VÝROČNÁ SPRÁVA
VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU
ZA ROK 2008
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

Vojenský historický ústav (VHÚ)

Sídlo organizácie:

Bratislava, Krajná 27, (PSČ 821 04)

Rezort:

Ministerstvo obrany SR

Forma hospodárenia:

štátna rozpočtová organizácia

Riaditeľ:

doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc. 1)
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. 2)

Členovia vedenia:
Zástupca riaditeľa VHÚ:

pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.

Riaditeľ odboru VHV:

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. 3)

Riaditeľ VHM:

Dr. Bc. Peter TURZA 4)

Riaditeľ VHA:

Mgr. Peter KRALČÁK

Vedúci VSB 1028:

Michal ČIČVARA

Vedúci finančnej služby VHÚ:

Mária MINÁRIKOVÁ

Vedúci služby logistiky VHÚ:

Dr. Anton VAJDA

Vysvetlivky:
1) do 31. 5. 2008
2) od 1. 6. 2008
3) do 31. 5. 2008, od 1. 6. 2008 – 31. 12. 2008 funkcia personálne neobsadená
4) do 31. 5. 2008, od 1. 6. 2008 – 31. 12. 2008 funkcia personálne neobsadená

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

ODBOR VOJENSKO-HISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ (ODBOR VHV VHÚ)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./02/48207703,fax./02/48207719
vhu@centrum.sk; ovhv@vhu.sk
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV (VHA)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./fax./02/48207720
vha@centrum.sk; vha@vhu.sk
VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM (VHM)
P.O.BOX A-9
921 01 Piešťany
tel./033/7913804 ,fax 033/7913854
vhm@stonline.sk; vhmpiestany@vhu.sk

MÚZEJNÉ ODDELENIE SVIDNÍK VHM
Bardejovská 14
089 01 Svidník
tel. 054/7521398
vojenskemuzeum@centrum.sk; vhmsvidnik@vhu.sk
VOJENSKÁ SPRÁVA BUDOV 1028 (VSB 1028)
Bardejovská 14
089 01 Svidník
tel./fax 054/7521506
vsb@zoznam.sk; vsb@vhu.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 vedeckovýskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť
vojenskej histórie. Zriaďovacou listinou č. 50 021/1997 a RMO č. 99/1997
bol s účinnosťou od 1. januára 1998 transformovaný a zriadený ako štátna rozpočtová organizácia.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ
Riaditeľ
VHÚ

Riaditeľstvo VHÚ *

Odbor
vojensko-historických
výskumov

Zástupca riaditeľa
VHÚ

Vojenský historický
archív

Vojenské historické
múzeum

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
– Odbor vojensko-historických výskumov
– Vojenský historický archív
Piešťany
– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie)
Svidník
– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea
– 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 neskorších 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 kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z., čiastka 39), uznesením vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2006 k návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií
v Slovenskej republike do roku 2011,
► špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona z. 68/1997 Z. z. o Matici
slovenskej v znení neskorších predpisov,
► 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 fondu 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 kultúrneho dedičstva v rezorte ministerstva obrany,
● priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom
obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej
armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995,
● zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch,
● odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte ministerstva obrany,
● spracovania návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam
a zabezpečovanie činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR,
● spracovania návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich
s vojensko-historickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi
odboja a veteránmi),
● spracovania návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. ich priame vybavovanie,
● spracovania odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie,
● vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky),
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● zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc),
● udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská),
● tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy).

2.2 PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY ODBORNÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VHÚ

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

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV
V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejným štátnym archívom začleneným do skupiny špecializovaných verejných archívov.
V systéme vojenského archívnictva a registratúr má postavenie konečného archívu s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho súbory archívnych dokumentov, archívnych
fondov a archívnych zbierok sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej republiky.
Vojenský historický archív:
● sústreďuje a uchováva písomné archívne dokumenty a iné formy
záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských
ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, inštitúcií
a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území
Slovenska, t. j. c. k. rakúsko-uhorskej armády do roku 1918, česko-slovenskej
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armády v rokoch 1918 - 1939, slovenskej armády v rokoch 1939 - 1945, československej armády v rokoch 1945 - 1992 a Armády (ozbrojených síl) SR po roku
1993, zabezpečuje ich uloženie, ochranu, ošetrovanie, odborné spracovanie
a sprístupňovanie,
● ochraňuje archívne dokumenty, ktoré vznikli činnosťou orgánov a osobností prvého a druhého česko-slovenského odboja (1914 - 1918, 1939 - 1945),
ako aj ďalšie písomnosti, archívne a špeciálne zbierky týkajúce sa vojenských dejín Slovenska, kmeňové doklady vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov
od ročníka narodenia 1911),
● zhromažďuje a uchováva historické vojenské predpisy, fotografie,
vojensko-historické a 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 registratúre a vo všetkých útvaroch ozbrojených síl SR,
● rozvíja spoluprácu s archívmi na území SR, ako aj s pracoviskami Vojenského ústredného archívu Armády ČR v Prahe a Olomouci, ako aj s ďalšími špecializovanými archívmi (napr. Maďarská republika, Spojené štáty americké, Belgické kráľovstvo...).
Hlavné úlohy VHA:
● vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archívne dokumenty
od ich pôvodcu alebo vlastníka,
● evidovať archívne dokumenty, ktoré archív prebral, udržiavať evidenciu
v súlade so skutočným stavom a oznamovať zmeny v evidencii,
● ochraňovať archívne dokumenty,
● sprístupňovať archívne dokumenty, vrátane vypracúvania archívnych pomôcok,
● umožňovať výkon štátneho odborného dozoru,
● umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam
a evidencii archívnych dokumentov,
● vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov,
● poskytovať archívne služby.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM
Vojenské historické múzeum je štátne múzeum zriadené v súlade so zákonom č. 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
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vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. V oblasti svojej špecializácie voči iným
múzeám plní funkciu metodického centra.
Hlavné úlohy VHM:
● vykonávať akvizičnú činnosť v oblasti svojej špecializácie,
● viesť odbornú evidenciu:
– chronologická evidencia – 1. stupeň,
– katalogizácia – 2. stupeň,
● zabezpečovať všestrannú ochranu a bezpečnosť budov a priestorov,
v ktorých sú zbierkové predmety uložené,
● vykonávať odbornú ochranu zbierkových predmetov, ich základné ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie,
● zabezpečovať preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov,
● vykonávať ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní 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 zariadení Vojenského historického ústavu v Bratislave, Piešťanoch a vo Svidníku.

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

3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
A JEHO PLNENIE

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

ČINNOSTI VHÚ A JEHO NÁKLADY

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

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

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

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

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

5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

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

2
74,58

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

2
74,25

Dočasná práceneschopnosť profesionálnych vojakov vo VHÚ za rok 2008
nebola vykazovaná.
Dočasná práceneschopnosť zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme:

Tab. Prehľad práceneschopnosti
Doba práceneschopnosti

Počet poberateľov / počet dní

Práceneschopnosť do 10 dní

1/8

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

4/57

Práceneschopnosť nad 21 dní

4/156
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5.1.2 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2008,
ktorý bol VHÚ pridelený sekciou finančného manažmentu Ministerstva obrany SR
(ďalej „SEFIM MO SR“) spisom č. p. SEFIM-1-34/2008.
V

PRÍJMY SPOLU

€

v Sk

7 966

240 tis.

VÝDAVKY SPOLU

1 618 236,78

48 751 tis.

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 591 681, 64

47 951 tis.

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

645 223,39

19 438 tis.

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

223 627,43

6 737 tis.

3.Tovary a ostatné služby /630/

711 544,88

21 436 tis.

4.Bežné transfery /640/

11 285, 95

340 tis.

26 555,14

800 tis.

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/
5.1.3 Rozpočtové opatrenia

V priebehu roka 2008 boli vykonané tri rozpočtové opatrenia zo strany
správcu rozpočtovej kapitoly, čím sa bežné výdavky RO VHÚ v roku 2008 navŕšili
takto:
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

V

€

v Sk

- v kategórii 610 - navŕšenie o sumu

50 720

1 528 tis.

- v kategórii 620 - navŕšenie o sumu

15 070

454 tis.

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

PRÍJMY SPOLU

€

v Sk

7 966

240 tis.

1 684 027,14

50 733 tis.

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 657 472

49 933 tis.

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

695 943,70

20 966 tis.

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

238 697,47

7 191 tis.

3.Tovary a ostatné služby /630/

711 544,88

21 436 tis.

4.Bežné transfery /640/

11 285,95

340 tis.

26 555,14

800 tis.

VÝDAVKY SPOLU

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/
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5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ
Plnenie príjmov RO VHÚ bol v roku 2008 o 249,59 % vyšší, ako plánovaný
príjem rozpočtovej kapitoly. Trend príjmov s dosiahnutou skutočnosťou
v porovnaní s rokom 2007 bol vzrastajúci.
Tab. Príjmy RO VHÚ za rok 2008

Plánovaný
príjem
€ / Sk

Upravený
príjem
€ / Sk

Skutočný
príjem
€ / Sk

zo skutočného príjmu

Plnenie

7 966/240 tis.

7 966/240 tis.

27 850/ 839 tis.

349,59

(%)

Vykazované nedaňové príjmy obsahujú príjmy zo vstupného do expozícií
Vojenského historického múzea v Piešťanoch a Svidníku, prenájmu nebytových
a bytových priestorov, kopírovacích prác, vráteného preplatku za plyn v roku 2007.
5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ
Výdavky RO VHÚ za rok 2008 boli čerpané na 95,24 %. Čerpanie bežných
rozpočtových výdavkov za rok 2008 vzrástlo oproti predchádzajúcemu roku
cca o 1,01 %.
Vývoj čerpania kapitálových výdavkov v roku 2008, v porovnaní s rokom
2007, mal klesajúci trend. Suma rozpočtových prostriedkov v účtovnom roku 2008
o 3319, - € bola nižšia, než v roku 2007.
5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie
Tab. Výdavky spolu /600 + 700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

Zostatok

1 618 236,78

1 684 027,14

1 603 911

79 116

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

99,11 %

95 %

- z toho

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

645 223

695 943

653 544

42 399
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Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

101,28 %

94 %

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

223 627

238 697

223 509

Zostatok

15 188

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

99,94 %

94 %

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

32 862

28 878

27 351

Zostatok

1 527

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

83,22 %

95 %

Čerpanie: z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské
pracovné cesty sumu vo výške 10 066 € a náklady na zahraničné pracovné cesty
(výskum slovacikálnych militárií v zahraničných archívoch - v súlade s plánom
vedecko-výskumnej činnosti, bilaterálna spolupráca so zahraničnými partnerskými
pracoviskami, aktívna účasť na medzinárodných konferenciách a sympóziách,
účasť na slávnostných zhromaždeniach a pietnych aktoch v zahraničí) finančnú
čiastku v celkovej výške 16 427 €.
Tab. Energie, voda /632/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

136 227

155 812

153 578

Zostatok

2 233

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

112,7 %

99 %

Čerpanie: vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 116 593 €, voda
- 9 976 €, poštové a telekomunikačné služby - 27 007 €.
Tab. Materiál a služby /633/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

43 981

46 737

45 940

Zostatok

796

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

104,45 %

98 %

Čerpanie: finančné prostriedky boli čerpané na nákup: interiérové vybavenie 6 978 €, všeobecný materiál - 28 534 €, knihy – časopisy - 3 314 €, nehmotný majetok - 829 €, výpočtovú techniku - 2 089 €, prevádzkové stroje - 1 957 €, pracovné odevy - 497 €.
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Tab. Dopravné /634/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

48 197

44 181

42 119

Zostatok

2 062

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

87,38 %

95 %

Čerpanie:
- palivo, mazivá, oleje - 20 569 €,
- servis a údržba 11 894 €, prepravné - 9 583 €.
Tab. Rutinná a štandardná údržba /635/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

285 135

282 015

274 802

Zostatok

7 213

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

96,37 %

97 %

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

Fakturovaná cena

Oprava strechy

635 €

Oprava klimatizácie

5 626 €

Výmena okien - II. etapa

33 192 €

Oprava vonkajšieho rozvodu vody

33 192 €

Oprava miestnosti č. 208

4 301 €

Oprava miestnosti - prízemie VHÚ

5 967 €

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

Fakturovaná cena

Oprava ústredného vykurovania - hangár č.1 (prístavok)

3 330 €

Oprava bleskozvodu prístavok hangár č.1

774 €

Oprava zdravotechniky budova č.48

545 €

Oprava osvetlenia hangár č.1

6 081 €

Oprava výstavných priestorov hangár č.1, prístavok

26 554 €

Oprava podláh budova č.12

23 000 €

Údržba vonkajšej zelene kasárne a letisko

12 882 €
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Výmena okien budova č.48 I. etapa

42 310 €

Oprava podláh budova č.48 prízemie

3 020 €

Oprava podláh budova č. b. č. 13 depozit

19 913 €

Oprava podláh hangár č.1 výstavné priestory

5 533 €

Oprava strešných žľabov b. č. 13

3 800 €

Oprava oplotenia VHM Piešťany

19 449 €

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

Fakturovaná cena

Údržba vonkajšej zelene v areáli vojnového cintorína
a pamätníka vo Svidník a na Dukle

4 050 €

Oprava sociálnych zariadení - vyhliadková veža Dukla

4 972 €

Oprava stožiarov v areáli voj. cintorína a pamätníka
vo Svidníku

663 €

Oprava vysokonapäťového káblu

1 597 €

Oprava vlajkových stožiarov - areál voj. cintorína a pamätníka
na Dukle

995 €

Výroba situačnej mapy - vyhliadková veža Dukla

398 €

Oprava strechy - vyhliadková veža Dukla

4 965 €

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

597

331

316

Zostatok
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Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

52,9 %

95 %

Čerpanie: rozpočtové prostriedky sa použili na prenájom dopravných prostriedkov.
Tab. Ostatné tovary a služby /637/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

164 542

153 588

145 682

Zostatok

6 906

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

88,53 %

95 %

Čerpanie: všeobecné služby (kúrenárske práce, upratovanie, sprievodca po múzeu ...) - 33 362 €, propagácia, reklama - 3 271 €, štúdie – posudky - 10 836 €,
stravovanie zamestnancov - 24 954 €, tvorba sociálneho fondu - 7 293 €, časopis
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Vojenská história – autorská odmena za príspevky - 8 499 €, odmeny na základe
dohôd o vykonaní prác - 2 364 €, školenia zamestnancov VHÚ - 800 €, poplatok
za daň za nehnuteľnosti v správe RO VHÚ v sume - 28 192 €.
Tab. Bežné transfery /640/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

11 285

11 285

10 555

Zostatok

730

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

93,53 %

94 %

Čerpanie: odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku - 4 082 €, vyplatené nemocenské dávky zamestnancom vo výške 1 643 €, príspevok na bývanie
profesionálnych vojakov - 3 122 €, poplatok za členstvo v zahraničných organizáciách (C.I.H.M.) - 448 €, odstupné zamestnancom v rámci reorganizácie v sume
1 095 €.
Tab. Čerpanie kapitálových výdavkov /700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

26 555

26 555

26 511

Zostatok

44

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

99,83 %

100 %

Čerpanie: nákup osobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi v hodnote
13 260, - € (pre pracovisko VHÚ vo Svidníku), nákup múzejných predmetov
13 251, - €.
Tab.: Majetok v správe RO VHÚ so stavom k 31. 12. 2008
DRUH MAJETKU

HODNOTA *

Pozemky

4 293 629,39

Stavby

7 911 105,13

Stroje, prístroje, zariadenia

301 121,22

Dopravné prostriedky

22 498,07

Softwer

160,12

Umelecké predmety

761,80

Materiál na sklade

82 286, 75

* - v obstarávacích cenách v €
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Záver:
VHÚ čerpal v roku 2008 finančné prostriedky hospodárne, efektívne a účelne na základe plánu hlavných úloh a základných opatrení
VHÚ.
VÝVOJ ROZPOČTU VHÚ
(2003 – 2008)
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27 123
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33 156

40 923

41 831

48 751

upravený

32 129

42 515
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51 038

49 979

50 733

schválený

upravený

Poznámka: uvedený v tis. Sk

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1. PERSONÁLNA PRÁCA
VÝVOJ TABUĽKOVÝCH POČTOV VHÚ
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6.1.1. Personálna práca s profesionálnymi vojakmi

Podľa pokynov riaditeľa VHÚ plnil úlohy v oblasti personálnej práce
s profesionálnymi vojakmi v hodnotenom období roka 2008 pplk. PhDr. Peter
Šumichrast, PhD., zástupca riaditeľa VHÚ.
Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme, v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie profesionálnych vojakov č. p. OÚ-138-2/2006
z 13. 3. 2006, hodnotenia na pplk. PhDr. Petra Šumichrasta, PhD. a pplk. Mgr.
Miloslava Čaploviča, PhD. Po oboznámení sa s ich obsahom boli postúpené
na Osobný úrad MO SR (v písomnej forme) a Personálny úrad - Centrum personálnych informácií (v elektronickej forme).
Profesionálni vojaci VHÚ, na základe príslušných ustanovení Metodických
pokynov k deklarovaniu majetkových pomerov profesionálnych vojakov
v majetkovom priznaní č. p. OÚ-27-10/2006 z 9. 9. 2006, spracovali a predložili
riaditeľovi VHÚ majetkové priznania. Riaditeľ VHÚ po oboznámení sa
s majetkovými priznaniami, ich stanoveným postupom postúpil na Osobný úrad
MO SR.
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Dňom 31. 5. 2008 na základe personálneho rozkazu č. 44 z 30. 5. 2008
odvolal vedúci Služobného úradu MO SR mjr. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD.
z funkcie samostatný vedecký pracovník – riaditeľ odboru vojensko-historických
výskumov VHÚ Bratislava a dňom 1. 6. 2008 ustanovil vyššie menovaného profesionálneho vojaka do funkcie riaditeľa VHÚ Bratislava a súčasne ho povýšil
do vojenskej hodnosti podplukovník.
6.1.2. Personálna práca so zamestnancami

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

z. Ing. Ján GAZDARICA, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany
objektov VHÚ – pracovisko Bratislava (pracovná zmluva č. p. VHÚ-1962/2007 uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Ing. František ZÁVODNÝ, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany
objektov VHÚ – pracovisko Bratislava (pracovná zmluva č. p. VHÚ-1958/2007 uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Eduard HOJNÝ, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Bratislava (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-56/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Peter LUKAS, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Bratislava (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-60/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Ing. Vladimír ŽITŇANSKÝ, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany
objektov VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-1978/2007 uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Jozef HERMAN, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-72/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Jozef ŠVEC, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ
– pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-82/2007 uzavretá
na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. František BELLÉR, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany
objektov VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-1980/2007 uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Ing. Ľubomír ŽABKA, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-1976/2007 uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Pavol BUTTA, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-74/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Jozef HOLICKÝ, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-70/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
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z. Jaromír PATERA, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-68/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Ing. Miloš VALKO, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-64/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Ján PLECHO, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-92/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Miroslav HANÍK, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Svidník (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-102/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Michal ČIČVARA, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Svidník (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-88/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Ivan BARNA, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ
– pracovisko Svidník (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-84/2007 uzavretá
na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Mikuláš ŽIŽÁK, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Svidník (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-94/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Ján MIŽENKANIN, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Svidník (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-96/2007
uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Peter ŽÁK, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ –
pracovisko Svidník (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-98/2007 uzavretá
na dobu určitú do 31. 12. 2010),
z. Jaroslav VÍTEK, od 1. 1. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-66/2007
uzavretá na dobu určitú do 30. 6. 2008),
z. Jozefa ONDRUŠOVÁ, od 1. 1. 2008, samostatný odborný referent
študovne VHA Bratislava VHÚ (pracovná zmluva č. p. VHÚ-19-100/2007
uzavretá na dobu určitú – počas materskej dovolenky z. Mileny Balcovej),
z. Oľga GREGUŠKOVÁ, od 1. 2. 2008, samostatný odborný referent –
správca registratúry VHÚ (pracovná zmluva č. p. VHÚ-7-9/2008 uzavretá na dobu neurčitú),
z. Emil HOLLÝ, od 1. 2. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov VHÚ
– miesto výkonu práce – VHM Piešťany (pracovná zmluva č. p. VHÚ-711/2008 uzavretá na dobu určitú, do 31. 12. 2010),
z. Scarlet ČERŇANOVÁ, od 1. 3. 2008, samostatný odborný referent –
personalista VHÚ (pracovná zmluva č. p. VHÚ-7-14/2008 uzavretá
na dobu neurčitú),
z. doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., od 1. 6. 2008, samostatný
vedecký pracovník odboru vojensko-historických výskumov VHÚ (dohoda o zmene pracovnej zmluvy č. p. VHÚ-7-21/2008 uzavretá na dobu
neurčitú),
z. Oľga GREGUŠKOVÁ, od 1. 6. 2008, samostatný odborný referent –
personalista VHÚ (dohoda o zmene pracovnej zmluvy č. p. VHÚ-719/2008 uzavretá na dobu neurčitú),
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z. Dr. Bc. Peter TURZA, od 1. 6. 2008, odborný referent – kurátor VHM
Piešťany VHÚ (dohoda o zmene pracovnej zmluvy č. p. VHÚ-7-17/2008
uzavretá na dobu neurčitú),
z. Jaroslav VÍTEK, od 1. 7. 2008, pracovník fyzickej ochrany objektov
VHÚ – pracovisko Piešťany (dohoda o zmene pracovnej zmluvy
č. p. VHÚ-7-23/2008 uzavretá na dobu určitú do 31. 7. 2008).

