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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

* 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, s 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, ako aj Deklaráciou Národnej
rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z.,
čiastka 39), s uznesením vlády SR č. 147 z 3. apríla 2013 k návrhu stratégie
rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018,
► 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. októbra 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. realizovať
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, tzn. 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 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 2018, 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 skupiny vojenskej
histórie (MHWG), pôsobiacej pod záštitou Konzorcia obranných akadémií
a inštitútov bezpečnostných štúdií Partnerstva za mier, 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. ČINNOSŤ 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, tzn. písomností a iných foriem záznamov
trvalej hodnoty pochádzajúcich z činnosti Ministerstva obrany SR, Generálneho
štábu OS SR, vojenských veliteľstiev a telies, ktoré mali alebo majú sídlo na území
Slovenska, odhliadnuc od formy štátneho útvaru;
h) budovanie špecializovanej vedeckej knižnice;
i) rozvíjanie spolupráce s pracoviskami a stavovskými organizáciami príbuzných
vedných odborov, s vysokými školami, múzeami a archívmi na území SR;
j) spolupráca so zahraničnými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami
podobného odborného zamerania, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce vo vede
a výskume, v archívnej a múzejnej oblasti, najmä v rámci C.I.H.M. (Medzinárodný
výbor pre vojenskú históriu) a Pracovnej skupiny vojenskej histórie (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.
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4.3. Náklady na činnosť VHÚ
Náklady VHÚ na realizáciu činnosti v rámci jeho pôsobnosti, ako vedeckovýskumného, archívneho a múzejného zariadenia Ministerstva obrany SR
pre oblasť vojenskej histórie, sú podrobne rozpracované v kapitole 5 „Rozpočet
organizácie“.

5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

5.1. PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU
5.1.1 Zhodnotenie zamestnanosti
Schválené priemerne evidenčné počty:
- profesionálnych vojakov: 3
- zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

61,594

Skutočné priemerne evidenčné počty:
- profesionálnych vojakov: 3
- zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

61,6

Tab. Prehľad dočasnej práceneschopnosti profesionálnych vojakov:
Doba práceneschopnosti

Počet poberateľov / počet dní
1/9

Práceneschopnosť do 10 dní
Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

0

Práceneschopnosť nad 21 dní

0

Tab. Prehľad dočasnej práceneschopnosti zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme:
Doba práceneschopnosti

Počet poberateľov / počet dní
6/41

Práceneschopnosť do 10 dní
Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

13/197

Práceneschopnosť nad 21 dní

6/652

5.1.2
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2012,
ktorý bol VHÚ pridelený sekciou finančného manažmentu Ministerstva obrany SR
(„SEFIM MO SR“)
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V

PRÍJMY SPOLU

€

12 000

VÝDAVKY SPOLU

1 371 703

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 371 703

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

658 715

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

220 716

3.Tovary a ostatné služby /630/

468 074

4.Bežné transfery /640/

24 198

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

0

5.1.3 Rozpočtové opatrenia
V priebehu roka 2012 bolo dovedna vykonaných 18 rozpočtových opatrení,
z toho 14 rozpočtových opatrení zo strany správcu rozpočtovej kapitoly MO SR,
čím sa bežné výdavky RO VHÚ v roku 2012 navŕšili takto:
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

V

€

- v kategórii 610 – zníženie o sumu

39 564

- v kategórii 620 – zvýšenie o sumu

2 585

- v kategórii 630 – zvýšenie o sumu

258 370

- v kategórii 640 – zníženie o sumu

14 939

- v kategórii 700 – zvýšenie o sumu

10 910

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

PRÍJMY SPOLU

€

20 077

VÝDAVKY SPOLU

1 589 065

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 578 155

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

619 151

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

223 301

3.Tovary a ostatné služby /630/

726 444

4.Bežné transfery /640/

9 259

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

10 910
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5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ
Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2012 na 167,3 %, rozpočtovej
kapitoly. Trend príjmov bol v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 stúpajúci.
Tab. Príjmy RO VHÚ za rok 2012

Plánovaný
príjem
€

Upravený
príjem
€

Skutočný
príjem
€

zo skutočného príjmu

Plnenie

12 000

20 077

20 077

100

(%)

Vykazované nedaňové príjmy obsahujú príjmy zo vstupného do expozícií
Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku, prenájmu nebytových
a bytových priestorov, kopírovacích prác, z prenájmu zbierkových predmetov.
5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ
Výdavky RO VHÚ za rok 2012 boli čerpané na 99,45 %. Čerpanie bežných
rozpočtových výdavkov za rok 2012 bolo vyššie oproti predchádzajúcemu roku
o 126 120,- €. Trend vývoja bol oproti roku 2011 narastajúci.
Vývoj čerpania kapitálových výdavkov v roku 2012, v porovnaní s rokom
2011, mal rastúci trend. Suma rozpočtových prostriedkov v účtovnom roku 2012
bola o 7 410,- € vyššia, než v roku 2011.
5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie
Tab. Výdavky spolu /600 + 700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

Zostatok

1 371 703

1 589 065

1 580 399

8 666

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

115,22

99,7

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

658 715

619 151

619 143

8

13

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

93,99

100

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

220 716

223 301

223 292

Zostatok

9

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

101,17

100

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

18 000

16 640

16 596

Zostatok

44

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

99,20

99,73

Čerpanie: Z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské pracovné cesty sumu
vo výške 5392,- € 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 10 226,- €, príspevok – návšteva rodiny prof. vojaka 978,- € (cestovné).

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

180 930

163 028

156 883

Zostatok

6 145

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

86,71

96,23

Čerpanie: Vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 115 829,- €, voda 17 728,- €,
poštové služby 12 726,- € a komunikačná infraštruktúra 10 600,- €.

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

45 016

46 897

46 747

Zostatok

149,92

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

103,85

99,68

Čerpanie: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup: softvéru 522,- €, všeobecný materiál 26
781,- €, knihy – časopisy3 494,- €, výpočtová technika 2 058,- €, prevádzkové stroje 1 720,- €,
pracovné odevy 389,80 €, reprezentačné výdavky1 616,- €, nákup PC 7 001,- €.
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Tab. Dopravné /634/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

12 977

17 640

17 608

Zostatok

32

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

135,68

99,82

Čerpanie: palivo, mazivá, oleje 13580 ,- €; servis a údržba3686,- €, známky, poplatky 38,- €.

Tab. Rutinná a štandardná údržba /635/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

84 852

339 462

339 305

Zostatok

157

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

399,87

99,95

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

Fakturovaná cena €

Výmena okien

21 479,30

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

Fakturovaná cena €

Oprava strechy obj. č.18

22 991,57

Oprava elektroinštalácie

23 495,90

Oprava podláh

23 900,-

Oprava soc. zariadení

22 691,58

Oprava el. stožiarov

14 157,37

Oprava PTV systému

11 980,62

Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu

5 487,62

Výmena dverí a okien

17 494,74
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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 €

Sanácia NKP pamätník ČSA - Vyšný Komárnik

49 995,06

Oprava omietok veža Dukla

13 994,40

Oprava podláh

3 997,50

Oprava vodárne

23 191,39

Oprava čerpacej stanice

22 493,06

Výmena dlažby Dukla

5 997,67

Reštaurovanie štát. znaku NKP Dukla

2 976

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

900

0

0

Zostatok

0

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

0

0

Čerpanie: rozpočtové prostriedky sa použili na prenájom dopravných prostriedkov.

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

125 399

142 777

140 689

Zostatok

2 108

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

112,19

98,52

Čerpanie: všeobecné služby (revízie ÚK, elektroinštalácie, EPS) 33 775,- €, poplatky banke,
notárske 359,- €, stravovanie zamestnancov 24 974,- €, tvorba sociálneho fondu 7 568,- €, časopis
Vojenská história – autorská odmena za príspevky 7 929,- €, školenia zamestnancov VHÚ 517,- €,
poplatok za daň za nehnuteľnosti RO VHÚ v sume 37 908,- €, poplatok zdravotníckym zariadeniam
130,- €, odmeny na základe dohôd 17 522,- €.
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Tab. Bežné transfery /640/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

24 198

9 259

9 248

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

38,21

99,88
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Čerpanie: vyplatené nemocenské dávky zamestnancom vo výške 3 719,- €, príspevok na bývanie
profesionálnych vojakov 4 710,- €, poplatok za členstvo v zahraničných organizáciách (C.I.H.M)
545,- €, členský príspevok Zväzu múzeí na Slovensku 72,- €, čistenie uniforiem prof. vojakov –
príspevok 201,- €.

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

0

10 910

10 910

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

0

100

0

Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na nákup zbierkových predmetov pre VHM.

