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Vojenský historický ústav (“VHÚ”) bol zriadený rozkazom ministra obrany
SR (RMO) č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994 ako vedeckovýskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť
vojenskej histórie. Zriaďovacou listinou č. 50 021/1997 a RMO č. 99/1997 bol
s účinnosťou od 1. januára 1998 transformovaný a zriadený ako štátna rozpočtová
organizácia.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ

* Riaditeľstvo VHÚ Bratislava:
•
•
•
•
•

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

Dislokácia pracovísk VHÚ:
Bratislava
– riaditeľstvo VHÚ
– Odbor vojenskohistorických výskumov
– Vojenský historický archív
Piešťany
– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie)
Svidník
– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ
2.1 POSLANIE VHÚ
A/ zabezpečovať rozvoj
► slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou
a koncepciou rozvoja vojenskej vedy,
► vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
► vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, s vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo
v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj Deklaráciou Národnej
rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z.,
čiastka 39), s uznesením vlády SR č. 147 z 3. apríla 2013 k návrhu stratégie
rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018,
► špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona z. 68/1997 Z. z. o Matici
slovenskej v znení neskorších predpisov,
► vojenskohistorických služieb,
► všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky
v správe VHÚ v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových
hroboch v znení neskorších predpisov.
B/ realizovať súčinnosť aktivít so zložkami MO SR pri zabezpečovaní
● uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho
dedičstva v rezorte ministerstva obrany,
● priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom
obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej
armády a ich spoločnom využívaní z 26. októbra 1995,
● zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR
na prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch,
● odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte
ministerstva obrany,
● spracovania návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam, ako aj
činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR,
● spracovania návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich
s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi
odboja a veteránmi),
● spracovania návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi
obrany SR, vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. realizovať
ich priame vybavovanie,
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● spracovania odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov
národného boja za oslobodenie,
● vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky),
● zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc),
● udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné
stanoviská),
● tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy).
2.2 PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY ODBORNÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VHÚ

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

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV
VHA je v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným štátnym
archívom, začleneným do skupiny špecializovaných verejných archívov.
V systéme vojenského archívnictva a registratúr má postavenie konečného
archívu s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho súbory archívnych dokumentov,
archívnych fondov a archívnych zbierok sú súčasťou archívneho dedičstva
Slovenskej republiky.
Vojenský historický archív (“VHA”):
● sústreďuje a uchováva písomné archívne dokumenty a iné formy
záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských
ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, inštitúcií
a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území
Slovenska, t. j. 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 vojenskoodborné práce, filmy, mikrofilmy, mapy a rôzne
tlačoviny,
● preberá od Vojenského archívu – centrálnej registratúry MO SR spisové
fondy a celky po uplynutí príslušnej lehoty uloženia, uskutočňuje dohľad nad
vyraďovacím konaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve –
centrálnej registratúre MO SR a vo všetkých útvaroch ozbrojených síl SR,
● rozvíja spoluprácu s archívmi na území SR, ako aj s pracoviskami
Vojenského ústredného archívu Armády ČR v Prahe a Olomouci, ako aj s ďalšími
špecializovanými archívmi (napr. Maďarská republika, Spojené štáty americké,
Belgické kráľovstvo...).
Hlavné úlohy VHA:
● vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archívne dokumenty od ich
pôvodcu alebo vlastníka,
● evidovať archívne dokumenty, ktoré archív prebral, udržiavať evidenciu v súlade
so skutočným stavom a oznamovať zmeny v evidencii,
● ochraňovať archívne dokumenty,
● sprístupňovať archívne dokumenty, vrátane vypracúvania archívnych pomôcok,
● umožňovať výkon štátneho odborného dozoru,
● umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a evidencii
archívnych dokumentov,
● vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov,
● poskytovať archívne služby.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM
VHM je štátne múzeum zriadené v súlade so zákonom č. 206/2009
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a zaregistrované na Ministerstve kultúry SR (registračná
listina č. MK: 2156/98 – 400) ako špecializované štátne múzeum s celoslovenskou
pôsobnosťou.
Odborné zameranie a špecializácia VHM v zmysle ustanovení registračnej
listiny spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní
zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny
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Slovenska. V oblasti svojej špecializácie voči iným múzeám plní funkciu
metodického centra.
Hlavné úlohy VHM:
● akvizičná činnosť v oblasti svojej špecializácie,
● vedenie odbornej evidencie:
– chronologická evidencia – 1. stupeň,
– katalogizácia – 2. stupeň,
● zabezpečovanie všestrannej ochrany a bezpečnosti budov a priestorov,
v ktorých sú zbierkové predmety uložené,
● odborná ochrana zbierkových predmetov, ich základné ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie,
● preventívna ochrana a odborné uloženie zbierkových predmetov,
● ochrana zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní,
● kategorizácia zbierkových predmetov,
● revízia zbierkových predmetov,
● poskytovanie údajov do centrálnej evidencie zbierkových predmetov,
● využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov formou:
– stálych expozícií,
– dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav,
– publikačnej a edičnej činnosti,
– kultúrno-vzdelávacích aktivít,
– vedeckovýskumnej činnosti,
● zabezpečovanie základnej ochrany národných kultúrnych pamiatok vojnových
cintorínov s pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, kultúrnej pamiatky v Tokajíku
a objektov areálu VHM v zmysle vyhlášky č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zákona č. 130/2005 Z. z.
o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.
2.3 STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ
Priority:
► rozvíjať VHÚ ako inštitúciu efektívne integrujúcu špecializované
vojenskohistorické pracoviská rezortu ministerstva obrany a dosahujúcu
vo vojenskej historickej vede, vojenskom archívnictve a múzejníctve výsledky
porovnateľné s inštitúciami obdobného zamerania v Slovenskej republike
i v zahraničí;
► zabezpečovať rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy ako systému
poskytujúceho najnovšie poznatky z vojenskej histórie pre potreby vzdelávania
a výchovy;
► dobudovaním nových depozitov skvalitniť komplexnú odbornú starostlivosť
o archívne dokumenty, zvýšiť úroveň ich odborného spracúvania a poskytovania
archívnych služieb;
► v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov v podmienkach VHM usilovať sa
o splnenie strategických cieľov; stratégiu rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej
republike do roku 2018, pokračovať vo výstavbe VHM tak, aby svojím kultúrno-
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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 Euroatlantickej pracovnej
skupiny pre štúdium vojnových konfliktov (CSWG), i na základe rozvoja
dvojstrannej spolupráce s vojensko-historickými inštitúciami jeho členských krajín,
aktívne pôsobiť v Medzinárodnej komisii pre vojenské dejiny (C.I.H.M.);
► pokračovať v skvalitňovaní technického a materiálneho vybavenia pracovísk
VHÚ s dôrazom na postupné budovanie automatizovaného systému uloženia,
spracovávania, vyhľadávania a poskytovania vedeckých, archívnych a múzejných
informácií.
A/ V oblasti vedecko-výskumnej činnosti
► základný vedecký výskum rozvíjať v súlade s dlhodobým programom výskumu,
konkretizovaným v projektoch výskumu, ako systematickú činnosť s cieľom
rozšíriť poznatky o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády,
vojenského umenia, vojensko-teoretického myslenia, zbraní a vojenskej techniky;
► zvýšiť podiel základného výskumu vojenských dejín Slovenska v období
po skončení druhej svetovej vojny;
► vstupovať do celoštátnych vedeckých projektov garantovaných Slovenskou
akadémiou vied, resp. jej Historickým ústavom a sektorom univerzít a vysokých
škôl;
► intenzívnejšie rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na báze riešenia spoločných
vedeckých projektov s partnerskými organizáciami a inštitúciami doma
i v zahraničí;
► usilovať sa o účinnejšie prepojenie základného a aplikovaného výskumu
s vyústením do efektívneho využívania ich výsledkov v spoločenskej praxi
pri formovaní historického vedomia občanov, ich pozitívneho vzťahu k ozbrojeným
silám a pri skvalitňovaní procesu vzdelávania a výchovy príslušníkov Ozbrojených
síl SR.
B/ V archívnej činnosti
► skvalitniť podmienky uloženia ochrany archívnych fondov a zbierok;
► zvýšiť kvalitu spracovávania odbornej evidencie archívnych dokumentov
a archívnych pomôcok (inventáre, katalógy);
► skvalitniť informovanie verejnosti o archívnych fondoch a zbierkach
prostredníctvom publikovania informačných správ (po ukončení archívneho
spracovania fondu alebo zbierky);
► vytvoriť technické podmienky na spracovávanie archívnych materiálov
na elektronických nosičoch;
► vytvárať podmienky na postupné reštaurovanie a konzervovanie poškodených
archívnych dokumentov s uprednostnením archívnych dokumentov I. a II. kategórie,
► vytvárať špeciálne zbierky slovacikálnych militárií získaných zo zahraničných
archívov.
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C/ V múzejnej činnosti
► v činnosti komisie na tvorbu zbierok sústrediť pozornosť na získavanie
zbierkových predmetov z obdobia 18. – 20. storočia;
► doplnením a modernizáciou technického vybavenia pracovísk vytvoriť
podmienky na spracovávanie múzejnej evidencie v elektronickej forme a na skvalitnenie odbornej ochrany zbierkových predmetov;
► zvýšiť úroveň múzejnej komunikácie s verejnosťou prostredníctvom múzejných
prezentačných prostriedkov;
► skvalitniť odbornú spoluprácu s múzeami, ktoré disponujú predmetmi
dokumentujúcimi vývoj vojenstva a so Zväzom múzeí na Slovensku.
D/ V personálnej oblasti
► zvyšovať kvalifikáciu vedeckých pracovníkov formou doktorandského štúdia
a získavania vedeckých kvalifikačných stupňov;
► zvyšovať kvalifikáciu múzejných a archívnych pracovníkov formou špecializovaných kurzov a školení;
► usilovať sa o zvýšenie, resp. udržanie plánovaných tabuľkových počtov VHÚ
tak, aby bol schopný požadovaným spôsobom plniť úlohy vyplývajúce
zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti múzejníctva a archívnictva.