V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasledovní zamestnanci:
- z. Alena ČUVARSKÁ, samostatný odborný referent skupiny logistického zabezpečenia VHÚ, skončila pracovný pomer vo VHÚ dňom
31. 1. 2008 dohodou podľa § 60 ZP,
- z. Scarlet ČERŇANOVÁ, samostatný odborný referent – personalista
VHÚ, skončila pracovný pomer vo VHÚ dňom 15. 3. 2008 dohodou
podľa § 60 ZP,
- z. Ing. Peter ONDREJÁK, odborný referent – kurátor VHM Piešťany
VHÚ, skončil pracovný pomer vo VHÚ dňom 31. 5. 2008 dohodou podľa
§ 60 ZP,
- z. PaedDr. Jozef RODÁK, vedúci múzejného oddelenia Svidník VHM
Piešťany VHÚ, skončil pracovný pomer vo VHÚ dňom 31. 12. 2008
dohodou podľa § 60 ZP,
- z. Mária GAJDOŠOVÁ, dokumentátorka múzejného oddelenia Svidník
VHM Piešťany VHÚ, skončil pracovný pomer vo VHÚ dňom
31. 12. 2008 dohodou podľa § 60 ZP.
6.1.3. Štúdium profesionálnych vojakov

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

V hodnotenom období si zamestnanci ústavu zvyšovali svoje vzdelanie rôznymi formami štúdia. Prevažujúcou formou bolo absolvovanie odborných kurzov
a školení. Mgr. Marek Meško, M.A. v apríli 2008 obhájil doktorandskú prácu
vo vednom odbore 71-01-9 všeobecné dejiny s názvom: Byzantsko-pečenežská
vojna
za vlády cisára Alexia I. Komnéna (1083 - 1091) a bola mu priznaná
vedecká hodnosť PhD.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
(bez FOO)
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2008

1. V súlade s ročným vykonávacím plánom vedeckej a výskumnej činnosti
plniť úlohy vedy a výskumu. Pozornosť zamerať na plnenie nasledovných
vedeckých projektov: „Slovenská vojenská generalita 1918-2008“; „Ozbrojené sily SR 1993-2008“; „Dislokačný prehľad armád na území Slovenska“;
„Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska“; „Kto bol kto 1939-1945“.
Aktívne sa zúčastniť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Vojna
na Done 1942-1943“ vo Voroneži (Rusko) a 8. medzinárodnej vedeckej
konferencii Pracovnej skupiny vojenskej histórie Partnerstva za mier
Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií v Ľubľane
(Slovinsko).
Vyhodnotenie: V hodnotenom období zamestnanci VHÚ realizovali základný a aplikovaný vojensko-historický výskum a vedecké spracovávanie vojenských dejín Slovenska so zreteľom na plnenie hlavných
vedeckých projektov, vedeckých a výskumných úloh – pozri vedecká
činnosť. Aktívne sa zúčastnili na 8. medzinárodnej vedeckej konferencii Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu, pôsobiacej pod záštitou
Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií Partnerstva za mier, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. 4. - 23. 4. 2008 v Ljubľane (Slovinsko) pod názvom „Experience of War“, ako aj na medzinárodnej vedeckej konferencii „Vojna na Done 1942 - 1943“, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 12. 4. – 16. 4. 2008 vo Voroneži (Rusko).
2. V súlade s uznesením vlády SR č. 1078 z 20. decembra 2006, v rámci
reálnych finančných, technických a personálnych možností plniť úlohy stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011.
Na základe rozhodnutia ministra obrany SR z 3. mimoriadneho KoMO SR

23

z 9. októbra 2001, bod III. „Koncepcia Vojenského historického múzea“
pokračovať vo výstavbe komplexu Vojenského historického múzea
v posádke. V objekte Vojenského historického múzea - kasárne SNP Piešťany, budova č. 48, dobudovať depozitáre pre zbierkové predmety.
Zamerať sa na plnenie úloh spojených s revíziami zbierkových predmetov.
Pokračovať v spracovávaní druhostupňovej evidencie.
Vyhodnotenie: úlohy plnené priebežne – pozri archívna činnosť
3. 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 sústrediť predovšetkým na výkon predarchívnej starostlivosti a preberanie archívnych dokumentov (kmeňové listy dôstojníkov –
ročníky narodenia 1902 - 1907 z Vojenského archívu - Centrálnej registratúry Trnava). Pokračovať v archívnom spracovávaní fondov (fond: veliteľstvo Východ; veliteľstvo 5. zboru; veliteľstvo 6. zboru; 3. letecká divízia;
4. divízia Fatranská) a archívnych kariet jednotného archívneho fondu
k archívnym fondom po roku 1945. Ukončiť presťahovanie archívnych
písomností Vojenského historického archívu z objektu Vojenského archívu Centrálnej registratúry Trnava do objektu Vojenského historického ústavu
na Krajnej ulici č. 27 v Bratislave.
Vyhodnotenie: úlohy boli plnené priebežne – pozri archívna činnosť
4. 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:
5. V súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2008 všestranne
zabezpečovať mierový chod jednotlivých pracovísk Vojenského historického ústavu v posádke Bratislava, Piešťany a Svidník.
Vyhodnotenie: úlohy plnené priebežne
6. súlade s nariadením ministra obrany SR č. 50 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany SR a v jeho
rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru
2008 z 20. mája 2008 splniť úlohy uložené v čl. 2, ods. 4, písm. a) až j).
Splnením úloh vytvoriť predpoklady na úspešné splnenie úloh inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov so stavom
k 31. decembru 2008 v podmienkach rozpočtovej organizácie VHÚ Bratislava.
Vyhodnotenie: úloha bola splnené v stanovenom termíne
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7. V súvislosti s prechodom Slovenskej republiky na EURO s účinnosťou
od 1. januára 2009 realizovať v rámci rozpočtovej organizácie Vojenský historický ústav Bratislava všetky nevyhnutné opatrenia stanovené riaditeľom
Vojenského historického ústavu.
Vyhodnotenie: úloha bola splnené v stanovenom termíne

7.2 Ďalšie úlohy plnené v roku 2008

► VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Popri úlohách hodnotených v časti pojednávajúcej o plnení hlavných úloh
VHÚ v roku 2008 sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti plnili nasledujúce úlohy:
Časť A/1: Veda a výskum
(plánované vedecké projekty, vedecké a výskumné úlohy)
1. Vedecké projekty
PhDr. Igor BAKA, PhD.
– vedecký projekt I/1/01-08 „Dislokačný prehľad nemeckej armády na území Slovenska v rokoch 1939 − 1945.“ (spracovávanie tabuľkových prehľadov), Projekt
sa plní podľa plánu;
– vedecký projekt IV/3/06-08 „Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008“ /určené
mená/, (textácia jednotlivých hesiel). Projekt sa plní podľa plánu.
– vedecký projekt IV/4/08-10 „Kto bol kto 1939 – 1945“, biografický slovník.
Na projekte sa v roku 2008 nezačalo pracovať, presunutý na rok 2009.
– vedecký projekt VIII/3/08-13 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII. zv.
(začiatok archívneho výskumu vo VÚA – VHA Praha a VHA Bratislava). Projekt
sa plní podľa plánu.
̶ vedecký projekt APVV – 0352-07„Nemecko-slovenské vzťahy v rokoch 1938 1945 v dokumentoch (od Mníchova po koniec vojny)“, začiatok archívneho
výskumu v Národnom archíve v Prahe, vypracovanie 20 stránkového zoznamu
rešerší dokumentov. Projekt sa plní podľa plánu.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– vedecký projekt IV/4/08–10 „Kto bol kto 1939 – 1945“ (biografický slovník).
(Vypracovanie návrhu heslára vojenských osobností do generálneho heslára projektu „Kto bol kto“ zákl. údaje), texty hesiel: spolu 33 (cca 75 s.).
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). Ukončený archívny výskum vo VHA v Budapešti vo fondoch HM (MO) a VKF (NGŠ). Čiastkové splnenie za roky 1938 – 1941 sa predpokladá v roku 2009 ako súčasť ukončenia celkového projektu.
– vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad nemeckej armády na území
Slovenska v rokoch 1939 – 1945. (Doplnkové štúdium odbornej literatúry
a prameňov). Projekt sa plní podľa plánu.
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– vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008 /určené
mená/. (Archívny výskum vo VÚA – VHA Praha). Zatiaľ napísaných a odovzdaných 16 hesiel (Belas, Bielik, Bizoň, Borguľa, Brunovský, Fraňo, Golian, Kadúc,
Kučera, Lichner, Nálepka, Šlajchart, Viest, Vlčko, Vogl, Žingor) v rozsahu 34,6 s.
Úloha splnená čiastočne.
– vedecký projekt IV/4/08–10 „Kto bol kto 1939 – 1945“ (biografický slovník). (Vypracovanie návrhu heslára vojenských osobností do generálneho heslára projektu
„Kto bol kto“. Zosumarizovanie návrhu po pripomienkach a návrhoch kolegov,
doplnky údajov, upresnenia a úpravy k návrhom vypracovaným na našom pracovisku, doplnenie dátumov narodení a iných údajov (51 mien). Z celkového počtu
651 mien vojenských osobností za VHÚ navrhnutých 344 mien. Vypracovanie
3 vzorových hesiel (J. Turanec, A. Hirner, J. Gindl) v rozsahu 8 strán. Pripomienkovanie návrhu heslára Múzea SNP o odboji a partizánskom hnutí.) Účasť na koordinačných poradách 5. 2. na HÚ SAV v Bratislave, 2. 4. v SNK v Martine, 19. 6.
na VHÚ v Bratislave a 7. 10. v Banskej Bystrici. Zapracovanie pripomienok
z posudku.
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad československej armády na
území Slovenska v rokoch 1918 – 1939. (Štúdium odbornej literatúry; archívnych
dokumentov; zhromažďovanie ďalších prameňov k problematike. Od 1. júna 2008
bolo vedecké spracovanie projektovej časti pozastavené z dôvodu toho, že menovaný prevzal riadenie VHÚ. Dokončenie a výstup z projektu, vzhľadom na plnenie iných služobných povinností, je reálny v priebehu kalendárneho roka 2010).
Výstup z projektu bude s časovým posunom.
– vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008 /určené
mená/. (Štúdium kvalifikačných listín a kmeňových listov z VÚA – VHA Praha, VA
– CR Trnava k určeným 25 generálom na biografické spracovanie; štúdium odbornej literatúry a ďalších prameňov; spracovanie 10 biografií generálov – Ferdinand
Čatloš, Ján Černek, Mikuláš Ferjenčík, Ján Imro, Samuel Korbel, Augustín Malár,
Mikuláš Markus, Karol Peknik, Michal Širica, Milan Rastislav Štefánik v celkovom
rozsahu 40 rkp. s.). Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Alex MASKALÍK
– vedecký projekt I/1/01-08 „Dislokačný prehľad sovietskej armády na Slovensku
v rokoch 1968 – 1991“ (začiatok archívneho výskumu vo VÚA – VHA Praha
a VHA Bratislava, konzultácie k problematike). Projekt sa plní podľa plánu.
– vedecký projekt IV/3/06-08 „Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008“ /určené
mená/. (textácia jednotlivých hesiel). Jednotlivé biografické heslá boli spracované
a odovzdané. Úloha bola splnená.
– vedecký projekt IV/4/08-10 „Kto bol kto 1939 – 1945“, biografický slovník.
Na projekte sa v roku 2008 nezačalo pracovať, presunutý na rok 2009.
– vedecký projekt VIII/3/08-13 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII. zväzok (začiatok archívneho výskumu vo VHA – VÚA Praha a VHA Bratislava).
Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Marek MEŠKO, M. A., PhD.
– vedecký projekt IV/3/06-08 „Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008“ /určené
mená/ (textácia jednotlivých hesiel). Projekt bol splnený
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– vedecký projekt IV/4/08-10 „Kto bol kto 1939 – 1945“, biografický slovník.
Na projekte sa v roku 2008 nezačalo pracovať, presunutý na rok 2009.
– vedecký projekt VIII/3/08-13 „Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992“ VII. zv.
(začiatok archívneho výskumu vo VÚA – VHA Praha a VHA Bratislava). Projekt
sa plní podľa plánu.
Dr. Imrich PURDEK
– vedecký projekt IV/3/06-08 „Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008“ /určené
mená/; vzhľadom na doplnenie ďalších externých spoluriešiteľov projektu a spresnenie mien generálov na spracovanie hesiel, bolo spracovaných kompletne
12 hesiel. Boli získavané doplňujúce chýbajúce osobné materiály a potrebné
informácie; štúdium odbornej literatúry a relevantnej tlače a zhromažďovanie
portrétov slovenskej vojenskej generality. Projekt splnený.
– vedecký projekt VIII/2/06-08 Ozbrojené sily Slovenskej republiky 1993 – 2008.
(Finalizácie a apretácia textov kapitol I. až VI., výber − cca 900 fotografií, popis
a spracovanie vlastnej grafickej úpravy I. až VI. kapitoly, odovzdanie kompletných
kapitol I., II., III., IV. V. a VI. + Prílohy (grafická časť z oblasti vojenskej symboliky:
hodnostné označenie (1993-1996, 1997-2002 a od 1. 1. 2003), vojenské vyznamenania zriadené od roku 1993, vojenské rovnošaty, odznaky označenia druhov
zbraní a služieb používané od roku 1993, priznané znaky ministrom obrany SR,
ako aj používané v rezorte ministerstva obrany, zapožičané bojové zástavy vojenským zväzkom a vojenským útvarom, odznaky triednych špecialistov letectva
a PVO, ako aj iné odznaky používané od roku 1993) vydavateľovi na spracovanie;
zhromažďovanie portrétov slovenských generálov, ktorí slúžili v Armáde SR, resp.
Ozbrojených silách SR (70) a generálov v zálohe, resp. vo výslužbe (3) s krátkou
charakteristikou ich služby. Publikácia bola vydaná a 22. 9. 2008 oficiálne pokrstená na Deň Ozbrojených síl SR ministrom obrany SR a N GŠ OS SR. Projekt bol
splnený.
– vedecký projekt IV/4/08-10 „Kto bol kto 1939 – 1945“, biografický slovník.
Na projekte sa v roku 2008 nezačalo pracovať, presunutý na rok 2009.
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
- vedecký projekt VII/2/07-09 „Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska“ I. zv.
(vedecké spracovávanie dokumentov podľa platných edičných zásad)
Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Mária STANOVÁ
– vedecký projekt IV/4/08 -10 „Kto bol kto 1939 – 1945“, biografický slovník.
Na projekte sa v roku 2008 nezačalo pracovať, presunutý na rok 2009.
– vedecký projekt IV/3/06-08. Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008. Textácia hesiel: genmjr. Ing. Peter Novotňák, Ing. genmjr. Peter Bučka, genmjr. Tomáš
Boriščák, Ing. genpor. Vojtech Brčka. Úloha bola splnená.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
- vedecký projekt VII/2/07-09 Dokumenty k vojenským dejinám Slovenska I. zv.
(prieskum pramenných edícií). Projekt sa plní podľa plánu.
- vedecký projekt IV/4/08-10 „Kto bol kto 1939 – 1945“, biografický slovník. Začiatok realizácie projektu je plánovaný až na rok 2009.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
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– vedecký projekt I/1/01-08, časť Dislokačný prehľad čs. armády na Slovensku v
rokoch 1945 - 1968 (štúdium archívnych dokumentov 1965 − 1968, spracovanie
časti tabuľkového prehľadu, 6 rkp. s.). Projekt sa plní podľa plánu –
k 30. 6. 2008 oficiálne skončený, jednotlivé výstupy sú plánované na postupné vydávanie.
– vedecký projekt IV/3/06-08, Slovenská vojenská generalita 1918-2008. (Archívny
výskum, spracovanie dvadsiatich biografických portrétov, 24 rkp. s.). Projekt
oficiálne skončený, príprava zborníka na vydanie pokračuje v roku 2009
ako vedecká úloha.
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– vedecký projekt IV/3/06-08 Slovenská vojenská generalita 1918 – 2008 /určené
mená/ (štúdium kvalifikačných listín, kmeňových listov a spracovanie pridelených
hesiel, ktoré boli odovzdané vedúcemu projektu. Projekt je splnený.
– vedecký projekt IV/4/08 -10 „Kto bol kto 1939 – 1945“, biografický slovník.
Na projekte sa v roku 2008 nezačalo pracovať, presunutý na rok 2009.
2. Vedecké a výskumné úlohy
PhDr. Igor BAKA, PhD.
– vedecká úloha: „Vojenské dejiny Slovenska 1939 − 1945“ V. zv. (Zapracovanie
pripomienok oponentov v príslušných kapitolách I/2,3, II/2, III/3). Redakčné úpravy
textu pred tlačou, spracovanie farebných príloh. Vedecká úloha bola splnená.
– vedecká úloha: „Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku“ (rozšírenie a prepracovanie rukopisu pre poľské vydavateľstvo Poľský inštitút pre zahraničné vzťahy). Vedecká úloha bola splnená.
– vedecká úloha: „Bezpečnostné orgány ako prostriedok zostrených perzekúcií
potenciálnych a skutočných odporcov režimu v roku 1939“, (referát prednesený
na vedeckej konferencii „Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII.“, konanej v Bratislave
21. – 23. 4. 2008, príprava vedeckej štúdie do pripravovaného zborníka), 25 rkp.s.
Vedecká úloha bola splnená.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– zapracovanie pripomienok oponentov k V. zväzku Vojenských dejín Slovenska
(1939 – 1945) a odovzdanie diela do tlače. Publikácia vyšla v polovici decembra
2008 vo vydavateľstve Magnet Press. Úloha splnená.
– vedecká úloha: Spracovanie a prednesenie referátu: Partizáni v slovenskopoľskom pohraničí 1944 – 1945 na stretnutí slovenských a poľských historikov
v Nowom Targu 25. 11. 2008, 8 s. Úloha bola splnená.
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– vedecká úloha: 8. medzinárodná vedecká konferencia Pracovnej skupiny pre
vojenskú históriu Konzorcia obranných akadémií a inštitútov obranných štúdií PfP
v Ljubljane (Slovinsko) „Experience of War.“ (Písomné spracovanie vedeckého
referátu v spolupráci s Dr. Bakom „Slovakia in Alliances in the first half of the 20th
Century“ - 9 rkp. s., ktorý bol prednesený 23. 4. 2008 na 8. medzinárodnej vedeckej konferencii MHWG v Ljubljane. Odoslanie konečnej verzie referátu do pripravovaného zborníka, 37 rkp. s.). Vedecká úloha splnená.
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– vedecká úloha: Štefan Jurech v službách čs. brannej moci 1918 – 1939. (Písomné spracovanie vedeckého referátu - 5 rkp. s., ktorý bol prednesený 24. júna
2008 na odbornom seminári k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha
v priestoroch Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne. Odborný seminár
v spolupráci s VHÚ organizačne pripravili: Ústredná rada SZPB, Veliteľstvo
pozemných síl OS SR, Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV a Múzeum SNP.
Odovzdanie konečnej verzie referátu do pripravovaného zborníka, 8 rkp. s.).
Vedecká úloha splnená.
– vedecká úloha: Štefan Jurech (1898 – 1945). Zborník príspevkov z odborného
seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha. (V spolupráci s Mgr.
Stanovou zhromaždenie siedmich vedeckých príspevkov a odborných statí zo seminára, zabezpečenie CV – profesijných anotácií autorov, edičné spracovanie –
zostavenie celého zborníka – cca 20 rkp. s., výber obrazových príloh
a zhromaždenie archívnych dokumentov, odovzdanie do tlače, koordinácia
a spolupráca s 5. kartoreprodukčnou základňou v Nemšovej (september – november 2008), vydanie, 152 tlačených strán). Vedecká úloha splnená.
Mgr. Alex MASKALÍK
– vedecká úloha: Slováci v dôstojníckom zbore čs. armády v rokoch 1948 – 1968
(doktorandská práca) (pokračuje písomné spracovávanie jednotlivých kapitol
a podkapitol). Vedecká úloha sa plní podľa plánu.
Mgr. Marek MEŠKO, M. A., PhD.
– vedecká úloha: Ozbrojené sily a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1969 – 1992
(štúdium prameňov a literatúry vo VÚA – VHA Praha a VHA Bratislava). Projekt
sa plní podľa plánu.
– vedecká úloha: Byzantsko-pečenežská vojna za vlády cisára Alexia I. Komnéna
1083-1091 (doktorandská práca) práca bola odovzdaná, obhajoba bola úspešne
vykonaná 17.4. 2008. Vedecká úloha bola splnená.
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– vedecká úloha: vedecká konferencia o tridsaťročnej vojne „Vojenské aspekty
tridsaťročnej vojny“ (spracovanie vedeckého referátu) Vedecká úloha bola
zrušená (HÚ SAV sa rozhodol konferenciu neorganizovať).
– vedecká úloha: medzinárodná vedecká konferencia k stavovským povstaniam
v Uhorsku, organizovaná slov.-maď. zmiešanou komisiou historikov v Košiciach
(spracovanie vedeckého referátu „Trendy vojenstva v období stavovských povstaní v Uhorsku“ a jeho predloženie do zborníka, 20 rkp.). Vedecká úloha bola
splnená.
Mgr. Mária STANOVÁ
- vedecká redakcia rezortného časopisu pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo: Vojenská história. (Zostavovateľská činnosť, vedecká a jazyková
redakcia textov čísla 1/2008, 2/2008; 3/2008, 4/2008 komunikácia s autormi ohľadom posudkov, štúdií, dokumentov a materiálov, recenzií, anotácií, príspevkov
do kroniky; jazyková úprava a zostavenie časopisu – spolu upravených 1 580 rkp.
s. (840 tlačených strán) - z č. 1/2007 400 rkp. s; z č. 2/2008; 380 rkp. s.; č. 3/2008
– 380 s., č. 4/2008 - 420 s. Redakčná rada časopisu, ktorá sa uskutočnila
4x (2. 4. 2008, 18. 6. 2007, 16. 9. 2008, 17. 12. 2008) jej organizačné zabezpeče-
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nie, príprava podkladov pre zasadanie – obsahová náplň na schválenie jednotlivých čísel, referovanie o príprave jednotlivých čísiel časopisu na tlač, ako aj o posudkoch na príspevky). Vedecká redakcia bola splnená.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– bibliograficko-informačné zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti: (rešerše,
informačné profily, bibliograficko-informačná operatíva). Vedecká úloha sa plní
podľa plánu.
– vedecká úloha: Zlomové medzníky v dejinách Slovenska 20. storočia, historiografia desaťročia 1998 – 2008 (finálna verzia výberovej bibliografie - 35 rkp. s.)
Vedecká úloha bola splnená.
– vedecká úloha: Vojenské dejiny Slovenska XIV. – výberová bibliografia 2006
(prac. verzia sekundárneho výstupu v rozsahu 31 rkp. s.) Vedecká úloha sa plní
podľa plánu.
– vedecká úloha: Aktualizácia a správcovstvo knižnej a dokumentografickej databázy (bibliograficko-dokumentačné spracovávanie primárnych a sekundárnych
materiálov (spracované záznamy 767 monografií, zborníkov, encyklopédií, štúdií,
časopiseckých článkov, recenzií, atď.)). Vedecká úloha bola splnená.
– vedecko-rešeršná úloha: Informačný spravodaj (spracovanie a realizácia malotirážnej tlače, č. 1/08 - 26 s., č. 2/08 – 25 s., č. 3/08 – 31 s., č. 4/08 – 25 s.). Úloha
bola splnená.
– vedecká úloha: Bibliographie internationale d´histoire militaire (spracovanie podkladov a anotácií do medzinárodnej bibliografie - 4 rkp.). Vedecká úloha bola
splnená.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– vedecká úloha: Ľudové milície na Slovensku – ich vznik a vývoj do roku 1953.
Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii „Február 1948 a Slovensko“,
Bratislava 14. - 15. 2. 2008, 22 rkp. s. Vedecká úloha bola splnená.
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– vedecká úloha: Sovietske vojská v Československu, Komparácia s Rumunskom (Referát na medzinárodnej konferencii o československo-rumunských
vzťahoch „ Pokusy o reformy v roku 1968 vo východnom bloku“ bol prednesený
na 8. zasadaní Komisie historikov Slovenska a Rumunska 28. 5. 2008 v Bratislave
a dopracovaný do podoby štúdie bude publikovaný v Historickom zborníku). Odovzdanie štúdie do Historického zborníka je plánované na október 2008. Prvá časť
vedeckej úlohy bola splnená.
– vedecká úloha : – referát na medzinárodnej konferencii - Rok 1968 v Československu pod názvom „Intervencia a okupácia v roku 1968 na Slovensku“ (konferencia september 2008 v Smoleniciach). Referát bol prednesený, štúdia do Historického zborníka bola spracovaná, pripravená na odovzdanie. Vedecká úloha
bola splnená.
– vedecká úloha : – referát na medzinárodnej konferencii – Rok 1968 v Československu pod názvom „Moskovský protokol a rozmiestnenie sovietskych vojsk,
Smolenice“, 7. – 9.10. 2008. Dopracovaný referát do štúdie bol odovzdaný zostavovateľom zborníka na Historickom ústave SAV. Úloha bola splnená.
– vedecká úloha: referát na medzinárodnej konferencii – Tri veľké výročia československých dejín 1918, 1948, 1968 v Skalici 2. 10. 2008 po názvom „Českoslo-
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venská ľudová armáda v roku 1968“. Dopracovaný text bol odovzdaný do zborníka. Úloha bola 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
republiky: K 63. výročiu víťazstva nad fašizmom 6 rkp. s.; K 64. výročiu Slovenského národného povstania, 4 rkp. s.; K 16. výročiu prijatia Ústavy SR, 4 rkp. s.,
Ku Dňu Ozbrojených síl SR, 4 rkp. s., Ku Dňu boja za slobodu a demokraciu,
4 rkp. s., K 16. výročiu vzniku SR, 5. rkp. s. Riešenie vnútrorezortného pripomienkového konania súčasťami MO SR k uvedeným návrhom rozkazu prezidenta Slovenskej republiky, legislatívno-technické a jazykové posúdenie OOd MO SR.
Predloženie návrhu rozkazov na schválenie). Výstupy z výskumno-rešeršnej
úlohy boli splnené.
– výskumná úloha: Oblasť vojenskej heraldiky, faleristiky a vexilológie. (Spracovanie odborných posudkov, expertíz k jednotlivým návrhom na priznanie znakov,
čestných a historických názvov a vojenských medailí: znaky ̶ Dopravné letecké
krídlo Kuchyňa, Multifunkčná zásobovacia základňa Východ Poprad, Zásobovacia
základňa zásobovacej triedy 5 Martin, Spojovacie veliteľstvo Trenčín, Veliteľstvo
vzdušných síl Ozbrojených síl Zvolen, Vojenská kancelária prezidenta SR, (spolu
25 rkp. s. + farebné predlohy), čestné názvy: Vojenský útvar 2735 – Topografický
ústav Banská Bystrica Topografický ústav plukovníka Jána Lipského, Dopravné
letecké krídlo vzdušných síl Ozbrojených síl SR Kuchyňa Dopravné letecké krídlo
generála Milana Rastislava Štefánika, Vojenský útvar 1117 – Stredisko riadenia
a prevádzky komunikačných informačných systémov Trenčín Stredisko riadenia
prevádzky komunikačných informačných systémov generálmajora Jozefa Marka,
(15 rkp. s.); historické názvy: Vojenský útvar 1101 – 21. mechanizovanému práporu Trebišov „Trebišovský mechanizovaný prápor“ (3 rkp. s.); vojenské medaily
a pamätné mince: Kríž vzdušných síl Ozbrojených síl SR, vojenská medaila Úradu
vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO pre spoluprácu s NATO,
vojenská medaila Úradu vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri NATO
pre spoluprácu s EÚ, pamätná minca Úradu vojenského predstaviteľa Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO pre spoluprácu s NATO a návrh pamätnej
mince Úradu vojenského predstaviteľa Stálej delegácie Slovenskej republiky
pri NATO pre spoluprácu s EÚ, 12 rkp. s.; vojenské odznaky – absolventa práporčíckeho kurzu vojenského obranného spravodajstva; absolventa veliteľskoštábneho kurzu vojenského obranného spravodajstva; absolventa vyššieho
veliteľsko-štábneho kurzu vojenského obranného spravodajstva; – absolventský
odznak výcviku štábnych dôstojníkov EOD, absolventský odznak kurzu štábnych
dôstojníkov EOD (14 rkp. s.); logo – Ozbrojených síl SR (3 rkp. s.). Výstupy
z výskumnej úlohy boli splnené.

