

Publikácie (syntézy, monografie, zborníky), časopis Vojenská história, vedecké konferencie, sympóziá, semináre, vedecké štúdie, referáty, prednášky, odborné expertízy, posudky, podkladové materiály, vedecko-informačné a vojenskohistorické služby, konzultačná činnosť.
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Archívne fondy, archívne pomôcky, archívne služby a správne úkony
(vybavovanie žiadostí – odpisy archívnych dokumentov, výpisy z nich, potvrdenia,
atď.), vyraďovacie konanie.

Fondy múzejných zbierkových predmetov, odborná múzejná evidencia, stálej múzejnej expozície vo Svidníku a v Piešťanoch, krátkodobé výstavy, metodická
a materiálna pomoc vojenským telesám pri zriaďovaní siení cti a slávy.

Údržba, konzervovanie, opravy a rekonštrukcie objektov národných kultúrnych pamiatok na Dukle a vo Svidníku, kultúrnych pamiatok v Tokajíku, Hunkovciach a Piešťanoch, ich sprístupňovanie verejnosti.

4. 3. Náklady na činnosť VHÚ
Náklady Vojenského historického ústavu na realizáciu činnosti v rámci jeho
pôsobnosti, ako vedecko-výskumného, archívneho a múzejného zariadenia
Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie, sú podrobne rozpracované
v kapitole 5 „Rozpočet organizácie“.

5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

5.1. PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU
5.1.1 Zhodnotenie zamestnanosti
Schválené priemerne evidenčné počty:
- profesionálnych vojakov:
- zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

2,670
60,750

Skutočné priemerne evidenčné počty:
- profesionálnych vojakov:
- zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

2
60,90

Dočasná práceneschopnosť profesionálnych vojakov

Tab. Prehľad práceneschopnosti
Doba práceneschopnosti

Počet poberateľov / počet dní

Práceneschopnosť do 10 dní

1/10

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

0

Práceneschopnosť nad 21 dní

0
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Dočasná práceneschopnosť zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme:
Tab. Prehľad práceneschopnosti
Doba práceneschopnosti

Počet poberateľov / počet dní

Práceneschopnosť do 10 dní

6/41

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

8/117

Práceneschopnosť nad 21 dní

4/152

5.1.2 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2010,
ktorý bol VHÚ pridelený sekciou finančného manažmentu Ministerstva obrany SR
(ďalej „SEFIM MO SR“) spisom č. p. SEFIM-77-18/2010-OPVR.
V

PRÍJMY SPOLU

€

9 960

VÝDAVKY SPOLU

1 279 206

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 279 206

1.Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/

608 040

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

194 767

3.Tovary a ostatné služby /630/

371 722

4.Bežné transfery /640/

24 377

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

80 300

5.1.3 Rozpočtové opatrenia
V priebehu roka 2010 bolo vykonaných sedemnásť rozpočtových opatrení,
z toho jedenásť rozpočtových opatrení zo strany správcu rozpočtovej kapitoly
a šesť vnútorných opatrení zo strany RO VHÚ, čím sa bežné výdavky RO VHÚ
v roku 2010 navŕšili takto:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

V

€

- v kategórii 610 – zvýšenie o sumu

18 327

- v kategórii 620 – zvýšenie o sumu

18 398

- v kategórii 630 – zvýšenie o sumu

250 480

- v kategórii 640 – zníženie o sumu

15 499

- v kategórii 700 – zvýšenie o sumu

39 500
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Vykonanými rozpočtovými opatreniami SEFIM MO SR bol rozpočet VHÚ upravený
nasledovne:
V

PRÍJMY SPOLU

€

16 266

VÝDAVKY SPOLU

1 590 412

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 470 612

1.Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/

626 367

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

213 165

3.Tovary a ostatné služby /630/

622 202
8 878

4.Bežné transfery /640/

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

119 800

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ
Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2010 na 99,99 %, ako plánovaný príjem rozpočtovej kapitoly. Trend príjmov s dosiahnutou skutočnosťou v porovnaní
s rokom 2009 bol vzrastajúci.

Tab. Príjmy RO VHÚ za rok 2010

Plánovaný
príjem
€

Upravený
príjem
€

Skutočný
príjem
€

zo skutočného príjmu

Plnenie

9 960

16 266

16 265

99,99

(%)

Vykazované nedaňové príjmy obsahujú príjmy zo vstupného do expozícií
Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku, prenájmu nebytových
a bytových priestorov, kopírovacích prác, vrátane preplatku elektrickej energie
za rok 2010.

5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ
Výdavky RO VHÚ za rok 2010 boli čerpané na 99,60 %. Čerpanie bežných
rozpočtových výdavkov za rok 2010 sa znížilo oproti predchádzajúcemu roku
cca o 11,77 %.
Vývoj čerpania kapitálových výdavkov v roku 2010, v porovnaní s rokom
2009, mal vzrastajúci trend. Suma rozpočtových prostriedkov v účtovnom roku
2010 bola o 58 872, - € vyššia, než v roku 2009.
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5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie
Tab. Výdavky spolu /600 + 700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

Zostatok

1 279 206

1 590 421

1 584 069

6 352

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

123,8

99,6

Tab. Mzdy, platy /610/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

608 040

626 367

621 028

5 339

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

102,1

99,15

Tab. Poistné a príspevok NÚP /620/ - v €
Schválený
rozpočet
194 767

Upravený
rozpočet

Čerpanie

213 165

213 156

Zostatok

9

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

109,4

100

Tab. Cestovné výdavky /631/ - v €
Schválený
rozpočet
16 000

Upravený
rozpočet

Zostatok

Čerpanie

24 620

24 546

74

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

153,42

99,70

Čerpanie: Z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské pracovné cesty sumu vo výške 6 999, - € a náklady na zahraničné pracovné cesty
(výskum slovacikálnych militárií v zahraničných archívoch – v súlade s plánom
vedecko-výskumnej činnosti, bilaterálna spolupráca so zahraničnými partnerskými
pracoviskami, aktívna účasť na medzinárodných konferenciách a sympóziách, účasť na slávnostných zhromaždeniach a pietnych aktoch v zahraničí) finančnú
čiastku v celkovej výške 17 547, - €.
Tab. Energie, voda /632/ - v €
Schválený
rozpočet
194 600

Upravený
rozpočet
128 336

Zostatok

Čerpanie

128 185

151
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Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

65,87

99,88

Čerpanie: Vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 92 256, - €,
voda 10 576, - €, poštové a telekomunikačné služby 25 353, - €.
Tab. Materiál a služby /633/ - v €
Schválený
rozpočet
6 468

Upravený
rozpočet

Čerpanie

52 889

52 755

Zostatok

114

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

817,77

99,75

Čerpanie: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup: interiérové vybavenie –
1 997, - €, všeobecný materiál – 39 873, - €, knihy - časopisy - 4 989, - €, výpočtová technika – 1 265, - €, prevádzkové stroje – 3 145, - €, pracovné odevy –
1 098, - €, reprezentačné výdavky 29, - €, palivo - zdroj. – 359, - €.
Tab. Dopravné /634/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

17 600

20 780

20 746

Zostatok

34

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

118,06

99,84

Čerpanie:
- palivo, mazivá, oleje – 16 888,- €
- servis a údržba – 3 848, prepravné – 10,- €
Tab. Rutinná a štandardná údržba /635/ - v €
Schválený
rozpočet
8 924

Upravený
rozpočet
165 532

Zostatok

Čerpanie

165 500

32

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

1 854,50

99,98

Čerpanie: v rámci rutinnej a štandardnej údržby boli v hodnotenom období vykonané tieto práce:

Bratislava – objekt VHÚ, Krajná 27
Realizované práce

Fakturovaná cena

Oprava strechy VHA

27 248 €

Výmena okien a oprava podlahy VHA

14 636 €

Piešťany - objekty VHÚ (bývalé kasárne SNP v Piešťanoch; expozícia - letisko Piešťany)
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Realizované práce

Fakturovaná cena

Oprava strechy hangáru č. 3 a parkovacej plochy

4 000 €

Výmena okien budova č. 48

14 222 €

Svidník, Dukla – objekty VHÚ (expozícia – objekt „Vojenské múzeum“, vojnový cintorín
a pamätník vo Svidníku a Dukle, vojnový cintorín v Hunkovciach, miesto tragédie a cintorín
v Tokajíku, prírodný areál Duklianskeho bojiska, vyhliadková veža Dukla, kultúrno-informačné stredisko „Výstavka“)

Realizované práce

Fakturovaná cena

Úpravy a revitalizácia expozície VHM vo Svidníku

80 000 €

Oprava sociálnych zariadení – vyhliadková veža Dukla

9 942 €

Údržba vonkajšej zelene – areál pamätníka sov. armády vo
Svidníku a čs. armády na Dukle

3 984 €

Tab. Nájomné za prenájom /636/ - v €
Schválený
rozpočet
800

Upravený
rozpočet
30

Zostatok

Čerpanie

29,50

0,50

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

3,68

98,33

Čerpanie: rozpočtové prostriedky sa použili na prenájom dopravných prostriedkov.

Tab. Ostatné tovary a služby /637/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

127 330

230 015

229 449

Zostatok

566

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

175,48

99,75

Čerpanie: všeobecné služby (kúrenárske práce, upratovanie, sprievodca po múzeu...) – 74 139, - €, propagácia, reklama – 1 448, - €, stravovanie zamestnancov
– 22 150 €, tvorba sociálneho fondu – 7 518, - €, časopis Vojenská história – autorská odmena za príspevky 8 288, - €, školenia zamestnancov VHÚ – 923, - €,
poplatok za daň za nehnuteľnosti RO VHÚ v sume – 31 458, - €, PD vizualizácie,
reinštalácie expozície VHM vo Svidníku vo výške 25 154, - €, pokuty a penále
– 57 584, - € na základe rozhodnutia Správy finančnej kontroly Bratislava.
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Tab. Bežné transfery /640/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

24 377

8 887

8 878

Zostatok

9

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

36,42

99,89

Čerpanie: odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku – 1 927, - €,
vyplatené nemocenské dávky zamestnancom vo výške – 2 909, - €, príspevok na
bývanie profesionálnych vojakov - 3 324, - €, poplatok za členstvo v zahraničných
organizáciách (C.I.H.M) – 472, - €, členský príspevok Zväzu múzeí na Slovensku
64, - €.
Tab. Čerpanie kapitálových výdavkov /700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

0

119 800

119 796

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

0

99.99

4

Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na výrobu a nákup 3 ks historických
bojových zástav pre Vojenské historické múzeum vo výške 13 000, - €, nákup
osobného motorového vozidla pre Vojenské historické múzeum vo výške
16 496, - €, reinštalácia a modernizácia Vojenského historického múzea vo Svidníku vo výške 80 300, - €, nákup výstavných vitrín pre Vojenské historické
múzeum vo Svidníku vo výške 10 000, - €.
Tab.: Majetok v správe RO VHÚ so stavom k 31. 12. 2010
DRUH MAJETKU

HODNOTA
(v obst. cenách € )

Pozemky

4 293 629

Stavby

13 921 524

Samostatne hnuteľné veci

302 312

Dopravné prostriedky

220 150

Softvér

3 359

Umelecké predmety

762

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:
- knižničný majetok 94 282,63 €
- múzejný majetok - 107 364 337,08 €
- archívny majetok 182 108, - €
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Záver:
Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2010 boli vynaložené na plnenie úloh rozpočtovej organizácie hospodárne a efektívne, v súlade s pôsobnosťou VHÚ.

VÝVOJ ROZPOČTU VHÚ V EURÁCH
(2003 – 2010)
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1. PERSONÁLNA PRÁCA
VÝVOJ TABUĽKOVÝCH POČTOV VHÚ
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6.1.1. Personálna práca s profesionálnymi vojakmi

Podľa pokynov riaditeľa VHÚ plnil úlohy v oblasti personálnej práce
s profesionálnymi vojakmi v hodnotenom období roka 2010 mjr. Ing. Maroš Mikluš, PhD., VSD - Š VHÚ.
Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme, v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie profesionálnych vojakov, hodnotenie na mjr. Ing. Maroša Mikluša, PhD. Po oboznámení sa s jeho obsahom bol postúpený na Osobný
úrad MO SR (v písomnej forme) a Personálny úrad – Centrum personálnych informácií (v elektronickej forme).
Profesionálni vojaci VHÚ, na základe príslušných ustanovení Metodických
pokynov k deklarovaniu majetkových pomerov profesionálnych vojakov
v majetkovom priznaní, spracovali a predložili riaditeľovi VHÚ majetkové priznania.
Riaditeľ VHÚ po oboznámení sa s majetkovými priznaniami ich stanoveným postupom postúpil na Osobný úrad MO SR.

6.1.2. Personálna práca so zamestnancami

Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období päť pracovných zmlúv
a pätnásť dohôd o zmene pracovnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce (ďalej len „ZP“). Zamestnancov zaradil na voľné tabuľkové miesta určené pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, na základe prejaveného záujmu uchádzačov takto:
-

-

z. Mgr. Zuzana Šutaríková od 1. 6. 2010, odborný referent archívnodokumentačného oddelenia VHA VHÚ (pracovná zmluva č. p. VHÚ-4128/2010 uzavretá na dobu určitú),
z. PhDr. Peter Šumichrast PhD., od 1. 1. 2010, riaditeľ odboru vojenskohistorických výskumov – zástupca riaditeľa VHÚ (pracovná zmluva
č. p. VHÚ-39-42/2010 uzavretá na dobu určitú, do 30. 6. 2010),
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z. PhDr. Peter Šumichrast PhD., od 1. 7. 2010, riaditeľ odboru vojenskohistorických výskumov – zástupca riaditeľa VHÚ (pracovná zmluva
č. p. VHÚ-41-32/2010 uzavretá na dobu neurčitú),
z. Mgr. Peter Chorvát, PhD., od 1. 8. 2010, vedecký pracovník odboru
vojensko-historických výskumov VHÚ (pracovná zmluva č. p. VHÚ-4134/2010 uzavretá na dobu určitú),
z. PhDr. Pavol Šimunič, CSc., od 1. 10. 2010, samostatný vedecký
pracovník odboru vojensko-historických výskumov VHÚ (pracovná
zmluva č. p. VHÚ-41-37/2010 uzavretá na dobu neurčitú).

-

-

-

V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasledovní zamestnanci:
- z. Anna Vaňková, skončila pracovný pomer vo VHÚ dňom 31. 1. 2010
podľa § 61 ods. 1 a § 67 ZP,
- z. Mgr. Marek Meško, M.A, PhD., skončil pracovný pomer vo VHÚ
dňom 30. 6. 2010 podľa § 59 ods. 2 ZP.
6.1.3. Štúdium profesionálnych vojakov

Profesionálni vojaci si svoje znalosti zvyšovali aj v rámci riadenej odbornej
prípravy organizovanej vo VHÚ, resp. samostatným štúdiom.
6.1.4. Štúdium zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

V hodnotenom období si zamestnanci ústavu zvyšovali svoje vzdelanie
rôznymi formami štúdia. Prevažujúcou formou bolo absolvovanie odborných
kurzov a školení. Mgr. Alexejovi Maskalíkovi bola dňa 28. 1. 2010 udelená vedecko-akademická hodnosť “philosophiae doctor“ a PhDr. Vladimírovi Segešovi, PhD.
bol dňa 17. 5. 2010 udelený vedecko-pedagogický titul docent.
Vedecké, vedecko-akademické tituly,

pedagogické hodnosti
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2010

V súlade s ročným vykonávacím plánom vedeckej a výskumnej činnosti plniť úlohy vedy a výskumu. Osobitnú pozornosť venovať realizácii projektu Vojenské dejiny Slovenska VII. zväzok (1969 – 1992). Aktívne sa zúčastniť na 10. medzinárodnej vedeckej konferencii pracovnej skupiny vojenskej histórie Partnerstva
za mier Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií vo Varšave
(Poľská republika) a XXXVI. kongrese C.I.H.M. v Amsterdame (Holandsko).
Vyhodnotenie: V hodnotenom období zamestnanci VHÚ realizovali základný
a aplikovaný vojensko-historický výskum a vedecké spracovávanie vojenských
dejín Slovenska so zreteľom na plnenie hlavných vedeckých projektov, vedeckých
a výskumných úloh – pozri vedecká činnosť. Aktívne sa zúčastnili na
10. medzinárodnej vedeckej konferencii Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu,
pôsobiacej pod záštitou Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných
štúdií Partnerstva za mier, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 28. 5. 2010 vo Varšave (Poľská republika). Mgr. Marek Meško, M.A., PhD., vedecký pracovník VHÚ
na konferencii predniesol príspevok „Air Forces and Land Forces cooperation at
the East Carpathian Operation (8th Sept. – 28th Oct. 1944)“ Predstavitelia VHÚ sa
v dňoch 30. 8. – 3. 9. 2010 zúčastnili na XXXVI. kongrese C.I.H.M. v Amsterdame,
kde doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., samostatný vedecký pracovník VHÚ, predniesol príspevok „Ozbrojené povstania Slovákov. Ciele a možnosti malého národa.“
7.2 Ďalšie úlohy plnené v roku 2010

► VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Popri úlohách hodnotených v časti pojednávajúcej o plnení hlavných úloh
VHÚ v roku 2010 sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti plnili nasledujúce
úlohy:
Časť A/1: Veda a výskum
(plánované vedecké projekty, vedecké a výskumné úlohy)
1. Vedecké projekty
PhDr. Igor BAKA, PhD.
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), zhromažďovanie heuristickej základne pre vypracovanie
20 hesiel osobností, spracované tri heslá osobností. Projekt sa plní podľa
plánu;
− vedecký projekt VIII/3/08-15 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII. zv.
(archívny výskum vo VÚA-VHA Praha a VHA Bratislava). Prioritou plnenia úloh
vedeckého projektu bolo zhromažďovanie archívnych materiálov k predmetnej
problematike, dostupnej literatúry, ako aj štúdium príslušných vojenských
predpisov ČSĽA uložených vo VHA v Bratislave. V roku 2010 preštudovaných
cca 100 kartónov z fondového oddelenia MNO – Kabinet ministra vo VÚA Praha (roky 1978-1989). Bolo spracovaných prvých tridsať strán odborného textu
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ku kapitole o normalizácii v armáde. Plánovaná materiálová štúdia vyhotovená
nebola, vzhľadom na skutočnosť, že väčšina archívneho výskumu sa realizovala až v poslednom kvartáli. Namiesto tejto úlohy bolo vypracovaných viacero
neplánovaných úloh, ktoré boli aj publikované, včítane vedeckej monografie.
Projekt sa plní podľa plánu;
− vedecký projekt I/3/09-11 „Vojenstvo na Slovensku, 1968 – 1989“ (príprava
vedeckej štúdie „K počiatkom normalizácie v ČSĽA /s dôrazom na Slovensko/“
do zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie „Roky premien – Vojenstvo
na Slovensku v rokoch 1969-1992“, ktorá sa uskutočnila 9. 6. - 10. 6. 2010.
Projekt sa plní podľa plánu.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
− vedecký projekt II/3/09-13 „Boje na slovenskom úseku východného frontu“, štúdium literatúry, archívny výskum, medzinárodná vedecká konferencia „Oslobodenie Slovenska 1944/1945“ – organizačná a obsahová príprava konferencie a
prednesenie referátu. Na základe schváleného zmenového listu bol projekt
zmenený na „Boje 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na slovenskom úseku východného frontu 1944 – 1945“; Projekt sa plní podľa plánu;
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), priebežné spracovávanie jednotlivých biografických hesiel. Projekt sa plní podľa plánu;
– vedecký projekt I/3/09-11 „Vojenstvo na Slovensku 1968 – 1989“, spoluriešiteľ –
spracovanie referátu na konferenciu „Roky premien“ – úloha sa neplnila
z dôvodu plnenia neplánovanej úlohy spočívajúcej v obsahovej a organizačnej
príprave medzinárodnej vedeckej konferencie k 65. výročiu oslobodenia Slovenska a spracovaní referátu na túto konferenciu.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), zhromažďovanie heuristickej základne, úprava 9 hesiel
a spracovanie 5 nových. Projekt sa plní podľa plánu.
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), zhromažďovanie heuristickej základne. Projekt sa plní
podľa plánu.
Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), priebežné spracovávanie jednotlivých biografických hesiel. Projekt sa plní podľa plánu;
– vedecký projekt VIII/3/08-15 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII. zväzok. Naďalej pokračuje fáza zhromažďovania archívnych materiálov. Archívny
výskum realizovaný vo VÚA–VHA Praha (fondy MNO/Sekretariát ministra,
MNO/Hlavní politická správa, MNO/Hlavní kádrová správa, Vojenská kancelář
presidenta republiky) a NA Praha (fondy Předsednictvo ÚV KSČ, Sekretariát
ÚV KSČ, resp. Zasedání ÚV KSČ) a AŘPP MO AČR Praha (fondy Kádrová
správa MNO, Karty vývoje obsazení funkcí). Projekt sa plní podľa plánu.
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Mgr. Marek MEŠKO, M.A., PhD.
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), Projekt sa zo strany M. Meška neplní vzhľadom
na skončenie jeho pracovného pomeru vo VHÚ k 30. 6. 2010;
– vedecký projekt VIII/3/08-15 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII. zväzok. Projekt sa zo strany M. Meška neplní vzhľadom na skončenie jeho
pracovného pomeru vo VHÚ k 30. 6. 2010.
Dr. Imrich PURDEK
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), pokračovanie v priebežnom spracovávaní jednotlivých
biografických hesiel. Projekt sa plní podľa plánu;
– vedecký projekt I/3/09-11 „Vojenstvo na Slovensku, 1968 – 1989“, časť „Ideologická a stranícko-politická práca v ČSĽA v rokoch 1969 – 1989“ (štúdium podkladových materiálov, spracovanie referátu na medzinárodnú vedeckú konferenciu jún 2010). Riaditeľ VHÚ na základe žiadosti zrušil účasť v uvedenom
projekte. Plánované FTE sa náhradne využili na realizáciu spoluautorstva
publikácie „Vojenské misie“. Spracovaná II/1. kapitola a III. kapitola v počte 65
rkp. s. + výber 150 ks fotografií.
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– vedecký projekt VII/2/07-09 „Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska“
I. zv. (záverečná apretácia textov, korektúry a zadanie do tlače). Projekt je
splnený s časovým posunom;
– vedecký projekt VII/3/10-11 „Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska“ II. zv.
(heuristika a predbežný výber dokumentov ukončený, preklady a prepis textov
dokumentov v rozpätí rokov 1000 – 1526). Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Mária STANOVÁ
̶− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), výskum, zhromažďovanie podkladov, spracovanie 7 hesiel. Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– vedecký projekt VII/2/07-10 Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska I. zv.
(finalizácia zostavovateľských prác a zadanie do tlače). Projekt splnený
s časovým posunutím;
– vedecký projekt VII/3/10-11 Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska II. zv.
(prieskum pramenných edícií). Projekt sa plní podľa plánu;
– vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti Slovenska 1939 – 1945 (biografický slovník), prieskum, štúdium archívnych materiálov a literatúry
k jednotlivým osobnostiam, spracovanie 4 biografických hesiel. Projekt sa plní
podľa plánu.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), spracovanie 6 biografických hesiel. Projekt sa plní podľa
plánu;
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– vedecký projekt I/3/09-11 „Vojenstvo na Slovensku, 1968 – 1989“, časť „Ochrana štátnej hranice Slovenska v rokoch 1966 – 1992“ (referát na medzinárodnej
vedeckej konferencii v Liptovskom Mikuláši). Úloha splnená;
– vedecký projekt VIII/3/08-15 „Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok (19681992)“, v novembri 2010 určený za člena a vedúceho riešiteľského tímu, spracovanie návrhu nového členenia a obsahu jednotlivých častí výslednej publikácie (4 rkp. s.), začatý archívny výskum v Národnom archíve v Prahe. Projekt
sa plní podľa plánu.
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– vedecký projekt VI/2/09-11 „Studená vojna Slovensko 1955-1962“. V roku 2010
pokročil základný výskum pri plnení projektu štúdiom domácich a zahraničných
prameňov. Z domácich prameňov boli využité archívne fondy v SNA (Predsedníctvo ÚV KSS, I. taj. ÚV KSS K. Bacílek, P. David), VHA v Bratislave (2.VO),
VHA v Prahe vybrané fondy MNO ČSĽA a Vojenskej komisie obrany ÚV KSČ
a časť sprístupneného fondu Varšavskej zmluvy vo VÚA v Prahe a v NA Českej republiky, vo fotoarchíve VHÚ boli vybraté časti fotografií pre pripravovanú
monografiu. Projekt sa plnení;
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), zhromažďovanie pramennej základne. Projekt sa plní
podľa plánu.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
− vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), zhromažďovanie pramennej základne, priebežné spracovávanie hesiel. Projekt sa plní podľa plánu.
2. Vedecké a výskumné úlohy
PhDr. Igor BAKA, PhD.
− vedecká úloha APVV 035207 „Nemecko-slovenské vzťahy v rokoch 1938 –
1945 v dokumentoch (od Mníchova po koniec vojny)“ (archívny výskum vo
VHA Bratislava, Slovenskom národnom archíve, výber dokumentov pre prípravu druhého zväzku edície, editorská činnosť (cca 250 str. dokumentov vrátane
prekladu poznámok a perexov do nem. jazyka, príprava registrov). Príprava
kapitoly „Nemecko-slovenské vojenské vzťahy v rokoch 1939-1945“ (zatiaľ
spracovaná štúdia v rozsahu cca 20 rkp. s., po rozšírení bude rozsah celej kapitoly 60 rkp. str.), ktorá bude súčasťou kolektívnej monografie plánovanej na
vydanie v roku 2011. Spracovaná vedecká štúdia predstavuje príspevok, ktorý
mal odznieť na medzinárodnej vedeckej konferencii vo Zvolene (ktorá sa však
neuskutočnila) a ktorý je zahrnutý v ročnom vykonávacom pláne za rok 2010.
Vedecká úloha sa plní podľa plánu.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– referát na vedeckú konferenciu k 65. výročiu oslobodenia. Vedecká úloha bola
splnená. Bol spracovaný a na konferencii prednesený referát „Problematika oslobodzovania Slovenska v našej historiografii v posledných dvoch desaťročiach“, 12
s.
– obsahová a organizačná príprava medzinárodnej vedeckej konferencie
k 65. výročiu oslobodenia Slovenska. Úloha bola splnená v súčinnosti

24

s pracovníčkou M SNP Banská Bystrica Mgr. Vierou Kováčovou. Konferencia
sa uskutočnila v dňoch 29. – 30. 4. 2010 v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši;
– zostavenie kolektívnej publikácie „Východné Karpaty 1944“. Termín odovzdania do tlače bol zmenený na júl 2011. Úloha sa priebežne plní;
– spracovanie štúdie „Trest smrti v slovenskej armáde 1939-1945“. Úloha sa
priebežne plní;
– spracovanie a prednesenie referátu na medzinárodnej teoreticko-praktickej konferencii „2. svetová vojna – 65 rokov víťazstva“ organizovanej Ruským centrom
vedy a kultúry v Bratislave 14. 4. 2010. Na konferencii bol prednesený referát
„Niekoľko postrehov z prezentácie problematiky oslobodzovania Slovenska
v rokoch 1944/45 v slovenskej vojensko-historickej tvorbe.“ 16 s. Úloha bola
splnená.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
− vedecká úloha „Maďarské jednotky na juhozápadnom Slovensku 1944 – 1945)
(referát prednesený na konferencii „Oslobodenie Slovenska 1945“ organizovanej VHÚ Bratislava a M SNP B. Bystrica v Liptovskom Mikuláši v dňoch 29. –
30. apríla 2010, 8 rkp. s.). Vedecká úloha splnená.
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
− vedecká úloha APVV 035207 „Nemecko-slovenské vzťahy v rokoch 1938 –
1945 v dokumentoch (od Mníchova po koniec vojny)“ (archívny výskum vo
VHA Bratislava, Slovenskom národnom archíve, výber dokumentov pre prípravu druhého zväzku edície, editorská činnosť (cca 100 str. dokumentov vrátane
prekladu poznámok a perexov do nem. jazyka, príprava registrov). Vedecká
úloha sa plní podľa plánu.
– ČAPLOVIČ, M. – FERENČUHOVÁ, B. – STANOVÁ, M.: Milan Rastislav Štefánik
v zrkadle
prameňov
a najnovších
poznatkov
historiografie.
Spoluzostavovateľská činnosť; Vedecká úloha splnená.
– ČAPLOVIČ, M. – STANOVÁ, M.: „Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly
k spoločenským, vojensko-politickým otázkam – Kolektívna publikácia k jubileu Mariána Hronského. Spoluzostavovateľská činnosť. Vedecká úloha splnená.
Dr. Imrich PURDEK
– výskumno-rešeršná úloha Spracovanie návrhu rozkazu prezidenta SR (príprava
podkladov a spracovanie analýzy k Rozkazu prezidenta Slovenskej republiky: k
65. výročiu víťazstva nad fašizmom a oslobodeniu Slovenska, 6 rkp. s.; K 66.
výročiu Slovenského národného povstania, 4 rkp. s.; K 18. výročiu prijatia Ústavy SR, 4 rkp. s., Ku Dňu Ozbrojených síl SR, 4 rkp. s., k 17. novembru: Ku
Dňu boja za slobodu a demokraciu, 6 rkp. s., K 18. výročiu vzniku SR, 4 rkp. s.
– riešenie vnútrorezortného pripomienkového konania k uvedenému návrhu rozkazu prezidenta SR, legislatívno-technické a jazykové posúdenie OOd MO SR,
predloženie návrhu rozkazu na schválenie). Výstup z výskumno-rešeršnej
úlohy splnený podľa plánu;
– výskumná úloha Oblasť vojenskej heraldiky, faleristiky a vexilológie (spracovanie
odborných posudkov, expertíz k jednotlivým návrhom na priznanie znakov,
odznakov, čestných a historických názvov, vojenských medailí: znaky: Brigáda
velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Protilietadlová raketová brigáda Nitra,
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Samostatný delostrelecký oddiel Michalovce; historické názvy: Protilietadlová
raketová brigáda Nitra, Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce čestný názov: Protilietadlová raketová brigáda Nitra, bojové zástavy: 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov; štandarda NGŠ; odznaky: triednosti pre špecialistov PVO. Výstupy z výskumnej úlohy splnené.
Mgr. Mária STANOVÁ
– vedecká redakcia rezortného časopisu pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo Vojenská história (zostavovateľská činnosť, vedecká a jazyková
redakcia textov 4 čísel, komunikácia s autormi ohľadom posudkov, štúdií, dokumentov a materiálov, recenzií, anotácií, príspevkov do kroniky a ďalších; jazyková úprava a zostavenie časopisu vrátane perexov a resumé, upravených 1
560 rkp. s., 750 tlačených strán; Redakčná rada časopisu, ktorá sa uskutočnila 4 x (marec, máj, jún, september 2010), jej organizačné zabezpečenie, príprava podkladov pre zasadanie – obsahová náplň pre schválenie jednotlivých
čísel.) Kompletná príprava do tlače. Vedecká úloha bola splnená;
– Čaplovič, M. – Ferenčuhová, B. – Stanová, M.: Milan Rastislav Štefánik
v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Spoluzostavovateľská činnosť, vedecká a jazyková apretácia. Kompletná príprava do tlače (vrátane korektúr). Vydané Bratislava : Vojenský historický ústav 2010, 297 s.; Vedecká úloha splnená;
– Čaplovič, M. – Stanovám M.: Kolektívna monografia: „Slovensko v dejinách 20.
storočia. Kapitoly k spoločenským, vojensko-politickým otázkam“. Zostavenie,
vedecká a jazyková apretácia textov, 584 rkp. s., zostavenie registrov (24 str.),
resumé, kompletná príprava do tlače – 393 tlačených strán. Vedecká úloha
splnená;
– vedecká úloha: Publikačná tvorba vojenského historika M. Hronského (spracovanie komplexnej bibliografie do pamätnice M. Hronského v rozsahu 7,5 rkp.
s.) Vedecká úloha splnená.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– bibliograficko-informačné zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti: (rešerše,
informačné profily, bibliograficko-informačná operatíva). Vedecká úloha sa plní podľa plánu;
– aktualizácia a správcovstvo knižnej a dokumentografickej databázy (bibliograficko-dokumentačné spracovanie primárnych a sekundárnych materiálov (spracované záznamy 750 zázn. monografií, zborníkov, encyklopédií, štúdií, časopiseckých článkov, recenzií atď.) aktualizácia heslára a deskriptorov, korekcie
v elektronickom katalógu, update databáz). Vedecká úloha sa plní podľa
plánu;
– vedecká úloha: Publikačná tvorba vojenského historika M. Hronského (spracovanie komplexnej bibliografie do pamätnice M. Hronského v rozsahu 7,5 rkp.
s.) Vedecká úloha splnená;
– vedecká úloha: Vojenské dejiny Slovenska XVI. – výberová bibliografia 2008
(spracovávanie chronologicko-tematického bibliografického súpisu v rozsahu
49 rkp. s.) Vedecká úloha splnená;
– vedecko-rešeršná úloha: Informačný spravodaj (spracovanie a realizácia malotirážnej tlače, č. 1/2010 (24 s.), č. 2/2010 (30 s.), č. 3/2010 (19 s.) č. 4/2010 (25
s.). Úloha splnená podľa plánu;
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– vedecká úloha: Bibliographie internationale d´histoire militaire (spracovanie podkladov a anotácií do medzinárodnej bibliografie v rozsahu 2 rkp. s.). Vedecká
úloha sa plní podľa plánu.

PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
− Slovensko v kontexte čs.-poľských vojensko-politických a vojenských vzťahov
1945 – 1955 (uskutočnená jedna ZPC do VÚA-VHA v Prahe a výskum archívnych materiálov z rokov 1949-1952). Úloha splnená na 50 % a dočasne prerušená. Dôvod: obmedzený prístup k archívnym materiálom, určenie
za vedúceho projektu Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok (1968 – 1992)
a účasť na jeho riešení).
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
− vedecká úloha „„Sovietske vojenské letecké sily Červenej armády pri oslobodzovaní Slovenska (1944 - 1945)“ (referát prednesený na konferencii „Oslobodenie Slovenska 1945“ organizovanej VHÚ Bratislava a M SNP B. Bystrica
v Liptovskom Mikuláši v dňoch 29. – 30. apríla 2010, 8 rkp. s.). Vedecká úloha
splnená;
– spracovanie vedeckej štúdie „Sovietske vojnové hroby na Slovensku“ (archívny
výskum, príprava textu štúdie do časopisu Vojenská história č. 2/2010. s. 111136 – 41 rkp. s.); Vedecká úloha splnená;
– spracovanie vedeckej štúdie „Nemecké vojnové hroby na Slovensku“ (archívny
výskum, príprava textu štúdie do časopisu Vojenská história č. 3-4/2010); Vedecká úloha splnená;
– spracovanie referátu „Air Forces and Land Forces cooperation at the East Carpathian operation (8th Sept. – 28th Oct. 1944)“ na 10. konferenciu Pracovnej
skupiny pre vojenskú históriu Konzorcia obranných akadémií a štúdií PZM vo
Varšave (archívny výskum, príprava textu referátu – 12 rkp. s.); Vedecká úloha splnená;
– scenár výstavy „Po boku víťazných spojencov (1939 – 1945) / Along with victorious allies (1939 – 1945)”, výstava otvorená od 29. 3. do 16. 4. 2010 vo Výstavnej sieni Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici v Bratislave. 23. s. (spoluautor). Vedecká úloha bola splnená.
Neplánované vedecké a publicistické úlohy, recenzie, anotácie,
operatívne úlohy – expertízy, posudky, stanoviská,
vystúpenia v médiách, prednášková činnosť pracovníkov
VHÚ za rok 2010
I. Neplánované vedecké a publicistické úlohy, recenzie, anotácie, správy
PhDr. Igor BAKA, PhD.
– spracovanie vedeckej štúdie „Pôžička na hospodársku obrodu Slovenska v roku
1939“ (archívny výskum, spracovanie štúdie do kolektívnej monografie – pamätnice k 70. narodeninám PhDr. Mariana Hronského, DrSc., 15 rkp.
– spracovanie vedeckej štúdie „Branná výchova v réžii Ministerstva národnej obrany v rokoch 1943-1944“ (archívny výskum, spracovanie referátu predneseného na medzinárodnej vedeckej konferencii „Život v Slovenskej republike
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX“ konanej 13. –
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15. 4. 2010 v Považskej Bystrici, spracovanie vedeckej štúdie do zborníka
z konferencie, 20 rkp. s.);
– spracovanie edície dokumentov v spoluautorstve s M. Meškom „Činnosť slovenských vzdušných zbraní na prelome rokov 1942/1943 v dokumentoch Nemeckej leteckej misie na Slovensku“ (40 rkp. s. );
– spracovanie edície dokumentov v spoluautorstve s M. Meškom „Vstup slovenských vzdušných zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach Nemeckej leteckej
misie“ (40 rkp. s.);
– spracovanie odborného článku „Vlastná iniciatíva alebo vynútený spolupodiel?
Účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku“ (spracovanie článku pre populárnovedný časopis História, 15 rkp. s.);
– spracovanie odborného článku „Nerovné spojenectvo. Nemecká vojenská misia na Slovensku v rokoch 1939-1944“, spracovanie článku pre populárnovedný časopis História, 15 rkp. s.);
– spracovanie vedeckej monografie „Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940“, spracovanie vedeckej monografie (500 rkp. s.) vydanej Vojenským historickým ústavom;
– spracovanie edície dokumentov v spoluautorstve s M. Meškom „Správa nemeckej leteckej misie o činnosti slovenských vzdušných zbraní (apríl – september
1943) (40 rkp.);
– dokončenie vedeckej monografie „Podiel Slovenska na agresii proti Poľsku
v roku 1939 (Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku) pre Poľský inštitút medzinárodných vzťahov vo Varšave (20 rkp. s. a korektúry diela).
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– spracovanie štúdie „Aká bola slovenská armáda pred a počas ťaženia proti Poľsku“ pre zborník Univerzity v Rzeszówe, 31 s.;
– spracovanie štúdie „Problematika oslobodzovania Slovenska 1944/1945 v slovenskej historiografii počas posledných dvoch desaťročí“ (do publikácie, ktorá
bude vydaná v RF v spolupráci s Centrom vedy a kultúry RF v Bratislave), 22
s.;
– spracovanie scenára stálej expozície múzejného oddelenia VHM vo Svidníku,
obdobie 1939 – 1945. 144 s., z toho 34 s. textu a 110 s. príloh;
– charakteristika bojovej činnosti v priestore miest Trenčín a Bánovce nad Bebravou v rokoch 1944 – 1945 (expertíza pre AG & E s.r.o., 36 s.)
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– spracovanie a prednesenie referátu na medzinárodnej konferencii k 65. výročiu
ukončenia druhej svetovej vojny v Európe, 23. 4. 2010 s názvom „Domáci protifašistický odboj na Slovensku“ (11,5 s., predpoklad publikovania v roku 2011
v angl. jazyku).
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Plukovník Štefan Čáni“ pre rubriku
„Vojenské osobnosti“ časopisu Obrana, 4 rkp. s., 1 fotogr.;
– spracovanie odborného príspevku „Otvorenie medzinárodnej vedeckej konferencie „Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945“, 2,5 rkp. s. ;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Kapitán in memoriam Štefan Fajnor“
pre rubriku „Vojenské osobnosti“ časopisu Obrana, 1,7 rkp. s. + 2 fotografie;
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– posúdenie a recenzovanie časopisu Historické štúdie, 46. Bratislava : HÚ SAV,
2010, 350 s. (4 rkp. s .);
– spracovanie odborného príspevku, ako reakcia na článok „AD: Kam kráča múzeum“, pre časopis Bojovník (SZPB), 3,3 rkp. s.;
– posúdenie a recenzovanie zborníka z vedeckej konferencie Sláva šľachetným.
Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci svydavateľstvom Tranoscius, 2010, 142 s. (2 rkp. s.);
– spracovanie personálnej biografie „Marián Hronský a jeho dejinné reflexie“ pre
kolektívnu publikáciu „Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly
k spoločenským a vojenskopolitickým udalostiam. K 70. narodeninám Mariána
Hronského“ 5 rkp. s., 1 fotogr.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Práporčík Dušan Jaroslav Kardoss“
pre rubriku „Vojenské osobnosti“ časopisu Obrana, 1,5 rkp. s., 1 fotogr.
Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
– vypracovanie a prednesenie vedeckého referátu na tému „Nový rozmer národnostnej výstavby ČSĽA po roku 1969“ na medzinárodnej vedeckej konferencii
v Liptovskom Mikuláši v dňoch 9.–10. júna 2010 (10 s.).
Mgr. Marek MEŠKO, M. A., PhD.
– spracovanie edície dokumentov v spoluautorstve s I. Bakom „Činnosť slovenských vzdušných zbraní na prelome rokov 1942/1943 v dokumentoch Nemeckej leteckej misie na Slovensku“ (40 rkp. s.);
– spracovanie edície dokumentov v spoluautorstve s I. Bakom „Vstup slovenských vzdušných zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach Nemeckej leteckej
misie“ (40 rkp. s.);
– vypracovanie a prednesenie vedeckého referátu na tému „Vývoj Zväzarmu na
Slovensku v 70. rokoch minulého storočia“ na medzinárodnej vedeckej konferencii v Liptovskom Mikuláši v dňoch 9.–10. júna 2010 (10 s.);
– prednesenie vedeckého referátu na tému „Air Forces and Land Forces cooperation at the East Carpathian Operation (8th Sept. – 28th Oct. 1944)“ na 10. medzinárodnej vedeckej konferencii Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu, pôsobiacej pod záštitou Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných
štúdií Partnerstva za mier, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. – 28. 5. 2010 vo
Varšave (Poľská republika).
Dr. Imrich PURDEK
– spracovanie textu a výber fotografií do publikácie „Vojenské misie“, Kapitola II
„Slovenskí vojaci pod svojou zástavou – Krízový stav na Balkáne“ 35 rkp. s.,
135 fotogr.; Kapitola III „Natrvalo v našej pamäti. Česť ich pamiatke“ 10 rkp. s.,
135 fotogr.
– spracovanie referátu: Starostlivosť o vojnové hroby Ministerstvom obrany Slovenskej republiky prostredníctvom Vojenského historického ústavu predneseného na 2. medzinárodnej konferencii o starostlivosti o vojnové hroby, Smolenice apríl 2010, 11 s.
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– prednesenie habilitačnej prednášky „Matej Korvín – kráľ, vojvodca a vojenský
reformátor“, ktorá sa uskutočnila 27. 4. 2009 na Prešovskej univerzite, 40 rkp.
s.;
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– spracovanie a prednesenie koreferátu „Reflexia slovensko-poľských vzťahov
z hľadiska vojenskej historiografie“ na medzinárodnom vedeckom sympóziu o
poľsko-českých historiografických vzťahoch, ktoré sa uskutočnilo 12. – 13. 5.
2010 v Krakove, 5 rkp. s.
– spracovanie vedeckej štúdie „Slováci v habsburskej armáde – aspekt etnicity
a identity“ do zborníka Studia Academica Slovaca 36 (20 rkp. s.)
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Ján Andrej Beňovský“ do časopisu
Obrana (4 rkp. s.)
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Kráľovský kapitán Blažej Maďar“
do časopisu Obrana (4 rkp. s.)
– spracovanie anotácie: Chovanec, J.: Moderná slovenská štátnosť do časopisu
Vojenská história (3 rkp. s.)
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Poľný maršal Andrej Hadik“ do časopisu Obrana (4 rkp. s.);
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Husársky podmaršal Michal Fábry“
do časopisu Obrana (4 rkp. s.);
– spracovanie vedeckej štúdie „Politický a spoločenský vývoj v Uhorsku v rokoch
1301 – 1526 so zreteľom na územie Slovenska do monografie v anglickom jazyku Kľúčové otázky slovenských a maďarských dejín“ (pohľad slovenských
historikov) (20 rkp. s.);
– spracovanie odborného článku „Majster humanistického dejepisectva. Antonio
Bonfini a jeho dielo“ do časopisu História (12 rkp. s.);
– spracovanie seriálu populárno-vedeckých článkov „Prešporský pitaval“ v rubrike
História Bratislavy do novín Bratislavský kuriér (70 rkp. s.);
– spracovanie odbornej monografie „Remeslá a cechy v starom Prešporku“ pre
vydavateľstvo PT Marenčin (210 rkp. s.).
Mgr. Mária STANOVÁ
– spracovanie perexov do časopisu Vojenská história – podklad na preklad (20
rkp. s.);
– spoluzostavenie zborníka „Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov
a najnovších poznatkov historiografie“. 297 tlačených strán
– spracovanie úvodnej kapitoly: „Slovensko v dejinách 20. storočia“ do kolektívnej
monografie s rovnomenným názvom (20 rkp. s.)
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– spracovanie anotácie: Vondráček, Jan: A smrt byla na dosah. Praha : Karel Petřík – Netopejr, 2009, 151 s. (2,5 rkp. s.);
– Brož, Ivan: Mistr ministr. O rozporuplné osobnosti ve službách žurnalistiky, literatury a diplomacie. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2008, 248 s. (4,5 rkp.
s.).
– spracovanie anotácie: Chene, Evelyn Le: Mlčenliví hrdinové. Praha : D-Consult
v nakl. Deus, 2005, 195 s. (3 rkp. s.);
– spracovanie anotácie: Šmidrkal, Václav: Armáda a stříbrné pláto. Československý armádní film 1951 – 1999. Praha : Naše vojsko 2009, 195 s. (4 rkp. s.).
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– 1. účasť slovenských odbojárov na akciách proti banderovcom na jeseň 1947,
vedecká štúdia, 41 rkp. s.
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PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– príprava a prednesenie referátu na Medzinárodnej konferencii Roky premien
Vojenstvo na Slovensku 1969 – 1992 v Liptovskom Mikuláši 10.6.2010 pod
názvom „Niektoré aspekty zbrojnej výroby na Slovensku v 70. rokoch“;
– príprava a prednesenie referátu na medzinárodnej konferencii Mierové zmluvy
v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia na Paneurópskej vysokej škole
v Bratislave 11. 9. 2010 pod názvom Vojenské výdavky na obranu počas studenej vojny.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– spracovanie vedeckej štúdie „Sovietske vojnové hroby na Slovensku“ (archívny
výskum, príprava textu štúdie do časopisu Vojenská história č. 2/12010. s. 111136 – 41 rkp. s.);
– spracovanie referátu „Air Forces and Land Forces cooperation at he East Carpathian Operation (8th Sept. – 28th Oct. 1944)“ na 10. konferenciu Pracovnej
skupiny pre vojenskú históriu Konzorcia obranných akadémií a štúdií PZM vo
Varšave (archívny výskum, príprava textu referátu – 12 rkp. s.);
– spracovanie referátu „Sovietske vojenské letecké sily Červenej armády
pri oslobodzovaní Slovenska (1944 - 1945)“ na medzinárodnú vedeckú konferenciu v Liptovskom Mikuláši (archívny výskum, príprava textu referátu – 26
rkp. s.);
– spracovanie referátu „Činnosť sovietskeho letectva vo Východokarpatskej operácii (8. 9. – 28. 10. 1944)“ do zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie
vo Svidníku (dopracovanie referátu predneseného na medzinárodnej vedeckej
konferencii vo Svidníku na publikovanie v zborníku – 28 rkp. s.);
– spracovanie článku „Generálporučík v. v. Ing. František Fajtl“ do mesačníka Obrana (archívny výskum, spracovanie textu článku – 4 rkp. s.);
– spracovanie článku „Major in memoriam Michal Minka“ do mesačníka Obrana
(archívny výskum, spracovanie textu článku – 4 rkp. s.);
– spracovanie článku „Kapitán in memoriam Otto Smik“ do mesačníka Obrana
(archívny výskum, spracovanie textu článku – 4 rkp. s.);
– scenár výstavy „Po boku víťazných spojencov (1939 – 1945) / Along with victorious allies (1939 – 1945)”, výstava otvorená od 29. 3. do 16. 4. 2010 vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici v Bratislave. 23. s. (spoluautor ).
II. Operatívne úlohy – expertízy, posudky, stanoviská
PhDr. Igor BAKA. PhD.
– spracovanie posudku pre časopis Vojenská história na štúdiu Pavla Mičianika
„Bojová príprava slovenskej 1. pešej divízie na Kryme v lete 1943“, 2 rkp. s;
– spracovanie posudku pre historický časopis na štúdiu E. Nižňanského „Rokovania nacistického Nemecka o deportáciách Židov v roku 1942 – príklad Slovenska, Rumunska a Maďarska“, 2 rkp. s.;
– odborné stanovisko k žiadosti pani MVDr. O. Borsukovej o informácie
o vojenských veterinárnych lekároch, 2 rkp. s.;
– odborné stanovisko k žiadosti brig. gen. doc. Ing. Miroslava Kelemena, rektora
Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika ohľadne návrhu spoločnej vedeckej úlohy v oblasti bezpečnostného vzdelávania na Slovensku, 2 rkp. s.
– spracovanie posudku pre časopis Pamäť národa na prácu M. Fiamovej „Arizácia
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pozemkového vlastníctva Židov na Slovensku. Legislatívny a inštitucionálny
základ pozemkovej reformy na židovských nehnuteľnostiach v rokoch 1939 –
1945.“, 2 rkp.;
– spracovanie posudku pre časopis Vojenská história na prácu P. Kralčáka „Činnosť pracovných jednotiek slovenskej armády“, 2 rkp.;
– odborné stanovisko k žiadosti pána Marka Englera o informáciu o histórii trnavskej posádky v SNP.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– stanovisko k scenáru stálej expozície múzejného oddelenia VHM vo Svidníku,
22.1. 2010, 5 rkp. s.;
– odborná spolupráca na 70 min. dokumentárnom filme STV „Veteráni 2. svetovej
vojny“;
– posudok na libreto a scenár renovovanej expozície múzejného oddelenia VHM
vo Svidníku, 23. 3. 2010, 6 rkp. s.;
– posudok na štúdiu PhDr. Petra Šumichrasta, PhD. „Vojnové hroby padlých príslušníkov bývalej sovietskej armády v rokoch 2. svetovej vojny pochovaných
na území Slovenskej republiky“ pre časopis Vojenská história, 3 rkp. s.;
– stanovisko k žiadosti o vytipovanie lokalít možného výskytu munície na plánovanej trase diaľnice v úseku Dolný Hričov – Višňové. 16. 6. 2010, 5 rkp. s. (1+4
prílohy);
– stanovisko k žiadosti veľvyslanectva SR v Bielorusku o spoluprácu s predsedom
Rady veteránov Frunzeiského okresu v Minsku, 6. 5. 2010, 1 rkp. s.;
– stanovisko k žiadosti Dopravoprojektu a. s. Bratislava o informácie k bojom v
priestore Humenného a možnom výskyte munície v priestore stavby prekládky
ciest I/74 v úseku Brekov – Humenné, 25. 6. 2010, 2 rkp. s. (1+ príloha);
– stanovisko k žiadosti Úradu pridelenca obrany SR vo Varšave o poskytnutie informácií o padlom príslušníkovi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR voj. Jozefovi
Svientekovi, 15. 1. 2010, 1,5 rkp. s.;
– posudok na štúdiu J. Mitáča „Povstalecké udalosti v Bánovciach nad Bebravou
v roku 1944“. 3 s.;
– príhovor vedúceho služobného úradu MO SR v Stupave 18. 10. 2010 k 65.
výročiu oslobodenia a skončenia 2. sv. vojny. 2 s.;
– návrh odpovede VHÚ na žiadosť Ing. Lukáša Kulifaja, CSc. o vydanie dokladov
a poskytnutie informácií o odbojovej činnosti Jána Gažúra. 1 s.;
– návrh odpovede R VHÚ na žiadosť p. Daniela Haníka vo veci absolvovania
odbornej stáže vo VHÚ. 1. s.;
– návrh stanoviska VHÚ k žiadosti veľvyslanca Rumunskej republiky Florina Voditu o spoluprácu pri realizácii projektu výstavy Oslobodzovanie Slovenska
rumunskou armádou“. 1 s.;
– návrh stanoviska VHÚ k žiadosti režiséra a producenta Vladimíra Štrica
o spoluprácu na realizácii námetu celovečerného dokumentárno-hraného filmu
POVSTANIE. 3 s.;
– návrh stanoviska R VHÚ k návrhu na postavenie symbolických hrobov gen.
Jurechovi, Viestovi, Golianovi a A. Malárovi pre generálneho riaditeľa sekcie
obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR. 3 s.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– spracovanie posudku pre časopis Vojenská história na štúdiu P. Mičianika: Bojová príprava slovenskej 1. pešej divízie na Kryme v lete 1943 - 3 s.;
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– spracovanie posudku pre Historický časopis na príspevok I. Baku a Tulkisovej:
Vstup SR do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej proveniencie, 3 s.;
– spracovanie úvodného prejavu ministra obrany na medzinárodnú vedeckú konferenciu mladých historikov 3 s.;
– spracovanie príhovoru k podujatiu „Slovenské Piesky 2010“- 2 s.;
– spracovanie príhovoru NGŠ k 70. výročiu vzniku čs. voj. jednotky v Cholmondeley – 3,5 s.
– spracovanie pripomienok k scenáru výstavy VHM – Mo Svidník – 4,5 s.;
– spracovanie pripomienok k libretu výstavy VHM – Mo Svidník – 4 s.;
– odpoveď na list VHÚ-234/20101 – 1,5 s.;
– odpoveď na e-mail VHÚ-28-70/2010 – 1 s.;
– odpoveď na e-mail VHÚ-28-79/2010 – 1 s.;
– odpoveď na list VHÚ-319/2010 – 1,5 s;
– pripomienky k Libretu výstavy VHM Piešťany: Slováci vo vojenských rovnošatách v XX. storočí – časť 5 (Druhý čs. zahraničný vojenský odboj) a časť 6
(Domáci ozbrojený odboj proti fašizmu a za obnovenie ČSR);
– odpoveď na list VHÚ-673/2010 – 1 s.;
– odpoveď na list VHÚ-717/2010 – 0,5 s.
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– odborné spracovanie a redakcia propagačných materiálov o VHÚ – Vojenskom
historickom múzeu (3 x skladačky, 3 x pohľadnice, 2 x pexeso) v spolupráci
s Ing. Miroslavom Mihálikom, pred zadaním do tlače, 4 rkp. s.;
– spracovanie podkladového materiálu vo veci návrhu uskutočnenia pietnej ceremónie k 66. výročiu SNP za účasti ministra obrany SR 20. 8. 2010 pri Pamätníku padlých na vrchu Roh pri obci Lubina, okres. Nové Mesto nad Váhom, 3
rkp. s.;
– spracovanie posudku na vedeckú štúdiu Valeriána Bystrického „Vojenský zásah
ústrednej vlády na Slovensku 9. – 11. marca 1939“ (35 s.) pre Historický časopis, 3 rkp. s.;
– spracovanie podkladového materiálu pre ministra obrany SR ohľadom charakteristiky a zamerania Múzea v Kobaride, Slovinsko, 2,5 rkp. s.;
– spracovanie posudku na odborný príspevok – historickú reflexiu Ferdinanda
Vrábela „Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave“ (19 s.) pre časopis
Vojenská história, 2 rkp. s.
Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
– spracovanie stanoviska k vhodnosti osadenia pamätnej tabule venovanej čatárovi Augustínovi Lednickému, popravenému v 50. rokoch pre občianske združenie Kiapeška (1,5 rkp. s.).
Dr. Imrich PURDEK
Stanovisko k materiálu na rokovanie vlády SR
– Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej
obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike, 212. schôdza vlády
SR, č.: ÚV- 23166/2010, 1,5 s.;

