


 

 
 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU  

ZA ROK 2019 

 

 
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:                           pplk. Ing. Milan KUBIZNIAK 

                                                                                                                                                         

Riaditeľ VHA:              Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.  

 

Riaditeľ Odboru FPaLZS VHÚ:                   neobsadená  

 

Vedúca oddelenia finančného a                         

personálneho zabezpečenia VHÚ:                Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ  

                                                                        

Vedúci oddelenia logistického   

zabezpečenia a služieb VHÚ:                        Ing. Štefan KUKUMBERG 

 

 
www.vhu.sk 

http://www.vhu.sk/
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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 
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Vojenský historický ústav bol zriadený rozkazom ministra obrany SR (RMO) č. 27 

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

a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť 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 – odborný špecialista VHÚ 

– dôstojníčka riaditeľstva VHÚ 

– odborný referent (VS) VHÚ 

–  riaditeľ odboru finančného, personálneho a logistického zabezpečenia VHÚ 

– oddelenie logistického zabezpečenia služieb VHÚ 

– oddelenie finančného a personálneho zabezpečenia VHÚ 

 

Dislokácia pracovísk VHÚ: 

 

Bratislava    

– riaditeľstvo VHÚ   

– Odbor vojensko-historických výskumov 

– Vojenský historický archív 

– Odbor finančného, personálneho a logistického zabezpečenia 

 

Piešťany     

– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie) 

 

Svidník       

– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ 

 

2.1 POSLANIE VHÚ 

 

A/ zabezpečovať rozvoj 

► slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou                       

a koncepciou rozvoja vojenskej vedy, 

► vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 

vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

► vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 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 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 

múzejné 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: 68 

Skutočné priemerné evidenčné počty: 

                                 - profesionálnych vojakov: 5 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 67,046 

             

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti profesionálnych vojakov: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 3/5  

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní 1/1 

Práceneschopnosť nad 21 dní 0/0 

 

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti zamestnancov pri výkone práce                 

vo verejnom záujme: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 9/69 

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní 10/148 

Práceneschopnosť nad 21 dní 10/499 

 

5.1.2 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov  

 

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2019, ktorý bol 

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

SR“). 

 V  € 

PRÍJMY SPOLU      16 760 

VÝDAVKY SPOLU                                                                    2 000 756 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                        2 000 756 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                 833 982 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                     321 584 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                       817 964 

4. Bežné transfery /640/                                                                      27 226 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                             0 
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5.1.3 Rozpočtové opatrenia 

 

V priebehu roka 2019 bolo vykonaných 20 rozpočtových opatrení, čím sa bežné 

výdavky RO VHÚ v roku 2019 navŕšili takto: 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA V  € 

- v kategórii 610 - zvýšenie o sumu          335 438 

- v kategórii 620 - zvýšenie o sumu            85 840 

- v kategórii 630 - zvýšenie o sumu 255 681 

- v kategórii 640 - zníženie o sumu    5 436 

- v kategórii 700 - zvýšenie o sumu 125 042 

 

Vykonanými rozpočtovými opatreniami USRK MO SR bol rozpočet VHÚ upravený 

nasledovne: 

              

 V  € 

PRÍJMY SPOLU               29 807,53 

VÝDAVKY SPOLU                                                                        2 808 193,00 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                            2 808 193,00 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                     1 169 420,00 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                            407 424,00 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                           1 073 645,00 

4. Bežné transfery /640/                                                                               32 662,00 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                                    125 042,00 

 

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2019 na 177,85%, rozpočtovej kapitoly.  

 

Tab.: Príjmy RO VHÚ za rok 2019 

 

 

Plánovaný 

príjem 

€ 

 

Upravený 

príjem 

€ 

 

Skutočný 

príjem 

€ 

 

Plnenie 

zo skutočného 

príjmu 

(%) 

 

16 760,00 29 807,53 29 807,53 177,85 

 

            Plnenie príjmov z vlastníctva v roku 2019 tvoria najmä príjmy z prenájmu 

bytových a nebytových  priestorov a  prenájmu múzejných predmetov na základe platných 

zmlúv. 

 

Rozpočtová položka 223 001 

  Plnenie administratívnych a iných príjmov v roku 2019 tvoria najmä  platby             

za kópie archívnych dokumentov od obyvateľstva a vstupného od obyvateľstva (expozícia 

Piešťany a Svidník).   

 



 13 

Rozpočtová položka 292 017 a 292 027    

Plnenie iných nedaňových príjmov v roku 2019 tvoria preplatky za teplo, elektrinu, 

plyn a úhradu podielu zamestnancov za rok 2018 za stravovacie poukážky prevzaté                      

v mesiaci december 2018 a za predaj prebytočného majetku. Iné nedaňové príjmy neboli 

plánované, nakoľko sa neočakávala úprava tarify za odbernú jednotku.  

  

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. 

 

 

5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

V roku 2019 boli výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ čerpané na 100 %. V roku 2019 

bolo čerpanie bežných rozpočtových výdavkov vyššie ako za rovnaké obdobie v roku 

2018. 

 

5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Rozpočtová kategória, 

položka 

 

Kód 

zdroja 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2019  

Čerpanie 

k 31.12.2019 

 

% čerpania 

k 

upravenému 

% čerpania 

k 

schválenému 

Mzdy, platy 610 111 8 339 82,00 1 169 420,00 1 169 419,56 100 % 140,22 % 

Poistné 

a príspevok               

do poisťovní 

620 

111 321 584,00 407 424,00 407 423,38 100 % 126,69 % 

Tovary 

a služby 
630 

111 817 964 1 073 645,00 1 073 577,15 100 % 131,25 % 

Bežné 

transfery 
640 

111 27 226,00 32 662,00 32 658,52 99,99 % 119,95 % 

Kapitálové 

výdavky 710 111 0,00 125 042,00 125 039,00 100 % 0 % 

Kapitálové 

výdavky 
710 

1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 

VÝDAVKY 

- SPOLU 
600+700 

  2 000 756  2 808 193  2 808 117,61 100 %  140,35 %  

            

  

Tab. Výdavky spolu /600 + 700/ - v 2 683 078,61 € + 125 039,00 € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok 

 

 

Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

2 000 756 2 808 193 2 808 117,61 75,39 140,35 100 

 

Tab. Mzdy, platy /610/ - v 1 169 419,56 € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

833 982 1 169 420 1 169 419,56 0,44 140,22 99,99 
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Tab. Poistné a príspevok NÚP /620/ - v 407 423,38 € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

321 584 407 424 407 423,38 0,62 126,69 99,99 

 

 

Tab. Tovary a služby /630/ - v 1 073 577,15 € 

 

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 

 
Ekonomická kategória 631  - čerpanie vo výške  20 578,81 € 

 

V rámci prideleného limitu boli v rámci kat. 631 rozdelené finančné prostriedky nasledovne 

  

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 631 sa realizovalo v súlade s Plánom 

zahraničných pracovných ciest VHÚ na rok 2019, na zabezpečenie tuzemských pracovných 

a služobných ciest zamestnancov a profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na výkon služby 

a obligatórne náležitosti na zabezpečenie platby príplatku za návštevu rodiny profesionálneho 

vojaka.  

 

Ekonomická kategória 632 - čerpanie vo výške 169 138,40 € 
 

632 

 

Energie, voda, 

komunikácie 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Zostatok 

 

100 % 

 

632001 Energie 130 000 121 049 121 048,68 0,32 100 % 

632002 Vodné, stočné   21 000   21 742   21 741,89 0,11 100 % 

632003 Poštové služby     6 000    5 370     5 370 0 100 % 

632004 

Komunikačná 

infraštruktúra    4 500 12 385  12 384,39 0,61 100 % 

632005 Telekomunikačné    7 000   8 594    8 593,44 0,56 99,99 % 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 632 sa realizovalo na základe zmluvných 

vzťahov s dodávateľmi a v súlade s plánom čerpania. Celkové čerpanie je vo výške 100 %.  

 

 

 

631 

 

Cestovné náhrady 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Zostatok 

 

99,99 % 

 

631001 Tuzemské   9 027   8 187   8 186,85 0,15 100 % 

631002 Zahraničné 14 000 11 473 11 472,36 0,64 99,99 % 

631003 

Pri dočasnom 

pridelení na 

výkon práce   5 500 920 919,60 0,40 99,96 % 
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  Ekonomická kategória 633 - čerpanie vo výške 67 543,29 € 
 

633 

 

Materiál 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Zostatok 

 

99,99 % 

 

633001 

Interiérové 

vybavenie   1 197   3 970   3 969,75 0,25 99,99 % 

633002 

Výpočtová 

technika   3 200   2 599   2 598,06 0,94 99,96 % 

633004 

Prevádzkové 

stroje   1 000   2 823   2 822,82 0,18 99,99 % 

633006 

Všeobecný 

materiál 28 000 45 576 45 574,38 1,62 100 % 

633009 Knihy, časopisy   4 600   6 162   6 161,52 0,48 99,99 % 

633010 Pracovné odevy   2 000   3 997   3 996,93 0,07 100 % 

633013 Softvér, licencie   2 300   2 051   2 050,20 0,80 99,96 % 

633016 Reprezentačné   1 600     370      369,63 0,37 99,90 % 

  

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 633 sa realizovalo na základe Plánu 

obstarávania a požiadaviek zamestnancov v súlade s plánom čerpania. Celkové čerpanie je vo 

výške 99,99 %.  

