


 
 

 
 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU  
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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 
Názov organizácie:    Vojenský historický ústav  

Sídlo organizácie:     Bratislava, Krajná 27 (PSČ 821 04)  

Rezort:                 Ministerstvo obrany SR 

Forma hospodárenia:                          štátna rozpočtová organizácia 

 

Riaditeľ VHÚ:                             plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.  

 

Členovia vedenia:  
 

Riaditeľ odboru VHV                  

- zástupca riaditeľa VHÚ:                    PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

 

Riaditeľ VHM:                           mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK 

                                                                                                                                                         

Riaditeľ VHA:              Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.  

 

Vedúca skupiny finančného a                         

personálneho zabezpečenia VHÚ:                Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ  

                                                                        

Vedúci oddelenia logistického   

zabezpečenia a služieb VHÚ:                        Ing. Štefan KUKUMBERG 
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KONTAKTNÉ ADRESY, 

 TELEFONICKÉ A FAXOVÉ SPOJENIE 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV („VHÚ“)   

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

tel./02/48207703, fax./02/48207719 

vhu@vhu.sk 

 

ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ („OVHV VHÚ“) 

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

tel./02/48207703,fax./02/48207719                                               

ovhv@vhu.sk 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV („VHA“) 

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

tel./fax./02/48207720                                             

vha@vhu.sk 

 

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM („VHM Piešťany“)                             

Orviská cesta, LDS F-6  

921 01 Piešťany 

tel./033/7913804 ,fax 033/7913854 

vhmpiestany@vhu.sk 

 

MÚZEJNÉ ODDELENIE SVIDNÍK VHM („VHM - Mo Svidník“)                             

Bardejovská 14 

089 01 Svidník 

tel. 054/7521398 

vhmsvidnik@vhu.sk 

             



 4 

 Vojenský historický ústav bol zriadený rozkazom ministra obrany SR (RMO) č. 27 

z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994 ako vedecko-výskumné, archívne 

a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť 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 

– dôstojníčka riaditeľstva VHÚ 

– samostatný  referent – technik BOZP VHÚ 

– odborný referent (VS) VHÚ 

– oddelenie logistického zabezpečenia a služieb VHÚ 

– skupina finančného a personálneho zabezpečenia VHÚ 

 

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 

 

 

 

 
Riaditeľ 

 VHÚ 

                             
 

Odbor  
vojensko-historických  

 výskumov  

 
Vojenský historický 

 archív 

 
Vojenské historické  

múzeum 

 
Riaditeľstvo 

                             

 
Múzejné oddelenie  

Piešťany 

 
Múzejné oddelenie 

Svidník 
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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 Z. z. 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 v platnom znení, výnos 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-

110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách 

a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, 

► špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom                        

č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona 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. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona 

č. 38/2014 Z. z., 

► 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 významným 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, 

● 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), 
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● 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 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 

 

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: 

 

● 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 armády v rokoch 1918 – 1939, slovenskej armády                       

v rokoch 1939 – 1945, česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992 a Armády 

(ozbrojených síl) SR po roku 1993, zabezpečuje ich uloženie, ochranu, ošetrovanie, 

odborné spracovanie  a sprístupňovanie,  

● ochraňuje archívne dokumenty, ktoré vznikli činnosťou orgánov a 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                 
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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 Piešťany je štátne múzeum zriadené v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. 

o múzeách a  galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

v platnom znení 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 Piešťany v zmysle ustanovení registračnej 

listiny spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových 

predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. V oblasti 

svojej špecializácie vo vzťahu k iným múzeám plní funkciu metodického centra.  

 

Hlavné úlohy VHM Piešťany: 

 

● 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, 
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– 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 zákona 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 2019, pokračovať vo výstavbe VHM 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 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. 
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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. 

 

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 

vojensko-historických pracovísk: 
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– vedecko-výskumného (odbor 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 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. 
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4.3. Náklady na činnosť VHÚ 

 

Náklady VHÚ 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 priemerné evidenčné počty: 

                                 - profesionálnych vojakov: 6 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 64,00. 

Skutočné priemerné evidenčné počty: 

                                 - profesionálnych vojakov: 5,42 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 63,875 

             

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti profesionálnych vojakov: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 0/0 

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní 5/68 

Práceneschopnosť nad 21 dní 2/82 

 

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti zamestnancov pri výkone práce                 

vo verejnom záujme: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 5/67 

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní 9/131 

Práceneschopnosť nad 21 dní 11/520 

 

5.1.2 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov  

 

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2018, ktorý bol 

VHÚ pridelený Úradom správy rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR („USRK MO 

SR“). 

 V  € 

PRÍJMY SPOLU           16760,00 

VÝDAVKY SPOLU                                                                    1 892 146,00 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                        1 892 146,00 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                    782 638,00 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                        310 606,00 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                          762 916,00 

4. Bežné transfery /640/                                                                           35 986,00 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                                           0,00 
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5.1.3 Rozpočtové opatrenia 

 

V priebehu roka 2018 bolo vykonaných 18 rozpočtových opatrení, čím sa bežné 

výdavky RO VHÚ v roku 2018 navŕšili takto: 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA V  € 

- v kategórii 610 - zvýšenie o sumu          128 489,43 

- v kategórii 620 - zvýšenie o sumu          12 422,79 

- v kategórii 630 - zvýšenie o sumu 279 660,00 

- v kategórii 640 - zníženie o sumu 10 627,00 

- v kategórii 700 - zvýšenie o sumu 65 312,00 

 

Vykonanými rozpočtovými opatreniami USRK MO SR bol rozpočet VHÚ upravený 

nasledovne: 

              

 V  € 

PRÍJMY SPOLU      75 397,39 

VÝDAVKY SPOLU                                                                    2 367 403,22 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                        2 302 091,22 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                 911 127,43 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                     323 028,79 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                       1 042 576,00 

4. Bežné transfery /640/                                                                      25 359,00 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                             65 312,00 

 

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2018 na 449,87 %, rozpočtovej kapitoly.  

 

Tab.: Príjmy RO VHÚ za rok 2018 

 

 

Plánovaný 

príjem 

€ 

 

Upravený 

príjem 

€ 

 

Skutočný 

príjem 

€ 

 

Plnenie 

zo skutočného 

príjmu 

(%) 

 

16 760,00 75 397,39 75 397,39 449,87 

 

            Za rok 2018 bolo plnenie príjmov z prenájmu bytových a nebytových  priestorov, 

platby za kópie archívnych dokumentov od obyvateľstva, vstupné od obyvateľstva,           

za prenájom múzejných predmetov, vratky preplatkov za minulý rok za energie, príjem 

podielu zamestnávateľa z ročného zúčtovania zo zdravotných poisťovní a sociálnej 

poisťovne, príjem úhrady od zamestnancov z dôvodu porušenia rozpočtovej disciplíny 

a príjem z predaja nadbytočného majetku.  

VHÚ nemal za sledované obdobie prijaté žiadne granty a transfery do plnenia 

rozpočtu podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

V roku 2018 boli výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ čerpané na 99,99 %. 

V sledovanom období bolo čerpanie bežných rozpočtových výdavkov nižšie                     

ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku 2017. 

 

5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie 

 
 

RPP 

 

Rozpočet 

schválený 

 

 

Rozpočet 

upravený 

 

Čerpanie 

k 31.12. 2018 

 

Zostatok 

(€) 

 

Schválený 

rozpočet % 

Upravený 

rozpočet 

% 

Mzdy, platy 

a OOV 610 782 638 911 127,43 911 127,43  0 116,42 100,00 

Poistné 

a príspevky 

do poisť. 620 310 606 323 028,79 322 931,41 97,38 103,96 99,97 
Tovary 

a služby 630 762 916 1 042 576,00 1 042 546,56 29,44 137,61 99,99 

Bežné 

transfery 640 35 986 25 359,00 25 354,34 4,66 70,46 99,98 

Bežné  

výdavky 

spolu: 600 1 892 146  2 302 091,22 2 301 959,60 131,48 121,66 99,99 

Kapitálové 

výdavky 710 0 65 312,00 65 311,80 0,20 99,99 99,99 
 

Dovedna  1 892 146 2 367 403,22 2367271,40 131,68 125,11 99,99 

                 

 VHÚ vyhodnotilo plnenie záväzných ukazovateľov decentrálnych výdavkov                      

k upravenému rozpočtu pre rok 2018 na základe plánu výdavkov pre rok 2018, ktorého 

plnenie bolo na 99,99 %.       