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

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

Publikácie (syntézy, monografie, zborníky), časopis Vojenská história,
vedecké konferencie, sympóziá, semináre, vedecké štúdie, referáty, prednášky,
odborné expertízy, posudky, podkladové materiály, vedecko-informačné
a vojensko-historické služby, konzultačná činnosť.
 Archívne fondy, archívne pomôcky, archívne služby a správne úkony
(vybavovanie žiadostí – odpisy archívnych dokumentov, výpisy z nich, potvrdenia,
atď.), vyraďovacie konanie.
 Fondy múzejných zbierkových predmetov, odborná múzejná evidencia, stále
múzejne expozície vo Svidníku a v Piešťanoch, krátkodobé výstavy, metodická
a materiálna pomoc vojenským telesám pri zriaďovaní siení cti a slávy.
 Údržba, konzervovanie, opravy a rekonštrukcie objektov národných kultúrnych
pamiatok na Dukle a vo Svidníku, kultúrnych pamiatok v Tokajíku, Hunkovciach a
Piešťanoch, ich sprístupňovanie verejnosti.
4.3. Náklady na činnosť VHÚ
Náklady VHÚ na realizáciu činnosti v rámci jeho pôsobnosti, ako vedeckovýskumného, archívneho a múzejného zariadenia Ministerstva obrany SR
pre oblasť vojenskej histórie, sú podrobne rozpracované v kapitole 5 „Rozpočet
organizácie“.
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5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

5.1. PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU
5.1.1 Zhodnotenie zamestnanosti
Schválené priemerne evidenčné počty:
- profesionálnych vojakov: 3
- zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:
Skutočné priemerne evidenčné počty:
- profesionálnych vojakov: 2,5
- zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

61

61,2

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

Doba práceneschopnosti
Práceneschopnosť do 10 dní

1/18

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

1/10

Práceneschopnosť nad 21 dní

0

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

Doba práceneschopnosti
Práceneschopnosť do 10 dní

10/75

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní

16/210

Práceneschopnosť nad 21 dní

13/801

5.1.2
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2013,
ktorý bol VHÚ pridelený sekciou finančného manažmentu Ministerstva obrany SR,
resp. sekciou ekonomiky Ministerstva obrany SR („SEFIM MO SR, resp. SEEK
MO SR“).
V

PRÍJMY SPOLU

€
12 000

VÝDAVKY SPOLU

1 282 341

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 282 341

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

647 968

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

231 196

3.Tovary a ostatné služby /630/

378 610

11

4.Bežné transfery /640/

24 567

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

0

5.1.3 Rozpočtové opatrenia
V priebehu roka 2013 bolo dovedna vykonaných 14 rozpočtových opatrení,
z toho 14 rozpočtových opatrení zo strany správcu rozpočtovej kapitoly MO SR,
čím sa bežné výdavky RO VHÚ v roku 2013 navŕšili takto:
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

V

€

- v kategórii 610 – zníženie o sumu

32 495

- v kategórii 620 – zníženie o sumu

6 711

- v kategórii 630 – zvýšenie o sumu

82 029

- v kategórii 640 – zníženie o sumu

2 942

- v kategórii 700 – zvýšenie o sumu

60 000

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

PRÍJMY SPOLU

€
16 705

VÝDAVKY SPOLU

1 382 222

I.BEŽNÉ VÝDAVKY /600/

1 322 222

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

615 473

2.Poistné a príspevok NÚP /620/

224 485

3.Tovary a ostatné služby /630/

460 639

4.Bežné transfery /640/

21 625

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/

60 000

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ
Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2013 na 139,21 %, rozpočtovej
kapitoly.

Tab. Príjmy RO VHÚ za rok 2013

Plánovaný
príjem
€

Upravený
príjem
€

Skutočný
príjem
€

12

Plnenie
zo skutočného príjmu

(%)

12 000

12 000

16 705,67

139,21

Plnenie príjmov za rok 2013 bolo najmä z prenájmu bytových a nebytových
priestorov, platby za xerox od obyvateľstva, vstupné od obyvateľstva, prenájom
múzejných predmetov.
5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ
Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ v roku 2013 boli čerpané na
99,01 %. Čerpanie bežných rozpočtových výdavkov v roku 2013 bolo nižšie ako
za rovnaké obdobie v roku 2012.
Vývoj čerpania kapitálových výdavkov v roku 2013, v porovnaní s rokom
2012, mal rastúci trend. Suma rozpočtových prostriedkov v účtovnom roku 2013
bola vyššia, než v roku 2012.
5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie
Tab. Výdavky spolu /600 + 700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

1 282 341

1 382 222

1 368 514

13 708

Zostatok

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

106,72

99,01

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

647 968

615 473

605 092

10 381

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

93,38

98,31

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

231 196

224 485

224 485

Zostatok

0
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Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

97,09

100,00

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

18 955

16 390

16 387

Zostatok

3

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

86,45

99,98

Čerpanie: Z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské
pracovné cesty sumu vo výške 5613,84 € 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 9624,- €, príspevok – návšteva rodiny prof. vojaka 1149,€ (cestovné).
Tab. Energie, voda /632/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

168 277

166 920

166 918

Zostatok

2

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

99,19

99,99

Čerpanie: Vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 118 331,- €,
voda 25 145,- €, poštové služby 12 160,- € a komunikačná infraštruktúra 11 282,€.
Tab. Materiál a služby /633/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

21 181

21 069

21 048

Zostatok

21

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

99,37

99,90

Čerpanie: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup: softvéru 1482, - €,
všeobecný materiál 14 070, - €, knihy – časopisy 2960, - €, výpočtová technika
991, - €, pracovné odevy, obuv 398, - €, reprezentačné výdavky 1147, - €.
Tab. Dopravné /634/ - v €
Schválený

Upravený

Čerpanie

Zostatok

14

Čerpanie rozpočtu v %

rozpočet

rozpočet

14 666

14 666

14 655

11

schválený

upravený

99,92

99,92

Čerpanie: palivo, mazivá 10 999,- €; servis a údržba 3 629,- €, karty, známky,
poplatky 26,- €.
Tab. Rutinná a štandardná údržba /635/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

13 063

98 165

98 160

Zostatok

5

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

751,43

99,99

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

Fakturovaná cena €

oprava WC a vodovodných batérií

250,00

oprava rozvádzača NN

378,00

orez stromov

756,00

oprava elektrických rozvodov a WC

726,00

úprava miestnosti v rámci podpory projektu OPIS –
digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ

24 228,00

oprava a výmena okien vo VHA

30 796,56

odstránenie havarijného stavu odpadového potrubia

3939,24

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

Fakturovaná cena €

oprava telefonického pripojenia

130,26

oprava pouličného osvetlenia

594,00
2012,40

oprava transformátora
odstránenie výpadku elektrickej energie

594,00

výmena radiátorov

494,68

výmena kábla NN

3316,80
288,00

výmena ohrevného telesa

15

2356,00

oprava UPS a RTV
výmena zvodov a žľabov

489,00

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 €

oprava výťahu

131,94

oprava rozvádzača

285,41
4794,66

oprava vonkajšieho vodovodného potrubia

15 476,63

oprava strechy
odstránenie havarijného stavu odpadového potrubia

4794,66

sanácia omietok

5979,88

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

Upravený
rozpočet

Čerpanie

327

327

327

Zostatok

0

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

100

100

Čerpanie: rozpočtové prostriedky sa použili na prenájom dopravných prostriedkov
vo výške 327,- €.
Tab. Ostatné tovary a služby /637/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

142 141

143 102

143 092

Čerpanie:
-

Zostatok

10

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

100,66

99,99

školenia, kurzy, semináre vo výške 601, - €
propagácia, reklama vo výške 181, - €
všeobecné služby vo výške 39 417, - €
poplatky a odvody vo výške 282, - €
stravovanie zamestnancov vo výške 27 665, - €
poistné vo výške 94, - €
tvorba sociálneho fondu profesionálnych vojakov a zamestnancov
7 428, - €
odmeny za príspevky do časopisu Vojenská história 8 199, - €
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- odmeny mimo pracovného pomeru 16 997, - €
- služby zdravotníckym zariadeniam 200, - €
- dane za nehnuteľnosti v správe VHÚ 41 628, - €
- reprezentačné výdavky 400, - €.
Tab. Bežné transfery /640/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

24 567

21 625

20 040

Zostatok

1685

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

81,57

92,67

Čerpanie: vyplatené nemocenské dávky zamestnancom vo výške 5511, - €,
príspevok na bývanie profesionálnych vojakov 4569,- €, poplatok za členstvo
v zahraničných organizáciách (C.I.H.M) 559, - €, členský príspevok Zväzu múzeí
na Slovensku 76, - €, čistenie uniforiem prof. vojakov – príspevok 167, - €.
Tab. Čerpanie kapitálových výdavkov /700/ - v €
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

0

60 000

58 309

Zostatok

Čerpanie rozpočtu v %
schválený

upravený

0

97,18

1 691

Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na nákup zbierkových predmetov
pre VHM vo výške 9999, - € a modernizáciu Vojenského historického archívu
vo výške 48 309,70 €.

