VÝROČNÁ SPRÁVA
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU
ZA ROK 2011
verejný odpočet sa uskutoční 16. mája 2012 v zasadačke VHÚ o 10.00 hod.

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

Vojenský historický ústav

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:

mjr. Mgr. Adrián TOMISKIN *

Riaditeľ VHA:

Mgr. Peter KRALČÁK

Vedúca skupiny finančného
zabezpečenia VHÚ:

Mária MINÁRIKOVÁ

Vedúci oddelenia logistického
zabezpečenia a služieb VHÚ:
* - od 1. mája 2011

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 („O 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
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Vojenský historický ústav (“VHÚ”) 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

Múzejné oddelenie
Piešťany

Múzejné oddelenie
Svidník

* Riaditeľstvo VHÚ Bratislava:
•
•
•
•
•

vedúci starší dôstojník – špecialista VHÚ
samostatný referent – technik BOZP VHÚ
odborný referent (VS) VHÚ
oddelenie logistického zabezpečenia a služieb VHÚ
skupina finančného zabezpečenia VHÚ

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
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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 v znení neskorších predpisov a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových
hroboch v znení neskorších predpisov.
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,
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● spracovania odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov
národného boja za oslobodenie,
● 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 vojenskohistorický
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
VHA je v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (“VHA”):
● 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. 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 MO SR spisové
fondy a celky po uplynutí príslušnej lehoty uloženia, uskutočňuje dohľad nad
vyraďovacím konaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve –
centrálnej registratúre MO SR 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
VHM 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 VHM 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,
● zabezpečovanie základnej ochrany národných kultúrnych pamiatok vojnových
cintorínov s pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, kultúrnej pamiatky v Tokajíku
a objektov areálu VHM v zmysle vyhlášky č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zákona č. 130/2005 Z. z.
o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

2.3 STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ
Priority:
► rozvíjať VHÚ ako inštitúciu efektívne integrujúcu špecializované
vojenskohistorické pracoviská rezortu ministerstva obrany 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;
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► v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov v podmienkach VHM usilovať sa
o splnenie strategických cieľov; stratégiu rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej
republike do roku 2011, pokračovať vo výstavbe VHM tak, aby svojím kultúrnovzdelávacím 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
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,
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► 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.

4.

ČINNOSTI VHÚ A JEHO NÁKLADY

VHÚ 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;
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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 spoluprácu 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
(Military History Working Group - MHWG), pôsobiacej pod záštitou Konzorcia
obranných akadémií a inštitútov bezpečnostných štúdií 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 vojensko-historické služby, konzultačná činnosť.

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,
stále múzejne 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 VHÚ na realizáciu činnosti v rámci jeho pôsobnosti, ako vedeckovýskumného, archívneho a múzejného zariadenia Ministerstva obrany SR
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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:

2,66
61,9

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

2,7
61,6

Tab. Prehľad dočasnej práceneschopnosti profesionálnych vojakov:
Počet poberateľov / počet dní

Doba práceneschopnosti
Práceneschopnosť do 10 dní

1/13

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

1/15

Práceneschopnosť nad 21 dní

0

Tab. Prehľad dočasnej práceneschopnosti zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme:
Počet poberateľov / počet dní

Doba práceneschopnosti
Práceneschopnosť do 10 dní

4/23

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

6/83

Práceneschopnosť nad 21 dní

5/223

5.1.2
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2011,
ktorý bol VHÚ pridelený sekciou finančného manažmentu Ministerstva obrany SR
(„SEFIM MO SR“)
V

PRÍJMY SPOLU

€

9 960

VÝDAVKY SPOLU

1 184 977

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 184 977

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

11

553 774

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

215 615

3.Tovary a ostatné služby /630/

396 604

4.Bežné transfery /640/

18 984

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

0

5.1.3 Rozpočtové opatrenia
V priebehu roka 2011 bolo vykonaných šestnásť rozpočtových opatrení,
z toho desať rozpočtových opatrení zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, čím sa
bežné výdavky RO VHÚ v roku 2011 navŕšili takto:
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

V

€

- v kategórii 610 – zvýšenie o sumu

94 821

- v kategórii 620 – zvýšenie o sumu

19 165

- v kategórii 630 – zvýšenie o sumu

165 196

- v kategórii 640 – zníženie o sumu

9 676

- v kategórii 700 – zvýšenie o sumu

3 500

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

PRÍJMY SPOLU

€

9 960

VÝDAVKY SPOLU

1 457 983

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 454 483

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

648 595

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

234 780

3.Tovary a ostatné služby /630/

561 800

4.Bežné transfery /640/

9 380

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

3 500

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ
Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2011 na 139,5 %, ako plánovaný
príjem rozpočtovej kapitoly. Trend príjmov s dosiahnutou skutočnosťou bol v roku
2011 v porovnaní s rokom 2010 klesajúci.
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Tab. Príjmy RO VHÚ za rok 2011

Plánovaný
príjem
€

Upravený
príjem
€

Skutočný
príjem
€

zo skutočného príjmu

Plnenie

9.960

9.960

13.898,3

139,5

(%)

Vykazované nedaňové príjmy obsahujú príjmy zo vstupného do expozícií
Vojenského historického múzea v Piešťanoch a Svidníku, prenájmu nebytových
a bytových priestorov, kopírovacích prác, z prenájmu zbierkových predmetov.
5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ
Výdavky RO VHÚ za rok 2011 boli čerpané na 99,7 %. Čerpanie bežných
rozpočtových výdavkov za rok 2011 bolo vyššie oproti predchádzajúcemu roku
cca o 6,9 %. Trend vývoja je však klesajúci, ktorý je spôsobený nižšími
pridelenými rozpočtovými prostriedkami o 119.979,- € v kategórii (630), než v roku
2010.
Vývoj čerpania kapitálových výdavkov v roku 2011, v porovnaní s rokom
2010, mal klesajúci trend. Suma rozpočtových prostriedkov v účtovnom roku 2011
bola o 13.000, - € nižšia, než v roku 2010.
5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie
Tab. Výdavky spolu /600 + 700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

1 184 977

1 457 983

1 454 279

3 704

Zostatok

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

122,7

99,7

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

553 774

648 595

648 094

501

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

117

99,9

Tab. Poistné a príspevok NÚP /620/ - v €
Schválený
rozpočet
215 615

Upravený
rozpočet

Čerpanie

234 780

234 773

Zostatok

7

13

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

108,9

100

Tab. Cestovné výdavky /631/ - v €
Schválený
rozpočet
16 400

Upravený
rozpočet

Čerpanie

16 150

Zostatok

15 923

227

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

97,09

98,6

Čerpanie: Z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské pracovné cesty sumu
vo výške 6 883,- € 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 8 532,- €, príspevok – návšteva rodiny prof. vojaka 508,- € (cestovné).

Tab. Energie, voda /632/ - v €
Schválený
rozpočet
183 100

Upravený
rozpočet
156 299

Čerpanie

Zostatok

156 013

286

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

85,2

99,8

Čerpanie: Vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 116 711,50 €, voda 14 033,- €,
poštové a telekomunikačné služby 25 268,- €.

Tab. Materiál a služby /633/ - v €
Schválený
rozpočet
44 386

Upravený
rozpočet

Čerpanie

40 696

40 121

Zostatok

575

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

90,4

98,6

Čerpanie: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup: softvéru – 1350,- €, všeobecný materiál –
25 545,- €, knihy – časopisy – 3 486,- €, výpočtová technika – 5 260,- €, prevádzkové stroje –
2 760,- €, pracovné odevy – 497,- €, reprezentačné výdavky 26,- €.

Tab. Dopravné /634/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

14 977

20 041

19 919

Zostatok

122

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

132,99

99,39

Čerpanie: palivo, mazivá, oleje – 13 953,- €; servis a údržba – 5 902,- €, prepravné – 54,- €;
známky, poplatky – 10,- €.
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Tab. Rutinná a štandardná údržba /635/ - v €
Schválený
rozpočet
19 069

Upravený
rozpočet
200 133

Čerpanie

Zostatok

199 962

171

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

1 048,60

99,91

V rámci rutinnej a štandardnej údržby boli v hodnotenom období vykonané tieto
práce:
Bratislava – objekt VHÚ, Krajná 27
Realizované práce

Fakturovaná cena

Oprava vonkajšieho osvetlenia VHÚ Bratislava

3 406,12 €

Oprava kamerového systému VHÚ Bratislava

606,08 €

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

Fakturovaná cena

Oprava strechy budov č. 11 a 12 VHM Piešťany

3 215,06 €

Výmena okien, dverí, oprava miestnosti FOO budovy s. č. 440
Vojenského historického múzea Piešťany

17 349,56 €

Oprava strechy hangáru č. 2, hangáru č. 3 (letisko ) VHM
Piešťany

23 900,72 €

Oprava elektroinštalácie hangáru č.3 (letisko) VHM Piešťany

3 801,60 €

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

Výmena okennej steny VHM – centrálna expozícia Svidník

8 894,82 €

Oprava strechy objektu VHM vo Svidníku

74 416,76 €

Oprava hornej terasy a strechy na Vyhliadkovej veži Dukla

10 999,56 €

Oprava dažďových zvodov a plechových vrát do trafostanice
na Vyhliadkovej veži Dukla

1 413,60 €

Oprava strechy VHM Svidník

500, - €

Oprava balkóna na budove expozície VHM Svidník

3 189,60 €

Výmena okien a vstupných dverí VHM Svidník

23 759,40 €

Oprava elektroinštalácie VHM Svidník

22 125,07 €
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Tab. Nájomné za prenájom /636/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

100

71

upravený

29

71

Čerpanie: rozpočtové prostriedky sa použili na prenájom dopravných prostriedkov.

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

128 381

126 617

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

1 764

98,6

Čerpanie: všeobecné služby (revízie ÚK, elektroinštalácie, EPS) – 39 739,- €, poplatky banke,
notárske – 267,- €, stravovanie zamestnancov – 23 910,- €, tvorba sociálneho fondu – 8 057,- €,
časopis Vojenská história – autorská odmena za príspevky – 8 005,- €, školenia zamestnancov
VHÚ – 510,- €, poplatok za daň za nehnuteľnosti RO VHÚ v sume – 31 362,- €, poplatok
zdravotníckym zariadeniam 66,- €, odmeny na základe dohôd 14 701,- €.

Tab. Bežné transfery /640/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

18 984

9 308

9 288

Zostatok
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Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

48,9

99,8

Čerpanie: odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku – 1 882,- €, vyplatené
nemocenské dávky zamestnancom vo výške – 2 389,- €, príspevok na bývanie profesionálnych
vojakov - 4 248,- €, poplatok za členstvo v zahraničných organizáciách (C.I.H.M) – 522,- €, členský
príspevok Zväzu múzeí na Slovensku 68,- €, čistenie uniforiem prof. vojakov - príspevok 179,- €.

Tab. Čerpanie kapitálových výdavkov /700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

3 500

3 500

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

0

Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na nákup zbierkových predmetov pre VHM.
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Tab.: Majetok v správe RO VHÚ so stavom k 31. 12. 2011
DRUH MAJETKU

HODNOTA
(v obst. cenách € )

Pozemky

4 293 629

Stavby

13 921 524

Samostatne hnuteľné veci

336 079

Dopravné prostriedky

197 045

Softvér

3 359

Umelecké predmety

762

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:
- knižničný majetok 97 980,45 €
- múzejný majetok 107 498 148,08 €
- archívny majetok 182 704,80 €

Záver:
Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2011 boli vynaložené
na plnenie úloh rozpočtovej organizácie na základe plánu hlavných úloh,
hospodárne, efektívne a splnili svoj účel.

VÝVOJ ROZPOČTU VHÚ V EURÁCH
(2003 – 2011)
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schválený

900 318

936 931

1 100 577

1 358 394

1 388 534

1 618 236

1 861 315

1 279 206

1184977

upravený

1 066 487

1 411 239

1 639 314

1 694 151

1 658 998

1 684 027

1 727 842

1 590 412

1457983

schválený
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upravený

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1. PERSONÁLNA PRÁCA

VÝVOJ TABUĽKOVÝCH POČTOV VHÚ
(2003 – 2011)
74 78 75 79 77 79 77 80

63
57

6
2003

65 62 65
61 64 62

46 50

4
2004

4

4
2005

2006

2
2007

zamestnanci

3

3

3

3

2008

2009

2010

2011

PV

spolu

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ
(bez FOO)

5
16

6

13

Do 30

31-40

27

41-50

51-60

Nad 60

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 2011 mjr. Ing. Maroš Mikluš,
PhD., VSD - Š VHÚ.
Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme, 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.
Na základe personálneho rozkazu č. 83 minister obrany SR ustanovil dňom
1. 5. 2011 mjr. Mgr. Adriána Tomiskina do funkcie riaditeľ VHM Piešťany VHÚ
Bratislava.
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6.1.2. Personálna práca so zamestnancami
Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období 4 pracovné zmluvy a 5 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. Gabriel Blaško od 1. 6. 2011, múzejné oddelenie Svidník VHM
VHÚ,
z. Mgr. Zuzana Šutaríková, od 1. 6. 2011, archívno-dokumentačné
oddelenie VHA VHÚ,
z. Marián Grešlík, od 1. 11. 2011, múzejné oddelenie Svidník VHM
VHÚ,
z. Jozef Miklovič, od 1. 12. 2011, oddelenie logistického zabezpečenia
a služieb VHÚ.