 

Tab. Výdavky spolu /600 + 700/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

1 886 798,00 2 367 403,22 2 367 271,54 131,68 125,47 99,99 

 

Tab. Mzdy, platy /610/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

782 638,00 911 127,43 911 127,43 0 116,42 100 

 

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

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

310 606 323 028,79 322 931,41 97,38 103,96 99,97 
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Tab. Tovary a služby /630/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

    schválený upravený 

762 916,00 1 042 576,00 1 042 546,56 29,44 137,61 99,99 

 

630 -  tovary a služby 1 042 546,56 €, z toho: 

 
631001 Tuzemské 7 071,69 

631002 Zahraničné 11 130,47 

631003 Pri dočasnom pridelení na výkon 1 287,13 

632001 Energie 107 288,09 

632002  Voda  21 524,41 

632003  Poštové a telekomunikačné služby 4 380,20 

632004               Komunikačná infraštruktúra 12 180,39 

632005 Telekomunikačné služby 5 606,94 

633001 Interiérové vybavenie 1 395,60 

633002        Výpočtová technika 10 012,05 

633004      Prevádzkové stroje 5 075,85 

633006  Všeobecný materiál 36 186,03 

633009  Knihy, časopisy, noviny 5 748,83 

633010 Pracovné odevy 3 586,90 

633013  Softvér  4 110,56 

633016  Reprezentačné  991,43 

634001  Palivo, mazivá  8 477,63 

634002  Servis, údržba, oprava  7 144,07 

634005  Karty, známky, poplatky  60,50 

635002  RŠÚ výpočtovej techniky  0,00 

635004  RŠÚ prevádzkových strojov   12 887,86 

635006  RŠÚ budov, objektov - čerpanie vo výške   53 863,63 

636003  Nájomné za prenájom špeciálnych strojov  98,00 

 

637 – ostatné tovary a služby 722 438,30 €, z toho: 

 
637001 Školenia, kurzy, semináre  2 080,96 

637003 Propagácia, reklama  1 084,29 

637004 Všeobecné služby  96 147,20 

637005 Špeciálne služby  234 939,62 

637012 Poplatky a odvody  246,07 

637014 Stravovanie zamestnancov  36 855,28 

637015 Poistné   4 266,05 

637016 Tvorba soc. fondu prof. vojakov a zamestnancov 11 251,32 

637017 Provízia 611,12 

637026 Odmeny za príspevky do časopisu Vojenská história   8 213,41 

637027 Odmeny mimo pracovného pomeru   17 576,09 

637034 Služby zdravotníckym zariadeniam 200,00 

637035 Dane za nehnuteľnosti v správe VHÚ    52 904,89 

637036 Reprezentačné výdavky  9 364,00 
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Tab. Bežné transfery /640/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

35 986 25 359 25 354,34 4,66 70,46 99,98 

 

Čerpanie: transfer na členské 120,00 €, na odchodné 0,00 €, jednotlivci 390,60 €, 

nemocenské dávky 5 168,54 €, na náhradu odievania 136,20 €, peňažné náležitosti vojakov 

18939,00 €, medzinárodným organizáciám 600,00 €. 

 

Tab. Čerpanie kapitálových výdavkov /700/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

0 65 312,00 65 311,80 0,20 99,99 99,99 

 

Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na nákup softvéru vo výške 2 760,00 € 

a prítlačného skla na skener  vo výške 3 240,00 € pre digitalizačné pracovisko 

rekonštrukciu pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku vo výške 

52 502,00 € 

 

5.3.2. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

k nim 

 

VHÚ v roku 2018 nemal výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

k nim.  

 

5.3.3 Účelové prostriedky  

  

 VHÚ v roku 2018 mal poskytnuté účelové prostriedky na zabezpečenie podujatí pri 

príležitosti osláv dejinných udalosti medzi SR a ČR v roku 2018 v súlade s uznesením 

vlády SR č. 282 zo 7. júna 2017 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov:  10 000,- € 

 

Rozpočtové opatrenie:   Rozpočtové opatrenie RO02-98/012-2018/11 

Dôvod: viazanie rozpočtových prostriedkov vo výške 

2 036,00 € z dôvodu nedočerpania predelených 

rozpočtových prostriedkov v zmysle uznesenia vlády 

SR č. 282 zo 7. júna 2017 k Návrhu programu 

a rozpočtu podujatí pri príležitosti osláv dejinných 

udalostí medzi SR a ČR v roku 2018 

 zníženie (630) – Tovary a služby o 2 036,00 €  

 

Účel, na ktorý boli poskytnuté:  zabezpečenie podujatí pri príležitosti osláv dejinných 

udalostí medzi SR a ČR v roku 2018 v súlade 

s uznesením vlády SR č. 282 zo 7. júna 2017 

Výška poskytnutých prostriedkov:  10 000,00 € 

Čerpanie týchto prostriedkov:  7 964,00 € 

Percentuálne čerpanie:   79,64 % 
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Dôvody nečerpania:  z dôvodu nesprávne uvedeného popisu aktivity                    

a formy prezentácie v dokumente „Aktivity                           

a podujatia Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

organizované pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku 

ČSR, konca 1. svetovej vojny a 25. výročia vzniku    

OS SR“ Vojenský historický ústav nevyčerpal 

finančné prostriedky na aktivitu Slávnostná 

prezentácia publikácie „Slovensko a Slováci vo víre      

1. svetovej vojny“ do konca rozpočtového roka 

v plnej výške.  

 

Tab.: Majetok v správe RO VHÚ Bratislava so stavom k 31. 12. 2018  

    

DRUH MAJETKU HODNOTA 

(v obstarávacích cenách) 

013-Softvér 2 717 981,88 € 

021-Stavby 10 345 863,69 € 

022+024-Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 345 304,46 € 

023-Dopravné prostriedky 245 469,06 € 

031-Pozemky 4 315 230,35 € 

032-Umelecké diela a zbierky 761,79 € 

DLHODOBÝ MAJETOK CELKOM 18 970 611,23 € 

 

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:  

- 765.1-knižničný materiál    -                123 353,33 €, 

- 765.2-múzejný materiál    -             109 626 762,86 €, 

- 765.3-archívny materiál    -                182 902,90 €, 

 

V operatívnej evidencii (OE):  

- 761-OE-zásoby                                               -                          422 626,94 €  

- 762-OE-drobný nehmotný majetok               -                              16 947,68 €  

- 765.4-OE - kultúrne pamiatky - nehnuteľné -            3 908 233,38 € 

 

Záver: 

 

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2018 boli vynaložené na plnenie úloh 

rozpočtovej organizácie na základe plánu hlavných úloh hospodárne, efektívne a splnili 

svoj účel. 
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Tab.: Vývoj rozpočtu VHÚ v Eurách (2004 - 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok schválený upravený 

2004 936 931 1 411 230 

2005 1 100 570 1 639 310 

2006 1 358 390 1 694 150 

2007 1 388 530 1 658 990 

2008 1 618 230 1 684 020 

2009 1 861 310 1 727 840 

2010 1 279 200 1 590 410 

2011 1 184 970 1 457 980 

2012 1 371 700 1 589 060 

2013 1 282 341 1 382 222 

2014 1 284 171 1 435 508 

2015 1 317 346 1 470 175 

2016 1 568 180 1 945 695 

2017 1 772 882 1 968 240,18 

2018 1 892 146 2 367 403 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1. Personálna práca 

 

Tab.: Vývoj tabuľkových počtov VHÚ (2004 - 2018) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6

46

74 75 77 77

61 62 62 62 64 63 64 64 64 64

50

78 79 79 80

64 65 65 65 67 66 67
70 70 70

 
 

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

Tab.: Veková štruktúra zamestnancov VHÚ 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

nad 60

Veková štruktúra zamestnancov VHÚ

Veková štruktúra zamestnancov VHÚ

 
 

Mgr. Alena Balážiková plnila v hodnotenom období úlohy v oblasti personálnej 

práce s profesionálnymi vojakmi podľa pokynov riaditeľa VHÚ.  
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Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme služobné hodnotenia na pplk. 

Mgr. Miroslava Burčíka, mjr. Ing. Milana Kubizniaka, kpt. Ing. Miroslava Blahuta,                 

por. Ing. Petru Čulákovú a rtn. Mareka Čanakyho. 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.  

 

6.1.2. Personálna práca so zamestnancami  

 

Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období  4 pracovné zmluvy a 10 dohôd 

o zmene pracovnej zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších (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. Ivan ŠIMO, od 1.9.2018 pracovník fyzickej a objektovej ochrany Oddelenia 

logistického zabezpečenia služieb Vojenského historického ústavu, miesto výkonu 

práce Bratislava, 

- z. Mgr. Nikoleta VARGOVÁ, od 1.12.2018, odborný referent (VS) Vojenského 

historického archívu, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Viliam MATÚŠ, od 1.9.2018, odborný referent - konzervátor Múzejného 

oddelenia Piešťany VHM, miesto výkonu práce Piešťany, 

- z. Jerzy KSIAŽEK, od 1.5.2018, pracovník fyzickej a objektovej ochrany 

Oddelenia logistického zabezpečenia služieb VHÚ.  

 

V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasledovní 

zamestnanci: 

 

- z. Mgr. Mária KOZÁROVÁ, dňom 31.10.2018, podľa § 71 ZP,  

- z. Ladislav ŠEBÍK, dňom 31.8.2018, podľa § 71 ZP, 

- z. Bc. Kristína ČIČMANOVÁ, dňom 31.12.2018, podľa § 71 ZP, 

- z. Tomáš TKÁČIK, dňom 31.8.2018, podľa § 60 ZP, 

- z. Jerzy KSIAŽEK, dňom 15.4.2018, podľa § 60 ZP.  

 

6.1.3.  Štúdium profesionálnych vojakov  

 

Profesionálni vojaci si svoje znalosti zvyšovali v rámci odbornej prípravy 

organizovanej vo VHÚ, resp. samostatným štúdiom.     

 

6.1.4.  Štúdium zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 

 

V hodnotenom období si zamestnanci VHÚ zvyšovali svoje vzdelanie rôznymi 

formami štúdia. Prevažujúcou formou bolo absolvovanie odborných kurzov a školení. 
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Tab.: Vedecké, vedecko-akademické tituly, pedagogické hodnosti 

 

0 5 10 15 20 25

Doc.

PhD./CSc.

PhDr.

RSDr.

JUDr.

Ing.

Mgr.

Bc.

PaedDr.

Vedecké, vedecko-akademické tituly, pedagogické 

hodnosti

 
 

 

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2018 

 

Plnenie úloh VHÚ v roku 2018 sa realizovalo v súlade so schváleným Plánom 

hlavných úloh a základných opatrení na rok 2018, Plánom hlavných úloh a základných 

opatrení Ministerstva obrany SR na rok 2018, Perspektívny program rozvoja vedeckej 

a výskumnej činnosti v oblasti vojenskej histórie, vojenského archívnictva a múzejníctva 

VHÚ na roky 2018 – 2022 a Ročným vykonávacím plánom v oblasti vojenskej histórie, 

vojenského múzejníctva a archívnictva na rok 2018.  