Stanovisko:
– stanovisko s návrhom na odpoveď JUDr. Ďurinovi, na list zaslaný ministrovi obrany Slovenskej republiky so žiadosťou o zaslanie zoznamu vojnových cintorí-
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nov z 1. svetovej vojny, ktoré sú na území Slovenska, ako aj počty vojakov pochovaných na týchto miestach. Č. p.: VHÚ-1038/2009, 2 s.;
– stanovisko VHÚ k Návrhu programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného
dedičstva Slovenska, č. p.: VHÚ-155/2010, 1 s.;
– stanovisko VHÚ k návrhu Vecného, časového a finančného harmonogramu prevádzky technologického zariadenia na masovú deacidifikáciu ohrozených dokumentov v knižniciach a v archívoch, č. p.: VHÚ-164/210, 1 s.;
– stanovisko k návrhu Koncepcie rozvoja vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky, č. p.: VHÚ-189/2010, 4 s.;
– posúdenie návrhu materiálu „História zväzkov a útvarov pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a spracovanie stanoviska, č. p.: VHÚ-1019/2009,
4 s.;
– stanovisko k návrhu publikácie „Vojenské vyznamenania a vojenské odznaky
Slovenskej republiky“, č. p.: VHÚ-248/2010, 4 s.;
– stanovisko na list pána Gužíka k riešeniu obnovy vojnového cintorína
v Koškovciach, ktorý bol z neznámych dôvodov pred 25 rokmi zlikvidovaný, č.
p.: VHÚ-250/2010, 2 s.;
– stanovisko VHÚ k návrhu Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov; č. p.: VHÚ-256/2010, 1 s.;
– stanovisko k návrhu na riešenie spoločnej vedeckej úlohy v oblasti bezpečnostného vzdelávania na Slovensku (list rektora AOS L.M.), č. p.: VHÚ-323/2010, 3
s.;
– stanovisko k návrhu základného vojenského poriadku „Vnútornému poriadku
Ozbrojených síl Slovenskej“ , č. p.: VHÚ-366/2010, 3 s.
– stanovisko VHÚ k listu generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky Bratislava, č. p.: VHÚ-658/2010, 1,5 s.;
– stanovisko VHÚ k vybudovaniu pamätníka slovenským vojakom padlým v 1.
svetovej vojne na území Slovinska, č. p.: VHÚ-569/2010, 2 s.;
Spracovanie:
– ročného podnikového výkazu o výskume a vývoji VV P 6-01 Vojenského historického ústavu Bratislava za rok 2009; č. p.: VHÚ-144/2010, 12s.;
– návrhu listu ministra obrany SR prezidentovi SR o zapožičaní bojovej zástavy 2.
mb Prešov, zapožičanie historického názvu 21. zmiešanému mechanizovanému práporu Trebišov a zapožičanie čestného názvu Zásobovacej základni zásobovacej triedy 5 Martin, č. p.: VHÚ-196/2010, 3/6 s.;
– odpovede VSÚMO NGŠ OS SR o záveroch z riadneho rokovania Rady pre vojenskú symboliku z 24. marca 2010 a mimoriadneho rokovania zo dňa 13. mája
2010, č. p.: VHÚ-382/2010, 4/6 s.;
– spracovanie vyhodnotenia plnenia úlohy Kolégia ministra obrany SR k realizácii
Koncepcie rozvoja vojenských tradícií ozbrojených síl SR, č. p.: VHÚ403/2010, 2 s.;
– Informácia o stave novelizácie smerníc Ministerstva obrany SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike, č. p.: VHÚ-444/210, 1s.
– pripomienky k Libretu výstavy VHM Piešťany: Slováci vo vojenských rovnošatách v XX. storočí – časť 8 (ČSĽA v rokoch 1968 – 1992), 1,5 rkp. s.;
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– spracovanie posudku pre časopis Vojenská história č. 3/2010 na štúdiu. Radoslav Turik: „Starostlivosť o vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v medzivojnovom Československu “, 2 rkp.;
– spracovanie posudku pre časopis Vojenská história č. 3/2010 na štúdiu P. Šumichrasta „Vojnové hroby “, 2 rkp.;
– spracovanie posudku pre časopis Vojenská história č. 4/2010 na štúdiu P. Šumichrasta „Vojnové hroby 2. časť“, 2 rkp.;
– návrh téz na vypracovanie možných bilaterálnych projektov v oblasti vojenskej
histórie, č. p.: VHÚ-613/2010, 1 s.;
– ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2009 Vojenského historického ústavu, č. p.: VHÚ-621/2010, 10 s.;
– Informácia o plánovaných zahraničných aktivitách v oblasti starostlivosti
o vojnové hroby a pamätníky v roku 2011, č. p.: VHÚ-872/210, 1,5 s.;
– Zaradenie výstupov do Plánu polygrafickej činnosti MO SR v roku 2011, č. p.:
VHÚ-800/2010, 2 s.
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– posudok na dizertačnú prácu Mgr. Tomáša Slezáka „Ťaženie rakúskeho pomocného zboru do Ruska v roku 1812“, 307 s. – 3 rkp. s.;
– posudok na monografiu Mgr. Moniky Skalskej, PhD. „Jelšava a jelšavské panstvo v stredoveku“, 331 s. – 2 rkp. s.;
– posudok na dizertačnú prácu PhDr. Petra Keresteša „Vývoj správy Nitrianskej
stolice v rokoch 1526 – 1711“, 241 s. – 5 rkp. s.;
– posudok na monografiu PhDr. Michala Badu, PhD. „Žilinská mestská kniha“, 170
s. – 3 rkp. s.
Mgr. Mária STANOVÁ
– korektúry po zalomení Vojenskej histórie 4/2009 – rozsah 172 tlačených strán;
– korektúry po zalomení publikácie 15 rokov Vojenského historického ústavu
1994 – 2009, rozsah 187 s.;
– operatívne jazykové úpravy odborných textov interných pracovníkov – rozsah
300 s.;
– korektúra propagačného materiálu Vojenského historického múzea v Piešťanoch, vo Svidníku, zabezpečenie jazykových prekladov do nemeckého, anglického, ruského jazyka, konzultácia ohľadom prekladu, podklady na dohody
a pod.;
– spolupráca ohľadom webovej stránky; úprava textov;
– zabezpečenie prekladu resumé a perexov do časopisu Vojenská história;
– podklady na dohody;
– priebežná emailová komunikácia so záujemcami o publikovanie v časopise Vojenská história
– operatívne preklady emailov z/do angličtiny, preklady listov a korektúry a iné
(kontrola textov na webovú stránku, do publikácie 15 rokov Vojenského historického ústavu, v rámci medzinárodnej spolupráce PfP, ICMH) spolu cca 50 s.;
– emailové odpovede na žiadosti o informácie
– podklady pre rokovanie redakčnej rady
– podklady na vyplatenie honorárov pre časopis Vojenská história
– operatívna agenda /podklady na dohody/ súvisiaca so zabezpečením grafickej
úpravy časopisu a publikácií;
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– zostavenie a spracovanie registrov (24 s.) do publikácie Slovensko v dejinách
20. storočia;
– operatívna komunikácia s autormi po tlačených korektúrach v časopise Vojenská história;
– operatívna komunikácia s autormi po tlačených korektúrach v časopise Vojenská
história;
– tlačové korektúry zborníka Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie /297 s./
– tlačové korektúry kol. monografie Slovensko v dejinách 20. storočia, 384 s.
– operatíva s grafikom a tlačiarňou pri príprave kol. monografie;
– administratíva – úprava textov, mesačné podklady na spracovanie dochádzky
pracovníkov OVHV VHÚ;
– scenár k výstave v múzejnom oddelení Svidník 43 rkp. s. strán;
– Obsah Vojenskej histórie za rok 2010 6 rkp. s. /na publikovanie vo Vojenskej
histórii č. 4 /2010/ pripravené do tlače;
– korektúry po zalomení 4 čísel VH – rozsah 750 s.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– spracovanie podkladov pre CEZL Národného knižničného centra a pre súborný
katalóg periodík Univerzitnej knižnice, štatistického prehľadu pre SNK, výkazu
o neperiodických publikáciách pre MK SR;
– spracovanie publikačnej činnosti OVHV a VHÚ a mediálnej prezentácie za rok
2009;
– sledovanie, registrácia a vyhodnocovanie citácií jednotlivých vedeckých pracovníkov;
– distribúcia časopisu Vojenská história č. 4 /09, č. 1/10, č. 2/10, č. 3/10, aktualizácia adresára na rok 2010; spracovanie rozdeľovníkov a distribúcia: M. R.
Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie, politický
systém a režim SR 1939 – 1940, Postavy stredovekého dvora na kráľovských
kartách;
– pokračovanie v elektronickom spracovaní fondu kompletizovaných časopisov a
zborníkov do databázy periodickej tlače;
– pokračovanie v kompletizácii osobných archívnych materiálov voj. osobností
Slovenska;
– vybavenie žiadostí pracovníkov spoločenskovedných inštitúcií i žiadateľov
z laickej verejnosti (napr.: legislatívno-právne a humanitárne aspekty ozbrojených konfliktov, činnosť Jána Nálepku, gen. Ferdinand Čatloš); M. R. Štefánik
a čs. légie, slov. účasť v mierových misiách, totalitné režimy v medzivojnovom
období, uniformy c. a k. rakúsko-uhorskej armády, čs. légií, čs. armády, armád
2. sv. vojny, povojnového obdobia, jednotlivých štátov, bojové a vojenské tradície, vznik a pôsobenie UPA);
– spracovanie podkladov do akreditačného hodnotenia VHÚ;
– spracovanie vyhodnocovacích tabuliek publikačnej, prednáškovej a inej vedeckej a odbornej činnosti OVHV VHÚ;
– jazyková redakcia odborných textov cca 70 s.

Odborné úlohy v oblasti knižničnej činnosti:
– zabezpečenie časopiseckej agendy (objednávky periodickej tlače, evidencia,
urgencie, platobné príkazy k faktúram, kompletizácia ročníkov);
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– doplňovanie knižničného fondu (prieskum vydavateľskej produkcie a knižného
trhu, spracovanie návrhov zoznamov knižných titulov a ich nákup do vedeckej
knižnice, zabezpečenie odborných zborníkov, časopisov, prípadne inej literatúry formou výmeny a daru);
– spracovanie novozískaných knižničných jednotiek: (evidencia v prírastkových
zoznamoch, katalogizácia v elektronickom katalógu, spracovanie lístkov pre
klasický lístkový katalóg a ich zatriedenie;
– evidencia vypožičanej literatúry a jej zatriedenie;
– vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov na nákup kníh a časopisov z
príslušnej RP a vyčíslenie majetku knižnice VHÚ (stav k 31. 3. 2010, 30. 6.
2010, 30. 9. 2010, 31. 12. 2010);
– príprava dát pre potreby aktualizácie webovej stránky VHÚ.
PhDr. Pavol ŠIMUNIČ, CSc.
– spracovanie návrhu stanoviska VHÚ k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v rámci medzirezortného pripomienkového konania (predkladateľ návrhu minister vnútra SR D. Lipšic), 2 s.;
– spracovanie návrhu stanoviska VHÚ k Stratégii rozvoja pamäťových a fondových
inštitúcii a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry v rámci medzirezortného
pripomienkového konania (predkladateľ návrhu minister kultúry SR D. Krajcer)
2 s.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
- odpoveď na list J. Borguľu s pripomienkami k biografickému portrétu jeho príbuzného genmjr. JUDr. Jána Borguľu, publikovanému v monografii Generáli. Slovenská vojenská generalita“, 1 rkp. s.
- odborné stanovisko k materiálu o histórii zväzkov a útvarov pozemného vojska
Ozbrojených síl SR, pre veliteľstvo pozemného vojska OS SR v Trenčíne, 1
rkp. s.
- posudok na štúdiu V. Šmidrkala „O vzniku a poslání Vojenského uměleckého
souboru Jána Nálepku“, pre redakciu časopisu Vojenská história, 2,5 rkp. s.
- odborné stanovisko k návrhu libreta výstavy vo VHM v Piešťanoch, 2 rkp. s..
- odborné stanovisko k návrhu na osadenie pamätnej tabule Augustínovi Lednickému v obci Malé Lednice, 1 rkp. s.
- odpoveď na list P. Adama zo Ždíru nad Doubravou (ČR) so žiadosťou
o informácie o vojenskej službe v pomocných technických práporoch čs. armády v 50. rokoch 20. storočia, 1,5 rkp. s.
- informačný text o charaktere pomocných technických práporov a technických
práporov čs. armády v 50. rokoch 20. storočia, pre dr. Mockovú z OVV MO SR,
2 rkp. s.
- odborné stanovisko a zoznam občanov Slovenskej republiky, bývalých príslušníkov čs. armády a monitorovacej misie OSN na dodržiavanie prímeria na Kórejskom polostrove, pre riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov Sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR, 3 rkp. s.
- oponentský posudok na doktorandskú prácu Ľ. Morbachera „11. brigáda Pohraničnej stráže, slovensko-rakúska časť hranice a zákroky voči civilným osobám
(1948 – 1989), 3 rkp. s.
- informačný text o historickom vývoji 8. motostreleckého pluku v Bratislave, pre
Dr. Purdeka, 1 rkp. s.
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- posudok na na štúdiu Martina Dubánka „Převozný úkryt PÚ – 68 a úkrytové pracoviště ÚP – 82“, pre redakciu časopisu Vojenská história, 2. rkp. s.
- odpoveď na list genmjr. v. v. Jiřího Egga so žiadosťou o stanovisko k používaniu
pojmu „vojenské tábory nútených prác“, a to z historického a legislatívneho
hľadiska, 2 rkp. s.
- odpoveď na list genmjr. v. v. Pavla Figuša so žiadosťou o zaslanie publikácie
„Generáli. Slovenská vojenská generalita 1918-2008“, respektíve o informácie,
kde je možné túto publikáciu získať, 1 rkp. s.
- odborné stanovisko k žiadosti JUDr. Čukanovej o poskytnutie informácií
o hodnotení odbojovej činnosti bývalých príslušníkov slovenskej technickej divízie v Taliansku, 2 rkp. s.
- list JUDr. I. Solejovi, vedúcemu KaMO SR, s informáciou a riešení žiadostí občanov Slovenskej republiky, bývalých príslušníkov PTP, vo VÚA v Prahe, 2 rkp.
s..
- návrh listu riaditeľa VHÚ Bratislava riaditeľovi VHÚ v Prahe so spresnením koncepcie organizačného a obsahového zamerania pripravovanej konferencie
k 20. výročiu zrušenia Varšavskej zmluvy, 2 rkp. s.
- oponentský posudok na prácu Jaroslavu Kozelku „Trestná vec plk. gšt. Jana Cisárika“, pre redakciu časopisu Vojenská história, 1 rkp. s.
- odborné stanovisko k návrhu libreta výstavy „Slováci vo vojenských rovnošatách
v XX. storočí“, pre VHM Piešťany, 3 rkp. s.
- oponentský posudok na štúdiu A. Maskalíka „Veliteľský zbor čs. armády v boji
proti banderovcom vo svetle archívnych dokumentov“, pre redakciu časopisu
Vojenská história, 2, rkp. s.
- odpoveď na list O. Pšenáka so žiadosťou o informácie o pobyte a činnosti jednotiek vojsk Varšavskej zmluvy v Nových Zámkoch od 21. augusta 1968 do konca tohto roka, 2 rkp. s.
- odborný text pre vedúceho služobného úradu MO SR k otázke existencie
a charakteru jednotiek PTP v čs. armáde a k ich označovaniu ako vojenské tábory nútených prác, 3,5 rkp. s.
- oponentský posudok na štúdiu Karola R. Sorbyho „Egypt bezprostredne po júnovej vojne 1976“, pre redakciu časopisu Vojenská história, 2 rkp. s.
- odpoveď na list Veliteľstva Pozemných síl OS SR so žiadosťou o informácie
o histórii budovy tohto orgánu, 1 rkp. s.
- odpoveď na list L. Papiernikovej so žiadosťou o pomoc pri koncipovaní diplomovej práce na tému „Analýza efektivity projektového manažmentu v Ozbrojených
silách SR“, 1 rkp. s.
- návrh nového členenia pripravovanej publikácie „Vojenské dejiny Slovenska
1968-1992“ a obsahového spresnenia jednotlivých častí, 4 rkp. s.
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– návrh na obsahové zameranie vedeckej konferencie o Varšavskej zmluve plánovanej na máj 2011 v Prahe. 1 rkp. s.;
– posudok na štúdiu A. Maskalíka Niektoré aspekty pôsobenia čs. armády a jej
veliteľského zboru v boji proti banderovcom, 2 rkp. s.;
– posudok na štúdiu J. Štaigla Účasť slovenských odbojárov v akciách proti banderovcom, 2 rkp. s.;
– posudok na štúdiu Karola R. Sorbyho Egypt bezprostredne po júnovej vojne
roku 1967, 2 rkp. s.
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PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– spracovanie expertíz, posudkov a stanovísk pre MO SR, GŠ OS SR, MV SR,
MK SR, domácich a zahraničných žiadateľov, cca 300 rkp. s.
– spracovanie posudku na materiálovú štúdiu BAKA Igor – MEŠKO Marek: Vstup
slovenských vzdušných zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach Nemeckej leteckej misie, 4 rkp. s.
– spracovanie posudku na materiálovú štúdiu BAKA Igor – MEŠKO Marek: Činnosť slovenských Vzdušných zbraní na prelome rokov 1942/1943
v dokumentoch Nemeckej leteckej misie, 4 rkp. s.
– spracovanie posudku na materiálovú štúdiu BAKA Igor – MEŠKO Marek:
Správa Nemeckej leteckej misie o činnosti slovenských vzdušných zbraní (apríl
– september 1943), 4 rkp. s.
– spracovanie posudku na materiálovú štúdiu LAMOŠ Róbert: Dokument
o sprisahaní z 20. júla 1944 z pohľadu generálmajora Otta Remera, 4 rkp. s.
– spracovanie posudku na materiálovú štúdiu LAMOŠ Róbert: Dokument
o činnosti Führer Begleit Brigade v Ardénach, 2 rkp. s.
– spracovanie posudku na materiálovú štúdiu BUČKA Peter: Telovýchova
a šport v Československej armáde v rokoch 1945 – 1948. 3 rkp. s.
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MEDIÁLNA PREZENTÁCIA A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
VHÚ BRATISLAVA ZA ROK 2010
PhDr. Igor BAKA, PhD.
– Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, Armádny magazín, relácia Plná poľná,
príspevok o konferencii mladých historikov o živote v Slovenskej republike
1939 – 945, 13. 4. 2010 (5 min.)
– STV 1, Televízne spravodajstvo, rozhovor na tému vojenské dejiny Slovenska –
stav výskumu, 13. 4. 2010 (5 min.)
– Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, Armádny magazín, relácia Plná poľná,
rozhovor o normalizácii čs. armády, 9. 6. 2010 (5 min.)
– STS Markíza, Televízne spravodajstvo, rozhovor na tému SNP, 29. 8. 2010
(5 min.)
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– STV 1, regionálne štúdio Banská Bystrica, rozhovor o knihe „SNP 1944“,
27. 2. 2010 (5 min.)
– Magnet Press Slovakia, rozhovor pre dokumentárny film o histórii slovenského letectva, 12. 3. 2010 (25 min)
– STV 2, diskusný večer k 65. výročiu oslobodenia Bratislavy a k návšteve
prezidenta Ruskej federácie na Slovensku, 1. 4. 2010 (25 min.)
– TV Zvezda Moskva, rozhovor k 65. výročiu oslobodenia Slovenska, 6. 4.
2010 (20 min.)
– STV 1, komentár počas slávnostného zhromaždenia na Slavíne pri príležitosti kladenia vencov prezidentmi SR a Ruskej federácie, priame vysielanie 7. 4.
2010 (10 min.)
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– STV 1, TA 3, Bratislavská televízia, Slovenský rozhlas, TASR – rozhovor
k otvoreniu výstavy „Oslobodenie“ v SNM v Bratislave, 7. 4. 2010 (10 min.)
– Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica, relácia Nočná pyramída, diskusia k 65. výročiu oslobodenia Slovenska, 20. 4. 2010, (30 min.)
– Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, rozhovor o účasti Slovákov v čs.
západnom odboji v rokoch 2. sv. vojny, 27. 4. 2010, (10 min.)
– TV Liptov, relácia Stolovanie s historikmi, beseda na tému Oslobodenie
Slovenska, 29. 4. 2010, (20 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, diskusia k 65.
výročiu oslobodenia Slovenska, 29. 4. 2010, (30 min.)
– TV JOJ, Televízne noviny, rozhovor o službe slovenských občanov nemeckej národnosti vo Waffen SS, 28.5.2010, 29. 5. 2010 (5 min.)
– prednáška Oslobodzovanie Slovenska 1944 – 1945 pre lektorov SNM, 19.
4. 2010 (90 min.)
– prednáška pri príležitosti 65. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska pre učiteľov dejepisu na základných školách, organizátor SNM,
26. 4. 2010 (90 min.)
– prednáška k problematike účasti Slovákov na bojiskách 2. svetovej vojny
pre žiakov stredných škôl, organizátori: Regrutačné stredisko Trnava, Občianske
združenie Delostrelec a OV SZPB Senica, 5. 5. 2010 (90 min.)
– prednáška 2. svetová vojna a Slováci v čs. zahraničnom odboji pre príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava, 14. 5. 2010 (150 min.)
– prednáška 2. svetová vojna a Slováci v čs. zahraničnom odboji pre príslušníkov vojenskej hudby Veliteľstva posádky Bratislava, 20. 5. 2010 (120 min.)
– prednáška Branný systém Slovenskej republiky 1939 – 1945 pre príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava, 18. 6. 2010 (150 min.)
– prednáška Branný systém Slovenskej republiky 1939 – 1945 pre príslušníkov vojenskej hudby Veliteľstva posádky Bratislava, 23. 6. 2010 (120 min.)
– TV JOJ, relácia Kriminoviny, rozhovor k SNP pri príležitosti 66. výročia, 28.
8. 2010 (3 min.)
– Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, Armádny magazín, relácia Plná poľná, rozhovor k Duklianskemu bojisku a jeho pamätníkom, 29. 9. 2010. (10 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 2, Regina B. Bystrica, relácia Zvony nad
krajinou, vstup na tému Boje vo Východných Karpatoch, 3.10. 2010 (3 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 2, Regina Košice, rozhovor pri príležitosti
66. výročia KDO, 6.10. 2010 (4 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, diskusia „Dukla
1944“, 5. 10. 2010 (20 min.)
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, beseda na tému Fašistické represálie na Slovensku na sklonku druhej svetovej vojny – 65. výročie bojov pri Cetuni, 27. 2. 2010 (10 min.)
– TV Liptov, relácia Stolovanie s historikmi, beseda na tému Oslobodenie Slovenska, 29. 4. 2010 (10 min.)
– Kultúrne centrum Stanica Žilina – Záriečie, panelová diskusia „Obete
a hrdinovia“, organizovaná obč. združením Truc sphérique (za účasti historikov I. Kamenca, M. Lacku, P. Štánskeho), 18. 11. 2010 (15 min.)
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pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– vystúpenie pri príležitosti 65. výročia oslobodenia Svidníka na slávnostnej
akadémii v Dome kultúry vo Svidníku 19. 1. 2010 (10 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 2, Regina, 22. 1. 2010, téma „VHÚ rekonštruoval pamiatky pod Duklou“, rozhovor s redaktorom M. Černým, 17,00 hod.
(5 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, 22. 1. 2010, téma „Rekonštrukcia múzea vo Svidníku“, rozhovor s redaktorom M. Černým, 09,12 – 09,17 hod. (5 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, 12. 4. 2010, téma „Zachráňme petržalské bunkre“, rozhovor s redaktorom M. Minárom (3 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, 29. 4. 2010,
beseda o oslobodzovaní Slovenska, rozhovor s redaktorom M. Minárom, 22,30 –
23,55 hod. (15 min.)
– TV Liptov, relácia Liptovské noviny, 8. 5. 2010, reportáž „Ústredné oslavy
k 65. výročiu ukončenia 2. sv. vojny v Liptovskom Mikuláši, vojnový cintorín HájNicovô“, rozhovor o historických bojových zástavách zo zbierkového fondu VHÚ
s redaktorkou H. Hájkovou, 19,07 – 19,10 hod. (3 min.)
– TV Patriot, 10. 5. 2010, reportáž „Z celoštátnych osláv 65. výročia dňa
víťazstva nad fašizmom“, rozhovor s redaktorkou R. Hájkovou, 18,05 – 18,08 hod.
(3 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 2, Regina, relácia Plná poľná, 12. 6.
2010, rozhovor o medzinárodnej vedeckej konferencii „Roky premien – Vojenstvo
na Slovensku 1969 – 1992“ v AOS v Liptovskom Mikuláši s redaktorkou P. Biháriovou, 17.15 – 17,17 hod. (2 min.)
– prednáška „Prejavy úcty generálovi M. R. Štefánikovi v občianskej spoločnosti a v brannej moci v rokoch 1919 – 1939“ na odbornom podujatí k 130. výročiu narodenia M. R. Štefánika, ktoré zorganizoval Trenčiansky samosprávny kraj
v priestoroch Kongresovej sály TSK 10. 6. 2010 (30 min.)
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, 5. 10. 2010,
rozhovor
beseda k 66. výročiu Karpatsko-Duklianskej operácie Slovenska,
s redaktorom M. Minárom, 22,30 – 23,55 hod. (15 min.);
– prednáška „Čs. zahraničný odboj a česko-slovenské légie 1914 – 1920“
pri príležitosti vernisáže výstavy „Československé légie 1914 – 1920“, ktorú zorganizovala Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s VHÚ Bratislava a Čs.
obcou legionárskou v Prahe 18. 10. 2010 (30 min.)
– Slovenská televízia – Jednotka, Správy STV, 16. 11. 2010, reportáž „Odhalili pomník Slovenským vojakom“, rozhovor s redaktorom P. Kalinským, 19,30
hod (0,5 min.)