Tab.: Majetok v správe RO VHÚ so stavom k 31. 12. 2013
DRUH MAJETKU

HODNOTA
(v obst. cenách € )

Pozemky

4 315 229,35

Stavby

13 947 574,80

Samostatne hnuteľné veci

358 338,23

Dopravné prostriedky

236 606,27

Softvér

3359,22

Umelecké predmety

761,79

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:
- knižničný majetok 103 096,65 €
- múzejný majetok 108 413 612,58 €
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archívny majetok

-

-

182 853,40 €

Záver:
Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2013 boli vynaložené
na plnenie úloh rozpočtovej organizácie na základe plánu hlavných úloh
hospodárne, efektívne a splnili svoj účel.

VÝVOJ ROZPOČTU VHÚ V EURÁCH
(2003 – 2013)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

schválený

900318

936931

1100570

1358390

1388530

1618230

1861310

1279200

1184970

1371700

1282341

upravený

1066480

1411230

1639310

1694150

1658990

1684020

1727840

1590410

1457980

1589060

1382222
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1. PERSONÁLNA PRÁCA

VÝVOJ TABUĽKOVÝCH POČTOV VHÚ
(2003 – 2013)
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20
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4

4
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2

3

3

3

3

3

3
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Poznámka: Nárast tabuľkových počtov v roku 2005 bol spôsobený pridelením pracovníkov fyzickej
ochrany objektov

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTANCOV VHÚ
(bez FOO)

9
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Do 30
13

31-40
41-50
14

51-60

7

Nad 60
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Podľa pokynov riaditeľa VHÚ plnili úlohy v oblasti personálnej práce
s profesionálnymi vojakmi v hodnotenom období Mgr. Alena Balážiková a mjr. Ing.
Zsolt Nagy, VSD - Š VHÚ.
Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme hodnotenia na mjr.
Ing. Maroša Mikluša, PhD. a mjr. Mgr. Adriána Tomiskina. Po oboznámení sa
s ich obsahom boli postúpené na Osobný úrad MO SR .
Profesionálni vojaci VHÚ, na základe príslušných ustanovení Metodických
pokynov k deklarovaniu majetkových pomerov profesionálnych vojakov
v majetkovom priznaní, spracovali a predložili riaditeľovi VHÚ majetkové priznania.
Riaditeľ VHÚ po oboznámení sa s majetkovými priznaniami ich stanoveným
postupom postúpil na Osobný úrad MO SR.
6.1.2. Personálna práca so zamestnancami
Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období 5 pracovných zmlúv a 5 dohôd
o zmene pracovnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce (ďalej
len „ZP“). Zamestnancov zaradil na voľné tabuľkové miesta, určené pre
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, na základe prejaveného
záujmu uchádzačov takto:
− z. Simona Bartalosová, od 03. 06. 2013, odborný referent – operátor
digitalizačnej linky Vojenského historického archívu,
− z. Mgr. Peter Holík, od 1. 11. 2013, vedúci referent, Múzejného oddelenia
Svidník,
− z. PhDr. Peter Nastišin, od 1. 12. 2013, samostatný vedecký pracovník,
Múzejného oddelenia Svidník,
− z. Mgr. Valéria Straková, od 1. 12. 2013, odborný referent – špecialista
oddelenia logistického zabezpečenia a služieb,
- z. Bc. Alexandra Timková, od 1. 11. 2013, odborný referent, Vojenského
historického archívu.
V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava
nasledovní zamestnanci:
-

z. Mgr. Libuša Albertová, dňom 30. 9. 2013, podľa § 60 ZP,
z. Peter Fečkanin, dňom 30. 12. 2013, podľa § 60 ZP,
z. Ján Friček, dňom 30. 11. 2013, podľa § 60 ZP,
z. Mgr. Vladimír Hospodár, dňom 15. 7. 2013, podľa § 60 ZP,
z. PhDr. Jan Štaigl, CSc., dňom 31. 12. 2013, podľa § 60 ZP,
z. Michal Štefanský, CSc., dňom 30. 11. 2013, podľa § 60 ZP,
z. Mgr. Jana Tulkisová, PhD. dňom 31. 12. 2013, podľa § 60 ZP.

6.1.3. Štúdium profesionálnych vojakov
Profesionálni vojaci si svoje znalosti zvyšovali aj v rámci odbornej prípravy
organizovanej vo VHÚ, resp. samostatným štúdiom.
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6.1.4. Štúdium zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
V hodnotenom období si zamestnanci VHÚ zvyšovali svoje vzdelanie
rôznymi formami štúdia. Prevažujúcou formou bolo absolvovanie odborných
kurzov a školení.

Vedecké, vedecko-akademické tituly, pedagogické
hodnosti
2

Doc.

11

PhD./CSc.

6

PhDr.

1

JUDr.

2

RSDr.

7

Ing.

19

Mgr.

3

Bc.
0

2
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8

10

12
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2013
Plnenie úloh VHÚ v roku 2013 sa realizovalo v súlade so schváleným
Plánom hlavných úloh a základných opatrení na rok 2013 a Ročným vykonávacím
plánom v oblasti vojenskej histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva na rok
2013.
V hodnotenom období sa osobitná pozornosť venovala dôslednej realizácii
úloh stanovených v Ročnom vykonávacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti
v oblasti vojenskej histórie, so zreteľom na vedecké spracovávanie vojenských
dejín Slovenska. Pokračovalo sa v plnení vedeckých projektov a hlavných
vedeckých úloh, ktoré vychádzali z uvedeného plánu, ako aj plánovaných úloh.
7.2. Vedecké projekty
PhDr. Igor BAKA, PhD.
− vedecký projekt VIII/3/08-13 Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992, VII.
zv., archívny výskum (VÚA-VHA Praha a VHA Bratislava), zhromažďovanie
archívnych materiálov k predmetnej problematike, dostupnej literatúry, ako aj
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štúdium príslušných vojenských predpisov ČSĽA uložených vo VHA Bratislava,
VÚA-VHA Praha, NA Praha, spracovanie podkladových štúdií „K návrhom na
vytvorenie domobrany na Slovensku v roku 1991“ (30 rkp. s.), „Československo
a vojensko-politické aspekty uvoľňovania medzinárodného napätia v Európe
v druhej polovici 80. rokov“ I. časť (55 rkp. s.), II. časť (50 rkp. s.) Projekt sa plní
podľa plánu.
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
− vedecký projekt II/3/2009 Boje 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na
slovenskom úseku východného frontu 1944 – 1945. Dokumenty, spracovávanie
podkladových materiálov a poznámkového aparátu k dokumentom, spracovávanie
1. verzie textov publikácie (350 rkp. s.) Projekt sa plní podľa plánu.
PhDr. František CSEFALVAY, CSc.
− vedecký projekt II/4/13-15 Ozbrojené protifašistické hnutie a domáci
ozbrojený zápas na Slovensku 1943 – 1945, štúdium novšej odbornej literatúry
a archívnych prameňov. Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
− vedecký projekt VII/6/13-21 (VII/6A/13/16-1. časť) Pramene k vojenským
dejinám Slovenska IV/1, archívny výskum (VÚA-VHA Praha, VHA Bratislava, ŠA
Banská Bystrica, ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, Archív literatúry
a umenia SNK Martin), zhromažďovanie archívnych materiálov k predmetnej
problematike a dostupnej sekundárnej literatúry. Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
– vedecký projekt VIII/3/08-13 Vojenské dejiny Slovenska 1969 – 1992, VII.
zv., archívny výskum (Agentúra personalistiky AČR Praha: fondy MNO/Kádrová
správa 1968 – 1971, MO/Personálna správa 1990 – 1992, Kádrové ročenky 1968
– 1971, 1990 – 1992, Osobné spisy vojakov z povolania), zhromažďovanie a
priebežné spracovávanie archívnych materiálov, spracovanie podkladových
vedeckých a materiálových štúdií: „Nástup nového trendu národnostnej výstavby
ČSĽA po federalizácii Československa a jeho limity“ (25 rkp. s.), „Správa komisie
prezidenta ČSFR na prešetrenie činnosti ČSĽA v novembri 1989“ (45 rkp. s.),
„Kauzy generálov J. Štiku a O. Burdu v kontexte invázie vojsk Varšavskej zmluvy
do Československa v auguste 1968“ (20 rkp. s.). Projekt sa plní podľa plánu.