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 neplánovaných úloh. 

 

7.2 Vedecké a odborné výstupy VHÚ za rok 2018 

 

 Vojenský historický ústav ako vedeckovýskumné, archívne a múzejné zariadenie 

Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie, v roku významných historických 

výročí spojených so vznikom a existenciou spoločného štátu Slovákov a Čechov, úspešne 

plnil odborné úlohy vyplývajúce pre toto jedinečné zariadenie rezortu obrany                             

zo zákonných noriem v oblasti archívnictva, múzejníctva a správy národných kultúrnych 

pamiatok. Zároveň úspešne zabezpečoval nielen špecializovaný základný a aplikovaný 

vojensko-historický výskum, archívnu, múzejnú a pamiatkovú starostlivosť, ale aj 

bibliografickú, vedecko-informačnú a edičnú činnosť. Tak ako v uplynulých viac než 

dvoch desaťročiach, svoju pozornosť sústredil na kontinuálny historický výskum a vedecké 

spracúvanie vojenských dejín Slovenska, s osobitným dôrazom na tie úseky vojenských 

dejín Slovenska, ktoré z hľadiska demokratických a vlasteneckých tradícií majú inšpirujúci 

vplyv aj v súčasnosti a sú zdrojom trvalého poučenia pre celú spoločnosť. Výsledkom 
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činnosti jeho vedeckých pracovníkov sú aj vedecké, vedecko-populárne a odborné práce, 

ktorých obsah je venovaný významným historickým udalostiam a osobnostiam vojenských 

dejín Slovenska. V súvislosti s hore uvedeným treba zdôrazniť skutočnosť, že VHÚ v roku 

2018 vydal, resp. sa jeho zamestnanci autorsky podieľali na vydaní 7 publikácií.  

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a 100. výročia 

skončenia 1. svetovej vojny vydal, resp. sa spolupodieľal na vydaní publikácií Vo víre 

prvej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1919 slovom a obrazom autorov 

plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. a Mgr. Jany Zaťkovej, PhD., Osmičky v našich 

dejinách PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. a plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD., ako aj 

Mgr. Petra Chorváta, PhD. Veľká vojna v malom meste. Banská Bystrica v období prvej 

svetovej vojny (1914 – 1918). Hore uvedené práce prinášajú zaujímavé historické fakty                 

o Slovensku a Slovákoch v zlomových okamžikoch našej histórie. VHÚ sa pri príležitosti 

hore uvedených významných historických výročí v spolupráci s mestom Banská Bystrica 

podieľal na vydaní publikácie Tam, kde kvitnú divé maky. Obnova vojnového cintorína                 

v Banskej Bystrici – v Majeri. Na jej obsahovej príprave sa podieľali Dr. Imrich Purdek, 

PhD., Mgr. Peter Chorvát, PhD. a Mgr. Peter Kralčák, PhD.  

Ďalšou z publikácií, ktorá v roku 2018 obohatila knižnice profesionálnych 

historikov, ale aj mnohých priaznivcov vojenskej histórie, bola publikácia Rudolf Michal 

Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. V nej sa jeho životu                  

a vojenskej kariére venujú Mgr. Peter Chorvát, PhD., plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., 

doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., PhDr. Peter Šumichrast, PhD. a Mgr. Božena Šeďová. 

PhDr. Peter Šumichrast, PhD. sa autorsky podieľal na príprave publikácie Pavla Vitka                 

a kol. pod názvom Pokoriteľ Alsterufera : The Humiliator of the Alsterufer, ktorú vydala 

Vojenská podporná nadácia. Taktiež PhDr. Igor Baka, PhD. a Mgr. Alexej Maskalík, PhD. 

obohatili svojimi kapitolami vedecké monografie Politika antisemitizmu a holokaust                        

v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy, resp. Slovensko a Európa v roku 

1947, ktoré v roku 2018 vydalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej 

Bystrici v spolupráci s partnerskými vedeckými inštitúciami.   

Vedeckí pracovníci VHÚ okrem vyššie uvedených prác publikovali aj 66 

odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch. Kvalitu ich vedeckých 

výstupov, ktoré častokrát prinášajú nové poznatky, či originálne interpretácie, a zásadným 

spôsobom rozširujú naše poznanie, dokumentuje ich citačný ohlas v prácach domácej i 

zahraničnej proveniencie. 

V roku 2018 boli vydané aj štyri čísla obľúbeného vedeckého časopisu Vojenská 

história, ktorý svojim čitateľom prináša originálne vedecké štúdie, state a články zamerané 

na vojenské dejiny, archívnictvo a múzejníctvo na Slovensku. Vedeckí pracovníci VHÚ sa 

autorsky podieľali aj na zostavení obľúbeného vojensko-historického kalendára. Počas 

celého roka čitateľom rezortného mesačníka OBRANA prinášali články s vojensko-

historickou tematikou.  

Vedeckí pracovníci VHÚ výsledky výskumu aktívne prezentovali na domácich                   

a  medzinárodných vedeckých konferenciách. Osobitne treba spomenúť vystúpenia                   

Mgr. Mateja Medveckého, PhD. na 18. medzinárodnej vedeckej konferencii 

Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov (CSWG) v Belehrade 

s príspevkom Od Malej dohody do NATO – Slovensko v alianciách v 20. storočí,                       

ako aj Mgr. Petra Chorváta, PhD., Vojenská situácia na Slovensku v novembri 1918                   

na medzinárodnej konferencii v Prahe Léta do pole okovaná: 1918 – Starý svět mrtev, ať 

žije nový? 
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7.3 Publikačná činnosť pracovníkov VHÚ v roku 2018 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších 

poznatkov historiografie. Autori príspevkov a obr. príloh: Čaplovič, Miloslav; Chorvát, 

Peter; Bystrický, Jozef; Šumichrast, Peter; Šeďová, Božena. Revúca – Bratislava : Mesto 

Revúca – Vojenský historický ústav, 2018, 120 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-

89523-50-4.  

ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana. Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej 

vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1919 slovom a obrazom. Bratislava : Vojenský 

historický ústav – Pro Militaria Historica, 2018, 164 s. : fotogr., mp., lit., reg. ISBN 978-

80-89523-54-2.  

CHORVÁT, Peter. Veľká vojna v malom meste. Banská Bystrica v období prvej svetovej 

vojny (1914 – 1918). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2018, 83 s., fotogr., pram. 

a lit., reg. ISBN 978-80-89523-48-1.  

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

BAKA, Igor: Slovenská armáda v konfrontácii s  holokaustom na okupovanom území 

ZSSR a jeho reflexia pred povojnovými retribučnými súdmi. In: Politika antisemitizmu      

a holokaust v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy. Banská Bystrica : 

Múzeum SNP, 2018.  

MASKALÍK, Alexej. Rok 1947 – najrozsiahlejšie menovanie Slovákov za česko-

slovenských generálov. In: Syrný, Marek a kol.: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská 

Bystrica : Múzeum SNP v spolupráci s FPV a MV UMB, HÚ SAV, VHÚ, 2018, s. 88-95. 

ISBN 978-80-89514-50-2.  

ŠUMICHRAST, Peter. Slováci v Britskom kráľovskom letectve a 311. čs. bombardovacia 

peruť. In: Vitko, Pavol a kol. Pokoriteľ Alsterufera : The Humiliator of the Alsterufer. 

Bratislava : Vojenská podporná nadácia, 2017, s. 204-274 : fotogr. ISBN 978-80-972190-

2-4.  

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – nekarentovaných, 

neimpaktovaných 

BAKA, Igor: Krvavá predohra v predvečer štátneho sviatku. Prvá väčšia zrážka  jednotiek 

Zaisťovacej divízie s partizánmi 13. marca 1942 v juhovýchodnom Bielorusku. In: Historie 

a vojenství. Roč. 67, č. 4 (2018), č. 4, s. 54-69.  

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – nekarentovaných,  

neimpaktovaných 

BAKA, Igor. Die deutsch-slowakischen Beziehungen und der Krieg gegen die UdSSR 

(1941 – 1945).  In: Vojenská história. Roč. 22, č. 2 (2018), s. 35-69.  

CHORVÁT, Peter: Gejza Vámoš v československej armáde. In: Litikon. Časopis                         

pre výskum literatúry. Roč. 2, č. 2 (2018) s. 131-135.   

KRALČÁK, Peter. Hygienicko-zdravotné podmienky v pracovných jednotkách slovenskej 

armády. In: Vojenská história. Roč. 22, č. 1 (2018), s. 107-118. 

VYHLÍDAL, Milan – MEDVECKÝ, Matej. Úřad čs. vojenského přidělence v Berlíně 

v krizovém roce 1938 ve světle neznámého dokumentu. In: Vojenská história. Roč. 22, č. 4 

(2018), s. 132-159.  
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PÚČIK, Miloslav. Czechoslovakia and its Army in a Buffer Zone of „East-West“ (Period 

1960 – 1968-August). In: Vojenská história. - Roč. 22, č. 3 (2018), s. 95-126 : mp.   

PURDEK, Imrich. 25 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. In: Vojenská história. 

Roč. 22, č. 2 (2018), s. 114-145. 

ŠUMICHRAST, Peter. Nie sú mi známe dôvody, prečo nemôžem slúžiť v čs. armáde... 