Vedeckí a výskumní pracovníci OVHV v priebehu roka 2008 plnili vedecké
projekty, ako aj vedecké, výskumné a rešeršné úlohy v súlade s Ročným vykonávacím plánom vedeckej a výskumnej činnosti OVHV VHÚ na rok 2008, ktorý bol
spresňovaný na 2., 3. a 4. obdobie. Pracovníci OVHV VHÚ sa taktiež podieľali
na plnení celého radu neplánovaných vedeckých, masmediálnych, publicistických
a operatívnych úloh (pozri príloha č. 1 Neplánované vedecké a publicistické úlo-
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hy, recenzie, anotácie, operatívne úlohy – expertízy, posudky, stanoviská, vystúpenia v médiách, prednášková činnosť).

NEPLÁNOVANÉ VEDECKÉ A PUBLICISTICKÉ ÚLOHY,
RECENZIE, ANOTÁCIE, OPERATÍVNE ÚLOHY – EXPERTÍZY,
POSUDKY, STANOVISKÁ, VYSTÚPENIA V MÉDIÁCH,
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
ZA ROK 2008
I. Neplánované vedecké a publicistické úlohy, recenzie, anotácie, správy

PhDr. Igor BAKA, PhD.
– spracovanie referátu Postavenie Židov vo vzťahu k slovenskej brannej moci
v rokoch 1939 – 1941 (do vzniku VI. robotného práporu), predneseného na vedeckej konferencii „Fenomén holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh
a dôsledky“, uskutočnenej v Trenčíne 27. – 28. 3. 2008, príprava vedeckej štúdie
do pripravovaného zborníka, 25 rkp. s.;
– príprava vedeckej štúdie Slovensko-poľské vzťahy v roku 1939 do pripravovaného zborníka z vedeckej konferencie „Poľsko-slovenské vzťahy v medzivojnovom
období z pohľadu historikov a diplomatov“, realizovanej v Bratislave 7. 12. 2007,
30 rkp. s.;
– spracovanie vedeckej štúdie Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti
ZSSR z pohľadu nemeckých vojenských orgánov. 40 rkp. s., Štúdia bola publikovaná v časopise Vojenská história, roč. 12, č. 3, 2008, s. 47-65.;
– spracovanie referátu Maďarská agresia na východné Slovensko v marci 1939,
predneseného na vedeckej konferencii „Viedenská arbitráž v r. 1938 a jej európske súvislosti 10. novembra 2008“, príprava vedeckej štúdie do pripravovaného
zborníka, 20 rkp. s.;
– spracovanie článku: Generál justičnej služby JUDr. Ivan Trebichavský, s. 29,
Obrana, september 2008.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– spracovanie a prednesenie vedeckého referátu: Július NOSKO v slovenskej
armáde v rokoch 1939 – 1944. 28 s. Zborník M SNP Banská Bystrica;
– spracovanie a prednesenie vedeckého referátu na medzinárodnej vedeckej
konferencii vo Voroneže: ОТ МИУСУ ПО КАВКАЗ. (Словацкая Подвижная
дивизия на Восточном фронте в 1942 году). (18 s) Zborník z konferencie Vojna
na Done, RF, Voronež 2008;
– spracovanie príhovoru ministra obrany SR k účastníkom zhromaždenia
k 64. výročiu SNP (Lazy pod Makytou, Lehota pod Vtáčnikom, Lubina, Miezgovce,
Prievidza, Jankov vŕšok – 6 x 2,5 s.);
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– vypracovanie a prednesenie vedeckého referátu na tému Význam posádky
Brezno v prípravách a priebehu SNP na konferencii organizovanej z príležitosti
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70. výročia vzniku delostreleckej jednotky v Brezne, konanej 7. 6. 2008 v Brezne,
8 rkp. s.;
– spracovanie a prednesenie referátu Ozbrojené zložky SNP na seminári organizovanom v rámci zasadnutia slovensko-poľskej komisie historikov 14. - 15. 10.
2008 v Banskej Bystrici, referát v rozsahu 14 rkp. s.
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Armádny generál in memoriam Mikuláš Ferjenčík“ pre rubriku „Slovenskí generáli“ časopisu Obrana, 4 rkp. s. + 1 fotografia - portrét;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Zborový generál Michal Širica“
pre rubriku „Slovenskí generáli“ časopisu Obrana, 3,8 rkp. s. + 1 fotografia - portrét;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Divízny generál Mikuláš Markus“
pre rubriku „Slovenskí generáli“ časopisu Obrana, 3,7 rkp. s. + 1 fotografia - portrét;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Divízny generál Ján Imro“ pre rubriku
„Slovenskí generáli“ časopisu Obrana, 3,8 rkp. s. + 1 fotografia - portrét;
– dopracovanie vedeckej štúdie „The armament production in Slovakia in 30s
and 40s of the 20th century“, s dôrazom na poznámkový aparát a jej odoslanie
E-mailom 1. 6. 2008 pplk. Dr. Dietrovi H. Kollmerovi z MGFA Potsdam, 4 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Generálmajor in memoriam Ján Černek“ pre rubriku „Slovenskí generáli“ časopisu Obrana, 3,7 rkp. s. + 1 fotografia portrét;
– vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej, ktorú usporiadali obec Trenčianska Turná, Trenčiansky samosprávny kraj a Vojenský historický ústav v spolupráci so Slovenskou numizmatickou spoločnosťou Trenčín, 1. 8. 2008 v Trenčianskej Turnej pod záštitou ministra
obrany SR (10 minút), 3,5 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Štyridsaťštyri popravených
v Kragujevci“ pre časopis Obrana, 9 rkp. s. + 1 fotografia
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Brigádny generál in memoriam Karol
Peknik“ pre rubriku „Slovenskí generáli“ časopisu Obrana, 3,7 rkp. s. + 1 fotografia
- portrét;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Čs. zahraničný odboj 1914 – 1918
a česko-Slovenské légie, 1. a 2. časť“ pre časopis Obrana, 22,5 rkp. s. + fotografická príloha;
– spracovanie vedeckého referátu „Československé zahraničné vojenské légie
1914 – 1918. Historický náčrt“ a jeho prednesenie na odbornom seminári
k 90. výročiu vzniku ČSR a 90. výročiu vzniku čs. légií, pod názvom „Skalica
1918“, ktorý usporiadali mesto Skalica, TSK – Záhorské múzeum v Skalici, MV SR
Štátny archív Bratislava – pobočka Skalica a Vojenský historický ústav Bratislava
6. 11. 2008 v Skalici (30 minút), 15 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Generál justičnej služby JUDr. Samuel Karol Korbel“ pre rubriku „Slovenskí generáli“ časopisu Obrana, 4 rkp. s. + 1
fotografia – portrét;
– spracovanie vedecko-populárneho článku „Česko-slovenské légie 1914 – 1918“
pre časopis Historická revue, 16 rkp. s. + obrazová príloha;
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– spracovanie vedecko-populárneho článku „Prvá svetová vojna v dátumoch
s dôrazom na zahraničný odboj“ pre časopis Historická revue, 6,5 rkp. s. + obrazová príloha;
– spracovanie vedeckého referátu „Čs. branná moc po Mníchove: náčrt problematiky (október 1938 – marec 1939)“ jeho prednesenie na vedeckej konferencii „Viedenská arbitráž a jej európske súvislosti“, ktorú usporiadal Úrad vlády SR
v spolupráci s HÚ SAV a VHÚ Bratislava 10. 11. 2008 v Bratislave (30 minút),
13 rkp. s. + rozšírenie príspevku na vedeckú štúdiu a jej odovzdanie do tlače,
23 rkp. s.;
– spracovanie vedeckého referátu „Slováci a čs. légie za 1. svetovej vojny“, ktorý
bol prednesený Dr. Segešom na medzinárodnej vedeckej konferencii „Prvá svetová vojna a zázemie“, zorganizovanej Vojensko-historickým inštitútom a múzeom
v Budapešti 1.- 3. 12. 2008, 15 rkp. s.
Mgr. Alex MASKALÍK
– vypracovanie a prednesenie vedeckého referátu na tému Veliteľský zbor
čs. armády v bojoch s banderovcami na medzinárodnej vedeckej konferencii
„Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu. Banderovci – fakty, mýty a legendy“, konanej v dňoch 9. - 10. 6. 2008 v Starej Lesnej;
dopracovanie referátu do rukopisnej podoby príspevku, 10 rkp. s.;
– vypracovanie a prednesenie vedeckého referátu na tému Politické represie dôstojníkov armády bývalej Slovenskej republiky po februári 1948 na medzinárodnej
vedeckej konferencii „Február 1948 a Slovensko“, konanej v dňoch 14. - 15. 2.
2008 v Bratislave; dopracovanie referátu do rukopisnej podoby príspevku,
15 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku Rumunské vojská pri oslobodzovaní
Slovenska pre časopis Obrana, 4 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku Slovenská vojenská elita a realita
februára. Osudy slovenských dôstojníkov po februári 1948 pre časopis Historická
revue, 7 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku Operácia „Merkúr““ pre časopis Historická revue, 10 rkp. s.;
– spracovanie správy z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu. Banderovci – fakty, mýty
a legendy“ pre vedecký časopis Vojenská história, 7 rkp. s.
– spracovanie vedecko-populárneho článku Vojtech Kováč pre časopis Obrana,
4 rkp. s.
Mgr. Marek MEŠKO, M.A., PhD.
– vypracovanie anotácie na publikáciu MIOTTO, M.: Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ. ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ
(Moslimské ovládnutie Sýrie. Ako a prečo Byzancia stratila svoje východné provincie) do časopisu Vojenská história, 5 rkp. s.;
– spracovanie štúdie Niektoré technické aspekty obliehania Konštantínopola križiakmi (1203 – 1204) do časopisu Vojenská história, 30 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku Šesť júnových dní. Tretí arabskoizraelský konflikt pre časopis Historická revue, 10 rkp. s.;
– spracovanie vedecko-populárneho článku Blízky východ v predvečer príchodu
prvej križiackej výpravy pre časopis Historická revue, 8 rkp. s.;
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– spracovanie vedecko-populárneho článku Početnejší ako pieskové zrnká...
“Logistická“ podpora 1. križiackej výpravy Byzantíncami pre časopis Historická
revue, 7 rkp. s.;
– spracovanie recenzie na publikáciu SEGEV, T.: 1967: ISRAEL, THE WAR AND
THE YEAR THAT TRANSFORMED THE MIDDLE EAST do časopisu Vojenská
história, 8 rkp. s.;
– spracovanie správy o účasti zamestnancov VHM Piešťany a VHÚ Bratislava
na akcii Starý Tekov 2008 do časopisu Vojenská história, 2 rkp. s.;
– spracovanie správy o účasti zamestnancov VHM Piešťany a VHÚ Bratislava
na Agrokomplexe v Nitre do časopisu Vojenská história, 2 rkp. s.;
– spracovanie správy o účasti zamestnancov VHÚ Bratislava na akcii Sahara
2008 do časopisu Vojenská história, 2 rkp. s.;
– spracovanie správy o medzinárodnej konferencii Prvá svetová vojna a Balkán po 90-tich rokoch, konanej v Belehrade do časopisu Vojenská história, 3 rkp. s.;
– vypracovanie a prednesenie vedeckého referátu v anglickom jazyku na tému
Misia M. R. Štefánika v Srbsku na medzinárodnej konferencii „Prvá svetová vojna
a Balkán - po 90-tich rokoch“, konanej v Belehrade v dňoch 12. - 16. 11. 2008,
4 rkp. s.;
– vypracovanie resumé v anglickom jazyku na tému „Misia M. R. Štefánika
v Srbsku“ na medzinárodnú konferenciu „Prvá svetová vojna a Balkán - po 90-tich
rokoch“, konanú v Belehrade v dňoch 12. až 16. novembra 2008, 1 rkp. s.;
– spracovanie štúdie s názvom Misia Milana Rastislava Štefánika v Srbsku,
22 rkp. s.;
– revízia príručnej knižnice;
– spracovanie textu RP SR k 64. výročiu SNP, 1 rkp. s.;
– spracovanie textu RP SR ku Dňu OS SR, 2 rkp. s.;
– vypracovanie prekladu textu vojenskej bibliografie za rok 2008 do anglického
jazyka, 8 rkp. s.
Dr. Imrich PURDEK
– na základe požiadavky riaditeľky KaMO SR bola dopracovaná publikácia Ozbrojené sily Slovenskej republiky 1918 – 2008, história a súčasnosť, ako 2. doplnené
vydanie, a to VI. kapitola do roku 2008, čo predstavovalo 75 knižných strán a cca
120 fotografií; publikácia bola uvedená na knižný trh na 2. národných leteckých
dňoch v Piešťanoch;
– spracovanie a prednesenie referátu: Odkaz generála Štefana Jurecha v rozvíjaní
národných a vojenských tradícií Ozbrojených síl SR na slávnostnej pietnej
spomienke pri príležitosti 110. narodením generála Štefana Jurecha na veliteľstve
pozemných síl OS SR dňa 24. 6. 2008, 9 rkp. s.;
– spracovanie a prednesenie referátu na slávnostnom odbornom seminári pri príležitosti 90. výročia vzniku čs. légií a 90. výročia vzniku ČSR v Skalici na tému:
Vojensko-historický odkaz čs. légií pre súčasnosť. Realizácia odkazu generála
Milana Rastislava Štefánika, jedného z hlavných organizátorov čs. légií a 1. čs.
odboja, pri rozvíjaní národných a vojenských tradícií v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. 6. 11. 2008, 9 rkp. s.;
– PURDEK, I.: SZABÓ, S. – GYŐRÖSI, M. – STOLÁR, M. J.: Slovenské vojenské
letectvo v obrazoch (15, 1993 – 2008): Slovak air force in pictures. Bratislava,
2008, Magnet -Press Slovakia, 187 s. (recenzia, 3 rkp. s.).
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PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– Neďaleko od Trenčína... zborník príspevkov k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej
Turnej (edičné spracovanie zborníka, vedecká redaktúra jednotlivých príspevkov,
spracovanie ilustračných príloh, 270 rkp. s.);
– príprava a spracovanie referátu Vojenstvo v období protihabsburských povstaní
na medzinárodnú konferenciu k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej, ktorá sa
uskutočnila 1. – 2. 8. 2008 v Trenčianskej Turnej, 20 rkp. s.;
– príprava a spracovanie referátu „Husiti, jiskrovci a bratríci“ na medzinárodnej
konferencii na tému „Renesancia vo vojenstve vo Vojenskom historickom ústave
v Budapešti“, 18 rkp. s.;
– príprava a prednesenie referátu Matthias Corvinus – Felherr und militärischer
Gesetzgeber, t.j. Matej Korvín – vojvodca a vojenský zákonotvorca na medzinárodnej vedeckej konferencii Matthias Corvinus na univerzite v Cluj-Napoca, 10 rkp.
s.;
– referát Právne vymedzenie miest v Uhorsku za feudalizmu na workshope
„Mesto, mestečko, dedina, ves“, ktorý organizovala Sekcia pre dejiny miest SHS
pri SAV v Bratislave, 8 rkp. s.;
– námet a text pre Historický kalendár MO SR na rok 2009 – Slováci v habsburskej armáde, 10 rkp. s.;
– spracovanie a prednesenie vedeckého referátu (v spolupráci s pplk. M. Čaplovičom) Slováci a čs. légie za 1. svetovej vojny na medzinárodnej vedeckej konferencii „Prvá svetová vojna a zázemie“, ktorú organizoval Vojensko-historický inštitút a múzeum v Budapešti, 15 rkp. s.
Mgr. Mária STANOVÁ
– zostavenie zborníka ŠTEFAN JURECH 1898 – 1945. Zborník z odborného
seminára k 110. narodeninám generála Jurecha, uskutočneného v Trenčíne dňa
24. 6. 2008. Spolueditor M. Čaplovič. (300 rkp. s.);
– vedecká a jazyková korektúra príspevkov, výber fotografií – zborník Štefan
JURECH. 300 rkp. s.;
– jazyková redakcia publikácie ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko
1947– 1954. 330 s., technická redakcia; zostavenie menného registra, 5 s.;
– korektúry po zalomení zborníka: ŠTEFAN JURECH 1898 – 1945. 152 tlačených
strán;
– korektúry po zalomení publikácie ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1947 – 1954. 223 tlačených strán;
– preklad operatívnej korešpondencie z anglického jazyka do slovenského jazyka
a opačne, cca 15 s.;
– kompletné tlačové korektúry textu Vojenskej histórie č. 4/ 2007, 1/2008, 2/2008,
3/2008, po zalomení spolu 750 tlačených strán;
– agenda súvisiaca s koordináciou posudzovateľskej činnosti štúdií a materiálov
určených na publikovanie vo Vojenskej histórii č. 1-4 /2008;
– jazyková úprava – odborné stanoviská vedeckých a vedúcich pracovníkov podľa
potreby, korektúra referátov a príspevkov – podľa potreby – cca 300 s.;
– príprava resumé a perexv do časopisu VH č. 1-4 /2008 na preklad do nemeckého a anglického jazyka, 50 rkp. s.;
– spracovanie podkladov pre vyplatenie honorárov prispievateľom do Vojenskej
histórie č. 1/ - 4/2008;
– spracovanie krátkych anotácií k publikačnej tvorbe našich autorov – podklad
na webovú stránku, 7 s.;
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– doplnenie obsahu jednotlivých čísiel VH – na prezentáciu na webovej stránke
ústavu;
– spracovanie anotácie: Segeš, V. a kol:. Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava
: Perfekt, Vojenský historický ústav, 2007, 199 s., 5 rkp. s.;
– spracovanie anotácie: Fenomén holokaustu. Anotácia napísaná na uverejnenie
vo Vojenskej histórii 4/2008. (5 s.);
– spracovanie Obsahu ročníka Vojenskej histórie (7 s.).
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– Neďaleko od Trenčína... zborník príspevkov k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej
Turnej (edičné spracovanie zborníka a jednotlivých príspevkov, technická redakcia
- 270 rkp. s.);
– Posledné protihabsburské povstanie v dátumoch (chronológia udalostí – 5,5 rkp.
s.);
– spracovanie anotácie: Gilovci, Levi a Chana: Osudy jednej rodiny. Bratislava :
Zing Print, 2001, 104 s. (3,5 rkp.);
– spracovanie anotácie: Život ve třetí říši. Praha : Naše vojsko, 2006, 155 s.
(5,5 rkp. s.);
– doplňovanie osobných archívnych materiálov vojenských osobností – zoznamy,
priebežná kompletizácia;
– spracovanie podkladov pre CEZL Národného knižničného centra a pre súborný
katalóg periodík Univerzitnej knižnice;
– distribúcia časopisu Vojenská história č. 4 /07, č. 1/08, 2/08, 3/08 aktualizácia
adresára na rok 2008; distribúcia publikácií: Studená vojna, Neďaleko od Trenčína, Vojenská symbolika, Voj. dejiny Slovenska VI.);
– revízia príručnej knižnice (vypracovanie zoznamu kníh, kontrola fyzického
a evidovaného stavu, dohľadávanie);
– podklady na prípravu web-stránku (zoznam publikačnej tvorby VHÚ od r. 1993,
stručné charakteristiky publ. (23 anotácií), zahraničná publ. tvorba);
– spracovanie anotácie: Cassin-Scott, J. – McBride, A.: Ženy ve válce 1939 1945. Brno : Computer Press, 2008, 148 s. (3 rkp. s.);
– spracovanie anotácie: Kalný, Slavo: Bombardovanie Apolky. Bratislava : Albert
Marenčin PT, 2007, 151 s. (3 rkp. s.);
– účasť na aktualizácii vitrín v priestoroch MO SR.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– DUBÁNEK, M. - LAKOSIL, J. - MINAŘÍK, P.: Utajená obrana železné opony.
Československé opevnění 1945 – 1964. Praha : Mladá fronta, 2008, 213 s.
(recenzia pre časopis Vojenská história), 5 rkp. s.;
– Niekoľko poznámok k použitiu čs. armády proti skupinám UPA v rokoch 1945 1947 (referát na medzinárodnej vedeckej konferencii „Ukrajinská povstalecká
armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu: Banderovci – fakty a legendy“,
Stará Lesná, 9. – 10. 6. 2008, 10 rkp. s.;
– Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945 –
1947 (vedecká štúdia pre časopis Vojenská história), 40 rkp. s.;
– Slovensko vo vojensko-politických a vojenských plánoch spojencov a aliancií
1945 – 1992 (písomný príspevok na konferenciu PFP v Ľubľane, 9 rkp. s.);
– Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945 –
1947. Referát na medzinárodnom vedeckom kolokviu v Nowym Targu (Poľsko)
„Slovensko – poľské vzťahy v rokoch 1939 – 1948“ (18 rkp. s.).
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PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– referát na medzinárodnej konferencii „Únor 1948 v Československu: nástup
komunistické totality a proměny společnosti“ pod názvom Vznik informačných bariér po prevrate roku 1948, prednesený 27. februára 2008 v Prahe, dopracovaný
do štúdie v rozsahu 15 rkp. s., odovzdaný na publikovanie v zborníku pripravovanom ÚSD AV ČR;
– posudok na monografiu PhDr. Slavomíra Michálka, CSc. Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN, (280 rkp. s., posudok 6 rkp. s.);
– posudok na publikáciu autorov HÚ SAV pod vedením PhDr. V. Bystrického
DrSc. Chronológia udalostí roku 1968 (250 rkp. s., posudok 3 rkp. s.).
pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
- spracovanie vedeckého referátu na medzinárodnú vedeckú konferenciu vo Voroneži: БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СЛОВАЦКОЙ АВИАЦИИ НА ЮЖНОМ
УЧАСТКЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА (ноябрь 1942-го – октябрь 1943-ьего года).
(29 s.) (predniesol Dr. Purdek); In: Zborník z konferencie Vojna na Done, RF, Vo
ronež 2008.