V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava
nasledovní zamestnanci:
-

z. Elena Kostíková, skončila pracovný pomer vo VHÚ dňom 30. 4. 2011
podľa § 60 ZP,
z. Slavomíra Rybárová, skončila pracovný pomer vo VHÚ dňom
13. 5. 2011 podľa § 60 ZP,
z. Pavol Butta, skončil pracovný pomer vo VHÚ dňom 31. 10. 2011
podľa § 60 ZP,
z. Mgr. Adrián Latta, skončil pracovný pomer vo VHÚ dňom 30. 11. 2011
podľa § 60 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 VHÚ zvyšovali svoje vzdelanie
rôznymi formami štúdia. Prevažujúcou formou bolo absolvovanie odborných
kurzov a školení. Bc. Andree Gajdáčovej bol po ukončení II. stupňa VŠ udelený
titul Mgr.

19

Vedecké, vedecko-akademické tituly,
pedagogické hodnosti

2
doc.
12
PhD./CSc.
7
PhDr.
3
RSDr.
7
Ing.
14

Mgr.
3
Bc.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2011
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 (1968 – 1992). Aktívne sa zúčastniť
na 11. medzinárodnej vedeckej konferencii Pracovnej skupiny vojenskej histórie
Partnerstva za mier Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií
v Belehrade (Srbsko).
Vyhodnotenie: Prioritným v plnení hlavných úloh v roku 2011 v oblasti vedeckovýskumnej činnosti bolo pokračovanie vo vojenskohistorickom výskume
a vedeckom spracovávaní vojenských dejín Slovenska so zameraním na VII.
zväzok Vojenských dejín Slovenska, s využitím záverov medzinárodnej vedeckej
konferencie v Liptovskom Mikuláši, ako aj prameňov k Vojenským dejinám
Slovenska a ďalších aktivít smerujúcich do celej oblasti vojenskej historiografie.
V nadväznosti na uvedené vedeckí, vedecko-výskumní a výskumní pracovníci
VHÚ pokračovali v plnení aj ďalších plánovaných vedeckých projektov a hlavných
vedeckých úloh stanovených Ročným vykonávacím plánom vedeckej a výskumnej
činnosti pre oblasť vojenskej histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva VHÚ
na rok 2011.
Osobitná pozornosť bola venovaná rozvíjaniu medzinárodnej vedeckej
spolupráce s prioritným zameraním na bilaterálnu spoluprácu s partnerskými
ústavmi v zahraničí a multilaterálnu spoluprácu v rámci Pracovnej skupiny štúdií
euro-atlantických konfliktov Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných
štúdií Partnerstva za mier. VHÚ sa aktívne zúčastnil na 11. medzinárodnej
vedeckej konferencii Pracovnej skupiny vojenskej histórie v Belehrade (Srbsko),
kde Mgr. Peter Chorvát, PhD. predniesol referát spracovaný Dr. Imrichom
Purdekom na tému: Slováci a Ozbrojené sily Slovenskej republiky v mierových
misiách na Balkáne 1993 – 2010.
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7.2 Ďalšie úlohy plnené v roku 2011
► VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Popri úlohách hodnotených v časti pojednávajúcej o plnení hlavných úloh
VHÚ v roku 2011 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 (I/3/09-11) „Vojenstvo na Slovensku, 1968 – 1989“,
spracovanie vedeckej štúdie „K počiatkom normalizácie v ČSĽA (s dôrazom na
Slovensko“ do pripravovaného zborníka 20 rkp. s. Projekt splnený;
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
heuristickej základne pre vypracovanie 12 hesiel osobností, kompletné
spracovanie ich hesiel. Projekt splnený;
− 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 Bratislava, VA-CR MO SR Trnava, VÚA-VHA
Praha, NA Praha, spracovanie 40 strán podkladového materiálu k problematike
„Československá vojenská pomoc Líbyi v 70. rokoch 20. storočia“.). Projekt sa
plní podľa plánu.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
− vedecký projekt (II/3/09-13) „Boje 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
na slovenskom úseku východného frontu 1944 – 1945“, štúdium literatúry,
archívny výskum, príprava publikácie o bojoch vo Východných Karpatoch
v r. 1944. Čiastkový výstup - monografia Od priesmyku Predeal po Kurovské
sedlo, Boje vo Východných Karpatoch v r. 1944. Bratislava : VHÚ, 2011. Projekt
sa plní podľa plánu;
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), archívny výskum, spracovávanie hesiel (spracovaných
60 hesiel, 85 s.). Projekt bol splnený.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
− vedecký projekt (IV/2/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
(biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie heuristickej
základne pre vypracovanie, archívny výskum, spracovávanie hesiel. Projekt bol
splnený.
Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
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1945“ (biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
heuristickej základne pre vypracovanie, archívny výskum, spracovávanie hesiel.
Projekt bol splnený;
– vedecký projekt (VIII/3/08-13) „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“
VII. zv. Pokračuje fáza zhromažďovania a priebežného spracovávania archívnych
materiálov. Archívny výskum realizovaný vo VÚA–VHA Praha a VA-CR MO SR
Trnava. Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), (výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
heuristickej základne pre vypracovanie 17 hesiel osobností, 22 rpk. s.). Projekt
bol splnený.
Dr. Imrich PURDEK
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
heuristickej základne pre vypracovanie, archívny výskum, spracovávanie hesiel 15 hesiel, 17 rkp. s.). Projekt bol splnený.
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– vedecký projekt VII/3/10-11 „Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska
I/2.” (preklady, edičné spracovávanie dokumentov a textácia úvodných štúdií,
perexov a poznámok k edičnému výstupu dokumentov v rokoch 1000 – 1387).
Projekt bol splnený.
Mgr. Mária STANOVÁ
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), (archívny výskum, zhromažďovanie podkladov,
spracované 4 heslá, 8 rkp. s.). Projekt bol splnený.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– vedecký projekt VII/3/10-11 „Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska
I/2.” (prieskum pramenných edícií, edičné spracovávanie dokumentov). Projekt
bol splnený;
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), (prieskum, štúdium archívnych materiálov a literatúry
k jednotlivým osobnostiam, spracovanie 8 biografických hesiel, 7 rkp. s.). Projekt
bol splnený.
PhDr. Pavol ŠIMUNIČ, CSc.
– vedecký projekt (VI/3/11-13) „Slovensko ako objekt spravodajských
záujmov 1939 – 1944“ (zhromažďovanie heuristickej základne pre vypracovanie
monografie). Projekt sa plní podľa plánu;
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
heuristickej základne pre vypracovanie, archívny výskum, spracovávanie hesiel 16 hesiel osobností. Projekt bol splnený.
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PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
- vedecký projekt (VIII/3/08-15) „Vojenské dejiny Slovenska, VII. zv. (1968 –
1992)“; štúdium literatúry, archívny výskum (VHA Bratislava, SNA Bratislava,
ŠA Bratislava, VÚA-VHA Praha, NA Praha), zber dobových fotografií, spracovanie
podkladovej štúdie „Ľudové milície na Slovensku 1965 – 1989“, 37 rkp. s. Projekt
sa plní podľa plánu;
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), spracovanie 14 hesiel a ich úprava podľa pripomienok;
Projekt bol splnený.
Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
− vedecký projekt (IV/2/09-11) „Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962“.
V roku 2011 bol dokončený projekt. Bola spracovaná textácia monografie
v rozsahu 280 rks. Rukopis bude začiatkom roku 2012 odovzdaný oponentom na
posúdenie. Po zapracovaní pripomienok a návrhov a jazykovej apretácii bude
odovzdaný do tlače tak, aby knižná publikácia vyšla do konca prvého polroka
2012. Projekt bol splnený;
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
pramennej základne. Určené mená hesiel boli odovzdané po zapracovaní
pripomienok. Dovedna bolo spracovaných 9 hesiel. K ďalším určeným heslám sa
nenachádza žiadna dokumentácia. Projekt bol splnený.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
− vedecký projekt (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“ (biografický slovník), výber hesiel, zhromažďovanie pramennej základne pre
ich spracovanie. Určené heslá odovzdané po zapracovaní pripomienok.
Spracovaných 44 hesiel do finálnej podoby podľa harmonogramu). Projekt bol
splnený.