Výpovede plk. gšt. Alojza Ballaya na vyžiadanie orgánov čs. armády z roku 1946 k službe 

v slovenskej armáde 1939 – 1945. 3. časť. In: Vojenská história. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 

88-113. 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly 

v zahraničných vedeckých monografiách a kratšie vedecké práce vydané samostatne 

v zahraničí  

MEDVECKÝ, Matej. Perzekúcie a procesy v Československu 1948 – 1989. In:  Pažout, 

Jaroslav – Portmann, Kateřina (eds.): „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel 

perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných 

důvodů v letech 1945 – 1989. Praha – Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů – 

Technická univerzita v Liberci, 2018, s. 132-141. ISBN 978-80-88292-06-7.  

SEGEŠ, Vladimír. Husziták és bratrikok a közepkori Magyarországon. In: Hadi és más 

nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest : HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, s. 458-469. ISBN 978-963-7097-87-4.   

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kapitoly v domácich      

vedeckých monografiách a kratšie vedecké práce vydané samostatne v domácich 

vydavateľstvách  

CUPER, Ivan. Munícia v zbierkach VHÚ – Vojenského historického múzea Piešťany.               

In: Jurková, Viera (ed.): Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava – Banská Bystrica 

: Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 61-68. ISBN 978-80-

89523-52-8.  

HANICH, Tomáš. Základné znaky a rozdiely v typológii ručných palných zbraní 

(praktická ukážka). In: Jurková, Viera (ed.): Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. 

Bratislava – Banská Bystrica : Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 

2018, s. 73-92. ISBN 978-80-89523-52-8.  

HOLÍK, Peter. Zbrane v zbierkach VHÚ – Vojenského historického múzea Piešťany.                 

In: Jurková, Viera (ed.): Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava – Banská Bystrica 

: Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 40-60. ISBN 978-80-

89523-52-8.  

JURKOVÁ, Viera. Interdisciplinarita v podmienkach Vojenského historického múzea.              

In: Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. 

Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology                      

and Industry Bratislava 7. – 9. marec 2018. Bratislava : STU –  Fakulta chemickej                      

a potravinárskej technológie a Slovenské národné múzeum, 2018, s. 191-212. ISBN 978-

80-8060-435-6.   

SEGEŠ, Vladimír. Kati v stredovekej Bratislave v kontexte výkonu spravodlivosti. In: Vita 

historiae dedicata. Zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, 

CSc. Zost.: Miriam Viršinská. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, s. 147-166.  

SEGEŠ, Vladimír. Sociálne, materiálne a zdravotné zabezpečenie vojakov habsburskej 

armády a ich rodinných príslušníkov v 18. storočí (Náčrt problematiky). In: Sociálna             

a zdravotná starostlivosť v premenách čias : Szociális és egészségügyi ellátás az idők 
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forgatagában. VII. Colloquia Comaromiensia historicorum archivariorumque MMXVII. 

Komárno : MV SR, 2018, s. 20-27.  

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

ČAPLOVIČ, Dušan – ČAPLOVIČ, Miloslav: Osmičky v našich dejinách. 2. rozšírené vyd. 

Bratislava : Perfekt, 2018, 223 s., fotogr., lit. ISBN 978-80-8046-885-9.  

BDF Odborné práce v domácich časopisoch – nekarentovaných, neimpaktovaných 

Blaško, Gabriel. Pri hrobe M. R. Štefánika. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 11 

(2018), s. 47. 

Bystrický, Jozef. Slováci v operácii Barbarossa. In: Historia Bellica. Special. Roč. 2, č. 1 

(2018), s. 90-96.  

Čaplovič, Miloslav. Deň vojnových veteránov (11. november). In: Vojenská história. Roč. 

22, č. 1 (2018), s. 205-206 : fotogr.  

Čaplovič, Miloslav. Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. Roč. 26, č. 5 (2018), s. 32-34 : fotogr. 

Čaplovič, Miloslav. Uznanie spoločného štátu. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 7 

(2018), s. 33 : fotogr. 

Čaplovič, Miloslav. Bez októbra 1918 by nebol 1. január 1993. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. Roč. 26, č. 11 (2018), s. 16-17 : fotogr. 

Hattala, Richard. Dozér s elektrárňou [DOK-M]. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26,  

č. 2 (2018), s. 47 : fotogr.  

Hattala, Richard. Prieskumník od Volgy [BRDM-1]. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 

26, č. 1 (2018), s. 47 : fotogr.   

Holík, Peter. Nástupca Maxima [SG-43, Stankovyj Gorjunova - 43]. In: Obrana. Mesačník 

MO SR. Roč. 26, č. 5 (2018), s. 47 : fotogr. 

Holík, Peter. Prvá československá pištoľ [pištoľ 7,65 mm Praga 1919]. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 10 (2018), s. 47 : fotogr.  

Holík, Peter. Postrach tankov [Raketenpanzerbüchse 43]. In: Obrana. Mesačník MO SR. 

Roč. 26, č. 12 (2018), s. 47 : fotogr.  

Chorvát, Peter. Zrod Československej republiky v roku 1918. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. Roč. 26, č. 10 (2018), s. 8-11 : fotogr.  

Chorvát, Peter. Koniec vojny a Slovensko. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 11 

(2018), s. 11-23 : fotogr.  

Chorvát, Peter. Vianoce na fronte – Vianoce v kasárňach. In: Obrana. Mesačník MO SR. 

Roč. 26, č. 12 (2018), s. 19-20 : fotogr 

Kadlec, Peter. Posledná Andula [An-26B]. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 7 

(2018), s. 47 : fotogr. 

Kadlec, Peter. Tank z augusta 1968. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 8 (2018),    

s. 47 : fotogr.  

Maskalík, Alexej. Normalizácia ČSĽA. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 1 

(2018), s. 46. 

Maskalík, Alexej. Nový trend národnostnej výstavby ČSĽA. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. Roč. 26, č. 2 (2018), s. 46. 
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Maskalík, Alexej. Sovietska armáda v Československu. In: Obrana. Mesačník MO SR. 

Roč. 26, č. 3 (2018), s. 46. 

Maskalík, Alexej. Účasť ČSĽA na mimoriadnych bezpečnostných opatreniach. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 4 (2018), s. 46. 

Maskalík, Alexej. Akcia Krkonoše. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 26, č. 5 (2018),     

s. 46. 

Maskalík, Alexej. Priebeh a podmienky služby príslušníkov ČSĽA. In: Obrana. Mesačník 
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          Kategórie publikovania 
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AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
3 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. vydavateľstvách 

ABD Kapitoly vo ved. monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
3 
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ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
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kpt. Ing. Miroslav BLAHUT  

– RTVS, Rádio Patria, relácia Zvony nad krajinou, téma Dukla 2018, red.: T. M. 

Babjak, sept. 2018 (reportáž rozdelená na viac častí, vstup 2 min.)  
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ZO SZPB Humenné v spolupráci s odborom školstva MÚ Humenné, 5. 10. 2018 (60 min.)  
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Z. Martináková, 7. 5. 2018 (45 min.)  

– RTVS, STV 1, Hlavné správy, vstup k osobnosti gen. Heliodora Píku, 2. 11. 2018 

(2 min.) 

 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.  

– rozhovor k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny, Pripomeňme si vojenské 

dejiny Slovenska a Slovákov, red.: P. Demeš, www.teraz.sk, 12. 1. 2018 (60 min.)    

– TV TA3, Posledná rozlúčka s vojnovým hrdinom Ivanom Schwarzom, red.:              

J. Šivák, 3. 2. 2018 (1 min.)  

– TV Markíza, Rozlúčka s vojnovým hrdinom Ivanom Schwarzom, red.:               

Z. Ondrušková, 3. 2. 2018 (1 min.)  

– TV JOJ, Brookwood, Londýn, Spojené kráľovstvo: Odišiel Ivan Schwarz, red.:    

D. Levický, 3. 2. 2018 (1 min.)   

– RTVS, STV 1, Pochovali generálmajora Schwarza, red. M. Jaco, 3. 2. 2018                   

(1 min.)   

– TASR, Históriu si treba pripomínať a nie prekrúcať ju ideológiou, red. D. 

Forgács, rozhovor (60 min.), výber: www.hlavnesprávy.sk, 3. 5. 2018 (1 min.)  

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, Legionárske jednotky dostávali 

gonfanón, súčasné vojenské jednotky bojové zástavy, red.: M. Minár, 20. 4. 2018 (2 min.)   

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, O Bratislavu zabojovala aj Dunajská 

flotila, red.: M. Minár, 4. 5. 2018 (3 min.)   

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, MO opäť otvára svoje múzeá 

a expozitúry, Noc múzeí a galérií vo VHM VHÚ v Piešťanoch a vo Svidníku, red.: M. 

Minár, 18. 5. 2018 (5 min.)   

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, Výnimočné vojenské osobnosti, M. R. 

Štefánik, red.: M. Minár, 25. 5. 2018 (2 min.)   

– TV TA3, Sto rokov od vzniku Československa, red.: J. Šivák, 27. 5. 2018                      

(1 min.)  
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– TASR, Ozbrojené sily SR prezentujú svoju činnosť pri príležitosti Dňa detí, 

www.prešov.korzár.sme.sk, 2. 6. 2018 (2 min.)  

– TASR, OS SR vo Svidníku prezentujú svoju činnosť pri príležitosti Dňa detí,  

www.teraz.sk, 24hod.sk, 2. 6. 2018 (2 min.)  

– TV Markíza, Keď vznikala republika, red. G. Kajtárová, 30. 6. 2018 (1 min.)  

– TV JOJ, Paríž, Darney, Francúzsko: oslavy 100. výročia Československej 

republiky, red. D. Levický,  30. 6. 2018 (1 min.)  

– rozhovor k mníchovskej kríze, 1,3 milióna vojakov bolo pripravených brániť 

vlasť, Nemcom sme mohli vzdorovať dva mesiace, www.aktuality.sk, 29. 9. 2018                     

(30 min.)  