 

  Ekonomická kategória 634 - čerpanie vo výške 14 932,16 € 
 

634 

 

Dopravné 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Zostatok 

 

99,99 % 

 

634001 Palivo, mazivá   7 500 8 381 8 380,68 0,32 100 % 

634002 Servis, údržba 11 000 6 493 6 491,98 1,02 99,98 % 

634005 Karty, známky     100     60      59,50 0,50 99,17 % 

634006 Pracovné odevy     500 0 0 0 0 % 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 634 sa realizovalo na základe plánu 

obstarávania v súlade s plánom čerpania. Celkové čerpanie je vo výške 99,99 %.  

 

  Ekonomická kategória 635 - čerpanie vo výške 67 212,30 € 
 

635 

 

Rutinná 

a štandardná 

údržba 

Schválený 

rozpočet 

 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Čerpanie 

 

Zostatok 

 

100 % 

 

635004 

Prevádzkových 

strojov, prístrojov 25 000 10 615 10 613,51 1,49 99,99 % 

635006 Budov, objektov 80 000 56 599 56 598,79 0,21 100 % 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 635 sa realizovalo na základe plánu 

obstarávania v súlade s plánom čerpania. Celkové čerpanie je vo výške 100 %.  

 

Ekonomická kategória 636 – čerpanie vo výške 0 € 
 

636 

 

Nájomné za 

nájom 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Zostatok 

 

0 % 

 

636003 

Špeciálnych 

strojov, prístrojov 1 000 0 0 0 0 % 

 

Na rozpočtovej položke sa čerpanie finančných prostriedkov v hodnotenom období nerealizovalo. 
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Ekonomická kategória 637 – čerpanie vo výške 734 172,19 € 
 

 

 

637 

 

Všeobecné 

služieb 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

 

Zostatok 

 

99,99 % 

 

637001 Školenia, kurzy     2 000     1 753     1 752,60 0,40 99,98 % 

637003 

Propagácia, 

reklama     2 500     2 488     2 487,60 0,40 99,98 % 

637004 Všeobecné služby   50 000   76 004   76 003,79 0,21 100 % 

637005 Špeciálne služby 252 700 217 739 217 738,08 0,92 100 % 

637006 Náhrady 0     5 572     5 571,35 0,65 99,99 % 

637011 

Štúdie, expertízy, 

posudky    1 000 0 0 0 0 % 

637012 

Poplatky 

a odvody      150     188      138,19    49,81 73,51 % 

637014 Stravovanie 38 610 42 735 42 734,97 0,03 100 % 

637015 Poistné   4 500   4 280   4 279,55 0,45 99,99 % 

637016 

Prídel do 

sociálneho fondu 10 380 14 582 14 580,95 1,05 99,99 % 

637017 Provízia      700 750      749,18 0,82 99,89 % 

637026 

Odmeny 

a príspevky    8 000 10 100 10 099,49 0,51 99,99 % 

637027 

Odmeny 

a príspevky  25 000 17 716 17 715,50 0,50 100 % 

637034 

Zdravotníckym 

zariadeniam      800  225 225 0 100 % 

637035 Dane 54 000 52 889 52 888,19 0,81 100 % 

637036 

Reprezentačné 

výdavky   1 600 40 360  40 359,75 0,25 100 % 

637037 Vratky 0     150  150 0 100 % 

637038 Nezrovnalosť 0    246 698 246 698 0 100 % 

 

Na rozpočtovej položke bolo v hodnotenom období realizované čerpanie finančných prostriedkov 

v súlade s plánom čerpania. Čerpanie je vo výške 99,99 %. 

 

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 125 039,00 € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

0 125 042 125 039 3,00 0 99,99 
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Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na nákup strojov vo výške 9300,00 €, 

prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 38 964,00 €, realizáciu stavieb vo výške 66 

540,00 € a ostatné kapitálové výdavky vo výške 10 235,00 € na nákup umeleckých diel. 

 

5.3.2. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

k nim 

 

VHÚ v roku 2019 nemal výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

k nim.  

 

5.3.3 Účelové prostriedky  

  

 VHÚ v roku 2019 mal poskytnuté účelové prostriedky na zabezpečenie podujatí pri 

príležitosti vyhlásenia roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov:  37 000,- € 

 

Rozpočtové opatrenie:   1. Rozpočtové opatrenie RO02-98/004-2019/04 

Dôvod: na organizačné a finančné zabezpečenie 

podujatí k významným výročiam gen. M. R. Štefánika 

v rokoch 2019 a 2020 „Podujatia k významným 

výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020“: 

 zvýšenie (630) - Tovary a služby o 7 000,00 €  

 

Rozpočtové opatrenie:   2. Rozpočtové opatrenie RO02-98/007-2019/07 

Dôvod: na organizačné a finančné zabezpečenie 

podujatí k významným výročiam gen. M. R. Štefánika 

v rokoch 2019 a 2020 „Podujatia k významným 

výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020“: 

 zvýšenie (630) - Tovary a služby o 30 000,00 € 

 

 

Rozpočtové opatrenie:   2. Rozpočtové opatrenie RO02-98/007-2019/07 

Dôvod: zníženie rozpočtových prostriedkov 

(nedočerpaných) na organizačné a finančné 

zabezpečenie podujatí k významným výročiam gen. 

M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020 „Podujatia k 

významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 

a 2020“: 

 zníženie (630) - Tovary a služby o 95,00 € 

 

 

Účel, na ktorý boli poskytnuté:  na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 

významným výročiam gen. M. R. Štefánika v rokoch 

2019 a 2020 „Podujatia k významným výročiam M. 

R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020“ 

Výška poskytnutých prostriedkov:  37 000,00 € 

Čerpanie týchto prostriedkov:  36 905,00 € 

Percentuálne čerpanie:   99,74 % 

Dôvody nečerpania:  na základe vykonaného efektívneho verejného 

obstarávania bola zazmluvnená cena nižšia ako bolo 

plánované. 
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Tab.: Majetok v správe RO VHÚ Bratislava so stavom k 31. 12. 2019  

    

DRUH MAJETKU HODNOTA 

(v obstarávacích cenách) 

013-Softvér 2 717 981,88 € 

021-Stavby 10 451 367,69 € 

022+024-Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 354 604,46 € 

023-Dopravné prostriedky 245 469,06 € 

031-Pozemky 4 315 230,35 € 

032-Umelecké diela a zbierky 761,79 € 

DLHODOBÝ MAJETOK CELKOM 19 085 415,23 € 

 

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:  

- 765.1-knižničný materiál    -                128 909,89 €, 

- 765.2-múzejný materiál    -             109 685 727,36 €, 

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

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

 

V operatívnej evidencii (OE):  

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

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

 

Záver: 

 

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2019 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 - 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2019 2 000 756 2 808 193 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1. Personálna práca 

 

Tab.: Vývoj tabuľkových počtov VHÚ (2004 - 2019) 

 

 
 

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

 

Tab.: Veková štruktúra zamestnancov VHÚ 

 

0 5 10 15 20 25

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. JUDr. Ľudovít Ábel, od 1.2.2019, odborný referent oddelenia finančného                   

a personálneho zabezpečenia Vojenského historického ústavu, miesto výkonu práce 

Bratislava, 

- z. Mgr. Darina Jurčová-Glinová, od 1.3.2019, odborný referent (VS) Vojenského 

historického archívu, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Dušan Mĺkvy, od 1.3.2019, pracovník fyzickej a objektovej ochrany Oddelenia 

logistického zabezpečenia služieb Vojenského historického ústavu, miesto výkonu 

práce Bratislava, 

- z. Karol Čerňanský, od 1.3.2019, pracovník fyzickej a objektovej ochrany Oddelenia 

logistického zabezpečenia služieb Vojenského historického ústavu, miesto výkonu 

práce Bratislava, 

- z. Jaroslav Najšel, od 1.3.2019, pracovník fyzickej a objektovej ochrany Oddelenia 

logistického zabezpečenia služieb Vojenského historického ústavu, miesto výkonu 

práce Bratislava, 

- z. Ladislav Varga-Korytár, od 15.8.2019, pracovník fyzickej a objektovej ochrany 

Oddelenia logistického zabezpečenia služieb Vojenského historického ústavu, miesto 

výkonu práce Bratislava. 

 

V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasledovní 

zamestnanci: 

 

- z. Dušan Mĺkvy, dňom 31.05.2019, podľa § 72 ZP, 

- z. Ivan Šimo, dňom 31.12.2019, podľa § 71 ZP, 

- z. Jozef Hermann, dňom 31.12.2019, podľa § 67 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 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

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 2019 

 

Vedecké projekty a hlavné vedecké úlohy realizované v roku 2019 vychádzali 

z Ročného vykonávacieho plánu vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti vojenskej 

histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva VHÚ na rok 2019. Vo vedeckovýskumnej 

činnosti bola venovaná osobitná pozornosť permanentnému výskumu, spracovaniu jeho 

výsledkov a príprave edovaných historických prameňov a dokumentov k III., IV. a V. 

zväzku Vojenských dejín Slovenska, ako aj rozsiahlej heuristickej príprave a spracovaniu 

prác viažucich sa k viacročným projektom a hlavným vedeckým úlohám, ktorých 

monografické výstupy budú pokračovať v rokoch 2021 - 2022.  