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, SNA Bratislava, výber dokumentov pre prípravu 2. zv. edície, editorská
činnosť, príprava a spracovanie vedeckej štúdie „Nemecko-slovenské vojenské
vzťahy v rokoch 1939 – 1945“. Úloha bola splnená;
– spracovanie referátu „Návšteva slovenskej vládnej delegácie v Hitlerovom
hlavnom stane v októbri 1941“, (archívny výskum, spracovanie referátu
predneseného na konferencii Slovensko v roku 1941 – politika, armáda,
spoločnosť, ktorá sa konala 22. júna 2011) 15 rkp. Úloha bola splnená;
– vedecká úloha kolektívna monografia „Ferdinand Čatloš – vojak a politik
(1895 – 1972)“ (spracovanie kapitol „Gen. Čatloš a slovenská armáda na frontoch
druhej svetovej vojny v rokoch 1943 – 1944“, 50 rkp.s.; „Generál Čatloš a veliteľ
slovenskej poľnej armády vo vojne proti Poľsku“, 20 rkp. s.; práca na zostavení
kolektívnej monografie spolu s PhDr. F. Cséfalvayom, CSc. a Mgr. P. Kralčákom).
Úloha bola splnená.
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doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– referát na vedeckú konferenciu k 70. výročiu vstupu Slovenskej republiky
do vojny proti ZSSR „Rok 1941: politika, armáda, spoločnosť“. Bol spracovaný
a na konferencii prednesený referát „Zmeny v sociálnom zabezpečení vojakov
a v oblasti vojenského trestného poriadku po vstupe Slovenskej republiky do vojny
proti ZSSR“ (15 s); Úloha bola splnená.
– dokončenie textácie kolektívnej publikácie „Východné Karpaty 1944“.
Publikácia bola vydaná pod názvom „Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo.
Boje vo Východných Karpatoch v r. 1944“. Úloha bola splnená.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
− autorský podiel na vedeckom projekte (IV/4/09-11) „Vojenské osobnosti
dejín Slovenska 1939 – 1945“ (biografický slovník), spracovaných 50 biografických
hesiel; Úloha bola splnená;
− spracovanie kapitoly II. a X. do kolektívnej monografie „Ferdinand Čatloš –
vojak a politik (1895 – 1972)“. In: BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František –
KRALČÁK, Peter: Ferdinand Čatloš – vojak a politik 1895 – 1972, s. 16-30
a s. 207-219. Úloha bola splnená.
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
– vedecká úloha „Prípady korupčného správania sa v československej
brannej moci s dôrazom na Slovensko (1918 – 1939)“. Úloha bola splnená.
– vedecká úloha „Vojenské posádky na Orave v medzivojnovom období“.
Zhromažďovanie heuristickej základne v roku 2011. Projekt bol realizovaný
v spolupráci s HÚ SAV. Úloha sa plní podľa plánu;
– vedecká úloha „Obsahová príprava Rady pre vojenskú symboliku“
(výskumná úloha v oblasti heraldiky a faleristiky). Stretnutia Rady: január, marec,
máj, júl, september, november. Úloha sa plní podľa plánu;
– výskumno-rešeršná úloha „Spracovanie návrhov rozkazov prezidenta
SR“: 66. výročie víťazstva nad fašizmom: 67. výročie SNP, 19. výročie prijatia
ústavy SR, Deň Ozbrojených síl SR, Deň boja za slobodu a demokraciu.
19. výročie SR. Úloha bola splnená.
Dr. Imrich PURDEK
– spracovanie referátu „Slováci a Ozbrojené sily SR v mierových misiách
na Balkáne 1993 – 2010“, ktorý bol prednesený na 11. konferencii Euroatlantickej
pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov, PfP Konzorcia akadémií obrany
a inštitútov bezpečnostných štúdií pod názvom „Regulárny a neregulárny vojnový
stav – Skúsenosti z histórie a súčasné vojnové konflikty“ v Belehrade (Srbsko).
Úloha bola splnená;
– výskumno-rešeršná úloha „Spracovanie návrhu rozkazu prezidenta SR“
(príprava podkladov a spracovanie analýzy k Rozkazu prezidenta Slovenskej
republiky: k 66. výročiu víťazstva nad fašizmom a oslobodeniu Slovenska, 6 rkp.
s.; K 67. výročiu Slovenského národného povstania, 4 rkp. s.; K 19. výročiu prijatia
Ústavy SR, 4 rkp. s., ku Dňu Ozbrojených síl SR, 4 rkp. s., ku Dňu boja
za slobodu a demokraciu, 4 rkp. s. a k 19. výročiu vzniku Slovenskej republiky,
4 rkp. s.– riešenie vnútrorezortného pripomienkového konania k uvedeným
návrhom rozkazov prezidenta SR, legislatívno-technické a jazykové posúdenie
OOd MO SR, predloženie návrhov rozkazov na schválenie). Úloha bola splnená;
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– výskumná úloha „Oblasť vojenskej heraldiky, faleristiky a vexilológie“
(spracovanie odborných posudkov, expertíz k jednotlivým návrhom na priznanie
znakov, resp. odznakov: znaky: Dopravný prápor Hlohovec, Personálny úrad
ozbrojených síl SR Liptovský Mikuláš, odznaky: najlepší vojak ozbrojených síl SR,
najlepší vojak pozemných síl, najlepší vojak vzdušných síl, najlepší vojak síl
výcviku a podpory a odznaku: najlepší poddôstojník ozbrojených síl SR. Úloha
bola splnená.
Mgr. Mária STANOVÁ
– vedecká redakcia rezortného časopisu pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo Vojenská história (zostavovateľská činnosť, vedecká a jazyková
redakcia textov 4 čísel časopisu 15. ročníka, komunikácia s autormi ohľadom
posudkov, štúdií, dokumentov a materiálov, historických reflexií, recenzií, anotácií,
príspevkov do kroniky; zostavenie perexov a resumé, zabezpečenie prekladov,
komunikácia s grafikom a tlačiarňou, upravených spolu 1 800 rkp. s. (854
tlačených strán). Redakčná rada časopisu, ktorá sa uskutočnila 3 x (marec, máj,
október 2011), jej organizačné zabezpečenie, príprava podkladov pre zasadanie –
obsahová náplň pre schválenie jednotlivých čísel.) Úloha bola splnená;
– redakcia kolektívnej monografie: Bystrický, Jozef a kol.: Od priesmyku
Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. –
upravených dovedna 457 rkp. s., zostavenie menného registra v rozsahu 6 rkp. s.
Úloha bola splnená.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– bibliograficko-informačné zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti:
rešerše, informačné profily, bibliograficko-informačná operatíva. Úloha sa plní
podľa plánu;
– aktualizácia a správcovstvo knižnej a dokumentografickej databázy
(bibliograficko-dokumentačné spracovanie primárnych a sekundárnych materiálov
(spracované záznamy 815 zázn. monografií, zborníkov, encyklopédií, štúdií,
časopiseckých článkov, recenzií atď.) aktualizácia heslára a deskriptorov, korekcie
v elektronickom katalógu, update databáz). Úloha sa plní podľa plánu;
– vedecká úloha: „Protihabsburské stavovské povstania a podpísanie
szatmárskeho mieru 1711“, prieskum a spracovanie bibliografie v rozsahu 30 rkp.
s. Úloha bola splnená;
– vedecká úloha: „Vojenské dejiny Slovenska XVII. – výberová bibliografia
2009“, prieskum a spracovanie bibliografického súpisu v rozsahu 45 rkp. s. Úloha
bola splnená;
– vedecko-rešeršná úloha: „Informačný spravodaj“, spracovanie a realizácia
malotirážnej tlače, č. 1/2011 (30 str.), č. 2/2011 (33 str.), č. 3 (28 str.), č. 4
(27 str.). Úloha bola splnená;
– vedecká úloha: „Bibliographie internationale d´histoire militaire“,
spracovanie podkladov a anotácií do medzinárodnej bibliografie v rozsahu
11 rkp. s. Úloha bola splnená.
PhDr. Pavol ŠIMUNIČ, CSc.
– vedecká úloha „Slovenská republika – nový štát, nový objekt
spravodajských záujmov 1939 – 1941“. Štúdium literatúry, štúdium vo VHA
Bratislava, ABS Praha a VÚA–VHA Praha, zhromažďovanie heuristickej základne
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pre vypracovanie parciálnej štúdie k projektu VI/3/11-13. Úloha sa plní podľa
plánu.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– vedecká úloha „Civilná obrana na Slovensku v rokoch 1968 – 1992“;
štúdium literatúry, archívny výskum (VHA Bratislava, SNA Bratislava,
ŠA Bratislava, VÚA-VHA Praha, NA Praha); zmenovým listom úloha zmenená
na „Ochrana štátnej hranice Slovenska v rokoch 1968 – 1992“. Úloha splnená.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– referát na vedeckú konferenciu k 70. výročiu vstupu Slovenskej republiky
do vojny proti ZSSR „Rok 1941: politika, armáda, spoločnosť“. Vedecká úloha
bola splnená. Bol spracovaný a na konferencii prednesený referát „Skúsenosti
z použitia slovenského letectva na východnom fronte v roku 1941“, 30 rkp. s.
Úloha splnená.
Neplánované vedecké a publicistické úlohy, recenzie, anotácie,
vystúpenia v médiách, prednášková činnosť pracovníkov OVHV VHÚ
za rok 2011

I. Neplánované vedecké a publicistické úlohy, recenzie, anotácie, správy
PhDr. Igor BAKA, PhD.
– spracovanie vedeckej štúdie „F. Čatloš a slovenská armáda na východnom
fronte v rokoch 1941-1942 vo svetle nemeckých dokumentov“, do kolektívnej
monografie „F. Čatloš – vojak a politik“, 40 rkp.s.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– spracovanie a prednesenie referátu „Slováci v čs. vojsku v ZSSR 1942 –
1945“ (14 rkp. s.) na medzinárodnej vedeckej konferencii „1. čs. armádní sbor nové dokumenty“ (Praha, ČR, 20 min., 18. 4. 2011).
–
spracovanie a prednesenie referátu „Zmeny v sociálnom zabezpečení
vojakov a v oblasti vojenského trestného poriadku po vstupe Slovenskej republiky
do vojny proti ZSSR“ na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Slovensko v roku
1941: politika, armáda, spoločnosť“ (M SNP Banská Bystrica, 22. 6. 2011, 20
min.);
–
spracovanie a prednesenie referátu „Vývoj na fronte v Rumunsku v r.
1944 vo vzťahu k Slovensku. Evoluţia pe frontul românesc în anul 1944 în relaţie
cu Slovacia“ na medzinárodné sympózium „Udalosti 23. august 1944 v Rumunsku
a 29. august 1944 - SNP a ich vplyv na oslobodenie Rumunska, Slovenska a
ukončenie 2. svetovej vojny“, (Alba Júlia, Rumunsko, 19. – 23. 9. 2011, 25 min, 15
s);
– spracovanie a prednesenie referátu „Karel KLAPÁLEK – commander of
the Czechoslovak Infantry Battalion No. 11 – East” na medzinárodnú vedeckú
konferenciu „Tobruk 1941”, (Varšava, Poľská republika, 22. – 23.11. 2011, 25
min. 9 s.);
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– spracovanie vedeckej štúdie “Vojenské trestné právo a trest smrti
v slovenskej armáde po vstupe Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR“. (26 s.,
odovzdaná na publikovanie v zborníku M SNP v B. Bystrici).
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– čiastočná úprava Chronológie dejín Slovenska, časť za obdobie r. 1939 –
1945 do projektu HÚ SAV Chronológia dejín Slovenska 1868 – 1945. (Dovedna
asi 15 strán);
– spracovanie a prednesenie referátu na medzinárodnej konferencii
Slovensko v roku 1941: Politika, armáda. spoločnosť s názvom: „Predohra
a záhady bombardovania Košíc – 26. 6. 1941“ (6 s.);
– spracovanie príspevku do kolektívnej monografie: „Predohra a záhady
bombardovania Košíc – 26. 6. 1941“ (21 s).
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
– spracovanie vedeckej štúdie „Dejiny slovenskej vojenskej terminológie“. In:
Vojenská história 15, 2011, č. 1, s. 33 – 54;
– spracovanie anotácie: Dubánek, M. – Fic, T. – Lakosil, J.: Putování
po československém opevnění 1935 – 1989. Muzea a zajímavosti. Praha : Mladá
fronta 2010, In: Vojenská história, roč. 15, 2011, č. 1, s. 159.
– spracovanie anotácie: Kutílková, D.: Vojenské odívaní od třicetileté války
do počátku 20. století. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2008, In: Vojenská
história, roč. 15, 2011, č. 2, s. 179.
– spracovanie anotácie: Kmeť, M.: Na margo dvoch storočí Štúdie
zo slovenských dejín 19. a 20. storočia. Békešská Čaba : Výskumný ústav
Slovákov v Maďarsku, 2010, In: Vojenská história, roč. 15, 2011, č. 4, s. 190.
– spracovanie recenzie: Hamák, Bedřich – Vondrovský, Ivo.: Mobilizovaná
československá armáda 1938 (30. září 1938). Dvůr Králové nad Labem : ing. Jan
Škoda – FORTprint, 2010, In: Vojenská história, roč. 15, 2011, č. 4, s. 170 172.
Dr. Imrich PURDEK
– spracovanie návrhu smerníc Ministerstva obrany SR o rozvoji národných
a vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návrh predložený
náčelníkovi ŠbPO GŠ OS SR, 14 rkp. s.;
– spracovanie textu a výber fotografií do prezentačnej publikácie „Česi
a Slováci vo vojne v Perzskom zálive v rokoch 1990 – 1991“; 35 rkp. s., 55
fotografií a 10 príloh archívnych dokumentov;
– spracovanie štúdie na tému „Československý protichemický prápor
vo vojne v Perzskom zálive v roku 1990 – 1991“; 29 rkp. s, 6 príloh.
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– spracovanie a prednesenie referátu „Vojenská kariéra maršala Andreja
Hadika“ na medzinárodnom slovensko-rakúskom vedeckom sympóziu, ktoré sa
uskutočnilo 13. 4. 2011 v Bratislave, 8 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Karol Sentiváni : Udatný
plukovník z Liptova“ do časopisu Obrana, 4 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Zástavník Ladislav ŠkultétyGabriš“ do časopisu Obrana, 5 rkp. s.;
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– spracovanie seriálu populárno-vedeckých článkov „Remeselníci a ich cechy
v starom Prešporku“ v rubrike História Bratislavy do dvojtýždenníka Bratislavský
kuriér, 50 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Podmaršal Karol Hadik“
do časopisu Obrana, 4 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Plukovník Ján Lipský“
do časopisu Obrana, 5 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Podmaršal z rodu Beňovských“
do časopisu História, 8 rkp. s.;
– spracovanie seriálu populárno-vedeckých článkov „Remeselníci a ich cechy
v starom Prešporku“ v rubrike História Bratislavy do dvojtýždenníka Bratislavský
kuriér, 50 rkp.s.;
– spracovanie a prednesenie referátu „Maršal Andrej Hadik – vojvodca
a prezident Dvorskej vojnovej rady“ na vedeckej konferencii Ján Jesenius –
Slováci na panovníckych dvoroch, ktorá sa uskutočnila 13. – 14. 9. 2011
v Martine, 10 rkp. s.;
– spracovanie a prednesenie referátu „K otázke etnických stereotypov
v armáde habsburskej monarchie“ na medzinárodnej vedeckej konferencii
a na zasadnutí Slovensko-maďarskej komisie historikov, 6. – 7. 9. 2011
v Komárne a Komárome, 10 rkp. s.;
– spracovanie a prednesenie referátu „Armáda a disciplinizácia“
na vedeckom seminári Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie,
ktorý sa uskutočnil na HÚ SAV 21. 9. 2011 v Bratislave, 10 rkp. s.;
– účasť a vystúpenie pri okrúhlom stole vrátane besedy na tému Minulosť
Slovákov a Poliakov očami historikov v Slovenskom inštitúte vo Varšave,
9. 11. 2011, 30 min.
PhDr. Pavol ŠIMUNIČ, CSc.
– recenzia na publikáciu: Spišiak, Ján: Spomienky z Budapešti 1939 – 1944.
Bratislava: Slovak Academic Press 2010, 465 s., 3. s, VH 1/2011;
– referát na vedecký seminár “Slovensko v roku 1941: politika – armáda spoločnosť“, Banská Bystrica, M SNP, 22. júna 2011 pod názvom: „Slovensko
na spravodajskom fronte v roku 1941 - náčrt problematiky“, 6 s.;
– príspevok „Slovensko na spravodajskom fronte v roku 1941“ do zborníka
z vedeckého seminára Slovensko v roku 1941 : politika – armáda - spločnosť“,
Banská Bystrica, M SNP, 22. júna 2011, 21 s.;
– kapitola “Od agresie proti Poľsku po tzv. Lichardusov puč“ do publikácie
Baka, I., Cséfalvay, F., Kralčák, P. a kol.: Ferdinand Čatloš – vojak a politik,
Bratislava 2011, s. 76 -90, 21 s.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– spracovanie anotácie: Roubíčková, Eva: Terezínský deník 1941 – 1945.
Svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu. Praha : P3K, 2009, 181 s. (5 rkp.
s.);
– spracovanie anotácie: Šmidrkal, Václav: Armáda a stříbrné pláto.
Československý armádní film 1951 – 1999. Praha : Naše vojsko 2009, 195 s.
(4 rkp. s.).
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PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– spolupráca vojenských jednotiek ČSR, Poľska a ZSSR v akciách proti UPA
na východnom Slovensku v rokoch 1945-1947, vedecká štúdia, 41 rkp. s.;
– prípad Viliam Žingor (Žiadal demokraciu, odsúdili ho na smrť), vedecká
štúdia, 11 rkp. s.;
– Ľudové milície na Slovensku 1965 – 1989, vedecká štúdia, 37 rkp. s.;
– Hanzlík, František. BEZ MILOSTI A SLITOVÁNÍ. B. Reicin- fanatik rudého
teroru. Praha : Nakladatelství Ostrov 2011, 352 s. (recenzia), 10 rkp. s.
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– spracovanie návrhu na obsahové zameranie konferencie k 20. výročiu
zániku Varšavskej zmluvy v Prahe. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 27. –
28. júna 2011 v Prahe bez účasti pracovníkov VHÚ Bratislava.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– spracovanie referátu „Skúsenosti z použitia slovenského letectva
na východnom fronte v roku 1941“ na medzinárodnú vedeckú konferenciu
„Slovensko v roku 1941: Politika, armáda, spoločnosť“, ktorá sa uskutočnila dňa
22. 6. 2011 v Banskej Bystrici (archívny výskum, príprava textu referátu, príprava
prezentácie – 30 rkp. s.);
– spracovanie článku „Genmjr. v. v. Vladimír Přikryl“ do mesačníka Obrana
č. 1/2011, s. 27 (archívny výskum, spracovanie textu článku – 4 rkp. s.);
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Slovenskí letci na východnom
fronte“ pre dvojmesačník História : Revue o dejinách spoločnosti, č. 5-6/2010, s.
55-61 (archívny výskum, spracovanie textu článku, výber fotografií – 40 rkp. s.).
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Zo vzduchu proti partizánom“
pre dvojmesačník História : Revue o dejinách spoločnosti, č. 1-2/2011, s. 35-43
(archívny výskum, spracovanie textu článku, výber fotografií – 40 rkp. s.);
– spracovanie vedeckej štúdie „Sovietske letectvo pri oslobodzovaní
Slovenska v záverečnej fáze druhej svetovej vojny“ do kolektívnej monografie pri
príležitosti 70. narodením Jána Stanislava (archívny výskum, spracovanie textu
štúdie – 21 rkp. s.);
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Plukovník letectva Július Trnka“
do mesačníka Obrana č. 2/2012, s. 27 (archívny výskum, spracovanie textu článku
– 4 rkp. s.).
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MEDIÁLNA PREZENTÁCIA A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
VHÚ BRATISLAVA ZA ROK 2011