– RTVS, STV 2, relácia SK Dejiny,  Príbeh Slovenska 1938 - V Novom roku                   

do útoku vojensko-politické súvislosti,  red.: Ľ. Bajaník, 6. 9. 2018 (20 min.) 

– ČT24, Studio ČT Bratislava, živý vstup o Slovensku v Československej republike 

medzi dvoma svetovými vojnami 1918 – 1938, 22. 10. 2018, www.ceskatelevize.cz/porady 

(4 min.)   

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, M. R. Štefánik, spoluzakladateľ 

Československa sa na jeden deň stal kráľom Ríma, red.: M. Minár, 26. 10. 2018 (4 min.)   

– ČT24, Studio ČT Bratislava, živý vstup k téme Tisícileté manželství 

s Maďarskem padlo, před sto lety se Slováci přihlásili k Československu, 30. 10. 2018, 

www.ceskatelevize.cz/porady (4 min.)   

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, Svetový deň vojnových veteránov, 

vojnový cintorín v Kopčanoch, red.: M. Minár, 9. 11. 2018 (5 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Sobotné reflexie, téma Československá armáda 

v roku 1938, spolu s Dr. Chorvátom, red.: M. Gašparovič, 24. 11. 2018 (60 min.) 

– RTVS, Rádio Regina, relácia Zo života armády, 11. november – Deň vojnových 

veteránov, bojiská a obete 2. svetovej vojny, red.: M. Minár, 30. 11. 2018 (4 min.) 

– TASR, rozhovor Vyšla nová kniha Slovensko a Slováci vo víre 1. svetovej vojny, 

red. T. Šarluška, www.teraz.sk, 12. 12. 2018, (5 min.)   

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, 100. výročie prevzatia bojovej zástavy 

čs. légií v Taliansku, M. R. Štefánik, red.: M. Minár, 28. 12. 2018 (3 min.) 

 

Mgr. Peter HOLÍK  

– prednáška Temný štrnásty rok (vypuknutie 1. svetovej vojny, boje v Karpatoch 

1914 – 1915, čs. légie) pre Poddukliansku knižnicu vo Svidníku a pre vybraných žiakov a 

študentov ZŠ a SŠ vo Svidníku, 23. 10. 2018 (150 min.) 

– RTVS, Rádio Regina, živé vysielanie z priestorov Skanzenu SNM – Múzea 

ukrajinskej kultúry, téma Múzejné oddelenie Svidník a jeho expozície, 

red.: I. Michalčík, 21. 6. 2018 (2 x 7 min.)  

– TASR, reportáž Na cintoríne pri pamätníku na Dukle sú okrem Slovákov 

pochovaní i Česi, red.: M. Černý, 5. 10. 2018 (10 min.)  

– RTVS, Rádio Patria, relácia Zvony nad krajinou, téma Dukla 2018, red.: 

T. M. Babjak, sept. 2018 (reportáž rozdelená na viac častí, vstup 20 min.)  

– RTVS, Rádio Patria, relácia Zvony nad krajinou, téma Mo VHM Svidník 2018, 

red.: T. M. Babjak, okt. 2018 (reportáž rozdelená na viac častí, vstup 20 min.) 

– rozhovor k výrubu stromov v areáli Pamätníka sovietskej armády                               

pre Podduklianske novinky, red.: P. Sivák, 19. 3. 2018 (15 min.)  

– rozhovor na tému čo zničili ťažké mechanizmy v areáli Pamätníka sovietskej 

armády, dávajú do pôvodného stavu vojaci pre Podduklianske novinky, red.: P. Sivák,               

23. 4. 2018 (10 min.)  

– rozhovor o práci stavbárov a vojakov v areáli Pamätníka sovietskej armády počas 

letnej sezóny pre Podduklianske novinky, red.: P. Sivák, 13. 8. 2018 (15 min.)    
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– rozhovor o inštalácii kamier v areáli Pamätníka sovietskej armády                             

pre Podduklianske novinky, red.: P. Sivák, 26. 11. 2018 (10 min.)  

 

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.  

– prednáška Slovensko v období prvej svetovej vojny vo VHÚ – VHM Piešťany 

v rámci akcie Noc múzeí, 19. 5. 2018 (60 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Spoločnosť, rozhovor na tému Ako zimy 

ovplyvnili priebeh vojnových konfliktov, red.: L. Osvaldová, 23. 2. 2018 (1 min.) 

– RTVS, Rádio Regina, relácia Popoludnie s rozhlasom, rozhovor Československé 

opevnenia na Slovensku, red.: J. Bleyová, 30. 4. 2018 (55 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Spoločnosť, rozhovor na tému Vzťah vojen 

k životnému prostrediu, red.: L. Osvaldová, 8. 5. 2018 (5 min.) 

– RTVS, Rádio Devín, relácia Dejiny.sk, téma Osmičky v našich dejinách, vstup 

Vzbura náhradného práporu pešieho pluku 71 v Kragujevci, red.: P. Turčík, R. Kotian,              

25. 5. 2017 (60 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Ranné ladenie, rozhovor o knihe Veľká vojna 

v malom meste – B. Bystrica v období 1. svetovej vojny, red.: R. Passia, 12. 6. 2018                

(30 min.) 

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Sobotné reflexie, rozhovor k československým 

légiám, red.: M. Gašparovič, 13. 10. 2018 (30 min.) 

– TV TA3, Hlavné správy, vstup k vzniku Československej republiky, red.:                     

M. Linhart, 28. 10. 2018 (3 min.)  

– TV TA3, Hlavné správy, vyjadrenie k podpisu prímeria na západnom fronte                   

1. svetovej vojny, red.: 1. Sivák, 3. 11. 2018 (1 min.)  

– TV Markíza, Televízne noviny, vyjadrenie k podpisu prímeria na západnom 

fronte 1. svetovej vojny, red.: M. Hečko, 11. 11. 2018 (1 min.) 

– RTVS, STV 1, Správy RTVS, vyjadrenie k podpisu prímeria na západnom fronte 

1. svetovej vojny, red.: E. Senková, 11. 11. 2018 (1 min.) 

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Sobotné reflexie, téma Československá armáda 

v roku 1938, spolu s plk. Čaplovičom, red.: M. Gašparovič, 24. 11. 2018 (60 min.) 

 

Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD. 

 – prednáška Vojenská rozviedka a vojenská kontrarozviedka v rokoch 1945 – 1960 

pre Vojenské spravodajstvo MO SR, 2. 3. 2018 (60 min.) 

 – prednáška Prierez čs. vojenského spravodajstvo v rokoch 1918 – 1968                       

pre Vojenské spravodajstvo MO SR, 23. 4. 2018 (2 x 60 min.)    

 

Ing. Milan ONDRUŠ  

 – prednáška Správa registratúry a archívnictva MO SR na MO SR Bratislava, 25. 

4. 2018 (60 min.)   

 – prednáška Vyraďovanie registratúrnych záznamov a príprava písomností na 

odovzdanie do archívu vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre Trnava, 30. 5. 2018 

(2 x 45 min.)   

 – prednáška k Vyhláške MV SR č. 628/2002 Z. z. na MO SR, 3. 10. 2018 (60 min.)   

 – prednáška Vyraďovanie a príprava písomností na odovzdanie do archívu 

v Leteckom krídle Prešov, 16. 10. 2018 (5 x 60 min.)   

 – prednáška k zákonu 395/2002 Z. z. na MO SR Bratislava, 7. 11. 2018 (60 min.)   

 

Dr. Miloslav PÚČIK, CSc. 

 – prednáška Dejiny vojenskej rozviedky a vojenskej kontrarozviedky v rokoch 1960 

– 1990 a k problematike vojenských pridelencov pre Vojenské spravodajstvo MO SR, 2. 3. 

2018 (2 x 45 min.) 
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 – prednáška Činnosti vojenských spravodajcov počas vojenskej intervencie vojsk 

Varšavskej zmluvy v auguste 1968 pre Vojenské spravodajstvo MO SR, 23. 4. 2018 (7 x 45 

min.)  

 – Vojenská intervencia do Československa v auguste 1968, red.: M. Dugovič, 

denníkn.sk  

– TV JOJ, Spravodajstvo, podklady k vojenskej intervencii do Českoslo-venska 

v auguste 1968, red.: D. Levický, 20. 8. 2018  

 

Dr. Imrich PURDEK, PhD. 

– RTVS, STV 2, relácia SK Dejiny – Delenie federatívneho štátu, časť delenie 

československej armády, vznik Armády Slovenskej republiky,  red.: Ľ. Bajaník, 25. 1. 

2018 (15 min.) 

 

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.  

 – prednáška Remeslá a cechy v stredovekej Bratislave na Univerzite tretieho veku 

UK v Bratislave, 2. 2. 2018 (90 min.) 

 – prednáška Beda odsúdeným – justícia v stredovekej Bratislave na Univerzite 

tretieho veku UK v Bratislave, 23. 11. 2018 (90 min.)  

 – semestrálne prednášky Všedný a nevšedný život v stredoveku na FF UK v 

Bratislave, 2. 3. – 18. 5. 2018 (11 x 90 min.)  

 – semestrálne prednášky Od rytierstva po stále armády – Stredoveké a novoveké 

vojenstvo na FF UK v Bratislave, 20. 9. – 13. 12. 2018 (11 x 90 min.)  

 – RTVS, Rádio Regina, relácia dejiny.sk, Bratislava pred 500 rokmi, rozhovor 

o nevšednej trojnásobnej poprave, red.: Ľ. Jakubove, 2. 6. 2018 (6 min.)  

 – RTVS, Rádio Regina, relácia dejiny.sk, diskusia na tému osmičky v našich 

dejinách, red.: J. Hajko, 8. 6. 2018 (30 min.)  