Tab.: Majetok v správe RO VHÚ so stavom k 31. 12. 2012
DRUH MAJETKU

HODNOTA

(v obst. cenách € )

Pozemky

4 315 229,35

Stavby

13 921 523,90

Samostatne hnuteľné veci

336 079,43

Dopravné prostriedky

197 045,07

Softvér

3 359,22

Umelecké predmety

761,79

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:
- knižničný majetok
98 075,78 €
- múzejný majetok
108 209 393,08 €
- archívny majetok
182 751,10
€

Záver:
Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2012 boli vynaložené
na plnenie úloh rozpočtovej organizácie na základe plánu hlavných úloh
hospodárne, efektívne a splnili svoj účel.
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VÝVOJ ROZPOČTU VHÚ V EURÁCH
(2003 – 2012)

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1. PERSONÁLNA PRÁCA

VÝVOJ TABUĽKOVÝCH POČTOV VHÚ
(2003 – 2012)

Poznámka: Nárast tabuľkových počtov v roku 2005 bol spôsobený pridelením pracovníkov fyzickej ochrany
objektov
18

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTANCOV VHÚ
(bez FOO)

6

8

Do 30
13

31-40

41-50

19

51-60

6

Nad 60

Podľa pokynov riaditeľa VHÚ plnil úlohy v oblasti personálnej práce
s profesionálnymi vojakmi v hodnotenom období mjr. Ing. Maroš Mikluš, PhD.,
VSD - Š VHÚ.
Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme hodnotenia na mjr.
Ing. Maroša Mikluša, PhD. a mjr. Mgr. Adriána Tomiskina. Po oboznámení sa
s jeho obsahom boli postúpené na Osobný úrad MO SR (v písomnej forme)
a Personálny úrad (v elektronickej forme).
Profesionálni vojaci VHÚ, na základe príslušných ustanovení Metodických
pokynov k deklarovaniu majetkových pomerov profesionálnych vojakov
v majetkovom priznaní spracovali a predložili riaditeľovi VHÚ majetkové priznania.
Riaditeľ VHÚ po oboznámení sa s majetkovými priznaniami ich stanoveným
postupom postúpil na Osobný úrad MO SR.
6.1.2. Personálna práca so zamestnancami
Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období 5 pracovných zmlúv 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. JUDr. Ľudovít Ábel , od 1. 8. 2012, oddelenie logistického zabezpečenia
a služieb VHÚ,
- z. Mgr. Jana Tulkisová, PhD., od 1. 7. 2012, Odbor vojenskohistorických
výskumov,
- z. Mgr. Viera Jurková, od 1. 6. 2012, Vojenské historické múzeum Piešťany,
- z. Mgr. Jozef Rodák, od 1. 4. 2012, Múzejné oddelenie Svidník,
- z. Mgr. Libuša Albertová, od 1. 3. 2012, Vojenský historický archív.
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V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava
nasledovní zamestnanci:
- z. Ján Viglaský, dňom 31. 7. 2012 podľa § 60 ZP,
- z. PhDr. Pavol Šimunič, CSc., dňom 24. 4. 2012 podľa § 60 ZP,
- z. Ján Lichner, dňom 31. 5. 2012 podľa § 71 ZP,
- z. Špilová Mária, dňom 31. 12. 2012 podľa § 60 ZP,
- z. Jozef Miklovič, dňom 31. 12. 2012 podľa § 71 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.

Vedecké, vedecko-akademické tituly, pedagogické hodnosti
2

Doc.

11

PhD./CSc.

6

PhDr.

1

JUDr.

2

RSDr.

7

Ing.

18

Mgr.

