
 
 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU  

ZA ROK 2007 
 
 
1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

1.  Názov organizácie:   Vojenský historický ústav (VHÚ) 
2.  Sídlo organizácie:    Bratislava, Krajná 27, (PSČ 821 04)  
3.  Rezort:                Ministerstvo obrany SR 
4.  Forma hospodárenia:                         štátna rozpočtová organizácia 

5.  Riaditeľ:                            doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.  
 

Členovia vedenia:  
 

Zástupca riaditeľa VHÚ:                pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.  
Riaditeľ odboru VHV:                    pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.  
Riaditeľ VHM:                                  Dr. Bc. Peter TURZA 
Riaditeľ VHA:              Mgr. Peter KRALČÁK  
Vedúci VSB 1028:    Michal ČIČVARA 
Vedúci finančnej služby VHÚ:    Mária MINÁRIKOVÁ 
Vedúci služby logistiky VHÚ:   Dr. Anton VAJDA 
 

 

 

 



KONTAKTNÉ ADRESY, 
 TELEFONICKÉ A FAXOVÉ SPOJENIE 

 
 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV (VHÚ)   
Krajná 27 
821 04 Bratislava 
tel./02/48207703, fax./02/48207719 
vhu@centrum.sk 
 
 
ODBOR VOJENSKO-HISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ (ODBOR VHV VHÚ) 
Krajná 27 
821 04 Bratislava 
tel./02/48207703,fax./02/48207719                                               
vhu@centrum.sk 
 
 
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV (VHA) 
Krajná 27 
821 04 Bratislava 
tel./fax./02/48207720                                               
vha@centrum.sk
 
 
VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM (VHM)                             
P.O.BOX A-9 
921 01 Piešťany 
tel./033/7913804 ,fax 033/7913854 
vhm@stonline.sk 
 
 
MÚZEJNÉ ODDELENIE SVIDNÍK VHM  
Bardejovská 14 
089 01 Svidník 
tel. 054/7521398 
vojenskemuzeum@centrum.sk 
 
 
VOJENSKÁ SPRÁVA BUDOV 1028 (VSB 1028) 
Bardejovská 14 
089 01 Svidník                                                   
tel./fax  054/7521506 
vsb@zoznam.sk 
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   Vojenský historický ústav bol zriadený rozkazom ministra obrany SR 
(RMO) č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994 ako vedecko-
výskumné,  archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vo-
jenskej histórie. Zriaďovacou listinou č. 50 021/1997 a RMO č. 99/1997 bol                  
s účinnosťou od 1. januára 1998 transformovaný a zriadený ako štátna rozpočtová 
organizácia. 
 

 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ 

 
 

Riaditeľ 
 VHÚ 

Odbor  
vojensko-historických  

 výskumov  

 
Vojenský historický 

 archív 

 
Vojenské historické  

múzeum 

 
Riaditeľstvo

 
Zástupca riaditeľa 

VHÚ 
* 

                          

 
Vojenská správa  

budov 

 
Múzejné oddelenie  

Piešťany 

 
Múzejné oddelenie 

Svidník 
 

 
 
 
* Riaditeľstvo VHÚ Bratislava: 

• samostatný odborný referent – personalista VHÚ 
• samostatný odborný referent – technik BOZP VHÚ 
• bezpečnostný pracovník 
• skupina finančného zabezpečenia 
• skupina logistického zabezpečenia 

 
 
   
   

   Dislokácia pracovísk VHÚ: 
Bratislava    
– riaditeľstvo VHÚ   

h výskumov             – Odbor vojensko-historickýc
– storický archív              Vojenský hi

            Piešťany     
istorické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie) – Vojenské h

Svidník       
o historického múzea – múzejné oddelenie Vojenskéh

           – vojenská správa budov 1028   
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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. 115/1998 Z. z. o múzeách              
a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskor-
ších predpisov, vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 342/1998 Z. z. o odbornej 
správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov 
v znení neskorších predpisov a Deklaráciou Národnej rady SR o ochrane kultúr-
neho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z., čiastka 39), uznesením vlá-
dy SR č. 1078 z 20. decembra 2006 k návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií 
v Slovenskej republike do roku 2011, 
► špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom  
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej             
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona z. 68/1997 Z. z. o Matici 
slovenskej v znení neskorších predpisov, 
►  vojensko-historických 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 fon-
du a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch. 

 
B/ vykonávať súčinnostné činnosti so zložkami MO SR pri zabezpečovaní 
●  realizácie uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie  národného kul-
túrneho dedičstva v rezorte ministerstva obrany, 
●  priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom 
obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej 
armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995, 
●  zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prí-
pravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch, 
●  odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte mi-
nisterstva obrany, 
● vypracovávania návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam                      
a zabezpečovanie činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR, 
●  vypracovávania návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich 
s vojensko-historickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi 
odboja a veteránmi), 
●  vypracovávania návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi 
obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. ich priame 
vybavovanie, 
●  vypracovávania odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov 
národného boja za oslobodenie, 
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     ●   vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky), 



     ● zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc), 
     ●  udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stano-
viská), 
    ●   tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy). 

 
 

PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY 
ODBORNÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VHÚ 

 
 

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

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV 
 
  V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejným štát-
nym archívom začleneným do skupiny špecializovaných verejných archívov. 
V systéme vojenského archívnictva a registratúr má postavenie konečného archí-
vu s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho súbory archívnych dokumentov, archívnych 
fondov a archívnych zbierok sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej repub-
liky. 
 
Vojenský historický archív:   
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       ● sústreďuje a uchováva písomné archívne dokumenty  a iné formy                 
záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských  
ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, inštitúcií                   
a   zariadení,  ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slo-
venska, t. j. c. k. rakúsko-uhorskej  armády  do roku 1918, česko-slovenskej ar-
mády v rokoch 1918-1939, slovenskej armády v rokoch 1939-1945, česko-
slovenskej 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 osob-
ností prvého a druhého česko-slovenského odboja (1914-1918, 1939-1945),               
ako aj ďalšie písomnosti, archívne a špeciálne zbierky týkajúce sa vojenských de-
jín Slovenska, kmeňové doklady vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov              
od ročníka narodenia 1911), 
      ● zhromažďuje a uchováva historické vojenské predpisy, fotografie,                 
vojensko-historické a vojensko-odborné práce, filmy, mikrofilmy, mapy a rôzne 
tlačoviny,  
      ● preberá od Vojenského archívu – centrálnej registratúry spisové fondy a 
celky po uplynutí príslušnej lehoty uloženia, uskutočňuje dohľad nad vyraďovacím 
konaním registratúrnych záznamov vo  Vojenskom archíve – centrálnej registratú-
re a vo všetkých  útvaroch ozbrojených  síl SR,  
          ● rozvíja spoluprácu s archívmi na území SR, ako aj s pracoviskami Vojen-
ského ústredného archívu Armády ČR v Prahe a Olomouci, ako aj s ďalšími špe-
cializovanými archívmi (napr. Maďarská republika, Spojené štáty americké, Bel-
gické 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 po-
môcok, 
      ● umožňovať výkon štátneho odborného dozoru, 
           ● umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam 
a evidencii archívnych dokumentov,       

  ● vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych do-
kumentov, 

● poskytovať archívne služby.  
 

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM 
    
      Vojenské historické múzeum  je štátne múzeum zriadené  v  súlade so zá-
konom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a  o  ochrane predmetov múzejnej 
a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a zaregistrované na Ministerstve 
kultúry SR (registračná listina  č. MK: 2156/98 – 400) ako špecializované štátne 
múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou.  

  Odborné zameranie a špecializácia Vojenského historického múzea                   
v  zmysle ustanovení registračnej listiny spočíva v zhromažďovaní, odbornom 
spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vo-
jenstva a vojenské dejiny Slovenska. V oblasti svojej špecializácie voči iným mú-
zeám plní funkciu metodického centra.  

 
Hlavné úlohy VHM: 
      ● vykonávať akvizičnú činnosť v oblasti svojej špecializácie, 
      ● viesť odbornú evidenciu:   

– chronologická evidencia – 1. stupeň, 
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– katalogizácia – 2. stupeň, 



      ● zabezpečovať všestrannú ochranu a bezpečnosť budov a priestorov, 
v ktorých sú zbierkové predmety uložené, 
      ●  vykonávať odbornú ochranu zbierkových predmetov, ich základné ošet-
rovanie, konzervovanie a reštaurovanie, 
      ● zabezpečovať preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových pred-
metov, 
      ●  vykonávať ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprís-
tupňovaní a využívaní,  
      ●   vykonávať kategorizáciu zbierkových predmetov, 
      ●   vykonávať revíziu zbierkových predmetov, 
      ●   poskytovať údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov, 
      ●   využívať a sprístupňovať zbierkové predmety formou: 

– stálych expozícií, 
– dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav, 
– publikačnej a edičnej činnosti, 
– kultúrno-vzdelávacích aktivít, 
– vedeckovýskumnej činnosti.       

  
 

VOJENSKÁ SPRÁVA BUDOV 
     
Hlavné úlohy VSB: 
     ● zabezpečovať činnosť VHÚ v stavebno-ubytovacej oblasti, 

            ● zabezpečovať základnú ochranu národných kultúrnych pamiatok - 
vojnových cintorínov s pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, kultúrnej pamiatky 
v Tokajíku a objektov areálu Vojenského prírodného múzea v zmysle vyhlášky              
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 130/2005 Z. z. 
o vojnových hroboch, 
       ● zabezpečovať prevádzku, rutinnú a štandardnú údržbu objektov a zaria-
dení Vojenského historického ústavu v Bratislave, Piešťanoch a vo Svidníku. 

 
 

2.2  STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ 
 

Priority: 
► rozvíjať Vojenský historický ústav ako inštitúciu efektívne integrujúcu špeciali-
zované vojensko-historické pracoviská rezortu Ministerstva obrany SR 
a dosahujúcu vo vojenskej historickej vede, vojenskom archívnictve a múzejníctve 
výsledky porovnateľné s inštitúciami obdobného zamerania v Slovenskej republike  
i v zahraničí; 
► zabezpečovať rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy ako systému posky-
tujúceho najnovšie poznatky z vojenskej histórie pre potreby vzdelávania              
a výchovy; 
► dobudovaním nových depotov skvalitniť komplexnú odbornú starostlivosť o ar-
chívne dokumenty, zvýšiť úroveň ich odborného spracúvania a poskytovania ar-
chívnych služieb; 
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► v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov v podmienkach Vojenského his-
torického múzea usilovať sa o splnenie strategických cieľov stratégie rozvoja mú-
zeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011, pokračovať vo výstavbe Vojen-
ského historického múzea tak, aby svojím kultúrno-vzdelávacím a výchovným pô-



sobením bolo schopné efektívne prispievať k poznávaniu a popularizácii vojen-
ských dejín Slovenska;  
► pokračovať v rozvíjaní spolupráce s vojensko-historickými inštitúciami Severo-
atlantickej aliancie aktívnou účasťou na práci pracovnej historickej skupiny Part-
nerstva za mier Konzorcia obranných akadémií a Inštitútov obranných štúdií   i  na 
základe rozvoja dvojstrannej spolupráce s vojensko-historickými inštitúciami jeho 
členských krajín, aktívne pôsobiť v Medzinárodnej komisii pre vojenské dejiny 
(C.I.H.M.); 
► pokračovať v skvalitňovaní technického a materiálneho vybavenia pracovísk 
VHÚ s dôrazom na postupné budovanie automatizovaného systému uloženia, 
spracovávania, vyhľadávania a poskytovania vedeckých, archívnych a múzejných 
informácií, 
 
A/  V OBLASTI VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
► základný vedecký výskum rozvíjať v súlade s dlhodobým programom výskumu, 
konkretizovaným v projektoch výskumu ako systematickú činnosť s cieľom  rozšíriť 
poznatky o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, vojenského 
umenia, vojensko-teoretického myslenia, zbraní a vojenskej techniky; 
► zvýšiť podiel základného výskumu vojenských dejín Slovenska v období            
po skončení druhej svetovej vojny; 
► vstupovať do celoštátnych vedeckých projektov garantovaných Slovenskou 
akadémiou vied, resp. jej Historickým ústavom a sektorom univerzít a vysokých 
škôl; 
► intenzívnejšie rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na báze riešenia spoločných 
vedeckých projektov s partnerskými organizáciami a inštitúciami doma                    
i v zahraničí; 
► usilovať sa o účinnejšie prepojenie základného a aplikovaného výskumu                     
s vyústením do efektívneho využívania ich výsledkov v spoločenskej praxi                      
pri formovaní historického vedomia občanov, ich pozitívneho vzťahu k ozbrojeným 
silám a pri skvalitňovaní procesu vzdelávania a výchovy príslušníkov Ozbrojených 
síl SR. 
 
B/  V ARCHÍVNEJ ČINNOSTI     
► skvalitniť objektové 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 prostred-
níctvom 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. kategó-
rie, 
►  vytvárať špeciálne zbierky slovacikálnych  militárií  získaných zo zahraničných 
archívov. 
 
C/  V MÚZEJNEJ ČINNOSTI 
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► v činnosti komisie na tvorbu zbierok sústrediť pozornosť na získavanie zbierko-
vých predmetov z obdobia 18. - 20. storočia; 



► doplnením a modernizáciou technického vybavenia pracovísk vytvoriť pod-
mienky na spracovávanie múzejnej evidencie v elektronickej forme a na skvalitne-
nie 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 v súlade s plánom zvyšovania 
kvalifikácie formou doktorandského štúdia a získavania vedeckých kvalifikačných 
stupňov, 
► zvyšovať kvalifikáciu múzejných a archívnych pracovníkov formou špecializo-
vaných kurzov a školení,  
► usilovať o zvýšenie plánovaných tabuľkových počtov Vojenského historického 
ústavu tak, aby bol schopný požadovaným spôsobom plniť úlohy vyplývajúce              
zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti múzejníctva a archívnictva. 
 