 

7.2 Vedecké a odborné výstupy VHÚ za rok 2019 

 

 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, sústredil svoju pozornosť na systematický 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 činnosti jeho vedeckých pracovníkov sú aj vedecké, vedecko-
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populárne a odborné práce, ktorých obsah je venovaný významným historickým 

udalostiam a osobnostiam vojenských dejín Slovenska.  

V hodnotenom období bolo vydaných päť vedeckých monografií, ktoré výrazne 

posúvajú stupeň poznania slovenskej vojenskej historiografie. VHÚ v hodnotenom období 

vydal tiež štyri čísla vedeckého časopisu Vojenská história.  

Vedeckí pracovníci VHÚ publikovali v domácom vedeckom časopise 10 

vedeckých štúdií a 22 článkov v domácich populárno-náučných periodikách.  

V rámci kooperácie na vedeckých projektoch ďalších vedeckých inštitúcií bol 

vydaný prvý zväzok Kroniky Slovenského štátu 1939 - 1945, do ktorého zamestnanec 

VHÚ spracoval kapitoly týkajúce sa slovenských vojenských dejín daného obdobia. 

V kooperácii s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied pokračuje pri spracovávaní 

druhého zväzku Kroniky Slovenského štátu 1939 - 1945.  

Zamestnanci VHÚ pri príležitosti stého výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika 

participovali na príprave spomienkových podujatí - na spracovaní a prezentovaní výstavy 

Milan Rastislav Štefánik Generál - Osloboditeľ; na konferencii Fenomén Štefánik na 

Myjave bol prednesený v anglickom jazyku referát o Štefánikovi. Taktiež pripravili 

prezentáciu dokumentárneho filmu Štefánik - príbeh hrdinu, ktorej súčasťou bola beseda 

s tvorcom filmu.  

Zamestnanci VHÚ vystúpili s vedeckými príspevkami na medzinárodných 

vedeckých konferenciách, ktoré už sú alebo budú publikované v konferenčných 

zborníkoch.  Na 19. medzinárodnej vedeckej konferencii Euroatlantickej pracovnej 

skupiny pre štúdium vojnových konfliktov (CSWG) v Budapešti                            

odznel vedecký referát The Post-War Transformation of Czechoslovak Army - Slovak 

Experience, na medzinárodnej vedeckej konferencii v Brne - Ozbrojené sily 

a československý štát vystúpili dvaja vedeckí pracovníci, na medzinárodnej konferencii 

v Poľsku bol prezentovaný príspevok k účasti slovenskej armády na agresii proti Poľsku 

v septembri 1939, v Prahe k mníchovským udalostiam roku 1938 a ku Karpatsko-

duklianskej operácii.  

Za účelom viacrozmerného rozvoja dvojstrannej spolupráce v oblasti vojenskej 

histórie s partnerskými zahraničnými inštitúciami sa na čele s riaditeľom VHÚ realizovala 

pracovná cesta do Spolkovej republiky Nemecko, kde sa uskutočnili úspešné rokovania 

s predstaviteľmi Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru 

v Postupime. Spolupráca mala pokračovanie v realizácii spoločného seminára 

v Univerzitnej knižnici v Bratislave, na ktorom boli odprezentované referáty nemeckého 

a slovenského historika k vojnovým udalostiam roka 1944.  

VHÚ ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany 

SR potvrdilo účasť na obsahovom napĺňaní medzinárodného projektu, ktorý je venovaný 

pamiatke obetí 1. svetovej vojny a realizovaný pod patronátom kanadského vojenského 

múzea.  

Na domácich vedeckých konferenciách a seminároch (1939 - rok zlomu, Slovensko 

a Európa na začiatku 2. svetovej vojny v Banskej Bystrici, Európsky unikát v Košiciach, 

Spravodlivosť pre všetkých v Komárne, Význam SNP a Karpatsko-duklianskej operácie 

v novodobých dejinách Slovenska v Humennom), ako aj na podujatiach k stredovekým 

dejinám Slovenska vystúpili viacerí vedeckí zamestnanci VHÚ.    

Zamestnanci VHÚ spracovali viaceré recenzné posudky k publikovaniu vedeckých, 

vedecko-populárnych a odborných prác, vykonali prednášky v prospech Ministerstva 

obrany SR a Generálneho štábu SR, odborné prednášky pre žiakov ZŠ a študentov 

stredných škôl a gymnázií, pre Univerzitu tretieho veku, študentský spolok k problematike 

vojenskej minulosti Slovenska a Slovákov. Pre tlačové a elektronické médiá poskytli 

desiatky rozhovorov, ktoré obsahovali informácie k významným historickým udalostiam 

a vojenským osobnostiam. Taktiež vystupovali vo viacerých diskusných reláciách k 

problematike vojenskej minulosti Slovenska a Slovákov z obdobia rokov 1939 - 1945. 
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Zároveň participovali na príprave scenárov a realizácii viacerých výstav určených pre 

širšiu domácu i zahraničnú verejnosť.   

Kvalitu vedeckých výstupov dokumentuje taktiež ich početnosť citovania v prácach 

domácej i zahraničnej proveniencie. Zamestnanci VHÚ sú aktívnymi členmi vedeckých 

rád domácich a zahraničných vedeckých inštitúcií a ústavov. Aktívne pracujú v redakčných 

radách vedeckých časopisov na Slovensku i v zahraniční.  

 

7.3 Publikačná činnosť pracovníkov VHÚ v roku 2019 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Baka, Igor. Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké 

vzťahy 1941 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 537 s. ISBN 978-80-

89523-60-3.  

Bystrický, Jozef ed. Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka. Banská 

Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 159 s. ISBN 978-80-89514-59-5.  

Chorvát, Peter. Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska 

v rokoch 1848 – 1948. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 317 s. ISBN 978-80-

89523-58-0.  

Modrovich, Jozef. Tri duby. Ed.: Peter Šumichrast. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 

351 s. ISBN 978-80-89514-60-1.  

Segeš, Vladimír – Šeďová, Božena, eds. Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 

1711 – 1792. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 244 s. ISBN 978-80-89523-56-

6.     

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

Balcová, Milena – Kralčák, Peter. Odchod trnavskej posádky do Slovenského národného 

povstania vo svetle archívnych dokumentov. In: Mičev, Stanislav a kol.: Trnava a SNP. 

Protifašistický odboj v Trnavskom kraji. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, s. 107-

122. ISBN 978-80-89514-64-9. 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – nekarentovaných,  

neimpaktovaných 

Jurková, Viera. Pýcha československého leteckého priemyslu : Lietadlá L-29 Delfín a L-39 

Albatros v zbierkach VHM Piešťany. In: Múzeum. Metodický, študijný a informačný 

časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - Roč. 65, č. 3 (2019), s. 39-43 : fotogr.  

Maskalík, Alex. „Uvedomelý“ list Viliama Širokého. Povojnový povyšovací proces                              

v čs. brannej moci v perimetri mocných. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 4 (2019), s. 130-

136.  

Medvecký, Matej. Vojenské výzvedné spravodajstvo v roku 1946. In: Vojenská história. 

Roč. 23, č. 3 (2019), s. 66-91. 

Púčik, Miloslav. Československá vojenská rozviedka v potenciálnom vojnovom konflikte 

medzi „Východom“ a „Západom“. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 61-92.  

Púčik, Miloslav. Československá vojenská rozviedka a potenciálny vojnový konflikt medzi 

„Východom“ a „Západom“ 2. časť. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 3 (2019), s. 92-131.  
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Púčik, Miloslav. Československá vojenská rozviedka v potenciálnom vojnovom konflikte 

medzi „Východom“ a „Západom“ 3. časť. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 4 (2019),                                

s. 82-118.  

Púčik, Miloslav. Hrozba vojnového konfliktu medzi NATO a Varšavskou zmluvou a úlohy 

operačného agentúrneho prieskumu vojenskej rozviedky (60. a 70. roky 20. storočia).                           

In: Spravodajské služby a geopolitika. Zborník z XII. Medzinárodného sympózia (4. 12. 

2018), http://www.absd.sk/upload/file/Pucik_Sympo-XII-2018.pdf. 

Ján Nosál z Pezinka, vojak čs. légií v Rusku. Ed. Stanová, Mária. In: Vojenská história. 

Roč. 23, č. 4 (2019), s. 151-166.   

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, kapitoly/state v 

zahraničných vedeckých monografiách a kratšie vedecké práce vydané samostatne 

v zahraničných vydavateľstvách  

 

Baka, Igor. Slovenská armáda a vyhladzovací charakter vojny na východnom fronte (1941 

– 1943). In: Pažout, J. – Portmann, K. (eds.). Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, 

Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 

1938/39 – 1945. Praha – Liberec : ÚSTR – TU v Liberci, 2019, s. 298-319. ISBN 978-80-

88292-51-7.  