2

Bc.
0

2

4

6

8

20
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12

14

16
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2012
Plnenie úloh VHÚ v roku 2012 sa realizovalo v súlade so schváleným
Plánom hlavných úloh a základných opatrení na rok 2012 a Ročným vykonávacím
plánom v oblasti vojenskej histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva na rok
2012.
V hodnotenom období sa osobitná pozornosť venovala dôslednej realizácii
úloh stanovených v Ročnom vykonávacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti
v oblasti vojenskej histórie, so zreteľom na vedecké spracovávanie vojenských
dejín Slovenska. Pokračovalo sa v plnení vedeckých projektov a hlavných
vedeckých úloh, ktoré vychádzali z uvedeného plánu, ako aj plánovaných úloh.
Prioritným v oblasti vedecko-výskumnej činnosti bolo plnenie projektu
Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok 1968 – 1992. Taktiež sa riešili vedecké
projekty: Osobnosti vojenských dejín Slovenska 1939 – 1945; Boje 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR na slovenskom úseku východného frontu 1944 –1945;
Slovensko ako objekt spravodajských záujmov 1939 – 1944, ako aj projekt Vznik
a vývoj Československej vojenskej symboliky v období rokov 1914 – 1992
a vojenskej symboliky Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť v
priesečníku faleristiky, heraldiky a vexilológie.
Pozornosť bola venovaná príprave plánovaných výstupov, a to ich včasnej
a kompletnej príprave na odovzdanie do tlače 5. kartoreprodukčnej základni
Nemšová.
Aj napriek nedostatku finančných prostriedkov sa rozvíjanie medzinárodnej
vedeckej spolupráce realizovalo formou stretnutí predstaviteľov v rámci
archívneho výskumu, a to najmä v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku.
Spolupráca v rámci pracovnej skupiny štúdií euro-atlantických konfliktov Konzorcia
obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií sa zabezpečovala aktívnou
účasťou na 12. medzinárodnej konferencii.
V rámci odbornej prípravy (vedecký ruch) bola pozornosť venovaná vedeckej
diskusii za účelom zhodnotenia plnenia existujúcich projektov. Stav a úroveň
plnenia vedeckého projektu Vojenské dejiny Slovenska 1968 – 1992, VII. zväzok
boli predmetom vedeckej diskusie v mesiaci marec 2012. Členovia autorského
kolektívu v rámci diskusie prezentovali dosiahnutú úroveň plnenia úloh projektu,
prezentovali problémy v archívnom výskume, najmä nedostatok zahraničných
ciest, predovšetkým do Prahy. Vedúci autorského kolektívu PhDr. Jan Štaigl, CSc.
záverom konštatoval, že plnenie úloh projektu je v súlade s časovým
harmonogramom.
V poradí druhým projektom, ktorý bol predmetom vedeckej diskusie,
bol vedecký projekt PhDr. Pavla Šimuniča, CSc. pod názvom Slovensko ako
objekt spravodajských záujmov 1939 – 1944. Riešiteľ úvodom veľmi podrobne
informoval o dosiahnutých výsledkoch plnenia uvedeného projektu. Bolo
konštatované, že doteraz nebola táto časť vojenskej histórie Slovenska
predmetom vedeckého bádania. V rámci odbornej diskusie sa zjednotil názor na
názov projektu a obsah prezentovaný riešiteľom, a to, že treba zmeniť názov tak,
aby vyjadroval predmet vedeckého riešenia obsahových problémov.
Odborné diskusie v rámci vedeckého ruchu potvrdili, že je nevyhnutné
v uvedených zamestnaniach pokračovať aj v budúcnosti.
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1. Vedecké projekty
PhDr. Igor BAKA, PhD.
− vedecký projekt VIII/3/08-13 „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, VÚA-VHA Praha, NA Praha, spracovanie vedeckých štúdií Československá vojenská pomoc Líbyi v prvej
polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia (40 rkp. s.); Československá
vojenská pomoc Líbyi v druhej polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia
(40 rkp. s.) a rozpracovanie vedeckej štúdie Zahraničnopolitické „otepľovanie“
v Európe v druhej polovici 80. rokov s dôrazom na postavenie a postoje ČSSR
(20 rkp.s.). Vedecký projekt sa plní podľa plánu;
− vedecký projekt (IV/4/08-10) „Osobnosti vojenských dejín Slovenska 1939
– 1945“ (biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
heuristickej základne pre spracovanie 5 hesiel osobností, kompletné spracovanie
ich hesiel, úprava a odovzdanie 45 hotových hesiel. Vedecký projekt splnený.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
− vedecký projekt II/3/2009 „Boje na slovenskom úseku východného frontu.
Dokumenty.“, štúdium literatúry, archívny výskum, analýza archívnych
dokumentov, spracovanie podkladových materiálov. Vedecký projekt sa plní
podľa plánu.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
− vedecký projekt IV/2/09-11 „Vojenské osobnosti dejín Slovenska (1939 –
1945)“. Kompletné spracovanie odovzdaných hesiel, úprava a odovzdanie
do tlače. Vedecký projekt splnený.
Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
– vedecký projekt IV/4/08-10 „ Vojenské osobnosti Slovenska 1939 – 1945“.
Spracované heslá: J. Adamovský, W. Assmann, J. Bevelaqua, F. Cramer,
J. Dietrich, B. Dúbravec, J. Harpe, Ľ. Hrušovský, G. N. Cholosťakov, J. Kručko,
W. Nehring, R. Noskovič, J. Pulkrábek, J. Sedlický, L. Šišovský, J. Štubniak,
V. Višňovský, O. Wöhler, V. Zámocký. Vedecký projekt bol splnený;
– vedecký projekt VIII/3/08-13 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII.
zväzok. Pokračovalnie zhromažďovania a priebežného spracovávania archívnych
materiálov (archívny výskum realizovaný vo VÚA – VHA Praha: archívne fondy
MNO/Sekretariát ministra, MNO/Hlavní politická správa, Náčelník GŠ,
MNO/Operační správa, MNO/Hlavní týl). Vedecký projekt sa plní podľa plánu.
Dr. Imrich PURDEK
− vedecký projekt VII/5/12-14 „Vznik a vývoj Československej vojenskej
symboliky v období rokov 1914 – 1992, ako aj vojenskej symboliky Slovenskej
republiky od roku 1993 po súčasnosť v priesečníku
faleristiky, heraldiky
a vexilológie.“ (archívny výskum vo VÚA-VHA Praha, VHA Bratislava, Historickej
knižnici VHÚ Praha a zbierkach Vojenského múzea Praha). Boli spracované
štúdie, ich vyhodnotenie je v časti 2. Vedecké štúdie. Vedecký projekt sa plní
podľa plánu.
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doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– vedecký projekt VII/2/11-13 „Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska“
I/3 zv. (heuristika, predbežný výber dokumentov a preklady textov dokumentov
v rozpätí rokov 1387 – 1458). Vedecký projekt sa plní podľa plánu.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– vedecký projekt VIII/3/08-15 „Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok
(1968 –1992)“; štúdium literatúry, archívny výskum (VHA Bratislava, SNA
Bratislava, ŠA Bratislava, VÚA-VHA Praha, NA Praha), zber dobových fotografií,
spracovanie podkladovej štúdie („Jednotný systém brannej výchovy obyvateľstva
a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1969 – 1991“, 46 rkp.s.). Vedecký
projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– vedecký projekt VII/2/11-13 “Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska
I/3. (prieskum pramenných edícií, výber a prepis prameňov z rokov 1387 – 1458).
Projekt sa plní podľa plánu;
– Vojenské dejiny Slovenska slovom a obrazom: (zostavenie zoznamu
prameňov a literatúry, menného a miestneho registra). Vedecká úloha splnená;
– vedecká úloha: Bibliographie internationale d´histoire militaire (spracovanie
podkladov a anotácií do medzinárodnej bibliografie v rozsahu 12 rkp.). Vedecká
úloha splnená.
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
− vedecký projekt VI/2/09-11
Studená vojna, Slovensko 1955-1962.
Zapracovanie pripomienok a návrhov oponentov do rukopisu monografie,
zostavenie obrazovej prílohy s popiskami a zostavenie menného zoznamu do
monografie. Monografia bola pripravená do tlače v mesiaci júl 2012. Vedecký
projekt splnený.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
− vedecký projekt (IV/4/08-10) Osobnosti vojenských dejín Slovenska 1939 –
1945 (biografický slovník), výber hesiel na spracovanie, zhromažďovanie
heuristickej základne pre vypracovanie 20 hesiel osobností, kompletné
spracovanie ich hesiel, úprava a odovzdanie 52 biografických hesiel. Vedecký
projekt splnený.
2. Vedecké úlohy
PhDr. Igor BAKA, PhD.
– Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, časť „prvá
Slovenská republika a jej armáda v rokoch 1939 – 1945“, 20 rkp. s. textu pre
rozšírenú verziu 12. kapitoly populárno-vednej publikácie. Vedecká úloha
splnená.
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doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, časť „Operácie
ČA pri oslobodzovaní Slovenska 1944 – 1945“ (knižná publikácia): štúdium
literatúry a prameňov, spracovanie textov, 45 s . textu. Vedecká úloha splnená.
– Spracovanie referátu na vedeckú konferenciu k 70. výročiu vzniku 1. čs.
samostatného práporu v ZSSR. Bol spracovaný a prednesený na konferencii
v Prahe (ČR) v marci 2012. 15 s. Vedecká úloha splnená;
– Spracovanie referátu na vedeckú konferenciu k 70. výročiu vstupu
Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR „Rok 1942: politika, armáda,
spoločnosť“. Bol spracovaný a na konferencii v M SNP Banská Bystrica
prednesený referát „Kríza na Kaukaze (Poznámky k situácii v Rýchlej divízii
na konci roka 1942)“. 14 s. Vedecká úloha splnená.
–
Spracovanie referátu na vedeckú konferenciu „Sociálne dôsledky
vojnových konfliktov 20. storočia v historickej pamäti“. Referát „Problematika
osvoboždenija Slovakii v 1944 – 1945 godach v slovackoj istoriografii posle 1898
goda“ bol prednesený na konferencii v Moskve (RF) v októbri 2012. 15 s. Vedecká
úloha splnená;
– Spracovanie 15 biografických hesiel do projektu Vojenské osobnosti dejín
Slovenska 1939 -1945. 17 s.
– Generáli: R. Viest, J. Golian, Š. Jurech, A. Malár (knižná publikácia) :
štúdium literatúry a prameňov, spracovanie textov. Vedecká úloha splnená.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– Slovenská armáda v druhej svetovej vojne – kapitola pre Slovensko
v 20. storočí 4. zv. (úloha APVV pre HÚ SAV). Z dôvodu ukončovacích prác na
projekte „Vojenské osobnosti...“ a „Vojenské dejiny slovom a obrazom“ úloha
nesplnená, plnenie presunuté na rok 2013. Vedecká úloha nesplnená.
– Slovenské národné povstanie deň po dni (úloha v spolupráci
so S. Mičevom) – vlastný podiel: napísaných a odovzdaných 30 rkp.s. Vedecká
úloha splnená.
– Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom – kapitola 12
a 13 (dovedna: 55 rkp.s.). Vedecká úloha splnená.
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
– spracovanie materiálu, rozširovanie pramennej základne k napísaniu štúdie
Dôstojník rakúsko-uhorskej armády Franz Hill (1859 – 1914). Spracovaná štúdia
bola publikovaná. Vedecká úloha splnená;
- Spracovanie návrhov rozkazov prezidenta SR. Vedecká úloha splnená;
- obsahová príprava Rady pre vojenskú symboliku, zasadania Rady
pre vojenskú symboliku. Vedecká úloha splnená;
– v rámci rešerší zhromažďovanie podkladov na spracovanie návrhu rozkazu
prezidenta SR: k 67. výročiu víťazstva nad fašizmom, k 68. výročiu SNP
a k 20. výročiu prijatia Ústavy SR, ku Dňu Ozbrojených síl SR, ku Dňu boja
za slobodu a demokraciu a 20. výročiu vzniku SR – spracovaných 18 rkp.s.
Vedecká úloha splnená.
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Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
– „Nový rozmer národnostnej výstavby ČSĽA“ – vedecká štúdia bola
spracovaná v rámci priebežného spracovávania podkladových materiálov
k vedeckému projektu VIII/3/08-13 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII.
zväzok. Vedecká úloha splnená.
Dr. Imrich PURDEK
– spracovanie štúdie Vojenská symbolika v priesečníku faleristiky, heraldiky
a vexilológie. Symbolika československých légií v období rokov 1914 – 1920.
38 rkp.s.+13 s. obrazových ilustrácií. Vedecká úloha splnená;
– spracovanie štúdie Medzivojnová vojenská symbolika Československej
republiky v rokoch 1918 – 1939 (42 rkp.s.+19 s. príloh obrazových ilustrácií).
Vedecká úloha splnená;
– spracovanie štúdie „Vojenská symbolika prvej Slovenskej republiky
v rokoch 1939 – 1945“, (57 rkp.s. + 17 s. príloh, obrazových ilustrácií). Vedecká
úloha splnená;
– výskumno-rešeršná úloha Spracovanie návrhu rozkazu prezidenta SR
(príprava podkladov a spracovanie analýzy k Rozkazu prezidenta Slovenskej
republiky: k 67. výročiu víťazstva nad fašizmom a oslobodenia Slovenska, 6 rkp.
s.; K 68. výročiu Slovenského národného povstania, 4 rkp. s.; K 20. 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 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky, 8.
rkp. s. – riešenie vnútrorezortného pripomienkového konania k uvedenému návrhu
rozkazu prezidenta SR, legislatívno-technické a jazykové posúdenie OOd MO SR,
predloženie návrhu rozkazu na schválenie). Výstup z výskumno-rešeršnej
úlohy splnený;
– výskumná úloha Oblasť vojenskej heraldiky, faleristiky a vexilológie
(spracovanie odborných posudkov, expertíz k jednotlivým návrhom na priznanie
čestného názvu po generálovi Jánovi Golianovi alebo generálovi Alexandrovi
Kordovi, Samostatný zmiešaný delostrelecký oddiel Michalovce, 3,5 rkp. s.
Výstupy z výskumnej úlohy splnené.
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom: (spracovanie
vlastných textov, kap. 1 – 4, 6, 7 v rozsahu 4,5 AH; vedecká redaktúra celej
monografie). Vedecká úloha splnená;
– Dejiny stredovekého Uhorska (spracovanie textov a publikovanie
v monografii v rozsahu 8,5 AH). Vedecká úloha splnená;
– konferencia „Bitka pri Rozhanovciach“ (spracovanie referátu Hlavné črty
uhorského vojenstva v období vrcholného stredoveku v rozsahu 25 rkp.s. a jeho
prednesenie na ved. konferencii). Vedecká úloha splnená;
– medzinárodná vedecká konferencia „Šľachtické a panovnícke dvory
v neskorom stredoveku a ranom novoveku“ (spracovanie referátu Viedenské karty
a uhorský kráľovský dvor v stredoveku v rozsahu 10 rkp.s. a jeho prednesenie na
ved. konferencii) Vedecká úloha splnená;
– vedecká konferencia so zahraničnou účasťou (Okruhy mestských práv s
dôrazom na bratislavské mestské právo v rozsahu 10 rkp.s. a jeho prednesenie na
ved. konferencii). Vedecká úloha splnená.
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Mgr. Mária STANOVÁ
– vedecká redakcia rezortného časopisu pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo Vojenská história (zostavovateľská činnosť, vedecká a jazyková
redakcia textov 4 čísel, komunikácia s autormi ohľadom posudkov, štúdií,
dokumentov a materiálov, recenzií, anotácií, príspevkov do kroniky a ďalších;
jazyková úprava a zostavenie časopisu vrátane perexov a resumé, upravených
1 800 rkps., 866 tlačených s.; Redakčná rada časopisu, ktorá sa uskutočnila
3 x (január, apríl 2012, október 2012), jej organizačné zabezpečenie, príprava
podkladov pre zasadanie – obsahová náplň pre schválenie jednotlivých čísel.)
Vedecká úloha splnená;
– jazyková a vedecká redakcia publikácie: ŠTEFANSKÝ, M.: Studená vojna.
Slovensko. 1995 – 1962. Upravených 260 rkps. s. Vedecká úloha splnená;
– zodpovedná redaktúra publikácie Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov
slovom a obrazom pod vedením V. Segeša, príprava publikácie do tlače 401
tlačených s. Vedecká úloha splnená;
– redakcia vedeckých hesiel pripravovanej publikácie CSÉFALVAY a kol.:
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945“ , upravených 500 hesiel, 1 200
rkps. Vedecká úloha splnená.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– vedecká úloha „Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1969-1992“;
štúdium literatúry, archívny výskum (VHA Bratislava, SNA Bratislava, VÚA-VHA
Praha, NA Praha); spracovanie textu štúdie (57 rkp. s.). Vedecká úloha splnená;
–
Dislokačný prehľad čs. armády a vojsk čs. ministerstva vnútra
na Slovensku 1945-1992 (spoluautor P. Minařík), archívny výskum, spresňovanie
tabuľkových prehľadov, Úloha splnená s čiastočným časovým oneskorením;
– „Slovensko v rokoch 1945 – 1967“, kapitola publikácie 16. Vojenské dejiny
Slovenska slovom i obrazom – prepracovanie a doplnenie textu (38 rkp. s.), výber
fotografií a príprava nových príloh. Vedecká úloha splnená.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– bibliograficko-informačné zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti:
(rešerše, informačné profily, bibliograficko-informačná operatíva). Vedecká úloha
sa plní podľa plánu;
– aktualizácia a správcovstvo knižnej a dokumentografickej databázy
(bibliograficko-dokumentačné spracovanie primárnych a sekundárnych materiálov
(spracované záznamy – 842 zázn. monografií, zborníkov, encyklopédií, štúdií,
časopiseckých článkov, recenzií atď.) aktualizácia heslára a deskriptorov, korekcie
v elektronickom katalógu, update databáz). Vedecká úloha sa plní podľa plánu;
– vedecká úloha: Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny – výberová
bibliografia publikovaných prác v rokoch 2005 – 2010 (prieskum a spracovanie
bibliografie v rozsahu 86 rkp. s.) Vedecká úloha splnená;
– vedecká úloha: Vojenské dejiny Slovenska XVII. – výberová bibliografia
2009 (prieskum a spracovanie bibliografie v rozsahu 42,5 rkp.s.) Vedecká úloha
splnená;
– vedecko-rešeršná úloha: Informačný spravodaj (spracovanie a realizácia
malotirážnej tlače, č. 1/2012 (31 s.), č. 2/2012 (33 s.), č. 3 (25 s.), č. 4 (24 s.).
Vedecká úloha splnená;
– Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom: (zostavenie
zoznamu prameňov a literatúry). Vedecká úloha splnená.
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PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– vypracovanie odborných textov do pripravovanej publikácie Vojenské
dejiny Slovenska a Slovákov
slovom a obrazom (spracovaná v spolupráci
s Dr. Purdekom a odovzdaná 17. kapitola „Vývoj vojenstva na Slovensku. VVO.“
Vedecká úloha splnená.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– spracovanie referátu na vedeckú konferenciu k 70. výročiu vstupu Slovenskej
republiky do vojny proti ZSSR „Rok 1942: politika, armáda, spoločnosť“. Bol
spracovaný a na konferencii v M SNP Banská Bystrica prednesený referát
„Slovensko v roku 1942: Politika, armáda, spoločnosť s názvom Slovenské
letectvo na južnom úseku východného frontu v roku 1942“ (18 s.). Vedecká úloha
splnená.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU V ROKU 2012
Knižné publikácie (monografie):
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po vstupe Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. In: Slovensko v roku 1941.
Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 56-80.
CSÉFALVAY, F.: Predohra a záhady bombardovania Košíc 26. júna 1941.
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MEDIÁLNA PREZENTÁCIA A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
VHÚ BRATISLAVA ZA ROK 2012
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– Český rozhlas 1, Rádiožurnál, rozhovor o L. Nižňanskom, red.: Berger, V.,
20. 3. 2012 (2 min.);
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/reportaze/_zprava/na-ladislava-niznanskeho-slovaci-nezapomneli-1034344;