 
3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM  

A JEHO PLNENIE 
 
 
       Vzhľadom na skutočnosť, že VHÚ nemá uzavretý kontrakt podľa Návrhu 
opatrení na vypracúvanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami 
v ich pôsobnosti (materiál schválený uznesením vlády SR č. 1067 z  20. 12. 2000), 
túto časť výročnej správy nevypracúva.  
 
 
4.      ČINNOSTI VHÚ A JEHO NÁKLADY 
 
 
       Vojenský historický ústav komplexne riadi, všestranne zabezpečuje 
a koordinuje činnosť troch vojensko-historických pracovísk: 
           – vedecko-výskumného (odboj vojensko-historických výskumov),  
           – archívneho (Vojenský historický archív), 
           – múzejného (Vojenské historické múzeum).   

 
 

HLAVNÉ ČINNOSTI VHÚ 
 
 
a)    základný a aplikovaný výskum v oblasti vojenských dejín Slovenska; 
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b) realizácia výsledkov vedeckej a odbornej práce v odborných domácich                   
i zahraničných časopisoch a publikáciách, prostredníctvom vlastnej edičnej              
činnosti, referátov na vedeckých podujatiach doma i  v zahraničí, bibliografickej,             
vedecko-informačnej, archívnej služby a výstavnej činnosti;  



c)  zhromažďovanie, ochrana, odborné spracovávanie a sprístupňovanie písom-
ných a hmotných pamiatok z  dejín vojenstva, vojenských dejín Slovenska  a  Slo-
vákov 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 predme-
tov, vytváranie sprievodnej odbornej dokumentácie; 
f)   využívanie, sprístupňovanie a  prezentácia zbierkových predmetov formou ex-
pozičnej, výstavníckej, publikačnej, kultúrno-vzdelávacej a osvetovej činnosti; 
g)  uchovávanie archívnych dokumentov, t. j. písomností a iných foriem záznamov 
trvalej hodnoty, pochádzajúcich z činnosti Ministerstva obrany SR, Generálneho 
štábu OS SR, vojenských veliteľstiev a telies, ktoré mali alebo majú sídlo na území 
Slovenska, odhliadnuc od formy štátneho útvaru; 
h)   budovanie špecializovanej vedeckej knižnice; 
i)    rozvíjanie spolupráce s pracoviskami a stavovskými organizáciami príbuzných 
vedných odborov, s vysokými školami, múzeami a archívmi na území SR; 
j)   spolupráca so zahraničnými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami po-
dobného odborného zamerania, rozvíjanie medzinárodnej spoluprácu vo vede 
a výskume, v archívnej a múzejnej oblasti, najmä v rámci C. I. H. M. (Medzinárod-
ný výbor pre vojenskú históriu) a Pracovnej skupiny vojenskej histórie v rámci 
Partnerstva  za mier;  
k)   vydávanie odborného časopisu Vojenská história; 
l)   zabezpečovanie ochrany a využívania areálov národných kultúrnych pamiatok 
– vojnových cintorínov s pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, pamätného miesta 
v Tokajíku a vojnového cintorína nemeckých vojakov v Hunkovciach.  

  
 

PRODUKTY VHÚ 
 
 

 Publikácie (syntézy, monografie, zborníky), časopis Vojenská história, ve-
decké konferencie, sympóziá, semináre, vedecké štúdie, referáty, prednášky, od-
borné expertízy, posudky, podkladové materiály, vedecko-informačné a vojensko-
historické služby, konzultačná činnosť.    
 

 Archívne fondy, archívne pomôcky, archívne služby a správne úkony (vy-
bavovanie žiadostí – odpisy archívnych dokumentov, výpisy z nich, potvrdenia ...), 
vyraďovacie konanie. 
 

 Fondy múzejných zbierkových predmetov, odborná múzejná evidencia, stá-
le 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 kultúr-
nych pamiatok  na Dukle a vo Svidníku, kultúrnych pamiatok v Tokajíku, Hunkov-
ciach a Piešťanoch, ich sprístupňovanie  verejnosti. 
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4. 1. NÁKLADY NA ČINNOSŤ VHÚ 
 
      Náklady Vojenského historického ústavu na realizáciu činnosti v rámci jeho 
pôsobnosti, ako vedecko-výskumného, archívneho a múzejného zariadenia             
Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie, sú podrobne rozpracované                  
v kapitole 5 „Rozpočet organizácie“. 
 
 
5.     ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 
  

PLNENIE  ZÁVÄZNÝCH  UKAZOVATEĽOV  ROZPOČTU 
 
  

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2007, 
Ktorý bol VHÚ pridelený spisom č. p. SEFIM-1-35/2007. 
 
PRÍJMY  SPOLU  ...................................................................             80 000, - Sk                        
          
VÝDAVKY SPOLU...................................................................       41 831 000,- Sk                       
  
I. BEŽNÉ VÝDAVKY (600) ......................................................       40 931 000, - Sk                      
  
1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV (610) ............   17 040 000, - Sk        
2. Poistné a príspevok NÚP (620) ...............................................     5 906 000, - Sk 
3. Tovary a ostatné služby (630) .................................................   17 661 000,- Sk                        
4. Bežné transfery (640)  ..............................................................       324 000, - Sk                      
 
II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700) .........................................             900 000, - Sk                      
 
 
1.1.2. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 

 
V priebehu roka, predovšetkým v mesiacoch október- december 2007 bol 

rozpočet VHÚ navŕšený o sumu  6 847 000,- Sk.  
 
       Vykonanými rozpočtovými opatreniami SEFIM MO SR bol rozpočet VHÚ 
upravený nasledovne: 
 
PRÍJMY SPOLU:        ....................................................       80 000,- SK                     
         
VÝDAVKY SPOLU:           ......................................................         48 078 000,- Sk                      
  
I. BEŽNÉ VÝDAVKY (600)  ....................................................        47 178 000, - Sk 
 
1. Limit miezd, platov a OOV (610) ........................................         19 167 000, - Sk 

2. Poistné a príspevok NÚP (620) .........................................           6 596 000, - Sk 
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3. Tovary a ďalšie  služby (630) ..............................................         21 243 000,- Sk 



4. Bežné transfery (640) ..........................................................            172 000, - Sk 

II. KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY (700)  .........................................           900 000, - Sk 
 
 
1.2 PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE VHÚ 
 

Plnenie príjmov štátnej rozpočtovej organizácie VHÚ v roku 2007 bol                 
o  529,11 % vyšší ako plánovaný príjem rozpočtovej kapitoly.  

 
PRÍJMY     (v  tis. Sk)

 
Plánovaný príjem 

 
Upravený príjem 

 
Skutočný príjem 

Plnenie 
zo skutočného  

príjmu % 
0 80 423, 3 529,10 

 
     Vykazované nedaňové príjmy z  RPP 212 003 obsahujú príjmy zo vstupné-
ho od obyvateľstva, prenájmu nebytových a bytových priestorov, sprievodcovskej 
činnosti a kopírovacích prác. 
 
 
1. 3.  VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE VHÚ  

 
     Výdavky  rozpočtových  prostriedkov v roku 2007 boli o 1,96 tisíc Sk, nižšie 
ako v roku 2006. V roku 2007 boli na základe novelizácie zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme navŕšená 
RPP 610 (mzdy, platy) o 2,47 tisíc Sk. Na základe uvedeného zákona bola navŕ-
šená i RPP 620 (poistné a príspevok zamestnávateľa) o 1,0 tisíc Sk. Tovary 
a služby (630) boli vo VHÚ čerpané v roku 2007 nižšie o 375,- tisíc Sk ako v roku 
2006. Bežné transfery (640) boli v roku 2007 o 91,- tisíc Sk vyššie/nižšie ako 
v roku 2006. Čerpanie kapitálových výdavkov (700) v roku 2007 bolo o 5 220,- 
tisíc Sk, nižšie ako v roku 2006.    
 
 1.3.1 VÝDAVKY PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE    
 

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV  (600)  (v tis. Sk)

 
Čerpanie rozpočtu v  % 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený Upravený 
41 831 48 078 47 806,5 271,5 114,28 99,44 

 
Z toho: 

 
MZDY, PLATY  (610) (v tis. Sk) 
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Čerpanie rozpočtu v   %  
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
Rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený upravený 

17 040 19 167 19 166,9 0,1 112,48 99,99 



 
POISTNÉ A PRÍSPEVOK  (620)   (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %  
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený upravený 

5 906 6 596 6 526,3 69, 7 110,5 98,94 

 
 

CESTOVNÉ VÝDAVKY  (631) (v tis. Sk) 
Čerpanie rozpočtu v   %     Schvá-

lený rozpo-
čet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený Upravený 
1 348 870 868,3 1,7 64,41 99,81 

 
       Z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské pracovné 
cesty sumu vo výške 296,-  tisíc Sk a  náklady na zahraničné pracovné cesty (vý-
skum v zahraničných archívoch v súlade s plánom vedecko-výskumnej činnos-
ti, spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami v rámci rozvoja medzi-
národnej vedeckej spolupráce, účasť v delegáciách MO SR) finančnú čiastku 
v celkovej výške 539,- tisíc Sk. 
 
 

ENERGIE, VODA (632)   (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %  
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený Upravený 
3 905 4 425 4 392,1 32,9 112,47 99,26 

 
      Vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 3 234,8 tisíc Sk, 
voda 394,- tisíc Sk, 763,4 tisíc Sk poštové a telekomunikačné služby. Vyčerpané 
finančné prostriedky v roku 2006 na energiách boli vo výške 2 472,8 tisíc Sk, 
s nárastom o 762,- tisíc Sk v porovnaní s čerpaním v roku 2006. Zvýšenie vzniklo 
nárastom základných zákonných platieb.  

Čerpanie na vodné a stočné v roku 2006 bolo 470,4 tisíc Sk, v roku 2007 
došlo k zníženiu nákladov o 76,4 tisíc Sk.  

Náklady na poštové a telekomunikačné služby v roku 2006 boli vo výške 
762,5 tisíc Sk, v roku 2007 došlo k zvýšeniu nákladov o 0,9 tisíc Sk.  

Nevyčerpané rozpočtové prostriedky boli na energie 0,2 tisíc Sk, vodu            
26, - tisíc Sk, poštovné 6,6 tisíc Sk. 

 
 

MATERIÁL A SLUŽBY  (633 ) (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %  
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
Rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený upravený 
1 487 1 850 1 830,8 19,2 123,11 98,96 
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Finančné prostriedky boli čerpané na: všeobecný materiál 1 087,4 tisíc 
Sk, knihy – časopisy 108,2 tisíc Sk, zahraničné pracovné návštevy 27,3 tisíc Sk,  
nehmotný majetok 21,- tisíc Sk, výpočtovú techniku 253,- tisíc Sk, prevádzkové 
stroje 276,8 tisíc Sk, pracovné odevy 15, - tisíc Sk.  
 

 
DOPRAVNÉ  (634)  (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %  
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený upravený 

2 185 1 046 957,1 88,9 43,80 91,50 

 
Čerpanie: 

-   palivo, mazivá, oleje – 485,4 tisíc Sk, 
-   servis a údržba 471,7 tisíc Sk, z toho prepravné 226,5 tisíc Sk, nákup 

pneumatík 34,4 tisíc Sk. 
 
 

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA  (635) (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %  
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

Schválený upravený 
4 990 8 323 8 311,4 11,6 166,56 99,86 

 
Čerpanie: Výmena okien na budove VHÚ Bratislava 1 212,8 tisíc Sk, oprava ÚK  
vo VHM Piešťany 540,7 tisíc Sk, oprava podláh vo VHM Piešťany 635,9 tisíc Sk, 
oprava klimatizácie VHÚ Bratislava 289,7 tisíc Sk, oprava kancelárskych priesto-
rov na vyhliadkovej veži DUKLA 87,6 tisíc Sk, oprava vstupnej rampy múzea vo 
Svidníku 160,- tisíc Sk, oprava plynofikácie vo VHM Piešťany - budova 12,13 vo 
výške 3 498,4 tisíc Sk, oprava strechy budova č. 37 – objekt VHM Piešťany 762,5 
tisíc Sk, oprava VN el. kábla – objekt Vojenské múzeum Svidník 49,4 tisíc Sk, vý-
mena stožiarov pri pamätníku sovietskych vojakov Svidník – 30,- tisíc Sk.      

 
NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM  (636)  (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %            
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený Upravený 
- - - - - - 

 
 
 

OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY  (637)   (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %              
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

Schválený Upravený 

3 746 4 729 4 722 7 126,05 99,85 

 14

 



Čerpanie: všeobecné služby (kúrenárske práce, upratovacie, sprievodca po mú-
zeu...) 2 279,6 tisíc Sk, štúdie – posudky 283,9 tisíc Sk, stravovanie zamestnan-
cov 745,- tisíc Sk, tvorba sociálneho fondu 191,2 tisíc Sk, časopis Vojenská histó-
ria - autorská odmena za príspevky 213,6 tisíc Sk, odmeny na základe dohôd 
o vykonaní prác 120,8 tisíc Sk, propagácia a reklama 65,- tisíc Sk, školenia za-
mestnancov VHÚ 18,- tisíc Sk. 
 
 

BEŽNÉ TRANSFERY  (640)  (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %            
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený upravený 

324 172 134,1 37,9 41,39 77,98 

 
Čerpanie: odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku 43,7 tisíc Sk, 
nemocenské dávky zamestnancov 27,6 tisíc Sk, príspevok na bývanie profesio-
nálnych vojakov 45,2 tisíc Sk, poplatok zahraničným organizáciám 13,4 tisíc Sk. 
 