Dr. Imrich PURDEK
− vedecký projekt VII/5/12-14 Vznik a vývoj Československej vojenskej
symboliky v období rokov 1914 – 1992 a vojenskej symboliky Slovenskej republiky
od roku 1993 po súčasnosť v priesečníku faleristiky, heraldiky a vexilológie,
archívny výskum (VÚA-VHA Praha, VHA Bratislava, Historická knižnica VHÚ
Praha, zbierky Vojenského múzea Praha), spracovanie a vydanie monografie
Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939 (170 rkp. s.). Projekt
sa plní podľa plánu.
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doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– vedecký projekt VII/3/11-13 Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3
zv., finalizácia textov dokumentov a ich edovanie v rozpätí rokov 1387 – 1526,
odovzdanie do tlače. Projekt bol splnený;
– vedecký projekt VII/4/11-13 Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1
zv., heuristika a predbežný výber dokumentov v rozpätí rokov 1458 – 1526.
Projekt sa plní podľa plánu.
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– vedecký projekt VII/3/10-13 Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3.
spracovanie prameňov z rokov 1387 – 1526, verifikácia faktografických údajov,
poznámkový aparát, spracovanie registrov k 1., 2. a 3. časti I. zv., príprava a
odovzdanie do tlače. Projekt bol splnený.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– vedecký projekt VIII/3/08-15 Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok (19681992), štúdium literatúry, archívny výskum (VHA Bratislava, SNA Bratislava, VÚAVHA Praha, UK Bratislava), zber dobových fotografií, spracovanie podkladovej
štúdie, referát na medzinárodnej konferencii. Projekt sa splnil podľa plánu.
Mgr. Jana TULKISOVÁ, PhD.
– vedecký projekt VIII/3/08-13 Vojenské dejiny Slovenska, VII. zväzok (1968
– 1992), archívny výskum (VHA v Bratislave, VA-CR Trnava, Archív ÚPN
Bratislava, VUA-VHA Praha) a štúdium odbornej literatúry, spracovanie vedeckej
štúdie k problematike vývoja vojenského školstva v období normalizácie:
„Konsolidácia pomerov“ v Technickom učilišti v Liptovskom Mikuláši v rokoch 1968
– 1971. Projekt sa splnil podľa plánu.
7.3. Vedecké úlohy
doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.
– vedecká úloha 1. čs. samostatný prápor v ZSSR v bojoch pri Charkove,
spracovanie a prednesenie referátu na vedeckej konferencii k 70. výročiu bojov
1. čs. samostatného práporu v ZSSR pri Sokolove (15 rkp. s.). Vedecká úloha
bola splnená;
– vedecká úloha Slováci na východnom fronte v roku 1943. Na oboch
stranách frontu, spracovanie a prednesenie referátu na medzinárodnej vedeckej
konferencii v Banskej Bystrici „Slovensko v r. 1943 politika, armáda, spoločnosť“
(15 rkp. s.). Vedecká úloha bola splnená;
– spracovanie biografických hesiel vojenských osobností do projektu „Kto bol
kto 1939 – 1945“ (19 biografických hesiel). Úloha bola splnená.
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PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
– úloha APVV pre HÚ SAV Slovenská armáda v druhej svetovej vojne –
spracovanie kapitoly do publikácie Slovensko v 20. storočí, 4. zv. (70 + 13,5 rkp.
s.). Vedecká úloha bola splnená s časovým posunom;
– vedecká úloha Odraz bojovej pripravenosti slovenskej armády v druhej
polovici roka 1943 na príklade 1. pešej divízie v slovenskej historiografii a v niektorých
nemeckých
dokumentoch,
spracovanie
a prednesenie
referátu
na medzinárodnej vedeckej konferencii v Banskej Bystrici „Slovensko v r. 1943
politika, armáda, spoločnosť“ (10 rkp. s.). Vedecká úloha bola splnená.
Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.
– vedecká úloha Slováci na frontoch prvej svetovej vojny, spracovanie
a prednesenie referátu na medzinárodnom seminári „Prvá svetová vojna v múzeu“
v Berlíne (5 rkp. s.). Vedecká úloha bola splnená;
– vedecká úloha Vojenská účasť Slovenskej republiky na nacistickej agresii
proti Poľsku a Sovietskemu zväzu (dôvody, realizácia, dôsledky), spracovanie
a prednesenie referátu na 13. medzinárodnej vedeckej konferencii Euroatlantickej
pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Sofii „Národy vo vojne: Prečo sa
národy zúčastňujú vojen, a prečo nie (5 rkp. s.). Vedecká úloha bola splnená;
– obsahová príprava Rady pre vojenskú symboliku, zasadania Rady pre
vojenskú symboliku. Úloha bola splnená;
– zhromažďovanie a spracovanie podkladov k spracovaniu návrhov rozkazov
prezidenta SR: k 68. výročiu víťazstva nad fašizmom, k 69. výročiu SNP, k 21.
výročiu prijatia Ústavy SR, ku Dňu Ozbrojených síl SR, ku Dňu boja za slobodu
a demokraciu a k 21. výročiu vzniku SR (18 rkp. s.). Úloha bola splnená podľa
plánu.
Dr. Imrich PURDEK
– výskumno-rešeršná úloha Spracovanie návrhu rozkazu prezidenta SR
(príprava podkladov a spracovanie analýzy k Rozkazu prezidenta SR:
k 68. výročiu víťazstva nad fašizmom a oslobodeniu Slovenska (6 rkp. s.),
k 69. výročiu Slovenského národného povstania (4 rkp. s.), k 21. 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 21. výročiu vzniku Slovenskej republiky (4 rkp.
s.) – riešenie vnútrorezortného pripomienkového konania k uvedeným návrhom
rozkazov prezidenta SR, legislatívno-technické a jazykové posúdenie OOd
MO SR, predloženie návrhu rozkazu na schválenie). Výstupy z výskumnorešeršnej úlohy splnené;
– výskumná úloha Oblasť vojenskej heraldiky, faleristiky a vexilológie
(spracovanie odborných posudkov, expertíz k jednotlivým návrhom na priznanie
čestného názvu Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava
a Samostatný delostrelecký oddiel Michalovce (3,5 rkp. s.) Výstupy z výskumnej
úlohy splnené.
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Mgr. Mária STANOVÁ
– vedecká redakcia odborného časopisu pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo Vojenská história (zostavovateľská činnosť, vedecká a jazyková
redakcia textov 4 čísel, komunikácia s autormi ohľadom posudkov, štúdií,
dokumentov a materiálov, recenzií, anotácií, príspevkov do kroniky a ďalších;
jazyková úprava a zostavenie časopisu vrátane perexov a resumé, upravených
1630 rkp. s., redakčná rada časopisu (21. január 2013, 29. apríl 2013, 8. júl,
18. november 2013) – organizačné zabezpečenie, príprava podkladov.) Vedecká
úloha bola splnená.
PhDr. Jan ŠTAIGL, CSc.
– vedecká úloha Čs. armáda na Slovensku 1989 – 1992, štúdium literatúry,
archívny výskum (VHA Bratislava, SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, NA Praha),
spracovanie textu štúdie (57 rkp. s.). Úloha bola splnená;