– Spravodajská televízia TA 3, relácia Hosť v štúdiu, rozhovor o záverečnej
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pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– Televízia Markíza, relácia Televízne noviny, 27. 2. 2012, reportáž
„Rozpadávajúci sa pamätník na Dukle zrekonštruujú“, rozhovor s redaktorom
P. Sivákom, 17,05 – 17,07 hod. (2 min.);
– prednáška „Výstavba Československého stáleho opevnenia“
na medzinárodnej konferencii v rámci v rámci projektu „Behind the Bridge
/Za mostom“ (RECOM SK-AT), ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) v spolupráci s Vojenským historickým ústavom a Ústavom pamäti národa
v priestoroch BSK v Bratislave 2. 3. 2012 (30 min.);
– Televízia Markíza, relácia Televízne noviny, 3. 5. 2012, reportáž
„Štefánikova smrť sa pripomína“, rozhovor s redaktorom R. Igazom, 19,08 – 19,11
hod. (2 min.);
– TV JOJ, relácia Noviny TV JOJ, 8. 5. 2012, reportáž „Rekonštrukcia
bojov“, rozhovor s redaktorom V. Šuškom, 19,39 – 19,40 hod. (1 min.);
– RTVS, STV 1 – Správy STV, 6. 7. 2012, reportáž „Vojenskí“ vandali,
rozhovor s redaktorom M. Černým, 19,09 – 19,10 hod. (1 min.);
– RTVS, Slovenský rozhlas – Slovensko 2, Regina, 6. 7. 2012, téma
„Unikátne lietadlá z 2. svetovej vojny na Dukle ničia vandali“, rozhovor
s redaktorom M. Černým, 12,00 hod. (4 min.);
– RTVS, Slovenský rozhlas – Slovensko 1, 7. 7. 2012, téma „Exponáty
z 2. svetovej vojny na Dukle ničia vandali“, rozhovor s redaktorom M. Černým,
18,00 hod. (4 min.);
– Televízia Markíza, relácia Televízne noviny, 17. 8. 2012, reportáž
„Opravujú pamätník na Dukle“, rozhovor s redaktorom P. Sivákom, 19,10 – 19,12
hod. (2 min.);
– TV JOJ, relácia Noviny TV JOJ, 19. 8. 2012, reportáž „Dukla bude mať
pôvodný znak“, rozhovor s redaktorom M. Iľkaninom, 19,37 – 19,38 hod. (1 min.);
– prednáška „Úspešná čs. operácia 13. – 14. augusta 1919“ na
spomienkovej slávnosti pri príležitosti 93. výročia pripojenia Petržalky k Bratislave,
spojenej s výstavou historických fotografií v Mýtnom domčeku, ktorú zorganizoval
Petržalsky okrášľovací spolok na staromestskej strane Starého mosta Bratislave
19. 8. 2012 (10 min.);
– Televízna stanica Bratislava, reportáž „Petržalka už 93. rokov patrí
k Bratislave“, 20. 8. 2012, 18,04 – 18,05 hod. (1 min.);
– RTVS, STV 1 – Správy STV, 27. 8. 2012, reportáž „Pamätník dostáva
novú tvár“, rozhovor s redaktorom M. Černým, 19,12 – 19,13 hod. (1 min.);
– RTVS, Slovenský rozhlas – Slovensko 2, Regina, 21. 9. 2012, téma
„Unikátne lietadlá z druhej svetovej vojny už nebude vo voľnej prírode v Nižnom
Komárniku“, rozhovor s redaktorom M. Černým, 17,00 hod. (3 min.);
– Televízia Markíza, relácia Teleráno, 21. 9. 2012, hosť v štúdiu, reportáž
„22 september – Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky“, 6,40 – 6,47 hod.
(7 min.);
– TV JOJ, relácia Noviny TV JOJ, 3. 10. 2012, reportáž „Prišli o atrakciu“,
rozhovor s redaktorom M. Iľkaninom, 17,04 – 17,05 hod. (1 min.);
– RTVS, Slovenský rozhlas – Slovensko 1, 6. 10. 2012, téma „Deň obetí
Dukly - 6. október“, rozhovor s redaktorom M. Minárom, 14,15 – 14,17 hod.
(2 min.);
– TV JOJ, relácia Noviny TV JOJ, 4. 12. 2012, reportáž „Dobrovoľníci
do armády?“, rozhovor s redaktorom V. Šuškom, 19,45 – 19,47 hod. (2 min.);

35

Drahoslav HORNÁČEK
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre pracovníkov
ministerstva obrany USA, Výkonného úradu americkej armády pre simuláciu,
odborné vzdelávanie a prístrojové vybavenie, ako aj spoločnosti Virtual Reality
Media, a.s zameraná na letectvo a obrnenú techniku, 26. 2. 2012 (40 min.).
Mgr. Vladimír HOSPODÁR
– RTVS, Slovenský rozhlas, Rádio Regina, téma „Z histórie mesta Svidník –
1. ročník kvízu organizovaného pri príležitostí 67. výročia oslobodenia mesta
Svidník“, 19. 1. 2012 (0,5 min.).
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
– prednáška Vybudovanie československých opevnení v regióne Záhoria
na seminári o revitalizácii čs. opevnení a pásma tzv. železnej opony na Slovensku
v rámci projektu „Za mostom“, Bratislava, 2. 4. 2012 (30 min.);
– prednáška Výročie bitky pri Kumanove pre Spolok Srbov na Slovensku
v Bratislave, 24. 10. 2012 (20 min.);
– prednáška 71. peší pluk (1860 – 1918) v Univerzitnej knižnici Bratislava,
8. 11. 2012 (30 min.).
Mgr. Peter KADLEC
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre poslucháčov
TU Trenčín s dôrazom na zbierku strelivo, 23. 5. 2012 ( 80 min.);
– prezentácia stálej expozície VHM pre delegáciu MK SR, 26. 4. 2012
(40 min.);
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre kurz pyrotechnických
pracovníkov MV SR s dôrazom na zbierku strelivo, 15. 5. 2012 ( 40 min.);
– prednáška spojená s besedou k téme Vznik a vývoj VHM v Piešťanoch
pre Zväz letcov v posádkovom dome v Trenčíne, 10. 10. 2012 (80 min.).
Ing. Miloslav MIHÁLIK
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre žiakov Stredného
odborného leteckého učilišťa Trenčín s dôrazom na vývoj a históriu leteckej
techniky, 7. 6. 2012 (40 min.);
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre delegáciu Vojenského
historického ústavu a múzea z Maďarska s dôrazom na zbierkotvornú činnosť
múzea, 11. 9. 2012 (80 min.);
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre delegáciu Vojenského
ústredného archívu z Varšavy, 26. 9. 2012 ( 40 min.);
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre delegáciu z ČR,
12. 9. 2012 (40 min.);
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre chargé d' affaires
Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR
s dôrazom na vývoj a históriu leteckej techniky, 19. 9. 2012 (40 min.).
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Mgr. Jozef RODÁK
– Radio Televizija Vojvodine, propagácia Vojenského historického múzea
vo Svidníku, 12. 7. 2012 (0,5 min.);
– Český rozhlas, Rádiožurnál, rozhovor na tému vnímania Karpatskoduklianskej operácie mladou generáciou v súčasnosti, red.: Berger, V.,
7. 10. 2012 (0,5 min.);
– RTVS, STV 1 – Správy STV, Rekonštrukcia zničených bunkrov v katastri
obce Vyšný Komárnik, red.: Černý, M., 5. 6. 2012 (0,5 min.);
– RTVS, STV 1 – Správy STV, informácie o nemeckom lietadle
Messerschmitt, 25. 10. 2012 (0,5 min.).
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– prednáška Remeslá a cechy v starej Bratislave na Univerzite tretieho veku
UK v Bratislave, 27. 4. 2012 (90 min.);
– RTVS, Rádio Regina, relácia Predpoludnie s Reginou, rozhovor
o vojenskej histórii a práci vojenského historika, 22. 10. 2012 (10 min.);
– TV Sme, Slovenská vlastiveda, rozhovor o dynastii Arpádovcov,
http://tv.sme.sk/relacia/nova-vlastiveda/?st=1 (15 min.).
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– RTVS, Slovenský rozhlas 1, relácia Knižné novinky, rozhovor o studenej
vojne a najnovšej publikácii Studená vojna. Slovensko 1955 – 1962, red.: Minár,
M., 14. 10. 2012 (3 min.);
– Spravodajská televízia TA 3, téma dňa Kubánska kríza roku 1962, red.:
Šujan, P., 28. 10. 2012, (8 min.).
Dr. Bc. Peter TURZA
– prednáška „Sovietska technika vyrábaná čs. obranným priemyslom
v rokoch 1950 – 1989 pre delegáciu Ministerstva hospodárstva SR, 11. 4. 2012
(40 min.);
– prednáška Špeciálna výroba (obrnenej) techniky 1960 – 1969
pre generálov v rámci pracovného stretnutia Zväzu generálov SR v Piešťanoch
2. 6. 2012( 40 min.);
– prednáška Vývoz špeciálnej techniky do Egypta pre vojenskú delegáciu
z Egypta, 24. 5. 2012 (30 min.);
– prednáška s prezentáciou stálej expozície VHM pre poslucháčov
TU Trenčín s dôrazom na vývoj a históriu obrnenej techniky, 7. 6. 2012 ( 80 min.).
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VEDECKÉ A ODBORNÉ VÝSTUPY VHÚ ZA ROK 2012
Názov