 
ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV  (700)  (v tis. Sk) 

Čerpanie rozpočtu v   %  
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
Zostatok 

schválený Upravený 
900 900 897,4 2,6 99,71 99,71 

 
Čerpanie: nákup prevádzkových strojov 201,3 tisíc Sk, nákup osobného automo-
bilu Škoda Octavia 496,6 tisíc Sk, nákup múzejných predmetov 199,5 tisíc Sk. 
 
Z á v e r : 
  

VHÚ čerpal v roku 2007 finančné prostriedky hospodárne, efek-
tívne a účelne na základe plánu hlavných úloh VHÚ.  

 
 

MAJETOK V  SPRÁVE  RO VHÚ K 31. 12. 2007 (v tis. Sk) 
 
 

DRUH MAJETKU HODNOTA 

Pozemky 130 350,6 

Stavby 250 945,7 

Stroje, prístroje, zariadenia 1 720,9 

Dopravné prostriedky 801,2 

Softwer 41 

Umelecké predmety 22,9 
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VÝVOJ ROZPOČTU VHÚ 
 R. 2002 – 2007 (v tis. Sk) 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

schválený 33 241 27 123 28 226 33 156 40 923 41 831

upravený 30 085 32 129 42 515 49 386 51 038 49 979

2002 2003 2004 2005 2006 2007

schválený upravený
 

 
 

6. PERSONÁLNE OTÁZKY     
 
6.1. PERSONÁLNA PRÁCA  
 

VÝVOJ  TABUĽKOVÝCH  POČTOV  VHÚ  
 

74

4

78 75

4

79 77

2

79
57

6

63

46

4

50

2003 2004 2006 20072005
zamestn. PV spolu

 16



 VEKOVÁ  ŠTRUKTÚRA   VHÚ
(bez FOO)
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6.1.1. Personálna práca s profesionálnymi vojakmi 
 
 Podľa pokynov riaditeľa VHÚ plnil úlohy v oblasti personálnej práce 
s profesionálnymi vojakmi v roku 2007 pplk. PhDr. Peter Šumichrast, PhD.,               
zástupca riaditeľa VHÚ.  
  
 Pplk. Šumichrast, na základe pokynu riaditeľa VHÚ, spracoval návrh na per-
sonálne opatrenie s profesionálnym vojakom podľa § 26 ods. 4 zákona                     
č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Konkrétne išlo o návrh na vyslanie 
mjr. Čaploviča na kurz anglického jazyka vo Výcvikovom stredisku CFLS Borden 
(Kanada), ktorý sa uskutočnil v období od 30. 7. 2007 do 6. 12. 2007. Personál-
nym rozkazom vedúceho Služobného úradu MO SR č. 4 z 9. 7. 2007 bol mjr. Čap-
lovič vyslaný na štúdium.  
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 Pplk. Šumichrast, v súvislosti so zmenou príslušných ustanovení zákona             
č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe pokynu riaditeľa VHÚ 
spracoval návrh  na personálne opatrenie s profesionálnym vojakom podľa  § 39a 
ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Konkrétne išlo o 
zapožičanie vojenskej hodnosti podplukovník - mjr. Čaplovičovi, a to na dobu vý-



konu funkcie riaditeľa odboru vojensko-historických výskumov. Návrh bol realizo-
vaný na základe personálneho rozkazu ministra obrany SR č. 178 z 1. 7. 2007, 
s účinnosťou od 15. 7. 2007.  
 
 Riaditeľ VHÚ v súlade § 137 ods. 1 písm. b) zákona č. 346/2005 Z. z. v znení               
neskorších predpisov spracoval návrhy na personálne opatrenia s profesionálnym 
vojakom: 
a) Návrh na udelenie Čestného odznaku OS SR III. triedy podľa § 137 ods. 1 

písm. b) zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov pplk. Šumich-
rastovi, ako prejav ocenenia jeho 20-ročnej služby v ozbrojených silách. Ná-
čelník GŠ OS SR vyššie menovanému profesionálnemu vojakovi udelil čestný 
odznak pri príležitosti 63. výročia SNP. 

b) Návrh na udelenie vojenskej medaily „Za vernosť OS SR I. triedy“ podľa § 137  
ods. 1 písm. a)  bod 2 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
pplk. Šumichrastovi a pplk. Čaplovičovi, ako prejav ocenenia ich 15-ročnej 
služby v ozbrojených silách. Vojenská medaila im bola udelená a odovzdaná 
ministrom obrany SR pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky 
a Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

 
Personálna práca so zamestnancami vo výkone práce vo verejnom záujme 

 
Riaditeľ VHÚ v hodnotenom období uzavrel deväť pracovných zmlúv 

a jednu dohodu o zmene pracovnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Zákon-
níka práce (ďalej len ZP). Zamestnancov zaradil na voľné tabuľkové miesta, urče-
né pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme na základe prejave-
ného záujmu uchádzačov nasledovne: 

- z. Drahomír HORNÁČEK, od 1. 1. 2007, samostatný odborný referent –
dokumentátor múzejného oddelenia Piešťany VHM (pomer uzavretý na 
dobu určitú do 28. 2. 2007 - pracovný pomer sa zmenil na základe do-
hody o zmene pracovnej zmluvy č. 19-6/2007 z 27. 2. 2007 na dobu ne-
určitú),   

- z. Mgr. Paulína ĎURIČOVÁ, od 1. 1. 2007, vedecko-výskumný pracov-
ník odboru vojensko-historických výskumov VHÚ, 

- z. Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, od 1. 1. 2007, vedecko-výskumný pracovník 
VHA Bratislava,  

- z. Alena ČUVARSKÁ, od 1. 4. 2007, samostatný odborný referent sku-
piny logistického zabezpečenia zabezpečovacieho úseku riaditeľstva 
VHÚ 

- z. Elena REPKOVÁ, od 15. 5. 2007, samostatný odborný referent sku-
piny finančného zabezpečenia zabezpečovacieho úseku riaditeľstva 
VHÚ 

- z. Mgr. Marek MEŠKO, od 1. 7. 2007, vedecko-výskumný pracovník 
odboru vojensko-historických výskumov VHÚ, 

- z. Ivan ŠIMO, od 1. 9. 2007, pracovník fyzickej ochrany objektu VHÚ, 
- z. Eva BUDZÁKOVÁ, od 1. 9. 2007, samostatný odborný referent sku-

piny finančného zabezpečenia zabezpečovacieho úseku riaditeľstva 
VHÚ, 

- z. Ján VIGLASKÝ, od 1. 12. 2007, pracovník fyzickej ochrany objektu 
VHÚ. 
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         V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasle-
dovní zamestnanci:  

- z. Mária KOSTKOVÁ, samostatný odborný referent skupiny finančného 
zabezpečenia zabezpečovacieho úseku riaditeľstva VHÚ, dňom 15. 1. 
2007, na základe dohody podľa § 60 ZP, 

- z. Františka BARÁNKOVÁ, dňom 28. 2. 2007, na základe dohody pod-
ľa § 60 ZP. Menovaná do doby ukončenia pracovného pomeru vykoná-
vala funkciu samostatného odborného referenta skupiny logistického 
zabezpečenia zabezpečovacieho úseku riaditeľstva VHÚ,  

- z. Mgr. Paulína ĎURIČOVÁ, vedecko-výskumná pracovníčka odboru 
vojensko-historických výskumov VHÚ, dňom 31. 3. 2007 skončila pra-
covný pomer vo VHÚ v skúšobnej lehote podľa § 72 ZP, 

- z. Martin FAJT, samostatný odborný referent – konzervátor múzejného 
oddelenia Piešťany VHM, dňom 15. 7. 2007 skončil pracovný pomer vo 
VHÚ na základe dohody podľa § 60 ZP,  

- z. Elena REPKOVÁ, samostatná odborná referentka skupiny finančné-
ho zabezpečenia zabezpečovacieho úseku riaditeľstva VHÚ, dňom 15. 
8. 2007 skončila pracovný pomer vo VHÚ v skúšobnej lehote podľa § 72 
ZP, 

- z. Ing. Ladislav CSALÁDI, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ 
skončil pracovný pomer vo VHÚ dňom 31. 8. 2007 dohodou podľa § 60 
ZP, 

- z. Eugen RÓŽA, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ skončil pra-
covný pomer vo VHÚ dňom 31. 10. 2007 dohodou podľa § 60 ZP, 

- z. Tomáš HANNICH, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ skončil 
pracovný pomer vo VHÚ dňom 30. 11. 2007 dohodou podľa § 60 ZP, 

- z. Jana BABOŠOVÁ, samostatný odborný referent – personalista VHÚ 
skončila pracovný pomer vo VHÚ dňom 31. 12. 2007 dohodou podľa § 
60 ZP,  

- z. Jozef ADAMEC, samostatný odborný referent VHA Bratislava VHÚ 
skončil pracovný pomer vo VHÚ dňom 31. 12. 2007 dohodou podľa § 60 
ZP,  

- z. Rastislav LICHVÁR, z. Karol KONEČNÝ, z. Jozef MIKLOVIČ, z. Mi-
roslav VÍTEK, z.  Štefan PAPCÚN, z. Miroslav PAGÁČ, z. Ladislav 
ZELEŇÁK, z. Vladimír LIPTÁK, z. Marián FRIČEK, z. Ladislav 
ČERVENÁK, pracovníci fyzickej ochrany objektov VHÚ, skončili pracov-
ný pomer vo VHÚ dňom 31. 12. 2007 z dôvodu uplynutia doby pracov-
ného pomeru uzavretého na dobu určitú (§ 59 ZP). 

 
Riaditeľ VHÚ, na základe rozhodnutia náčelníka GŠ OS SR, vo veci ocene-

nia zamestnancov VHÚ, ktorí dlhodobo kvalitne plnia pracovné úlohy v oblasti      
vojenskej histórie, s dôrazom na propagáciu ozbrojených síl, predložil návrh                
na personálne opatrenia – udelenie Čestného odznaku OS SR I. triedy nasledov-
ným zamestnancom VHÚ: 

 
1) z. Dr. Imrich PURDEK 
2) z. Mgr. Peter KRALČÁK 
3) z. Dr. Bc. Peter TURZA 
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4) z. Michal ČIČVARA 



Vojenský odznak im udelil a odovzdal minister obrany SR a náčelník GŠ 
OS SR pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky a Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky. Minister obrany SR a náčelník GŠ OS SR pri rovnakej príle-
žitosti odovzdal  vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej repub-
liky I. stupňa  riaditeľovi VHÚ doc. PhDr. Jozefovi BYSTRICKÉMU, CSc. 
 
 6.1.3.  Štúdium profesionálnych vojakov  
 

V hodnotenom období bol jeden profesionálny vojak VHÚ (pplk. Mgr. Milo-
slav Čaplovič, PhD.) vyslaný na kurz anglického jazyka do Výcvikového strediska 
CFLS Borden (Kanada). Kurz absolvoval v čase od 30. 7. 2007 do 6. 12. 2007.  

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

V hodnotenom období si zamestnanci ústavu zvyšovali svoje vzdelanie rôz-
nymi formami štúdia. Prevažujúcou formou  bolo absolvovanie odborných kurzov 
a školení. Mgr. Alexej Maskalík pokračoval v externej forme doktorandského štú-
dia vo vednom odbore 71-01-9 - slovenské dejiny v Historickom ústave SAV.  

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov 
(bez FOO)

25

4
26

SO ÚS VŠ
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Vedecké, vedecko-akademické tituly, 
pedagogické hodnosti

2

9

6

1

3

7

1
8

Bc.

Mgr.

Ing.

PaedDr.

RSDr.

PhDr.

doc.

PhD./CSc.

 



7.   CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA      
 
HLAVNÉ ÚLOHY VHÚ PLÁNOVANÉ NA ROK 2007 
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1. V súlade s ročným vykonávacím plánom vedeckej a výskumnej činnosti plniť 
úlohy vedy a výskumu. Ukončiť spracovávanie a odovzdať do tlače VI. zväzok 
„Vojenských dejín Slovenska“. Aktívne sa zúčastniť na 7. medzinárodnej ve-
deckej konferencii pracovnej skupiny vojenskej histórie Partnerstva za mier 
Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií v Kingstone             
(Kanada). Ukončiť spracovanie rukopisu V. zväzku „Vojenských dejín Sloven-
ska“  a následne odovzdať rukopis na oponentúru. Ukončiť redakčné spraco-
vanie príspevkov a odovzdať do tlače vedecký zborník k 70. výročiu narodenia 
PhDr. V. Dangla, CSc.   

 
Vyhodnotenie:  

V hodnotenom období určení zamestnanci VHÚ realizovali základný 
a aplikovaný vojensko-historický výskum a vedecké spracovávanie vojen-
ských dejín Slovenska so zreteľom na plnenie hlavných vedeckých projek-
tov, vedeckých a výskumných úloh.  Po zapracovaní pripomienok z externej 
oponentúry odovzdali do tlače  rukopis VI. zväzku Vojenských dejín Sloven-
ska. Výstupom projektu bola publikácia autorov PhDr. Jana Štaigla, CSc. 
a PhDr. Michala Štefanského CSc. pod názvom  Vojenské dejiny Slovenska. 
VI. Zväzok (1945 – 1968), ktorú v spolupráci s VHÚ vydalo  vydavateľstvo 
Magnet  Press Slovakia (Bratislava 2007, 351 s.)  
       V pozmenenom autorskom kolektíve dokončili spracovávanie druhej 
verzie rukopisu V. zväzku Vojenských dejín Slovenska, ktorý spolu 
s prílohami odovzdali na externú oponentúru. Po skončení externej oponen-
túry posúdili pripomienky oponentov. Po oboznámení sa s pripomienkami 
doc. PhDr. Jozefa Bystrického, CSc. (XI.-XII./2007)   vzhľadom na množstvo 
a závažnosť jeho pripomienok k rukopisu, dokončenie a skompletizovanie 
materiálu sa splnenie úlohy prenáša na rok 2008.  
          V rámci kolektívneho vedeckého projektu VIII/1/05-06/07 „Kapitoly 
z vojenských dejín Slovenska“ dokončili výber obrazovej dokumentácie do 
jednotlivých kapitol, vykonali vedeckú korektúru celého rukopisu, ktorý ná-
sledne odovzdali do tlače. Výstupom projektu je publikácia  Slovensko. Vo-
jenská kronika, ktorú spolu s  Vojenským historickým ústavom vydalo vyda-
vateľstvo Perfekt (Bratislava 2007, 200 s.) 