II. Operatívne úlohy – expertízy, posudky, stanoviská
PhDr. Igor BAKA, PhD.
– odborné stanovisko VHÚ k žiadosti Ľubomíra Šajbidora k okolnostiam odvlečenia Františka Šajbidora do pracovného tábora v ZSSR, 2 rkp. s.;
– odborné stanovisko VHÚ k žiadosti Františka Trochtu a informácie k vybraným
historickým otázkam, 2 rkp. s.;
– odborné stanovisko k návrhu vytvoriť v objektoch OS SR v Seredi pamätné
miesto holokaustu, 2 rkp. s.;
– posudok na rukopis monografie Michala Milla Hlinkova mládež 1938 – 1945.
(objednávateľ ÚPN), 6 rkp. s.;
– posudok na rukopis monografie Dušana Segeša: Dvojkríž v siločiarach bieleho
orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny (objednávateľ vydavateľstvo VEDA), 6 rkp. s.;
posudok na materiálovú štúdiu P. Šumichrasta Slovenské letectvo v poľskej vojne
(september 1939) pre Vojenskú históriu, 1 rkp. s.;
– odborné stanovisko Vojenského historického ústavu k žiadosti o spoluprácu
vo veci pani PhDr. Margity Jiráskovej, rodenej Karchňákovej a pána Jána Dunku,
1 rkp. s.;
– odborné stanovisko Vojenského historického ústavu k žiadosti o spoluprácu
vo veci pána Ľudovíta Lacka, 1 rkp. s.;
– odborné stanovisko Vojenského historického ústavu k žiadosti o poskytnutie informácií a materiálov pána Marca Bartuschku, 1. rkp. s.;
– posudok na rukopis monografie Petra Sokoloviča: Hlinkova garda 1938 -1945,
5 rkp. strán;
– posudok na rukopis štúdie Vojtecha Karpátyho: Strana šípových krížov
v Košiciach (1939 – 1945) pre časopis Pamäť národa, 2 rkp. s.;
– posudok na rukopis štúdie Petra Sokoloviča: Proti Židom pre časopis Pamäť
národa, 2 rkp. s.;
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– posudok na rukopis štúdie Dušana Segeša: Vzťahy Slovákov a Čechov
v západnom vojenskom odboji a postoje poľskej exilovej vlády v rokoch 1939 1943. 2 rkp. s.;
– posudok na rukopis štúdie Dušana Segeša: Memorandum slovenských vojakov
1. Československej samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii pre poľského
ministra národnej obrany z roku 1943, 2 rkp. s.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– posudok na štúdiu Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy
a Spiša v rokoch 1945 - 1947. (Autor – PhDr. Jan Štaigl, CSc.,), 4 s.;
– posudok na materiál Slovenské letectvo v poľskej vojne (september 1939).
(Autor – PhDr. Peter Šumichrast, PhD.) 5 s.;
– posudok na publikáciu Denník Ludvíka Svobodu 1939 – 1942. (Autor PhDr. Zoe
Klusáková Svobodová a kol.) 14 s.;
– posudok na štúdiu Prípravy na budovanie obrany na severovýchodnom Slovensku (január – máj 1944). (Autor PhDr. H. Pažúrová, CSc., pre M SNP BB) 11 s.;
– posudok na štúdiu Pohľad nemeckých vojenských orgánov na účasť Slovenskej
republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR. (Autor PhDr. Igor Baka, PhD.), 6 s.;
– posudok na text rukopisu publikácie Generál Rudolf Viest (autor - Ján Stanislav
a Milan Gajdoš - M SNP BB). 12 s.;
– posudok na materiál Slovenské Savoie Marchetti SM-84 bis v dokumentoch
(1943 – 1944). 1. časť. (Autor PhDr. Peter Šumichrast, PhD.), 4 s.;
– posudok na propagačný materiál VHM Piešťany. (Autor Ing. Miroslav Mihálik).
4 s.;
– posudok na návrh štandardného grantového projektu pre Grantovú agentúru
Českej republiky. Navrhovateľ Mgr. Zdenko Maršálek – téma: Čs. pozemné vojsko
vo Francúzsku v r. 1939. 11 s.;
– posudok na návrh mapy Karpatsko-duklianska operácia (MO Svidník), 2 s.;
– stanovisko k návrhu dohody o spolupráci medzi Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Ministerstvom obrany SR. (z úrovne R VHÚ) 1 s.;
– stanovisko k žiadosti vojnového veterána Ruskej federácie. (z úrovne RVHÚ
pre MO SR – odbor vojenskej diplomacie a zahraničných pracovísk) 3 s.;
– stanovisko k žiadosti o poskytnutie informácií o obci Zubrzyca Dolna. (z úrovne
R VHÚ pre Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR) 1,5 s.;
– informácie o oslobodzovacích bojoch na strednom Slovensku v r. 1945. (odpoveď na žiadosť Juraja Valentu z úrovne R VHÚ) 3 s.;
– stanovisko k žiadosti o vypracovanie textu k turistickému sprievodcovi po Ceste
hrdinov SNP. (odpoveď žiadateľovi p. Gustávovi Považanovi z úrovne R VHÚ) 1
s.;
– stanovisko k návrhu p. Machalu (návrh osláv Dňa OS SR). (stanovisko pre
KaMO SR z úrovne R VHÚ) 2 s.;
– stanovisko k žiadosti OV SZPB v Ružomberku vo veci pamätnej tabule venovanej Msgr. ThDr. Jánovi Ferenčíkovi. (z úrovne R VHÚ), 1,5 s.;
– návrh možných seminárov k významným vojenským osobnostiam v r. 20092010. 1 s.
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– spracovanie oponentského posudku pre UMB Banská Bystrica na dizertačnú
prácu M. Uhrina: II. slovenská partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika (posúdených 181 s. + prílohy), posudok 7,7 s.;
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– spracovanie posudku na príspevok P. Chorváta do časopisu Vojenská história:
Z denníka 2. batérie hipomobilného delostreleckého oddielu 2/1 Jozefa Bema.
(posúdených 7,5 s.), posudok 1 s.;
– spracovanie podkladu k histórii topoľčianskej posádky: Topoľčianska posádka
v roku 1944, 2,7 s.;
– podklad Francúzski občania v SNP pre R OVHV, 1 s.;
– odpoveď na list 854/2007 (Filip) ohľadom histórie oslobodenia Vyhní, 1 s.;
– odpoveď na príspevok M. Pavúka o oslobodení Vyhní (opravy v texte);
– odpoveď na list 78/2008 (Kalný) o Dr. Kochovi, 1 s.;
– spracovanie prejavu na otvorenie výstavy „Z vojnového fotoalbumu letca RAF“
2 s.;
– spracovanie posudku na štúdiu O. Vaněka: Tretí prápor 2. čs. paradesantnej
brigády;
– spracovanie posudku na príspevok Dušana Segeša: Slovenská otázka v čs.
vojenských jednotkách na Západe v prvej fáze 2. svetovej vojny očami Poliakov –
40 s. textu, posudok 2 s.;
– spracovanie posudku na príspevok Dušana Segeša: Memorandum slovenských
vojakov 1. čs. samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii pre poľského ministra národnej obrany v roku 1943 – 2,5 s. posudku;
– spracovanie posudku na štúdiu Pavla Mičianika: 2. pešia divízia v priestore
Minska 4 s. posudku;
– spracovanie posudku na štúdiu Pavla Mičianika: Improvizovaný pancierový vlak
Zaisťovacej divízie „Orol“ – 2,5 s. posudku.
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– spracovanie „Ročného podnikového výkazu o výskume a vývoji VV P 6-01
za rok 2007 VHÚ v Bratislave“ z úrovne R VHÚ (Č. p.: VHÚ-154/2008) adresovaného Štatistickému úradu SR, Pracovisko ŠÚ SR v Žiline (spolu so ZR VHÚ a VFS
VHÚ), 1 rkp. s. + 5 tlačených s.;
– spracovanie posudku na štúdiu Petra Chorváta ”Maďarské kráľovské honvédstvo verzus československé opevnenia – K problémom interakcie“ (41 rkp. s.) pre
časopis Vojenská história, 3 rkp. s.;
– operatívna korešpondencia (január – apríl 2008) súvisiaca s účasťou na 8. medzinárodnej konferencii PfP v Slovinsku pod názvom „„Experience of War“, cca 5
rkp. s.;
– spracovanie informácie pre poradcu ministra obrany SR (Č. p.: VHÚ-378/2008)
vo veci umiestnenia sochy Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, v spolupráci
s Dr. Purdekom, 29. 4. 2008, 3 rkp. s.;
– spracovanie stanoviska z úrovne R-VHÚ (Č. p.: VHÚ-377/2008) pre riaditeľa
Kod KaMO (KaMO-20-32/2008), ohľadom spracovania článkov o vzniku, poslaní
a činnosti čs. zahraničného vojska – légií pre časopis Obrana, 0,5 rkp. s.;
– spracovanie podkladového materiálu o Čs. opevnení na Slovensku 1935-1938 –
stručná historická charakteristika na vyžiadanie SAMaV Bratislava – a jeho odoslanie E-mailom 7. 5. 2008 pánovi Petrovi Geisseovi, 8. rkp. s;
– spracovanie posudku na štúdiu Miroslava Michelu ”Maďarská politika a plány
ozbrojenej akcie na Slovensku na jeseň 1920“ (40 rkp. s.) pre časopis Vojenská
história, 3 rkp. s.;
– spracovanie podkladov pre ministra obrany SR z úrovne R VHÚ (na žiadosť
vedúcej oddelenia protokolu MO SR - Č. p.: KaMO-44-22-3/2008), ohľadom histo-
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rických udalostí, ktoré bezprostredne súviseli s odovzdaním bojovej čs. légií 24. 5.
1918 v Ríme (Č. p.: VHÚ-425/2008), 4,5 rkp. s.;
– e-mailová korešpondencia s Dr. Carney, pracovníkom US Army Center of Military History vo Washingtone D.C., vo veci zabezpečenia podkladov o účasti slovenských vojakov v Iraku pre pripravovanú publikáciu o Operácii Iracká sloboda, koordinácia s pridelencom obrany SR v USA, máj - jún 2008, 4 rkp. s.;
– spracovanie recenzného posudku pre Historické štúdie 46. (Ročenka Historického ústavu SAV). Bratislava : Veda, 2008, 410 tlačených s. – 4 rkp. s.
Mgr. Alexander MASKALÍK
– spracovanie referátu Brezno – mesto delostrelcov, prednesenéhou v Brezne
pri príležitosti 70. výročia založenia čs. delostreleckej posádky v meste, 4 rkp. s.
(príspevok bol prednesený);
– odborné stanovisko k listu Bohumíra Havířa ohľadne dislokácie sovietskych
vojenských jednotiek v čase oslobodzovania Svidníka (VHÚ-129/2008), 1 s.;
– odpoveď na postúpený list Bohumíra Havířa (VHÚ – 181/2008), 1 s.;
– odborné stanovisko pre slovenské veľvyslanectvo v Rumunsku, týkajúce sa
účasti rumunských vojsk na oslobodzovaní Slovenska v priebehu druhej svetovej
vojny, 4. rkp. s.;
– odpoveď pani Jelinkovej ohľadne spolupráce Československa a Francúzska
na výstavbe čs. pevnostného systému (VHU-719/2008), 1 s.
Mgr. Marek MEŠKO, M.A., PhD.
– vypracovanie posudku na štúdiu M. Hurbaniča Obrana Konštantínopola počas
avarského útoku roku 626, do časopisu Vojenská história, 2 rkp. s.;
– vypracovanie stanoviska z úrovne riaditeľa VHÚ vo veci žiadosti Ministerstva
Obrany ČR ohľadne nároku p. Ladislava Žiga na finančné odškodnenie; 2 rkp. s.;
– vypracovanie stanoviska z úrovne riaditeľa VHÚ vo veci žiadosti Ministerstva
Obrany ČR vo veci charakteru táborov v Bystrovanoch a Podbrezovej (VHÚ 218/2008), 3 rkp. s.;
– vypracovanie prekladu odpovede p. Tamásovi Rohácsovi do Maďarska
v anglickom jazyku, 1 rkp. s.;
– vypracovanie prekladu programu pracovnej návštevy z Rumunska v dňoch
10. 3. - 13. 3. 2008 do francúzskeho jazyka, 2. rkp. s.;
– vypracovanie prekladu listu z Vojenského múzea v Krakove z anglického do slovenského jazyka, 1 rkp. s.;
– vypracovanie prekladu charakteristiky projektu Spomienka na Miloslava Rastislava Štefánika uchovávaná v archívoch Historickej služby obrany z francúzskeho
do slovenského jazyka, 2 rkp. s.;
– preklad e-mailu od p. Erwana de Cheriseya z anglického do slovenského jazyka, 1. rkp. s.;
– preklad odpovede p. Erwanovi de Cheriseyovi zo slovenského do anglického
jazyka, 1 rkp. s.;
– vypracovanie odpovede pre OVV MO SR z úrovne R VHÚ (VHÚ-417/2008),
1. rkp. s.
– vypracovanie prekladu listu MA Marca Bartuschku pre OVV MO SR z anglického
do slovenského jazyka (prílohy pre odpoveď VHÚ-417/2008), 3 rkp. s.;
– preklad odpovede ZR VHÚ p. Erwanovi de Cheriseyovi zo slovenského do anglického jazyka, 1 rkp. s.;
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– vypracovanie odborného stanoviska z úrovne riaditeľa VHÚ ohľadne pôsobenia
Milana Rastislava Štefánika v zostave francúzskej letky MFS-99 v Kosove
v novembri 1915, 2 rkp. s.;
– vypracovanie listu z úrovne riaditeľa VHÚ pre riaditeľa KaŠTAT MO SR, 1 rkp. s;
- vypracovanie listu z úrovne riaditeľa VHÚ pre generálneho riaditeľa SEOPMVL
MO SR, 1 rkp. s.;
– preklad pozvánky zaslanej organizátormi konferencie „Prvá svetová vojna
a Balkán - po 90-tich rokoch“ z anglického jazyka, 4 rkp. s.;
– preklad odpovede organizátorom konferencie „Prvá svetová vojna a Balkán po 90-tich rokoch“ do anglického jazyka, 1 rkp. s.;
– preklad listu generála Roberta z Paríža zo dňa 27. 11. 2008 do slovenského jazyka, 1 rkp. s.;
– preklad odpovede generálovi Robertovi do Paríža do francúzskeho jazyka,
1 rkp. s.;
– preklad pozvánky zaslanej organizátormi konferencie „Zánik impérií: výzvy bezpečnosti a štátnosť v pohybe“ z anglického jazyka, 3 rkp. s.
Dr. Imrich PURDEK
Podkladové materiály pre ministra obrany SR na rokovanie vlády SR:
– návrh Stanoviska k Uzneseniu vlády SR č. 71/2008 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vojnových
hroboch (č. p.: VHÚ-222/2008, 1 rkp. s.);
– návrh Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty (UV-22378/2008,
september 2008, 1 rkp. s.).
Odborné vojensko-historické stanoviská:
– stanovisko pre náčelníka GŠ Ozbrojených síl SR k historickej genéze vzniku,
využívania a uplatňovania tzv. ŠABLE HONOR, čiže čestnej šable (č. p.: VHÚ52/2008, 2 rkp. s.).
Stanoviská:
– stanovisko pre primátora mesta Liptovský Mikuláš k rekonštrukcii Vojnového
cintorína s pamätníkom v areáli piety Nicovô – na Háji a možné spôsoby získania
finančných prostriedkov (február 2008, 4 rkp. s.);
– stanovisko k listu Igora Šagáta, starostu obce Pohronský Bukovec ohľadom žiadosti, ktorou sa obrátil na ministra obrany SR o poskytnutie finančného príspevku
vo výške 50 000.- Sk na zhotovenie pamätníka – pamätného miesta, kde boli zajatí povstaleckí generáli Ján Golian a Rudolf Viest (č. p.: VHÚ-265/2008, 1 rkp. s.);
– stanovisko k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vojnových hroboch (č. p.: VHÚ-415/2008,
jún 2008, 2 rkp. s.);
− stanovisko pre Západoslovenské múzeum o možnosti zapožičania rezu motora
výtokovej trysky motora A4, (č. p.: VHÚ-345/20008, 1 rkp. s.);
− stanovisko k riešeniu odstránenia pôvodného symbolu – štátneho znaku ČSR
z veliteľskej budovy v Nitre, (č. p.: VHÚ-148/2008, február 2008, 1,5 rkp. s.);
− stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z.
o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (č. p.: VHÚ-247/2008, 2 rkp. s.).
– vojensko-historické stanovisko k návrhom na zmenu vojenského rituálu (VHÚ990/2008, november 2008, 2 rkp. s.);
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– stanovisko k účasti na oslavách 90. výročia vzniku čs. légií, 90. výročia vzniku
Česko-Slovenska a zaslanie podkladových materiálov (VHÚ-816/2008, október
2008, 2,5 rkp. s.);
– stanovisko pre LOT a.s. k používaniu čestného a historického názvu Letiska
Trenčín (VHÚ-818/2008, 1 rkp. s.);
– stanovisko vo veci používania vojenskej symboliky (znaku) SEKO-IMO (VHÚ785/2008, október 2008, 1 rkp.s.);
– stanovisko k návrhu Výnosu Ministerstva obrany SR v rámci vnútrorezortného
pripomienkového konania (VHÚ-615/2008, júl 2008, 2,5 rkp. s.);
– stanovisko (Informácia) pre ministra obrany SR vo veci umiestnenia sochy gen.
M. R. Štefánika v Bratislave a stav riešenia problematiky vybudovania Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave (VHÚ-378/2008, 4 rkp. s.).
Spracovanie požiadaviek, podkladových materiálov:
– na základe požiadavky veliteľa 1. mb Topoľčany spracovanie súhrnnej informácie o histórii posádky Topoľčany (materiály poskytli: Dr. Segeš, pplk. Čaplovič,
Dr. Baka, Dr. Cséfalvay, Dr. Štaigl);
– spracovanie návrhu na vyhlásenie 17. septembra za Deň slovenského vojenského letectva (VHÚ-5/2008, február 2008, 2 rkp. s.);
– spracovanie podkladových materiálov pre KaMO SR týkajúcich sa vývoja
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ich minulosti a súčasnosti (VHÚ-673/2008,
august 2008, 2,5 rkp. s.);
– predloženie požiadaviek Vojenského historického ústavu na polygrafickú výrobu
na rok 2009 (VHÚ-869/2008, október 2008, 2 rkp. s.);
– predloženie biografie plukovníka Jána Lipského pre náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR v súvislosti so zapožičaním čestného názvu prezidentom SR
Topografickému ústavu B. Bystrica (VHÚ-913/2008, október 2008, 2 rkp. s.);
– návrh na rozšírenie Vydavateľskej a producentskej rady ministra obrany SR
a informácia o splnení úlohového listu (VHÚ-785/2008, november 2008, 1 rkp. s.);
– informácia z ôsmeho zasadania Rady pre vojenskú symboliku V SÚMO SR konaného dňa 25. 11. 2008 a návrhy odpovedí NGŠ, GR SEKO-IMO, R VOS, (VHÚ1-74/2008, november 2008, 6 rkp. s.);
– spracovanie návrhu na zapožičanie čestného názvu Topografickému ústavu
B. Bystrica (VHÚ-1-55/2008. október 2008, 1 rkp. s. ).
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– posudok na rigoróznu prácu Mgr. Ľubomíra Maťátka (FiF UK), 2 rkp. s.;
– posudok na rigoróznu prácu Mgr. Milana Mišoviča (FiF UK), 3 rkp. s.;
– podklady pre vystúpenie štátneho tajomníka MO SR na medzinárodnej konferencii k 300. výročiu bitky pri Trenčíne, 2 rkp. s.
Mgr. Mária STANOVÁ
– preklad operatívnej e-mailovej korešpondencie z anglického jazyka do slovenského jazyka, a opačne, cca 20 s.;
– agenda súvisiaca s koordináciou posudzovateľskej činnosti štúdií a materiálov
určených na publikovanie vo Vojenskej histórii č. 1, 2,3, 4 /2008;
– jazyková úprava – odborné stanoviská vedeckých a vedúcich pracovníkov,
vystúpenia z príležitostí rôznych udalostí ako podklad pre nadriadené orgány, korektúra referátov a príspevkov, vnútorné materiály – podľa potreby – cca 300
strán;
– formulácia listov k oficiálnym slávnostným udalostiam, 10 s.
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PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– odborné stanovisko k pripravovanej publikácii „Vojenské útvary vo Zvolene
a okolí“ (pre veliteľa Vzdušných síl OS SR), 1 rkp. s.;
– odborné stanovisko k návrhu na zapožičanie čestného názvu dopravnému leteckému krídlu Vzdušných síl OS SR na letisku v Kuchyni (pre veliteľa Vzdušných síl
OS SR), 1,5 rkp. s.;
– vyjadrenie k návrhu Klubu vojenských vyslúžilcov z Brezna na uskutočnenie
konferencie k 70. výročiu vzniku vojenskej posádky v tomto meste, 1,5 rkp. s.
– posudok na štúdiu M. Dubánka Vloupání sovětských vojáků do bratislavského
pěchotního srubu B-S 13 v roce 1968 (pre redakciu časopisu Vojenská história),
1,5 rkp. s.;
– posudok na štúdiu M. Dubánka Československé pevnostní kanóny v období
po druhé světové válce (pre redakciu časopisu Vojenská história), 1 rkp. s.;
– odborné stanovisko k návrhu na zapožičanie čestného názvu „Generála Jozefa
Marka“ Stredisku riadenia a prevádzky KIS Trenčín (pre veliteľa Spojovacieho veliteľstva OS SR v Trenčíne), 1, 5 rkp. s.;
– odborné stanovisko k návrhu na zapožičanie čestného názvu „Generála Jozefa
Marka“ Stredisku riadenia a prevádzky KIS Trenčín (pre náčelníka kancelárie NGŠ
OS SR), 1, 5 rkp. s.;
– odpoveď na list J. Szomolányho so žiadosťou o informácie k existencii vojenských táborov nútených prác v čs. armáde po februári 1948, 1, 5 rkp. s.;
– posudok na štúdiu M. Štefanského Rokovania o dislokácii sovietskych vojsk
na území Československa (august - október 1968) (pre redakciu časopisu Vojenská história), 3,5 rkp. s.;
– podkladový materiál k odpovedi na žiadosť veliteľa 1. mb v Topoľčanoch
o poskytnutie historických informácií o miestnej vojenskej posádke, 2,5 rkp. s.;
– odborné stanovisko k návrhu na zapožičanie historického názvu vojenskému
útvaru 1101 v Trebišove (pre veliteľa daného útvaru), 2 rkp. s.;
– odpoveď na list J. Vaňu so žiadosťou o informácie o zaraďovaní do vojenských
táborov nútených prác po februári 1948, 2 rkp. s.;
– odborné stanovisko k pripravovanej publikácii „Vojenské útvary vo Zvolene
a okolí“ (pre autorov publikácie), 2 rkp. s.;
– odpoveď na list veliteľa Strediska riadenia a prevádzky KIS v Trenčíne so žiadosťou o zaslanie dokumentov a informácií v súvislosti so zapožičaním čestného
názvu generálmajora Jozefa Marka tomuto útvaru, 1,5 rkp. s.;
– posudok na štúdiu M. Dubánka „4. pevnostný prápor Malacky“ (pre redakciu
časopisu Vojenská história), 1,5 rkp. s.;
– posudok na štúdiu P. Martináka „Korene vojenských táborov nútených prác“
(pre Ústav pamäti národa), 3 rkp. s.;
– odborné stanovisko k návrhu na priznanie historického názvu VÚ 1109
v Michalovciach, 2,5 rkp. s .;
– informácia o plk. Sergejovi Jefremovovi, bývalom príslušníkovi Slovenskej armády 1939 – 1945 (pre prof. PhDr. M. Mušinku, DrSc., Prešov), 1 rkp. s.;
– posudok na štúdiu K. Sorbyho ml. „Britsko-iracká vojna v r. 1941“ (pre redakciu
časopisu Vojenská história), 1 rkp. s.;
– odborné stanovisko k žiadosti Ministerstva kultúry SR o vyjadrenie VHÚ
k návrhu na vyhlásenie Starého mosta v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku,
2 rkp. s.;
– posudok na príspevok M. Kropiláka „Druhý oddiel Prvej partizánskej brigády J.
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V. Stalina“ (pre redakciu časopisu Vojenská história), 1 rkp. s.
pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– posudok na dokument J. Kozolku „Stáž predstaviteľov slovenskej Vysokej
vojennej školy v Nemecku (I./1941).“, (pre redakciu časopisu Vojenská história),
4 rkp. s;
– posudok na štúdiu K. Sorbyho ml. „Britsko-iracká vojna v r. 1941“ (pre redakciu
časopisu Vojenská história), 2 rkp. s.