Čaplovič, Miloslav – Medvecký, Matej. The Role of Slovakia in Alliance Warfare 

throughout the 20th Century. In:  Alliance planning and coalition warfare: Historical and 

contemporary approaches. Ed. Harold E. Raugg, jr. Belgrade : Institute for Strategic 

Research, 2019, p. 201-222. ISBN 978-86-81121-24-5.  

Segeš, Vladimír. Hlavné črty hnutia uhorských jakobínov. In: Hochel, Marian (ed.). 

Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. 

Opava – Praha : Slezská univerzita v Opavě, s. 95-105. ISBN 978-80-7476-168-3.  

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kapitoly v domácich 

vedeckých monografiách a kratšie vedecké práce vydané samostatne v domácich 

vydavateľstvách  

Bystrický, Jozef. Z vojenských dejín Prešova v rokoch 1939 – 1945. Veliteľ V. taktickej 

skupiny 1. ČSA na Slovensku. In: Krajkovič, Ján – Čorba, Jozef – Švorc, Peter (zost.). 

V boji za slobodu : Protifašistický odboj v prešovskom regióne v rokoch 1939 – 1945. 

Prešov : Universum-EU, 2019, s. 57-80, 121-124. ISBN 978-80-89946-10-5.  

Segeš, Vladimír. Vojaci na Dunaji. In: Voda v dejinných súvislostiach. Zborník príspevkov 

z rovnomenného sympózia, 26. a 27. september, Komárno : Víz szerepe a történelemben. 

Tanulmánykötet egy azonos nevű szakmai szimpóziumon elhangzott előadásokból 2018. 

szeptember 26-án és 27-én, Komárom. Bratislava – Komárno : MS SR – Štátny archív 

v Nitre, pracovisko Komárno, 2019, s. 37-54. ISBN 978-80-973527-0-7.  

Segeš, Vladimír. Vnímanie slovenskej minulosti – problém legiend, mýtov a stereotypov.                  

In: Studia Academica Slovaca 48. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 95-109.  

 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Hallon, Ľudovít a kol. (Baka, Igor ako spoluautor). Kronika Slovenského štátu 1939 – 

1941. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2019, 272 s. ISBN 978-80-7451-754-9.  
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BDF Odborné práce v domácich časopisoch – nekarentovaných, neimpaktovaných 

Blaško, Gabriel. Prilba Adrianka a blúza čs. legionára. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 

Roč. 27, č. 7 (2019), s. 47 : obr.  

Bystrický, Jozef. SNP – najvýznamnejšia kapitola novodobých dejín. In: Bojovník. 

Dvojtýždenník antifašistov. Roč. 64, č. 17 (2019), s. 17 : fotogr.  

Čaplovič, Miloslav. Pocta všetkým bezmenným hrdinom. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 

Roč. 27, č. 5 (2019), s. 4-5 : fotogr. 

Čaplovič, Miloslav. Milan Rastislav Štefánik: Generál - osloboditeľ : 1: Študent, vedec, 

cestovateľ; 2: Nemocnica namiesto frontu; 3: Vedec vo vojenskom letectve; 4: Úloha v 

Srbsku; 5: Zo Srbska do Talianska; 6: Organizátor česko-slovenskej zahraničnej akcie; 7: 

Od komitétu po národnú radu; 8: Vytvorenie samostatnej česko-slovenskej jednotky; 9: 

Budovanie légií; 10: Posledná misia; 11: Veriť – milovať – pracovať; 12: Odkaz otca 

vlasti. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 1 - 12 (2019), s. 42, 46, 46, 46, 46, 46, 

46, 46, 46, 46 : fotogr.  

Holík, Peter. Vyznamenania Veľkej vojny. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 2 

(2019), s. 47 : fotogr. 

Holík, Peter. Mosin model 1891, Berdan II. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27,                     

č. 3 (2019), s. 47.  

Holík, Peter. Zbraň legionárov vo Francúzsku. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27,                       

č. 6 (2019), s. 47.  

Holík, Peter. Talianske pušky čs. legionárov. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27,                   

č. 10 (2019), s. 47. 

Jurková, Viera. Zástava Tatranského pluku. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27,                             

č. 1 (2019), s. 43 : fotogr. 

Jurková, Viera. Pluk amerických Slovákov. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27,                      

č. 4 (2019), s. 47 : fotogr. 

Jurková, Viera. Symboly Československa. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 5 

(2019), s. 47 : obr. 

Jurková, Viera. Zástava 32. čs. streleckého pluku. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 

27, č. 8 (2019), s. 47 : obr. 

Jurková, Viera. Kríž a medaila. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 9 (2019), s. 47 

: fotogr.  

Jurková, Viera. 12. čs. strelecký pluk gen. M. R. Štefánika. In: Obrana. Mesačník MO SR. 

- Roč. 27, č. 11 (2019), s. 47 : obr. 

Jurková, Viera. 39. čs. strelecký pluk výzvedný. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27,                  

č.12 (2019), s. 47 : obr. 

Maskalík, Alex. Vyjdú tanky do ulíc? In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 11 (2019),                

s. 19-21 : fotogr.  

Medvecký, Matej. Pád komunistického režimu v roku 1989 a Slovensko. In: Vojenská 

osveta. Spoločenskovedné semináre. Roč. 16, č. 2 (2019), s. 37-50. 

Purdek, Imrich. Vojenská symbolika. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 1 (2019),                   

s. 26 : fotogr.  
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Purdek, Imrich. Spravodajská symbolika. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 7 

(2019), s. 21 : fotogr.  

Purdek, Imrich. Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín : Vojenská symbolika. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 7 (2019), s. 30. 

Segeš, Vladimír. Pohľad na korunováciu Leopolda I. za uhorského kráľa. In: Historická 

revue. Roč. 30, č. 2 (2019), s. 18-19 : obr. 

Segeš, Vladimír. Karol Lotrinský : Hrdina protiosmanských bojov. In: Historická revue. 

Roč. 30, č. 2 (2019), s. 30-33 : obr. 

Segeš, Vladimír. Výboje starých Maďarov a bitka pri Bratislave. In: Obrana. Mesačník 

MO SR. Roč. 27, č. 1 (2019), s. 28-29 : obr. 

Segeš, Vladimír. Uhorsko-nemecké vojny a dobývanie Bratislavy. In: Obrana. Mesačník 

MO SR. Roč. 27, č. 2 (2019), s. 32-33 : fotogr. 

Segeš, Vladimír. Križiacke výpravy na Slovensko. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27,          

č. 3 (2019), s. 32-33 : obr. 

Segeš, Vladimír. Mongolská expanzia. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27 č. 4 (2019),                 

s. 32-33 : obr. 

Segeš, Vladimír. Vojna o babenberské dedičstvo. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27,                      

č. 5 (2019), s. 32-33 : obr. 

Segeš, Vladimír. Veľmož proti kráľom. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 6 

(2019),  s. 32-33 : mp., obr.  

Segeš, Vladimír. Bitka pri Rozhanovciach : Vojny a bitky na Slovensku. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 7 (2019), s. 32-33 : obr. 

Segeš, Vladimír. Husitské vpády do Uhorska : Vojny a bitky na Slovensku. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 8 (2019), s. 32-33 : obr., mp. 

Segeš, Vladimír. Uhorsko-poľská vojna v rokoch 1438 – 1439. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. Roč. 27, č. 9 (2019), s. 32-33 : obr. 

Segeš, Vladimír. Boje o uhorský trón v rokoch 1440 – 1450. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. Roč. 27, č. 10 (2019), s. 32-33 : mp., obr. 

Segeš, Vladimír. Bitka pri Lučenci. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 11 (2019),                      

s. 32-33 : mp., obr. 

Segeš, Vladimír. Búrlivá éra bratríkov. In: Obrana. Mesačník MO SR. Roč. 27, č. 12 

(2019),  s. 32-33 : mp., obr. 

Šeďová, Božena. Rok 1938 vo vojensko-politických súvislostiach vývoja v 

Československu v 30. rokoch 20. storočia : Výberová bibliografia prác publikovaných v 

rokoch 2007 – 2018. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 1 (2019), s. 162-183.  

Šeďová, Božena. Vojenská história Slovenska : Výberová bibliografia XXIV. – 2016.                         

In: Vojenská história. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 159-187.  

 

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

Jurková, Viera. Recenzia na: Habáň, Pavel – Díte, Tibor. Trnava : vl. nákl., 2018, 160 s. 

ISBN 978-80-970061-2-9. In: Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre 

pracovníkov múzeí a galérií. - Roč. 65, č. 2 (2019), s. ...........  
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Medvecký, Matej. Recenzia na: Jašek, Peter. Biľak. Zradca alebo kolaborant? Bratislava : 

Marenčin PT, 2017, 189 s. ISSN 978-80-8114-900-9. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 1 

(2019), s. 160-161.  

 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup     

Balcová, Milena. Partizánske skupiny v SNP, zverejňované denne počas júla 2019                                 

na www.tasr.sk (20 str., 40 príl.) 