V rámci kolektívneho vedeckého projektu IV/3/06-08 „Slovenská vo-
jenská generalita 1918 – 2008“ pokračovali v archívnom výskume 
v domácich a zahraničných archívoch a súčasne realizovali zhromažďovanie 
materiálov z iných sekundárnych prameňov.  

V súlade s plánom ukončili redakčné spracovanie príspevkov a odo-
vzdali do tlače zborník vedeckých štúdií. Zborník bol vydaný Vojenským his-
torickým ústavom  pri príležitosti  70. výročia narodenia PhDr. V. Dangla, 
CSc.  pod názvom Miles Semper Honestus  (VHÚ Bratislava 2007, 296 s.)  

Aktívne sa zúčastnili na 7. medzinárodnej vedeckej konferencii Pra-
covnej skupiny pre vojenskú históriu, pôsobiacej pod záštitou Konzorcia 
obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií Partnerstva za mier, ktorá 
sa pod názvom „Strategic Planning for War“ uskutočnila na Kráľovskej vo-
jenskej akadémii v Kingstone (Kanada) od 18.3. - 23.3.2007.            



2. V súlade s rozhodnutím ministra obrany SR z  3. mimoriadneho KoMO SR                      
z 9. októbra 2001, bod III. „Koncepcia Vojenského historického múzea“ pokra-
čovať vo výstavbe komplexu Vojenského historického múzea. V objekte Vojen-
ského historického múzea - kasárne SNP Piešťany budova  č. 48, dobudovať 
depozitáre pre zbierkové predmety.  

 
Vyhodnotenie:  
 

VHÚ v hodnotenom období pokračoval vo výstavbe komplexu Vojenské-
ho historického múzea v posádke Piešťany v rozsahu pridelených rozpočto-
vých prostriedkov na rutinnú a štandardnú údržbu nehnuteľného majetku 
VHÚ a jeho súčastí. Požadované investičné prostriedky v roku 2007 neboli 
VHÚ pridelené. Od začiatku roka boli vykonané tieto práce: 

• Oprava podláh z PVC -  b. č. 48             635.924, - Sk   
• Oprava elektrorozvodu - letisko                                      4.948, - Sk   
• Sklenárske práce - b. č. 48                                              4.890, - Sk     
• Oprava domového telefónu - vrátnica                             4.967, - Sk   
• Oprava kanalizácie - b. č. 48                                           9.771, 50 Sk  
• Oprava kanalizácie                                         1.400,- Sk 
• Oprava vonkajšej elektroinštalácie - b. č. 48              54.970, - Sk  
• Oprava sociálneho zariadenia - b. č. 48                         17.635,- Sk   
• Oprava ústredného vykurovania - b. č. 12 (depozit)       540.743,50 Sk  
• Oprava strechy (obvodového zasklenia) - hangár č. 1    82.643, - Sk 
• Letná údržba zelene - kasárne SNP                                 392.700, - Sk   
• Oprava strechy  - b. č. 37 (depozit)                                762.538,- Sk 
• Oprava telefónnej ústredne                                              18.159,- Sk 
• Oprava budovy č. 12 a 13 - depozit                         3.498.424, - Sk 
• Oprava strechy - b. č. 28 - depozit                           69.935,50 - Sk 

 
Celkom boli vykonané práce v hodnote 6.099.648,50 Sk. 
 
3. V súlade so znením príslušných ustanovení zákona č. 115/1998 Z. z. o múze-

ách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty 
a vyhlášky  MK SR  č. 342/1998 Z. z. o odbornej  správe  múzejných zbierko-
vých predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení neskorších pred-
pisov ukončiť revíziu zbierkových predmetov zaradených do múzejných fondov 
I. Chladné zbrane a VII. Letecká technika. Pokračovať v spracovávaní prvo-
stupňovej evidencie a druhostupňovej evidencie. Zabezpečiť prevozy predme-
tov múzejnej hodnoty od útvarov a zariadení ozbrojených síl SR do objektu Vo-
jenského historického múzea. Odovzdať do užívania výstavno-informačný ob-
jekt „Výstavka“ na Dukle.    

 
Vyhodnotenie: úlohy plnené priebežne – viď múzejná činnosť:  
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4. V súlade s pôsobnosťou Vojenského historického archívu plniť odborné úlohy 
stanovené v § 7 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozornosť sú-
strediť  predovšetkým na výkon predarchívnej starostlivosti a preberaniu ar-
chívnych dokumentov (kmeňové listy dôstojníkov – ročníky narodenia 1902-



1907 z Vojenského archívu - Centrálnej registratúry Trnava), komplexnú 
ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov.  

 
Vyhodnotenie:  úloha plnená priebežne – viď archívna činnosť  
 
5. Prostredníctvom VSB 1028 Svidník zabezpečovať štandardnú a rutinnú údržbu 

nehnuteľného majetku a vojnových hrobov v správe rozpočtovej organizácie 
Vojenský historický ústav. 

 
Vyhodnotenie:  úloha bola plnená priebežne. V rámci rutinnej a štandardnej 
údržby boli v hodnotenom období vykonané tieto práce: 
 
VHÚ, priestory VHA, Krajná č. 27, Bratislava 
• Oprava sociálnych zariadení – 2. p.                           96.536,40 Sk  
• Oprava nefunkčného regulátora plynu                                         65.640, - Sk  
• Výmena okien I. p.                                                  1 212 866, - Sk 
• Oprava kamerového systému bádateľna VHA                            41.000, - Sk  
• Oprava potrubia prívodu vody k objektu                                    15.410, - Sk 
• Oprava elektrorozvodu v miestnosti chráneného priestoru         4.948, - Sk  
• Oprava vonkajšieho rozvodu vody                                             148.400, - Sk 
• Oprava elektroinštalácie                                              16.967, 90 Sk 
• Oprava a montáž klimatizácie                                                     272.554, - Sk 
• Oprava výťahu                                                                            3.775, - Sk 
• Oprava – rekonfigurácia ATÚ                                                    10.374, - Sk     
• Oprava a montáž regulátora tlaku plynu                              95.081, - Sk    
  
Pamätník ČsA na Dukle a Sovietskej armády vo Svidníku, voj. cintorínov 
a areálu prírodného múzea 
• Oprava kancelárie a pokladnice - VV Dukla    87.615,- Sk  
• Oprava vstupnej rampy – VM Svidník                                  149.990,- Sk  
• Úprava verejnej zelene – kosba                                             108.000,- Sk  
• Oprava rímsy vstupu do objektu VM                                          9.588,- Sk 
• Oprava vysokonapäťového kabelu                                        49.391,- Sk 
• Oprava vlajkových stožiarov                                                 30.000,- Sk  
• Oprava chodníka - Tokajík                                                      49.977,- Sk               

 
V súlade s plánom revízií a kontrol boli vykonané plánované revízie a kontroly  

objektov a zariadení VHÚ v celkovej sume 331.996,30 Sk. 
V plánovanom termíne boli vykonané revízie hasiacich prístrojov a obmena 

hasiacich prístrojov v objektoch VHÚ vo  Svidníku a Piešťanoch. 
 

6. V súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2007 všestranne za-
bezpečovať mierový chod jednotlivých pracovísk Vojenského historického ús-
tavu v posádke Bratislava, Piešťany a Svidník. 

 
Vyhodnotenie:  
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Úloha bola splnená. Mierový chod pracovísk VHÚ bol zabezpečený            
v plnom rozsahu. 



ĎALŠIE ÚLOHY VHÚ PLNENÉ V ROKU 2007 
 
► VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

Popri úlohách hodnotených v časti pojednávajúcej o plnení hlavných úloh 
VHÚ v roku 2007sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti plnili  nasledujúce úlohy: 
 
Časť A/1: Veda a výskum  
(plánované vedecké projekty,  vedecké a výskumné úlohy) 
 
1. Vedecké projekty  

 
PhDr. Igor BAKA, PhD. 
         – vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad nemeckej armády na 
území Slovenska v rokoch 1939 – 1945. (Štúdium zhromaždenej archívnej doku-
mentácie, ďalší archívny výskum v rámci projektu v BA – MA Freiburg sa uskutoč-
nil v septembri 2007). Projekt sa plní podľa plánu. 
         – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008   
(Archívny výskum vo VÚA – VHA Praha). Projekt sa plní podľa plánu.   
 
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc. 
         – vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad maďarskej armády na 
južnom Slovensku v rokoch 1938 – 1945. (Archívny výskum vo VHA Budapešť, 
konzultácie k problematike). Čiastkové splnenie projektu za roky 1938 – 1941 
sa predpokladá v 4. štvrťroku 2008 ako súčasť ukončenia celkového projek-
tu. 
         – vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad nemeckej armády na 
území Slovenska v rokoch 1939 – 1945. (Štúdium odbornej literatúry a prameňov, 
ďalší archívny výskum v rámci projektu v BA – MA Freiburg sa uskutočnil 23. – 28. 
septembra 2007). Projekt sa plní podľa plánu.  
         – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008  
(Archívny výskum vo VÚA – VHA Praha). Projekt sa plní podľa plánu.   
 
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.  
         – vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad československej armá-
dy na území Slovenska v rokoch 1918 – 1939. (Štúdium odbornej literatú-
ry; archívny výskum vo VÚA – VHA Praha; zhromažďovanie ďalších prameňov 
k problematike. Od 27. júla do decembra 2007 bolo štúdium a vedecké spracova-
nie projektovej časti pozastavené z dôvodu toho, že menovaný bol na zahranič-
nom jazykovom kurze v CFB Borden, Kanada). Projekt sa plní s časovým po-
sunom  
         – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008  
(Štúdium kvalifikačných listín a kmeňových listov k určeným 25 generálom na bio-
grafické spracovanie; zabezpečenie spracovania archívnych rešerší k personáliám 
slovenských dôstojníkov a generálov v Archíve MV ČR v Prahe; štúdium odbornej 
literatúry). Projekt sa plní podľa plánu.  
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Mgr. Alexej MASKALÍK 
         – vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad čs. armády na Sloven-
sku  v rokoch 1989 – 1992. (Archívny výskum vo VÚA – VHA Praha a VHA Brati-
slava, konzultácie k problematike). Projekt sa plní podľa plánu. 
         – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008   
(Archívny výskum vo VÚA – VHA Praha). Projekt sa plní podľa plánu.   
 
Dr. Imrich PURDEK 
         – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008. 
(Štúdium kvalifikačných listín a kmeňových listov dôstojníkov generálov vo VA – 
CR Trnava – 228 KVL a KmL; zhromažďovanie podkladových materiálov 
o generalite v činnej službe, štúdium odbornej literatúry a relevantnej tlače. Spra-
covanie hesiel 12 generálov). Projekt sa plní podľa plánu.  
         – vedecký projekt VIII/2/06-08 Ozbrojené sily Slovenskej republiky 1993 – 
2007. (Realizácia II. etapy so zameraním na zhromažďovanie podkladových mate-
riálov, spracovanie ťažiskových téz I. kapitoly: I. Slovenská republika 
a zabezpečenie jej obrany, spracovanie tabuliek a organizačných štruktúr od 1993 
po rok 2007, atď). Projekt sa plní podľa plánu.   
 
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. 
         – vedecký projekt VIII/1/05-06/07 Kapitoly z vojenských dejín Slovenska: (od 
najstarších čias po súčasnosť). (Zhromažďovanie  obrazovej dokumentácie, ve-
decká redaktúra rukopisu). Projekt splnený. 
         – vedecký projekt VII/2/07-09 Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska, I. 
zväzok (do roku 1526). Začiatok realizácie projektu sa posunul do 2. polroka 
2007, úloha sa plní podľa plánu. 

  
Mgr. Mária STANOVÁ 
         – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008 
(Štúdium odbornej literatúry a prameňov). Projekt sa plní podľa plánu. 
 – zodpovedná redaktúra publikácie SEGEŠ, V. a kol.: Slovensko. Vojenská 
kronika. Bratislava : Perfekt – VHÚ,2007, 200 s. Úloha splnená. 
 
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ 
         – vedecký projekt VII/2/07-09 Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska,  
I. zväzok (do roku 1526). Začiatok realizácie projektu sa posunul do 2. polroka 
2007.  
 
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc. 
         – vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad čs. armády na území 
Slovenska v rokoch 1945 – 1968. (Štúdium archívnych dokumentov k rokom 1965 
– 1968). Projekt sa plní podľa plánu. 
 – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008   
(Archívny výskum vo VÚA – VHA Praha). Projekt sa plní podľa plánu.   
          
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.  
         – vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008  
(Štúdium kvalifikačných listín a kmeňových listov; štúdium odbornej literatúry). 
Projekt sa plní podľa plánu.  
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2. Vedecké a výskumné úlohy 
 
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.  
         – vedecká úloha: Chronológia dejín Slovenska - vojenské aspekty 1939 – 
1945. (Podiel na vedeckom projekte Historického ústavu SAV „Chronológia dejín 
Slovenska.“ Doplnenie časti chronológie za roky 1941 – 1945 v rozsahu 40 rkp. s. 
a odovzdanie celého rukopisu). Úloha splnená, výsledkom je  publikácia Slo-
venská republika 1939 – 1945. Chronológia najdôležitejších udalostí. Brati-
slava : Historický ústav SAV, Prodama s. r. o., 2007, 200 s.   
 