Ing. Martin GABČO
– prednáška s ukážkami „Výzbroj československej armády a spôsob jej použitia“ pre žiakov Dopravnej akadémie Trenčín, 24. 6. 2010 (40 min.)
– praktický výklad „Zbierkové predmety a ich história“ pre A-report, 10. 8.
2010 (40 min.)
Drahomír HORNÁČEK
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, Slovenské piesky 2010, prezentácia
múzejnej vojenskej techniky VHM, 10. 9. 2010 (10 min.)
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Mgr. Vladimír HOSPODÁR
– STS Markíza, Prvé televízne noviny, rozhovor o Sviatku zosnulých
v súvislosti s padlými vojakmi pochovanými na Dukle a vo Svidníku, 3. 11. 2010
(1,5 min)
Mgr. Adrián LATTA
– STS Markíza, Prvé televízne noviny, rozhovor k zavedeniu kamerového systému v múzeu, 26. 1. 2010 (2 min.)
– odborný výklad v múzejných expozíciách pre delegáciu ZMOSu, 23. 3.
2010 (150 min.)
– odborný výklad v múzejných expozíciách pre delegáciu z Francúzskej
republiky a z Vologodskej oblasti Ruskej federácie, 21. 4. 2010 (180 min.)
– odborné výklady v múzejných expozíciách pre delegáciu veľvyslanectva USA na Slovensku s kadetmi z vojenských škôl USA, 22. 6. 2010 (360 min.)
Dr. Ján LICHNER
– prednáška s besedou „Vojenské a bojové tradície OS SR a vojenského
útvaru“ v rámci spoločensko-vedného seminára príslušníkov veliteľstva síl výcviku
a podpory v Trenčíne, 3. 2. 2010 (200 min)
Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
– Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, Armádny magazín, relácia Plná poľná“, rozhovor o národnostnej výstavbe ČSĽA, 9. 6. 2010 (10 min.).
Ing. Miloslav MIHÁLIK
– prezentácia Vojenského historického múzea v rámci pracovného stretnutia náčelníka GŠ OS SR s predstaviteľmi občianskych združení a mimovládnych
organizácií v Piešťanoch, 2. 6. 2010 ( 40 min.)
– regionálna TV Zobor, prezentácia VHM v rámci NLD, 29. 5. 2010 (5 min.);
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, Regina Bratislava, Armádny magazín,
relácia Plná poľná, prezentácia VHM v rámci NLD, 29. 5. 2010 (2 min.)
– prezentácia Vojenského historického múzea v kultúrnom stredisku Piešťany, 14. 5. 2010 (40 min.).
Dr. Imrich PURDEK

– prednáška na tému Vojenské dejiny Slovenska a zdroje tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava, 16.
4. 2010 (120 min.)
– prednáška na tému Vojenské dejiny Slovenska a zdroje tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre príslušníkov vojenskej hudby Veliteľstva posádky
Bratislava, 19. 4. 2010 (120 min.)
– prednáška na tému Vojenské dejiny Slovenska a zdroje tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre príslušníkov čestnej stráže Ozbrojených síl SR,
20. 4. 2010 (120 min.)
– prednáška na tému Slovensko a Slováci v období rokov 1918 – 1939 pre
príslušníkov Veliteľstva posádky Bratislava, 13. 5. 2010 (120 min.)
– prednáška na tému Slovensko a Slováci v období rokov 1918 – 1939 pre
príslušníkov vojenskej hudby Veliteľstva posádky Bratislava, 26. 5. 2010 (120
min.)
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– Slovenský rozhlas – Slovensko 2, Regina Bratislava, relácia Kvety pre neznámeho, projekt k 65. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, 8. 5. 2010 (20
min.)
– Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, Armádny magazín, rozhovor pri príležitosti vydania knihy „Vojenské misie“ na tému Význam účasti slovenských
vojakov vo vojenských misiách, 22. 9. 2010 (5 min.)
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– prednáška Vojna a mier v dejinách Bratislavy na Univerzite tretieho veku
Univerzity Komenského v Bratislave, 22. 1. 2010 (90 min.)
– prednáška Slováci v habsburskej armáde – aspekt etnicity a identity na
XLVI. letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia academica Slovaca v Bratislave, 3. 8. 2010 (60 min.);
– Slovenský rozhlas, relácia Historia magistra vitae, rozhovor na tému Vojsko a stále armády v dejinách Slovenska I., 8. 9. 2010 (60 min.)
– Slovenský rozhlas, relácia Historia magistra vitae, rozhovor na tému Vojsko
a stále armády v dejinách Slovenska II, 3. 11. 2010 (60 min.)
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.

– Slovenská televízia 1, relácia Profesionál, diskusia na tému Vznik a vývoj
VTNP v čs. armáde v 50. rokoch 20. storočia, 20. 5. 2010 (3 min)
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, Armádny magazín, relácia Plná poľná,
rozhovor na tému Zbrojná výroba v 70. rokoch 20. storočia, 15. 6. 2010 (3
min.)
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, téma „Oslobodenie Slovenska“, 29. 4. 2010 (20 min.)
Dr. Bc. Peter TURZA
– prednáška „Trofejné tanky nemeckého pôvodu vo výzbroji čs. armády po
roku 1945“, v rámci odborného seminára na TU v Trenčíne, 7. 5. 2010 (40 min.);
– prednáška „Výroba obrnenej techniky na Slovensku v rokoch 1950 až
1989“ pre verejnosť v rámci NLD, 29. 5. 2010 (40 min.)
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SÚHRNNÝ PREHĽAD
SPRACOVATEĽSKEJ, PUBLIKAČNEJ, PREDNÁŠKOVEJ
A INEJ VEDECKEJ , VÝSKUMNEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI PRACOVNÍKOV
VHÚ V OBLASTI VOJENSKEJ HISTÓRIE
ZA ROK 2010

P. č.

Druh
vedecko-výskumnej
a odbornej činnosti

Počet

Rozsah
(s., rkp. s., min.)

1.

Knižné publikácie (monografie)

6

1905 s.

2.

Spoluautorstvo na knižných publikáciách

10

147 s.

3.

Vedecké štúdie, odborné state a recenzie

32

544 s.

(z toho v zahraničí)

8

130 s.

Vedecké referáty a koreferáty

19

305 min.

(z toho v zahraničí)

6

70 min.

5.

Populárnovedné
a publicistické články

35

41 s.

6.

Mediálna prezentácia
a prednášková činnosť

72

3298 min.

7.

Rozhovor pre tlač

22

150 min.
34,5 rkp. s.

8.

Zostavovateľská činnosť,
vedecká apretácia textov

15

3078 rkp. s.

9.

Anotácie, správy

15

53,5 rkp. s.
+ 9 príloh

10.

Doktorandské, resp. rigorózne práce

-

11.

Podkladové materiály,
expertízy, posudky a pod.

173

545,5 rkp. s.
+19 príloh

12.

Výstavy (aj mobilné), múzejné expozície, výstavky
múzejných exponátov

16

-

13.

Počet nových
zbierkových predmetov

164

-

4.
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Výstupy vedeckých a výskumných pracovníkov VHÚ
v oblasti vojenskej histórie za rok 2010

Vedecko-výskumné výstupy

Počet

Monografie

6

Vedecké štúdie, odborné state
a recenzie

32

Kolektívne publikácie - spoluautorstvo

10

Počet vydaných čísiel
Informačného spravodaja

4

Vedecké zborníky VHÚ

2

Vedecké konferencie (sympóziá) VHÚ

2

Časopis Vojenská história

4

Účasť na zahraničných konferenciách
a sympóziách

7

Účasť na domácich konferenciách
a sympóziách

15

► ARCHÍVNA ČINNOSŤ
Vojenský historický archív (ďalej „VHA“) v roku 2010 plnil v súlade so svojou
odbornou pôsobnosťou nasledovné odborne úlohy.
Úloha: Predarchívna starostlivosť a odborný dohľad nad vyraďovacím konaním v rámci v rezortu MO SR.

Plnenie: VHA v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vykonával odborný dohľad nad vyraďovacím konaním registratúrnych
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záznamov vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre Trnava, ako aj vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS SR. K jednotlivým návrhom na vyradenie registratúrnych záznamov spracoval odborné posudky. Celý proces vyraďovania podliehal súhlasu odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR.
V priebehu roka 2010 bolo spracovaných:
a) Ing. Ondruš 311 odborných posudkov k návrhom na vyradenie
registratúrnych záznamov.
b) Mgr. Peter Kralčák 298 rozhodnutí o vyradení registratúrnych
záznamov, resp. odborných posudkov k návrhom na vyradenie
registratúrnych záznamov.
c) Bc. A. Gajdáčová 18 odborných posudkov k návrhom na vyradenie
registratúrnych záznamov (vojenských predpisov).
d) z. M. Špilová 8 odborných posudkov k návrhom na vyradenie
registratúrnych záznamov (vojenských predpisov).

Dovedna zamestnanci VHA v roku 2010 vybavili 635 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov.

Určení zamestnanci VHA okrem toho vykonali viacero osobných návštev na
jednotlivých pracoviskách administratívnej bezpečnosti v úradoch, útvaroch
a zariadeniach OS SR (VÚ 6335 Prešov, VÚ 1172 Prešov, VÚ 8838 Poprad, VHU
Bratislava, VOP Trenčín, VTU L. Mikuláš, 5. pŠU Žilina., VÚ 4977 Sliač, VÚ 8099
Martin, Letecké opravovne Banská Bystrica, Vojenská polícia Prešov, Vojenská
prokuratúra Prešov, Vojenské lesy a majetky Pliešovce, prevádzka Podolínec
a úrady a útvary v rámci OS SR..) Ing. M. Ondruš odborne posúdil návrhy registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov nasledovným organizáciám :
- Vojenské lesy a majetky (18 strán),
- Vojenské zdravotnícke zariadenia Piešťany, prevádzka Kúpeľný ústav
(52 strán),
- Vojenský opravárenský podnik Trenčín (8 strán).
Pri vyraďovaní registratúrnych záznamov bol zvláštny dôraz venovaný Stálej delegácii SR pri NATO v Bruseli, Výcvikovej základni mierových síl OSN v Nitre, jednotke KFOR v Kosove a ďalším jednotkám pôsobiacim na mierových misiách
v zahraničí. Okrem toho bolo telefonicky vykonaných viac ako 250 metodických
usmernení súvisiacich so spracovaním návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov. (hlavne Ing. Ondruš, prípadne Mgr. Kralčák, Ing. Krajčírovič ).
Úloha: Po ukončení vyraďovacieho konania prevziať archívne dokumenty
od vojenských útvarov a zariadení OS SR.