PhDr. Igor BAKA, PhD.
– Slovenský rozhlas, Rádio Regina, rozhovor o vstupe Slovenskej republiky
do vojny proti ZSSR, 22. 6. 1941(5 min).
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– Slovenská televízia 1, armádny magazín Profesionál, rozhovor o Rýchlej
a Zaisťovacej divízii na východnom fronte, 28. 3. 2011 (5 min.);
– Slovenská televízia 1, armádny magazín Profesionál, rozhovor na tému
Slováci v 2. svetovej vojne, 27. 4. 2011, (5 min.);
– Slovenský rozhlas, Rádio Regina, kontaktná relácia Panoráma, 66. výročie
víťazstva skončenia 2. svetovej vojny, 7. 5. 2011 (50 min.);
– prednáška „Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR v júni 1941“,
Posádkový klub Trenčín, 16. 6. 2011 (90 min.);
– prednáška „Problematika vstupu Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR
v roku 1941 v súčasnej slovenskej vojenskej historiografii“, Slovensko-ruská
spoločnosť, Klub Arbat, 3. 11. 2001 (120 min.);
– prednáška „Československý vojenský odboj vo Francúzsku v rokoch 1939
– 1940“, Univerzitná knižnica Bratislava – Knižnica NATO, 12. 9. 2011, (45 min.).
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– Radio Slovakia International, rozhovor o účasti inonárodných príslušníkov
v ozbrojených bojoch na Slovensku (Rumuni, Nemci, Maďari atď.) s redaktorom
Anca Dragu, 29. 8. 2011 (5 min.).
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pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– Slovenský rozhlas, Rádio Regina, téma „Svidnícke múzeum Vojenského
historického ústavu sprístupnia po rekonštrukcii v máji tohto roka“, rozhovor
s redaktorom M. Černým, 31. 3. 2011 (10 min.);
– Spravodajská televízia TA 3, téma „Milan Rastislav Štefánik“, rozhovor
v relácii „Hosť v štúdiu“ s redaktorom M. Strižincom, 4. 5. 2011 (20 min.);
– prednáška „Miesto generála Milana Rastislava Štefánika v československej
spoločnosti a brannej moci v období prvej ČSR 1919 – 1939“ na sympóziu „Odkaz
M. R. Štefánika a jeho vplyv na výchovu občanov SR k vlastenectvu“, ktoré
zorganizovala Obec Dunajská Lužná v spolupráci so Spolkom rodákov M. R.
Štefánika Košariská - pobočka Dunajská Lužná a Cirkevným zborom a.v. ECAV
Dunajská Lužná v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej 29. 10. 2011
(30 min.);
– úvodné vystúpenie na vernisáži výstavy „Pevní vo vernosti – história 71.
<drotárskeho> pešieho pluku“, ktorú zorganizovala Nadácia Svätého archanjela
Michala v spolupráci Trenčianskym samosprávnym krajom, Trenčianskym
múzeom a Vojenským historickým ústavom v priestoroch Trenčianskeho hradu
11. 11. 2011 (5 min.);
– TV JOJ, relácia Noviny TV JOJ, reportáž „Núdzový stav – lekári sa
s vládou nedohodli“, rozhovor s redaktorom R. Striškom, 26. 11. 2011 (1 min.).
Ing. Martin GABČO
– prezentácia VHM pre delegáciu Klubu vojenských dôchodcov z Topoľčian
so zameraním na ženijnú techniku a bojové prostriedky ženijného zabezpečenia
boja, 31. 6. 2011 (60 min.);
– prezentácia VHM Piešťany pre profesionálnych vojakov z Nitry, 24. 8. 2011
(80 min.)
Martina HOSPODÁROVÁ
– prezentácia renovovanej a reinštalovanej expozície Múzejného oddelenia
VHM Svidník pre veľvyslanca USA v SR, ekonomického tajomníka Veľvyslanectva
USA v SR a pridelenca obrany USA v SR, 2. 11. 2011 (120 min.).
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
– prednáška Výpravy slovenských dobrovoľníkov v revolučných rokoch 1848;
– 1849 na Veliteľstve posádky Bratislava, 27. 10. 2011 (90 min.);
– Slovenská televízia 1, armádny magazín Profesionál, rozhovor o dejinách
slovenského tankového vojska,14. 9. 2011 (3 min.).
Mgr. Peter KADLEC
– prezentácia VHM pre delegáciu MK SR a záujmové organizácie
zamerané na život a dielo gen. M. R. Štefánika, 11. 5. 2011 (40 min.);
– prezentácia VHM pre delegáciu MO SR, 28. 5. 2011 (40 min.);
– prezentácia VHM pre delegáciu veliteľa Národnej gardy štátu Indiana
USA, 23. 9. 2011 (40 min.).
Mgr. Adrián LATTA
– Slovenský rozhlas 3, Regina, ukrajinské vysielanie, reportáž o spolupráci
Múzejného oddelenia VHM Svidník so Spoločnosťou pre starostlivosť o nemecké
vojnové hroby, 8. 4. 2011 (3 min.);
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– prezentácia výstroja a výzbroje bojujúcich armád v 1. a 2. svetovej vojne
v zbierkach Múzejného oddelenia VHM Svidník spojená s prednáškou k ženijnému
zabezpečeniu Červenej a nemeckej armády v Karpatsko-duklianskej operácii pre
skupinu britských ženistov zo 6. ženijného odd. 22. žen. pluku 1. mechanizovanej
brigády zo Salisbury, 30. 8. – 1. 9. 2011 (5 h. + 3 h.);
– prezentácia renovovanej a reinštalovanej expozície Múzejného oddelenia
VHM Svidník pre veľvyslanca USA v SR T. Sedwicka, ekonomického tajomníka
Veľvyslanectva USA v SR a pridelenca obrany USA v SR, 2. 11. 2011 (180 min.).
Ing. Miloslav MIHÁLIK
– prezentácia VHM v rámci pracovného stretnutia Zväzu generálov SR
v Piešťanoch v Piešťanoch, 11. 4. 2011 (120 min.);
– prezentácia VHM pre žiakov Stredného odborného leteckého učilišťa
Trenčín s dôrazom na vývoj a históriu leteckej techniky, 23. 6. 2011 (40 min.).
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– prednáška „Nos iudex et iurati – Samospráva stredovekej Bratislavy“ na
Univerzite tretieho veku UK v Bratislave, 11. 3. 2011 (90 min.);
– Slovenský rozhlas, Rádio Regina, relácia Predpoludnie s Reginou, rozhovor
na tému maršal Andrej Hadik, 30. 4. 2011 (30 min.);
– Slovenský rozhlas, Rádio Regina, rozhovor na tému Remeslá a cechy
v starej Bratislave, 15. 4. 2011 (5 min.);
– Slovenský rozhlas, Rádio Devín, rozhovor o živote remeselníkov v starej
Bratislave, 20. 4. 2011 (10 min.);
– Slovenský rozhlas, Rádio Regina, relácia Kreslo pre hosťa, rozhovor
o histórii a práci historika, 29. 6. 2011 (60 min.);
– Televízia Patriot, rozhovor na tému Bitka pri Lučenci a jej význam
v slovenských dejinách, 15. 9. 2011 (7 min.).
PhDr. Pavol ŠIMUNIČ, CSc.
– Regionálna televízia Murmansk, Ruská federácia, výstava Memoriál 2011,
Moskva, prezentácia výstavného stánku SR, 22. 6. 2011 (3 min);
– Regionálna televízia Ufa, Ruská federácia, výstava Memoriál 2011,
Moskva, prezentácia výstavného stánku SR, 22. 6. 2011 (3 min.);
– lektorská činnosť, Ruská federácia, výstava Memoriál 2011, Moskva,
výstavný stánok SR, 22. 6 – 23. 6. 2011 (14 h.);
– Slovenský rozhlas 3, Regina, rozhovor k významnej historickej udalosti -Slovenskému národnému povstaniu, 29. 8. 2011 (20 min.).
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– TV Bratislava, relácia Metropolitný denník, rozhovor na tému Vojenské
objekty na Devínskej Kobyle, 4. 4. 2011 (104 min.).
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– TV Markíza, Televízne noviny, rozhovor k osobnosti Dr. Gustáva Husáka
k 20. výročiu smrti, red. S. Krpelanová, 18. 11. 2011 (3 min.).
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Dr. Bc. Peter TURZA
– prednáška „Bojová technika a zbraňové systémy zavedené v ČSĽA“
pre poslucháčov Akadémie ozbrojených síl Lipt. Mikuláš, 26. 4. 2011 (180 min.);
– prednáška „Vývoj ťažkej špeciálnej techniky na Slovensku v 50. a 60.
rokoch 20. storočia“ pre poslucháčov Trenčianskej univerzity, 26. 10. 2011 (180
min.);
– prezentácia VHM pre delegáciu Klubu vojenských dôchodcov
z Topoľčian, 31. 6. 2011 (90 min.);
– prezentácia VHM pre delegáciu Klubu vojenských dôchodcov zo Žiliny,
25. 5. 2011 (90 min.);
– prezentácia VHM pre delegáciu Klubu vojenských dôchodcov z Košarísk,
26. 5. 2011 (80 min.);
– prezentácia VHM pre delegáciu Veľvyslanectva USA na Slovensku
a kadetov z vojenských amerických škôl, 11. 8. 2011 (40 min.);
– prezentácia VHM pre delegáciu Československej obce legionárskej,
14. 11. 2011 (120 min).
Vedecké a odborné výstupy VHÚ za rok 2011

Názov

Počet

Z toho
v zahraničí

Monografie, zborníky, pramene,
encyklopédie, slovníky
Kapitoly vo vedeckých monografiách

5

1

(vedecké spoluautorstvo)

4

Kapitoly v odborných monografiách
(odborné spoluautorstvo)

-

-

18

6

Vedecké štúdie, state, recenzie
v karentovaných/nekarentovaných
časopisoch a v zborníkoch

Odborné práce

(články, štúdie, state, abstrakty, bibliografie)
v karentovaných/nekarentovaných časopisoch
a v zborníkoch

31

Časopis Vojenská história

4

Informačný spravodaj

4

Anotácie, správy

8

Organizované vedecké konferencie a sympóziá

1

Účasť na konferenciách a sympóziách

14

Prednášky a besedy

23

38

1

Vystúpenia v televízii a rozhlase,
rozhovory pre tlač

41

Podkladové materiály, expertízy,
posudky a pod.