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.   
         – vedecká úloha: Zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie Pra-
covnej skupiny pre vojenskú históriu PfP v Bratislave „Exiting War: Post Conflict 
Military operations.“ (V spolupráci s Mgr. Stanovou zhromaždenie 30-tich vedec-
kých príspevkov z konferencie, spracovanie resumé a CV autorov, edičné spraco-
vanie celého zborníka, výber obrazových príloh, ohlasov a inej dokumentácie, vy-
danie – marec 2007, 366 tlačených strán). Úloha splnená – viď zborník zo 6. 
medzinárodnej vedeckej konferencie Pracovnej skupiny pre vojenskú histó-
riu PfP v Bratislave „Exiting War: Post Conflict Military operations.“  
         – vedecká úloha: 7. medzinárodná vedecká konferencia  Pracovnej skupiny 
pre vojenskú históriu Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií 
PfP v Kingstone, Ontario (Kanada)  „Strategic Planning for War.“ (Písomné spra-
covanie vedeckého referátu „Preparations for Defence of Czechoslovakia on the 
eve of the Second World War, 1933 – 1938“, 15 rkp. s. a príprava obrazovej Po-
wer Pointovej prezentácie /83 fotografií/, ktorý bol v spolupráci s Mgr. Stanovou 
prednesený a súčasne obrazovo-dokumentačne prezentovaný 19. marca 2007          
na 7. medzinárodnej vedeckej konferencii MHWG v priestoroch Kanadskej Kráľov-
skej akadémie (Currie Hall) v Kingstone. Odoslanie konečnej verzie referátu do 
pripravovaného zborníka, 20,5 rkp. s.). Úloha splnená. 

 
Mgr. Alexej MASKALÍK 
         – vedecká úloha: Slováci v dôstojníckom zbore československej armády 
v rokoch  1948 – 1968 (doktorandská práca). (Archívny výskum, štúdium prame-
ňov a literatúry, písomné spracovávanie jednotlivých kapitol). Úloha sa plní podľa 
plánu.  

 
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. 

      – vedecká úloha: Zborník príspevkov – Pamätnica k životnému jubileu Voj-
techa Dangla. (V spolupráci s Mgr. Šeďovou zhromaždenie vedeckých príspevkov 
do zborníka a spracovanie  CV autorov, vedecká redaktúra príspevkov, vydanie – 
máj 2007, 296 tlačených strán). Vedecká úloha splnená. 
         – vedecká úloha: Mestá a šľachta v štruktúre stredovekého Uhorska. (Ar-
chívny výskum, štúdium prameňov a odbornej literatúry, prednesenie referátu na 
konferencii). Vedecká úloha splnená.  
  
Mgr. Mária STANOVÁ 
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         – vedecká úloha: Zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie Pra-
covnej skupiny pre vojenskú históriu PfP v Bratislave „Exiting War: Post Conflict 
Military operations.“ (V spolupráci s mjr. Mgr. M. Čaplovičom, PhD., vydanie – ma-
rec 2007, 366 tlačených strán). Vedecká úloha splnená. 



         – vedecká úloha: 7. medzinárodná vedecká konferencia  Pracovnej skupiny 
pre vojenskú históriu Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií 
PfP v Kingstone, Ontario (Kanada)  „Strategic Planning for War.“ (Prednesenie 
vedeckého referátu „Preparations for Defence of Czechoslovakia on the eve of the 
Second World War, 1933 – 1938“ 19. marca 2007 na 7. medzinárodnej vedeckej 
konferencii MHWG v priestoroch Kanadskej Kráľovskej akadémie (Currie Hall) 
v Kingstone.). Výstup z vedeckej úlohy splnený. 
         – vedecká redakcia časopisu VHÚ pre vojenskú históriu, múzejníctvo 
a archívnictvo: Vojenská história. (Zostavovateľská činnosť, vedecká redakcia tex-
tov čísla 1/2007–4/2007;  zostavenie časopisu – spolu upravených 1370 rkp. s. 
z č. 1/2007 350 rkp. s z č. 2/2006; 280 rkp. s., 3/2007 380 rkps. A č. 4/2007 370 
rkps.  Redakčná rada časopisu, ktorá  sa uskutočnila  4x (2. 4. 2007 a 18. 6. 2007,  
1. 10.2007, 19. 12. 2007), jej organizačné zabezpečenie, príprava podkladov pre 
zasadanie – obsahová náplň pre schválenie jednotlivých čísel, referovanie 
o jednotlivých posudkoch na príspevky). Úloha splnená.   
             
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ 
         – vedecká úloha: Zborník príspevkov – Pamätnica k životnému jubileu Vojte-
cha Dangla (spracovanie  CV autorov, odborná redakcia – 400 rkp. s.,),  vydanie – 
máj 2007, 296 tlačených strán). Úloha splnená. 
         – vedecko-výskumná úloha: Vojenská história Slovenska XII. (Výberová bib-
liografia – domáca, prípadne zahraničná, knižná, časopisecká a iná produkcia za 
rok 2004 viažuca sa k predmetu vedeckej úlohy,  31 rkp. s.). Úloha splnená.  
         - vedecko-výskumná úloha: Bibliografia publikačnej tvorby vojenského histo-
rika Vojtecha Dangla. (Bibliografický prieskum, spracovanie súpisu – 14 rkp. s.).              
Úloha splnená. 
 
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.      
         - vedecká úloha: Slovensko na začiatku studenej vojny. (Monografia – ruko-
pis  dopracovaný v celkovom  rozsahu 322 rkp. s., oponentúra vykonaná – Dr. S. 
Michálek (R HÚ SAV), pripomienky zapracované. Termín odovzdania monografie          
do tlače v rámci edičnej činnosti VHÚ v Bratislave v prvej polovici roka 2008.            
Úloha splnená  
 
3. Výskumné a rešeršné úlohy 
 
Dr. Imrich PURDEK 
         - výskumno-rešeršná úloha: Spracovanie návrhov rozkazov prezidenta SR. 
(Príprava podkladov a spracovanie analýzy k Rozkazu prezidenta Slovenskej re-
publiky: k 62. výročiu víťazstva nad fašizmom a oslobodeniu Slovenska, 5 rkp. s.;         
k 63. výročiu Slovenského národného povstania, 4 rkp. s.; k 15. výročiu prijatia 
Ústavy SR, 4 rkp. s. o Dni ozbrojených síl SR, 4 rkp. s.; o Dni boja za slobodu 
a demokraciu,  5 rkp. s.; k 15. výročiu vzniku Slovenskej republiky, 5 rkp. s. Rieše-
nie vnútrorezortného pripomienkového konania vybranými súčasťami MO SR 
k uvedeným návrhom rozkazu prezidenta Slovenskej republiky, legislatívno-
technické a jazykové posúdenie OOd MO SR. Predloženie návrhu rozkazu na 
schválenie). Výstup z výskumno-rešeršnej úlohy splnený.   
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         - výskumná úloha: vojenská heraldika, faleristika a vexilológia. (Spracovanie 
odborných posudkov, expertíz k jednotlivým návrhom na priznanie znakov, čest-
ných a historických názvov: znaky – náčelníkovi Generálneho štábu Ozbrojených 



síl SR, Základni logistickej podpory RCHBO Čereňany, 13. mechanizovanému 
práporu Levice, 21. mechanizovanému práporu Trebišov, 22. mechanizovanému 
práporu Michalovce, Multifunkčnej zásobovacej základni Východ Poprad, Vojen-
skej hudbe Ozbrojených síl Slovenskej republiky Bratislava, Vojenskej nemocnici 
Ružomberok, Ústrediu ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slo-
venskej republiky a ozbrojených  zboroch Slovenskej republiky Bratislava, Odbor-
nej výcvikovej škole letectva, protivzdušnej obrany, komunikačných informačných 
systémov a elektronického prieskumu Mokraď, 12. mechanizovanému práporu 
Nitra, raketometnému oddielu Rožňava, Centru výnimočnosti pre oblasť EOD, Vo-
jenskej polícii Trenčín, útvarom vojenskej polície Bratislava, Banská Bystrica, Pre-
šov, Topoľčany a Výcvikovému centru vojenskej polície Liptovský Mikuláš, Správe 
vojenskej dopravy ZÁPAD Bratislava, Stálej delegácii Slovenskej republiky pri 
NATO, Stálej delegácii Slovenskej republiky pri Európskej únii, Vojenskej prokura-
túre, Základni mobilných komunikačných informačných systémov Ružomberok a 
Zdravotníckej zásobovacej základni Liptovský Mikuláš; historický názov a čestný 
názov – 11. mechanizovanému práporu Martin; historický názov – raketometné-
mu oddielu Rožňava, Práporu logistickej podpory Prešov; čestný názov – Multi-
funkčnej zásobovacej základni Západ Nemšová, Vojenskému  útvaru 1300 – Zá-
kladnej  výcvikovej  škole  Martin, Vojenskému útvaru 1303 Odbornej výcvikovej 
škole Martin, Vojenskému útvaru 1077 – Poddôstojníckej akadémii Martin, 2. me-
chanizovanej brigáde Prešov a 22. mechanizovanému práporu Michalovce: spolu 
72 rkp. s.; Spracovanie odborného stanoviska k posúdeniu výtvarných návrhov 
Pamätnej medaily k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR, Pamätnej medaily             
za účasť vo vojenskej operácii, medaily Vojenskej kancelárie prezidenta Sloven-
skej republiky a medaily Vojenskej polícii: spolu 8 rkp. s.; Spracovanie návrhov 
rozkazov k zapožičaniu čestných a historických názvov: 11. mechanizovanému 
práporu Martin, raketometnému oddielu Rožňava, Práporu logistickej podpory 
Prešov, Multifunkčnej zásobovacej základni Západ Nemšová, Vojenskému  útvaru 
1300 – Základnej  výcvikovej  škole  Martin, Vojenskému útvaru 1303 Odbornej 
výcvikovej škole Martin, Vojenskému útvaru 1077 – Poddôstojníckej akadémii 
Martin, 2. mechanizovanej brigáde Prešov a 22. mechanizovanému práporu Mi-
chalovce: spolu 8 rkp. s.; Spracovanie návrhov nariadenia ministra obrany SR na 
priznanie znakov: spolu  27 rkp. s. + farebné predlohy). Výstupy z výskumnej  
úlohy splnené. 
 
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ 
         – bibliograficko-informačné zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti: (Re-
šerše, informačné profily, bibliograficko-informačná operatíva), Bibl.-informačné 
zabezpečenie bolo plnené podľa plánu. 
         – aktualizácia a správcovstvo knižnej a dokumentografickej databázy. (Aktu-
alizácia heslára a deskriptorov, korekcie v elektronickom katalógu, update data-
báz, bibliograficko-dokumentačné spracovanie primárnych a sekundárnych mate-
riálov – spracované záznamy: 771 záznamov monografií, zborníkov, encyklopédií, 
štúdií, časopiseckých článkov, recenzií). Úloha splnená. 
         – vedecko-rešeršná úloha: Informačný spravodaj (spracovanie a realizácia 
malotirážnej tlače, číslo 1, 2, 3, 4/2007 v rozsahu 111 strán). Úloha splnená. 
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV VHÚ 
 
Knižné publikácie (monografie):   
 
SEGEŠ, V. a kol.: Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt – VHÚ, 
2007, 200 s. (BAKA, I.: Prvá Slovenská republika a jej armáda 1939 – 1945.           
s. 102-115 (kapitola 10 – podiel 7 %), CSÉFALVAY, F.: Druhý československý 
zahraničný vojenský odboj 1939 – 1945; Ozbrojený odboj a Povstanie na Sloven-
sku 1939 – 1945.  s. 116-135  (kapitoly 11. a 12 – podiel 9,5 %), ČAPLOVIČ, M.: 
Prvá svetová vojna 1914 – 1918; Slovensko v medzivojnovej Československej 
republike 1918 – 1939. s. 80-101 (kapitoly 8. a 9 – podiel 10,5 %), PURDEK, I.: 
Súčasná Slovenská republika 1993 – 2006. s. 156-169 (kapitola 15 – podiel 7 %), 
SEGEŠ. V.: Úvod; Slovensko na úsvite dejín; Sťahovanie národov a slovienska 
doba 5 – 10. storočie; Uhorské obdobie slovenských dejín 11. storočie – 1526;  
Storočie dynastických vojen 1711 – 1792; Koaličné a napoleonské vojny a ich dô-
sledky 1792 – 1848, s. 6-33, 46-69 (úvod, kapitoly 1., 2., 3., 5. a 6. – podiel 33,5 
%), ŠTAIGL, J.: Slovensko v rokoch 1945 – 1968, s. 136-145 (kapitola 13 – podiel  
5 %), ŠTEFANSKÝ, M. –  MASKALÍK, A.: Čas úprimných snažení a krutá realita 
1968 – 1993, s. 146-155  (kapitola 15 – podiel 4,5 %). 
 
ŠTAIGL, J. – ŠTEFANSKÝ. M.: Vojenské dejiny Slovenska. VI. zväzok 1945 –  
1968. Bratislava: Magnet Press Slovakia, s. r. o. 2007, 351 s. 
 
RODÁK, J. a kol.: Prírodné dukelské bojisko - Naturalne dukielskie pole wal 
ki - Natural Dukla Battlefield. Kapišová : Obecný úrad - ADIN, 2007,  32 s.    
 
Spoluautorstvo na knižných publikáciách:  
 
CSÉFALVAY, F.: Kronika druhej svetovej vojny. II. vydanie. Bratislava : Fortuna 
Libri, 2007, 520 s. (spoluautor a vedecký redaktor diela) 
 
CSÉFALVAY, F. – KÁZMEROVÁ, Ľ.: Slovenská republika 1939 – 1945. Chrono-
lógia najdôležitejších udalostí. Bratislava : Historický ústav SAV, Prodama s. r. o., 
2007, 200 s.   
 
ŠTEFANSKÝ, M.: In: Kol. autorov: Kronika 20. storočia. 2. vyd. Bratislava : Sme, 
2007.  (podiel 80 rkp. s.)   
 