Purdek, Imrich. Vojenská symbolika Armády Slovenskej republiky a Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť http://www.vhu.sk/vojenska-symbolika-

armady-slovenskej-republiky-a-ozbrojenych-sil-slovenskej-republiky-od-roku-1993-po-

sucasnost/  

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z  predchádzajúcich 

kategórií 

Čaplovič, Miloslav. Úvodník – SNP. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 27, č. 8 (2019), 

s. 3.  

Chorvát, Peter. Anotácia na: Žižková, M. – Šrámek, P. – Lášek, R. Já se generálem 

nenarodil, arm. gen. Ludvik Krejčí. Z písemností hl. velitele čs. armády nejen o roce 1938. 

Praha : Codyprint, 2018, 289 s. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 1 (2019), s. 191-192.  

Chorvát, Peter. Anotácia na: Flosman, M. S orlem i lvem. Příběhy českých vojenských 

duchovních od 17. století do prní světové války. Praha : Epocha, 2018, s. 432 s. In: 

Vojenská história. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 188. 

Púčik, Miloslav. Z dejín československej rozviedky. Tí, ktorí dozerali na Československo. 

In: Hospodárske noviny magazín. Roč. 5, č. 42 (2019), s. 22-25.  

Púčik, Miloslav. Ako sa pripravovala armáda. In: Hospodárske noviny magazín. Roč. 5, č. 

43 (2019), s. 19.  

Segeš, Vladimír. Je to dobrý chlap... Stano Sikora sedemdesiatročný. In: Michálek, 

Slavomír a kol. Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K „70“ historikov Jana Peška a 

Stanislava Sikoru Bratislava : Historický ústav SAV – Veda, 2019, s. 19-23. ISBN 978-80-

224-1733-4.  

Stanová, Mária. Anotácia na: Čaplovič, Dušan – Čaplovič, Miloslav. Osmičky v našich 

dejinách. 2. vyd. Bratislava : Perfekt, 2018, 223 s. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 1 

(2019), s. 195-197.  

Šeďová, Božena. Anotácia na: Busch, Reinhold. Přežili jsme Stalingrad. Vzpomínky 

příslušníků 6. armády maršála Pauluse. Neratovice : VD – Omnibooks, 2018, 237 s. In: 

Vojenská história. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 189-191.  

Šeďová, Božena. Anotácia na: Jahelka, Tomáš – Jančiga, Roman (eds.). Z bojov za 

slobodu. Spomienky slovenských legionárov. Bratislava : Communio Minerva, 2018, 158 

s. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 4 (2019), s. 183-184.  

Zaťková, Jana. Anotácia na: Rychlík, Jan. 1918 : Rozpad Rakousko-Uherska a vznik 

Česko-Slovenska. Praha : Vyšehrad, 2018, 275 s. In: Vojenská história. Roč. 23, č. 3 

(2019), s. 208.  

Zaťková, Jana. Anotácia na: Bílek, Jiří. Kyselá těšínská jablíčka. Českoslovenslo-polské 

konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945. Praha : Epocha, 2018, 308 s. In: Vojenská história. 

Roč. 23, č. 3 (2019), s. 209.  
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Tab.: Publikačná činnosť pracovníkov VHÚ v roku 2019 

 

 

          Kategórie publikovania 

 

 

počet 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

5 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. vydavateľstvách 

ABD Kapitoly vo ved. monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

 

1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  

 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

 

8 

AEC Ved. práce v zahr. recenz. zbor., kap. v zahr. ved. monogr. a kratšie vedecké 

práce vydané samostatne v zahraničí 

AED Ved. práce v dom. recenz. zbor., kap. v dom. ved. monogr. a kratšie vedecké 

práce vydané samostatne v dom. vydavateľstvách 

3 

 

3 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách  

1 

 

BDE Odborné práce v zahraničných časopisoch – nekarentovaných, neimpakt. 

BDF Odborné práce v domácich časopisoch – nekarentovaných, neimpakt.  

 

36 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 

recenzovaných aj nerecenz.), kapitoly menšieho rozsahu v knihách 

 

 

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch  2 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup  2 

GII Rôzne publ. a dok., ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií  

11 

 

 

7.3.1 Výstavná, prednášková a mediálna činnosť 

 

– panelová výstava „Slováci v partizánskom hnutí na území Bieloruska v rokoch 

1941 – 1944“, autor scenára Jozef Bystrický, prezentovaná v spolupráci s Národných 

archívom Bieloruskej republiky v Univerzitnej knižnici Bratislava 10. 4. 2019 – 30. 4. 

2020, prezentácia výstavy v Múzeu SNP v B. Bystrici 15. 10. 2019 doplnená o výstavu 

Bielorusi v Slovenskom národnom povstaní (29. augusta – 28. októbra 1944)  

– panelová výstava „Boje o Slovensko v roku 1919 a francúzska vojenská misia“, 

realizátori: Východoslovenské múzeum Košice, Vojenský historický ústav – scenár 

Miloslav Čaplovič, Štátny archív Košice – Erik Dulovič, Katedra histórie FF UPJŠ Košice 

– Martin Pekár,  sprístupnená pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska           

do Čs. republiky 21. 5. 2019 – 4. 8. 2019 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a 25. 

9. 2019 – 2. 2. 2020 v sídelnej budove SNM v Bratislave  
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– výstava „Kvety vďaky“ prezentovaná umeleckými dielami akademickej maliarky 

Márie Medveckej a  viacerých českých maliarov, realizovaná pri príležitosti 74. výročia 

ukončenia druhej svetovej vojny VHÚ v spolupráci s Personálnym úradom OS SR                 

v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Vojenského 

historického múzea vo Svidníku 15. 5. 2019 – 30. 9. 2019  

– panelová výstava „Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944“, 

realizátori Múzeum SNP – scenár Marian Uhrin a Vojenský historický ústav – scenár 

Jozef Bystrický, prezentovaná pri príležitosti 75. výročia SNP v Dvorane Ministerstva 

kultúry SR 11. 7. 2019 – 30. 8. 2019 a sprístupnená aj 20. 9. 2019 – 19. 4. 2020 v 

Národnom pamätníku na pražskom Vítkove    

– výstava „Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ“, realizátori SNM              

a VHÚ, autori výstavy Miloslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač, 

sprístupnená 29. 10. 2019 – 29. 3. 2020 v priestoroch SNM – Historického múzea v 

Rytierskej sieni Bratislavského hradu 

 

PhDr. Igor BAKA, PhD.  

– RTVS, STV 1, relácia Sk dejiny, téma Slovenský štát a nacistické Nemecko, red.: 

M. Havran, 21. 2. 2019 (15 min.)  

– rozhovor na tému ako bojovali Slováci, Slovenskí vojaci na východe bojovali,                     

ale aj vypaľovali dediny, red. B. Vanya, www.sme.plus.sk  13. 3. 2019 (20 min.)   

– TA 3, účasť v relácii venovanej 80. výročiu vypuknutia 2. svetovej vojny, 1. 9. 

2019 (10 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Nočná pyramída, diskusia k 80. výročiu 

vypuknutia 2. svetovej vojny, 27. 9. 2019 (50 min.)  

– prednáška Účasť Slovenskej republiky na útoku proti Poľsku v roku 1939                       

na Univerzite Komenského, organizovaná spolkom Preslava, 9. 12. 2019 (120 min.) 

 

PhDr. Milena BALCOVÁ  

– rozhovor na tému Partizánske skupiny v SNP, www.vtedy.sk, 1. 7. 2019 

 

kpt. Ing. Miroslav BLAHUT  

– TV Markíza, Televízne noviny, Sľuby nahradia skutky (osvetlenie pamätníka 

Sovietskej armády), 29. 1. 2019 (3 min.)   

– RTVS, STV 1, Správy, Polstoročie tankov v údoli smrti, 8. 5. 2019 (9 min.)  

– TV JOJ, Noviny, E08 Memento v boji proti fašizmu (okres Svidník) 8. 5. 2019 (3 

min.)  

– TV Markíza, Televízne noviny, Polstoročie tankov v prírode, red.: P. Sivák, 

Zlatica Švajdová Puškárová, 9. 5. 2019 (1,5 min.)  

– TV Markíza, Televízne noviny, Starajú sa o cintoríny (výpomoc OS SR a nemeckí 

vojaci vo Važci), 4. 9. 2019 (3,5 min.)   

– TV Markíza, Televízne noviny, Pamätník konečne osvetlia (osvetlenie pamätníka 

Sovietskej armády), 11. 9. 2019 (2 min.)  

– TV Markíza, Televízne noviny, Zachraňujú Lisunova, 23. 9. 2019 (3 min.)   

 

doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.  

– prednáška Historický význam SNP, organizátor  ZO SZPB v Pezinku                          

v spolupráci s Mestským úradom Pezinok, 19. 2. 2019 (60 min.)  

http://www.sme.plus/
http://www.vtedy.sk/
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– prednáška Ľudovít Kukorelli a partizánske hnutie na východnom Slovensku                       

pre Gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove, 13. 3. 2019 (60 min.)  

– prednáška Historický význam SNP pre Strednú súkromnú školu ochrany osôb 

a majetku v Bratislave, 12. 6. 2019 (60 min.)  

– prednáška s diskusiou SNP a Karpatsko-duklianska operácia pre Komunitné 

centrum pre vojnových veteránov Brno, 26. 11. 2019 (90 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, diskusná relácia Kontakty, téma Osobnosť Jozefa 

Gabčíka, red.: E. Sládková, 25. 3. 2019 (20 min.) 