Plnenie : Vojenský historický archív prevzal po ukončení vyraďovacieho konania
v priebehu roka 2010 archívne dokumenty od nasledovných vojenských útvarov
a zariadení :
- Úrad právnych služieb
1 197 zväzkov
- Vojenské lesy a majetky, a.s. Pliešovce
77 škatúľ
2 škatule
- Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce
- 5. pluk špeciálneho určenia Žilina
27 škatúľ
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- Opravárenský prápor Martin
- Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín
- VHÚ Bratislava
- Vojenský opravárenský podnik Trenčín
- VÚ 3030 Zvolen
- VÚ 5728 Sklenné
- VÚ 4977 Sliač
- VÚ 5728 Rašov
- Vojenská obvodová prokuratúra Prešov
- VÚ 1172 Prešov
- VÚ 2215 Prešov
- VÚ 5728 Martin
- VÚ 5728 Moldava nad Bodvou
- Veliteľstvo posádky Bratislava
- Hlavná vojenská prokuratúra Bratislava
- VÚ 1042 Čereňany
- VÚ 8009 Martin

6 škatúľ
3 škatule
2 zväzky
1 zväzok
10 škatúľ
2 zväzkov
86 zväzkov
5 škatúľ
16 zväzkov, 4 knihy
3 škatule
8 škatúľ
5 škatúľ
1 škatuľa
43 zväzkov
12 zväzkov, 7 kníh
22 škatúľ
15 zväzkov

Na základe rozhodnutí o zrušení vojenských predpisov prevzal VHA od
vojenských útvarov a zariadení OS SR 65 ks vojenských predpisov.
Celkom v roku 2010 Vojenský historický archív prevzal od vojenských útvarov
a zariadení OS SR 92 škatúľ, 1 331 zväzkov a 11 kníh – nárast prevzatých
archívnych dokumentov v roku 2010 je viac ako 100 % oproti predchádzajúcemu
roku 2009.
Úloha: Prednášky na tému „Vyraďovanie a archivovanie v OS SR“ vo Vojenskej akadémii Liptovský Mikuláš – kurzy pracovníčok PAB

Plnenie: Určení pracovníci VHA vykonali prednášky na kurze pre pracovníkov pracovísk administratívnej bezpečnosti OS SR, ktorú organizuje Akadémia obrany OS
SR v Liptovskom Mikuláši pod záštitou Bezpečnostného úradu MO SR. Prednášky
pracovníkov archívu sa venovali téme „Vyraďovanie registratúrnych záznamov
a ich archivovanie v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Zároveň
bolo s vedením akadémie dohodnuté pokračovanie tejto lektorskej činnosti aj na
rok 2011.
Úloha: Archívne spracovávať vybrané archívne fondy a zbierky.
a) Archívne spracovávanie fondu „Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom“.

Úloha bola presunutá na rok 2011 vzhľadom na plnenie iných služobných úloh
(agenda, aktualizácia webovej stránky www.vhu.sk).
b) Archívne spracovanie fondu ,,Veliteľstvo 5. zboru“.

Vyhodnotenie úlohy: Ing. Krajčírovič spracoval 10 škatúľ archívneho fondu
a napísal 37 strán rukopisu inventára.
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c) Archívne spracovanie fondu ,,Krajská vojenská a ubytovacia správa
Banská Bystrica“.

Vyhodnotenie úlohy: Ing. Ondruš spracoval 16 škatúľ archívneho fondu
a napísal inventár v rozsahu 31 strán. Po redakčných úpravách bude inventár
vydaný.
d) Archívne spracovanie fondu ,,Krajská vojenská a ubytovacia správa
Prešov“.

Vyhodnotenie úlohy: Ing. Ondruš spracoval 13 škatúľ archívneho fondu
a napísal inventár v rozsahu 17 strán. Po redakčných úpravách bude inventár
vydaný.
e) Archívne spracovanie fondu ,,Krajská vojenská a ubytovacia správa
Bratislava“.

Vyhodnotenie úlohy: Ing. Ondruš spracoval 15 škatúľ archívneho fondu
a napísal 7 strán rukopisu inventára.
f) Archívne spracovávanie fondu „Veliteľstvo VI. zboru“.

Vyhodnotenie úlohy: z. Mg. J. Zaťková spracovala 20 škatúľ archívneho fondu
a napísala inventár v rozsahu 7 strán. Po redakčných úpravách bude inventár
vydaný.
g) Archívne spracovávanie fondu „Veliteľstvo 3. obvodu protilietadlovej obrany“.

Vyhodnotenie úlohy: z. Mg. Z. Šutaríková dokončila archívne spracovanie fondu v rozsahu 7 archívnych škatúľ a napísala inventár v rozsahu 36 strán. Inventár bude po redakčných úpravách vydaný.
h) Archívne spracovávanie fondu „Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica“.

Vyhodnotenie úlohy: z. Mgr. Z. Šutaríková spracovala 6 archívnych škatúľ,
z ktorých následne vypracúva menný register žiakov – absolventov Vojenského gymnázia SNP v rokoch 1953 – 1970.

i) Archívne spracovanie fondu ,,MNO SR 1939-45, fondové oddelenie spisy
obyčajné roky 1943-1944“.

Vyhodnotenie úlohy: Z dôvodu veľkého množstvu agendy a zabezpečovania
činnosti bádateľne VHA bol začiatok úlohy presunutý na rok 2011.
Úloha: Realizovať archívne služby žiadateľom z rezortu ministerstva
obrany a z radov civilnej verejnosti.
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a) Správne úkony pre fyzické a právnické osoby:
- z. Mgr. P. Kralčák spracoval písomné odpovede na 8 žiadostí
- z. Ing. P. Krajčírovič spracoval písomné odpovede na 35 žiadostí
- z. Ing. M. Ondruš spracoval písomné odpovede na 10 žiadostí
- z. Mgr. Jana Zaťková spracovala písomné odpovede na 5 žiadostí
- z. Mgr. Milena Balcová spracovala písomné odpovede na 87 žiadostí
- z. Bc. A. Gajdáčová spracovala písomné odpovede na 52 žiadostí
- do VA – CR Trnava bolo postúpených písomných 18 žiadostí
- elektronickou poštou bolo vybavených 227 žiadostí
- 7 faxových žiadostí
- vyraďovacie konanie 635
(Ing. M. Ondruš 311, Mgr. P. Kralčák 298, Bc. A. Gajdáčová 18, M. Špilová
8)

V roku 2010 sa vybavilo 1084 písomných žiadostí.
b) Konzultácie a obsluha v bádateľni
- počet návštev v bádateľni
- počet bádateľov (nárast fyzických osôb)
- počet predložených archívnych škatúľ

319
108
1 125

z toho:
Mgr. P. Kralčák - 8, Ing. P. Krajčírovič - 3, Ing. M. Ondruš - 32, Mgr. J. Zaťková
- 30, Bc. A. Gajdáčová - 419, Mgr. M. Balcová – 633.
- počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek

6 638

z toho:
Mgr. M. Balcová – 5 136, Bc. A. Gajdáčová – 1 497, Mgr. J. Zaťková – 2,
M. Špílová – 3.
c) Špeciálne zbierky
- počet návštev v špeciálnych zbierkach
- počet bádateľov (fyzických osôb)

44
18

Bádateľom boli poskytnuté súbory vojenskohistorických fotografií, vojenské
periodiká, vojenskoodborné a vojenskohistorické práce, mapy, spomienky
vojenských osôb a ďalšie materiály.
d) Fotoarchív
Počet vyhľadaných a predložených fotografií (pre vojenské útvary a zariadenia,
štátne organizácie a pre súkromné osoby).
Pozitívy:
Skeny :

0
714
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Z toho platená služba:

66

Využite fotografií:
•

1) Za účelom plnenia vedeckých úloh OVHV VHÚ boli naskenované
a popísané fotografie pre:
- PhDr. I. Baku, PhD.

14 ks

•

Za účelom reinštalácie expozície R VHA vybral a popísal 56 ks fotografií.

•

Za účelom reinštalácie expozície boli vybrané a naskenované fotografie pre:

-

pplk. Mgr. M. Čaplovič, PhD.
Mgr. V. Hospodára

66 ks
51 ks

•

Pre Vojenský historický archív Praha bolo naskenovaných 31 ks fotografií.

•

Za účelom výroby dokumentárneho filmu bolo pre potreby Slovenskej
televízie naskenovaných 85 ks fotografií mapujúcich vojenské dejiny
Slovenska v rokoch 1939 až 1945.

•

Pre personálny úrad OS SR bolo vybraných a popísaných 27 ks fotografií

•

Pre starostku Vyšného Komárnika bolo vybraných a naskenovaných 21 ks
fotografií venovaných budovaniu pamätníka padlých na Dukle.

•

Pre potreby Matice Slovenskej bolo vybraných a naskenovaných 25 ks
fotografií gen. Pulanicha.

•

Pre televíziu TA3 bolo vybraných a naskenovaných 32 ks fotografií
s tematikou Slovenského národného povstania.

b) Výber a vyhotovovanie pozitívov a negatívov získaných zbierkovou činnosťou pre VHA – z. Mgr. P. Kralčák a z. A. Gajdáčová.
0
25

Negatívy:
Skeny:

Za účelom vybavovania správnej agendy VHA z. Bc. A. Gajdáčová vyhľadala 140
ks osobných spisov vojakov a poddôstojníkov, 40 ks vojenských predpisov
a spätne založila 189 ks osobných spisov, 40 ks vojenských predpisov .
Za účelom vybavovania správnej agendy VHA z. Mgr. M. Balcová vyhľadala 182
ks osobných spisov vojakov a poddôstojníkov, 50 ks vojenských predpisov
a spätne založila 68 ks osobných spisov, 50 ks vojenských predpisov.
Za účelom vybavovania správnej agendy VHA Ing. P. Krajčírovič vyhľadal 1 osobný spis vojakov a poddôstojníkov a spätne založil 1 osobný spis .
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Za účelom vybavovania správnej agendy VHA z. Mgr. J. Zaťková vyhľadala 2 ks
vojenských predpisov a spätne založila 2 ks vojenských predpisov.
Za účelom vybavovania správnej agendy VHA z. M. Špilová vyhľadala 211 ks vojenských predpisov a služobných pomôcok a spätne založila 211 ks vojenských
predpisov a služobných pomôcok.
Pre potreby bádateľov a na plnenie správnych úkonov VHA bolo prekopírovaných 3 389 strán archívnych dokumentov. VHA za služby poskytované verejnosti
vybral sumu v celkovej výške 779,35 €.
Úloha: Trvale zabezpečovanie ochrany archívnych dokumentov a zbierok
Ochrana archívnych fondov a zbierok sa zabezpečuje v rámci existujúcich
finančných, materiálnych a personálnych možností VHA. Bc. A. Gajdáčová
priebežne sledovala a zapisovala hodnoty teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Na základe výsledkov meraní klimatických podmienok v depozitoch boli prijímané
bezprostredné opatrenia. Teplota a vlhkosť vzduchu v skladových priestoroch sa
udržiavali pravidelným vetraním.
Úloha: Ostatná činnosť
Plnenie:

Publikačná činnosť
a) Mgr. Peter Kralčák
Dokumenty a materiály:
Činnosť pracovných jednotiek slovenskej armády (1940). In: Vojenská história, roč. 14 , 2010, č. 3 ,
s. 109 – 121
Tab.: Výkon vybraných odborných činností VHA
Vybrané odborné činnosti VHA

Počet

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ)

107

Vypracované inventáre a katalógy

4/153

(počet titulov/počet strán)
Počet návštev v študovni / špeciálne zbierky

319/44

Počet vybavených žiadostí

1 084

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek
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1 125/6 638

► MÚZEJNÁ ČINNOSŤ
Akvizičná činnosť: smerovala k ďalšiemu rozširovaniu zbierkových fondov
VHM Piešťany. VHM v hodnotenom období získalo na základe zmlúv
o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu, darom a kúpou 164 ks múzejných predmetov v celkovej hodnote 327 752,27 €. Na základe zmlúv
o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu získalo 41 ks v hodnote 298
646,27 €, darom získalo 118 ks múzejných predmetov v hodnote 3 910 €, zámenou 2 ks v hodnote 12 000,-€. Z múzejnej evidencie boli z dôvodu zámeny vyradené 3 ks v hodnote 202 575,10 € . Na základe úlohového listu náčelníka GŠ OS
SR č. p.: ŠbLog-6-24/2009 bola vykonaná v mesiaci máj porada za účelom koordinácie prevozov múzejných predmetov z SNT Kežmarok, VU 5728 Moldava, útvarov a zariadení OS SR a STM Košice. VHM spracovalo podklady k prevozom
techniky pre jednotlivé zložky OS SR, ktoré sa podieľali na plnení úlohy. Zo strany
veliteľstva síl výcviku a podpory, ako hlavného garanta, nebola úloha realizovaná,
čo mohlo mať za následok jej nesplnenie. Na základe listu riaditeľa Vojenského
historického ústavu Bratislava, v ktorom informoval NGŠ OS SR o problémoch
s plnením jeho nariadenia, bola zvolaná porada zodpovedných funkcionárov GŠ
SR a VHÚ Bratislava. Výsledkom bola dohoda o vykonaní prevozov s dôrazom na
prevoz múzejných predmetov uložených v SNT Kežmarok z dôvodov zrušenia
útvaru k 31. 12. 2010, VÚ 5728 Moldava, VÚ 5728 Martin a AOS L. Mikuláš. Úloha
v zmysle záverov z porady bola splnená 17. 12. 2010. K tomuto dňu v spolupráci
s OS SR bolo prevezených 21 ks veľkorozmernej techniky a 1 ks leteckej techniky.
V akvizičnej činnosti pokračoval výber techniky od útvarov a zariadení, na
ktorú boli cestou UIA MO SR spracované zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu. K 31. 12. 2010 z 15 podpísaných zmlúv bolo zrealizovaných 12 a ďalšie
4 budú zrealizované na základe ich platnosti v prvej polovici roku 2011. Na základe zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu vykonali pracovníci múzea prevozy leteckého materiálu z posádky Kuchyňa, Nemecká, Rašov. Okrem toho boli
vykonané prevozy z posádok Poprad, Nemšová Moldava, Prešov, AOS L. Mikuláš
a Ružomberok.
Spracovávanie múzejných fondov do elektronickej podoby:
V priebehu roka boli postupne do elektronickej podoby prepísané prírastkové knihy Múzejného oddelenia Piešťany. Spolu 168 návrhov na nadobudnutie
zbierkových predmetov bolo spracovaných v elektronickej forme v programe
Word. V jednotlivých zbierkach bolo urobených viac ako 1 470 digitálnych fotografií zbierkových predmetov. V druhej polovici roka 2010 sa 7 pracovníkov múzejného oddelenia Piešťany a jeden pracovník múzejného oddelenia Svidník zúčastnili
základného školenia pre elektronické spracovávanie a evidenciu múzejných zbierok (ESEZ). Tým sa vytvorili v múzejnom oddelení Piešťany základné predpoklady
pre elektronické spracovávanie a evidenciu múzejných zbierok (ESEZ) v programe
odporúčanom Slovenským národným múzeom. V múzejnom oddelení Svidník je
potrebné zabezpečiť v náhradnom termíne školenie dokumentátorky z dôvodov
zápisov do chronologickej evidencie 1. stupňa a následné spracovávanie katalogizačných lístkov v 2. stupňovej evidencii. Plánované školenie v mesiaci december
bolo zo strany organizátora zrušené.
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Ochrana zbierkových predmetov:
V hodnotenom období pracovníci Vojenského historického múzea v súlade
so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
a ustanoveniami § 13 zákona vykonali odbornú ochranu 1320 ks múzejných
predmetov. Pracovníci múzejného oddelenia Piešťany v úzkej súčinnosti s klubom
vojenskej histórie ČSĽA vykonali odborné ošetrenie a renováciu OT-81O (replika
HKL 6P), spojazdnenie tanku ŽS-55, BPsV "Svatava", tanku T-72 M1, odpaľovacieho zariadenia 9K-79 "Točka", vozidla GAZ SPR-1, OT-64A a sfunkčnenie motora 152 mm ShKH "DANA". Doplnili prevádzkové kvapaliny u 152 mm ShKH
"DANA", VPV na podvozku BVP-1, OT-62, a tanku T-54M. Vykonali tiež prekonzerváciu a obnovu náterov BVP-2, BVP "Búrka-III", VPV na podvozku BVP-1,
BRDM-2 s odpaľovacím zariadením 9P-133, bojového vozidla 9A34 na podvozku
MTLB. V rámci opráv vykonali opravu elektroinštalácie OT-64A, "Búrka-III", opravu
hydraulického systému BVP-2, opravu prevodovky PV3S tankovej dielne TPD-82
AM, opravu hydraulického systému VPV na podvozku BVP-1. V rámci príprav 4.
NLD a otvorenia sezóny sa vykonalo ošetrenie 61 ks kolesovej, pásovej a obrnenej techniky a 11 ks leteckej techniky.
Pre účely natáčania celovečerného filmu “Konfident” boli pripravené
a ošetrené nasledujúce múzejné exponáty:
- GAZ-66 SRKR - výmena 2 kusov pneumatík, kontrola a sfunkčnenie motora,
oprava a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia
a brzdovej sústavy vozidla,
- ZIL-157 rádiolokátor P-15 - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava a údržba
elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy vozidla, celková renovácia vrchného náteru, oprava prídavnej elektrocentrály,
- ZIL-157 trenažér 9F66 - kontrola motora, oprava a údržba elektroinštalácie,
kontrola palivovej sústavy, kontrola olejovej sústavy, kontrola riadenia
a brzdovej sústavy vozidla, celková renovácia vrchného náteru,
- ZIL-157 zo systému VOZDUCH - kontrola motora, oprava a údržba elektroinštalácie, kontrola palivovej sústavy, kontrola olejovej sústavy, kontrola riadenia
a brzdovej sústavy vozidla, celková renovácia vrchného náteru,
- ZIL-157 skriňová nadstavba (bez určenia) - kontrola motora, oprava a údržba
elektroinštalácie, kontrola palivovej sústavy, kontrola olejovej sústavy, kontrola
riadenia a brzdovej sústavy vozidla, celková renovácia vrchného náteru,
- OT-65 CHV FUG - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy vozidla, celková renovácia vrchného náteru, kompletná renovácia chladiacej sústavy, výmena potrubí, výmena ohrievača oleja, výmena tesniacich spojov potrubí,
- ZIL-130 so svetlometom APM-90 - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava
a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia
a brzdovej sústavy vozidla, celková renovácia vrchného náteru, výmena
pneumatiky,
- GAZ-52 s nadstavbou UPG-250 - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava
a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia
a brzdovej sústavy vozidla, celková renovácia vrchného náteru, výmena 2 kusov pneumatík,
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-

GAZ-52 s nadstavbou UPG-250 - kontrola motora, oprava a údržba elektroinštalácie, kontrola palivovej sústavy, kontrola olejovej sústavy, kontrola riadenia
a brzdovej sústavy vozidla, renovácia vrchného náteru,
UAZ-452 s nadstavbou TOPO pripojovača - kontrola a sfunkčnenie motora,
oprava a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia
a brzdovej sústavy vozidla, renovácia vrchného náteru,
BTR-60 s nadstavbou PU-12 - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava a údržba
elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy vozidla.