Vedecké štúdie, dokumenty a materiály, odborné state, recenzie 
 
BAKA, I.: Nasadenie civilného obyvateľstva na Slovensku na opevňovacie práce 
v rokoch 1944 – 1945. In: Vojenská história, 11, 2007, č. 1, s. 70-85.   
BAKA, I.: Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In: 
Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská repub-
lika 1939 – 1945 očami mladých historikov VI. Acta Facultatis Philosophicae Uni-
versitatis Prešoviensis, Historický zborník 9 (AFPhUP 187/269), (Zostavili Martin 
Pekár – Richard Pavlovič). Prešov : UNIVERSUM,  2007, s. 151-165. 
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BAKA, I.: Ozbrojený maďarsko-slovenský konflikt z marca 1939 v správach Si-
cher-heitsdienstu. In: Vojenská história, 11, 2007, č. 3, s. 119-151.   



BYSTRICKÝ, J.: Zápisky kpt. Viliama Pavloviča z Ruska (30.X.1943 – 5.IV.1944. 
In: Vojenská história, 11, 2007, č. 3, s. 95 – 126. 
BYSTRICKÝ, J.: Dokumenty o vojnových hroboch z 1. svetovej vojny vo fondoch 
Vojenského historického archívu. In: Prvá svetová vojna v Karpatoch. Zborník prí-
spevkov z medzinárodnej konferencie, Humenné 6. decembra 2007. (Zost. Vasil 
Fedič – Svätoslav Hušťák). Humenné : Redos, 2007, s. 29-40.   
BYSTRICKÝ, J.: Slovenská 1. technická divízia na území Rumunska v roku 1944. 
In: Historické štúdie 45. Ročenka historického ústavu SAV. Bratislava. Veda 2007, 
s. 33 – 49. 
CSÉFALVAY, F.: Dva dokumenty o správaní sa slovenských dôstojníkov. In: Mi-
les Semper Honestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojte-
cha Dangla. (Editori Vladimír Segeš – Božena Šeďová). Bratislava : Vojenský his-
torický ústav, 2007,  s. 211-217. 
CSÉFALVAY, F.: Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie kon-
com októbra 1943 (1. časť). In: Vojenská história, 11, 2007, č. 1, s. 128-145.   
CSÉFALVAY, F.: Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie kon-
com októbra 1943 (2. časť). In: Vojenská história, 11, 2007, č.  2, s. 105-129.  
CSÉFALVAY, F.: Začiatok maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 
1939 (o mýtoch a nepresnostiach). In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 
a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých 
historikov VI. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Historický 
zborník 9 (AFPhUP 187/269), (Zostavili Martin Pekár – Richard Pavlovič). Prešov : 
UNIVERSUM,  2007, s. 241-250. 
ČAPLOVIČ, M.: Generálmajor in memoriam Alexander Korda. In: Pamäť národa, 
2007, č. 1, s. 78-82. (personália)  
ČAPLOVIČ, M.: Československá dunajská flotila v rokoch 1919 – 1939. In: Miles 
Semper Honestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha 
Dangla. (Editori Vladimír Segeš – Božena Šeďová). Bratislava : Vojenský historic-
ký ústav, 2007, s. 169-174. (vedecká štúdia) 
ČAPLOVIČ, M.: K niektorým osudom vyšších slovenských dôstojníkov po februári 
1948. In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (česko-
slovenskej) armády v rokoch 1944 – 1948. (Editor Peter Šoltés). Bratislava : Istro-
politan, 2007, s. 139-151. (vedecká štúdia) 
MASKALÍK, A.: „Sovietizácia“ pri výstavbe veliteľského zboru čs. armády 1945 – 
48. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. (Editori 
Vladimír Segeš – Božena Šeďová). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, 
Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. (Editori 
Vladimír Segeš – Božena Šeďová). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, s. 
233-238. 
MASKALÍK, A.: „Sovietizácia“ pri výstavbe veliteľského zboru  čs. armády. In: 
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MEDIÁLNA PREZENTÁCIA A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ  
PRACOVNÍKOV VHÚ 

 
 
PhDr. Igor BAKA, PhD.    

- Spravodajská televízia TA 3, 4. 4. 2007, rozhovor o oslobodení Bratislavy,                     
(5 min.);  

– Televízia JOJ, 6. 6. 2007, rozhovor o vylodení Spojencov v Normandii                     
(10 min.); 

- Spravodajská televízia TA 3, 20. 9.  2007, rozhovor o tábore v Sekuliach.   
(5 min.). 
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doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.  
– Slovenská armáda na bojiskách 2. svetovej vojny. Prednáška pre poslu-

cháčov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu v NAO Liptovský Mikuláš, 16. 11. 2007 
(120 min.) 

– Boje vo východných Karpatoch v roku 1944. Prednáška  pre príslušníkov 
Veliteľstva Pozemných síl, 3. 9. 2007, Veliteľstvo Pozemných síl OS SR, Trenčín 
(80 min.). 
 
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc. 

– Televízia Bratislava, 3. 4. 2007, rozhovor o oslobodení Bratislavy (5 min.);  
– Slovenská televízia, Jednotka  –  Televízne noviny, 7. 5. 2007, rozhovor 

o ukončení druhej svetovej vojny (6 min.). 
– Telefonický rozhovor o SNP pre TA SR, 28. 8. 2007. (10 min.)   
– Televízia Bratislava, 29. 8. 2007, rozhovor na tému: „Povstanie 

a Bratislava“ (7 min.). 
           

pplk. Mgr. Miloslav  ČAPLOVIČ, PhD. 
– Obrana, 15, 2007, č. 3, s. 39 – rozhovor pre časopis MO SR na tému „Po-

znajme svoje vojenské korene“ (10 min.);   
– STS Markíza, relácia Lampáreň, 15. 4. 2007, reportáž „Zrekvírovaná mo-

torka“, rozhovor na tému historických príkladov rekvírovania motorových vozidiel 
ozbrojenými silami /3 min./;   

– Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, 4. 5. 2007, roz-
hovor na tému „Generál M. R. Štefánik ako vojak“ “ (spolu s Dr. M. Hronským 
a kpt. M. Orechovskou,   22.30 – 23.55 hod. (85 min.);  

– Slovenská televízia, Mlynská dolina, projekcia P2, 7. 6. 2007, účasť na no-
vinárskej premiére pôvodného (31 min.) dokumentárneho filmu režiséra Milana 
Homolku „Noc na Švédskom vale“ a následnej diskusie /besedy/ s novinármi 
a zástupcami STV (90 min.);    

– Slovenská televízia, Dvojka, 13. 6. 2007, dokumentárny film „Noc na Švéd-
skom vale“ (7 min.).   
 
Dr. Imrich PURDEK 

– prednáška „Vojenská symbolika v rezorte ministerstva obrany“ na zamest-
nanie GŠ OS SR  3. 4. 2007, KMC OS SR Trenčín (120 min.). 

 
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. 

– Slovenský rozhlas 2 – Rádio Regina,  relácia Bratislavská panoráma,                
1. 1. 2007, rozprávanie o kalendárnom začiatku roka (5 min.); 

– Slovenský rozhlas 2 – Rádio Regina,  relácia Bratislavská panoráma,               
6. 1. 2007, rozprávanie o bratislavských puškároch a delolejároch (7 min.); 

– Slovenská televízia, Dvojka  –  Regionálny denník, 29. 1. 2007, rozhovor             
o bitke pri Veľkých Kostoľanoch (6 min.); 
 –  Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Dobrý deň Slovensko, 30. 1. 
2007, rozhovor o bitke pri Veľkých Kostoľanoch (3 min.); 
 –  Slovenský rozhlas – Slovensko 1, 11. 2. 2007,  komentár k rozhlasovej 
hre o templároch (10 min.); 
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 – Rádio Expres – relácia Dobré ráno, 18. 2. 2007, rozprávanie 
o slobodných kráľovských mestách (8 min.); 



 – Slovenský rozhlas 2 – Rádio Regina, relácia Popoludnie s rozhlasom, 9. 
5. 2007, rozprávanie a odpovede na poslucháčske otázky o vojnách, diktatúrach 
a fašizme (30 min.); 
 –  Slovenský rozhlas – Slovensko 1, 13. 5. 2007,  komentár k rozhlasovej 
hre o Dreyfussovej afére (10 min.); 
 –  Slovenský rozhlas – Slovensko 1,  relácia Dobrý deň Slovensko, 15. 5. 
2007,  rozhovor o povodniach v Bratislave (6 min.); 
 – prednáška o význame tradícií v Ozbrojených silách SR pre GŠ, 3. 4. 
2007, KMC OS SR Trenčín (120 min.). 

– Slovenský rozhlas 2 – Rádio Regina,  relácia Kontakty, 13. 7. 2007,  
rozhovor o husároch a husárskom vojsku (90 min.); 
 –  Slovenský rozhlas – Slovensko 1, relácia Nočná pyramída, 12. 10. 2007,  
rozhovor o vojenskej histórii (90 min.); 

– Slovenský rozhlas 2 – Rádio Regina,  relácia Kontakty, 2. 11. 2007, be-
seda o pochovávaní a cintorínoch vrátane vojenských (90 min.); 
 –  Slovenský rozhlas 2 – Rádio Regina,  relácia Dobré ráno, 9. 11. 2007,  
rozhovor o jarmokoch (5 min.); 

– prednáška Genéza miest na Slovensku na 43. ročníku Letnej školy sloven-
ského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, 11. 8. 2007, UK Bratislava            
(90 min.); 

– prednáška o význame tradícií v Ozbrojených silách SR pre VÚ 1300 v Mar-
tine, 11. 10. 2007, Poddôstojnícka škola, Martin (240 min.); 

– prednáška o vojnách v dejinách, geopolitickom postavení Slovenska a 
o význame tradícií v Ozbrojených silách SR pre Kurz národnej bezpečnosti, 4. 12. 
2007, Národná akadémia obrany maršala Hadika, Lipt. Mikuláš (300 min.); 

– prednáška a beseda o živote stredovekého mesta pre žiakov ZŠ Pankú-
chova 4, 19. 10. 2007, Bratislava (45 min.); 

– prednáška o zločinnosti a kriminalite v stredoveku pre stredoškolských uči-
teľov dejepisu, 16. 11. 2007, Metodické centrum Bratislavského kraja (240 min.). 
 
pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

– Televízia Bratislava, 26. 6. 2007, rozhovor o bombardovaní Bratislavy (10 
min.);  

           
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc. 

– Miesto a úloha Slovenska vo vojensko-politických a vojenských plánoch 
sovietskeho bloku v rokoch 1945 – 1990. Prednáška pre poslucháčov Vyššieho 
veliteľsko-štábneho kurzu v NAO Liptovský Mikuláš, 16. 11. 2007 (100 min.) 
   
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc. 

– Slovenský rozhlas 3 – Rádio  Devín,  31. 1. 2007, beseda o knihe „Studená 
vojna“ (spolu s E. Kukanom a S. Michálkom),   20.30 – 21.26 hod. (56 min.).  

– Spravodajská televízia TA 3, 21. 8. 2007,  rozhovor v relácii Téma dňa o 
okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 (20 min.), 

– rozhovor pre denník Pravda o 21. auguste 1968, (30 min.) 
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SÚHRNNÝ PREHĽAD 
SPRACOVATEĽSKEJ, PUBLIKAČNEJ, PREDNÁŠKOVEJ A INEJ VEDECKEJ 

A ODBORNEJ  ČINNOSTI  ZA  ROK  2007  
 
 

P. č. 
 

Druh vedecko-výskumnej  
a odbornej činnosti 

 
Počet 

 
Rukopisné  

strany, 
resp. minúty 

 
1. 

 
Knižné publikácie (kolektívne monografie) 

 
3 

 
871 s. 

 
2. 

 
Spoluautorstvo na knižných publikáciách 

 
3 

 
360 s. 

 
 

3. 

 
Vedecké štúdie, odborné state a recenzie 

(z toho v zahraničí) 

 
37 
4 

 
881 s. 
59 s. 

 
4. 

Vedecké referáty a koreferáty 
(z toho v zahraničí)  

11 
2 

225 min. 
50 min. 

 
5. 

 
Populárnovedné a publicistické články 

 
20 

 
112,5 s. 

 
6. 

Vedecké zborníky VHÚ  
(edičná činnosť) 

 
2 

 
950 s.  

 
7. 

časopis Vojenská história, r. 11, 2007 
(edičná činnosť)  

 
4 

 
1370 s.  

 
8. 

 
Prednášky a besedy 

 
11 

 
1 575 min. 

 
9. 

 
Vystúpenia v televízii 

 
13 

 
98 min. 

 
10. 

 
Vystúpenia v rozhlase 

 
24 

 
459 min. 

 
11. 

 
Rozhovor pre tlač 

 
6 

 
50 min. 

 
12. 

 
Anotácie, Správy 

 
7 

 
29 s. 

 
13. 

 
Doktorandské, resp. rigorózne práce 

 
1 

 
172 s. 

 
14. 

 
Podkladové materiály, expertízy, posudky ... 

 
117 

 
480 s. 

 
 

► ARCHÍVNA ČINNOSŤ 

 
Vojenský historický archív Bratislava (ďalej len VHA), v zmysle zákona                      

č. 395/2002  Z. z. o  archívoch  a  registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
a naň nadväzujúcej Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú nie-
ktoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov, vykonával v hodnotenom období odborný dohľad nad vyraďovacím ko-
naním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve - centrálnej registratúre 
Trnava (ďalej len VA-CR Trnava),  ako aj vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS 
SR. Pracovníci VHA spracovali k jednotlivým návrhom na vyradenie registratúr-
nych záznamov celkom 399 odborných posudkov (z. Ing. M. Ondruš - 186 odbor-
ných posudkov; z. Mgr. P. Kralčák 193 odborných posudkov a z. A. Mináriková - 
20 odborných posudkov vojenských predpisov).  
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z. Ing. M. Ondruš okrem tejto činnosti vykonal viacero osobných návštev     
na jednotlivých pracoviskách administratívnej bezpečnosti v útvaroch OS SR 
(napr. Kancelária ministra obrany SR, Hlavné pracovisko administratívnej bezpeč-
nosti MO SR, VA – CR Trnava atď.) a odpovedal na viac ako 200 telefonických 
otázok v súvislosti s vyraďovacím konaním.  
 