 

PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

– rozhovor o genmjr. in memoriam Ottovi Smikovi, príslušníkovi britského RAF 

pre Denník N, 6. 4. 2018 

– RTVS, Rádio Regina, relácia Hosť rádia Regina, rozhovor na tému Slováci 

v britských RAF v rokoch 2. svetovej vojny, red.: H. Michalčíková, 8. 5. 2018 (5 min.)  

– rozhovor k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR pre SITA, 

prevzali viaceré elektronické média, napr. WebNoviny.sk, Noviny.sk;  

– TV JOJ, Spravodajstvo, rozhovor k spojeneckej invázii do ČSSR v roku 1968, 

red.: D. Levický, 20. 8. 2018  

– stanovisko k osobnosti maršala Koneva, článok Župa ani mesto pomník                         

pre maršala Koneva v Bystrici nechcú, Čarnogurský ho obhajuje, Denník SME, red.:                  

D. Vražda, 12. 10. 2018    

 

Mgr. Jan ZAŤKOVÁ, PhD.  

 – RTVS, Rádio Slovensko, reportáž Vplyv zimy na vojnu, red.: K. Grausová,                 

15. 2. 2018 (10 min.)  

– RTVS, Rádio Regina, relácia Hosť rádia Regina, téma Výročie bitky na Piave 

a prvá svetová vojna, red.: J. Červenka, 15. 6. 2018 (30 min.)   
 

8. ZAHRANIČNÉ AKTIVITY 

  

a) zahraničné pracovné cesty: medzinárodné vedecké konferencie a iné aktivity 
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Česká republika, Hradec Králove, 3 – 5. 4. 2018, (1 osoba x 3 dni, plk. Miloslav Čaplovič, 

PhD.), plánovaná ZSC, aktívna účasť na XIII. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie 

České, slovenské, československé dejiny 20. storočia. 

 

Poľsko, Varšava, 8. – 9. 4. 2018 (2 osoby x 2 dni, plk. Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. 

Matej Medvecký, PhD.), neplánovaná ZPC, aktívna účasť na pracovnom stretnutí 

medzinárodných koordinátorov vo Varšave a sprevádzanie riaditeľa VHÚ –- koordinátora 

osláv 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny za SR. 

 

Česká republika, Praha, 16. – 17. 4. 2018  (1 x 1 osoba x 2 dni, doc. PhDr. Jozef Bystrický, 

CSc.), neplánovaná  ZPC, aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Bachmač – 

Sokolovo – Ludvík Svoboda v storočnej histórii Československa. 

 

Srbsko, Belehrad, 16. – 20. 4. 2018 plk. Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. Matej Medvecký, 

PhD. (2 osoby x 5 dní), plánovaná ZPC, aktívna účasť na 18. ročníku konferencie 

vojenských historikov CSWG. 

 

Česká republika, Čáslav, 15. – 17. 5. 2018 (1 osoba x 3 dni, doc. PhDr. Vladimír Segeš, 

PhD.), neplánovaná ZPC – aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii k 400. 

výročiu vypuknutia českého stavovského povstania 1618 – 1620.  

 

Ruská federácia, Krasnodarsk, Apšeronsk, 28. – 31. 5. 2018 (1 osoba x 3,5 dňa Dr. Imrich 

Purdek, PhD.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na odhalení pamätníka slovenským 

vojakom, ktorí padli na východnom fronte v rokoch 1941 – 1943.  

 

Česká republika, Praha, 18. – 20. 9. 2018 (1 osoba x 3 dni Mgr. Peter Chorvát, PhD.), 

plánovaná ZPC, aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii z cyklu Léta do pole 

okovaná: 1918 – Starý svět mrtev, ať žije nový? referát  Vojenská situácia na Slovensku 

v novembri 1918. 

 

Česká republika, Praha, 23. – 28. 10. 2018 (1 osoba x 6 dni, plk. Miloslav Čaplovič, 

PhD.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na 49. zasadnutí česko-slovenskej komisie historikov 

a na pracovnom zasadnutí Rady Národního muzea, spojenom s účasťou na slávnostnom 

otvorení historickej budovy Národního muzea v Prahe  (Česká republika). 

 

Česká republika, Praha, 2.  – 3. 12. 2018 (1 osoba x 2 dni, Dr. Imrich Purdek, PhD.), 

plánovaná ZPC, aktívna účasť na zasadaní Spoločnej medzivládnej slovensko-českej 

komisie pre starostlivosť o vojnové cintoríny a pamätníky. 

 

iné aktivity: 

 

Veľká Británia, Brookwoode, 2. 2. 2018 (1 osoba x 1 deň, plk. Miloslav Čaplovič, PhD.) 

neplánovaná ZSC, účasť na poslednej rozlúčke s genmjr. v.v. Ivanom Ottom Schwarzom, v 

delegácii ministra obrany Slovenskej republiky, na vojnovom cintoríne v Brookwoode 

(Veľká Británia). 

 

Talianska republika, Rím, 24. 5. 2018 (1 osoba x 1 deň, plk. Miloslav Čaplovič, PhD.) 

neplánovaná ZSC, účasť na spomienkovej akcii venovanej 100. výročiu odovzdania bojovej 

zástavy čs. légiám v Ríme. 
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Srbská republika, Kragujevac, 8. 6. 2018 (1 osoba x 1 deň, plk. Miloslav Čaplovič, PhD.)     

neplánovaná ZSC, účasť na pietnom akte  venovanom 100. výročiu Kragujevskej vzbury a 

poprave 44 slovenských vojakov v Kragujevci. 

 

Francúzska republika, Darney, 30. 6. 2018 (1 osoba x 1 deň, plk. Miloslav Čaplovič, PhD.) 

neplánovaná ZSC, účasť na slávnostnom spomienkovom akte venovanom 100. výročiu 

odovzdania bojovej zástavy 21. čs. streleckému pluku a prísahy čs. legionárov v Darney. 

 

Maďarsko, Budapešť, 15. - 17. 11. 2018,  (1 osoba x 6 dni, plk. Miloslav Čaplovič, PhD.)  

neplánovaná ZPC, aktívna účasť v delegácii VHÚ Bratislava na slávnostných aktivitách 

100. výročia založenia Vojenského historického ústavu a múzea (HIM) v Budapešti. 

 

 

b) zahraničné pracovné cesty: archívny výskum, štúdium, odborná             

spolupráca 

 

1. Česká republika 

Česká republika, Praha, 12. – 15. 2. 2018 (2 osoby x 4 dni: Mgr. Alexej Maskalík, PhD., 

Mgr. M. Medvecký, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií                 

v ABS Praha a Agentúre personalistiky MO ČR Praha. 

 

Česká republika, Praha, 9.  – 13. 4. 2018 (1 osoba x 5 dní: Mgr. Peter Chorvát, PhD.), 

plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom ústrednom 

archíve – Vojenskom historickom archíve Praha. 

 

Česká republika, Praha, 4. – 8. 6. 2018, (1 osoba x 5 dní: doc. PhDr. Jozef Bystrický, 

CSc.), plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom ústrednom 

archíve – vojenskom historickom archíve,  archívne fondy: domáci odboj 1939 – 1945, Sb 

"37" (archív velit. voj. sprav. služby), Poľský legión, 308 – partizánske hnutie. 

 

Česká republika, Praha, 11. – 14. 6. 2018 (2 osoby x 4 dni: Mgr. Alexej Maskalík, PhD., 

Mgr. Matej Medvecký, PhD.), plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií 

vo Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom historickom archíve Praha, ABS Praha 

a AP MO ČR Praha. 

 

Česká republika, Praha, 10. – 14. 9. 2018 (1 osoba x 4 dni: Dr. Miloslav Pučik, CSc.), 

plánovaná ZPC,  archívny výskum slovacikálnych militárií v ABS Praha. 

 

Česká republika, Praha, 24. – 28. 9. 2018 (1 osoba x 4 dni: Dr. Miloslav Pučik, CSc.), 

plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií v ABS Praha. 

 

Česká republika, Praha, 24. – 29. 9. 2018, (1 osoba x 5 dní: doc. PhDr. Jozef Bystrický, 

CSc.), plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom ústrednom 

archíve – Vojenskom historickom archíve, archívne fondy: 308,  ZSSR-I – 1. čs. armádny 

zbor v ZSSR, MNO Košice – 1945, Študijná skupina – Štáb pre vybudovanie brannej moci 

Londýn 1941 – 1945.  

 

Česká republika, Praha, 22. – 26.10. 2018 (1 osoba x 4 dni: Dr. Miloslav Pučik, CSc.), 

plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií v ABS Praha. 

 

Česká republika, Praha, 5. – 8. 11. 2018 (2 osoby x 4 dni: Mgr. Alexej Maskalík, PhD., 

PhDr. Igor Baka, PhD.), plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo 
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Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom historickom archíve, ABS Praha a AP MO ČR 

Praha. 

 

Česká republika, Praha, 3. – 6. 12. 2018 (3 osoby x 4 dni: PhDr. I. Baka, PhD., Mgr.                  

Alexej Maskalík, PhD., Mgr. Matej Medvecký, PhD.), plánovaná ZPC, archívny výskum 

slovacikálnych militárií vo Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom historickom 

archíve, ABS Praha a AP MO ČR Praha. 

 

2. Spolková republika Rakúsko 

Rakúsko, Viedeň, 5. – 9. 3. 2018  (1 osoba x 5 dní: Mgr. Peter Chorvát, PhD.),  plánovaná 

ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom archíve Viedeň.  

 

Rakúsko, Viedeň, 13.  – 16. 11. 2018 (1 osoba x 4 dni: Mgr. Jana Zaťková, PhD.), 

plánovaná  ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom archíve Viedeň. 

 

Rakúsko, Viedeň, 26. – 30. 11. 2018 (1 osoba x 5 dní: Mgr. Jana Zaťková, PhD.), 

plánovaná  ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom archíve Viedeň. 