– vedecká úloha Dislokačný prehľad čs. armády a vojsk čs. ministerstva
vnútra na Slovensku 1945 – 1992 (spoluautor P. Minařík), spresňovanie
tabuľkových prehľadov. Úloha bola splnená s časovým oneskorením;
- biografia „Kto bol kto v slovenských dejinách 1939-1945“ (určené heslá).
Plnenie úlohy bolo zastavené pre nezáujem zadávateľa (Múzeum SNP Banská
Bystrica).
Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
– vedecká úloha Vojenské dejiny Slovenska XVIII. – výberová bibliografia
2010 (prieskum a spracovanie bibliografie v rozsahu 50 rkp. s.) Úloha bola
splnená;
– vedecká úloha Bibliographie internationale d´histoire militaire (spracovanie
podkladov a anotácií do medzinárodnej bibliografie v rozsahu 4 rkp.). Úloha bola
splnená;
– bibliograficko-informačné zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti
(rešerše, informačné profily, bibliograficko-informačná operatíva). Úloha sa plní
podľa plánu;
– vedecká úloha Vojenské a vojenskopolitické aspekty vývoja Slovenska
v období studenej vojny – výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1990
– 2013 (prieskum a spracovanie bibliografie v rozsahu 31 rkp. s.) Úloha splnená;
– vedecko-rešeršná úloha Informačný spravodaj (spracovanie a realizácia
malotirážnej tlače, č. 1/2013 (30 s.), č. 2/2013 (42 s.), č. 3/2013 (29 s.),
č. 4/2013 (28 s.). Úloha sa plní podľa plánu;
– aktualizácia a správcovstvo knižnej a dokumentografickej databázy
(bibliograficko-dokumentačné spracovanie primárnych a sekundárnych materiálov
(spracované záznamy 830 zázn. monografií, zborníkov, encyklopédií, štúdií,
časopiseckých článkov, recenzií atď.) aktualizácia heslára a deskriptorov, korekcie
v elektronickom katalógu, update databáz). Úloha sa plní podľa plánu.
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PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– vedecká úloha Studená vojna, od jej vzniku do 70. rokov 20. storočia
(príprava prepracovaných a doplnených textov v spolupráci s PhDr. S. Michálkom,
DrSc.) Vedecká úloha sa plní podľa plánu.
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– spracovanie a prednesenie referátu Rok 1943 – najúspešnejší rok
slovenského stíhacieho letectva na východnom fronte na medzinárodnej vedeckej
konferencii Slovensko v roku 1943: politika, armáda, spoločnosť. Úloha bola
splnená.
– spracovanie biografických hesiel vojenských osobností do projektu „Kto bol
kto 1939 – 1945“ (50 biografických hesiel). Úloha bola splnená.
Mgr. Jana TULKISOVÁ, PhD.
– úloha kalendárium pre časopis Obrana, (spracovanie vojenského
historického kalendára na mesiace február, apríl – december 2013 s uvádzaním
najvýznamnejších a najzaujímavejších výročí, jubileí a udalostí z oblasti nielen
slovenského, ale i svetového vojenstva). Úloha bola splnená.
7.4 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO
ÚSTAVU V ROKU 2013
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– RTVS, Slovenský rozhlas, Rádio Patria – vysielanie pre nemeckú
národnostnú menšinu, rozhovor o výstavbe československých opevnení
v bratislavskom predmostí, 3. 5. 2013 (30 min.);
– RTVS, Slovenský rozhlas, Rádio Patria – vysielanie pre nemeckú
národnostnú menšinu, rozhovor o SNP, 29. 8. 2013 (10 min.).
Ing. Miroslav MIHÁLIK
– RTVS, rozhlasová stanica Regina, relácia Mozaika regiónu, rozhovor
Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, red.: Jurčo, Martin, 7. 5. 2013 (5 min.).
Ing. Milan ONDRUŠ
– prednášky Vyraďovanie registratúrnych záznamov a ich archivovanie
v podmienkach OS SR v rámci kurzov pre zamestnancov pracovísk
administratívnej bezpečnosti OS SR, organizovaných Akadémiou OS SR M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši 30. 1., 16. 5., 26. 9., 28. 11. 2013 (960 min.).
Dr. Imrich PURDEK
– prednáška a seminár Dvadsať rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v rámci spoločenskovednej prípravy profesionálnych vojakov na veliteľstve SVaP
Trenčín, 23. 1. 2013 (90 min. a 45 min.);
– prednáška v rámci spoločensko-vednej prípravy profesionálnych vojakov
na ŠbPO, téma – Zdroje vojenských tradícií, formy a metódy pri uplatňovaní
a rozvíjaní vojenských tradícií v Ozbrojených silách Slovenskej republiky 29. 11.
2013 (120 min. a seminár);
– RTVS, Slovenský rozhlas – Regina Bratislava, relácia Kreslo pre hosťa,
k výročiu oslobodenia a starostlivosti o vojnové hroby a cintoríny, 8. 5. 2013
(25 min.).
Mgr. Jozef RODÁK
– RTVS, STV 1 – Správy STV, Noc múzeí na Vyhliadkovej veži na Dukle,
red.: Černý, M., 19. 5. 2013 (0,5 min.);
– RTVS, STV 1 – Správy STV, 69.výročie Tokajíckej tragédie, red.: Černý,
M., 25 11. 2013 (0,5 min.).
doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
– prednáška Remeslá a cechy v starej Bratislave na Univerzite tretieho veku
UK v Bratislave, 4. 2. 2013 (90 min.);
– prednáška Remeslá a cechy v starej Bratislave na Univerzite tretieho veku
UK v Bratislave, 11. 2. 2013 (90 min.);
– prednáška Zločin a trest v starej Bratislave na Univerzite tretieho veku UK
v Bratislave, 18. 2. 2013 (90 min.);
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– prednáška Významné vojenské osobnosti slovenských dejín na Univerzite
tretieho veku UK v Bratislave, 18. 2. 2013 (90 min.);
– semestrálne prednášky Štruktúra a mentalita stredovekej spoločnosti
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ak. rok 2012/2013 (10 x 90 min.);
– RTVS, Slovenský rozhlas – Devín, rozhovor o významných vojenských
osobnostiach v slovenských dejinách, 20. 9. 2013 (30 min.)
– RTVS, Slovenský rozhlas – Devín, rozhovor o budúcnosti remesiel, 21. 10.
2013 (5 min.)
– RTVS, Slovenský rozhlas – Devín, rozhovor o pekárskom remesle, 28. 10.
2013 (5 min.)
– TV Sme, Nová Vlastiveda, zábavno-historická relácia, rozhovor o živote
v stredovek, 9. 12. 2013 (1 min.) dostupné na: http://tv.sme.sk/v/28759/pokazimevam-sen-za-stredoveku-bolo-zle-uplne-vsetkym.html
– RTVS, Slovenský rozhlas – Slovensko, relácia Nočná pyramída, rozhovor
o vojenstve a kriminalite v stredoveku, 18. 12. 2013 (100 min.).
PhDr. Michal ŠTEFANSKÝ, CSc.
– prednáška Operácia Dunaj a normalizácia armády pre Vojenskú
obrodu Slovenska, 16. 5. 2013 (45 min.);
– Televízia TA 3, štúdio TA 3, diskusia na tému Vojenská intervencia roku
1968 do Československa, redaktor A. Šuran, 21. 8. 2013 (25 min.).
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD.
– ČT, rozhovor o hľadaní príbehov našich predkov „Tajemství rodu Radka
Bangu“, v rámci dokumentárneho filmu podľa formátu BBC 3. 4. 2013, (3 min.);
– RTVS, STV 2, Armádny magazín Profesionál, rozhovor o vojenskej histórii,
4. 9. 2013 (2 min.).
mjr. Mgr. Adrián TOMISKIN
– RTVS, rozhlasová stanica Regina, relácia Mozaika regiónu, rozhovor
Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, red.: Jurčo, Martin, 7. 5. 2013 (5 min.).
VEDECKÉ A ODBORNÉ VÝSTUPY VHÚ ZA ROK 2013

Názov

Počet

Z toho
v
zahraničí

Monografie, zborníky, pramene,
encyklopédie, slovníky

5

--
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Kapitoly vo vedeckých monografiách
(vedecké spoluautorstvo)

5

--

Kapitoly v odborných monografiách
(odborné spoluautorstvo)

4

1

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

34

4

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

35

2

Časopis Vojenská história

4

--

Informačný spravodaj

4

--

Anotácie, správy

10

3

Organizované vedecké konferencie a sympóziá

4

Účasť na konferenciách a sympóziách

19

6

Prednášky a besedy

26

--

Vystúpenia v televízii a rozhlase,
rozhovory pre tlač

39

3

Podkladové materiály, expertízy,
posudky a pod.

154

92

208

24

Citácie za rok 2012 na publikačnú tvorbu

8. ARCHÍVNA ČINNOSŤ
V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Vojenský
historický archív Bratislava (ďalej „VHA“) vykonáva odborný dohľad
nad vyraďovacím konaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve –
centrálnej registratúre Trnava, ako aj vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS
SR. K jednotlivým návrhom na vyradenie registratúrnych záznamov spracováva
odborné posudky. Celý proces vyraďovania podlieha súhlasu Odboru archívov
a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dovedna bolo počas roku
2013 vybavených 555 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov
(Ing. M. Ondruš 136 odborných posudkov na návrhy na vyradenie registratúrnych
záznamov, Mgr. P. Kralčák, PhD. 331 rozhodnutí o vyradení registratúrnych
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záznamov, resp. odborných posudkov na návrhy na vyradenie registratúrnych
záznamov, Mgr. A. Gajdáčová 88 odborných posudkov na návrhy na vyradenie
registratúrnych záznamov, vojenských predpisov.)
VHA prevzal po ukončení vyraďovacieho konania v roku 2012
od vojenských útvarov a zariadení OS SR v roku 2013 celkom10 škatúľ, 141
zväzkov a 28 ks vojenských predpisov.
Vedecko-výskumná činnosť - archívne spracovávanie vybraných archívnych
fondov a zbierok
A. VEDECKÉ PROJEKTY
B. HLAVNÉ VEDECKÉ ÚLOHY RIEŠENÉ V ROKU 2013:
1. „Pracovný zbor národnej obrany 1940 -1944“
Vedecká úloha
Termín plnenia: September 2009 – December 2014
Riešitelia: Mgr. P. Kralčák, PhD.
Plánovaný výstup: monografia (vydanie VHÚ 2015).
Hodnotenie za rok 2013:
Vedecká úloha sa plnila v súlade s plánom. Vedecká úloha bola zároveň aj témou
dizertačnej práce menovaného. Dizertačná práca bola 18. júna 2013 úspešne
obhájená na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.
2. „Zajatecké tábory na území Rakúsko-Uhorska počas
vojny“
Vedecká úloha
Termín plnenia: September 2007 – December 2012
Riešitelia: Mgr. J. Zaťková, PhD.
Plánovaný výstup: monografia (vydanie VHÚ 2013).