●  poskytovanie archívnych služieb 
  
a)  správne úkony pre fyzické a právnické osoby  
 

- z. Mgr. P. Kralčák spracoval písomné odpovede na 235 žiadostí,  
- z. Ing. P. Krajčírovič spracoval písomné odpovede na 27 žiadostí, 

      - z. Ing. M. Ondruš spracoval písomné odpovede na 215 žiadostí, 
      - z. Mgr. J. Zaťková spracovala písomné odpovede na 5 žiadostí, 
      - z. M. Balcová spracovala písomné odpovede na 110 žiadostí, 
      - z. A. Mináriková spracovala písomné odpovede na 142 žiadostí, 
      - do VA-CR Trnava bolo postúpených 17 písomných žiadostí, 
 - na VHÚ Bratislava boli postúpené 2 žiadosti, 

- elektronickou poštou bolo vybavených 59 žiadostí. 
    
   Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 812 písomných žiadostí. 
 
 Zamestnanci VHA za účelom vybavovania správnej agendy VHA vyhľadali   
198 ks osobných spisov vojakov a poddôstojníkov a 81 vojenských predpisov.  
Zároveň opätovne založili 141 osobných spisov vojakov a poddôstojníkov.  
 
b)  konzultácie a  obsluha v bádateľni VHA: 

 
-  počet návštev v bádateľni        248  
-  počet bádateľov        78  
-  počet predložených archívnych škatúľ    856  
 
Na plnení týchto úloh sa podieľali nasledovní zamestnanci VHA: z. Mgr.                 

P. Kralčák 153, z. Ing. P. Krajčírovič 9, z. Ing. M. Ondruš 113, z. Mgr. J. Zaťková 
27, z. M. Balcová 402, z. A. Mináriková 152. 
 
      -  počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek 460  
 

Na plnení vyhľadávania a predloženia archívnych jednotiek bádateľom sa 
podieľali nasledovní zamestnanci VHA: z. Mg. P. Kralčák 56, z. A. Mináriková 134, 
z. M. Balcová 270.                       
 
ba)  špeciálne zbierky 
 

− počet návštev v špeciálnych zbierkach    32  
− počet bádateľov (fyzických osôb)     16  
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 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, ako aj na plnenie 



správnych úkonov VHA prekopírovali spolu 7 768 ks strán archívnych dokumentov.  
  
 Vo VHA v  roku 2007 vybrali za služby poskytované verejnosti sumu 
v celkovej výške 8 329, - Sk. 
 
bb)  fotoarchív 

 
Prehľad využitia dobových fotografií zo zbierok VHA:  
 

- za účelom prípravy V. zväzku „Vojenských dejín Slovenska“ bolo 
naskenovaných 131 ks fotografií (z. Mgr. P. Kralčák), 

- za účelom príprav VI. zväzku „Vojenských dejín Slovenska“ bolo                     
pre služobné potreby OVHV VHÚ naskenovaných 45 ks fotografií (z. Mgr. 
P. Kralčák),  

- za účelom plnenia služobných úloh bolo pre OVHV VHÚ naskenovaných  
30 ks fotografií (z. M. Balcová), 

- za účelom plnenia služobných úloh bolo pre z. Mgr. I. Baku, PhD. 
zoskenovaných 67 ks dobových fotografií (z. M. Balcová), 

- za účelom budovania Siene cti a slávy Národnej akadémie obrany bolo 
vybraných a spracovaných 14 ks dobových fotografií (z. Mgr. P. Kralčák),  

- pre bádateľské účely bolo spracovaných 180 strán vojenských predpisov                     
(z. M. Balcová),  

- pre potreby výroby reportáže bolo pre TV Bratislava vybraných 
a popísaných 13 ks dobových fotografií s tematikou Slovenského 
národného povstania (z. Mgr. P. Kralčák), 

- pre časopis „Žurnál“ boli poskytnuté dobové fotografie pre prípravu článku 
o pôsobení Zaisťovacej divízie slovenskej armády na východnom fronte 
„Zamlčaný vojnový zločin“ (Žurnál č. 22/2007 z 9.8.2007).  

  

VÝKON VYBRANÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ VHA POČET 

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ) 151 
Vypracované inventáre a katalógy 

 
►  MÚZEJNÁ ČINNOSŤ 

 
       Akvizičná činnosť: VHM v hodnotenom období získalo na základe zmlúv 
o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu spolu 232 ks múzejných pred-
metov. Darom získalo 62 ks múzejných predmetov v hodnote 44.400,- Sk 
a nákupom 13 ks múzejných predmetov v hodnote 199.503,50 Sk. V rámci akvi-
zičnej činnosti pracovníci múzea vlastnými silami a prostriedkami vykonali prevozy 
28 ks pásovej a kolesovej techniky. Ďalej vykonali 21 prevozov múzejných pred-
metov v súčinnosti s vojenskými útvarmi Sliač, Liptovský Mikuláš, Malacky, Brez-
no, Rašov, Banská Bystrica, Moldava, Nemecká, Nemšová. Službou bolo do VHM 
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(počet titulov/počet strán) 
4/207 

Počet návštev v študovni / špeciálne zbierky 248/32 
Počet vybavených žiadostí 812 

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek 856/460 



Piešťany prevezených 7 veľkorozmerných múzejných predmetov. V spolupráci so 
vzdušnými silami OS SR bol prevezený jeden vrtuľník Mi-8 z Piešťan do Košíc.  
        V roku 2007 nebolo z dôvodu nedostatočného technického vybavenia praco-
viska a nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie prevozu preveze-
ných službou od útvarov OS SR do objektov VHM spolu 123 veľkorozmerných 
múzejných predmetov získaných na základe zmlúv o bezodplatnom prevode ma-
jetku štátu na štátnu rozpočtovú organizáciu VHÚ Bratislava. 
 
       Spracovávanie múzejných fondov do elektronickej podoby:  
       V hodnotenom období bolo spracovaných spolu 236 popisov jednotlivých mú-
zejných predmetov zo siedmich vybraných múzejných fondov. Súčasne bolo foto-
graficky zdokumentovaných 4487 múzejných predmetov. Rýchlejšiemu spracová-
vaniu popisov do elektronickej podoby bráni nedostatok výkonnej výpočtovej tech-
niky. 
 
       Ochrana zbierkových predmetov:  
       Pracovníci múzea odborne ošetrili a prekonzervovali 19 ks motocyklov, 5 ks 
osobných automobilov, 67 ks nákladných automobilov, 34 ks špeciálnych automo-
bilov, 18 ks tankov, 24 ks obrnených transportérov, 11 ks delostreleckej techniky, 
57 ks chladných zbraní, 52 ks lietadiel a vrtuľníkov, 826 ks ručných palných zbra-
ní. Zostykovali 2 vrtuľníky a 1 lietadlo. Skompletizovali bezpilotný prostriedok VR-3 
a 5 ks leteckých rakiet, ktoré umiestnili v expozícii H-1. Inštalovali 8 ks protilietad-
lových rakiet na odpaľovacie zariadenia NEVA, KUB, KRUG. Ošetrili a vykonali 
dezinsekciu 179 ks múzejných predmetov z fondu výstrojného materiálu, 46 zá-
stav. Ošetrili 42 predmetov z optického materiálu. Zároveň vykonali celkovú reno-
váciu 120 mm mínometu vz. 42, čiastočnú renováciu 160 mm mínomet vz. 43 a 85 
mm kanón  vz. 52. V mesiacoch apríl až jún 2007, v súčinnosti s „Klubom vojen-
skej histórie – Československej ľudovej armády“, kompletne zrenovovali obrnený 
transportér OT-62, opravili 2 ks transportérov OT-810, 1 ks tank T-72, 1 ks tank 
VT-55, 1 ks BVP-2, 1 ks Pldvk 52/59, 1 ks vozidlo Strela-10, 1 ks vozidlo MU-90, 1 
ks OT-64. Pre expozičné účely MO Svidník bola vykonaná úprava OT-810 R2. 
Transportér bol prevezený do vonkajšej expozície MO Svidník v mesiaci decem-
ber 2007. 
 
Expozičná a výstavná činnosť:  
         – expozícia „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945-1992“ prešla menšími 
zmenami v hangári č.1: doplnenie expozície múzejnými predmetmi vrtuľníkom Mi-
1, bezpilotným prostriedkom VR-3, piatimi kusmi leteckých rakiet, 4 kusmi letec-
kých bômb, 
         – v hangári č. 2 doplnenie 1 ks vozidlo MU-90, 1 ks BVP-2, 1 ks vozidlo 
STRELA-10, 
         –  v hangári č. 3 doplnenie 3 ks OT-810.  
 
         – Vonkajšia expozícia bojovej techniky na letisku Piešťany  bola reinšta-
lovaná a doplnená  o 1 ks vrtuľník Mi-24 DU, 1 ks vrtuľník Mi-8 PPA, 1 ks vrtuľník 
Mi-8T, Odpaľovacie zariadenia s protilietadlovými raketami so systémov NEVA, 
KUB, KRUG. 
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         – expozícia letectva a protivzdušnej obrany v Košiciach (letisko) –         
v rámci expozície VHM Piešťany vystavilo 27 múzejných predmetov. 



         Vlastné výstavy: 
         – dlhodobá výstava „Následky vojny v  podduklianskom regióne“ 
v informačnom stredisku na Dukle, 
         –  „Budúcnosť začína v minulosti – druhá svetová vojna očami detí“ - 
výstavné priestory  múzejného oddelenia  VHM vo Svidníku, 
         – výstava v spolupráci s Banským múzeom Gelnica „Vojenské palné zbra-
ne 19. a 20. storočia“. Výstava sa skončila 15. 9. 2007.  
         –  spoločná výstava s Balneologickým múzeom Piešťany „Kapitoly z dejín 
letectva v Piešťanoch“,  
 
        Prezentácia zbierkových predmetov zo zbierok VHM v rámci kultúrno-
spoločenských akcií: 
         – „Ručné palné zbrane v národno-oslobodzovacom boji“, v rámci osláv 
SNP, Bratislava, 
         – „Ručné palné zbrane čs. armády v r. 1945-1980“ a „Vývoj rovnošaty 
v čs. armáde v r. 1950 - 1985“, v rámci 1. národného leteckého dňa 
v Piešťanoch,  
         – „Ručné palné zbrane a letecké kanóny čs. letectva v r. 1950-1990“, 
v rámci osláv Dňa  OS SR vo Zvolene, 
         – „Ručné palné zbrane v Karpatsko-duklianskej operácii“, v rámci spo-
mienkových stretnutí pri príležitosti 63. výročia Karpatsko-duklianskej operácie 
a Dňa obetí Dukly vo Svidník 
 
Výskumná činnosť: 
- v hodnotenom období boli ukončené tri výskumné úlohy viažuce sa 
k problematike vojenskej tlače vydávanej orgánmi 1. čs. armádnemu zboru 
v ZSSR; k osudom vojenských zajatcov na území východného Slovenska; 
k tematike povojnových osudov príslušníkov odboja na východnom Slovensku, 
vykonal sa základný výskum materiálov vo fondoch VÚA Praha (Správa vyzbrojo-
vania; Veliteľstvo raketového vojska a delostrelectva z obdobia rokov 1970-1980, 
s cieľom zdokumentovať technický vývoj 122 mm samohybnej húfnice GVOZDIK, 
samohybnej kanónovej húfnice vz. 77, 122 mm húfnice vz. 38/74, 122 mm kanónu 
vz. 31/37 a 122 mm raketometu vz. 70). Informácie získané štúdium archívnych 
materiálov boli využité pri spracovávaní odborných popisov múzejných predmetov 
VHM. V rámci výskumnej činnosti bolo spracovaných 232 odborných popisov mú-
zejných predmetov. 
 

PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 
 

Špecializované a odborné výklady v expozíciách: 
- pre vojenských a leteckých pridelencov akreditovaných na území SR, 
- pre príslušníkov Výcvikového strediska letectva Košice, 
- pre príslušníkov Národnej akadémie obrany Liptovský Mikuláš, 
- pre zástupcov Ministerstva vnútra SR, 
- pre oficiálne návštevy vojenských zástupcov MO SR a štátov  NATO. 
 
Osobitné prezentačné  akcie a programy pri príležitosti: 
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        – otvorenia sezóny vo VHM Piešťany (sprievodné akcie: branný pretek pre 
stredné školy Trnavského kraja, dynamické ukážky múzejnej vojenskej techniky - 



Pldvk vz. 53/59, raketomet vz. 51, tank T-72, T-34/85, BVP-2, vozidlo MU-90, OT-
64, OT-810 a prezentácia 30 ks ručných palných zbraní), 
        – osláv 63. výročia SNP v Bratislave (sprievodné akcie: prezentácia 30 ks 
ručných palných zbraní), 
        – MDD (sprievodné akcie: prezentácia 25 ks ručných palných zbraní 
v priestoroch VZ Zemplínska Šírava), 
        – osláv 63. výročia SNP v Nižnej na Orave (sprievodné akcie: ukážka histo-
rických bojov, prezentácia 30 ks ručných palných zbraní a OT- 810),  
        – národných leteckých dní v Piešťanoch (sprievodné akcie: dynamické ukáž-
ky múzejnej techniky - Pldvk vz. 53/59, raketomet vz. 51, tank T-72, T-34/85, BVP-
2, sanitka UAZ, vozidlo MU-90, OT-64, OT-810, OT-62; prezentácia 30 ks ručných 
palných zbraní), 
        – zrazu historických vojenských vozidiel SAHARA 2007 v priestoroch VTSÚ 
Záhorie (prezentácia a dynamické ukážky OT-62, JAWA-350M, ČZ-175), 
        – Dňa OS SR vo Zvolene (sprievodné akcie: prezentácia 30 ks ručných pal-
ných zbraní), 
        – Dňa ozbrojených zložiek v Piešťanoch (sprievodné akcie: branný pretek pre 
základné školy mesta Piešťany a okolia, dynamické ukážky múzejnej techniky  
Pldvk vz. 53/59, raketomet vz. 51, tank T-72, T-34/85, BVP-2, vozidlo MU-90, OT-
64, OT-810 a 30 ks ručných palných zbraní), 
        – leteckých dní v Košiciach (sprievodné akcie: ukážka historických bojov, OT- 
810, prezentácia 30 ks ručných palných zbraní),  
        – spomienkového stretnutia pri príležitosti 63. výročia Karpatsko-duklianskej 
operácie a Dňa obetí Dukly vo Svidníku (sprievodné akcie: prezentácia 25 ks ruč-
ných palných zbraní). 
  