– RTVS, Rádio Regina, spravodajská relácia, rozhovor k oslobodeniu Bratislavy, 

red.: H. Michalčíková, 4. 4. 2019 (5 min.)  

– RTVS, STV 1, Správy RTVS, 75. výročie SNP a výstava Armáda v povstaní, 

red.: E. Senková, Ľ. Bajaník, 12. 7. 2019 (2 min.)  

– rozhovor k 75. výročiu SNP, Slovenský vojak v rozhodujúcej chvíli na správnej 

strane, red. I. Majerský, Pravda, mim. príloha k 75. výročiu SNP, 28. 8. 2019, 

www.zurnal.pravda.sk, 28. 8. 2019   

 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.  

– rozhovor Vedel, že po atentáte ho čaká istá smrť. Gabčík sa postavil Heydrichovi, 

red.: K. Kúdelová, https://kultura.sme.sk, 28. 3. 2019  

– TASR, Slovensko sa dočká Hrobu neznámeho vojaka – pomník bude poctou 

bezmenným hrdinom, tiež www.komentáre.sme.sk, 9. 4. 2019 (1 min.) 

https://komentare.sme.sk/c/22094982/slovensko-sa-docka-hrobu-neznameho    

– rozhovor Štefánika nezostrelili, sú to len konšpiračné teórie. K Štefánikovej smrti 

prispeli dve dôležité okolnosti, pre www.aktuality.sk, 4. 5. 2019  

– rozhovor Posledný letu Štefánika. Ako sa z tragédie stala propaganda, red.: P. 

Getting, https://plus.sme.sk/c/22112004/mohli-stefanika-zastrelit 7. 5. 2019 

–  Načo je nám Hrob neznámeho vojaka, Sme, 10. 4. 2019, s. 9.   

– rozhovor k poslednému letu Štefánika – ako sa zo smrti politika stala propaganda 

a konšpirácia pre Zvolensko-Podpolianske noviny (Výročie leteckej tragédie), red.: P. 

Getting, 7. 5. 2019, s. 27 (4 min.)  

– TV Markíza, Televízne noviny, Polstoročie tankov v prírode, red.: P. Sivák, Z. 

Švajdová Puškárová, 9. 5. 2019 (2 min.)  

– TASR, Československí letci boli súčasťou vylodenia v Normandii, www.teraz.sk, 

https://www.24hod.sk, 5. 6. 2019  

– rozhovor Francúzi pred sto rokmi pomáhali budovať našu armádu, red.: T. 

Snitková, https://kosice.korzar.sme.sk/c/22169818/francuzi,  20. 6. 2019  

– TASR, rozhovor Vojenská prehliadka vzdá hold padlým vojakom a veteránom 

SNP, tiež www.teraz.sk, topky.sk, 28. 8. 2019  

– rozhovor Povstaním sa slovenský národ zaradil medzi pokrokové demokratické 

sily (názor) pre www.aktuality.sk, 29. 8. 2019  

– rozhovor Keď si Hitler odskočil do Petržalky. Pri pohľade na opačný breh Dunaja 

si neodpustil poznámku, red.: A. Pňačeková, https://history.hnonline.sk/nove-dejiny, 22. 

10. 2019  

 

Mgr. Peter HOLÍK  

– RTVS, Rádio Patria, rusínske národnostné vysielanie, diskusia o Karpatsko- 

duklianskej operácii, red. D. Palaščák, 14. 6. 2019 (60 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, Reportáž z múzea, red. Šimko, 30. 8. 2019 (20 min.)  

– RTVS, STV 1, S úsmevom po Slovensku, 3. 9. 2019 (46 min.) 

 

http://www.zurnal.pravda.sk/
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Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.  

– prednáška Veľká vojna v malom meste, Banská Bystrica v prvej svetovej vojne 

1914 – 1918 pre Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici, 25. 2. 2019 (60 min.)  

– prednáška Generál Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) pre Ústredie 

ekumenickej pastoračnej služby OS SR, Myjava 13. 5. 2019 (30 min. v angl. jazyku)  

– prednáška Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek, Lesnícke a drevárske 

múzeum vo Zvolene, 13. 6. 2019 (60 min.)  

– rozhovor o živote a smrti generála M. R. Štefánika pre Nový čas Nedeľa, red.:                  

K. Štúriková, 24. 4. 2019 (30 min.)  

– rozhovor na tému Umelci v armáde pre mesačník Knižná revue, roč. 29, 2019,            

č. 10, s. 17  

 

Dr. Miloslav PÚČIK, CSc. 

– prednášky Dejiny vojenskej rozviedky a vojenskej kontrarozviedky v rokoch 1950 

– 1990 a k problematike vojenských pridelencov pre Spravodajský inštitút Voj. 

spravodajstva MO SR, 18. 2. 2019 (8 x 45 min.) 

– prednášky Hrozba vojnového konfliktu medzi NATO a Varšavskou zmluvou 

a úlohy operačného agentúrneho prieskumu vojenskej rozviedky ČSĽA (1960 – 1970) pre 

ABSD, 18. 2. 2019 (2 x 45 min.)  

 

doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.  

– prednáška Vojenské osobnosti Slovenska na Univerzite tretieho veku UK v 

Bratislave, 21. 1. 2019 (2 x 45 min.)  

– prednáška Korunovačné veduty Bratislavy pre Múzeum mesta Bratislavy a OZ 

Bratislavské rožky, 29. 1. 2019 (60 min) 

– prednáška Vojny, bitky a bojiská na Slovenska na Univerzite tretieho veku UK                           

v Bratislave, 4. 2. 2019 (2 x 45 min.)  

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

UK, 1. 3. 2019, (2 x 45 min) 

– prednáška Bratislava v stredoveku a novoveku na súvekých vedutách na Univerzite 

tretieho veku UK, 15. 3. 2019 (2 x 45 min)  

– semestrálne prednášky Všedný a nevšedný život v stredoveku v LS 2018/19 (18. 2. 

– 17. 5. 2019) na FiF UK Bratislave (10-krát 90 min)  

– RTVS, Rádio Slovensko, relácia Bola raz jedna povesť, rozhovor o pandúroch, 

dráboch a hajdúchoch, red.: R. Vlasková, 17. 1. 2019 (7 min.)  

– Rádio FM, relácia Chrobák v hlave, rozhovor o ľuďoch na okraji spoločnosti 

v stredoveku a novoveku, red.: J. Jošt, 4. 11. 2019 (60 min.)  

– prednáška Vojenské osobnosti Slovenska na Univerzite tretieho veku UK v 

Bratislave, 21. 1. 2019 (2 x 45 min.)  

– prednáška Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave na Univerzite tretieho 

veku UK v Bratislave, 6. 8. 2019 (2 x 45 min.)  

– prednáška Vnímanie slovenskej minulosti – problém legiend, mýtov a stereotypov                 

pre frekventantov Studia academica Slovaca na UK v Bratislave, 7. 8. 2019 (2 x 45 min.)  

– prednáška Fenomén hry so zreteľom na militárne hry, turnaje a zápolenia v 

stredoveku na FiF UKF v Nitre, 19. 11. 2019 (1 x 90 min)  

– semestrálne prednášky Od rytierstva po stále armády v ZS 2019/20 (8. 10. – 10. 12. 

2019) na FiF UK Bratislave (10-krát 90 min)  

– prednáška Kráľovské korunovácie v Bratislave na Univerzite tretieho veku UK                           

v Bratislave, 8. 11. 2019 (2 x 45 min.)  
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PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

– RTVS, STV 1, Správy RTVS, rozhovor k zriadeniu Hrobu neznámeho vojaka, 

red.:  I. Tománek, Ľ. Bajaník, 3. 4. 2019  

– TV JOJ, Noviny TV JOJ, rozhovor k zriadeniu Hrobu neznámeho vojaka, red.:             

R. Nemec, A. Parišková, 3. 4. 2019  

– rozhovor k tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika pre www.teraz.sk    – 

TV Markíza, Televízne noviny, vstup k tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika, 6. 

4. 2019  

– ČTK, rozhovor k tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika, 2. 5. 2019, tiež 

www.eurozpravy.cz, tiež www.ct24.ceskatelevize.cz   

– RTVS, STV 1, Správy RTVS, vstup k tragickej smrti gen. Milana Rastislava 

Štefánika, 2. 5. 2019  

– rozhovor pri príležitosti vylodenia Spojencov na západnom fronte: Normandiu 

vyhrali Spojenci vďaka letectvu a dezinformáciám, pomáhali aj Česi a Slováci, red.: S. 

Gyarfašová, www.svet.sme.sk, 5. 6. 2019 (20 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, Rádiožurnál SR, rozhovor k 75. výročiu vylodenia 

spojeneckých vojsk v Normandii, red.: J. Balková, K. Lacová, 6. 6. 2019 (20 min.)  