177

26

Citácie v publikáciách

189

42

registrované a neregistrované
v citačných indexoch za rok 2010

► ARCHÍVNA ČINNOSŤ
Vojenský historický archív (ďalej „VHA“) v roku 2011 plnil v súlade so svojou
odbornou pôsobnosťou nasledovné odborné 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 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 2011 bolo spracovaných:
a) Ing. Ondruš 260 odborných posudkov k návrhom na vyradenie
registratúrnych záznamov.
b) Mgr. Peter Kralčák 303 rozhodnutí o vyradení registratúrnych záznamov,
resp. odborných posudkov k návrhom na vyradenie registratúrnych
záznamov.
c) Mgr. A. Gajdáčová 14 odborných posudkov k návrhom na vyradenie
registratúrnych záznamov (vojenských predpisov).
d) z. M. Špilová 19 odborných posudkov k návrhom na vyradenie
registratúrnych záznamov (vojenských predpisov).
Dovedna zamestnanci VHA v roku 2011 vybavili 596 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 (BÚ MO SR, ÚPS MO SR, VÚ 8838 Poprad, VÚ 1115
Ružomberok, ÚVS Prešov, VITA MO SR, VÚ 1039 Zemianske Kostoľany atď.)
Pri vyraďovaní registratúrnych záznamov bol zvláštny dôraz venovaný Stálej
delegácii SR pri NATO v Bruseli, Výcvikovej základni mierových síl OSN v Nitre,
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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: VHA prevzal po ukončení vyraďovacieho konania v priebehu roka 2011
archívne dokumenty od nasledovných vojenských útvarov a zariadení:
– Vojenské lesy a majetky, a.s. Pliešovce
– Vojenská hudba Banská Bystrica
– Vojenská hudba Trenčín
– Vojenský historický ústav
– Vojenská obvodová prokuratúra Prešov
– Vojenský útvar 5728 Moldava nad Bodvou
– Vojenský útvar 6335 Prešov
– Topografický ústav Banská Bystrica
– Stála delegácia NATO Brusel
– Vojenská obvodová prokuratúra Prešov
– Vojenský útvar 5728 Rašov
– Vojenský útvar 3030 Zvolen
– Vojenská obvodová prokuratúra Bratislava
– Vojenský útvar 1172 Prešov
– Vojenský útvar 5728 Poprad
– Vojenský historický ústav Bratislava
– Veliteľstvo pozemných síl Trenčín
– Vojenský útvar 1042 Čereňany

45 škatúľ
6 zväzkov
1 zväzok
2 zväzky
2 zväzky
12 archívnych škatúľ
82 archívnych škatúľ
33 zväzkov
1 zväzok
1 zväzok
3 zväzky
2 archívne škatule
51 listov
6 zväzkov
6 zväzkov
2 archívne škatule
21 zväzkov
3 archívne škatule

VHA na základe rozhodnutí o zrušení vojenských predpisov prevzal od vojenských
útvarov a zariadení OS SR 104 ks vojenských predpisov. Dovedna v roku 2011
prevzal z vojenských útvarov a zariadení OS SR 146 škatúľ, 90 zväzkov a 104 ks
vojenských predpisov.
Úloha: Prednášky na tému „Vyraďovanie a archivovanie v OS
vo Vojenskej akadémii Liptovský Mikuláš – kurzy pracovníčok PAB

SR“

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 SR“. Zároveň bolo
s vedením akadémie dohodnuté pokračovanie tejto lektorskej činnosti aj na rok
2012. Ing. M. Ondruš vykonal lektorskú činnosť na úseku vyraďovania
registratúrnych záznamov:
– Akadémia Ozbrojených síl Slovenskej republiky M. R. Štefánika Liptovský
Mikuláš 4 x po 4 hod.;
– Bezpečnostný úrad MO SR - 1 hod.
Úloha: Archívne spracovávať vybrané archívne fondy a zbierky.
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1. „Vojenské školstvo“
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2010 – december 2017
Riešitelia:
Ing. P. Krajčírovič, Ing. M. Ondruš, Mgr. Z. Šutaríková
Plánovaný výstup: inventáre podľa názvov škôl (vydanie priebežne 2011 – 2017).
Hodnotenie:
Ing. P. Krajčírovič na uvedenej úlohe v roku 2011 nepracoval z dôvodu plnenia
inej mimoriadnej úlohy (spracovanie elektronickej databázy MV SR A-fondy – pozri
mimoriadna výskumná úloha). Mgr. Z. Šutaríková spracovala 12 archívnych
škatúľ. V súčasnosti má inventár 90 rukopisných strán.
2. „Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa“
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2009 – december 2011
Riešitelia:
Ing. M. Ondruš
Plánovaný výstup: združený inventár (vydanie VHÚ 2011).
Hodnotenie:
Ing. M. Ondruš spracoval 36 archívnych škatúľ fondu a napísal 25 strán rukopisu
inventára. Vzhľadom na množstvo úloh v súvislosti so zabezpečením
vyraďovacieho konania vo vojenských útvaroch a zariadeniach OS SR bude
inventár dokončený a vydaný v roku 2012.
3. „Veliteľstvá V., VI. a VII. zboru čs. armády 1935 – 1938“
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2009 – december 2012
Riešitelia:
Mgr. J. Zaťková
Plánovaný výstup: inventár (vydanie 2012).
Hodnotenie:
Mgr. J. Zaťková spracovala 40 archívnych škatúľ fondu „Veliteľstvo VI. zboru“
a napísala 40 strán rukopisu inventára.
4. „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1943 – 1944“
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2010 – december 2018
Riešiteľ:
Mgr. M. Balcová
Plánovaný výstup: inventár (vydanie 2019).
Hodnotenie:
Mgr. M. Balcová spracovala 5 archívnych škatúľ fondu a napísala 3 strany
rukopisu
inventára.
Vzhľadom
na rozsah
agendy
a práce
spojenej
so zabezpečením činnosti bádateľne zostalo menovanej na archívne
spracovávanie minimum času.
Mimoriadna výskumná úloha:
5. „Aplikácia AFondy“
Výskumná úloha
Termín plnenia:
január 2011 – december 2011
Riešiteľ:
Ing. P. Krajčírovič
Plánovaný výstup: elektronická databáza archívnych fondov a zbierok.
Hodnotenie:
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Na základe Metodického usmernenia riaditeľa odboru archívov sekcie verejnej
správy MV SR boli s využitím aplikačného programového vybavenia „AFondy“
elektronicky vyplňované údaje o archívnych fondoch a archívnych zbierkach
uložených vo VHA. V aplikácii „AFondy“ bolo vytvorených spolu 877 evidenčných
listov archívnych fondov a archívnych zbierok. Boli spracované údaje o archívnych
pomôckach vytvorených jednotlivými pracovníkmi VHA a odoslané na Odbor
archívov sekcie verejnej správy MV SR na pridelenie evidenčných čísel
z centrálnej evidencie MV SR. Po pridelení evidenčných čísel boli zapracované
do aplikácie. Evidenčné listy archívnych fondov – archívnych zbierok – dovedna
877 kusov bolo vytlačených a odovzdaných na Odbor archívov sekcie verejnej
správy MV SR spolu s 1. časťou archívnych pomôcok.
Úloha: Realizovať archívne služby žiadateľom z rezortu Ministerstva obrany
SR a z radov civilnej verejnosti
Plnenie:
Správne úkony pre fyzické a právnické osoby:
– Mgr. P. Kralčák spracoval písomné odpovede na 10 žiadostí,
– Ing. P. Krajčírovič spracoval písomné odpovede na 24 žiadostí,
– Ing. M. Ondruš spracoval písomné odpovede na 23 žiadostí,
– Mgr. Jana Zaťková spracovala písomné odpovede na 6 žiadostí,
– Mgr. Milena Balcová spracovala písomné odpovede na 242 žiadostí,
– Mgr. A. Gajdáčová spracovala písomné odpovede na 20 žiadostí,
– Mgr. Z. Šutaríková spracovala písomné odpovede na 3 žiadosti,
– do VA – CR Trnava bolo postúpených 20 písomných žiadostí, elektronickou
poštou bolo vybavených 315 žiadostí (Mgr. P. Kralčák, Ing. P. Krajčírovič, Ing. M.
Ondruš, Mgr. Jana Zaťková, Mgr. Milena Balcová, Mgr. A. Gajdáčová),
– 5 faxových žiadostí.
– vyraďovacie konanie 596
Spolu bolo vybavených 1 264 písomných žiadostí, čo predstavuje 17 %
nárast počtu žiadostí oproti roku 2010.
Konzultácie a obsluha v bádateľni:
– počet návštev v bádateľni
411
– počet bádateľov (nárast fyzických osôb)
113
– počet predložených archívnych škatúľ
1 092*
– počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek
6 587**
* Ing. M. Ondruš - 5, Mgr. J. Zaťková - 58, Mgr. M. Balcová - 690, Mgr. A. Gajdáčová - 334, Mgr.
Z. Šutaríková - 5;

** Mg. M. Balcová - 2 531, Mgr. A. Gajdáčová - 3 524, Mgr. J. Zaťková – 532.
c) Špeciálne zbierky
počet návštev v špeciálnych zbierkach
počet bádateľov (fyzických osôb)

132
50

Bádateľom boli poskytnuté súbory vojenskohistorických fotografií, vojenské
periodiká, vojenskoodborné a vojenskohistorické práce, mapy, spomienky
vojenských osôb a ďalšie materiály.
d) Fotoarchív
Pozitívy:

0
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Skeny :
Z toho platená služba:

848
169

Využitie fotografií:
Za účelom plnenia vedeckých úloh OVHV VHÚ boli naskenované a popísané
fotografie pre:
– PhDr. P. Chorvát, PhD.
– Mgr. A. Maskalík, PhD.
– Mgr. B. Šeďová
– PhDr. M. Štefanský, CSc.
– PhDr. P. Šumichrast, PhD.
– doc. PhDr. J. Bystrický, CSc.

14
3
3
11
7
7

ks
ks
ks
ks
ks
ks

Mgr. A. Gajdáčová vyhľadala za účelom vybavovania správnej agendy VHA 102
ks osobných spisov vojakov a poddôstojníkov, 22 ks vojenských predpisov
a spätne založila 106 ks osobných spisov, 22 ks vojenských predpisov.
Mgr. M. Balcová vyhľadala za účelom vybavovania správnej agendy VHA 266 ks
osobných spisov vojakov a poddôstojníkov, 44 ks vojenských predpisov a spätne
založila 224 ks osobných spisov, 62 ks vojenských predpisov.
Mgr. Z. Šutaríková vyhľadala za účelom vybavovania správnej agendy VHA 29 ks
osobných spisov vojakov a poddôstojníkov, 12 ks vojenských predpisov a spätne
založila 46 ks osobných spisov, 12 ks vojenských predpisov.
M. Špilová vyhľadala za účelom vybavovania správnej agendy VHA 281 ks
vojenských predpisov a založila 256 ks vojenských predpisov.
Pre potreby bádateľov a na plnenie správnych úkonov VHA bolo prekopírovaných
1 864 strán archívnych dokumentov.
Vo roku 2011 vybral Vojenský historický archív za služby poskytované
verejnosti sumu v celkovej výške 961,20 €.
Úloha: Trvale zabezpečovanie ochrany archívnych dokumentov a zbierok
Ochrana archívnych fondov a zbierok sa zabezpečuje v rámci existujúcich
finančných, materiálnych a personálnych možností VHA. Mgr. 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
Účasť na vedeckých konferenciách:
– Mgr. J. Zaťková. Aktívna účasť na konferencii "Pôdohospodárstvo v dejinách
Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo.", ktorá sa konala 12. – 14.
septembra 2011 v SNA. Prednesenie príspevku "K využitiu práce zajatcov
v poľnohospodárstve Rakúsko-Uhorska v roku 1915".
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Poznámka: Doplnený príspevok (9 rukopisných strán) bol zaslaný do SNA
a bude súčasťou zborníka, ktorý ako kolektívna monografia bude vydaná
v prvom polroku 2012.
– Mgr. P. Kralčák. Aktívna účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii
"Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka“
(6. a 7. septembra 2011), ktorú usporiadalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici
v spolupráci s HÚ SAV Bratislava. Príspevok na tému „Rasová politika
v prostredí slovenskej armády“.
Poznámka: Doplnený príspevok (13 rkp. s.) bol v novembri 2011 poslaný
do Múzea SNP a bude súčasťou zborníka, ktorý ako kolektívna monografia
bude vydaná v prvom polroku 2012.
- Ing. P. Krajčírovič. Účasť na konferencii „Konzervačná veda a technológie“
v Slovenskom národnom múzeu (október 2011)
Tab.: Výkon vybraných odborných činností VHA
Výkon vybraných odborných činností VHA