Počet

Z toho
v
zahraničí

Monografie, zborníky, pramene,
encyklopédie, slovníky

5

--

4

--

1

--

24

--

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

32

1

Časopis Vojenská história

4

--

Informačný spravodaj

4

--

Anotácie, správy

20

7

Organizované vedecké konferencie a sympóziá

1

Účasť na konferenciách a sympóziách

13

5

Prednášky a besedy

20

--

Vystúpenia v televízii a rozhlase,
rozhovory pre tlač

64

3

Podkladové materiály, expertízy,
posudky a pod.

40

--

158

24

Kapitoly vo vedeckých monografiách
(vedecké spoluautorstvo)

Kapitoly v odborných monografiách
(odborné spoluautorstvo)

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

Odborné práce

Citácie v publikáciách
registrované a neregistrované
v citačných indexoch za rok 2011
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►ARCHÍVNA ČINNOSŤ
V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Vojenský
historický archív Bratislava vykonáva 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 spracováva Vojenský historický archív
odborné posudky. Celý proces vyraďovania podlieha súhlasu Odboru archívov
a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dovedna bolo v priebehu
VR 2012 vybavených 562 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov
(Ing. M. Ondruš 269 odborných posudkov na návrhy na vyradenie registratúrnych
záznamov, Mgr. P. Kralčák 264 rozhodnutí o vyradení registratúrnych záznamov,
resp. odborných posudkov na návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov,
Mgr. A. Gajdáčová 15 odborných posudkov na návrhy na vyradenie
registratúrnych záznamov, vojenských predpisov, z. M. Špilová 4 odborné
posudky na návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, vojenských
predpisov.)
VHA Bratislava prevzal po ukončení vyraďovacieho konania v priebehu VR
2012 od vojenských útvarov a zariadení OS SR vo VR 2012 165 škatúľ, 264
zväzkov a 11 ks vojenských predpisov.
a) HLAVNÉ VÝSKUMNÉ ÚLOHY RIEŠENÉ V ROKU 2012 (archívnictvo)
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 za VR 2012:
Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu:
- Archívne spracovanie fondu „Vojenské gymnázium SNP v Banskej Bystrici “.
Mgr. Z. Šutaríková spracovala 12 archívnych škatúľ. Spracovala menný register
žiakov Vojenského gymnázia SNP v Banskej Bystrici v rozpätí rokov 1969 – 1970.
V súčasnosti má inventár 90 rukopisných s.
- Archívne spracovanie fondu „Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova Spišská
Nová Ves“. Mgr. Z. Šutaríková spracovala 2 archívne škatule. Napísala 5 s.
rukopisu inventára.
2. „Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa Bratislava“
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2012 – december 2012
Riešitelia: Ing. M. Ondruš
Plánovaný výstup: združený inventár (vydanie VHÚ 2013).
Hodnotenie za VR 2012:
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V súlade s plánom Ing. M. Ondruš spracoval 15 archívnych škatúľ archívneho
fondu a napísal 7 s. rukopisu inventára. Vzhľadom na množstvo vyraďovacích
konaní bude inventár dokončený a vydaný v priebehu 1 štvrťroka VR 2013.
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 2013).
Hodnotenie za 1. polrok VR 2012:
V súlade s plánom Mgr. J. Zaťková spracovala 40 archívnych škatúľ fondu
„Veliteľstvo VII. zboru“ a napísala 40 s. rukopisu inventára. Inventár „Veliteľstvo VI.
zboru“ bude po redakčných úpravách vydaný v priebehu 1. štvrťroka VR 2013.
4. „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - spisy obyčajné 1943-1944“
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2010 – december 2018
Riešitelia: Mgr. M. Balcová
Plánovaný výstup: inventár (vydanie 2019).
Hodnotenie za VR 2012:
Vzhľadom na plnenie iných úloh v súvislosti so zabezpečením činnosti archívu,
hlavne bádateľne, na výskumnej úlohe nepracovala.
5. „Veliteľstvo V. zboru“
Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2012 – december 2012
Riešitelia: Ing. Peter Krajčírovič
Plánovaný výstup: inventár (vydanie 2013).
Hodnotenie za VR 2012:
Ing. Krajčírovič spracoval 30 archívnych škatúľ a napísal 15 s. rukopisu inventára.
b) V sledovanom období archív realizoval archívne služby žiadateľom
z rezortu obrany SR a z radov civilnej verejnosti:
- Dovedna bolo počas VR 2012 vybavených 1 278 písomných žiadostí.
Väčšina agendy Vojenského historického archívu okrem vyraďovacieho konania
sa vo VR 2012 týkala výpisov z kmeňových listov vojakov a poddôstojníkov,
prípadne vyraďovacieho konania.
- Konzultácie a obsluha v bádateľni (Mgr. M. Balcová, Mgr. Gajdáčová,
Mgr. Z. Šutaríková a v prípade potreby aj ostatní pracovníci)
- počet návštev v bádateľni
372
- počet bádateľov (nárast fyzických osôb)
115
- počet predložených archívnych škatúľ
1 431
- počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek
9 413
- Špeciálne zbierky
- počet návštev v špeciálnych zbierkach
72
- počet bádateľov (fyzických osôb)
34
Bádateľom boli poskytnuté súbory vojensko-historických fotografií,
vojenské periodiká, vojensko-odborné a vojensko-historické práce, mapy,
spomienky vojenských osôb a ďalšie materiály.
Pre potreby bádateľov a na plnenie správnych úkonov VHA bolo
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prekopírovaných 3 732 s. archívnych dokumentov.
Vo VR 2012 vybral Vojenský historický archív za služby poskytované
verejnosti sumu v celkovej výške 1 711,40 €.
c) Trvale zabezpečovať ochranu archívnych dokumentov a zbierok.
Ochrana archívnych fondov a zbierok sa zabezpečuje v rámci existujúcich
finančných, materiálnych a personálnych možností VHA. Pracovníčka Mgr. A.
Gajdáčová 2x týždenne 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.
d) Prednášky na tému ,,Vyraďovanie a archivovanie v OS SR“ vo Vojenskej
akadémii Liptovský Mikuláš – kurzy pracovníčok PAB.
Prednášky boli vykonané 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
pracovníka archívu Ing. M. Ondruša sa venovali téme „Vyraďovanie registratúrnych záznamov a ich archivovanie v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej
republiky“.
Ing. M. Ondruš vykonal lektorskú činnosť na úseku vyraďovania registratúrnych
záznamov – Akadémia Ozbrojených síl Slovenskej republiky M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš – 32 hodín.
Okrem toho vykonal prednášku na tému „Vyraďovanie registratúrnych
záznamov a ich archivovanie v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej
republiky“ v trvaní 90 min pre VÚ 5728 Martin a jeho podriadené súčasti.
Tab.: Výkon vybraných odborných činností VHA
Výkon vybraných odborných činností VHA

Počet

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ)

520

Vypracované inventáre a katalógy
(počet titulov/počet strán)

0/710

Počet návštev v bádateľni / špeciálne zbierky

372/72

Počet vybavených žiadostí

1 278

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek

1 431/9 413
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► MÚZEJNÁ ČINNOSŤ
a) Akvizičná činnosť: si kládla za cieľ pokračovať v doplňovaní a rozširovaní
zbierok VHM Piešťany. VHM v hodnotenom období získalo na základe zmlúv
o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu a darom 223 ks múzejných
predmetov v celkovej hodnote 711 245 €. Na základe zmlúv o bezodplatnom
prevode hnuteľného majetku štátu získalo 88 ks múzejných predmetov v hodnote
697 192 €, darom získalo 58 ks múzejných predmetov v hodnote 3 143 €, kúpou
získalo 77 ks múzejných predmetov v hodnote 10 910 €. V rámci 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. 2012 zo 7 podpísaných zmlúv bolo
zrealizovaných 6 zmlúv. V rámci zbierkotvornej činnosti v mesiaci apríl múzeum
získalo formou zmluvy o výpožičke od Aeroklubu Dubnica nad Váhom klzák Zlín
23 „Honza,“ ktorý doplnil a rozšíril zbierku leteckej techniky v expozícii múzea a
návštevníkom bol predstavený pri príležitosti otvorenia novej sezóny a „Noci
múzeí a galérií“ v máji 2012.
V zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov na základe Zmlúv o bezodplatnom prevode správy majetku
štátu vykonali pracovníci VHÚ Bratislava - Vojenského múzea Piešťany v roku
2012 tieto prevozy:
Druh techniky a materiál
Automobilový materiál
Chemický materiál