– rozhovor k úletu slovenských letcov z Piešťan, 75. výročie, 5. 6. 2019, 

https://www.aktuality.sk/clanok/697604/velky-ulet-pribeh-letcov-ktori-ako-prvi-uleteli-

tisovi-a-stali-sa-hrdinami/ 

– rozhovor k 75. výročiu vylodenia v Normandii, 5. 6. 2019, https://svet. 

sme.sk/c/7228692/nebo-bolo-cele-cierne-nad-hlavami-tisice-lietadiel-ako-prezivali-den-

d.html?ref=trz  

– rozhovor k osudu čs. letcov v RAF v povojnovom období, Cudzinci vo vlastnej 

krajine, Sme plus, red.: B. Vanya, 6. 6. 2019 (15 min.)  

– RTVS, Rádio Slovensko, Rádiožurnál SR, rozhovor k 75. výročiu vylodenia 

v Normandii, red.: J. Balková, K. Lacová, 6. 6. 2019  

  – rozhovor k 75. výročiu vylodenia v Normandii, Denník N, red.: T. Vasilko, 6. 6. 

2019, tiež www.dennikn.sk   

 – RTVS, Rádio Slovensko, rozhovor k 75. výročiu bombardovania Bratislavy, red.:                

P. Strižková, 14. 6. 2019, tiež www.slovensko.rtvs.sk   

 – TASR, rozhovor k 75. výročiu bombardovania Bratislavy, red.: I. Kríž, 15. 6. 

2019, tiež www.aktuality.sk, www.etrend.sk, www.hlavne.sk   

– TASR, rozhovor Letci, ktorí prileteli zo ZSSR na pomoc SNP si získali rešpekt, 

25. 8. 2019, tiež www.teraz.sk  

– RTVS, STV 1, Správy RTVS, SNP zmenilo postavenie Slovákov, red.: E. 

Senková, J. Štefánková, 28.8.2019  

 

Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.  

– prednáška Pripojená Petržalka – posledný vojenský čin 1. svetovej vojny sa stal 

v Petržalke pre Miestnu knižnica v bratislavskej Petržalke, 5. 9. 2019   

 
   

8. ZAHRANIČNÉ AKTIVITY 

  

a) zahraničné pracovné cesty: medzinárodné vedecké konferencie a iné aktivity 

 

Česká republika, Praha, 25.2.2019, (1 osoba x 3 dni, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.), 

plánovaná ZSC, účasť na slávnostnom zhromaždení Československej obce legionárskej pri 

príležitosti 96. výročia narodenia genmjr. v. v. E. Bočeka 

 

http://www.teraz.sk/
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Česká republika, Hradec Králové, 2 – 4. 4. 2019, (1 osoba x 3 dni, plk. Mgr. Miloslav 

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

konferencie České, slovenské, československé dejiny 20. storočia. 

 

Česká republika, Praha, 22.5. – .24.5.2019, (2 osoby x 3 dni, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, 

PhD., Mgr. Peter Kralčák, PhD.), plánovaná ZSC, účasť na podujatí „100 let vojenských 

archivních složek“, ako aj rozvoj bilaterálnych vzťahov s Vojenským ústredným archívom 

Praha. 

 

Maďarsko, Budapešť, 27.5. – 3. 5. 2019 (2 osoby x 5 dní) plk. Miloslav Čaplovič, PhD., 

Mgr. Matej Medvecký, PhD., plánovaná ZPC, aktívna účasť na 19. ročníku konferencie 

vojenských historikov CSWG. 

 

Maďarsko, Budapešť, 28. 5. – 29. 5. 2018 (1 osoba x 2 dni, doc. PhDr. Vladimír Segeš, 

PhD.), neplánovaná ZPC – účasť na zasadnutí redakčnej rady vedeckého časopisu 

Hadtörténelmi Közlemények. 

 

Nemecko, Postupim, 11.6. – 13. 6. 2019 (3 osoby x 3 dni) plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, 

PhD., Mgr. Matej Medvecký, PhD., mjr. Milan Kubizniak, plánovaná ZPC,  rozvoj 

dvojstrannej spolupráce v oblasti vojenskej histórie s Centrom pre vojenské dejiny 

a sociálne vedy Bundeswehru (ZMSBw). 

 

Česká republika, Brno, 18.6. – 19. 6. 2019 Mgr. Matej Medvecký, PhD. (1 osoba x 2 dni), 

plánovaná ZPC, aktívna účasť na konferencii „Ozbrojené sily a československý štát“, 

ktorú organizovala Univerzita obrany. 

 

Česká republika, Brno, 18.6. – 19. 6. 2019 Dr. Miloslav Púčik, CSc., (1 osoba  x 2 dni), 

plánovaná ZPC, aktívna účasť na konferencii „Ozbrojené sily a československý štát“, 

ktorú organizovala Univerzita obrany. 

 

 Taliansko,  Sacrario de Fageré  27. 3. – 28. 3. 2019 (1 osoba x 2 dni) Dr. Imrich Purdek, 

PhD., plánovaná ZPC Účasť na pietnom akte v súvislosti s odhalením pamätnej tabule 

padlým Slovákom v rokoch prvej svetovej vojny 1914 – 1918 v Sacrario di Fagaré 

v Taliansku. 

 

Poľsko, Krakow, 9. 9. – 11. 9. 2019, PhDr. Igor Baka (1 osoba x 3 dni), neplánovaná ZPC, 

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii. 

 

Česká republika, Praha,  15. 9. – 17. 9. 2019, doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (1 osoba x 

3 dni), plánovaná ZPC,  účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Sovietsky zväz 

a Mníchov 1938“. 

 

Česká republika, Praha,  20. 9. – 21. 9. 2019, doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (1 osoba x 

2 dni), plánovaná ZPC,  účasť na vernisáži výstavy „Armáda v Slovenskom národnom 

povstaní“. 

 

Česká republika, Praha, 30. 9. – 1. 10. 2019 (1 osoba x 2 dni, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, 

PhD.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na pracovnom zasadnutí Rady Národního muzea       

v Prahe. 
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Česká republika, Praha,  2. 10. – 4. 10. 2019, doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (1 osoba x 

3 dni), ZPC plánovaná, účasť na odbornom seminári „Dukla 1944 – symbol statočnosti 

národov v bojoch za slobodu a nezávislosť  Československa“. 

 

Poľsko, Dukla, Novošielce, Zarsyn, 5. 11. 2019, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., mjr. 

Milan Kubizniak, pplk. Miroslav Burčík (3 osoby x 1 deň), plánovaná ZPC, účasť na 

pietnych stretnutiach pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. 

výročia Karpatsko-duklianskej operácie na území Poľskej republiky. 

 

Česká republika, Brno, 5. 11. – 7. 11. 2019 (1 osoba x 4 dni, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, 

PhD.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na 51. zasadnutí česko-slovenskej komisie 

historikov. 

 

Ruská federácia, Moskva, 6. 11. – 9. 11. 2019, Dr. Imrich Purdek, PhD. (1 osoba  x 4 dni), 

plánovaná ZPC. Účasť na 18. zasadaní Spoločnej slovensko-ruskej medzivládnej komisie 

o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny a odhalení pamätníka slovenským 

vojakom, ktorí zahynuli v rokoch 1942 – 1944 a sú pochovaní na vojnovom cintoríne v 

Ležnevo – Ivanovská oblasť (Ruská federácia).  

 

iné aktivity: 

 

Česká republika, Praha, 19. 9. – 20. 9. 2019, (1 osoba x 2 dni, plk. Mgr. Miloslav 

Čaplovič, PhD.), neplánovaná ZSC, účasť na vernisáži výstavy „ARMÁDA V POVSTÁNI – 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944“ v priestoroch Národného múzea – 

Národného pamätníka v Prahe – Vítkove. 

 

Česká republika, Praha, 16. 11. – 17. 11. 2019, (1 osoba x 2 dni, plk. Mgr. Miloslav 

Čaplovič, PhD.), neplánovaná ZSC, účasť na vernisáži výstavného projektu „Zamatová 

revolúcia“ a multimediálnej expozície „Momenty20. storočia“, uskutočnenej v priestoroch 

Národného múzea v Prahe. 

 

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

 

1. Česká republika 

 

Česká republika, Praha, 11. 3. – 15. 3. 2019,  Mgr. Peter Chorvát, PhD. (1 osoba x 5 dní),  

plánovaná ZPC, štúdium slovacikálnych militárií vo Vojenskom archíve Praha v rámci 

projektu „Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2“. 

 

Česká republika, Praha, 11. 3. – 14.  3. 2019, Mgr. Alexej Maskalík, PhD. (1 osoba x 4 

dni), plánovaná ZPC - archívny výskum slovacikálnych militárií v Agentúre personalistiky 

MO ČR. 

 

Česká republika, Praha, 2. 9.– 6. 9. 2019,  Mgr. Peter Chorvát, PhD. (1 osoba   x 5 dní), 

plánovaná ZPC, štúdium slovacikálnych militárií vo Vojenskom archíve Praha v rámci 

projektu „Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2“. 

 

Česká republika, Praha, 23. 9.– 27. 9. 2019,  Dr. Miloslav Púčik, CSc. (1 osoba x 5 dní ), 

plánovaná ZPC, štúdium slovacikálnych militárií v Archíve bezpečnostných zložiek Praha. 