III. Vystúpenia v médiách, prednášková činnosť

PhDr. Igor BAKA, PhD.
– SRo 1, rozhovor o malej vojne, 27. 3. 2008 (5 min.);
– TA 3, rozhovor o oslobodení Bratislavy, 4. 4. 2008 (58 min.);
– TASR, rozhovor pri príležitosti 63. výročia ukončenia druhej svetovej vojny,
4. 5. 2008 (5 rkp. s.).
PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– STV 1, Ranný magazín, rozhovor o oslobodení Bratislavy, 4. 4. 2008 (8 min.);
– SRo 1, Z prvej ruky, štúdiový rozhovor na tému „Ukončenie druhej svetovej
vojny v Európe“, 8. 5. 2008 (15 min.);
– 25. 8. - rozhovor na tému Bratislava a Povstanie pre TV Bratislava;
– 26.8. - aktívna účasť na besede o SNP v SNM v rámci sprievodných akcií
k výstave „Ako sme žili“ (17. 30 – 19.00 h);
– 27. 8. - rozhovor o SNP pre Karloveskú televíziu (red. pani Manová);
– 28. 8. Krátky rozhovor pre ČT 1 (redaktorka Baková) o SNP, Televízne noviny
28. 8. (6 min., odvysielaná 1 min.);
– 28. 8. – Diskusia o partizánskom hnutí v Poľskom inštitúte (17.00 - 19.00 h)
s M. Lackom [www.sme.sk/c/4052601/traja-najvyssi-oslavovali-snp.html];
– Rádió Pátria (maďarské vysielanie SRo), 29. 8. 2008: 10-minútový telefonický
rozhovor v maďarčine v živom vysielaní Téma dňa o SNP (15.47 – 15.57 h).
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Kontakty, 21. 1. 2008, diskusná relácia
(spolu s doc. Bystrickým, Dr. Purdekom a Dr. Segešom) na tému Nedodelená
„história“, rozhovor s redaktorom M. Minárom, 20,05 hod. (60 min.);
– prednáška „Účasť Slovákov v národnooslobodzovacom boji Srbov (Juhoslovanov) v prvej a druhej svetovej vojne“ na odbornom seminári venovanom „90. výročiu Kragujevackej vzbury“, za účasti PPVL SR, ŠT MO SR a ďalších hostí,
v priestoroch konferenčnej sály mesta Kragujevac (Srbsko) 20. 6. 2008 (20 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, 30. 6. 2008, príspevok „Vo francúzskom Darney pred 90. rokmi zložili vojenskú prísahu 2. pluky čs. légií“, rozhovor
s redaktorom M. Minárom, 14,05 hod. (15 min.);
– Slovenský rozhlas 2 – Regina, relácia Plná poľná, 2. 8. 2008, rozhovor pri príležitosti rekonštrukcie bojov o Hron z roku 1945, Starý Tekov, s redaktorom B. Rošteckým, 18.10 hod. (5 min.);
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– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, 14. 9. 2008, príspevok „Vedenie Vojenského
múzea vo Svidníku trápia krádeže exponátov“, rozhovor s redaktorom M. Černým,
18,00 hod. (5 min.);
– Slovenská televízia, Dvojka, 24. 9. 2008, téma „Magická osmička“ - dokumentárny film „Muži roku 1938“, 20.05 – 20.50 h (6 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Nočná pyramída, 30. 10. 2008, diskusná relácia z Martina (spolu s Dr. E. Králikovou a Dr. P. Sabovom), na tému
„90. výročie vzniku ČSR, Martinskej deklarácie“ a s ústredným mottom „..bez légií
by nevznikol samostatný štát...“, s redaktorom M. Minárom 22.30 – 23.55 h (85
min.);
– Slovenská televízia, Jednotka, relácia Správy STV, 6. 11. 2008, príspevok „Skalica oslavuje“, rozhovor s redaktorom J. Petrovičom, 19,30 h (2 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, 7. 11. 2008, príspevok „V Skalici si pripomenuli 90. výročie vzniku Československa“, rozhovor s redaktorom B. Rošteckým,
15,05 h (10 min.);
– Slovenský rozhlas 2 – Regina, relácia Plná poľná, 8. 11. 2008, rozhovor pri príležitosti 90. výročia vzniku ČSR a príchodu Dočasnej vlády do Skalice“, 18.10 h
(5 min.);
– STS Markíza, relácia Televízne noviny, 9. 11. 2008, rozhovor o Nyilašiovských
excesoch v Košiciach pred príchodom frontu v januári 1945 (2 min.);
– Slovenský rozhlas 2 – Regina, 3. 12. 2008, príspevok „V Banskej Bystrici predstavili projekt Kto bol kto v dejinách Slovenska“, rozhovor s redaktorkou J. Mikovínyovou, 12.00 – 12.05 h (5 min.).
Dr. Imrich PURDEK
– SRo 1, relácia „Kontakty“ – Nedodedená história, 21. 1. 2008 (60 min.);
– prednáška „Využívanie národných a vojenských tradícií v Ozbrojených silách
SR“ pre GŠ OS SR, 22. 4. 2008 (120 min.);
– SRo 1, relácia „Kontakty“ – Revolučné roky 1848 – 1849 a deň Ozbrojených síl
SR, 10. 9. 2008 (60 min.);
– SRo 1, relácia „Nočná pyramída“ – Ozbrojené sily SR, história súčasnosť,
20. 9. 2008 (90 min.);
– SRo 1,„Kontakty“ – Aká je spolupráca slovenských a maďarských vojakov?
3. 12. 2008, (60 min.).
PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– SRo 1, relácia „Kontakty“ - Nedodedená história, 21. 1. 2008 (15 min.);
– SRo 1, relácia „Kontakty“ - Význam tradícií v OS SR a v spoločnosti, 29. 2. 2008
(30 min.);
– prednáška Fenomén vojny v dejinách pre doktorandov na HÚ SAV, 28. 2. 2008
(120 min.);
– prednáška Vojenské dejiny Slovenska a zdroje tradícií v Ozbrojených silách SR
pre GŠ OS SR, 22. 4. 2008 (120 min.);
– SRo 1, relácia „Nočná pyramída“ – Medzníky vojenských dejín Slovenska,
26. 7. 2008 (90 min.);
– STV 1, dokumentárny film „Osudové osmičky“, 21. 8. 2008 (15 min.);
– SRo 1, relácia „Nočná pyramída“ – Povstania v dejinách Slovenska, 29. 8. 2008
(90 min.);
– SRo 1, relácia „Kontakty“ – Revolučné roky 1848 – 1849 a deň Ozbrojených síl
SR, 10. 9. 2008 (60 min.);
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– prednáška a beseda Slovensko a rok 1968, 14. 10. 2008 v Tekovskom múzeu
v Leviciach (60 min.);
– prednášky z predmetu Pramene k dejinám štátu a práva pre doktorandov
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (letný semester šk. r. 2007/08);
– prednášky z predmetu Pramene k dejinám štátu a práva pre študentov na FiF
Univerzity Komenského v Bratislave (zimný semester šk. r. 2008/09).
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– SRo 1, relácia „Kontakty“, beseda o februárovom prevrate, 25. 2. 2008 (20 min.);
– TA3, rozhovor k medzinárodným aspektom roku 1968, 19. 1. 2008 (8 min.);
– TA3, rozhovor na tému studená vojna, 8. 5. 2008 (8 min.);
– prednáška „Vojenská intervencia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v roku
1968“, MO SR pre Zduženie vojenskej obrody Slovenska, 6. 6. 2008;
- SRo 1, 18. 11. 2008, Nočná pyramída s M. Minárom na tému Studená vojna,
rozhovor a odpovede na otázky poslucháčov na tému Studená vojna, od 22.30
do 24.00 h.;
– SRo 1, 21. 8. 2008, Rozhovor s redaktorkou E. Sládkovou o Auguste 1968,
10.min.;
– SRo – international – zahraničné vysielanie, štyri rozhovory o udalostiach roku
1968 odvysielane v dňoch 19. - 21. 8. 2008;
- SRo Rádio Regina, 21. 8. 2001, Rozhovor s redaktorkou E. Sládkovou
o vojenskej intervencii v auguste 1968, 10. min.;
– TA3, 20. 8. 2008, Rozhovor 8 min. Téma Vojenské aspekty augusta 1968;
– STV 1, 1. 8. 2008, Čierna nad Tisou v roku 1968: Schôdzka najvyšších predstaviteľov ČSSR a ZSSR, Správy, 2.min.;
– prednáška „Spory s Moskvou v roku 1968“ Liberec, 21. 8. 2008, pre stredoškolských profesorov dejepisu ČR a SR v rámci česko-slovenskej komisie historikov;
– prednáška „Pravdivo o roku 1968“ 11.12.2008 pre učiteľov a poslucháčov
Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

IV. Odborné úlohy v oblasti knižničnej činnosti

Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
- zabezpečenie časopiseckej agendy (objednávky periodickej tlače, evidencia,
urgencie, platobné príkazy k faktúram, kompletizácia);
- doplňovanie knižničného fondu (prieskum vydavateľskej produkcie a knižného
trhu, spracovanie návrhu zoznamu knižných titulov a ich nákup do vedeckej knižnice, zabezpečenie odborných zborníkov, časopisov, prípadne inej literatúry formou výmeny a daru);
- spracovanie novozískaných knižničných jednotiek: (evidencia v prírastkových
zoznamoch, katalogizácia v elektronickom katalógu, spracovanie lístkov pre klasický lístkový katalóg a ich zatriedenie;
- evidencia vypožičanej literatúry a jej zatriedenie;
- vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov na nákup kníh a časopisov
z príslušnej RP a vyčíslenie majetku knižnice VHÚ (stav k 31. 3., 30. 6., 30. 9.,
31. 12. 2008).