Dislokácia
VÚ 9994 Nemšová
VÚ 1042 Čereňany

Poznámka
po cestnej komunikácii
po cestnej komunikácii

Chemický materiál

VÚ 1042 Z. Kostoľany

po cestnej komunikácii

Zdravotný materiál

VÚ 1355 Ružomberok

po cestnej komunikácii

Letecký materiál

VÚ 9994 Nemšová

po cestnej komunikácii

Letecký materiál

VÚ 6335 Prešov

po cestnej komunikácii

Letecký materiál

VÚ 5774 Nemecká

po cestnej komunikácii

Letecký materiál

VÚ 4977 Sliač

po cestnej komunikácii

Letecký materiál

VÚ 1201 Malacky

po cestnej komunikácii

Delostrelecký materiál

VÚ 5728 Martin

po cestnej komunikácii

Letecký materiál a strelivo

VÚ 5728 Rašov

po cestnej komunikácii

Optický materiál

VÚ 5728 Nováky

po cestnej komunikácii

Letecké strelivo

VÚ 5728 Rašov

po cestnej komunikácii

Strelivo náloživo

VÚ 5728 Nováky

po cestnej komunikácii

Dovedna bolo zrealizovaných 28 prevozov rôzneho múzejného materiálu.
Na základe Smernice o príprave Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo
výcvikovom roku 2012, príloha 1-Kalendárny plán por. č. 51 Výcvik vojsk
v preprave veľkorozmernej techniky sa od útvarov a zariadení dňa 17. apríla
uskutočnilo v priestoroch Vojenského historického ústavu pracovné rokovanie
k úlohe presunu veľkorozmernej techniky. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia
Veliteľstva pozemných síl OS SR a Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR. Na
súčinnostnej porade bol zo strany múzea predložený zámysel prevozov uvedenej
techniky i s určením, ktoré veliteľstvo uvedené prevozy zabezpečí. Zo strany
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zástupcov OS SR neboli pripomienky a vyslovili súhlas s predloženým zámerom
prevozov. Na súčinnostnej porade na Veliteľstve vzdušných síl boli dňa 22. mája
naše návrhy akceptované. Na základe ďalších dohovorov boli od júla vykonané
prevozy jednotlivými veliteľstvami nasledovne:
Prevozy vykonané silami a prostriedkami Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR
Druh techniky
Stanovište veliteľské PU-12

Dislokácia
VÚ 5574 Nemecká

Poznámka
prevoz po železnici

Motor letecký + tryska

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Motor letecký + tryska

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Motor letecký

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

ZN 30 mm PLDvK vz.53

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Automobil terénny Uaz-469Bi

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Univerzálny nakladač UN-053

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Vozík pre motor

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Vozík pod sedačku KV 45900

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Kabína lietadla- maketa

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Obrnený transportér BVP-1

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Obrnený transportér BVP-1

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Pásové uvoľňovacie vozidlo VPV

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

OT BVP-1 s CS LAF

VÚ 5574 Nemecká

prevoz po železnici

Vyslobodzovací tank VT 72

VÚ 5574 Nemecká

po cestnej komunikácii

Raketa cvičná V 755 SU typ B

VÚ 5728 Rašov

po cestnej komunikácii

Odpaľovacie zariadenie SM-90

VÚ 5728 Rašov

po cestnej komunikácii

Tank stredný T-34/85

VÚ 1303 Martin

po cestnej komunikácii

76 mm K vz. 42

VÚ 1303 Martin

po cestnej komunikácii

Prevozy vykonané silami a prostriedkami Veliteľstva pozemných síl OS SR
Dislokácia

Poznámka

Obrnený transportér BRDM 2Ch

Druh techniky

VÚ 1042 Čereňany

po cestnej komunikácii

Obrnený transportér BRDM 2Ch

VÚ 1042 Čereňany

po cestnej komunikácii

Prevozy vykonané silami a prostriedkami Veliteľstva vzdušných síl OS SR
Druh techniky

Dislokácia

Poznámka

Vrtuľník Mi-24V

VÚ 6335 Prešov

po cestnej komunikácii

Vrtuľník Mi-24V
Vrtuľník Mi-24V
Lietadlo Mig-29
Lietadlo Mig-29
Lietadlo Mig-29

VÚ 6335 Prešov
VÚ 6335 Prešov
VÚ 4977 Sliač
VÚ 4977 Sliač
VÚ 4977 Sliač

po cestnej komunikácii
po cestnej komunikácii
po cestnej komunikácii
po cestnej komunikácii
po cestnej komunikácii