Počet

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ)

84

Vypracované inventáre a katalógy
(počet titulov/počet strán)

5/211

Počet návštev v študovni / špeciálne zbierky

113/50

Počet vybavených žiadostí

1 270

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek

1 092/6 587

► MÚZEJNÁ ČINNOSŤ
Akvizičná činnosť: smerovala k ďalšiemu rozširovaniu zbierok.
Múzeum v hodnotenom období získalo na základe zmlúv o bezodplatnom
prevode hnuteľného majetku štátu, darom a kúpou 159 ks predmetov v celkovej
hodnote 142 111 €. Na základe zmlúv o bezodplatnom prevode hnuteľného
majetku štátu získalo 147 ks v hodnote 138 061,- €, darom získalo 5 ks predmetov
v hodnote 550,- €, kúpou 7 ks predmetov v hodnote 3 500,- €. Z múzejnej
evidencie boli z dôvodu zámeny vyradené 3 ks zbierkových predmetov v hodnote
8 300,- €. V akvizičnej činnosti pokračoval výber techniky, materiálu a náhradných
dielov od útvarov a zariadení, na ktoré boli cestou ÚIA MO SR spracované zmluvy
o bezodplatnom prevode majetku štátu. K 31. 12. 2011 z 19 podpísaných zmlúv
bolo zrealizovaných 18 a posledná zrealizovaná v mesiaci január 2012.
V rámci zbierkotvornej činnosti v mesiaci november múzeum získalo
zámennou zmluvou zbierkový predmet, ktorý doplnil a rozšíril zbierku leteckej
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techniky – stíhacie bombardovacie lietadlo MiG–23BN, ev.č.9868. Jeho získanie
je vyvrcholením úzkej spolupráce VHÚ Bratislava s múzeom z Českej republiky.
Lietadlo bude návštevníkom predstavené v priestoroch Vojenského historického
múzea v Piešťanoch pri príležitosti otvorenia novej sezóny a „Noci múzeí“ v máji
2012.
Na základe zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu boli vykonané
prevozy optického, leteckého, automobilového a delostreleckého materiálu
z Moldavy nad Bodvou, leteckého materiálu z posádky Sliač, Malacky,
automobilového, výstrojného z posádky Nemecká, Čereňany, Nemšová.
Pracovníci múzea vykonali prevoz 3 ks pásovej techniky z Moldavy nad Bodvou.
V rámci zabezpečenia pomoci pri prevozoch múzejného materiálu sa
podarilo zrealizovať prevozy 5 ks pásovej techniky, 8 ks delostreleckej techniky
a poľnej kuchyne od VÚ 5728 Moldava nad Bodvou z dôvodov zrušenia útvaru
k 31.12. 2011. Prevozy realizovalo Veliteľstvo výcviku a podpory OS SR. Dovedna
sa v útvaroch a zariadeniach OS SR nachádza 42 ks techniky, ktoré VHM
Piešťany svojimi prepravnými, materiálnymi a personálnymi možnosťami nie je
schopné prepraviť.
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 1 924 ks múzejných predmetov.
V úzkej súčinnosti s Klubom priateľov vojenského historického múzea vykonali:
• kontrolu 24 ks pásovej a obrnenej techniky po zimnom období v expozícii
(hangár II, hangár III) spojenú s drobnou údržbou a doplnením
prevádzkových náplní (olej, chladiaca zmes) a preskúšaním pohonných
jednotiek,
• opravu T-72 M1 (odstránenie poruchy chladiacej sústavy, výmena
poškodených gumových spojov potrubí, čistenie interiéru, doplnenie
prevádzkových kvapalín),
• opravu 152mm ShKH DANA (drobná oprava motora, oprava kúrenia,
výmena poškodených palivových potrubí a gumových spojov potrubí,
oprava podávacieho čerpadla, oprava a výmena poškodených častí
a doplnenie chýbajúcich častí elektrickej sústavy vozidla, doplnenie
prevádzkových kvapalín, kontrola, údržba a sprevádzkovanie nadstavby
a bojovej časti vozidla),
• renováciu T-72 MK (očistenie povrchu, renovácia vrchného náteru,
demontáž a úchytov nádrží a schránok, svetlometov),
• opravu UAZ-452 TOPO (oprava brzdovej a elektrickej sústavy, pretesnenie
hlavy valcov motora, vyčistenie interiéru, doplnenie prevádzkových
kvapalín),
• údržbu a sprevádzkovanie BPsV na podvozku BVP na pripravované
dynamické ukážky (doplnenie prevádzkových kvapalín, kontrola brzdovej
sústavy, radenia, riadenia),
• údržbu a sprevádzkovanie mínového ukladača MU-90 na podvozku BVP
na pripravované dynamické ukážky (doplnenie prevádzkových kvapalín,
kontrola brzdovej sústavy, radenia, riadenia),
• údržbu a sprevádzkovanie odpaľovacieho zariadenia 9K79 Točka na
pripravované dynamické ukážky (doplnenie prevádzkových kvapalín,
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kontrola brzdovej sústavy, radenia, riadenia), údržbu a sprevádzkovanie
obrneného kolesového transportéra OT-64A na pripravované dynamické
ukážky (doplnenie prevádzkových kvapalín, kontrola brzdovej sústavy,
radenia, riadenia),
údržbu a sprevádzkovanie rádiolokačnej stanice P-15 podvozku automobilu
ZIL-157 na pripravované dynamické ukážky (doplnenie prevádzkových
kvapalín, kontrola brzdovej sústavy, radenia, riadenia, oprava poškodeného
tiahla pedálu dodávky paliva, drobná oprava elektrickej sústavy, ošetrenie
interiéru, ošetrenie a údržba elektrocentrály nadstavby),
údržbu, vyčistenie a prekonzerváciu 122 mm húfnice D-30,
celkovú renováciu T-55 C1 (UN Eritrea) s odmínovacím zariadením KMT-5,
z dôvodov prípravy na akciu Slovenské piesky 2011 (kontrola a celková
technická prehliadka vozidla, oprava a údržba motora, výmena a doplnenie
prevádzkových kvapalín, oprava poškodených častí a doplnenie
chýbajúcich častí elektrickej sústavy vozidla, demontáž nádrží, schránok,
svetlometov, príslušenstva, spojovacieho uzla, sprevádzkovanie motora,
čistenie interiéru, odstránenie starého vrchného náteru, príprava na
striekanie nového vrchného náteru),
údržbu a sprevádzkovanie svetlometu APM 90 na automobilovom podvozku
Zil 130 na pripravované dynamické ukážky (sprevádzkovanie motora,
kontrola elektrickej sústavy vozidla, doplnenie prevádzkových kvapalín),
údržbu a prípravu pojazdnej rádiostanice R3S v skriňovej nadstavbe Praga
V3S, z dôvodov zabezpečenia natáčania filmu EšTéBák (doplnenie
prevádzkových kvapalín, kontrola elektrickej sústavy, oprava podlahy
kabíny, čistenie interiéru),
renováciiu 2 ks 120mm mínometov vzor 42N, (odstraňovanie starého
vrchného náteru, oprava pohyblivých častí, očistenie a nastriekanie
nového vrchného náteru).
Pracovníci múzejného oddelenia Piešťany pokračovali:
• v renovácii 85 mm kanóna vz.44 a 122 mm mínometu (odstraňovanie
starého vrchného náteru, oprava pohyblivých častí, očistenie a nastriekanie nového vrchného náteru),
• v odbornom ošetrení a konzervácii 60 ks ručných palných zbraní, ktoré
sa od začiatku roka používali na výstavách a podujatiach zameraných
na prezentáciu vojenského historického múzea,
• v odbornom ošetrení a konzervácii 17 ks guľometov a 18 ks krátkych
guľových zbraní a 21 ks pištolí,
• v základnom ošetrovaní automobilovej, leteckej techniky (dofukovanie,
uloženie),
• v odbornom ošetrení, uložení a zaevidovaní materiálu a techniky do
pomocnej evidencie zo zmlúv o bezodplatnom prevode do jednotlivých
zbierok, ktoré sú postupne spracovávané a formou návrhových listov
pripravované na zapísanie do prvostupňovej evidencie,
• 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 § 6 ods. 3 zákona
prešlo revíziou a fyzickou inventarizáciou 851 ks zbierkových
predmetov s dôrazom na spojovací, optický, proviantný a výstrojný
materiál a automobilovú techniku. Po presťahovaní zbierky streliva
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náloživa a jej uložení do nových depozitárov bolo vykonané základné
ošetrenie a fyzická kontrola jednotlivých zbierkových predmetov podľa
kníh prírastkov a nadobúdacích dokladov.
V rámci príprav otvorenia sezóny 2011 bolo ošetrených spolu 120 ks kolesovej,
pásovej a obrnenej techniky, 23 ks leteckej techniky a ošetrených 135 ks
výstrojného materiálu. Pri sťahovaní depozitárov ručných palných zbraní 164 ks.
V mesiacoch júl až november bola vykonaná kontrola stavu techniky 24 ks
pásovej a obrnenej techniky v expozícii (hangár II, hangár III) spojená s drobnou
údržbou a doplnením prevádzkových náplní (olej, chladiaca zmes) a preskúšaním
pohonných jednotiek:
• údržba a sprevádzkovanie – 8 ks tank stredný T-72 M (doplnenie
prevádzkových kvapalín, kontrola brzdovej sústavy, radenia,
prekonzervácia ),
• celková renovácia a sfunkčnenie obojživelného pásového transportéra
PTS-10 (doplnenie prevádzkových kvapalín, kontrola brzdovej sústavy,
radenia, prekonzervácia, povrchová úprava prestriekaním vrchného
náteru),
• údržba a sprevádzkovanie – 5 ks tank stredný T-55 (doplnenie
prevádzkových kvapalín, kontrola brzdovej sústavy, radenia,
prekonzervácia),
• údržba 2 ks BPsV, 1 ks MU-90, BVP-2, OT-90 (doplnenie
prevádzkových kvapalín, kontrola brzdovej sústavy, radenia,
prekonzervácia ),
• údržba 240 mm samohybného mínometu 2S4, 122 mm samohybnej
húfnice 2S1 Gvozdika, 203 mm samohybného kanóna 2S7 Pion
(doplnenie prevádzkových kvapalín, technika prekonzervovaná
a naštartovaná elektrickým spúšťacím zariadením )
• údržba obrneného transportéra OT 65 CH, OT-64, delostreleckého
ťahača ATS-75, obrneného obojživelného pásového veliteľskopozorovacieho stanoviska 1V16, 1V14, delostreleckého rádiolokátora
SNAR-10, stanice rušenia SPR 1 (GAZ-73), pojazdného hlásneho
zariadenia BÚRKA III, Špeciálneho vyslobodzovacieho pásového
vozidla VPV, muničného ukladača MU-90 (doplnenie prevádzkových
kvapalín, kontrola brzdovej sústavy, radenia, vozidlá prekonzervované
a naštartované elektrickým spúšťacím zariadením),
• celkové ošetrenie lietadiel MiG-21 F a MiG-21 PF s vyčistením interiéru,
ošetrením a očistením draku lietadiel s obnovou výsostných znakov
a číselných označení.
Uvedené práce boli vykonávané v úzkej spolupráci s členmi Klubu priateľov VHM
Piešťany a VÚ 2206 Topoľčany.
V múzejnom oddelení Svidník bolo vykonané ošetrenie zbierkových
predmetov, pracovníci ošetrili vlastnými prostriedkami 400 ks múzejných
predmetov pripravených pre zreinštalovanú centrálnu expozíciu vo Svidníku.
Pre reinštalovanú centrálnu expozíciu boli ošetrené a prekonzervované 3 ks
veľkých trojrozmerných múzejných predmetov – sovietsky 45 mm protitankový
kanón vz. 42, sovietsky 82 mm mínomet, sovietsky 12,7 mm guľomet DŠK vz. 38.
Ďalej sa ošetrilo 130 ks palných zbraní (z toho 82 ks pre reinštalovanú centrálnu
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expozíciu), 45 ks streliva a náloživa a vyčistilo sa 96 ks výstroja (z toho 30 ks
pre reinštalovanú centrálnu expozíciu).
Pracovníci VHM pokračovali v príprave expozície s dôrazom na roztriedenie
a uloženie trojrozmerných exponátov. V rámci reinštalácie stálej expozície bol
vykonaný výber exponátov zo zbierkového fondu a následne vykonaná
identifikácia a spracované popisy jednotlivých múzejných predmetov, ako aj
naaranžovanie zbierkových predmetov v pripravovanej expozícii. Dňa 29. 8. 2011
bola verejnosti sprístupnená v skúšobnej prevádzke zmodernizovaná a reinštalovaná Centrálna expozícia VHM vo Svidníku, ktorá dokumentuje Vojenské dejiny
Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Autormi scenára zmodernizovanej
a zreinštalovanej expozície boli pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a plk. v. v. doc.
Jozef Bystrický, CSc .
Dňa 3. októbra 2011 o 16.00 h za účasti ministra obrany SR bola pre
verejnosť znovuotvorená centrálna expozícia VHM umiestnená vo Svidníku.
Expozícia dokumentuje obdobie bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny
vo Východných Karpatoch, v medzivojnovom období a v období 2. svetovej vojny,
s dôrazom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánskeho hnutia
a oslobodzovania územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na paneloch si
návštevníci môžu prezrieť dobovú fotodokumentáciu s príslušným textom,
chronológiu významných udalostí daného obdobia a dôležité skutočnosti z dejín
vojenstva na Slovensku. Expozícia je bohato doplnená trojrozmernými exponátmi
– figurínami v historických uniformách, strelnými a chladnými zbraňami, odznakmi,
medailami, strelivom a náloživom, vojenskou technikou a rôznym dobovým
vojenským materiálom.
Novootvorenú expozíciu si so záujmom prezrel J. E. pán Theodore
Sedgwick, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA v SR sprevádzaný
Robertom Kingom, ekonomickým tajomníkom veľvyslanectva USA v SR a pplk.
Terrym Andersonom, pridelencom obrany USA v SR, ako aj skupina britských
ženistov zo 6. ženijného oddielu 22. ženijného pluku 1. mechanizovanej brigády
zo Salisbury. Dovedna si k 31. 12. 2011 prezrelo novootvorenú expozíciu 5 174
návštevníkov.
Dňa 14. 5. 2011 o 15. 00 h múzeum 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 do sprístupnenej leteckej
a obrnenej techniky.
Otvorenie múzejnej sezóny sa uskutočnilo dňa 28. mája 2011. Priaznivci
vojenskej histórie, ktorí prijali pozvanie organizátorov slávnostného otvorenia
sezóny, si prezreli expozíciu, v ktorej boli predstavené aj nové exponáty, 152 mm
SHkH vz.77, stredný tank T-72M1, rádiolokačná stanica P 15 na podvozku
automobilu Zil 157, veliteľské stanovište PU 12 na podvozku BTR-60, svetlomet
APN 90 na podvozku Zil 130, topopripojovač na podvozku UAZ 452.
Pod dohľadom pracovníkov múzea boli návštevníkom sprístupnené kabíny
lietadiel Su-22, MiG-21, L-29 Delfín a vrtuľníka Mi-24.
V rekonštruovaných priestoroch prístavku hangáru H-1 boli verejnosti
sprístupnená krátkodobá výstava zbraní pod názvom „Zbrane 1. a 2. svetovej
vojny“.
Dňa 9. 9. 2011 sa uskutočnil v areáli piešťanského VHM v poradí
už 5. ročník kultúrno-spoločenskej a športovej akcie Deň ozbrojených
a záchranných zložiek s deťmi, ktorá rozvíja novodobú tradíciu v oblasti
upevňovania vzťahov medzi príslušníkmi ozbrojených a záchranných zložiek SR