K Vyhodnoteniu splnenia úloh v oblasti vedy a výskumu za rok 2008 je záro-
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veň spracovaná Publikačná činnosť pracovníkov VHÚ za rok 2008 (pozri príloha),
ako aj v tabuľkovej forme Súhrnný prehľad spracovateľskej, publikačnej, prednáškovej a inej vedeckej odbornej činnosti za rok 2008 (pozri príloha).

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV VHÚ
ZA ROK 2008
Knižné publikácie (monografie):
BYSTRICKÝ, J. – ČAPLOVIČ, M. – PURDEK, I. – ŠTAIGL, J.: Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť. 90 rokov: 1918 – 2008. Druhé, doplnené
vydanie : Armed Forces of the Slovac Republic. Past and Present.
90
Years: 1918 – 2008. Second extended edition. Bratislava : Magnet Press Slovakia,
2008, 238 s.
CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska V. zväzok 1939 – 1945. / Spoluautori: BAKA, I. – KATREBA, Z. – KLUBERT, T. – KORČEK, J. – ŠIMUNIČ, Pavol – ŠTEFANSKÝ, V. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 285 s.;
ŠTEFANSKÝ, M.: Studená vojna. Slovensko 1946 – 1954. Bratislava : Vojenský
historický ústav, 2008, 223 s.
Spoluautorstvo na knižných publikáciách:
BAKA, I. (spoluautor): CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské dejiny Slovenska V. zväzok 1939 – 1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 285 s. (kap. I./3., s.
14-51; kap. II./3., s. 100-107; kap. III./3., s. 138-154.
CSÉFALVAY, F. (ved. aut. kol. a spoluautor): CSÉFALVAY, F. a kol.: Vojenské
dejiny Slovenska V. zväzok 1939 – 1945. Bratislava : Magnet Press Slovakia,
2008, 285 s. (kap. I./5., s. 56-68; kap. II./4.-5., s. 108-116; kap. III./2, s. 127-137;
kap. III./4.-5., s. 155-171; kap. IV./1.-3., s. 172-192; kap. V./2., s. 221-227; kap.
V./4., s. 244-249.
PURDEK, I. (ved. aut. kol. a spoluautor): PURDEK, I. – LICHNER, J. –
NIŽŇASKÝ, J. – ŠMIDA, M. – VITKO, P.: V službách vlasti, demokracie a mieru.
15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky 1993 – 2008 : In the Service
of Country, Demokracy and Peace. 15 Yers of Slovak Armed Forces 1993 – 2008.
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 304 s. (kap. I., s. 8-43; kap. V., s. 186217; spoluautor obr. príl. s. 268-301.)
Vedecké štúdie, dokumenty a materiály, odborné state
BAKA, I.: Bezpečnostné orgány ako prostriedok zostrených perzekúcií proti potenciálnym a skutočným odporcom režimu SR v roku 1939. In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 21. 4. –
23. 4. 2008. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 33-54.
BAKA, I.: Postavenie Židov vo vzťahu k brannej moci na Slovensku v rokoch 1939
– 1941 (do vzniku VI. robotného práporu). In: Fenomén holokaustu. Ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky: Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27. – 28. marca 2008 pod záštitou podpredsedu vlády SR
pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Bratislava : Úrad vlády SR, s. 82-93.
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BAKA, I.: Postavenie Židov vo vzťahu k brannej moci na Slovensku v rokoch 1939
– 1941 (do vzniku VI. robotného práporu). In: Acta Judaica Slovaca 14. Bratislava
: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2008, s. 58-75.;
BAKA, I.: Maďarská agresia na východné Slovensko v marci 1939. In: Viedenská
arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti. Zborník príspevkov z konferencie
konanej 10. novembra 2008. / Ed.: Šmihula, Daniel. Bratislava : Úrad vlády SR,
2008, s. 150-157.
BAKA, I.: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu
nemeckých vojenských orgánov. In: Vojenská história, roč. 12, 2008, č. 3, s. 4765.
BYSTRICKÝ, J.: Golian a vojenský plán povstania. In: Zborník Múzea SNP. Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia
Jána Goliana, B. Bystrica 31. 10. 2006. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2008,
s. 61-81.
BYSTRICKÝ, J.: Plukovník gšt. (od 1.1.1943 generál II . triedy) Štefan Jurech
na východnom fronte (september 1942 – september 1943). In: Štefan Jurech
(1898 – 1945). Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha uskutočneného dňa 24. júna 2008 v priestoroch
VPS OS SR v Trenčíne. / Eds.: Čaplovič, M. – Stanová, M. Bratislava : Vojenský
historický ústav, 2008, s. 31-59.
CSÉFALVAY, F.: Ján Golian v slovenskej armáde v rokoch 1939 – 1943. In: Zborník Múzea SNP. Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára
k 100. výročiu narodenia Jána Goliana, B. Bystrica 31. 10. 2006. Banská Bystrica :
Múzeum SNP, 2008, s. 25-35.
ČAPLOVIČ, M.: Čs. branná moc po Mníchove: náčrt problematiky (október 1938 –
marec 1939). In: Viedenská arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti. Zborník
príspevkov z konferencie konanej 10. novembra 2008. / Ed.: Šmihula, Daniel. Bratislava : Úrad vlády SR, 2008, s. 48-61.
ČAPLOVIČ, M.: Ján Golian v československej brannej moci 1925 – 1938.
In: Zborník Múzea SNP. Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana, B. Bystrica 31. 10. 2006. Banská
Bystrica : Múzeum SNP, 2008, s. 19-23.
ČAPLOVIČ, M. – STANOVÁ, M.: Preparations for Defence of Czechoslovakia
on the Eve of the Second World War, 1933 – 1938. In: Strategic Plannig for War.
7th Annual Meeting of the Military History Working Group, RMC, Kingston, Ontario,
Canada. / Eds.: Kladnik, Tomaž – Marković, Zvezdan. Ljubljane : General Staff
of Slovenian Army, 2008, s. 74-84.
ČAPLOVIČ, M.: Slovo na záver. In: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica
k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – Bratislava : Obec
Trenčianska Turná – VHÚ Bratislava, 2008, s. 252-254.
ČAPLOVIČ, M.: Štefan Jurech v službách čs. brannej moci 1918 – 1939. In: Štefan Jurech (1898 – 1945). Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha uskutočneného dňa 24. júna 2008
v priestoroch VPS OS SR v Trenčíne. / Eds.: Čaplovič, M. – Stanová, M. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2008, s. 12-25.
MEŠKO, M.: Byzantská ríša v rokoch 1025 – 1081. In: Byzantinoslovaca, 2, 2008,
s. 20-39.
MEŠKO, M.: Niektoré technické aspekty obliehania a dobytia Konštantínopolu
križiakmi (1203 – 1204). In: Vojenská história, roč. 12, 2008, č. 2, s. 3-27.
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PURDEK, I.: Nové aspekty vývoja vojenskej symboliky po roku 2004. In: Vojenská
história, roč. 12, 2008, č. 4, s. 137-159.
PURDEK, I.: Odkaz generála Štefana Jurecha v národných a vojenských tradíciách Ozbrojených síl Slovenskej republiky. In: Štefan Jurech (1898 – 1945).
Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha uskutočneného dňa 24. 6. 2008 v priestoroch VPS OS SR
v Trenčíne. / Eds.: Čaplovič, M. – Stanová, M. Bratislava : Vojenský historický
ústav, 2008, s. 69-80.
SEGEŠ, V.: Hlavné črty vojenstva v období protihabsburských povstaní. In: Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí : Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlıdsésére a 17. században. Prešov : Universum, 2008, s. 95-107.
SEGEŠ, V.: Ilustrovaná vojenská príručka z roku 1700. In: Vojenská osveta. Spoločenskovedné semináre, roč. 5, 2008, č. 2, s. 79-95.
SEGEŠ, V.: Matthias Corvinus. Feldherr und militärischer Gesetzgeber. In: Matthias Corvinus and his Time. Cluj-Napoca, Klausenburg, 23rd – 26th of October
2008. Cluj-Napoca : IDC Press, 2008, s. 185-187.
SEGEŠ, V.: Medzi pólmi hrdinu a antihrdinu – nevšedný príbeh Ladislava Berčéniho. In: Memorialis – historický spis slovenských stolíc. Zborník prác
z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 300. výročia
tragických udalostí na počesť turčianskych martýrov M. Rakovského a K. Okoličániho 7. - 8. 6. 2007 v Martine. Martin : SNK, 2008, s. 93-97.
SEGEŠ, V.: Vojenstvo v storočí ťaživého nepokoja. In: Neďaleko od Trenčína...
Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – Bratislava : Obec Trenč. Turná – VHÚ Bratislava, 2008, s. 11-29.
ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša
v rokoch 1945 – 1947. In: Vojenská história, roč. 12, 2008, č. 2, s. 84-107.
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– Slovenská televízia, Jednotka, relácia Ranný magazín, 4. 4. 2008, rozhovor
o oslobodení Bratislavy (8 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Z prvej ruky, 8. 5. 2008, štúdiový
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– TV Bratislava, 25. 8. 2008, rozhovor na tému Bratislava a Slovenské národné
povstanie povstanie (20 min.);
– aktívna účasť na besede o Slovenskom národnom povstaní v SNM v rámci
sprievodných akcií k výstave „Ako sme žili“, 26. 8. 2008 (90 min.);
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povstanie“, telefonický vstup v maďarčine (10 min.).
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
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– aktívna účasť na besede o tradíciách slovenských legionárov a ich nositeľoch
v SNM v rámci sprievodných akcií k výstave „Ako sme žili“, 18. 3. 2008 (90 min.);
– prednáška „Účasť Slovákov v národnooslobodzovacom boji Srbov (Juhoslovanov) v prvej a druhej svetovej vojne“ na odbornom seminári venovanom „90. výročiu Kragujevackej vzbury“, za účasti PPVL SR, ŠT MO SR a ďalších hostí,
v priestoroch konferenčnej sály mesta Kragujevac (Srbsko) 20. 6. 2008 (20 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, 30. 6. 2008, príspevok „Vo francúzskom
Darney pred 90. rokmi zložili vojenskú prísahu 2. pluky čs. légií“, rozhovor
s redaktorom M. Minárom, (15 min.);
– Slovenský rozhlas 2 – Regina, relácia Plná poľná, 2. 8. 2008, rozhovor pri príležitosti rekonštrukcie bojov o Hron z roku 1945, Starý Tekov, s redaktorom
B. Rošteckým, (5 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, 14. 9. 2008, príspevok „Vedenie Vojenského
múzea vo Svidníku trápia krádeže exponátov“, rozhovor s redaktorom M. Černým,
(5 min.);
– Slovenská televízia, Dvojka, 24. 9. 2008, téma „Magická osmička“ - dokumentárny film „Muži roku 1938“, (6 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Nočná pyramída, 30. 10. 2008,
diskusná relácia z Martina (spolu s Dr. E. Králikovou a Dr. P. Sabovom), na tému
„90. výročie vzniku ČSR, Martinskej deklarácie“ a s ústredným mottom ... bez légií
by nevznikol samostatný štát...“, s redaktorom M. Minárom (85 min.);
– Slovenská televízia, Jednotka, relácia Správy STV, 6. 11. 2008, príspevok „Skalica oslavuje“, rozhovor s redaktorom J. Petrovičom (2 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, 7. 11. 2008, príspevok „V Skalici si pripomenuli 90. výročie vzniku Československa“, rozhovor s redaktorom B. Rošteckým
(10 min.);
– Slovenský rozhlas 2 – Regina, relácia Plná poľná, 8. 11. 2008, rozhovor
pri príležitosti 90. výročia vzniku ČSR a príchodu Dočasnej vlády do Skalice“
(5 min.);
– STS Markíza, relácia Televízne noviny, 9. 11. 2008, rozhovor o Nyilašiovských
excesoch v Košiciach pred príchodom frontu v januári 1945 (2 min.);
– Slovenský rozhlas 2 – Regina, 3. 12. 2008, príspevok „V Banskej Bystrici predstavili projekt Kto bol kto v dejinách Slovenska“, rozhovor s redaktorkou J. Mikovíniovou (5 min.).
Ing. Martin GABČO
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Dr. Imrich PURDEK
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Kontakty, 21. 1. 2008, diskusná téma
„Nedodedená história“, rozhovor s redaktorom M. Minárom (60 min.);
– prednáška „Využívanie národných a vojenských tradícií v OS SR“ pre GŠ OS
SR, 22. 4. 2008 (120 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Kontakty, 10. 9. 2008, diskusná téma
„Revolučné roky 1848 – 1849 a Deň Ozbrojených síl SR“ s redaktorom M. Minárom (60 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Nočná pyramída, 20. 9. 2008, diskusia
na tému „Ozbrojené sily SR, história súčasnosť“ s redaktorom M. Minárom
(90 min.);
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v Snine (45 min.);
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Svidník (45 min.);
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PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
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– prednáška „Fenomén vojny v dejinách“ pre doktorandov na HÚ SAV, 28. 2. 2008
(120 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Kontakty, 29. 2. 2008, diskusná téma
„Význam tradícií v Ozbrojených silách SR a v spoločnosti“ s redaktorom M. Minárom (30 min.);
– prednáška „Vojenské dejiny Slovenska a zdroje tradícií v Ozbrojených silách
SR“ pre GŠ OS SR, 22. 4. 2008 (120 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Nočná pyramída, 26. 7. 2008, diskusia
na tému „Medzníky vojenských dejín Slovenska“ s redaktorom M. Minárom
(90 min.);
– Slovenská televízia, Jednotka, 21. 8. 2008, dokumentárny film „Osudové osmičky“ (15 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Nočná pyramída, 29. 8. 2008, diskusia
na tému „Povstania v dejinách Slovenska“ s redaktorom M. Minárom (90 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Kontakty, 10. 9. 2008, diskusná téma
„Revolučné roky 1848 – 1849 a deň Ozbrojených síl SR“ s redaktorom M. Minárom (60 min.);
– prednáška a beseda „Slovensko a rok 1968“, v Tekovskom múzeu v Leviciach,
14. 10. 2008 (60 min.);
– prednášky z predmetu „Pramene k dejinám štátu a práva“ pre doktorandov
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (letný semester šk. r. 2007/08);
– prednášky z predmetu „Pramene k dejinám štátu a práva“ pre študentov na FiF
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Univerzity Komenského v Bratislave (zimný semester šk.r. 2008/09).
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– Spravodajská televízia TA3, 19. 1. 2008, rozhovor k medzinárodným aspektom
roku 1968 s redaktorom M. Linhartom (8 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Kontakty, 25. 2. 2008, diskusná téma
„Februárový prevrat“ s redaktorkou L. Mrázovou (20 min.);
– Spravodajská televízia TA3, 8. 5. 2008, rozhovor na tému „Studená vojna“
(8 min.) s redaktorom P. Bielikom (10 min.);
– prednáška „Vojenská intervencia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v roku
1968“, MO SR pre Zduženie vojenskej obrody Slovenska, 6. 6. 2008 (60 min.);
– Slovenská televízia, Jednotka – Správy STV, 1. 8. 2008, príspevok „Čierna
nad Tisou v roku 1968 : schôdzka najvyšších predstaviteľov ČSSR a ZSSR“
(2 min.);
– TASR, 18. 8. 2008, rozhovor na tému „Vojenská intervencia do Československa
a jej dôsledky“ s redaktorom P. Buzym (15 min.);
– Spravodajská televízia TA3, 20. 8. 2008, rozhovor na tému „Vojenské aspekty
augusta 1968“ s redaktorom M. Linhartom (8 min.);
– Slovenský rozhlas 2 – Regina, 21. 8. 2008, rozhovor na tému „Vojenská intervencia v auguste 1968“ s redaktorkou E. Sládkovou (10 min.);
– Slovenský rozhlas – zahraničné vysielanie, 19. – 21. 8. 2008, štyri rozhovory
o udalostiach v roku 1968 s redaktorom J. Brožíkom (40 min.);
– prednáška „Spory s Moskvou v roku 1968“ pre stredoškolských profesorov dejepisu ČR a SR v rámci Česko-slovenskej komisie historikov v Liberci, 21. 8. 2008
(60 min.);
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Nočná pyramída, 18. 11. 2008, diskusia na tému „Studená vojna“ s redaktorom M. Minárom (90 min.);
– prednáška „Pravdivo o roku 1968“ pre učiteľov a poslucháčov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave, 11. 12. 2008
(60 min.).
Anton ŠČASNOVIČ
– beseda „Slováci na bojiskách 1. svetovej vojny“, v rámci otvorenia výstavy
v KMC Trenčín (40 min.);
– beseda „Technika VHM z pohľadu modelára“, pre Klub plastikových modelárov
pri KMC Trenčín (40 min.);
– beseda „Motocykle v čs. armáde v rokoch 1945 – 1992“, pre študentov stredných škôl Piešťanského okresu v rámci Dňa ozbrojených síl SR (40 min.).
pplk. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– Slovenský rozhlas 1 – Slovensko, relácia Plná poľná, 13. 6. 2008, rozhovor
o účasti slovenských vojakov na bojiskách 2. svetovej vojny s redaktorom
B. Rošteckým, úvodný vstup k filmu Tobruk, (5 min.);
– výstava „Z vojnového fotoalbumu letca RAF genmjr. Ivana Schwarza, príprava
textovej časti výstavy, 9. 5.-16.5. 2008, Univerzitná knižnica Bratislava.
Dr. Bc. Peter TURZA
– prednáška „Stredné a ťažké tanky nemeckého pôvodu vo výzbroji čs. armády
v rokoch 1945 – 1960“, pre príslušníkov AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši (40 min.);
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– prednáška „História a vývoj dokumentovania vojenstva na Slovensku v rokoch
1918 – 1948“, pre účastníkov výstavy Agrokomplex Nitra 2008 (40 min.);
– prednáška „Výstavba čs. delostrelectva v rokoch 1918 – 1949“, pre členov Klubu
vojenských dôchodcov z Topoľčian (40 min.).
Anna VAŇKOVÁ
– beseda „63. výročie ukončenia 2. svetovej vojny“, pre ZŠ v Novej Polianke
a Havaji (45 min.).

SÚHRNNÝ PREHĽAD
SPRACOVATEĽSKEJ, PUBLIKAČNEJ, PREDNÁŠKOVEJ A INEJ
VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI VHÚ ZA ROK 2008
P. č.

Druh vedecko-výskumnej
a odbornej činnosti

Počet

rkps,
resp. minúty

1.