Lietadlo Mig-29

VÚ 4977 Sliač

po cestnej komunikácii

Súpravy 1:1 k vrtuľníkom

VÚ 6355 Prešov

po cestnej komunikácii
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Konkrétne sa v hodnotenom období vykonalo 41 prevozov, pri ktorých sa
do areálu Vojenského historického múzea v Piešťanoch presunulo od útvarov a
zariadení OS SR dovedna 33 ks kusov veľkorozmernej vojenskej techniky, z toho
14 po cestnej komunikácii a 19 ks po železnici. Z plánovaného počtu sa
nepodarilo z objektívnych príčin previesť 11 ks veľkorozmernej techniky. Preto
treba roku 2013 vykonať v súčinnosti s vyčlenenými silami a prostriedkami OS SR
prevoz 16 ks veľkorozmernej vojenskej techniky od útvarov a zariadení OS SR do
areálu Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
b) Ochrana zbierkových predmetov
V hodnotenom období pracovníci Vojenského historického múzea v súlade
so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a 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 996 ks múzejných
predmetov. V úzkej súčinnosti s Klubom priateľov vojenského historického múzea
vykonali kontrolu 21 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.
Pracovníci múzejného oddelenia Piešťany pokračovali:
 v renovácii obrneného transportéra OT-810 (odstraňovanie starého vrchného
náteru, oprava pohyblivých častí smerovej spojky, dotiahnutie hlavy motora,
oprava zadných dverí, očistenie a príprava na striekanie);
 v renovácii 85 mm kanóna vz.44 (oprava pohyblivých častí, očistenie, oprava
poškodených náterov na častiach kanóna, jeho príprava a inštalácia do
expozície);
 v odbornom ošetrovaní a konzervácii veľkorozmerných a malorozmerných
múzejných predmetov vystavovaných v rámci IDEB 2012;
 v odbornom ošetrovaní a konzervácii 63 ks ručných palných zbraní, ktoré sa
od začiatku roka používali na výstavách a podujatiach zameraných na
prezentáciu vojenského múzea (Otvorenie sezóny, Deň detí – Nemšová“, „Deň
detí – Palárikovo“, „Deň otvorených dverí – Kúpeľný ústav F. E. Scherera“);
 v odbornom ošetrení a konzervácii 120 ks nábojov a nábojníc rôzneho kalibru
zo zbierky Strelivo, náloživo;
 v základnom ošetrovaní automobilovej, leteckej techniky (dofukovanie,
uloženie)
 v odbornom ošetrovaní, 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 základnom ošetrovaní múzejných predmetov v expozícii – v hangári 1 –
v rámci príprav otvorenia expozície;
 v základnom ošetrovaní múzejných predmetov v rámci fyzickej kontroly
múzejných predmetov a ich prípravy na zdigitalizovanie;
 v renovácii 122 mm húfnice vz. 38/74;
 v odbornom ošetrení a uložení múzejnej techniky privezenej z VÚ 5574
Nemecká;
 v mesiacoch máj až september na požiadanie vykonávali lektorskú činnosť;
 v odbornom ošetrení a uložení múzejného materiálu privezeného na základe
zmlúv o bezodplatnom prevode.
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V rámci príprav otvorenia sezóny 2012 a ku Dňu ozbrojených zložiek
a záchranných systémov s deťmi bolo ošetrených dovedna 131 ks kolesovej,
pásovej a obrnenej techniky, 35 ks leteckej techniky.
V múzejnom oddelení Svidník bolo vykonané ošetrenie zbierkových
predmetov, pričom pracovníci ošetrili vlastnými prostriedkami 1 135 ks múzejných
predmetov, a zaplechovaním okna na lietadle Li-2. V Parku bojovej techniky bolo
ošetrených 13 ks exponátov zamestnancami múzea, spoločne s nezamestnanými
vykonávajúcimi uvedenú pracovnú činnosť ako súčasť verejno-prospešných prác v
meste. Lietadlo Avia B-33 bolo po demontáži dňa 3.10.2012 prevezené z Nižného
Komárnika do prešovskej vrtuľníkovej základne VÚ 6335 Prešov na jeho
komplexnú renováciu. Po ukončení rekonštrukcie má byť exponát prevezený do
priestorov Vyhliadkovej veže na Dukle a následne sprístupnený pre návštevníkov.
Na jeho pôvodné miesto bola inštalovaná 122 mm húfnica, prevezená z Nižnej
Písanej.
V rámci zlepšenia propagácie múzea boli obnovené informačné tabule
v múzejnom oddelení Piešťany, a v múzejnom oddelení Svidník bola
nainštalovaná Situačná mapa v Údolí smrti – v katastri obce Kružlová, ako aj
umiestnené smerové (navigačné tabule) pred otvorením sezóny v katastri obce
Vyšný Komárnik.
V letných mesiacoch roku 2012
boli nainštalované vynovené
a aktualizované tabule – v areáli Duklianskeho bojiska – orientačná mapa na
parkovisku pred budovou VHM Mo vo Svidníku a pred Vyhliadkovou vežou na
Dukle. Pred vstupom do Centrálnej expozície VHM Mo vo Svidníku a pred
vstupom do Vyhliadkovej veže na Dukle boli umiestnené nové tabule otváracích
hodín v dvojjazyčnom prevedení.
c) Ostatná činnosť
Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, cieľom ktorého je
prezentovať v čo najväčšej miere kultúrne dedičstvo, sa zapojilo aj Vojenské
historické múzeum so svojimi expozíciami v Piešťanoch, vo Svidníku a Vyšnom
Komárniku. Viac ako 3 300 návštevníkov múzea vzhliadlo expozíciu nielen za
„denného“ svetla, ale aj za atraktívneho nočného osvetlenia, ktoré priaznivcom
vojenskej techniky umocnilo ich zážitok.
Otvorenie 8. sezóny, ktoré sa konalo pod záštitou ministra obrany SR
Martina Glváča, začalo Vojenské historické múzeum v expozícii Piešťany
výstrelom o 13. 35 h z húfnice D-30. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý
program, počas ktorého si mohli pozrieť ukážky poľného výcviku s delostreleckou
technikou, prezentáciu stredovekých zbraní historického združenia Bludní rytieri,
ale aj výstavu historických vozidiel – Veterán klubu Old Duty Trucks. Návštevníci
si mohli zároveň prezrieť kabíny vystavovaných exponátov, ako napríklad
stíhačky MiG-21, vrtuľníkov Mi-24 a Mi-8, taktiež obrneného transportéra OT – 64,
tanku T-72 a mnohých ďalších. V rámci otvorenia sezóny sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie putovnej výstavy Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu.
Výstava bola venovaná pamiatke mladého slovenského vlastenca, učiteľa, vojaka
česko-slovenskej armády vo Francúzsku a bojovníka francúzskeho hnutia odporu.
Výstava priblížila životné osudy Karola Pajera – hrdinu boja proti fašizmu, ako aj
históriu čs. vojska vo Francúzsku, v priestoroch múzea bola nainštalovaná do
konca septembra. Na jej rozšírení sa veľkou mierou podieľal zamestnanec VHÚ
Bratislava doc. Jozef Bystrický, CSc.
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Zaujímavý program bol pripravený aj pre návštevníkov múzejného
oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku, kde si návštevníci prezreli
zmodernizovanú centrálnu expozíciu Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 –
1945, doplnenú dokumentárnymi filmami s vojnovou tematikou. Pri bunkroch štábu
3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa návštevníci stali svedkami
„zneškodnenia nemeckej hliadky sovietskymi vojakmi“. Ďalej sa mohli pokochať
nočným pohľadom na duklianske bojisko z Vyhliadkovej veže na Dukle.
Vyvrcholením programu vo Svidníku a na Dukle bola prehliadka vojnového
cintorína a pamätníka Československého armádneho zboru na Dukle. Cintorín bol
osvetlený množstvom kahancov a gréckymi ohňami. Brány múzea sa uzatvorili po
polnoci, po odchode posledných spokojných návštevníkov.
V spolupráci s mestom Piešťany sa dňa 8. septembra 2012 uskutočnil Deň
ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi pod záštitou ministra obrany
SR Martina Glváča a primátora mesta Piešťany Ing. Rema Cicutta. V rámci 6.
ročníka, ktorý navštívilo cez 2 000 návštevníkov, bola vykonaná v expozičných
priestoroch múzea prezentácia a následné odovzdanie lietadla MiG 29A do
zbierkového fondu múzea. Lietadlo slávnostne odovzdal veliteľ Zmiešaného krídla
generálmajora Otta Smika Sliač plukovník Vladimír Lisý riaditeľovi Vojenského
historického ústavu pplk. Mgr. Miloslavovi Čaplovičovi, PhD. za prítomnosti hostí
a návštevníkov tohto podujatia. Uvedená akcia rozvíja novodobú tradíciu v oblasti
upevňovania vzťahov medzi príslušníkmi ozbrojených a záchranných zložiek
Slovenskej republiky a mládežou piešťanského regiónu.
V rámci súťaže Múzeum roka za rok 2011, ktorého vyhlasovateľom
je
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
v kategórii múzeá a galérie s
celoštátnou pôsobnosťou, bolo ako tretie vyhodnotené Vojenské historické
múzeum. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 17. mája 2012 v Bratislave.
d) Vlastné a zapožičané výstavy v priestoroch expozície:
„Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ – vlastná, prezentovaná pri príležitosti otvorenia
sezóny v priestoroch letiska Piešťany, tiež „Karol Pajer – hrdina boja proti
fašizmu“, zapožičaná; „DUKLA vo výtvarnom umení, výber z diel z umeleckej
zbierky OS SR“- zapožičaná Personálnym úradom L. Mikuláš;„Spoločne v boji
proti fašizmu – Ukrajinci v bojoch na slovenskom území a slovenské umenie proti
fašizmu“, zapožičaná.
Vlastné a spoločné výstavy v priestoroch expozícií iných múzeí:
Krátkodobé výstavky:
„M. R. Štefánik vojak – politik – astronóm“ – v Kúpeľnom ústave F. E. Scherera
v Piešťanoch.
e) Výskumná činnosť:
Výskumná činnosť ako jedna zo základných múzejných aktivít Vojenského
historického múzea Piešťany si kládla za cieľ sprostredkúvať poznatky o
získaných zbierkových predmetoch, predovšetkým informácie obsiahnuté v
samotných zbierkových predmetoch a písomnostiach, prípadne inak
zdokumentované historické informácie. Pracovníci múzea pokračovali
v spracovávaní
návrhov o zaradení múzejných predmetov do zbierok,
v spracovávaní podkladových materiálov. V rámci zasadaní Komisie pre tvorbu
zbierok bolo dovedna schválených 99 podkladových návrhov. Do prvostupňovej
evidencie bolo zapísaných 99 zbierkových predmetov. Ďalej sa spracovávali
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podklady do druhostupňovej evidencie, ako i do pripravovaného sprievodcu po
múzeu a v neposlednom rade do katalógu.
V priebehu roka bola v múzejnom oddelení Piešťany prepísaná do
elektronickej podoby prírastková kniha fotografií a mincí. V súčasnosti je v knihách
múzejného oddelenia Piešťany zapísaných 7 692 prírastkových čísiel. Následne
boli spracované zoznamy jednotlivých zbierok a postupne vykonané porovnania
s nadobúdacími dokladmi a zmluvami o bezodplatnom prevode. Po ukončení
porovnania sa začala vykonávať fyzická kontrola zbierkových predmetov, ako
základný predpoklad na vykonávanie čiastkových revízií jednotlivých zbierok
v zmysle Zákona č. 206 z 28. apríla 2009 o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa §11 ods.2. V
múzejnom oddelení Svidník pokračuje prepisovanie prírastkových kníh do
elektronickej podoby. Po ich prepísaní bude pokračovať obdobný scenár ako
v múzejnom oddelení Piešťany.
f) Komisia na tvorbu zbierok
Komisia na tvorbu zbierok na svojich 8 zasadaniach schválila dovedna 161
návrhových listov na nadobudnutie zbierkových predmetov a ich zaradenie do
múzejných zbierok a súčasne stanovila ich múzejnú hodnotu.
Z celkového počtu 161 návrhových listov bolo pre jednotlivé zbierky
spracované:
 pre zbierku číslo I – Chladné zbrane – 2 ks návrhových listov,
 pre zbierku číslo III – Puška a karabíny – 6 ks návrhových listov,
 pre zbierku číslo IV – Automatické zbrane – 13 ks návrhových listov,
 pre zbierku číslo V – Delostrelecký materiál – 5 ks návrhových listov
 pre zbierku číslo VI – Tanky a obrnená technika – 8 ks návrhových listov
 pre zbierku číslo VII – Letecká technika – 16 ks návrhových listov,
 pre zbierku číslo XIII – Automobilová technika – 1 ks návrhového listu,
 pre zbierku číslo IX – Strelivo a náloživo – 32 ks návrhových listov,
 pre zbierku číslo X – Spojovací materiál – 1 ks návrhového listu
 pre zbierku číslo XIV – Výstrojný materiál – 8 ks návrhových listov,
 zbierku číslo XV – Rady, vyznamenania, medaily, odznaky – 49 ks
návrhových listov,
 pre zbierku číslo XVII – Obrazy a plastiky – 1 ks návrhového listu,
 pre zbierku číslo XX – Optický materiál – 7 ks zbierkových predmetov
 pre zbierku číslo XXI – Zdravotnícky materiál – 12 ks návrhových listov.
g) Spracovanie zmlúv
V hodnotenom období bolo spracovaných a podpísaných 8 výpožičných zmlúv s:
 Krajským múzeom v Prešove,
 obcou Dargov,
 Vojenským útvarom 1007 Prešov
 Vojenským útvarom 4977 Sliač
 SAMaV Bratislava – SPO Bratislava
 Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne
 Slovenským technickým múzeom v Košiciach
 Správou a údržbou ciest PSK oblasť Svidník
Ďalej bolo spracovaných a podpísaných 5 nájomných zmlúv s:
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 Aero Múzeom Martin
 Leteckým klubom Šurany
 Aero Slovakia – Aviatik klub Nitra
 Military museum Kolárovo
 Aeroklubom Dubnica nad Váhom
Tiež bolo spracovaných 9 darovacích zmlúv s:
 Mgr. Vladimírom Hospodárom
 Miroslavom Virágom
 Mjr. Mgr. Adriánom Tomiskinom
 Mgr. Jozefom Rodákom
 Mgr. Jozefom Rodákom
 Por. let. Gustávom Gembickým, v.v.
 Pplk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD.
 Anežkou Mišurovou
 Dr. Petrom Zelizňákom
h) Výkon odbornej správy zbierkových predmetov od 1. 1. – 31. 12. 2012
VÝKON ODBORNEJ SPRÁVY ZBIERKOVÝCH
PREDMETOV