Okrem veľkorozmernej techniky boli na natáčanie zapožičané múzejné
predmety zo zbierky spojovací a výstrojný materiál.
Na účely prezentácie Vojenského historického ústavu boli v úzkej spolupráci s KVH ČSĽA na zabezpečenie akcie “Slovenské piesky 2010” pripravené
a ošetrené nasledujúce múzejné exponáty:
9K79 TOČKA odpaľovacie zariadenie rakiet 9M79 na podvozku BAZ - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy,
olejovej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy vozidla,
T-72 M1 stredný tank - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy
vozidla,
SPR-1 zariadenie 1L21 na iniciáciu delostreleckých granátov s rádiovým zapaľovaním - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava a údržba elektroinštalácie,
palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy vozidla, renovácia vrchného náteru,
PV3S pojazdná tanková dielňa - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava
a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia
a brzdovej sústavy vozidla, oprava prevodového ústrojenstva vozidla, výmena
4 kusov pneumatík,
BVP pojazdné hlásne zariadenie BÚRKA-III - kontrola a sfunkčnenie motora,
oprava a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, hydraulickej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy vozidla,
OT-65 CH (FUG) - kontrola a sfunkčnenie motora, oprava a údržba elektroinštalácie, palivovej sústavy, olejovej sústavy, riadenia a brzdovej sústavy vozidla, čistenie interiéru pred natáčaním relácie pre TV Markíza “Modré z neba”,
Základné ošetrenie a uloženie na zimné obdobie spojené s doplnením prevádzkových kvapalín bolo vykonané na múzejnej technike :
- 9K79 TOČKA odpaľovacie zariadenie rakiet 9M79 na podvozku BAZ,
- ZIL-157 rádiolokátor P-15,
- OT-64 A stredný kolesový obrnený transportér,
- ATS delostrelecký ťahač,
- VPV vyslobodzovacie vozidlo (BVP),
- MU-90 mínový ukladač (BVP),
- BÚRKA-III pojazdné hlásne zariadenie (BVP),
- SNAR strelecký rádiolokátor (MTLB) oprava elektroinštalácie, oprava
poškodenia mechanického a elektrického ovládania veže a antény,
- BVP 1 ks veliteľské a štábne vozidlo (BVP),
- BPsV bojové prieskumné vozidlo (BVP),
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BVP-1 bojové vozidlo pechoty,
BVP-2 bojové vozidlo pechoty,
OT-90 stredný obrnený transportér,
SPR-1 zariadenie 1L21 na iniciáciu delostreleckých granátov s rádiovým
zapaľovaním,
OT-65 CH FUG.

Na účely prezentácie Vojenského historického ústavu na rekonštrukciách
historických bojov „Oslobodenie Košíc“, „Slovenské piesky 2010“, „Oslobodenie
Bratislavy“, „Ukážka bojov v Slovenskom národnom povstaní o Dobrú Nivu“ pracovníci múzea vykonali ošetrenie 2 ks techniky spojené s ich spojazdnením
s dôrazom na riadenie, prevodovú a motorovú časť. V rámci ošetrenia a ochrany
zbierkových predmetov pracovníci múzejného oddelenia Piešťany ošetrili
a prekonzervovali 180 ks palných a chladných zbraní, 25 ks streliva a náloživa, 38
ks spojovacieho materiálu, 35 ks optiky. Vyčistené bolo tiež 350 ks výstroja.
V súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. a s ustanoveniami § 6 ods. 3 zákona prešlo revíziou a fyzickou inventarizáciou 1592 ks múzejných predmetov s dôrazom na zbierky pištole, chladné zbrane, pušky, spojovaciu techniku, optiku, strelivo a náloživo, bojové zástavy,
ženijný, chemický, proviantný a výstrojný materiál.
Z dôvodu zatvorenia stálej expozície vo Svidníku pracovníci múzea vykonali
roztriedenie a uloženie trojrozmerných exponátov z hlavnej expozície do jednotlivých depozitárov. Bola vyrobená fotodokumentácia a spracovaný popis ich celkového stavu a následné pridelenie ich pôvodných prírastkových čísel.
Múzejným oddelením Svidník bol zabezpečený prevoz zbierkového fondu
nálezov a munície z priestorov „Vyhliadkovej veže“ do novovytvorených depozitárnych priestorov v hlavnej budove. Pokračovalo spracovávanie zoznamov jednotlivých zbierkových predmetov, ktoré boli porovnávané s knihou prírastkov a uložené
v jednotlivých depozitároch.
V rámci reinštalácie stálej expozície bol vykonaný výber exponátov zo
zbierkových fondov a následne vykonaná identifikácia a popisy jednotlivých múzejných predmetov. Dovedna bolo ošetrených 400 ks múzejných predmetov zo
zbierok chladných a palných zbraní, streliva a náloživa a výstrojného materiálu.
Pre potreby reinštalovanej expozície bolo vykonané ošetrenie 30 ks zbierkových
predmetov zo zbierky uniforiem, 82 ks palných zbraní, 45 ks streliva a náloživa, 3
ks veľkých trojrozmerných múzejných predmetov - sovietsky 45 mm protitankový
kanón vz. 42, sovietsky 82 mm mínomet a sovietsky 12,7 mm guľomet DŠK vz.38.
Expozičná a výstavná činnosť:
V múzejnom oddelení Svidník bola dňa 19. apríla 2010 zatvorená stála expozícia z dôvodu reinštalácie, ktorá bola realizovaná v priebehu roka 2010
s predpokladom otvorenia novej expozície v prvej polovici roka 2011.
Múzejné oddelenie Piešťany dňa 15. 5. 2010 o 15. 00 h v rámci „Noci múzeí“ po prvýkrát v tejto múzejnej sezóne sprístupnilo širokej verejnosti reinštalovanú expozíciu „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ s možnosťou vstupu pre
návštevníkov do časti leteckej a obrnenej techniky. Viac ako 800 návštevníkov
vzhliadlo expozíciu nielen za „denného“ svetla, ale aj za atraktívneho nočného
osvetlenia, čo pomohlo priaznivcom vojenskej techniky umocniť ich zážitok.
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Otvorenie múzejnej sezóny vo Vojenskom historickom múzeu sa uskutočnilo 29. mája 2010. Priaznivci vojenskej histórie, ktorí prijali pozvanie organizátorov
slávnostného otvorenia novej múzejnej sezóny, si prezreli reinštalovanú expozíciu
„Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Okrem toho boli verejnosti predstavené aj nové exponáty, BÚRKA III, SPR-1, 9K79 TOČKA, 9P133 BRDM a PRAGA
A-150, ktoré za uplynulé obdobie obohatili zbierky múzea. Pod dohľadom pracovníkov múzea boli v spolupráci so Strednou odbornou školou letecko-technickou
Trenčín sprístupnené kabíny lietadiel Su-22, MiG-21 L-29 Delfín a vrtuľníka Mi-24.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., štátny tajomník MO SR Ing. Daniel Duchoň a ďalší pozvaní hostia.
V novo zrekonštruovaných priestoroch prístavku hangáru H-1 bola verejnosti sprístupnená výstava o čs. letcoch pod názvom „ Slováci v Royal Air Force
/PER ARDUA AD ASTRA/“ a výstava „Na strane víťazov – v službách demokracie“.
V dňoch 29. a 30 júna sa na letisku v Piešťanoch sa už štvrtý rok konali
Národné letecké dni „Dni národnej hrdosti“. VHÚ-VHM Piešťany, sa podieľalo na
príprave NLD a aj na samotnom priebehu vystavovaním 5 exponátov leteckej
techniky (MiG-21, Su-22 UM3K, Mi-8PPA a Mi-24D, L-29) na statickej ukážke lietadiel. Na ploche letiska pracovníci múzea v spolupráci s Klubom vojenskej histórie ČSĽA pripravili pre návštevníkov statické ukážky pásovej, kolesovej
a delostreleckej techniky. Návštevníkom bolo predvedené bojové vozidlo pechoty
BVP-2, BRDM-2 s odpaľovacím zariadením 9P-133, obrnený transportér OT-64,
stredný tank T-72, bojové vozidlo BPsV na podvozku BVP-1, 122 mm samohybná
húfnica DANA, ženijný stroj ŽS-55, muničné vozidlo na podvozku PV3S, 130 mm
raketomet vz.70, terénny automobil T-813, 122 mm húfnica D-30, a 30 mm PLDvK
vz.53. V rámci národných leteckých dní bola sprístupnená i výstavka palných
zbraní z obdobia II. sv. vojny, ktorú si návštevníci mohli prezrieť v stane Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika.
V mesiaci september sa uskutočnil 4. ročník „Dňa ozbrojených zložiek
s deťmi“ pre základné školy piešťanského regiónu, ktorý bol organizovaný pod
záštitou ministra obrany v spolupráci s mestom Piešťany. Akciu slávnostne otvoril
minister obrany SR Ľ. GALKO, ktorý v príhovore vyzdvihol skutočnosť, že takéto
akcie vytvárajú pozitívny vzťah k ozbrojeným silám. Viac ako 1 500 návštevníkov
akcie so záujmom sledovalo vystúpenie Čestnej stráže ozbrojených síl, ukážky
práce kynológov so služobnými psami, zásah obrnencov so štítmi, lukostrelcov,
historický šerm, ako aj ukážky práce vojenskej polície.
Po ukončení sezóny pracovníci múzejného oddelenia Piešťany začali s reinštaláciou expozície hangáru č.1 z dôvodu doplnenia leteckej časti o nové múzejné predmety a zámenu niektorých predmetov, ukončenie ktorej sa predpokladá
do otvorenia novej sezóny.

Výstavy:
Výstavy vlastné:
„Slováci v Royal Air Force /PER ARDUA AD ASTRA/“, výstava dokumentuje
pôsobenie slovenských vojakov v československých leteckých jednotkách
v Anglicku počas 2. svetovej vojny.
„Na strane víťazov – v službách demokracie“. Prvá časť výstavy dokumentuje
pôsobenie slovenských vojakov v československých jednotkách a počas SNP
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na strane víťazných mocností v priebehu 2. svetovej vojny. Druhá séria fotografií je venovaná pôsobeniu vojakov Ozbrojených síl SR v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu od roku 1993 po súčasnosť.
„M. R. Štefánik vojak - politik – astronóm“ – výstava v Mo VHM Svidník.
„Frontová umelecká fotografia vojnového fotografa“ – výstava v Mo VHM
Svidník

Vlastné výstavy v priestoroch expozície iných múzeí:
Výstava „Výzbroj a výstroj československej armády v rokoch 1945 –1992“ sa
uskutočnila v priestoroch areálu Budatínskeho hradu Považského múzea
v Žiline. Cieľom výstavy bolo priblížiť návštevníkom časť histórie vyzbrojovania čs. armády po skončení 2. sv. vojny. Keďže Žilina sa po roku 1945 stala
posádkovým mestom a v priebehu vývoja čs. armády sa tu vystriedalo viacero
útvarov a vojenských škôl, výstava ponúkla aj exponáty z tohto regiónu, ako
napríklad bojovú zástavu niekdajšieho Intendačného učilišťa v Žiline, výstroj
žiakov a poslucháčov vojenských škôl, ako i zbrane, zavedené do výzbroje
čs. armády, ktoré sa využívali na vojenských školách. Pre žiakov základných
a stredných škôl mesta Žilina bol v rámci výstavy pripravený Deň prezentácie
Vojenského múzea v Piešťanoch, počas ktorého návštevníci uvideli ukážky
manipulácie so zbraňami, ako aj filmy z obdobia bojov na Dukle či SNP.
Výstava „Nie sú neznámi hrdinovia, sú len hrdinovia bez mien“ v priestoroch
Domu kultúry v Bytči bola venovaná bytčianskemu rodákovi generálmajorovi
Ivanovi Ottovi Schwarzovi, ktorý v období 2. svetovej vojny bojoval v radoch
Royal Air Force proti fašistickému Nemecku. Výstavu otvoril náčelník GŠ OS
SR spolu s generálmajorom vo výslužbe Ivanom O. Schwarzom. Spoločná
výstava s mestským úradom v Bytči bola verejnosti prístupná v období od 19.
5. do 4. 6. 2010.
Výstava „Oslobodenie Slovenska“ bola verejnosti sprístupnená od 7. 4. do 30.
6. 2010. Umiestnená bola vo výstavných priestoroch Slovenského národného
múzea v Bratislave. Výstava sa u návštevníkov stretla s veľkým záujmom a
pozitívnym ohlasom, o čom okrem počtu návštevníkov svedčia aj zápisy v
knihe návštev. Súčasťou sprievodných akcií k výstave bolo stretnutie pedagógov základných a stredných škôl s kurátorom výstavy doc. PhDr. Jozefom
Bystrickým, CSc. s akcentom na využitie výstavy ako doplnku výučby dejepisu. Pre žiakov 1. – 6. ročníkov ZŠ bol pripravený vzdelávací program „Ľudia
a vojna“ v trvaní cca 60 minút a pre žiakov 7. – 9. ročníkov ZŠ, ako aj žiakov
stredných škôl, vzdelávací program „Oslobodenie“ v trvaní cca 60 min. Spoločná výstava s Múzeom Slovenského národného povstania Banská Bystrica
a Vojenským historickým ústavom Bratislava bola doplnená o unikátne exponáty Centrálneho múzea Veľkej vlasteneckej vojny v Moskve.
Výstava „Dargov 1944-45 svedectvo o bojoch v Slánskych vrchoch“
s využitím exponátov VHM sa uskutočnila vo výstavných priestoroch Galérie
Bašta v Košiciach.
„Pri príležitosti 65. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia
Slovenska“ sa v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch uskutočnila
spoločná výstava s VHÚ, ktorá bola širokej verejnosti prístupná od 13. mája
do 4. septembra 2010.
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Výstavy prevzaté:
Krátkodobé výstavky:
„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ pri príležitosti 4 národných leteckých dní
v priestoroch letiska Piešťany,
„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ v rámci medzinárodného seminára „História špeciálnej techniky“ organizovaný Univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne na fakulte špeciálnej techniky,
„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ pri príležitosti výročia založenia útvaru v Nemšovej,
„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ pri príležitosti výročia založenia útvaru 1037 Martin,
„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ pri príležitosti výročia založenia útvaru 8009 Martin,
„M. R. Štefánik vojak - politik – astronóm“ – výstava Žiar nad Hronom.
Výskumná činnosť:
V rámci výskumnej činnosti pracovníci múzea pokračovali v plnení vedeckovýskumných úloh v súlade s Ročným vykonávacím plánom vedeckej a výskumnej
činnosti VHÚ na rok 2010.
Výskumná činnosť ako jedna zo základných múzejných aktivít Vojenského historického múzea Piešťany si kládla za cieľ sprostredkúvať poznatky o získaných
zbierkových predmetoch, predovšetkým informácie obsiahnuté v samotných zbierkových predmetoch a písomnostiach, prípadne inak zdokumentované historické
informácie. Pracovníci múzea pokračovali v spracovávaní návrhov o zaradení
múzejných predmetov do zbierok, v spracovávaní podkladových materiálov.
V rámci zasadaní Komisie pre tvorbu zbierok, bolo celkovo schválených 146 podkladových návrhov do 1. -stupňovej evidencie. Ďalej sa spracovávali podklady do
2.-stupňovej evidencie, do pripravovaného sprievodcu po múzeu a v neposlednom
rade do katalógu.
Na základe skutočnosti že, VHM v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o
múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. plní úlohu ústredného informačného,
metodického, koordinačného, vzdelávacieho centra pre múzejnú činnosť v oblasti
svojej špecializácie, oslovilo z tohto dôvodu, cestou R VHÚ, múzeá na Slovensku
s cieľom získať prehľad o zbierkových predmetoch svojej špecializácie uložených
v sústave múzeí Slovenskej republiky. Získané údaje budú využité pri neskoršom
odbornom spracovaní prehľadu militárií na Slovensku a spracovávané na ďalšie
využitie pre potreby Vojenského historického ústavu Bratislava.
Vedecký projekt „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“ Kód
vedeckého projektu: IV/4/09-11, Termín plnenia: január 2009 – december 2011, sa
zo strany spracovateľov priebežne plní (Mgr. Adrián LATTA – 20 hesiel a Ján
LICHNER – 9 hesiel osobností).
Edičná a publikačná činnosť:
V rámci publikačnej činnosti bolo k 30.6.2010 publikovaných 12 článkov týkajúcich
sa múzejných predmetov VHM Piešťany v rozsahu 1 rkp. s. text a 1 s. fotodokumentácia. Okrem toho sa pracovníci múzea podieľali na spracovaní propagačných
materiálov o VHM.