Knižné publikácie (monografie)

3

746 rkp. s.

2.

Spoluautorstvo na knižných publikáciách

6

291 rkp. s.

3.

Vedecké štúdie, odborné state a recenzie

33

610 rkp. s.

(z toho v zahraničí)

5

64,5 rkp. s.

Vedecké referáty a koreferáty

34

420 rkp. s.

(z toho v zahraničí)

11

179 rkp. s.

25

263 rkp. s.

38

42,5 h

18

123 min.

4.

5.

6.

7.

Populárno-vedné a publicistické články
Prednášky a besedy

Vystúpenia v televízii

8.

Vystúpenia v rozhlase

30

1003 min.

9.

Rozhovor pre tlač

18

117 rkp. s.

10.

Zostavovateľská činnosť, ved. apretácia textov

8

2530 rkp. s.

11.

Anotácie, Správy

9

46 rkp. s.

12.

Podkladové materiály, expertízy,
posudky a pod.

162

557 rkp. s.
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VÝSTUPY PRACOVNÍKOV VHÚ
ZA ROK 2008
Vedecko-výskumné výstupy

Počet

Monografie

3

Vedecké štúdie, odborné state a recenzie

24

Kolektívne publikácie – spoluautorstvo

4

Prednášky a besedy

38

Populárno-vedecké a publicistické články

25

Počet vydaných čísiel Informačného spravodaja

4

Vedecké zborníky VHÚ

2

Vedecké konferencie (sympózia) VHÚ

4

Časopis Vojenská história

4

Anotácie, Správy

9

Televízne a rozhlasové vystúpenia

52

Účasť na zahr. konferenciách a sympóziách

11

Účasť na domácich konferenciách a sympóziách

14

59

► ARCHÍVNA ČINNOSŤ
Vojenský historický archív (ďalej „VHA“) v roku 2008 plnil v súlade so svojou
odbornou pôsobnosťou nasledovné odborne úlohy.
Úloha: Predarchívna starostlivosť a odborný dohľad nad vyraďovacím konaním v rámci v rezortu MO SR.

Plnenie: VHA v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vykonával odborný dohľad nad vyraďovacím konaním registratúrnych
záznamov vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre Trnava, ako aj vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS SR. K jednotlivým návrhom na vyradenie registratúrnych záznamov spracoval odborné posudky. Celý proces vyraďovania podliehal súhlasu odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR.
V roku 2008 bolo spracovaných :
a) 282 odborných posudkov k návrhom na vyradenie registratúrnych
záznamov - Ing. M. Ondruš.
b) 296 rozhodnutí o vyradení registratúrnych záznamov, resp. odborných
posudkov k návrhom na vyradenie registratúrnych záznamov Mgr. P. Kralčák
c) 22 odborných posudkov k návrhom na vyradenie registratúrnych
záznamov (vojenských predpisov) - A. Gajdáčová
Dovedna zamestnanci VHA v roku 2008 vybavili 600 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov. Na porovnanie v roku 2007 bolo spracovaných 399 posudkov k návrhom na vyradenie registratúrnych záznamov,
čo predstavuje nárast o 43,5 % agendy spojenej s vyraďovaním registratúrnych záznamov.
Určení zamestnanci VHA okrem toho vykonali viacero osobných návštev
na jednotlivých pracoviskách administratívnej bezpečnosti v úradoch, útvaroch
a zariadeniach OS SR (napr. Kancelária ministra obrany SR, Hlavné pracovisko
administratívnej bezpečnosti MO SR, Vojenský archív – Centrálna registratúra
Trnava, Úrad právnych služieb MO SR, Hospodárska správa MO SR, Veliteľstvo
vzdušných síl Zvolen, Vojenské sigint centrum Prešov, Výcvikové zariadenie
Kežmarok, 23. tanková brigáda Kežmarok, Vojenský topografický ústav Banská
Bystrica, Územná vojenská správa Trnava, 5. základňa opráv ženijného materiálu
v Novom Meste nad Váhom). Pri vyraďovaní registratúrnych záznamov bol zvláštny dôraz venovaný Stálej delegácii SR pri NATO v Bruseli, Výcvikovej základni
mierových síl OSN v Nitre, jednotke KFOR v Kosove a ďalším jednotkám pôsobiacim na mierových misiách v zahraničí. Zamestnanci VHA odpovedali na viac
ako 250 telefonických otázok v súvislosti s vyraďovacím konaním.
Ing. M. Ondruš v hodnotenom období spracoval odborné posudky na registratúrne plány (účasť Mgr. P. Kralčák):
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-

Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš, a.s.,
Letecké opravovne Banská Bystrica, a.s.,
Vojenské lesy a majetky SR, a.s. Pliešovce,
Slovenský letecký inštitút, a.s. Košice.

Zamestnanci VHA vykonali v súvislosti s problematikou vyraďovania registratúrnych záznamov a ich archivovanie v podmienkach Ozbrojených síl SR
v decembri 2008 prednášky na kurze pre pracovníkov pracovísk administratívnej
bezpečnosti OS SR, ktorú organizuje Akadémia obrany OS SR v Liptovskom
Mikuláši pod záštitou Bezpečnostného úradu MO SR. Zároveň bolo s vedením
akadémie dohodnuté pokračovanie tejto lektorskej činnosti aj na rok 2009.
Úloha: Po ukončení vyraďovacieho konania prevziať archívne dokumenty
od vojenských útvarov a zariadení OS SR.

Plnenie: VHA v roku 2008 prevzal po skončení vyraďovacieho konania archívne
dokumenty od nasledovných vojenských útvarov a zariadení:
- VÚ 1042 Čereňany
- Topografický ústav Banská Bystrica
- Topografický ústav Banská Bystrica
- VÚ 4558 Lešť
- VÚ 5728 Lešť - Riečky
- VÚ 5728 Martin
- VÚ 1303 Martin
- Správa vojenskej dopravy Košice
- Správa vojenskej dopravy Západ
- Obvodný úrad Valaškovce
- VÚ 5728 Poprad
- VÚ 5728 Sklenné
- Kultúrne a metodické centrum Trenčín
- VÚ 5574 Nemecká
- Spojovacie veliteľstvo Trenčín
- Vojenský archív – centrálna registratúra
- VÚ 3030 Zvolen
- Centrum služieb Martin
- Úrad právnych služieb
- VÚ 1042 Čereňany

1 zložka
2 zložky
1 škatuľa
13 škatúľ
2 škatule
2 zložky
172 ks pomôcok
4 zväzky mikrofišov
1 škatuľa
4 zložky
3 knihy
9 kníh a 1 zložka
2 zložky
1 škatuľa
1 škatuľa
1 zložka
82 škatúľ
3 škatule
1 zložka
2 500 zložiek (90 vriec)
13 zložiek

VHA na základe rozkazov o zrušení vojenských predpisov prevzal
od vojenských útvarov a zariadení OS SR dovedna 36 ks vojenských predpisov.
VHA bolo v sledovanom období prevzatých od vojenských útvarov
a zariadení OS SR celkom 104 škatúľ, 2 525 zložiek a 4 zväzky mikrofišov.
Úloha: Prevziať z Vojenského archívu Trnava kmeňové listy dôstojníkov
ročníka narodenia 1902 - 1907.

Plnenie: napriek skutočnosti, že lehota uloženia uvedených registratúrnych
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záznamov uplynula, Vojenský archív – centrálna registratúra nezahrnul uvedené
registratúrne záznamy do „Zoznamu registratúrnych záznamov navrhnutých
na vyradenie“. VHA ich vzhľadom na to, že neprebehlo vyraďovacie konanie
týchto registratúrnych záznamov, nemohol prevziať. Po vzájomnej dohode by sa
tak malo uskutočniť v roku 2009.
Úloha: Archívne spracovávať vybrané archívne fondy a zbierky.
a) Archívne spracovávanie fondu „Veliteľstvo 5. zboru“ – úlohu mal plniť
z. Ing. P. Krajčírovič.

Vyhodnotenie úlohy: plnenie úlohy znemožnili služobné úlohy spojené
so zabezpečením vybavovania agendy VHA - Ing. P. Krajčírovič vybavoval
všetky spisy, ktoré boli časovo náročné z hľadiska vyhľadávania v archívne nespracovaných archívnych fondoch. Z tohto dôvodu bola výskumná úloha presunutá na rok 2009.
b) Archívne spracovávanie fondu „3. letecká divízia“ – úlohu plnil z. Ing.
P. Krajčírovič.

Vyhodnotenie úlohy: plnenie úlohy znemožnili úlohy spojené so zabezpečením
vybavovania agendy VHA - Ing. P. Krajčírovič vybavoval všetky spisy, ktoré
boli časovo náročné z hľadiska vyhľadávania v archívne nespracovaných archívnych fondoch. Z tohto dôvodu bola výskumná úloha presunutá na rok
2009.
c) Archívne spracovávanie fondu „4. divízia Fatranská“ – úlohu plnil z. Ing.
P. Krajčírovič.

Vyhodnotenie úlohy: z. Ing. P. Krajčírovič archívne spracoval všetkých 13 škatúľ archívneho fondu a napísal 40 strán rukopisu inventára. Po dokončení úvodu a registrov bude inventár v priebehu II./2009 vydaný.
d) Archívne spracovávanie fondu Veliteľstvo 2. VO a VVO 1950 - 1992 – úlohu plnil z. Ing. M. Ondruš.

Vyhodnotenie úlohy: Ing. Ondruš dokončil archívne spracovanie fondu
v rozsahu 189 archívnych škatúľ a inventár v rozsahu 182 strán bol vydaný.
e) Archívne spracovanie evidenčných kariet „Jednotného archívneho fondu
JAF“ k archívnym fondom čs. armády po roku 1945 – úlohu plnil z. Ing.
Milan Ondruš.

Vyhodnotenie úlohy: Ing. Ondruš dokončil prípravu na napísaniu kariet JAF
kontrolou a súpis 589 archívnych fondov čs. armády po roku 1945. Vzhľadom
na rozsah prác spojených s prípravou a vyhotovením kariet bol termín ukončenia úlohy posunutý do júna 2009.
f) Archívne spracovávanie fondu „Veliteľstvo 6. zboru“ – úlohu plnila
z. Mgr. J. Zaťková.
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Vyhodnotenie úlohy: z. Mg. J. Zaťková dokončila archívne spracovanie fondu
v rozsahu 30 archívnych škatúľ a inventár v rozsahu 64 strán bol vydaný.
g) Archívne spracovávanie „Inventárneho zoznamu archiválií“ k archívnym
dokumentom prebraným po vyraďovacom konaní od vojenských útvarov
a zariadení v rokoch 2006 - 2007 – úlohu plnili z. Mgr. J. Zaťková
a z. A. Gajdáčová.

Vyhodnotenie úlohy: Táto úloha bola termínová na celý rok priebežne
a vzhľadom na rozsah prác, ktoré plnil archív v roku 2008 (napr. sťahovanie
archívnych fondov), bola úloha presunutá na rok 2009.
h) Archívne spracovávanie fondu „14. tanková divízia“ – úlohu plnila z. Mgr.
J. Zaťková.

Vyhodnotenie úlohy: z. Mg. J. Zaťková dokončila archívne spracovanie fondu
v rozsahu 40 archívnych škatúľ a inventár v rozsahu 49 strán bol vydaný.
i)

Archívne spracovávanie fondu „Zemské vojenské veliteľstvo Košice“
– úlohu plnila z. Mgr. J. Zaťková.

Vyhodnotenie úlohy: z. Mg. J. Zaťková dokončila archívne spracovanie fondu
v rozsahu 36 archívnych škatúľ a napísala inventár v rozsahu 41 strán.
Po dokončení úvodu a registrov bude inventár v priebehu mesiaca február
2009 vydaný.
Úloha: Realizovať archívne služby žiadateľom z rezortu ministerstva
obrany a z radov civilnej verejnosti.
a) Správne úkony pre fyzické a právnické osoby:
- z. Mgr. P. Kralčák spracoval písomné odpovede na 32 žiadostí,
- z. Ing. P. Krajčírovič spracoval písomné odpovede na 55 žiadostí,
- z. Ing. M. Ondruš spracoval písomné odpovede na 5 žiadostí,
- z. Mgr. Jana Zaťková spracovala písomnú odpoveď na 1 žiadosť,
- z. A. Gajdáčová spracovala písomné odpovede na 281 žiadostí,
- elektronickou poštou bolo vybavených 48 žiadostí,
- VA – CR Trnava bolo postúpených písomných 39 žiadostí,
- VHÚ boli postúpené 3 žiadosti.
V roku 2008 sa vybavilo 1092 písomných žiadostí, čo predstavuje 26 %
nárast agendy oproti roku 2007, keď sa vybavilo 812 písomných žiadostí.
b) Konzultácie a obsluha v bádateľni
- počet návštev v bádateľni
- počet bádateľov (nárast fyzických osôb)
- počet predložených archívnych škatúľ
z toho:
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250
104
1 070

Mgr. P. Kralčák - 66, Ing. P. Krajčírovič - 34, Ing. M. Ondruš - 7, Mgr. J. Zaťková - 376,
A. Gajdáčová -587.

- počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek

393

z toho:
Mgr. P. Kralčák - 34, Ing. P. Krajčírovič - 5, Ing. M. Ondruš - 1, A. Gajdáčová - 221, Mgr. J. Zaťková – 132.

c) Špeciálne zbierky
- počet návštev v špeciálnych zbierkach
- počet bádateľov (fyzických osôb)

47
26

Bádateľom boli poskytnuté súbory vojensko-historických fotografií, vojenské
periodiká, vojensko-odborné a vojensko-historické práce, mapy, spomienky
vojenských osôb a ďalšie materiály.
d) Fotoarchív
Počet vyhľadaných a predložených fotografií (pre vojenské útvary a zariadenia,
štátne organizácie a pre súkromné osoby).
Vyhľadávanie a popis - Mgr. P. Kralčák a z. A. Gajdáčová
Skenovanie

986

Vo VHA bolo pre potreby bádateľov a na plnenie správnych úkonov prekopírovaných 4 901 strán archívnych dokumentov. VHA za služby poskytované
verejnosti vybral sumu v celkovej výške 742,92 €, čo predstavuje 262 % nárast
tržieb za služby oproti roku 2007 (276,47 €).
Úloha: Trvale zabezpečovať ochranu archívnych dokumentov a zbierok.
Ochrana archívnych fondov a zbierok je zabezpečovaná v rámci existujúcich finančných, materiálnych a personálnych možností VHA. A. Gajdáčová
priebežne sledovala a zapisovala hodnoty teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Na základe výsledkov meraní klimatických podmienok v depozitoch boli prijímané
bezprostredné opatrenia. Teplota a vlhkosť vzduchu v skladových priestoroch sa
udržiavali pravidelným vetraním.
Tab.: Výkon vybraných odborných činností VHA
Počet poskytnutých
arch. škatú
ľ / arch.
Vybrané odborné
činnosti
VHAjednotiek

1 070/393
Počet

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ)
Vypracované inventáre a katalógy
(počet titulov/počet strán)
Počet návštev v študovni / špeciálne zbierky
Počet vybavených žiadostí
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Poznámka k počtu vypracovaných inventárov a katalógov: v rámci výskumných úloh ukončili pracovníci VHA spracovanie štyroch archívnych fondov (Veliteľstvo 2. VO a VVO 1950 - 1992, Veliteľstvo
6. zboru, 14. tanková divízia, Zemské vojenské veliteľstvo Košice) v rozsahu 308 škatúľ. Boli vydané
štyri inventáre v celkovom rozsahu 336 strán. Ostatné sú katalógy (zoznam filmov, zoznam vojenských predpisov, zoznam kníh vo VHA a pod.)

► MÚZEJNÁ ČINNOSŤ

Akvizičná činnosť:
- smerovala k ďalšiemu rozširovaniu zbierkových fondov VHM Piešťany.
VHM v hodnotenom období získalo na základe zmlúv o bezodplatnom prevode
hnuteľného majetku štátu, darom a kúpou 182 ks múzejných predmetov
v celkovej hodnote 14 227 871,21 €. Na základe zmlúv o bezodplatnom prevode
hnuteľného majetku štátu získalo 65 kusov v hodnote 14 213 077,67 €. Darom
získalo 62 ks múzejných predmetov v hodnote 1 608,91 € a nákupom 55 ks múzejných predmetov v hodnote 13 184,62 €. V období roka 2008 bolo vykonaných
24 prevozov múzejných predmetov od VÚ Liptovský Mikuláš, Bratislava a Kežmarok. V spolupráci so Vzdušnými silami OS SR bol prevezený jeden vrtuľník
Mi-4 z Košíc do Piešťan, stíhacie lietadlo MiG-21MF a PldvK vz. 53/59 z Košíc
do Nemšovej. Na základe uzatvorených zmlúv o bezodplatnom prevode nebolo
od útvarov a zariadení OS SR do VHM Piešťany prevezených 107 veľkorozmerných múzejných predmetov, a to z dôvodu nedostatočného technického vybavenia VHM Piešťany, ako aj z nedostatku disponibilných finančných prostriedkov
na zabezpečenie prevozov službou. Prevozy tejto techniky budú realizované
v súčinnosti s OS SR, v období rokov 2009 - 2010.
Spracovávanie múzejných fondov do elektronickej podoby:
- v hodnotenom období bolo vykonávané priebežne. Dovedna bolo spracovaných 747 popisov jednotlivých múzejných predmetov zo siedmich vybraných
fondov. Zároveň bolo vyhotovených 1459 digitálnych fotografií múzejných predmetov. Pomalšie spracovávanie popisov do elektronickej podoby bolo zapríčinené
nedostatkom modernej výpočtovej techniky, keď zo šiestich odborných pracovníkov múzea mali zodpovedajúci počítač len traja pracovníci.
Ochrana zbierkových predmetov:
- pracovníci VHM v hodnotenom období ošetrili vlastnými silami a prostriedkami 2 991 ks múzejných predmetov a dodávateľsky 54 ks múzejných predmetov
v celkovej hodnote 4 979,09 €. Pracovníci múzejného oddelenia Piešťany vykonali
odborné ošetrenie a renováciu rádiolokátora R-128, odpaľovacieho zariadenia
Volchov, Neva a zariadenia DISK v priestoroch vonkajšej expozície VHM
v Piešťanoch. Pokračovali v ošetrovaní leteckej techniky s dôrazom na zostykovanie a skompletizovanie lietadiel L-410FG, L-410M a vrtuľníka Mi-4. V rámci tejto
činnosti bola vykonaná oprava 7 výškových kormidiel vrtuľníkov Mi-24 a Mi-2
a oprava rotora a nosných listov vrtuľníka Mi-8. Bola vykonaná oprava 14 ks múzejnej pásovej obrnenej techniky. Pracovníci múzea prekonzervovali 32 ks pásovej, 15 ks delostreleckej, 23 ks kolesovej, 22 ks leteckej a 7 ks ostatnej techniky.
Ďalej vykonali ošetrenie 137 ks palných zbraní, 278 ks výstroja, 57 ks streliva
a náloživa a 16 ks múzejných predmetov spojovacieho materiálu. V spolupráci
s Klubom vojenskej histórie ČSĽA vykonali opravu, prekonzervanie a celkovú
65

obnovu náteru tanku T-54M. Pracovníci múzejného oddelenia Piešťany vykonali
odborné ošetrenie a obnovu náteru sovietskeho lietadla Li-2 v priestoroch vonkajšej expozície vo Svidníku. Pracovníci múzejného oddelenia Svidník v spolupráci
s VSB Svidník vykonali v priestoroch areálu prírodného múzea a vonkajšej
expozície múzejného oddelenia Svidník obnovu náteru a celkové ošetrenie 14 ks
pásovej, 11 ks delostreleckej a 1 ks automobilovej techniky. Prekonzervovali 147
ks palných zbraní, 132 ks streliva a náloživa a ošetrili 211 ks výstroja.
Expozičná a výstavná činnosť:
- otvorenie stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 - 1992“ bolo
vykonané v plánovanom termíne. Vnútorná expozícia prešla zmenami v hangári
č. 1 (doplnenie expozície múzejnými predmetmi: tank T-34/85, OT-810; nové priestorové usporiadanie múzejnej automobilovej techniky. V hangári č. 3 doplnenie
vystavovaných múzejných exponátov o vozidlo STRELA-10 a 1 ks OT-810 R2).

Vonkajšia expozícia VHM na letisku v Piešťanoch bola reinštalovaná
a doplnená o 1 ks vrtuľníka Mi-4, 2 ks lietadiel L-410, 1 ks OT-810. Zároveň
pracovníci múzea vykonali nové rozmiestnenie leteckej techniky vo vonkajšej
expozícii VHM. V priebehu roka bol STM Košice odovzdaný bezodplatným prevodom nehnuteľný majetok v správe RO VHÚ Bratislava. Tým sa ukončila spoločná
prezentácia zbierkových predmetov v Múzeu letectva na letisku v Košiciach.
V súčasnosti VHM Piešťany vystavuje v priestoroch Múzea letectva v Košiciach
formou výpožičky 25 múzejných predmetov.