POČET

Nadobudnuté zbierkové predmety

161

Chronologická evidencia – 1. stupeň

161

Katalogizácia – 2. stupeň

5 689

Vyradenie múzejných predmetov

0

Ošetrovanie zbierkových predmetov spolu:

2 886

Z toho veľkorozmerných predmetov:

321

Repasácia veľkorozmerných zbierkových predmetov

21

Oprava, prekonzervácia a spojazdnenie veľkorozmernej
techniky

168

Ošetrenie kolesovej a ostatnej múzejnej techniky

132

Z toho malorozmerných predmetov:

2565

- Palné zbrane

871

- Strelivo, náloživo

254

- Ošetrenie výstrojného materiálu

480

- optika, spojovací a iný materiál

960
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i) Návštevnosť expozícií / výstav VHM od 1. 1. – 31. 12. 2012
PRACOVISKÁ VHM

POČET NÁVŠTEVNÍKOV

Expozícia VHM v Piešťanoch

12 320

Akcie zamerané na prezentáciu múzea

5 730

Expozícia múzejného oddelenia vo
Svidníku

6442

Vyhliadková veža Dukla

9465

Informačné stredisko Dukla

0

Prírodný areál na Dukle a v Údolí smrti
Spolu

9465
43 422

Otvorenie sezóny a Noc múzeí v Piešťanoch
Noc múzeí vo Svidníku
Deň s ozbrojenými zložkami vo VHM v Piešťanoch

2 500 návštevníkov
802 návštevníkov
2 000 návštevníkov

j) Výstavy a kultúrno-spoločenské podujatia VHM od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
PODUJATIA / AKCIE

POČET

Stále expozície

3

Dlhodobé výstavy

1

Krátkodobé tematické výstavy

9

Kultúrno-spoločenské podujatia

16

Spolu

28

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).
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► ZAHRANIČNÉ AKTIVITY
a) zahraničné pracovné cesty: medzinárodné vedecké konferencie a iné
aktivity
Česká republika, Praha, 20. 3. 2012 (1 osoba x 1 deň, pplk. Mgr. Miloslav
Čaplovič, PhD.), neplánovaná ZPC – účasť na pracovnom zasadaní Rady
Národního muzea Praha.
Česká republika, Praha, 2. – 4. 4. 2012 (1 osoba x 3 dni, doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc.), plánovaná ZPC, - aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
k 70. výročiu vzniku 1. čs. samostatného práporu v ZSSR.
Rakúska republika, Viedeň, 22. . – _24. 5. 2012 (2 osoby x 3 dni, pplk. Mgr.
Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. Peter Chorvát, PhD.), plánovaná ZPC – aktívna
účasť na 12. ročníku konferencie Pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov,
prednesenie referátu: CHORVÁT, P.: Vojenské múzeum v Bratislave 1939 – 1945
(Plány verzus realita).
Česká republika, Praha, 5. – 6. 6. 2012 (1 osoba x 2 dni, Dr. Imrich Purdek),
plánovaná ZPC – účasť na 9. zasadaní Medzivládnej slovensko-českej komisie
starostlivosti o vojnové hroby.
Bulharská republika, Sofia, 25. 8 – 1. 9. 2012 (1 osoba x 7 dní, Mgr. Peter
Chorvát, PhD.), plánovaná ZPC – aktívna účasť na 38. konferencii Medzinárodnej
komisie pre vojenské dejiny (ICMH) „Technológie a vojny“, prednesenie referátu:
ČAPLOVIČ, M. – CHORVÁT, P. – Výstavba československého pevnostného
systému – problémy aplikácie technológií (1933 – 1938).
Česká republika, Praha, 6. 9. 2012 (1 osoba x 1 deň, pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič,
PhD.), neplánovaná ZPC – účasť na podujatí „Parník 2012“, ktoré sa organizovalo
pri príležitosti 68. výročia SNP, 67. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a v rámci
Dni slovenskej kultúry v ČR. Zároveň sa pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
v sprievode ministra obrany SR zúčastnil na spomienkovom akte pri pamätníku
čs. parašutistov v Prahe.
Poľská republika, Nowosielce, 5. 10. 2012 (1 osoba x 1 deň, Mgr. Jozef Rodák),
neplánovaná ZPC – účasť na spomienkových stretnutiach pri príležitosti 68.
výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly.
Ruská federácia, Moskva, 15. – 19. 10.2012 (1 osoba x 5 dní, doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc.), neplánovaná ZPC – aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej
konferencii k sociálnym dôsledkom vojnových konfliktov 20. storočia v historickej
pamäti a na rokovaní Slovensko-ruskej komisie historikov.
Česká republika, Uherské Hradište, 16. – 18. 10. 2012 (1 osoba x 3 dni, pplk. Mgr.
Miloslav Čaplovič, PhD.), neplánovaná ZPC – aktívna účasť na 37. zasadaní
česko-slovenskej komisie historikov.
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Česká republika, Praha, 13. 12. 2012 (2 osoby x 1 deň, pplk. Mgr. Miloslav
Čaplovič, PhD., PhDr. Peter Šumichrast, PhD.), neplánovaná ZPC – rokovania
v Leteckom múzeu VHÚ Praha.
Cyprus, 21. 12. 2012 (1 osoba x 1 deň, pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.),
neplánovaná ZPC – účasť v sprievode ministra obrany SR počas jeho návštevy
príslušníkov ozbrojených síl SR, ktorí plnia služobné úlohy v rámci
medzinárodných mierových síl.
b) zahraničné pracovné cesty: archívny výskum, štúdium, odbor. spolupráca
1. Česká republika
Česká republika, Praha, 26. 3. – _30. 3. 2012 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD., Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum
slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 23. 4. – 27. 4. 2012 (3 osoby x 5 dní, doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc., PhDr. Jan Štaigl, CSc. a Bc. Peter Turza), plánovaná ZPC –
archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 21. 5. – _25. 5. 2012 (1 osoba x 5 dní, Dr. Imrich Purdek),
plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha
a štúdium vo Vedeckej knižnici VHÚ Praha.
Česká republika, Praha, 16. 7. – _20. 7. 2012 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD., Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum
slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 17. 9. – _21. 9. 2012 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD., Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum
slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 10. 9. – 14. 9. 2012, (5 osôb x 5 dní PhDr. Jan Štaigl,
CSc., Bc. Peter Turza, Mgr. Jana Tulkisová, PhD. PhDr. Igor Baka, PhD., Mgr.
Alexej Maskalík, PhD.) plánovaná ZPC – výskum slovacikálnych militárií vo VÚAVHA Praha.
Česká republika, Praha, 17. 9. – 21. 9. 2012 (1 osoba x 5 dní, Dr. Imrich Purdek),
plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha
a štúdium vo Vedeckej knižnici VHÚ Praha.
Česká republika, Praha, 24. 9 – 28. 9. 2012 (1 osoba x 5 dní, Mgr. Peter
Chorvát, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum a štúdium slovacikálnych
militárií vo Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom historickom archíve Praha
a v Českej národnej knižnici Praha.
Česká republika, Praha, 8. 10. – 12. 10. 2012 (1 osoba x 5 dní, doc. PhDr.
Vladimír Segeš, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií
vo VÚA-VHA Praha.
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2. Maďarská republika
Maďarská republika, Budapešť, 4. 6. – 8. 6. 2012 (1 osoba x 5 dní, Mgr. Peter
Chorvát, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum a štúdium slovacikálnych
militárií vo Vojenskom historickom archíve a v Maďarskej národnej knižnici.
Maďarská republika, Budapešť, 5.11. – 9. 11. 2012 (1 osoba x 5 dní, soc. PhD.
Vladimír Segeš, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum a štúdium
slovacikálnych militárií vo Vojenskom historickom archíve.
3. Spolková republika Rakúsko
Spolková republika Rakúsko, Viedeň 27. 11. – 28. 11., 3. 12. – 5. 12. 2012
(1 osoba x 5 dní, doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.), plánovaná ZPC – archívny
výskum a štúdium slovacikálnych militárií vo Vojenskom historickom archíve
Viedeň.
Spolková republika Rakúsko, Viedeň 4. 12. – 5. 12. 2012 (1 osoba x 2 dni,
Dr. Imrich Purdek), plánovaná ZPC – archívny výskum v zbierka zameranú
na heraldiku,
faleristiku a najmä vexilológiu Vojenského historickom múzea
Viedeň.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2012
VHÚ v roku 2012 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 2012, napriek uvedenej nepriaznivej skutočnosti, úspešne
zabezpečoval rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy plnením plánovaných
vedeckých projektov a úloh. V hodnotenom období nadviazal na úspechy
dosiahnuté pri prezentovaní a sprístupňovaní dosiahnutých výsledkov
prostredníctvom publikačnej činnosti a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach
doma i v zahraničí.
VHÚ, resp. jeho archívne pracovisko v Bratislave, v plnom rozsahu
poskytoval archívne služby a plnil ostatné odborné úlohy vyplývajúce z jeho
pôsobnosti, čím zabezpečoval rozvoj vojenského archívnictva v súlade
so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR
č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V oblasti múzejnej činnosti pokračoval v spolupráci s ozbrojenými silami SR
podľa plánu prevozu predmetov múzejnej hodnoty z útvarov a zariadení OS SR,
ktoré VHÚ získal na základe zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu.
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Plnenie úloh vyplývajúcich pre VHM zo strategických cieľov návrhu stratégie
rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2012 výrazne negatívne
ovplyvňuje skutočnosť, že sa do rozpočtu VHÚ na ich realizáciu v roku 2012
nepodarilo presadiť ich finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa.
Napriek
pretrvávajúcemu
dlhodobému
nedostatku
rozpočtových
prostriedkov sa podarilo v roku 2012 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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