prvej svetovej

Hodnotenie za rok 2013:
Vedecká úloha sa plnila v súlade s plánom. Monografia bola vydaná pod názvom
„Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.“
C. HLAVNÉ VÝSKUMNÉ ÚLOHY RIEŠENÉ V ROKU 2013 (archívnictvo)
1. „Vojenské školstvo“
Výskumná úloha
Termín plnenia: Január 2010 – December 2017
Riešitelia: Ing. P. Krajčírovič, Ing. M. Ondruš, Mgr. Z. Šutaríková
Plánovaný výstup: inventáre podľa názvov škôl (vydanie priebežne 2011-2017).
Hodnotenie za rok 2013:
a) Archívny fond „Vojenské gymnázium Banská Bystrica“.
Mgr. Z. Šutaríková spracovala 6 archívnych škatúľ. Priebežne spracováva menný
register žiakov vylúčených a absolvujúcich Vojenské gymnázium SNP v Banskej
Bystrici v rozpätí rokov 1969 – 1970. Inventár má doposiaľ 90 rukopisných strán.
b) Archívny fond „Vojenská škola Jána Žišku z Trocnova“.
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Mgr. Z. Šutaríková spracovala 3 archívne škatule. Zároveň napísala 16 strán
rukopisu inventárneho fondu.
Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu.
2. „Krajská vojenská ubytovacia a stavebná správa Bratislava“
Výskumná úloha
Termín plnenia: Január 2012 – September 2013
Riešitelia: Ing. M. Ondruš
Plánovaný výstup: združený inventár (vydanie VHÚ 2014).
Hodnotenie za rok 2013:
V súlade s plánom Ing. M. Ondruš spracoval 10 archívnych škatúľ fondu a napísal
10 strán rukopisu inventára.
3. „Veliteľstvá V., VI. a VII. zboru čs. armády 1935 – 1938“
Výskumná úloha
Termín plnenia: Január 2009 – December 2012
Riešitelia: Mgr. J. Zaťková, PhD.
Plánovaný výstup: inventár (vydanie 2013).
Hodnotenie za rok 2013:
V súlade s plánom Mgr. J. Zaťková, PhD. dokončila spracovanie inventára
archívneho fondu „Veliteľstvo VI. zboru“ v rozsahu 90 strán. Po redakčných
úpravách bude inventár vydaný. Zároveň spracovala 35 archívnych škatúľ fondu
„Veliteľstvo VII. zboru“. Vzhľadom na plánovaný odchod menovanej z pracoviska,
bude sa vydanie inventára realizovať v priebehu VR 2014.
4. „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - spisy obyčajné 1943 –1944“
Výskumná úloha
Termín plnenia: Január 2010 – December 2018
Riešitelia: Mgr. M. Balcová
Plánovaný výstup: inventár (vydanie 2019).
Hodnotenie za rok 2013:
Vzhľadom na plnenie iných úloh v súvislosti so zabezpečením činnosti archívu,
hlavne bádateľne, na výskumnej úlohe nepracovala.
5. „Veliteľstvo V. zboru“
Výskumná úloha
Termín plnenia: Január 2012 – December 2013
Riešitelia: Ing. Peter Krajčírovič
Plánovaný výstup: inventár (vydanie 2014).
Hodnotenie za rok 2013:
Ing. Krajčírovič spracoval 15 archívnych škatúľ. Plnenie výskumnej úlohy
pokračuje podľa plánu.
b) V sledovanom období archív realizoval archívne služby žiadateľom
z rezortu obrany SR a z radov civilnej verejnosti:
- v roku 2013 bolo vybavených písomných 1380 žiadostí, čo bolo takmer o 8 %
viac ako v predchádzajúcom roku. Väčšina agendy VHA okrem vyraďovacieho
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konania sa týkala výpisov z kmeňových listov vojakov a poddôstojníkov.
-

Konzultácie a obsluha v bádateľni
počet návštev v bádateľni
počet bádateľov (nárast fyzických osôb)
počet predložených archívnych škatúľ
počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek

574
208
2 085
6 995

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

72
110
46

Pre potreby bádateľov a na plnenie správnych úkonov VHA bolo
prekopírovaných 4369 s. archívnych dokumentov. VHA vybral v sledovanom
období za služby poskytované verejnosti sumu v celkovej výške 1291, - €.
c) Trvale zabezpečovať ochranu archívnych dokumentov a zbierok.
Ochrana archívnych fondov a zbierok sa zabezpečovala v rámci
existujúcich finančných, materiálnych a personálnych možností VHA. Pracovníčka
Mgr. A. Gajdáčová 2x týždenne sledovala a zapisovala hodnoty teploty a relatívnej
vlhkosti vzduchu. Na základe výsledkov meraní klimatických podmienok
v depozitoch boli prijímané bezprostredné opatrenia. Teplota a vlhkosť vzduchu
v skladových priestoroch sa udržiavali pravidelným vetraním.
d) Prednášky na tému ,,Vyraďovanie a archivovanie v OS SR“ vo Vojenskej
akadémii Liptovský Mikuláš – kurzy pracovníčok PAB.
Prednášky boli vykonané na kurze pre pracovníkov pracovísk administratívnej bezpečnosti OS SR, ktorú organizuje Akadémia obrany OS SR
v Liptovskom Mikuláši pod záštitou Bezpečnostného úradu MO SR. Prednášky
pracovníka archívu Ing. M. Ondruša boli zamerané na tému „Vyraďovanie registratúrnych záznamov a ich archivovanie v podmienkach OS SR“. Ing. M. Ondruš
vykonal lektorskú činnosť na úseku vyraďovania registratúrnych záznamov –
Akadémia OS SR gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš – 960 minút.
Výkon vybraných odborných činností VHA
Výkon vybraných odborných činností VHA

Počet

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ)

202

Vypracované inventáre a katalógy
(počet titulov/počet strán)

0/550

Počet návštev v bádateľni / špeciálne zbierky

574/110

Počet vybavených žiadostí

1 380

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek

2 085/6 995
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9. MÚZEJNÁ ČINNOSŤ
Pracovníci Vojenského historického múzea (ďalej „VHM“) plnili odborné
úlohy v súlade s hlavnými plánovacími dokumentmi VHÚ na rok 2013, s dôrazom
na odborné úlohy stanovené v oblasti múzejníctva v zákone č. 206/2009
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. Osobitný dôraz kládli na doplňovanie a rozširovanie zbierok
VHM Piešťany. V hodnotenom období získali na základe zmlúv do zbierkového
fondu 297 ks zbierkových predmetov v celkovej hodnote 221 019,50 € (z toho na
základe zmlúv o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu 155 predmetov
kultúrnej hodnoty v súhrnnej hodnote 192 441, 50 €, darom 57 ks predmetov
kultúrnej hodnoty v celkovej hodnote 869, - €, kúpou 16 predmetov kultúrnej
hodnoty v súhrnnej hodnote 9999, - € a zámenou jeden predmet kultúrnej hodnoty
v hodnote 8300, - €). K tomu je potrebné pripočítať 68 predmetov kultúrnej
hodnoty zakúpených v roku 2012 a do knihy prírastkov zapísaných v roku 2013
pod prírastkovým číslom 2013/0001P-2013/00068P, v súhrnnej hodnote 9409, - €.
Z tohto počtu bolo do zbierok Mo Piešťany získaných 291 ks zbierkových
predmetov a do zbierok Mo Svidník 6 ks zbierkových predmetov.
V rámci akvizičnej činnosti naďalej pokračoval výber neupotrebiteľnej
vojenskej techniky, materiálu a náhradných dielov s múzejnou hodnotou, na ktoré
boli spracované zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu. V roku 2013 bolo
uzavretých 13 zmlúv o bezodplatnom prevode a 2 protokoly. Z celkového počtu
bolo zrealizovaných 8 zmlúv a 2 protokoly. Zostávajúcich 5 zmlúv bolo
podpísaných počas posledných dvoch mesiacov roka 2013 a ich realizácia sa
uskutoční v roku 2014.
V súlade so zmluvami o bezodplatnom prevode majetku štátu boli vykonané
prevozy leteckého a automobilového materiálu z posádky Poprad, Nemecka
a Nemšová. Na základe dohovoru s OS SR bolo do priestorov VHM Piešťany
dovedna prevezených 13 veľkorozmerných predmetov (vrtuľník Mi-2 a Mi-8PPS11
z posádky Prešov, lietadlo MiG-29A z posádky Sliač do expozície v Košiciach,
3 x TATRA 148 ťahač návesov z posádky Trenčín, 2 x anténny príves z posádky
Liptovský Mikuláš, žeriav PV3S a príves automobilový z posádky Nemšová,
žeriavový tank z posádky Sereď, tank T-72 a húfnica D-30 z posádky Trenčín).
Odborná ochrana zbierkových predmetov bola v hodnotenom období
realizovaná v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. a ustanoveniami § 13 zákona. Pracovníci VHM v rámci nej
vykonali:
-