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a mládežou piešťanského regiónu. Na akcii sa predstavili: Čestná stráž
ozbrojených síl SR, vzdušné sily ozbrojených síl SR, Územná vojenská správa
Trnava, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Leopoldov, Hasičský a záchranný zbor Piešťany, Mestská polícia Piešťany,
Mestská polícia Prievidza, Colný úrad Bratislava, Colný kriminálny úrad Bratislava,
sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR – KCHL Nitra, Prezídium
policajného zboru SR – odbor služobnej hipológie, Komplexná centrálna
záchranná služba Gabčíkovo, ako aj Klub vojenskej histórie ČSĽA v Piešťanoch.
Súčasťou akcie bol bohatý doplnkový program: statické a dynamické ukážky
historickej, ako aj súčasnej vojenskej techniky, ukážky výzbroje, výstroje
a techniky zúčastnených zložiek a organizácií, streľba zo vzduchoviek,
airsoft/paintball, vystúpenie lukostrelcov, ukážky práce kynológov, historické
vozidlá. Deti a mládež si nenechali ujsť prehliadku expozícií VHM, ako aj
príležitosť sadnúť si do kabín lietadiel MiG-21, MiG-23UB, Su-22, L-29, L-410,
Jak-40, Mi-24, Mi-8, tanku T-72, OT-64, bojového vozidla pechoty.
VHM v Piešťanoch navštívila delegácia veliteľa národnej Gardy štátu
Indiana Spojených štátov amerických so sprievodom, ktorý bol na Slovensku
na pozvanie náčelníka GŠ OS SR, ako aj delegácia Československej obce
legionárskej so sprievodom.
Vlastné a zapožičané výstavy v priestoroch expozície:
„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ pri príležitosti otvorenia sezóny v priestoroch letiska
Piešťany v dňoch 29. – 30. mája 2011;
„Oddiel armádnych pretekárov“, zapožičaná Slovenským združením telesnej
kultúry – Múzeom telesnej kultúry SR;
„Frontová umelecká fotografia vojnového fotografa“– expozícia Svidník.
Vlastné a spoločné výstavy v priestoroch expozícií iných múzeí:
Krátkodobé výstavky:
„M. R. Štefánik vojak – politik – astronóm“ – Šurany;
„M. R. Štefánik vojak – politik – astronóm“ – Ivanka pri Dunaji;
„Oddiel armádnych pretekárov“, zapožičaná Slovenským združením telesnej
kultúry – Múzeom telesnej kultúry SR.
Výskumná činnosť
Vedecký projekt IV/4/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 –
1945“. Termín plnenia: január 2009 – december 2011, zo strany spracovateľov
priebežne plnený (Mgr. Adrián Latta – 20 hesiel a Ján Lichner – 9 hesiel
osobností).
Výskumná činnosť ako jedna zo základných múzejných aktivít VHM
Piešťany si kládla za cieľ sprostredkovať poznatky o získaných zbierkových
predmetoch, predovšetkým informácie obsiahnuté v samotných zbierkových
predmetoch a písomnostiach, prípadne inak zdokumentované historické
informácie
Pracovníci VHM pokračovali v spracovávaní návrhov o zaradení múzejných
predmetov do zbierok, v spracovávaní podkladových materiálov. V rámci zasadaní
Komisie pre tvorbu zbierok, bolo dovedna schválených 121 podkladových návrhov
do 1.-stupňovej evidencie. Do prvostupňovej evidencie bolo zapísaných
152 zbierkových predmetov. Ďalej sa spracovávali podklady do 2. stupňovej
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evidencie, do pripravovaného sprievodcu po múzeu a v neposlednom rade
do katalógu.
V priebehu roka boli v múzejnom oddelení Piešťany VHM prepísané
do elektronickej podoby prírastkové knihy od vzniku múzea. V súčasnosti je
v knihách múzejného oddelenia Piešťany VHM zapísaných 7 597 prírastkových
čísiel. Následne boli spracované zoznamy jednotlivých zbierok s cieľom
porovnania s nadobúdacími dokladmi a zmluvami o bezodplatnom prevode.
Po porovnaní sa v roku 2012 vykoná fyzická kontrola zbierkových predmetov,
ako základný predpoklad na vykonávanie čiastkových revízií jednotlivých zbierok
v zmysle zákona 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.
Edičná a publikačná činnosť
V rámci publikačnej činnosti bolo k 31. 12. 2011 publikovaných 11 článkov
týkajúcich sa múzejných predmetov VHM Piešťany v rozsahu 1 strany textu
a 1 strany fotodokumentácie. Ďalej sa spracovávali podklady do 2. stupňovej
evidencie, do pripravovaného sprievodcu po múzeu, spracovali sa dva grafické
návrhy pozvánok na jednotlivé akcie, plagáty a grafický návrh baneru do vstupnej
haly Svidník.
Prezentačná a propagačná činnosť
Špecializované a odborné výklady expozícia Svidník:
- pre delegáciu VÚC Prešov s predstaviteľmi departementu Hautes-Pyrénées
z regionu Midi-Pyrénées Francúzskej republiky,
- pre delegáciu Zväzu generálov SR a veľvyslanectvo SRN na Slovensku
s priamym účastníkom bojov v KDO,
- pre delegáciu veľvyslanectva USA na Slovensku s kadetmi z vojenských škôl
z USA,
- pre mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR sprevádzaného
Robertom Kingom, ekonomickým tajomníkom veľvyslanectva USA v SR a pplk.
Terrym Andersonom, pridelencom obrany USA v SR,
- pre skupinu britských ženistov zo 6. ženijného oddielu 22. ženijného pluku
1. mechanizovanej brigády zo Salisbury.
Špecializované a odborné výklady – expozícia Piešťany:
- pre delegáciu veľvyslanectva USA na Slovensku s kadetmi z vojenských škôl
z USA,
- pre kurz pyrotechnických pracovníkov realizovaných MV SR,
- pre delegáciu Ministerstva kultúry SR a záujmových organizácii zameraných
na život a dielo gen. M. R. Štefánika,
- prezentácia VHM v rámci pracovného stretnutia Zväzu generálov SR
v Piešťanoch (40 min.),
- pre delegáciu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vedenú generálnym
riaditeľom sekcie majetku a infraštruktúry RNDr. Ing. Mariánom Viskupičom,
- prezentácia VHM s poslucháčmi TU Trenčín s dôrazom na vývoj a históriu
automatických zbraní (guľometov 40 min.),
- prezentácia VHM s poslucháčmi AOS L. Mikuláš s dôrazom na vývoj a históriu
pásovej obrnenej techniky (40 min.),
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- pre žiakov Stredného odborného učilišťa leteckého Trenčín s dôrazom na vývoj
a históriu leteckej techniky (40 min.),
- pre kluby vojenských dôchodcov Topoľčany, Nitra, Trenčín, L. Mikuláš,
- pre členov klubu M. R. Štefánika a T. G. Masaryka Martin,
- pre členov klubu M. R. Štefánika Košariská,
- pre delegáciu veliteľa národnej Gardy štátu Indiana Spojených štátov
amerických,
- pre delegáciu Československej obce legionárskej so sprievodom,
- pre poslucháčov Trenčianskej univerzity,
- pre mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR.
Organizovanie
a realizovanie
osobitných
podujatí
a programov
pri príležitosti:
- „Noc múzeí“ - nočná prehliadka múzea – v rámci medzinárodného projektu,
- Otvorenie sezóny,
- Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi,
- Ukážka zbraní a techniky pri príležitosti výročia vzniku vojenského útvaru
v posádke Nemšová,
- Ukážka zbraní a techniky pri príležitosti Dní otvorených dverí v posádke
Hlohovec.
Odborná a metodická činnosť
Pracovníci múzea v Piešťanoch poskytovali odborno-metodickú pomoc pri
zriaďovaní siení 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.
Komisia na tvorbu zbierok
Komisia na tvorbu zbierok sa schádzala pravidelne podľa schváleného
harmonogramu. Na svojich 7 zasadaniach schválila dovedna 121 návrhových
listov na nadobudnutie zbierkových predmetov a ich zaradenie do múzejných
zbierok a súčasne stanovila ich hodnotu.
Z celkového počtu 121 návrhových listov bolo pre jednotlivé zbierky
spracované:
• pre zbierku číslo II – Pištole a revolvery – 31 ks návrhových listov,
• pre zbierku číslo III – Puška a karabíny – 3 ks návrhových listov,
• pre zbierku číslo IV – Automatické zbrane – 16 ks návrhových listov,
• pre zbierku číslo V – Delostrelecká technika – 7 ks návrhových listov,
• pre zbierku číslo VI – Tanky a obrnená technika – 11 ks návrhových
listov,
• pre zbierku číslo VII – Letecká technika – 2 ks návrhových listov,
• pre zbierku číslo XIII – Automobilová technika – 6 ks návrhových
listov,
• pre zbierku číslo IX – Strelivo – 7 ks návrhových listov,
• pre zbierku číslo XIV – Výstrojný materiál – 1 ks návrhových listov,
• zbierku číslo XV – Rady, vyznamenania, medaily, odznaky – 4 ks
návrhových listov,
• pre zbierku číslo XVI – Bojové zástavy, štandardy, vlajky – 2 ks
návrhových listov,
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• pre zbierku číslo XVIII – Proviantný materiál – 3 ks návrhových
listov,
• pre zbierku číslo XX – Optický materiál – 22 ks návrhových listov,
• pre zbierku číslo XXI – Zdravotnícky materiál – 6 ks návrhových
listov.
Spracovanie zmlúv:
V hodnotenom období bolo spracovaných 6 zmlúv s výpožičkami s:
•
Mestským kultúrnym strediskom Šurany,
•
obcou Ivanka pri Dunaji,
•
Strednou odbornou letecko-technickou školu Trenčín,
•
Balneologickým múzeom Piešťany,
•
Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO ST Lešť,
•
Technickou univerzitou – Leteckou fakultou Košice.
S občianskymi združeniami a akciovými spoločnosťami boli podpísané tri nájomné
zmluvy:
•
Aeroklubom Dubnica nad Váhom,
•
Slovenskou leteckou agentúrou s.r.o. Banská Bystrica
•
Retail Park a.s., OC Laugarício Trenčín.
Bolo spracovaných tiež 9 darovacích zmlúv.
Iné akcie:
– dňa 3. 6. 2011 sa pracovníci VHM podieľali na zabezpečení podujatia
„Deň polície, armádnych záchranných zložiek“, ktorého VIII. ročník sa uskutočnil
na letisku v Prievidzi. Na akcii sa prezentovali strelnými zbraňami. Uvedenej
akcie sa zúčastnilo niekoľko tisíc návštevníkov z mesta Prievidza a blízkeho
okolia. Výstavka zbraní spojená s propagáciou múzea a využitím propagačných
materiálov sa stala predmetom záujmu širokého spektra návštevníkov v regióne
Hornej Nitry.
– dňa 8. 6. 2011 pracovníci VHM v spolupráci s Regrutačným strediskom
Trnava, VÚ 1471 Hlohovec a Klubom vojenskej histórie Československej ľudovej
armády Piešťany pripravili pre žiakov II. základnej školy v Senici zaujímavý deň
v múzeu v rámci aktivity „Putovanie za vojenskou históriou“.
– dňa 22. 6. 2011 sa uskutočnil Festival slovenských múzeí. Už 7. ročník
celoslovenského kultúrno-spoločenského podujatia zorganizoval Zväz múzeí na
Slovensku, v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Múzeom v
Kežmarku, pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja. V rámci
bohatého programu sa konala aj konferencia, ktorej obsah organizátori akcie
venovali problematike cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce. Významným
bodom festivalového programu bola prezentácia slovenských múzeí, na ktorej sa
zúčastnili aj zástupcovia Vojenského historického múzea.
– v mesiaci august 2011 poskytlo zbierkový predmet na propagáciu
leteckého podujatia s názvom „Medzinárodné letecké dni, Slovak International Air
Fest 2011. Balneologickému múzeu zapožičalo 12 zbierkových predmetov
za účelom rozvíjania vojenských a kultúrnych tradícii v meste Piešťany k výstave
„Známy – neznámy pplk. Vojtech Ábel – tragický osud vojaka“.
– v mesiaci august 2011 sa múzeum v úzkej spolupráci s KVH ČSĽA
zúčastnilo na treťom ročníku akcie „Slovenské piesky 2011“ konanej pod záštitou
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ministra obrany Slovenskej republiky vo VVP Záhorie a taktiež na akcii „Sahara
2011“ vo VVP Záhorie.
– pri príležitosti“ Dňa letectva“ pracovníci múzejného oddelenia Piešťany
v spolupráci s OC Laugaricio Trenčín nainštalovali vo vnútorných priestoroch
OC krátkodobú výstavu zameranú na letectvo a propagáciu VHÚ – VHM Piešťany
najmä v povedomí širšej verejnosti v západnej časti Slovenska. Na základe
zmluvy na prenájom hnuteľnej veci, boli na výstave vystavované zbierkové
predmety zo zbierok VHM Piešťany, predovšetkým lietadlo AERO L-29 Delfín,
letecký motor AI-25, letecké kanóny GŠ-23 a N-37, letecké kazetové bomby,
raketové bloky, 2 ks vystreľovacie sedadlá, 16 ks rôznych leteckých prístrojov
a letecké rovnošaty a obleky.
– v septembri 2011 sa na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice
v Bratislave uskutočnilo slávnostné otvorenie putovnej výstavy Karol Pajer –
hrdina boja proti fašizmu. Výstava je venovaná pamiatke mladého slovenského
vlastenca, učiteľa, vojaka česko-slovenskej armády vo Francúzsku a bojovníka
francúzskeho hnutia odporu. Bezmála stovka návštevníkov vernisáže si so
záujmom vypočula prednášku o čs. vojsku na území Francúzska v rokoch 1939 –
1940, s ktorou vystúpil vojenský historik plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.,
samostatný vedecký pracovník VHÚ Bratislava. Múzeum sa prezentovalo replikou
bojovej zástavy. Výstava, ktorá približuje životné osudy Karola Pajera – hrdinu
boja proti fašizmu, ako aj históriu čs. vojska vo Francúzsku.
– od 12.7. do 30. 9. 2011 bola v H-1 expozície VHM inštalovaná výstava
„Oddiel armádnych pretekárov, ktorá priblížila návštevníkom začiatky armádneho
športu v období vojnovej Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945. Výstava
inštalovaná na siedmich paneloch bola VHM zapožičaná Slovenskému združeniu
telesnej kultúry – Múzeu telesnej kultúry SR, Junácka 6, Bratislava.
Na základe zmluvy o prenájme č. VHÚ-14-19/2011 z 27.6. 2011 prenajal
Aeroklubu Dubnica nad Váhom, ktorý sídli na letisku Slavnica, zo svojej zbierky
letecká technika – stíhacie lietadlo MiG-21MF, ev. č. 9502. Presun lietadla
z priestorov múzea na letisko Slavnica bol vykonaný po vlastnej osi. Na úspešnom
zabezpečení prepravy sa okrem pracovníkov múzea podieľala Vojenská polícia,
pracovníci Diaľničnej spoločnosti a členovia aeroklubu.
Výkon odbornej správy zbierkových predmetov za rok 2011
Výkon odbornej správy zbierkových predmetov