 

3. Maďarsko 

Maďarsko, Budapešť, 19. – 23. 3. 2018 (1 osoba x 5 dní: doc. PhDr. Vladimír Segeš, 

PhD.), plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom 

historickom ústave, Maďarskom národnom archíve a v Maďarskej národnej knižnici.   

 

Maďarsko, Budapešť, 12.  – 16. 11. 2018 (1 osoba x 5 dní: doc. PhDr. Vladimír Segeš, 

PhD.), plánovaná ZPC, archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom 

historickom ústave, Maďarskom národnom archíve a v Maďarskej národnej knižnici.   
 

4. Taliansko 

Taliansko, Rím, 12. – 24. 10. 2018 (1 osoba x 13 dní: Mgr. Jana Zaťková, PhD.), 

neplánovaná ZPC (grant), archívny výskum slovacikálnych militárií vo Vojenskom archíve. 

 

9. ARCHÍVNA ČINNOSŤ 

 

 Ďalšou z odborných činností, ktorú v roku 2018 úspešne zabezpečovali 

zamestnanci VHÚ – pracovníci Vojenského historického archívu Bratislava („ďalej 

VHA“), bola oblasť vojenského archívnictva. Okrem súboru činností spojených s ochranou 

archívnych dokumentov a ich využívaním vykonávali odborný dohľad nad vyraďovacím 

konaním registratúrnych záznamov v rámci rezortu obrany.  Vojenskí archivári v tejto 

súvislosti vyriešili 450 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, resp. rozhodnutí               

o ich vyradení. Na základe vyraďovacieho konania prevzali archívne dokumenty                       

od 16 registratúr rezortu v rozsahu 337 škatúľ. 

 Na základe žiadostí vybavili spolu 1 467 podaní od domácich a zahraničných 

žiadateľov. Zároveň poskytli služby 163 bádateľom počas 357 návštev, pričom                           

im predložili 989 archívnych škatúľ a 2 978 inventárnych jednotiek.   

 E-bádateľňa VHA  zaznamenala v sledovanom období 5 578 návštev bádateľov                  

zo 48 krajín celého sveta, ktorí si preštudovali 50 365 archívnych dokumentov. Okrem 

bádateľov z európskych štátov evidujeme bádateľov z USA, Japonska, Austrálie, 

Guatemaly, Paraguaja či Filipín ...  

 Je potešiteľné, že z roka na rok sledujeme nárast záujmu bádateľskej verejnosti                  

o archívne fondy a zbierky VHA. Napríklad návštevnosť v bádateľni v porovnaní                         

s predchádzajúcim rokom stúpla o viac ako 13 % a na e-bádateľni dokonca o viac ako                  

70 %. 
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 Pracovníci VHA plnili aj úlohy spojené s udržateľnosťou projektu Digitalizácia 

kultúrneho dedičstva, spolufinancovaného prostredníctvom Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti, keď zdigitalizovali 15 468 archívnych dokumentov. 

 

9.1 Vedecko-výskumná činnosť – archívne spracovávanie vybraných 

archívnych fondov a zbierok 
 

1. „Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské „53“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2018 – december 2021 

Riešitelia:  PhDr. M. Balcová 

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2022). 

Hodnotenie za rok 2018: 

Vzhľadom na plnenie iných pracovných úloh, hlavne zabezpečovanie časovo aj obsahovo 

najnáročnejšej agendy VHA na uvedenej výskumnej úlohe nepracovala. 

 

         2. „Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1941 – 1944“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2015 – december 2023 

Riešitelia:  Mgr. V. Gabáni  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2020). 

Hodnotenie za rok 2018: 

Mgr. V. Gabáni ukončil spracovanie roku „spisov obyčajných 1942“ a odovzdal rukopis 

v rozsahu 193 rukopisných strán. Po dopracovaní registrov a redakčných úpravách bude 

inventár k archívnemu fondu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 

roky 1941 a 1942 vydaný.  

 

3. „Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2017 – august 2018 

Riešitelia:  Ing. M.  Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2018). 

Hodnotenie za rok 2018: 

V súlade s plánom Ing. M. Ondruš spracoval 70 škatúľ archívneho fondu a napísal 23 strán 

inventára. Inventár bol vydaný.  

 

4. „Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: september 2018 – december 2018 

Riešitelia:  Ing. M.  Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2019). 

Hodnotenie za rok 2018: 

Nad rámec plánu Ing. Ondruš spracoval 5 škatúľ uvedeného archívneho fondu a vydal 

inventár v rozsahu 18 strán. 

 

5. „Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1925-1936“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2017 – február 2018 

Riešitelia:  Mgr. K. Ivaničová  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2018). 

Hodnotenie za rok 2018: 
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Mgr. K. Ivaničová spracovala 16 škatúľ archívneho fondu a napísala dovedna                             

64 rukopisných strán. Inventár bude po redakčných úpravách vydaný.  

 

6. „Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921-1936“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: marec 2018 – december 2018 

Riešitelia:  Mgr. K. Ivaničová  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2019). 

Hodnotenie za rok 2018: 

Mgr. K. Ivaničová spracovala 36 škatúľ archívneho fondu a napísala 84 rukopisných strán. 

Inventár bude po redakčných úpravách vydaný.  

 

7. „Krajinské vojenské veliteľstvo Bratislava 1939“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2018 – december 2021 

Riešitelia:  Mgr. P. Kralčák, PhD.  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2022). 

Hodnotenie za rok 2018: 

Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu.  

 

8.  „Inventárny zoznam archiválií“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: priebežne 

Riešitelia:  PhDr. A. Gajdáčová 

Plánovaný výstup:  zoznam (priebežne). 

 Hodnotenie za  rok 2018: 

PhDr. A. Gajdáčová archívne spracovala a uložila 377 archívnych škatúľ prevzatých         

od vojenských útvarov a zariadení a napísala 17 strán zoznamu. 

 

9.2 Poskytovanie archívnych služieb verejnosti 

 

Konzultácie a obsluha v bádateľni 
–  počet návštev v bádateľni                        357 

–  počet bádateľov (nárast fyzických osôb)           163 

–  počet predložených archívnych škatúľ                  989 

–  počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek            2 978 

 

Špeciálne zbierky 

–  počet návštevníkov v špeciálnych zbierkach                  30 

–  počet návštev v špeciálnych zbierkach        19 

 

E-bádateľňa 

–  počet návštev (relácií)                  5 578 

–  počet bádateľov (používateľov)      3 289 

– počet preštudovaných dokumentov                 50 365 
 

Poznámka: Z roka na rok sledujeme nárast záujmu bádateľskej verejnosti o archívne fondy a zbierky 

Vojenského historického archívu. Návštevnosť v bádateľni oproti roku 2017 stúpla o viac ako 13 %,                    

na e-bádateľni dokonca o viac ako 70 %. 

 

 VHA vybral v sledovanom období za služby poskytované verejnosti sumu v celkovej 

výške 764,50 €. 
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9.3 Trvale zabezpečovať ochranu archívnych dokumentov a zbierok 

 

 Ochrana archívnych fondov a zbierok sa zabezpečovala v rámci existujúcich 

finančných, materiálnych a personálnych možností VHA. Pracovníčka PhDr. 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.  

 

 9.4 Prednášky na tému ,,Vyraďovanie a archivovanie v OS SR“ vo Vojenskej  

akadémii Liptovský Mikuláš – kurzy pracovníčok PAB 

 

  Pracovníci VHA Ing. Milan Ondruš a Mgr. Viktor Gabáni vykonávali lektorskú 

činnosť v oblasti vyraďovania registratúrnych záznamov:  

- Ing. M. Ondruš vykonal lektorskú činnosť na úseku vyraďovania registratúrnych 

záznamov na Odborných kurzoch správy registratúry a archívnictva, ktoré organizoval 

správca registratúry Ministerstvo obrany SR v priestoroch MO SR v Bratislave,  ďalej       

na odborných kurzoch vo Vojenskom archíve – centrálna registratúra Trnava                   

ako aj v ďalších vybraných útvaroch a zariadeniach OS SR (napr. Letecké krídlo Prešov) 

v celkovom rozsahu 570 minút.  

- Mgr. Viktor Gabáni vykonal lektorskú činnosť na úseku vyraďovania registratúrnych 

záznamov na Odborných kurzoch správy registratúry a archívnictva, ktoré organizoval 

správca registratúry Ministerstvo obrany SR v priestoroch MO SR v Bratislave                

ako aj v ďalších vybraných útvaroch a zariadeniach OS SR  (napr. Letecké krídlo Prešov) 

v rozsahu 145 minút. 

9.5 Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ 
 

 V roku 2015 bol vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave ukončený projekt 

„Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ v dopytovej výzve v rámci Operačného 

programu Európskej únie Informatizácia spoločnosti. Hlavným cieľom projektu bola 

digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov VHÚ ako kultúrneho 

dedičstva SR. V roku 2018 pokračovala digitalizácia v rámci „udržateľnosti“ projektu. 

Pracovníčky archívu zdigitalizovali 5 412 digitálnych objektov. K 31. 12. 2018 bolo 

zdigitalizovaných 20 720 digitálnych objektov (zdigitalizovaných archívnych 

dokumentov). Výsledky ich práce si možno pozrieť na stránke 

http://ebadatelnavha.vhu.sk/. 