Propagačné dynamické ukážky múzejnej vojenskej techniky:  
         – pri otvorení múzejnej sezóny vo VHM Piešťany, 
         – pri príležitosti 1. národného leteckého dňa v Piešťanoch, 
         – pri príležitosti Dňa OS SR, 
         – pri príležitosti 63. výročia SNP.  
 

ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
a) Revízie zbierkových fondov: 
         – fond XV. „Rady, vyznamenania a medaily“. V múzejnom oddelení Pieš-
ťany VHM bola vykonaná revízia 1185 ks vyznamenaní, 177 ks medailí, 48 ks pla-
kiet, 450 ks odznakov, 432 ks rozlišovacích znakov. Na pracovisku VHM vo Svid-
níku bola vykonaná revízia 483 ks vyznamenaní a medailí. Múzejné predmety boli 
fotograficky zdokumentované, spracované popisy ich súčasného stavu, s návrhom 
na ďalšie ošetrenie a uloženie. Revízia bola dokončená v VII./2007, 
         – fond XVI. „Bojové zástavy, štandardy a vlajky“. Spracovaných bolo spo-
lu 77 podkladových materiálov s popismi jednotlivých múzejných predmetov 
i s návrhom na ich ďalšie ošetrenie a uloženie. Jedná sa o 44 ks bojových zástav, 
3 ks putovných štandárd, 23 ks vlajočiek a 7 ks zástavy rôzne. Revízia ukončená 
október 2007. Múzejne predmety dočasne uložené v miestnosti č. 304,  
          – boli spracované podklady na revízie  múzejných predmetov – fondy I. – IV. 
v múzejnom oddelení Piešťany a Svidník.  
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          – v múzejnom oddelení Svidník bola ukončená revízia fondu I, II a III. 
V rámci uvedených fondov vedených na pracovisku VHM vo Svidníku boli spraco-



vané popisy celkového stavu s návrhom na ošetrenie a uloženie. Revízia pokraču-
je spracovávaním fondu č. IV, 
          – na základe schváleného plánu revízií jednotlivých fondov boli spracované 
v rámci múzejného pracoviska VHM v Piešťanoch zoznamy  fondov V, VI, VII, VIII, 
XIX, X, XI, XII, XIV, XVII, XVIII, XX a v múzejnom oddelení Svidník zoznamy fon-
dov V, VI, VII, výpisom z prírastkových kníh,  
           – na základe schváleného plánu revízií jednotlivých fondov boli spracované 
v múzejnom oddelení Piešťany fondy I. a II. Je rozpracovaný fond č. III. Fotografo-
vanie predmetov zaradených do fondu bude vykonané v mesiaci február 2008, 
rozpracovaný je fond č. XIII – automobilová technika. Predpoklad ukončenia prác - 
máj 2008. 
 
Komisia na tvorbu zbierok: 
          Komisia na tvorbu zbierok sa schádzala pravidelne podľa schváleného har-
monogramu. Na svojich pracovných stretnutiach schválila výber a nákup múzej-
ných predmetov, ako aj návrhy výpožičkových zmlúv. Do konca roka 2007 sa uza-
tvorilo alebo obnovilo 15 zmlúv o výpožičkách múzejných predmetov. Jedna zmlu-
va bola ukončená z dôvodu zrušenia vojenského útvaru. Múzejné predmety boli 
v poriadku vrátané do depozitárov VHM Piešťany. Komisia na tvorbu zbierok 
schválila nadobudnutie, zaradenie do múzejných fondov a stanovenie múzejnej 
hodnoty 232 ks múzejných predmetov. 
 

VÝKON ODBORNEJ SPRÁVY ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
VÝKON ODBORNEJ SPRÁVY ZBIERKOVÝCH PREDMETOV   POČET 

Nadobudnuté zbierkové predmety 307 
Chronologická evidencia – 1. stupeň  95 

Katalogizácia – 2. stupeň   0 
Vyradenie múzejných predmetov  10 

Ošetrovanie (prekonzervácia) zbierkových predmetov 1380 
Repasácia zbierkových predmetov 7 

Revízie zbierkových predmetov  - fond II. 241 
Revízie zbierkových predmetov  - fond III. 51 

Revízie zbierkových predmetov  - fond XIII. 30 
 

NÁVŠTEVNOSŤ  EXPOZÍCIÍ / VÝSTAV VHM 
PRACOVISKÁ VHM POČET  NÁVŠTEVNÍKOV 

Expozícia VHM v Piešťanoch 35 697 
Expozícia múzejného odd. vo Svidníku 15 591 
Prírodný areál na Dukle a v Údolí smrti 56 941 
Spolu 108 229 

 
 *  z toho:   1. národný letecký deň   -  cca 30. 000 návštevníkov 
        Otvorenie sezóny   - cca 1. 500 návštevníkov 
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  Expozícia VHM Piešťany  - 34.197 návštevníkov  



**  z toho:   Expozícia Svidník   - 15. 591 návštevníkov 
  Vyhliadková veža Dukla  - 14. 941 návštevníkov 

 
VÝSTAVY A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA VHM 

 PODUJATIA – AKCIE POČET  
Stále expozície 6* 
Krátkodobé tematické výstavy   4** 
Kultúrno-spoločenské podujatia      8*** 
Spolu 18 

 
*  VHM Piešťany - letisko; MO Svidník VHM – Vojenské múzeum; Prírodný areál 

VHM  – Duklianske bojisko;  Údolie smrti;  vonkajšia expozícia techniky vo Svidní-
ku, VHM Piešťany – letisko Košice;  

** „Vojna očami detí“; „Víťazný boj čs. letcov a 2. čs. parabrigády“; „Kapitoly z histórie 
letectva v Piešťanoch – Pozdrav z modrých výšin“, „Povojnové následky“ - Výstav-
ný a informačný pavilón „Výstavka“ 

*** 1. národný letecký deň; seminár k M. R. Štefánikovi; Polícia deťom – Deň 
s ozbrojenými zbormi; K dejinám automobilizmu na Slovensku; Deň otvorených 
dverí múzea; Letné detské tábory – 3 x návšteva detí z Ukrajiny, Poľska 

 
 
►   ZAHRANIČNÉ AKTIVITY 
 

     V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení VHÚ na rok 2007                  
sa v hodnotenom období uskutočnilo celkom 30 zahraničných pracovných ciest do 
šiestich  štátov sveta (Česká republika: 10 osôb; Maďarská republika: 2 osoby; 
Poľská republika: 3 osoby; Spolková republika Nemecko: osoby 3 osoby; Rakú-
sko: 1 osoba; Kanada: 2 osoby), na ktorých sa zúčastnilo celkom 12 osôb – prí-
slušníkov, resp. zamestnancov VHÚ.  

 Na pôde VHÚ sa uskutočnili aj dve pracovné návštevy z partnerských praco-
vísk z Českej republiky a Ruskej federácie. Konkrétne VHÚ navštívili predstavitelia 
Vojenského ústredného archívu Armády ČR Praha a Vojenského historického ús-
tavu Ministerstva obrany Ruskej federácie. Výsledkom týchto stretnutí je skutoč-
nosť, že obe partnerské strany sa dohodli na konkrétnych formách spolupráce, 
ktoré sú pripravené plniť. Konkrétnym  prínosom pre slovenskú stranu sú digitálne 
kópie historicky vzácnych archívnych materiálov, ktoré boli doposiaľ uložené 
a bádateľom prístupné len vo VHA Praha a dnes sú uložené vo VHA Bratislava, 
ako aj prísľub ruskej strany vo veci poskytnutia slovenskej strane kópií historicky 
vzácnych archívnych materiálov viažucich sa k novodobým vojenským dejinám 
Slovenska nachádzajúcich sa v špecializovaných ruských archívoch.  

V rámci plnenia vedeckých projektov a úloh schválených v Ročnom vykoná-
vacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti na rok 2007 sa za účelom výskumu 
v zahraničných archívoch realizovalo 22 zahraničných pracovných ciest do piatich 
európskych krajín (Česká republika; Maďarská republika; Rakúsko; Poľská repub-
lika; Spolková republika Nemecko). Výsledky výskumu v zahraničných archívoch 
boli využité pri plnení vedeckých úloh určených v plánoch vedecko-výskumnej, 
spracovateľskej a publikačnej činnosti na roky 2007 – 2011 a získané slovacikálne 
militárie obohatia fondy a zbierky VHA Bratislava  
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Dvaja vedeckí pracovníci odboru vojensko-historických výskumov VHÚ 
v rámci účasti na vedeckých konferenciách a sympóziách vykonali zahraničnú 



pracovnú cestu do Kanady, kde sa zúčastnili na 7. medzinárodnej konferencii PfP 
a 27. sympóziu vojenskej histórie v Kingstone (Kanada). Jeden vedecký pracovník 
sa zúčastnil na medzinárodnom vedeckom sympóziu k 300. výročiu Onódskeho 
snemu v Budapešti (Maďarská republika) a na medzinárodnej konferencii „50 ro-
kov MGFA – Perspektívy vojenskej histórie. Priestor, násilie a reprezentácia 
v historickom výskume a zobrazení“.   
 

VÝSKUM  V ZAHRANIČNÝCH  ARCHÍVOCH 
 

ZAMERANIE VEDECKÉHO VÝSKUMU 
 

Štát 
Počet 
ZPC 

Počet 
Osôb 

IV/3/06-08 „Slovenská vojenská generalita  
1918-2008“ 

ČR 14 7 

I/1/01-08 „Dislokačný prehľad maďarskej armády  
na území Slovenska v r. 1939-1945“  

MR 2 1 

I/1/01-08 „Dislokačný prehľad nemeckej armády  
na území Slovenska v r. 1939-1945“ 

SRN 1 2 

MR 2 1 
Rakúsko 1 1 

VII/2/07-09 „Dokumenty k vojenským dejinám  
Slovenska“ 

PR 1 1 
Vývoj vojenskej techniky armád na území SR  ČR 1 1 
SPOLU 22 14 

 
 
8.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2007 
 
 
          VHÚ v roku 2007 plnil úlohy v rámci svojej pôsobnosti v podmienkach pretr-
vávajúceho 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 zá-
väzných 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, a to predovšetkým vo VHM  a VHA.  

VHÚ, napriek pretrvávajúcim problémom pri plnení jednej z hlavných ve-
deckých úloh - spracovania V. dielu Vojenských dejín Slovenska, zabezpečoval             
rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy plnením ostatných plánovaných            
vedeckých projektov a úloh. V hodnotenom období nadviazal na úspechy dosiah-
nuté pri prezentovaní a sprístupňovaní dosiahnutých výsledkov prostredníctvom 
publikačnej činnosti a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.  
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VHÚ, resp. jeho archívne pracovisko v Bratislave, v plnom rozsahu posky-
toval 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 sa v dôsledku neposkytnutia plánovanej technic-
kej pomoci zo strany ozbrojených síl SR nepodarilo naplniť plán prevozov predme-
tov múzejnej hodnoty z útvarov a zariadení OS SR, ktoré VHÚ získal na základe 
zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu. Na plnenie úloh vyplývajúcich pre 
Vojenské historické múzeum zo strategických cieľov návrhu stratégie rozvoja mú-
zeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011 výrazne negatívnym spôsobom 
vplýva skutočnosť, že do rozpočtu VHÚ sa na ich realizáciu v roku 2007 nepodari-
lo presadiť ich finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa. 
          Napriek pretrvávajúcemu nedostatku rozpočtových prostriedkov sa podarilo 
skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov múzea, ako aj podmienky pre 
pobyt návštevníkov v priestoroch múzea.  
    
       
9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV VHÚ       
 
 
Rezort ministerstva obrany – ústredný orgán štátnej správy Ministerstvo ob-
rany 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, vojen-
sko-historické analýzy, odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy rozka-
zov prezidenta SR k historickým výročiam, k zapožičaniu bojových zástav vojen-
ským útvarom a vojenským zväzkom, k zapožičaniu historických názvov 
a čestných názvov vojenským útvarom a vojenským zväzkom,  návrhy rozkazov 
ministra obrany k priznaniu znakov vojenským útvarom, školám, ústavom 
a zariadeniam rezortu ministerstva obrany, návrhy príhovorov a prejavov 
k historickým výročiam, vojenská symbolika, publikačná činnosť ...; 
Ozbrojené sily Slovenskej republiky: publikačná činnosť, prednášky, 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 (zastu-
piteľské úrady v zahraničí), Ministerstvo školstva a kultúry SR: posudková 
a expertízna činnosť, odborné poradenstvo (medzinárodné dohody o  vojnových 
hroboch, odškodňovanie, rehabilitácie ...), opisy z archívnych dokumentov a  výpi-
sy 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, zbor-
níky, odborný vojensko-historický časopis, štúdie, články), seminárov, konferencií, 
prednášok, výstav, poskytovania archívnych a knižničných služieb. 
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