Počet

Nadobudnuté zbierkové predmety

152

Chronologická evidencia – 1. stupeň

152

Katalogizácia – 2. stupeň

0

Vyradenie múzejných predmetov

3

Ošetrovanie zbierkových predmetov dovedna:
z toho veľkorozmerných predmetov:

1 924
268

Repasácia veľkorozmerných zbierkových predmetov

5

Oprava, prekonzervácia a spojazdnenie veľkorozmerných techniky

53

Ošetrenie kolesovej a ostatnej múzejnej techniky

210

z toho malorozmerných predmetov:

1 656

53

– Palné zbrane

495

– Strelivo, náloživo

385

– Ošetrenie výstrojného materiálu

231

– optika, spojovací a iný materiál

545

Návštevnosť expozícií / výstav VHM
Počet návštevníkov

Pracoviská VHM
Expozícia VHM v Piešťanoch

9 902

Expozícia VHM vo Svidníku *

5 174

Vyhliadková veža Dukla

14 304

Prírodný areál na Dukle a v Údolí smrti

19 478

Spolu

48 858

* verejnosti prístupná od 29.8.2011

z toho:
otvorenie sezóny vo VHM
Noc múzeí
Deň s ozbrojenými zložkami
Ostatné akcie spojené s prezentáciou

450 návštevníkov
1 300 návštevníkov
1 300 návštevníkov
1 300 návštevníkov

Výstavy a kultúrno-spoločenské podujatia VHM
POČET

PODUJATIA / AKCIE
Stále expozície
Dlhodobé výstavy

3
1

Krátkodobé tematické výstavy

5

Kultúrno-spoločenské podujatia
Spolu

12
21

Expozície:
– expozícia VHM v Piešťanoch „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945-1992“,
– expozícia VHM vo Svidníku „Dejiny vojenstva na východnom Slovensku“,
– expozícia VHM v prírodnom areáli Dukla - Údolie smrti,
– expozícia Informačné stredisko Dukla (od V./2011 zatvorená).

► ZAHRANIČNÉ AKTIVITY
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V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení VHÚ na rok 2011
sa v hodnotenom období uskutočnilo 15 zahraničných pracovných ciest („ZPC“)
za účelom účasti na medzinárodných vedeckých konferenciách, zasadaniach
medzivládnych komisií o starostlivosť o vojnové hroby (Srbsko, Rumunsko),
na práci expertných komisií pre prípravu medzivládnych zmlúv týkajúce sa
starostlivosti o vojnové hroby a iné aktivity, 18 zahraničných pracovných ciest
na výskum slovacikálnych militárií v zahraničných archívoch. ZPC boli realizované
do šiestich štátov Európy (Česká republika, Maďarsko, Poľská republika,
Rumunsko, Srbsko a Ruská federácia) na ktorých sa zúčastnilo 12 osôb –
príslušníkov, resp. zamestnancov VHÚ.
V rámci plnenia vedeckých projektov a úloh schválených v Ročnom
vykonávacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti na rok 2011 sa za účelom
výskumu v zahraničných archívoch realizovalo 18 ZPC do 2 susedných krajín
(Česká republika, Maďarská republika). Výsledky výskumu v zahraničných
archívoch budú využité pri plnení vedeckých úloh určených v plánoch vedeckovýskumnej, spracovateľskej a publikačnej činnosti. Získané slovacikálne militárie
obohatili fondy a zbierky VHA Bratislava.
Tab.: Výskum v zahraničných archívoch
Počet

Počet

Štát

ZPC

osôb

MR

3

2

ČR

4

4

ČR

9

4

ČR

1

1

ČR

1

1

18

12

ZAMERANIE
vedeckého výskumu
VII/3/09-11
„Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska“

IV/4/09-11
„Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“
VIII/3/08-15
„Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok“

VII/5/11-13
„Slovensko ako objekt spravodajských záujmov 1939 – 1944“

VI/2/09-11
„Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962“

SPOLU

Riaditeľ VHÚ v rámci plánu zahraničných aktivít sa zúčastnil s Mgr. Petrom
Chorvátom, PhD. na 11. konferencii Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium
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konfliktov, PfP Konzorcia akadémií obrany a inštitútov bezpečnostných štúdií pod
názvom „Regulárny a neregulárny vojnový stav – Skúsenosti z histórie a súčasné
vojnové konflikty, konanej v Srbskej republike, Belehrade. Ďalej sa v súlade
s predmetnou časťou plánu zahraničných aktivít zúčastnil na pracovnom zasadaní
Rady Národního muzea v Prahe.
Vedeckí pracovníci VHÚ sa aktívne zúčastnili na medzinárodných
vedeckých konferenciách v Českej republike „1. čs. armádní sbor – nové
dokumenty“ - doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., v Poľsku „Tobruk 1941 “ –
doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., Rumunsko „Udalosti 23. august 1944
v Rumunsku a 29. august 1944 - SNP a ich vplyv na oslobodenie Rumunska,
Slovenska a ukončenie 2. svetovej vojny“ – doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
V Poľsku vo Varšave sa na prezentovaní knižnej publikácie „Udział Slowacji
w agresji na Polskę w 1939 roku“ – PhDr. Igor Baka, PhD.
Dr. Imrich Purdek sa ako člen medzivládnej komisie pre vojnové hroby
zúčastnil II. zasadnutia Spoločnej medzivládnej slovensko-rumunskej komisie pre
starostlivosť o vojnové hroby v Bukurešti (Rumunsko), Dr. Imrich Purdek a Dr.
Pavol Šimunič, CSc., členovia medzivládnej komisie slovensko-srbskej zúčastnili
I. zasadania v Belehrade.
Dr. Imrich Purdek ako člen delegácie SR sa zúčastnil v Moskve (Ruská
federácia), na Ministerstve obrany RF odovzdávania katalógu padlých vojakov
Červenej armády v rokoch 2. svetovej vojny pochovaných na území Slovenskej
republiky a v Štátnom múzeu na Paklonnej gore v Moskve. Následne sprevádzal
štátneho tajomníka MV SR pri vykonávaní prieskumu oblastí Krasnodarského
kraja pre výber miesta na postavenie pamätníka slovenským vojakom padlým
v tomto regióne v období rokov 1942 – 1943.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2011
VHÚ v roku 2011 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 2011, 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.
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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 2011
nepodarilo presadiť ich finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa.
Napriek
pretrvávajúcemu
dlhodobému
nedostatku
rozpočtových
prostriedkov sa podarilo v roku 2011 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.

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,
vojenskohistorické 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 SR: publikačná činnosť, prednášky, vojensko-historické 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, vedy, výskumu a športu
SR, Ministerstvo 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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