základné ošetrenie na 3572 ks múzejných predmetov (z toho Mo Piešťany
- 2345 ks, Mo Svidník - 1227 ks),
konzerváciu 204 ks zbierkových predmetov (z toho Mo Piešťany - 202 ks,
Mo Svidník -2 ks zbierkových predmetov),
čiastočné reštaurovanie jedného zbierkového predmetu (Mo Piešťany).
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V úzkej súčinnosti s Klubom priateľov vojenského historického múzea boli
vykonané aj kontroly 83 ks pásovej, obrnenej techniky a automobilovej techniky po
zimnom a letnom období v expozícii ( hangár I, hangár II, hangár III, ženijný dvor
a vonkajšia expozícia) spojené s drobnou údržbou a doplnením prevádzkových
náplní (olej, chladiaca zmes) a preskúšaním pohonných jednotiek. V depozitári
kasární VHM bolo vykonané základné ošetrenie automobilovej techniky,
(dofukovanie kolies a uloženie techniky) u 143 zbierkových predmetov.
VHM v sledovanom období rozvíjalo rôznymi formami prezentačnú činnosť
(12. 2. 2013 - prezentácia múzejné predmety zo zbierok VHM na IX. ročníku
Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločností v Spojenej
škole, Hotelovej akadémie vo Svidníku; 20. 4. 2013 – predstavenie zbierkových
predmetov - ručných palných zbraní z obdobia 1. a 2. svetovej vojny na II. ročníku
vojensko-historického podujatia Karpaty 1914 – 1915 v obci Výrava; 15. 5. 2013 v spolupráci s Personálnym úradom OS SR sprístupnenie umeleckých diel v rámci
výstavy „Cesta k slobode“; 18. 5. 2013 - pod záštitou ministra obrany SR otvorenie
9. múzejnej sezóny vo VHM. Akcia bola spojená s celoeurópskym podujatím „Noc
múzeí a galérií 2013“, ktoré bolo realizované pod patronátom Rady Európy,
s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo; 1. 6. 2013 pracovníci VHM predstavili zbierkové predmety - ručné palné zbrane
na 16. ročníku podujatia Deň detí s OS SR; v dňoch 21. – 23. 6. 2013 sa vojenskí
múzejníci zúčastnili na 1. ročníku kultúrno-spoločenskej akcie priateľov vojenskej
techniky „Tankové dni Laugarício“ v Trenčianskych Stankovciach. Na akcii
predstavili 122 mm húfnica D-30 a tank T-72M; 8. 6. 2013 - VHM v spolupráci
s MO SR vykonalo prezentáciu múzejných predmetov spojenú s prednáškou pre
86 študentov Detskej univerzity Komenského; v dňoch 8. – 11. 8. 2013 - sa
pracovníci VHM v úzkej spolupráci s Občianskym združením priateľov VHM
zúčastnili na 5. ročníku podujatia Slovenské piesky 2013, ktoré sa konalo
pri príležitosti 20. výročia OS SR. Na akcii konanej pod záštitou ministra obrany
SR bol prezentovaný plávajúci transportér PTS-10, stredný tank T-54 a 122 mm
húfnica D-30; 24. 8. 2013 - pri príležitosti blížiaceho sa 69. výročia Slovenského
národného povstania pracovníci múzejného oddelenia Svidník prezentovali
v priestoroch
svidníckeho
kúpaliska
zbierkové
predmety
používané
v 1. a 2. svetovej vojne, ako aj v povojnovom období. Pracovníci Múzejného
oddelenia Piešťany v rámci Dňa otvorených dverí v posádke Nemšová pripravili
ukážku ručných palných zbraní. Dovedna bolo návštevníkom na tejto akcii
prezentovaných dvadsať malorozmerných a veľkorozmerných zbierkových
predmetov. Návštevníkov zaujali nielen statické ukážky veľkorozmernej techniky,
ale najmä dynamické ukážky jazdy tanku T-72.
V spolupráci s mestom Piešťany sa dňa 7. septembra 2013 uskutočnil
pod záštitou ministra obrany SR a primátora mesta Piešťany 7. ročník kultúrnospoločenskej a športovej akcie Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov
s deťmi. Toto podujatie navštívilo vyše 4500 návštevníkov.
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Výkon odbornej správy zbierkových predmetov
Výkon odbornej správy zbierkových predmetov

Počet

Nadobudnuté zbierkové predmety v roku 2013 spolu

297

-

Mo Piešťany

291

-

Mo Svidník

6

Chronologická evidencia – 1. stupeň v roku 2013

297

Katalogizácia – 2. stupeň v roku 2013

369

-

Mo Piešťany

331

-

Mo Svidník

38

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 1. stupeň

6968

-

Mo Piešťany

6259

-

Mo Svidník

709

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 2. stupeň

6061

-

Mo Piešťany

6023

-

Mo Svidník

38

Vyradenie múzejných predmetov v roku 2013

0

Ošetrovanie zbierkových predmetov spolu:

3785

-

-

-

-

Základné ošetrenie
Mo Piešťany
Mo Svidník

2345
1227

Konzervácia
Mo Piešťany
Mo Svidník

202
2

čiastočné reštaurovanie
Mo Piešťany
Mo Svidník

9
0

kompletné reštaurovanie
Mo Piešťany
- Mo Svidník

0
0
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ZÁKLADNÉ OŠETRENIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV MO PIEŠŤANY
Názov zbierky
Základné ošetrenie
Konzervácia
zbierkových predmetov Mo Piešťany

Zbierka I - Chladné zbrane

223 ks

Zbierka II - Pištole a revolvery

293 ks

Zbierka III - Pušky a karabíny

351 ks

Zbierka IV - Automatické zbrane

140 ks

Zbierka V - Delostrelecká technika

71 ks

Zbierka VI - Tanky a obrnená technika

63 ks

Zbierka VII - Letecká technika

56 ks

Zbierka VIII - Technika PVO

0 ks

Zbierka IX - Strelivo a náloživo

250 ks

Zbierka X - Spojovací materiál

42 ks

Zbierka XI - Chemický materiál

10 ks

Zbierka XII - Ženijný materiál

4 ks

Zbierka XIII - Automobilová technika

131 ks

Zbierka XIV - Výstrojný

351 ks

Zbierka XV - Rady, vyznamenania a medaily

70 ks

Zbierka XVI - Bojové zástavy, štandardy, vlajky

20 ks

Zbierka XVII - Obrazy a plastiky

5 ks

Zbierka XVIII - Proviantný materiál

9 ks

Zbierka XIX - Rôzny múzejný materiál

110 ks

Zbierka XX - Optický

20 ks

Zbierka XXI - Zdravotnícky materiál

16 ks

Zbierka XXII – Písomnosti

110 ks

SPOLU

2 345 ks
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Názov zbierky

Konzervácia

Zbierka I - Chladné zbrane

15 ks

Zbierka II - Pištole a revolvery

31 ks

Zbierka III - Pušky a karabíny

7 ks

Zbierka IV - Automatické zbrane

9 ks

Zbierka V - Delostrelecký technika

12 ks

Zbierka VI - Tanky a obrnená technika

49 ks

Zbierka VII - Letecká technika

5 ks

Zbierka VIII - Technika PVO

0 ks

Zbierka IX - Strelivo a náloživo

17 ks

Zbierka X - Spojovací materiál

3 ks

Zbierka XI - Chemický materiál

0 ks

Zbierka XII - Ženijný materiál

1 ks

Zbierka XIII - Automobilová technika

15 ks

Zbierka XIV - Výstrojný materiál

23 ks

Zbierka XV - Rady, vyznamenania a medaily

0 ks

Zbierka XVI - Bojové zástavy, štandardy, vlajky

0 ks

Zbierka XVII - Obrazy a plastiky

0 ks

Zbierka XVIII - Proviantný materiál

2 ks

Zbierka XIX - Rôzny múzejný materiál

11 ks

Zbierka XX - Optický

0 ks

Zbierka XXI - Zdravotnícky materiál

2 ks

Zbierka XXII – Písomnosti

0 ks

SPOLU

202 ks
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ZÁKLADNÉ OŠETRENIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV MO SVIDNÍK
Konzervácia zbierkových
predmetov Mo Svidník
k 31.12.2013
Názov zbierky

Základné ošetrenie

Zbierka I - Chladné zbrane

165 ks

Zbierka II - Pištole a revolvery

145 ks

Zbierka III - Pušky a karabíny

111 ks

Zbierka IV - Automatické zbrane

50 ks

Zbierka V - Delostrelecká technika

6 ks

Zbierka VI - Tanky a obrnená technika

7 ks

Zbierka VII - Letecká technika

0 ks

Zbierka VIII - Technika PVO

0 ks

Zbierka IX - Strelivo a náloživo

167 ks

Zbierka X - Spojovací materiál

15 ks

Zbierka XI - Chemický materiál

105 ks

Zbierka XII - Ženijný materiál

21 ks

Zbierka XIII - Automobilová technika

2 ks

Zbierka XIV - Výstrojný materiál

143 ks

Zbierka XV - Rady, vyznamenania a medaily

93 ks

Zbierka XVI - Bojové zástavy, štandardy, vlajky

2 ks

Zbierka XVII - Obrazy a plastiky

25 ks

Zbierka XVIII - Proviantný materiál

80 ks

Zbierka XIX - Rôzny múzejný materiál

37 ks

Zbierka XX - Optický

10 ks

Zbierka XXI - Zdravotnícky materiál

19 ks

Zbierka XXII – Písomnosti

24 ks

SPOLU

1 227 ks
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Názov zbierky

Konzervácia

Zbierka I - Chladné zbrane

0 ks

Zbierka II - Pištole a revolvery

0 ks

Zbierka III - Pušky a karabíny

0 ks

Zbierka IV - Automatické zbrane

0 ks

Zbierka V - Delostrelecký technika

0 ks

Zbierka VI - Tanky a obrnená technika

2 ks

Zbierka VII - Letecká technika

0 ks

Zbierka VIII - Technika PVO

0 ks

Zbierka IX - Strelivo a náloživo

0 ks

Zbierka X - Spojovací materiál

0 ks

Zbierka XI - Chemický materiál

0 ks

Zbierka XII - Ženijný materiál

0 ks

Zbierka XIII - Automobilová technika

0 ks

Zbierka XIV - Výstrojný materiál

0 ks

Zbierka XV - Rady, vyznamenania a medaily

0 ks

Zbierka XVI - Bojové zástavy, štandardy, vlajky

0 ks

Zbierka XVII - Obrazy a plastiky

0 ks

Zbierka XVIII - Proviantný materiál

0 ks

Zbierka XIX - Rôzny múzejný materiál

0 ks

Zbierka XX - Optický

0 ks

Zbierka XXI - Zdravotnícky materiál

0 ks

Zbierka XXII – Písomnosti

0 ks

SPOLU

2 ks

Návštevnosť expozícií / výstav VHM
za obdobie od 1. 1. 2013 – 31.12.2013
Počet návštevníkov