 

 

 

Tabuľka: Výkon vybraných odborných činností VHA od 01. 01. 2018 – 31.12.2018 

 

Výkon vybraných odborných činností VHA Počet 

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ) 504 

Vypracované inventáre a katalógy 

(počet titulov/počet strán) 

2/399 

Počet návštev v bádateľni / špeciálne zbierky 357/30 

Počet vybavených žiadostí 1 467 

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek 989/2 978 

http://ebadatelnavha.vhu.sk/
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10. MÚZEJNÁ ČINNOSŤ 

Zamestnanci VHÚ – pracovníci VHM, ktoré v rámci svojej pôsobnosti plní funkciu 

ústredného vojenského múzea, naďalej pokračovali v ďalšom zhromažďovaní, odbornom 

spracúvaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva          

a vojenské dejiny Slovenska. Rozsah, ako aj kvalitu vykonávania základných odborných 

činností vo VHM však dlhodobo negatívne ovplyvňujú nedostatočné personálne, 

materiálno-technické a finančné zdroje. Pracovníci VHM napriek tomuto negatívnemu 

faktu v rámci odbornej ochrany ošetrili 1 324 ks múzejných predmetov. Okrem toho 

prekonzervovali  63 ks zbierkových predmetov a čiastočne zreštaurovali 13 ks zbierkových 

predmetov, a to aj vďaka výdatnej pomoci príslušníkov Ozbrojených síl SR. V spolupráci s 

Digitalizačným centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici bolo odborne ošetrených                

6 zbierkových predmetov – bojových zástav a zdigitalizovaných 105 ks malorozmerných 

zbierkových predmetov. 

Spoločne s ďalšími zamestnancami VHÚ pripravili zaujímavé kultúrno-

spoločenské aktivity určené pre širokú verejnosť. Osobitne treba spomenúť akcie, ktoré sa 

uskutočnili pri príležitosti 100. výročia skončenia 1. svetovej vojny a 100. výročia vzniku 

prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov.      

 

V tejto súvislosti nemožno nespomenúť prezentáciu cenných zbierkových 

predmetov z fondu VHM Piešťany v rámci medzinárodného  výstavného projektu Česko-

slovenská/Slovensko-česká výstava v Bratislave a Prahe, ako aj výstavu „Legionári – naši 

hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“, ktorá bola prezentovaná nielen na oslavách                   

100. výročia podpísania Martinskej deklarácie, ako súčasť osláv 100. výročia vzniku 

Československa v Martine, na 7. medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018, 

ale aj na Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) v belgickom Mons                   

a v priestoroch Úradu vojenského predstaviteľa SR pri Vojenskom výbore NATO               

v Bruseli. 

Zamestnanci VHÚ – pracovníci VHM nás úspešne prezentovali na akciách Deň 

detí s Ozbrojenými silami SR vo Svidníku, 8. ročníku podujatia Karpaty 1914 – 1915         

v Medzilaborciach, 15. ročníku podujatia Festival múzeí Slovenska 2018,  6. ročníku 

Tankových dní Laugarício, 26. výročí prijatia Ústavy SR ... Tak ako v uplynulých rokoch, 

tak aj v roku 2018 sa pod záštitou ministra obrany SR a primátora mesta Piešťany 

uskutočnil už v poradí 12. ročník akcie Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov   

s deťmi. Bohatý program a množstvo atraktívnych ukážok a prezentácií si pozrelo bezmála 

štyritisíc návštevníkov. 

 

10.1 Komisia na tvorbu zbierok: 

 

 Komisia na tvorbu zbierok VHM mala dovedna 15 členov a zasadala v priebehu 

roka deväťkrát. Spolu bolo predložených 70 návrhových listov a 20 dokumentačných  

listov, z toho VHM Mo Piešťany predložilo 62 návrhových listov a 20 dokumentačných 

listov a VHM Mo Svidník 8 návrhových listov. 

 Zároveň bolo za VHM Mo Piešťany predložených 5 návrhov na zaradenie 

predmetov do Pomocného fondu a 2 návrhy na zaradenie predmetov do Fondu materiálu 

na ďalšie využitie. 

 

Prijaté zbierkové predmety boli do zbierok VHM zaradené nasledovne: 

 

VHM Mo  Piešťany  82 ks 

 

 do zbierky číslo III – Pušky a karabíny   10 ks  v hodnote    3.100,- € 
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 do zbierky číslo IV – Automatické zbrane    3 ks  v hodnote   1.500,- € 

 do zbierky číslo V – Delostrelecký materiál    2 ks  v hodnote 19.800,- € 

 do zbierky číslo V – Tanky a obrnená technika    3 ks  v hodnote     146.000,- € 

 do zbierky číslo VII – Letecká technika     1 ks  v hodnote     371.700,- € 

 do zbierky číslo IX – Strelivo a náloživo        9 ks  v hodnote   1.120,- € 

 do zbierky číslo XIV – Výstrojný materiál             2 ks  v hodnote         40,- € 

 do zbierky číslo XV – Rady, vyzn., medaily  23 ks  v hodnote        55,- € 

 do zbierky číslo XVIII – Proviantný materiál    2 ks  v hodnote      350,- € 

 do zbierky číslo XIX – Rôzny múzejný materiál  12 ks  v hodnote      240,- € 

 do zbierky číslo XXI – Zdravotnícky materiál  12 ks  v hodnote   1.865,- € 

 do zbierky číslo XXII – Písomnosti      3 ks  v hodnote      220,- € 

CELKOM                  82 ks  v hodnote     545.990,- € 

 

VHM Mo Svidník    8 ks 

 

 do zbierky číslo I – Chladné zbrane     2 ks  v hodnote      125,- € 

 do zbierky číslo IX – Strelivo a náloživo     6 ks  v hodnote        10,- € 

CELKOM                  8 ks     v hodnote           135,- € 

 

Počet zaevidovaných predmetov v registračnej knihe vo VHM Mo Piešťany     1182 ks 

z toho: darom                 435 ks 

 prevodom                         730 ks 

 zberom                     17 ks 

z toho: počet zbierkových predmetov                      51 ks 

 počet predmetov vo fonde materiál na ďalšie využitie (MDV)               701 ks 

počet predmetov v pomocnom fonde (PF)                  67 ks  

počet preradených predmetov do Svidníka (súbor úlomkov)                       1 ks 

 počet predmetov zaradených do príručnej knižnice                  362 ks 

 

Počet zaevidovaných predmetov v registračnej knihe VHM Mo Svidník                 9 ks 

z toho: darom                                                                                                                     9 ks 

z toho: počet zbierkových predmetov                                                                     8 ks 

            počet predmetov vo fonde materiál na ďalšie využitie (MDV)                 0 ks 

počet predmetov v pomocnom fonde (PF)                                                    0 ks 

            ostáva v registračnej knihe                1 ks 

 

10.2 Správa o výpožičných, nájomných a darovacích zmluvách 

 

VHM má v súčasnosti (stav k 31.12.2018) uzavretých 56 platných výpožičných zmlúv, 

z toho 23 s vojenskými útvarmi, 13 s rôznymi organizáciami a 20 s obcami, resp. mestami. 

V roku 2018 bolo uzavretých 10 výpožičných zmlúv, 3 s OSSR, 4 s organizáciami           

a 3 s obcami. 

 

Tab.: Výkon odbornej správy zbierkových predmetov od 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018 

 

Výkon odbornej správy zbierkových predmetov   Počet 

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov - kusov 19 520 

Celkový počet prírastkových čísiel 18 654 
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- Mo Piešťany  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov  - kusov 8 981 

Celkový počet prírastkových čísiel 8 981 

- Mo Svidník  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov - kusov 10 539 

Celkový počet prírastkových čísiel 9 673 

Nadobudnuté zbierkové predmety v roku 2018 celkom 90 

Mo Piešťany 82 

Mo Svidník 8 

Chronologická evidencia – 1. stupeň v roku 2018 90 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 1.stupeň 12 049 

Mo Piešťany 8 658 

Mo Svidník 3 391 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 2.stupeň 8 979 

Mo Piešťany 8 353 

Mo Svidník 626 

Vyradenie múzejných predmetov v  roku 2018 0 

Ošetrovanie zbierkových predmetov spolu: 1 430 

Základné ošetrenie  

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

598 

756 

Konzervácia  

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

48 

15 

Čiastočné reštaurovanie 

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

6 

7 

Kompletné reštaurovanie 

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

0 

0 

 

Návštevnosť expozícií / výstav VHM za obdobie od 1. 1. 2018 – 30. 12. 2018 

 

EXPOZÍCIE : 

– expozícia VHM v Piešťanoch „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945-1992“,  

– expozícia VHM vo Svidníku „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945", 

– vyhliadková veža Dukla „Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018“. 

 

Pracoviská VHM Počet  návštevníkov 

Expozícia VHM v Piešťanoch 9 579 

Expozície múzejného oddelenia vo Svidníku 14 798  

Vyhliadková veža Dukla 22 164 

Noc múzeí v Piešťanoch  1 800 

Noc múzeí vo Svidníku 1 340 

Spolu 49 681 
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11.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2018 

 

           VHÚ v roku 2018 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 2018, 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 2018 nepodarilo presadiť ich dostatočné 

finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa. 

 

           Napriek pretrvávajúcemu dlhodobému nedostatku rozpočtových prostriedkov                     

sa podarilo v roku 2018 skvalitniť pracovné podmienky pre príslušníkov a zamestnancov 

VHÚ, ako aj podmienky pre domácich aj zahraničných návštevníkov v expozíciách VHM 

v Piešťanoch a vo Svidníku, ako aj bádateľov v priestoroch študovne VHA Bratislava.  

 

12. 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, na zapožičanie bojových zástav vojenským útvarom a vojenským zväzkom, 

na zapožičanie historických názvov a čestných názvov vojenským útvarom a vojenským 

zväzkom,  návrhy rozkazov ministra obrany na priznanie znakov vojenským útvarom, 

školám, ústavom a zariadeniam rezortu ministerstva obrany, návrhy príhovorov a prejavov 

k historickým výročiam, vojenská symbolika, publikačná činnosť...; 
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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. 

 