V regionálnych novinách boli zverejnené tieto články:
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- Nitrianske noviny (AGROKOMPLEX) – 20. augusta 2010 prezentácia Vojenského historického múzea Piešťany, D. Hornáček
- Slovenský rozhlas (Slovenské piesky 2010) – prezentácia Vojenského historického múzea Piešťany, D. Hornáček
- A – REPORT (SLOVENSKÉ PIESKY 2010) – 10. augusta 2010 prezentácia Vojenského historického múzea Piešťany, D. Hornáček
- „Kamerovým systémom proti vandalom“, In: Podduklianske novinky, 1. 2. 2010 –
Mgr. A. Latta;
- „Pamiatky pod Duklou ničia vandali“, In: Prešovský Korzár, 12. 2. 2010 – Mgr. A.
Latta;
PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ:

Špecializované a odborné výklady v expozíciách:
Špecializované a odborné výklady vo Svidníku:
- pre delegáciu novovymenovaného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Kuznecova Pavla s manželkou na VV na Dukle a na cintoríne pri Pamätníku 1. ČSAZ,
- pre OV SZPB udeľovanie vyznamenaní pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny príslušníkom odboja v priestoroch hlavnej expozície VHM MO Svidník,
- pre delegáciu veľvyslanectva USA na Slovensku a kadetov z vojenských škôl
USA,
- pre delegáciu VÚC Prešov s predstaviteľmi departementu Hautes-Pyrénées
z regiónu Midi-Pyrénées Francúzskej republiky a s predstaviteľmi Vologodskej
oblasti Ruskej federácie.
Špecializované a odborné výklady v Piešťanoch:
- pre delegáciu Ministerstva obrany Českej republiky, vedenú námestníkom ministra obrany ČR pre zahraničie Janom FULÍKOM,
- v rámci pracovného stretnutia Náčelníka GŠ OS SR s predstaviteľmi občianskych združení a mimovládnych organizácií,
- pre delegáciu riaditeľa NBÚ Slovenskej republiky,
- pre MO SR so sprievodom v rámci Dňa ozbrojených zložiek,
- pre absolventov kurzu pyrotechnikov.
Osobitné prezentačné akcie a programy pri rôznych príležitostiach:
-„Noc múzeí“ - nočná prehliadka múzea – v rámci medzinárodného projektu,
- otvorenie sezóny vo VHM Piešťany statické ukážky múzejnej techniky tank T-72,
BURKA III, MiG-21F, Mi-8 PPA, OT-64A, OT-65, L-29, BVP-1.
- 4. národné letecké dni v Piešťanoch (5 ks letecká technika, 14 ks kolesová
a pásová technika a 30 ks ručných palných zbraní),
- rekonštrukcia dobových bojov o oslobodenie Bratislavy v apríli 1945 ,
- rekonštrukcia bojov o Košice, organizovaná Klubom vojenskej histórie Košice
(replika polopásového obrneného transportéru HKL 6c)
- rekonštrukcia dobových bojov v SNP o Zvolenskú Slatinu, organizovaná SNM B.
Bystrica,
- ukážka zbraní a techniky pri príležitosti 15. výročia vzniku 11. mechanizovaného
práporu – práporu okamžitej reakcie Martin v priestoroch kasární SNP Martin za
účasti NGŠ OS SR generála Ľubomíra Bulíka, veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Jána Salaganiča a ďalších predstaviteľov silových zložiek, spoločenského života,
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- ukážka zbraní a techniky pri príležitosti 15. výročia vzniku opravárenského práporu v priestoroch kasární Martin – Podháj,
- ukážka zbraní a techniky pri príležitosti výročia vzniku útvaru 9944 v posádke
Nemšová.
Propagačné dynamické ukážky múzejnej vojenskej techniky:
• V rámci podujatia „Noc múzeí“;
• pri príležitosti 4. národných leteckých dní v Piešťanoch;
• v rámci akcie „Deň ozbrojených zložiek“.
ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ:

Pracovníci múzea v Piešťanoch poskytovali odbornú metodickú pomoc
pri zriaďovaní Sieni cti a slávy v útvaroch a zariadeniach OS SR. Vykonávali konzultačnú a poradenskú činnosť pre záujmové združenia, kluby vojenskej histórie,
inštitúcie a jednotlivcov k problematike vojenstva a výzbroje armády.
Pracovníci múzea vo Svidníku pripravili v rámci projektu „Škola v múzeu“
pre žiakov základných a stredných škôl prednášky a besedy k 65. výročiu oslobodenia mesta Svidník, 65. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.
Komisia na tvorbu zbierok

Komisia na tvorbu zbierok sa schádzala pravidelne podľa schváleného
harmonogramu. Na svojich 9 zasadaniach schválila návrhy zmlúv o výpožičke,
nájomných zmlúv, ako i návrhy na vyradenie zbierkových predmetov
a spracovanie zámenných zmlúv. V hodnotenom období bolo spracovaných
a podpísaných 36 výpožičných zmlúv. Z toho 5 krátkodobých, 11 dlhodobých
s múzeami a obcami a 20 s útvarmi a zariadeniami. Komisia schválila dva návrhy
na vyradenie zbierkových predmetov z dôvodu zámeny. Dovedna bolo vyradených
6 múzejných predmetov. S občianskymi združeniami boli spracované
a podpísané tri zmluvy na prenájom a jeden dodatok k zmluve. Ďalej bolo spracovaných a zrealizovaných šesť darovacích zmlúv a dve zámenné zmluvy. Zo zámenných zmlúv nebola do konca roku 2010 realizovaná zámena s múzeom
v Kopřivnici z dôvodu vybavovania prevozných povolení. Komisia na tvorbu zbierok prerokovala 148 návrhov (102 Piešťany a 46 Svidník) na nadobudnutie a zaradenie zbierkových predmetov a odporučila ich prijatie do zbierok VHM. Súčasne u všetkých stanovila ich múzejnú hodnotu.
Iné akcie:

Dňa 20. apríla 2010 navštívila expozíciu VHÚ – Vojenského historického
múzea Piešťany delegácia Ministerstva obrany Českej republiky vedená námestníkom ministra obrany pre zahraničie Janom FULÍKOM. Členom delegácie boli
ďalej Aleš KNÍŽEK – riaditeľ VHÚ Praha a genmjr. Jirí JANČÍK pridelenec obrany
ČR v SR. Delegáciu na letisku v Piešťanoch privítal riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý ich sprevádzal aj
expozíciou múzea.
Dňa 2. júna 2010 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch uskutočnilo pracovné stretnutie náčelníka generálneho štábu ozbrojených
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síl SR s predstaviteľmi občianskych združení a mimovládnych organizácií. Pracovné stretnutie viedol zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl SR
generálporučík Ing. Peter Gajdoš. V rámci programu stretnutia sa predstavitelia
občianskych združení a mimovládnych organizácii oboznámili s prioritami náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl SR na rok 2010, ako aj s aktuálnym dianím
v ozbrojených silách SR. Zároveň sa oboznámili aj s pôsobnosťou, úlohami a výsledkami práce hostiteľa akcie – Vojenského historického ústavu Bratislava. Generálporučík Ing. Peter Gajdoš po týchto informáciách zodpovedal otázky predstaviteľov občianskych združení a mimovládnych organizácií. Na záver pracovného
stretnutia si hostia so záujmom prezreli expozíciu Vojenského historického múzea
v Piešťanoch.
V mesiaci jún 2010 navštívila expozíciu Vojenského historického múzea v
Piešťanoch delegácia riaditeľa NBÚ Slovenskej republiky spolu s delegáciou NBÚ
Českej republiky. Hostia so záujmom prezreli expozíciu Vojenského historického
múzea v Piešťanoch a v neformálnej debate sa zaujímali o problematiku materiálneho, ekonomického a personálneho zabezpečenie činnosti múzea.
V rámci ukážok historických bojov s klubmi vojenskej histórie sa pracovníci
múzea z múzejnou technikou zúčastnili 1. mája 2010 ukážky bojov o Košice a 8.
mája o oslobodenie Bratislavy. V mesiaci september bojov o Dobrú Nivu počas
SNP.
V rámci pietnej spomienky k 65.výročiu oslobodenia Slovenska a konca 2.
svetovej vojny, ktorá sa konala na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši bolo
zapožičaných 15 replík bojových zástav zo zbierky VHM.
V dňoch 9.8. – 15.8. 2010 sa múzeum v úzkej spolupráci s KVH ČSĽA zúčastnilo a podieľalo na organizačnom zabezpečení druhého ročníka akcie „Slovenské piesky 2010“, konanej pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky
vo VVP Záhorie. Minister obrany SR si so svojím sprievodom prezrel vojenský tábor KVH ČSĽA ručné palné zbrane, pásové vozidlo GAZ SPR-1, Búrka - III, odpaľovacie zariadenie 9K79 TOČKA, tank T-72, obrnený transportér OT-65 Ch
a tankovú pojazdnú dielňu TPDA 82M na podvozku PV3S. Súčasťou tejto akcie
bolo i natáčanie televíznej relácie televízie Markíza „ Modré z neba“ na ktorom sa
podieľali pracovníci múzea v spolupráci s KVH ČSĽA s múzejnou technikou OT65Ch.
Minister obrany Ľubomír GALKO, ktorý sa zúčastnil na 2. ročníku podujatia
„Slovenské piesky 2010“ poďakoval združeniu Slovenské piesky ako
i pracovníkom múzea a KVH ČSĽA za nadšenie a osobný prínos pri zabezpečení
tejto akcie a najmä zabezpečení múzejnej techniky na túto akciu, ako i na tvorbe
relácie televízie Markíza „Modré z neba“. Uvedenú akciu navštívilo vyše 6 000
návštevníkov a dovedna sa jej zúčastnilo okolo 300 účastníkov so 150 kusmi historických vojenských vozidiel a stovkami kusov autentickej výzbroje a výstroja,,
pričom okrem Slovenska pricestovali účastníci z Česka, Bulharska a Talianska, z
Rakúska a dokonca z Veľkej Británie.
V dňoch 19. – 22. augusta 2010 sa múzeum prezentovalo na ročníku 8. výstavy
vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov „Regióny Slovenska 2010“, ktorá
sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre v rámci 37. ročníka medzinárodnej
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Návštevníci sa mohli
oboznámiť s múzejnými predmetmi zo zbierok Vojenského historického múzea v
Piešťanoch. Prostredníctvom vystavených publikácií mali tiež možnosť spoznať
časť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti pracovníkov Vojenského historického
ústavu Bratislava.
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Tab.: Výkon odbornej správy zbierkových predmetov

Výkon odbornej správy zbierkových predmetov

Počet

Nadobudnutie zbierkových predmetov

164

Chronologická evidencia – 1. stupeň

164

Katalogizácia – 2. stupeň

0

Vyradenie múzejných predmetov

3

Ošetrovanie zbierkových predmetov

1320

z toho:
- repasácia veľkorozmerných zbierkových predmetov

14

- oprava, prekonzervácia a spojazdenie veľkorozmernej techniky

109

- ošetrovanie kolesovej a ostatnej múzejnej techniky

137

- prekonzervácia malorozmerných predmetov

1060

z toho:
- palné zbrane

362

- strelivo, náloživo

92

- výstrojný materiál

410

- iné

196

Tab. Návštevnosť expozícií / výstav VHM
Pracoviská VHM

Počet návštevníkov

Expozícia VHM v Piešťanoch,
z toho platiacich

12 562
915

Akcie zamerané na prezentáciu múzea

5 000

Expozícia múzejného oddelenia vo Svidníku,
z toho platiacich

456
167

Vyhliadková veža Dukla,
z toho platiacich

9 901
3 963

Informačné stredisko Dukla

120

Spolu,
z toho platiacich

28 039
5 045

z toho:
4. národné letecké dni
Otvorenie sezón
Noc múzeí
Deň ozbrojených zložiek

cca 3 000 návštevníkov
cca 2 000 návštevníkov
800 návštevníkov
1 500 návštevníkov
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Tab.: Výstavy a kultúrno-spoločenské podujatia VHM
Podujatia / akcie

Počet

Stále expozície

4

Dlhodobé výstavy

1

Krátkodobé tematické výstavy

4

Kultúrno-spoločenské podujatia

20

Spolu

29

EXPOZÍCIE :
•
•
•
•
•

expozícia VHM v Piešťanoch Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992,
expozícia VHM vo Svidníku Dejiny vojenstva na východnom Slovensku,
expozícia Informačné stredisko Dukla,
expozícia VHM v prírodnom areáli Dukla – Údolie smrti,
vonkajšia expozícia techniky vo Svidníku.

KRÁTKODOBÉ TEMATICKÉ VÝSTAVY mimo VHM:

„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“
„ Nie sú neznámi hrdinovia, sú len hrdinovia bez mien“

3 800 návštevníkov
3 800 návštevníkov

AKCIE mimo objektov VHM:

Košice – rekonštrukcia bojov
Bratislava – rekonštrukcia bojov
Žilina
SNM Bratislava
Dobrá Niva – rekonštrukcia bojov
Slovenské piesky
Agrokomplex Nitra

7 500 návštevníkov
5 700 návštevníkov
1 000 návštevníkov
1 000 návštevníkov
3 000 návštevníkov
6 000 návštevníkov
cca 15 000 návštevníkov

► ZAHRANIČNÉ AKTIVITY
V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení VHÚ na rok 2010
sa v hodnotenom období uskutočnilo 30 zahraničných pracovných ciest do piatich
štátov Európy (Česká republika, Maďarská republika, Spolková republika Rakúsko, Poľská republika, Holandsko), na ktorých sa zúčastnilo 17 osôb – príslušníkov, resp. zamestnancov VHÚ.
V rámci bilaterálnej spolupráce bola vykonaná jedna zahraničná aktivita:
zahraničná pracovná cesta do Prahy za účelom rozvoja spolupráce s VÚA Praha
(22. – 24. 9. 2010) za účelom rozvoja spolupráce v oblasti vojenského archívnictva. Realizovaná zahraničná aktivita splnila svoj cieľ a napomohla ďalšiemu
rozvoju spolupráce v oblasti vojenskej historickej vedy a výskumu.
V rámci plnenia vedeckých projektov a úloh schválených v Ročnom vykonávacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti na rok 2010 sa za účelom výskumu
v zahraničných archívoch realizovalo osemnásť zahraničných pracovných ciest

70

do troch európskych krajín (Česká republika, Maďarská republika, Spolková
republika Rakúsko). Výsledky výskumu v zahraničných archívoch budú využité
pri plnení vedeckých úloh určených v plánoch vedecko-výskumnej, spracovateľskej a publikačnej činnosti na roky 2010 – 2014. Získané slovacikálne militárie
obohatia fondy a zbierky VHA Bratislava.
Tab.: Výskum v zahraničných archívoch

ZAMERANIE VEDECKÉHO VÝSKUMU
(číslo a názov vedeckého projektu)

VII/3/10-11
„Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska, II. zv.“

Štát

Počet
ZPC

Počet
osôb

MR

1

1

ČR

1

1

RAK

1

1

IV/4/09-11
„Vojenské osobnosti v dejinách Slovenska 1939 - 1945“

ČR

8

15

MR

1

1

VIII/3/08-15
„Vojenské dejiny Slovenska VII. zväzok“

ČR

6

4

18

23

S PO L U

Riaditeľ VHÚ vykonal v rámci plánu zahraničných aktivít, časti účasť na konferenciách a sympóziách, zahraničnú pracovnú cestu do Amsterdamu, kde sa
v dňoch 30. 8. – 3. 9. 2010 zúčastnil na XXXVI. kongrese Medzinárodnej komisie
pre vojenskú históriu (International Commission of Military History – ICMH). Ďalej
sa v súlade s predmetnou časťou plánu zahraničných aktivít zúčastnil na 33. zasadnutí česko-slovenskej komisie historikov v Českom Těšíne (Česká republika),
ako aj na pracovnom zasadaní Rady Národního muzea v Prahe.
Vedeckí pracovníci VHÚ sa aktívne zúčastnili na medzinárodných vedeckých
konferenciách vo Varšave (Poľská republika) – Mgr. Marek Meško, M.A., PhD.
na 10. konferencii Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu (MHWG) Konzorcia
obranných akadémií a štúdií PzM; v Budapešti (Maďarská republika) – doc. PhDr.
Vladimír Segeš, PhD.; v Poľskej republike – v Rzeszówe – doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.; v Krakove – doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.; v Holandsku – Amsterdame – doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.na XXXVI. kongrese Medzinárodnej
komisie pre vojenskú históriu (International Commission of Military History –
ICMH).
Dr. Imrich Purdek sa ako člen medzivládnej komisie pre vojnové hroby
zúčastnil VII. zasadnutia Spoločnej medzivládnej slovensko-českej komisie
pre starostlivosť o vojnové hroby v Prahe (Česká republika) a expertných rokovaní
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky
o vojnových hroboch a pamätných miestach v Budapešti (Maďarská republika).
PhDr. Pavol Šimunič, CSc. sa ako člen medzivládnej komisie pre vojnové hroby
zúčastnil expertných rokovaní k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a Maďarskej republiky o vojnových hroboch a pamätných miestach v Budapešti
(Maďarská republika).
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2010
VHÚ v roku 2010 plnil úlohy v rámci svojej pôsobnosti v podmienkach
pretrvávajúceho nedostatku rozpočtových prostriedkov, ktoré dlhodobo nevytvárajú dostatočné podmienky na komplexné plnenie plánovaných úloh ústavu,
a to najmä v oblasti rutinnej a štandardnej údržby a ostatných tovarov a služieb.
Rozpis záväzných ukazovateľov primeraným spôsobom nezohľadňoval nevyhnutné náklady na postupné sprevádzkovanie objektov určených na užívanie VHM,
ako aj na ochranu a revitalizáciu kultúrnych pamiatok a vojnových cintorínov
v správe VHÚ. Činnosť VHÚ taktiež nepriaznivo ovplyvňoval aj nedostatočný počet odborných zamestnancov, predovšetkým vo VHM a VHA.
VHÚ aj v roku 2010, napriek uvedenej nepriaznivej skutočnosti, úspešne
zabezpečoval rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy plnením plánovaných
vedeckých projektov a úloh. V hodnotenom období nadviazal na úspechy dosiahnuté pri prezentovaní a sprístupňovaní dosiahnutých výsledkov prostredníctvom
publikačnej činnosti a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
VHÚ, resp. jeho archívne pracovisko v Bratislave, v plnom rozsahu poskytoval archívne služby a plnil ostatné odborné úlohy vyplývajúce z jeho pôsobnosti,
čím zabezpečoval rozvoj vojenského archívnictva v súlade so zákonom
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V oblasti múzejnej činnosti pokračoval v spolupráci s ozbrojenými silami SR
podľa plánu prevozu predmetov múzejnej hodnoty z útvarov a zariadení OS SR,
ktoré VHÚ získal na základe zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu. Plnenie úloh vyplývajúcich pre VHM zo strategických cieľov návrhu stratégie rozvoja
múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011 výrazne negatívne ovplyvňuje
skutočnosť, že sa do rozpočtu VHÚ na ich realizáciu v roku 2010 nepodarilo presadiť ich finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa.
Napriek pretrvávajúcemu dlhodobému nedostatku rozpočtových prostriedkov sa podarilo v roku 2010 skvalitniť pracovné podmienky pre príslušníkov
a zamestnancov VHÚ, ako aj podmienky pre domácich aj zahraničných návštevníkov v expozíciách VHM v Piešťanoch a Svidníku, ako aj bádateľov v priestoroch
študovne VHA Bratislava.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV VHÚ
Rezort ministerstva obrany – ústredný orgán štátnej správy Ministerstvo
obrany SR: rozvoj vojenskej historickej vedy, rozvoj medzinárodnej spolupráce
v oblasti vojenskej historickej vedy, vojenského archívnictva a múzejníctva;
odborná ochrana a využívanie národného kultúrneho dedičstva; expertízy, vojensko-historické analýzy, odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam, k zapožičaniu bojových zástav vojenským útvarom a vojenským zväzkom, k zapožičaniu historických názvov
a čestných názvov vojenským útvarom a vojenským zväzkom, návrhy rozkazov
ministra obrany na priznanie znakov vojenským útvarom, školám, ústavom
a zariadeniam rezortu ministerstva obrany, návrhy príhovorov a prejavov
k historickým výročiam, vojenská symbolika, publikačná činnosť...;
Ozbrojené sily Slovenskej republiky: publikačná činnosť, prednášky, vojenskohistorické služby a iné druhy výstupov na podporu rozvoja vzdelávania a výchovy;
odborná metodická a materiálna pomoc vojenským telesám v oblasti práce
s vojenskými tradíciami;
Štátne orgány, inštitúcie, organizácie z iných rezortov: najmä Ministerstvo
vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo zahraničných vecí (zastupiteľské úrady v zahraničí), Ministerstvo školstva a kultúry SR: posudková
a expertízna činnosť, odborné poradenstvo (medzinárodné dohody o vojnových
hroboch, odškodňovanie, rehabilitácie ...), opisy z archívnych dokumentov a výpisy z nich, odborné stanoviská pre potreby súdov, prokuratúr a vyšetrovateľov
(vojnové represálie, vojnové zločiny ...), referáty, prednášky ...,
Odborná a laická verejnosť: sprístupňovanie najnovších poznatkov vojenskej
historickej vedy prostredníctvom publikačnej činnosti (syntézy, monografie, zborníky, odborný vojensko-historický časopis, štúdie, články), seminárov, konferencií,
prednášok, výstav, poskytovania archívnych a knižničných služieb.
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