Pracoviská VHM
Expozícia VHM v Piešťanoch

6069

Expozícia vo Svidníku

8970
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Vyhliadková veža Dukla

11 151

Otvorenie sezóny a Noc múzeí v Piešťanoch

2000

Noc múzeí vo Svidníku

1300

Deň ozbrojených zložiek s deťmi v Piešťanoch

4500

Spolu

33 990

Výstavy a kultúrno-spoločenské podujatia VHM
za obdobie od 1. 1.2013 – 31.12.2013
POČET

PODUJATIA / AKCIE
Stále expozície

3

Dlhodobé výstavy

3

Krátkodobé tematické výstavy

3

Kultúrno-spoločenské podujatia

8

Spolu

17

EXPOZÍCIE :
- expozícia VHM v Piešťanoch „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945-1992“,
- expozícia VHM vo Svidníku „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945",
- expozícia VHM v prírodnom areály Dukla.

11. ZAHRANIČNÉ AKTIVITY
a) zahraničné pracovné cesty: medzinárodné vedecké konferencie a iné
aktivity
Česká republika, Praha, 8. – 12. 4. 2013 (1 osoba x 5 dní, doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na vedeckej konferencii „Od
Sokolova ku Kyjevu“ a archívny výskum vo VÚA – VHA Praha.
Bulharská republika, Sofia, 27. – 31. máj 2013, (1 osoba x 5 dní, Mgr. Peter
Chorvát, PhD.) – plánovaná ZPC, aktívna účasť na 13. konferencii Euroatlantickej
pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (CSWG) v Sofii „Národy vo vojne: Prečo
sa národy zúčastňujú vojen, a prečo nie?“
Spolková republika Nemecko, Berlín 14. – 15. marec 2013 (1 osoba x 4 dni, Mgr.
Peter Chorvát, PhD.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na konferencii „Prvá svetová
vojna v múzeu“.
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Česká republika, Praha, 29. – 30. 5. 2013 (1 osoba x 2,5 dňa, PhDr. Michal
Štefanský, CSc.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
„Moc politiky/politik moci“ venovanej Gustávovi Husákovi.
Talianska republika, Rovereto, 9. – 11. 9. 2013 (1 osoba x 3 dni, Dr. Imrich
Purdek), plánovaná ZPC, aktívna účasť v talianskom Roverete na slávnostnom
akte umiestnenia busty generála M. R. Štefánika v Národnom historickom múzeu.
Ruská federácia, Moskva, 17. – 19. 9 2013 (1 osoba x 3 dni, Dr. Imrich Purdek),
plánovaná ZPC, účasť člena na 12. zasadaní Spoločnej medzivládnej slovenskoruskej komisie o vojnových hroboch.
Rumunsko, Oradeo, 22. – 24. 10. 2013 (1 osoba x 3 dni, Dr. Imrich Purdek),
plánovaná ZPC, účasť člena na 5. zasadaní Spoločnej medzivládnej slovenskorumunskej komisie o vojnových hroboch.
Srbská republika, Belehrad, 25. – 27. 11. 2013 (1 osoba x 3 dni, Dr. Imrich
Purdek), účasť člena na 3. zasadaní Spoločnej medzivládnej slovensko-srbskej
komisie o vojnových hroboch.
Česká republika, Praha, 18. – 20. 11. 2013 (1 osoba x 3 dni, doc. PhDr. Jozef
Bystrický, CSc.), neplánovaná ZPC, aktívna účasť na vedeckej konferencii k 70.
výročiu bojov 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR pri oslobodzovaní Kyjeva.
Spolková republika Nemecko, Berlín, 13. 3. – 16. 3. 2013 (1 osoba x 4 dní, Mgr.
Peter Chorvát, PhD.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej
konferencii „Prvá svetová vojna v múzeu“ konanej v Nemeckom národnom múzeu
v Berlíne (vystúpenie s referátom Čaplovič, M. – Chorvát, P.: Slováci na frontoch
prvej svetovej vojny).
Spolková republika Nemecko, Freiburg, 4. 6. – 7. 6. (Dr. Segeš), neplánovaná
ZPC – účasť na medzinárodnom sympóziu Jánošík & Co – Alte und neue Bilder
der Slowakei.
b) zahraničné pracovné cesty: archívny výskum, štúdium, odborná
spolupráca
1. Česká republika
Česká republika, Praha, 18. 3. – _22. 3. 2013 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD., Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 22. 4. – _26. 4. 2013 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD., Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 20. 5. – _24. 5. 2013 (1 osoba x 5 dní, PhDr. František
Cséfalvay, CSc.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo
VÚA-VHA Praha .
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Česká republika, Praha, 22. 4. – _26. 4. 2013 (2 osoby x 5 dní, Mgr. Jana
Tulkisová, PhD., Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum
slovacikál-nych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 15. 4. – 19. 4. 2013 (1 osoba x 5,5 dňa, PhDr. Jan Štaigl,
CSc.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA
Praha.
Česká republika, Praha, 13. 5. – _17. 5. 2013 (2 osoby x 5 dní, Dr. Imrich Purdek,
PhDr. Michal Štefanský, CSc.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych
militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 18. 3. – _22. 3. 2013 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD., Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 22. 4. – _26. 4. 2013 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD., Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 5. 8. – _9. 8. 2013 (1 osoba x 5 dní, Mgr. Jan Tulkisová,
PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA
Praha.
Česká republika, Praha, 2.9. – _6. 9. 2013 (2 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka,
PhD.,
Mgr. Alexej Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum
slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha.
Česká republika, Praha, 11. 11. – 15. 11. (Dr. Segeš), plánovaná ZPC – archívny
výskum a štúdium slovacikálnych militárií v Štátnom ústrednom archíve
a v knižnici VHA Praha.
2. Maďarsko
Maďarská republika, Budapešť, 27. 5. – 31. 5. (Dr. Segeš), plánovaná ZPC –
archívny výskum a štúdium slovacikálnych militárií vo Vojenskom historickom
archíve a v Maďarskom krajinskom archíve.
3. Spolková republika Rakúsko
Spolková republika Rakúsko, Viedeň, 25. 11. – 29. 11. (Dr. Segeš), plánovaná
ZPC – archívny výskum a štúdium slovacikálnych militárií vo Vojenskohistorickom
archíve Rakúskeho štátneho archívu a v Archíve mesta Viedeň.

50

12. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2013
VHÚ v roku 2013 plnil úlohy v rámci svojej pôsobnosti v podmienkach
pretrvávajúceho nedostatku rozpočtových prostriedkov, ktoré dlhodobo výrazne
sťažujú podmienky a bránia v komplexnom plnení plánovaných úloh ústavu, a to
najmä v oblasti rutinnej a štandardnej údržby a ostatných tovarov a služieb.
Rozpis záväzných ukazovateľov nezohľadňoval nevyhnutné náklady na postupné
sprevádzkovanie objektov určených na užívanie VHM, a tiež na ochranu
a revitalizáciu kultúrnych pamiatok a vojnových cintorínov v správe VHÚ. Činnosť
VHÚ taktiež nepriaznivo ovplyvňoval aj poddimenzovaný počet odborných
zamestnancov, predovšetkým vo VHM a VHA.
VHÚ aj v roku 2013, napriek uvedenej nepriaznivej skutočnosti, úspešne
zabezpečoval rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy plnením plánovaných
vedeckých projektov a úloh. V hodnotenom období nadviazal na úspechy
dosiahnuté pri prezentovaní a sprístupňovaní dosiahnutých výsledkov
prostredníctvom publikačnej činnosti a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach
doma i v zahraničí.
VHÚ, resp. jeho archívne pracovisko v Bratislave, v plnom rozsahu
poskytoval archívne služby a plnil ostatné odborné úlohy vyplývajúce z jeho
pôsobnosti, čím zabezpečoval rozvoj vojenského archívnictva v súlade
so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR
č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V oblasti múzejnej činnosti pokračoval v spolupráci s ozbrojenými silami SR
podľa plánu prevozu predmetov múzejnej hodnoty z útvarov a zariadení OS SR,
ktoré VHÚ získal na základe zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu.
Plnenie úloh vyplývajúcich pre VHM zo strategických cieľov návrhu stratégie
rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 výrazne negatívne
ovplyvňuje skutočnosť, že sa do rozpočtu VHÚ na ich realizáciu v roku 2013
nepodarilo presadiť ich finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa.
Napriek
pretrvávajúcemu
dlhodobému
nedostatku
rozpočtových
prostriedkov sa podarilo v roku 2013 skvalitniť pracovné podmienky
pre príslušníkov a zamestnancov VHÚ, ako aj podmienky pre domácich
aj zahraničných návštevníkov v expozíciách VHM v Piešťanoch a Svidníku,
ako aj bádateľov v priestoroch študovne VHA Bratislava.

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