Výstavy:
Výstavy vlastné:
• „Slováci na bojiskách 1. svetovej vojny“ - verejnosti sprístupnená v KMC
Trenčín,

• „Z vojnového fotoalbumu letca RAF“ – otvorená pri príležitosti 2. národných
leteckých dní - v expozícii VHM Piešťany,
• „M. R. Štefánik vojak - politik – astronóm“ – otvorená pri príležitosti 2. národných leteckých dní - v expozícii VHM Piešťany.
Výstavy prevzaté:
• sovietsky vojenský plagát "„Matka vlasť volá " – inštalovaná v expozícii VHM
vo Svidníku (prevzatá z Múzea SNP Banská Bystrica),

• „Stalingrad - míľniky obratu" – inštalovaná v expozícii VHM vo Svidníku (prevzatá z Múzea SNP Banská Bystrica),
• „Kursk - míľniky obratu“ – inštalovaná v expozícii VHM vo Svidníku (prevzatá
z Múzea SNP Banská Bystrica).
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Výstavy spoločné:

• „Z histórie letectva na Slovensku“ – pripravená v spolupráci s Balneologickým múzeom Piešťany, otvorená pri príležitosti 2. národných leteckých
dní v expozícii múzea Piešťany .
Krátkodobé výstavky:
• „Ručné palné zbrane čs. armády v r. 1945 - 1980“ - verejnosti sprístupnená
počas 2. národných leteckých dní v Piešťanoch, v expozícii VHM Piešťany,

• „Ručné palné zbrane a letecké kanóny čs. letectva v rokoch 1950-1990“,
verejnosti predstavená v rámci akcie – „Deň detí“ v Hlohovci,
• „Ručné palné zbrane čs. armády v r. 1945 - 1980“ - verejnosti predstavená
v rámci kultúrno-spoločenského podujatia v Nižnej na Orave,
• „Ručné palné zbrane čs. armády v r. 1945 - 1980“ - verejnosti predstavená
v rámci podujatia „Model HOBBY 2008“ v KMC Trenčín,
• „Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ - verejnosti predstavená v rámci kultúrnospoločenského podujatia v Tekove,
• „Zo zbierok Vojenského historického múzea“ - verejnosti predstavená v rámci
osláv SNP v Banskej Bystrici,
• „M. R. Štefánik, vojak - politik – astronóm“ - verejnosti predstavená v rámci
osláv SNP v Skýcove,
• „M. R. Štefánik, vojak - politik – astronóm“ - verejnosti predstavená pri príležitosti udelenia čestného názvu Dopravnému krídlu v Malackách,
• „M .R. Štefánik, vojak - politik – astronóm“ - verejnosti predstavená pri príležitosti osláv v Skalici,
• „Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ - verejnosti predstavená v rámci kultúrnospoločenského podujatia v Tekove,
• „Ručné palné zbrane čs. armády v r. 1945-1980“ - verejnosti predstavená
v rámci osláv výročia vojenského útvaru v Nemšovej,
• „Zbrane 1. a 2. svetovej vojny“ - verejnosti predstavená v rámci kultúrnospoločenského podujatia pri príležitosti 64. výročia SNP v Skýcove.
Výskumná činnosť:

V rámci výskumnej činnosti pracovníci múzea pokračovali v plnení vedeckovýskumných úloh v súlade s Ročným vykonávacím plánom vedeckej a výskumnej
činnosti VHÚ na rok 2008.
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Úlohy výskumnej činnosti boli plnené nasledovne:
z. PaedDr. Jozef RODÁK - štúdia „Rusíni a Ukrajinci v radoch 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a ich osudy v povojnovom období“ – úloha plnená priebežne,
z. Mgr. Vladimír HOSPODÁR - štúdia „Ohlasy vojenskej tlače 1.čs. armádneho zboru v ZSSR na oslobodenom území ČSR“ - úloha plnená priebežne,
z. Dr. Bc. Peter TURZA - delostrelecká výzbroj čs. armády v rokoch 19501975. - úloha sa plní priebežne,
z. Ing. Miroslav MIHÁLIK - výzbroj stíhacích lietadiel čs. armády - úloha sa
plní priebežne,
z. Ing. Martin GABČO – ženijno-technické zabezpečenie zväzkov čs. armády v r. 1950 - 1970 - úloha sa plní priebežne,
z. Mgr. Bc. Peter KADLEC - základné typy rádiových staníc čs. armády
v rokoch 1950 - 1970“ - úloha sa plní priebežne,
z. Anton ŠČASNOVIČ - nákladné automobily vo výzbroji čs. armády
v r. 1950 – 1970 - úloha sa plní priebežne.
Pracovníci VHM ďalej spracovávali návrhy na zaradenie múzejných predmetov do zbierok, ako aj podkladové materiály, ktoré budú využité pri príprave katalógu. Plánované výskumné úlohy boli plnené priebežne, avšak s určitým časovým
sklzom, ktorý bol zapríčinený nedostatočnými personálnymi počtami VHM,
ako aj z dôvodu plnenia iných pracovných úloh, spojených s činnosťou múzea
(zabezpečovanie lektorskej činnosti, úprava vonkajších priestorov, odborné
ošetrovanie zbierkových predmetov, sťahovanie zbierkových predmetov
do dobudovaných depozitov, ktoré bolo spojené s fyzickou inventarizáciou jednotlivých zbierkových fondov).
PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ:

Špecializované a odborné výklady v expozíciách:
• pre príslušníkov výcvikového strediska letectva Košice,
• pre príslušníkov Vojenskej akadémie národnej obrany Liptovský Mikuláš.
Osobitné prezentačné akcie a programy pri príležitosti:
• „Noc múzeí“ - nočná prehliadka expozície VHM – v rámci medzinárodného
projektu,
• otvorenie sezóny vo VHM Piešťany (dynamické ukážky múzejnej techniky
zo zbierok VHM: tank T-72, S-10, BVP-2, MU-90, OT-64, OT-810 a 30 ks
ručných palných zbraní),
• branný pretek pre stredné školy Trnavského kraja (dynamické ukážky
múzejnej techniky zo zbierok VHM: tank T-72, S-10, BVP-2, vozidlo MU-90,
OT-64, OT-810 a 30 ks ručných palných zbraní),
• 2. národné letecké dni v Piešťanoch (dynamické ukážky múzejnej techniky
zo zbierok VHM: Pldvk vz. 53/59, raketomet vz. 51, tank T-72, T-55, BVP-2,
S-10, ŽS-55, ATS-10, vozidlo MU-90, OT-64, OT-810, OT-62 a 30 ks
ručných palných zbraní),
• medzinárodný deň detí (prezentácia 25 ks ručných palných zbraní
v Hlohovci,1 ks BVP-2),
• Tekov (ukážka historických bojov, zastúpenie VHM - OT- 810),
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• Nižná na Orave (ukážka historických bojov, zastúpenie VHM - OT- 810),
• „Prezentácia VHM Piešťany“ v rámci veľtrhu cestovného ruchu na výstavisku
Agrokomplex Nitra,
• „Deň ozbrojených zložiek“ v mesiaci september 2008, za účasti ministra
vnútra SR, štátneho tajomníka MO SR, vedúceho Služobného úradu MO SR,
funkcionárov PZ SR a iných hostí (dynamické ukážky múzejnej techniky
zo zbierok VHM: tank T-72, T-54, BVP-2, MU-90, OT-810, OT-62 a 30 ks
ručných palných zbraní).
Propagačné dynamické ukážky múzejnej vojenskej techniky:
• pri otvorení múzejnej sezóny vo VHM Piešťany,
• pri príležitosti 2. národných leteckých dni v Piešťanoch,
• branný pretek pre stredné školy Trnavského kraja,
• v rámci akcie „Deň ozbrojených zložiek“.
ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ:

Pracovníci VHM v Piešťanoch poskytovali odborno-metodickú pomoc
pri zriaďovaní Siení cti a slávy v útvaroch a zariadeniach OS SR. Vykonávali konzultačnú a poradenskú činnosť pre záujmové združenia, kluby vojenskej histórie,
inštitúcie a jednotlivcov k problematike vojenstva na Slovensku, výstroje a výzbroje používanej v čs. armáde, ASR a OS SR.
Pracovníci VHM vo Svidníku pripravili v rámci projektu „Škola v múzeu“
pre žiakov základných a stredných škôl prednášky a besedy k 63. výročiu oslobodenia mesta Svidník, 63. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, 64. výročiu Tokajíckej tragédie a ku Dňu obetí Dukly .
a) Revízie zbierkových fondov:
• fond II. - Pištole a revolvery: v múzejnom oddelení Piešťany VHM bola vykonaná revízia 250 ks pištolí a revolverov. Predmetné múzejné predmety boli
fotograficky zdokumentované, spracované popisy ich súčasného stavu s návrhom na ďalšie ošetrenie a uloženie. Revízia bola ukončená v máji
2008.
• Fond IV. - Automatické zbrane: v múzejnom oddelení Svidník VHM bolo
spracovaných 270 ks automatických zbrani. Múzejné predmety boli fotograficky zdokumentované, spracované popisy ich súčasného stavu s návrhom
na ďalšie ošetrenie a uloženie. Revízia bola ukončená v júni 2008.
• Fond XII. - Ženijný materiál: v múzejnom oddelení Piešťany VHM bola vykonaná revízia 10 ks ženijného materiálu. Múzejné predmety boli fotograficky
zdokumentované, spracované popisy ich súčasného stavu s návrhom na
ďalšie ošetrenie a uloženie. Revízia bude pokračovať i v roku 2009.
• Fond XIII. - Automobilová technika: v múzejnom oddelení Piešťany VHM bola
vykonaná revízia 19 ks automobilovej techniky. Múzejné predmety boli fotograficky zdokumentované, spracované popisy ich súčasného stavu
s návrhom na ďalšie ošetrenie a uloženie. Revízia bude pokračovať do konca
roku 2008.
• Fond XIV. - Výstrojný materiál: v múzejnom oddelení Piešťany VHM bola vykonaná revízia 278 ks výstrojného materiálu. Múzejné predmety sú postupne
digitálne vyfotografované, sú k ním spracovávané popisy ich súčasného sta-
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vu s návrhom na ďalšie ošetrenie a uloženie. Revízia bude pokračovať
i v roku 2009.
b) Komisia na tvorbu zbierok:
Komisia na tvorbu zbierok sa schádzala podľa schváleného harmonogramu.
Na svojich 10 pracovných zasadaniach schválila výber a nákup múzejných
predmetov, ako aj návrhy výpožičkových zmlúv. Dovedna bolo uzatvorených alebo
obnovených 21 zmlúv o výpožičkách múzejných predmetov. Komisia na tvorbu
zbierok schválila nadobudnutie, zaradenie do múzejných fondov a stanovenie múzejnej hodnoty 182 ks múzejných predmetov.
Tab.: Výkon odbornej správy zbierkových predmetov
Odborná správa zbierkových predmetov

Počet

Nadobudnuté zbierkové predmety

182

Chronologická evidencia – 1. stupeň

170

Katalogizácia – 2. stupeň

87

Vyradenie múzejných predmetov

2

Revízie zbierkových predmetov - fond II.

250

Revízie zbierkových predmetov - fond IV.

270

Revízie zbierkových predmetov - fond XII.

10

Revízie zbierkových predmetov - fond XIII.

19

Revízie zbierkových predmetov - fond XIV.

278

Ošetrovanie zbierkových predmetov

2 991

Ošetrovanie zbierkových predmetov – dodávateľsky

54

Repasácia zbierkových predmetov

35

Oprava techniky

14

Prekonzervácia veľkorozmernej techniky

120

Prekonzervácia malorozmerných predmetov:
- palné zbrane

284

- strelivo, náloživo

189

- výstroj

489

Tab. Návštevnosť expozícií / výstav VHM

Pracoviská VHM

Počet návštevníkov

Expozícia múzea v Piešťanoch

83 353

Expozícia múzea vo Svidníku

16 501

Vyhliadková veža Dukla

18 629

Informačné stredisko Dukla

1 820

Prírodný areál na Dukle a v Údolí smrti

40 000

Spolu

160 403
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z toho:
2. národné letecké dni
Otvorenie sezón
Noc múzeí
Braný pretek pre školy
Deň ozbrojených zložiek

cca 5 000 návštevníkov
cca 2 000 návštevníkov
750 návštevníkov
236 návštevníkov
2 000 návštevníkov

Tab.: Výstavy a kultúrno-spoločenské podujatia VHM
Podujatia / akcie

Počet

Stále expozície

6

Dlhodobé výstavy

1

Krátkodobé tematické výstavy

19

Kultúrno-spoločenské podujatia

54

Spolu
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EXPOZÍCIE :
•
•
•
•
•
•

expozícia VHM v Piešťanoch Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 - 1992,
expozícia VHM vo Svidníku Dejiny vojenstva na východnom Slovensku,
expozícia letectva a protivzdušnej obrany v Košiciach - do 1. 7. 2008,
expozícia Informačné stredisko Dukla,
expozícia VHM v prírodnom areáli Dukla - Údolia smrti,
vonkajšia expozícia techniky vo Svidníku.

► ZAHRANIČNÉ AKTIVITY
V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení VHÚ na rok 2008
sa v hodnotenom období uskutočnilo spolu 35 zahraničných pracovných ciest
do siedmich štátov Európy (Česká republika, Francúzsko, Maďarská republika,
Ruská federácia, Slovinsko, Spolková republika Nemecko, Srbsko), na ktorých sa
zúčastnilo dovedna 16 osôb – príslušníkov, resp. zamestnancov VHÚ.
V rámci bilaterálnej spolupráce boli vykonané štyri zahraničné aktivity: zahraničná pracovná cesta do Moskvy za účelom rozvoja spolupráce s VHÚ Moskva
(17. 4. - 19. 4. 2008) a Prahy za účelom rozvoja spolupráce s VHÚ Praha
(11. 12. 2008) a VÚA Praha (24. 9. - 26. 9. 2008, ako aj zahraničná pracovná
návšteva na pôde VHÚ Bratislava z Ústavu politických a obranných štúdií
a vojenskej histórie v Bukurešti (10. 3. - 13. 3. 2008) za účelom rozvoja spolupráce
v oblasti vojensko-historických výskumov. Realizované zahraničné aktivity splnili
svoj cieľ a napomohli rozvoju spolupráce v oblasti vojenskej historickej vedy
a výskumu.
V rámci plnenia vedeckých projektov a úloh schválených v Ročnom vykonávacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti na rok 2008 sa za účelom výskumu
v zahraničných archívoch realizovalo trinásť zahraničných pracovných ciest
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do dvoch európskych krajín (Česká republika; Maďarská republika). Výsledky
výskumu v zahraničných archívoch budú využité pri plnení vedeckých úloh určených v plánoch vedecko-výskumnej, spracovateľskej a publikačnej činnosti na roky
2009 – 2013. Získané slovacikálne militárie obohatia fondy a zbierky VHA Bratislava
Tab.: Výskum v zahraničných archívoch

Štát

Počet
ZPC

Počet
osôb

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

ČR

9

13

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

ČR

1

1

I/1/01-05
„Dislokačný prehľad armád na území Slovenska v r. 1918-1992“

ČR

1

1

APVV – 0352-07
„Nemecko-slovenské vzťahy v r. 1938-1945 v dokumentoch“

ČR

1

1

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

MR

1

1

13

17

ZAMERANIE
vedeckého výskumu

CELKOM

Riaditeľ odboru VHV VHÚ (od 1. 6. 2008 riaditeľ VHÚ) v rámci účasti
na vedeckých konferenciách a sympóziách vykonal zahraničnú pracovnú cestu
do Slovinska, kde sa zúčastnili na 8. medzinárodnej konferencii PfP. Zúčastnil sa
aj na 29. zasadaní česko-slovenskej komisii historikov v Scheinfelde (SRN).
Určení vedeckí pracovníci VHÚ sa aktívne zúčastnili na medzinárodných vedeckých konferenciách v Liberci (Česká republika), Voroneži (Ruská federácia), Viedni (Rakúsko), Cluja-Napoca (Rumunsko), Bukurešti.
Pracovníci VHM Piešťany aj vykonali jednu zahraničnú pracovnú cestu
do Maďarskej republiky za účelom posúdenia technického stavu zbierkového
predmetu ponúknutého na zámenu.
Na základe pozvania bolo v roku 2008 vykonaných aj sedem zahraničných
pracovných ciest za účelom účasti na slávnostných zhromaždeniach organizovaných pri príležitosti výročia významných historických udalostí (Francúzsko, Srbsko,
Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika).
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2008
VHÚ v roku 2008 plnil úlohy v rámci svojej pôsobnosti v podmienkach
pretrvávajúceho nedostatku rozpočtových prostriedkov, ktoré dlhodobo nevytvárajú dostatočné podmienky na komplexné plnenie plánovaných úloh ústavu,
a to najmä v oblasti rutinnej a štandardnej údržby a ostatných tovarov a služieb.
Rozpis záväzných ukazovateľov primeraným spôsobom nezohľadňoval nevyhnutné náklady na postupné sprevádzkovanie objektov určených na užívanie VHM,
ako aj na ochranu a revitalizáciu kultúrnych pamiatok a vojnových cintorínov
v správe VHÚ. Činnosť VHÚ taktiež nepriaznivo ovplyvňoval aj nedostatočný počet odborných zamestnancov, a to predovšetkým vo VHM a VHA.
VHÚ, napriek tejto nepriaznivej skutočnosti, aj v roku 2008 úspešne zabezpečoval rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy plnením plánovaných vedeckých projektov a úloh. V hodnotenom období nadviazal na úspechy dosiahnuté
pri prezentovaní a sprístupňovaní dosiahnutých výsledkov prostredníctvom publikačnej činnosti a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
VHÚ, resp. jeho archívne pracovisko v Bratislave, v plnom rozsahu poskytoval archívne služby a plnil ostatné odborné úlohy vyplývajúce z jeho pôsobnosti,
čím zabezpečoval rozvoj vojenského archívnictva v súlade so zákonom
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V oblasti múzejnej činnosti sa v dôsledku neposkytnutia plánovanej technickej pomoci zo strany ozbrojených síl SR nepodarilo naplniť plán prevozov
predmetov múzejnej hodnoty z útvarov a zariadení OS SR, ktoré VHÚ získal
na základe zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu. Na plnenie úloh vyplývajúcich pre VHM zo strategických cieľov návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií
v Slovenskej republike do roku 2011 výrazne negatívnym spôsobom vplýva skutočnosť, že sa do rozpočtu VHÚ na ich realizáciu v roku 2008 nepodarilo presadiť
ich finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa.
Napriek pretrvávajúcemu dlhodobému nedostatku rozpočtových prostriedkov sa podarilo v roku 2008 skvalitniť pracovné podmienky pre príslušníkov
a zamestnancov VHÚ, ako aj podmienky pre pobyt domácich aj zahraničných návštevníkov v expozíciách VHM v Piešťanoch a Svidníku, ako aj bádateľov
v priestoroch študovne VHA Bratislava.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV VHÚ
Rezort ministerstva obrany – ústredný orgán štátnej správy Ministerstvo
obrany SR: rozvoj vojenskej historickej vedy, rozvoj medzinárodnej spolupráce
v oblasti vojenskej historickej vedy, vojenského archívnictva a múzejníctva;
odborná ochrana a využívanie národného kultúrneho dedičstva; expertízy, vojen-
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sko-historické analýzy, odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam, k zapožičaniu bojových zástav vojenským útvarom a vojenským zväzkom, k zapožičaniu historických názvov
a čestných názvov vojenským útvarom a vojenským zväzkom, návrhy rozkazov
ministra obrany na 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, vojenskohistorické služby a iné druhy výstupov na podporu rozvoja vzdelávania a výchovy;
odborná metodická a materiálna pomoc vojenským telesám v oblasti práce
s vojenskými tradíciami;
Štátne orgány, inštitúcie, organizácie z iných rezortov: najmä Ministerstvo
vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo zahraničných vecí (zastupiteľské úrady v zahraničí), Ministerstvo školstva a kultúry SR: posudková
a expertízna činnosť, odborné poradenstvo (medzinárodné dohody o vojnových
hroboch, odškodňovanie, rehabilitácie ...), opisy z archívnych dokumentov a výpisy z nich, odborné stanoviská pre potreby súdov, prokuratúr a vyšetrovateľov
(vojnové represálie, vojnové zločiny ...), referáty, prednášky ...,
Odborná a laická verejnosť: sprístupňovanie najnovších poznatkov vojenskej
historickej vedy prostredníctvom publikačnej činnosti (syntézy, monografie, zborníky, odborný vojensko-historický časopis, štúdie, články), seminárov, konferencií,
prednášok, výstav, poskytovania archívnych a knižničných služieb.
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