 

Česká republika, Praha, 7. 10.– 11. 10. 2019,  Dr. Miloslav Púčik, CSc. (1 osoba x 5 dní ), 

plánovaná ZPC, štúdium slovacikálnych militárií v Archíve bezpečnostných zložiek Praha. 
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Česká republika, Praha, 20. 10. – 25. 10. 2019 Dr. Imrich Purdek, PhD. (1 osoba x 5,5 

dňa), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VÚA-VHA Praha 

k projektu „Vojenská symbolika v dejinách Slovenska od najstarších čias po súčasnosť“. 

   

Česká republika, Praha 16. 9. – 19.9.2019, Mgr. Matej Medvecký, PhD. (1 osoba x 4 dni), 

plánovaná ZPC, archívny výskum Archív bezpečnostných zložiek. 

 

Česká republika, Praha 21. 10. – 24.10.2019, Mgr. Matej Medvecký, PhD. (1 osoba x 4 

dni), plánovaná ZPC, archívny výskum Archív bezpečnostných zložiek. 

 

Česká republika, Praha, 21. 10. – 24.10.2019, PhDr. Igor Baka, PhD. (1 osoba x 4 dni), 

plánovaná ZPC, archívny výskum vo Vojenskom ústrednom archíve-Vojenskom 

historickom archíve Praha.  

 

Česká republika, Praha, 21. 10. – 24.10.2019, Mgr. Jana Zaťková, PhD. (1 osoba x 4 dni), 

plánovaná ZPC, archívny výskum vo Vojenskom ústrednom archíve-Vojenskom 

historickom archíve Praha.  

 

Česká republika, Praha, 21. 10. – 25.10.2019, doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (1 osoba x 

5 dní), plánovaná  ZPC, archívny výskum vo Vojenskom ústrednom archíve-Vojenskom 

historickom archíve Praha.  

 

Česká republika, Praha 25. 11. – 28. 11. 2019, Mgr. Jana Zaťková, PhD. (1 osoba x 4 dni), 

plánovaná  ZPC, archívny výskum vo Vojenskom ústrednom archíve-Vojenskom 

historickom archíve Praha.  

 

Česká republika, Praha 2. 12. – 5. 12. 2019, Mgr. Alex Maskalík, PhD. (1 osoba x 4 dni), 

plánovaná ZPC, archívny výskum vo Vojenskom ústrednom archíve-Vojenskom 

historickom archíve Praha, Archív Agentúry personalistiky Armády ČR.  

 

2. Maďarsko 

 

Maďarsko, Budapešť,  1. 4. – 5. 4. 2019, doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. (1 osoba x 5 

dní), plánovaná ZPC – archívny výskum  slovacikálnych militárií vo Vojenskom 

historickom ústave, Maďarskom národnom archíve a Maďarskej národnej knižnici.   

 

Maďarsko, Budapešť,  14. 10. – 18. 10. 2019, doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. (1 osoba x 

5 dní), plánovaná ZPC – archívny výskum  slovacikálnych militárií vo Vojenskom 

historickom ústave, Maďarskom národnom archíve a Maďarskej národnej knižnici.   

 

3. Ukrajina 

Ukrajina, Kyjev, 2. 9. – 6. 9. 2019 Mgr. Matej Medvecký, PhD. (1 osoba x 5 dní), 

neplánovaná ZPC, archívny výskum archív SBU. 

 

4. Spolková republika Rakúsko  

 

Spolková republika Rakúsko, Viedeň,  11. 11. – 13. 11. 2019 doc. PhDr. Vladimír Segeš, 

PhD. (1 osoba x 3 dni,  plánovaná ZPC – archívny výskum  slovacikálnych militárií vo 

Vojnovom archíve a Štátnom archíve.   
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5. Taliansko 

 

Taliansko, Rím, 13. 10. – 26. 10. 2019, Mgr. Jana Zaťková, PhD. (1 osoba x 14 dní), 

neplánovaná ZPC, archívny výskum vo Vojenskom archíve. 

 

9. ARCHÍVNA ČINNOSŤ 

 

 Ďalšou z odborných činností, ktorú v roku 2019 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 553 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, resp. rozhodnutí               

o ich vyradení. Na základe vyraďovacieho konania prevzali archívne dokumenty                       

od 17 registratúr rezortu v rozsahu 361 škatúľ. 

 Na základe žiadostí vybavili spolu 1 587 podaní od domácich a zahraničných 

žiadateľov. Zároveň poskytli služby 135 bádateľom počas 317 návštev, pričom                           

im predložili 1 095 archívnych škatúľ a 6 340 inventárnych jednotiek.   

 E-bádateľňa VHA  zaznamenala v sledovanom období 5 831 návštev bádateľov                  

zo 48 krajín celého sveta, ktorí si preštudovali 41 553 archívnych dokumentov. Okrem 

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

Guatemaly, Paraguaja či Filipín. 

  Pracovníci VHA plnili aj úlohy spojené s udržateľnosťou projektu 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva, spolufinancovaného prostredníctvom Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti. Dovedna bolo k 31.12.2019 zdigitalizovaných 

a verejnosti sprístupnených 22 789 dokumentov z  určených archívnych fondov a zbierok. 

 

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 2022 

Riešitelia:  PhDr. M. Balcová 

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2022). 

 

Hodnotenie za rok 2019: 

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 1943 –1944“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2015 – december 2023 

Riešitelia:  Mgr. V. Gabáni  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2020). 

 

Hodnotenie za rok 2019: 
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 národnej obrany Slovenskej republiky – spisy 

obyčajné roky 1941 a 1942 vydaný. Následne spracoval 2 škatule dokumentov z roku 1943 

a napísal 2 rkp. s  inventára k fondu.   
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3. „Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2019 – december 2019 

Riešitelia:  Ing. M.  Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2019). 

 

Hodnotenie za rok 2019: 
V súlade s plánom Ing. M. Ondruš spracoval 36 škatúľ archívneho fondu a napísal 50 strán     

inventára. Inventár bol vydaný. 

 

4. „Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1936“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: marec 2018 – február 2019 

Riešitelia:  PhDr. K. Ivaničová 

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2019). 

 

Hodnotenie za rok 2019: 

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

Inventár bude vydaný po redakčných úpravách. 

 

5. „Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach Bratislava 1921 – 1936“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: marec 2019 – marec 2020 

Riešitelia:  PhDr. K. Ivaničová  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2020). 

 

Hodnotenie za rok 2019: 

PhDr. K. Ivaničová chronologicky usporiadala 41 škatúľ fondu, následne tematicky 32 

škatúľ archívneho fondu, a napísala 100 rukopisných strán inventára. Plnenie výskumnej 

úlohy pokračuje podľa plánu.  

 

6. „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 2019: 

Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu. 

 

9.2 Poskytovanie archívnych služieb verejnosti 

 

Konzultácie a obsluha v bádateľni 
–  počet návštev v bádateľni         317 

–  počet bádateľov (nárast fyzických osôb)                              135  

–  počet predložených archívnych škatúľ      1 095                  

     –  počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek    6 340                

 

c)  Špeciálne zbierky 

 počet návštev v špeciálnych zbierkach              28 

 počet bádateľov (fyzických osôb)                       17 

 

d)  e-bádateľňa VHA 

 počet návštev (relácii)         5 831 

 počet bádateľov (používateľov)         3 392               

 počet preštudovaných archívnych dokumentov              41 553 
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        Bádateľom boli poskytnuté súbory vojensko-historických fotografií, vojenské periodiká, 

vojensko-odborné a vojensko-historické práce, mapy, spomienky vojenských osôb a ďalšie 

materiály. Z roka na rok sledujeme nárast záujmu bádateľskej verejnosti o archívne fondy a zbierky 

VHA. Napriek tomu, že návštevnosť v bádateľni v porovnaní s rokom 2018 klesla o viac ako 11 %, 

počet predložených škatúľ a archívnych jednotiek nám stúpol oproti roku 2018 o viac ako 87 %.  

Stúpajúci trend návštevnosti je aj na e-Bádateľni, kde bol v roku 2019 o 5 % viac návštevníkov ako 

v roku 2018. Stránku navštívili bádatelia zo 48 krajín celého sveta. Okrem bádateľov zo Slovenskej 

republiky, Českej republiky, Maďarska, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzska, USA, Veľkej 

Británie evidujeme bádateľov aj z ďalších krajín sveta (Japonsko, Austrália, Guatemala, Paraguaj, 

Filipíny a pod.).  

 

      Výber, vyhotovovanie  a popis  fotografií  pre  potreby pracovníkov OVHV, vojenské  

zložky, spoločenské organizácie (J. Zahradníčková, Mgr. N. Vargová.)       

 

       Skeny: 6 951  (z toho platená služba 8 ks) 

 

        Z. PhDr. A. Gajdáčová za účelom vybavovania správnej agendy VHA vyhľadala  284 ks 

osobných spisov vojakov a poddôstojníkov a spätne založila 261 ks osobných spisov a vyhľadala                                        

16 ks vojenských predpisov a spätne založila 16 ks vojenských predpisov. 

        Z. Mgr. D. Jurčová-Glinová za účelom vybavovania správnej agendy VHA vyhľadala 570 

ks osobných spisov vojakov a poddôstojníkov a spätne založila 656 ks osobných spisov vojakov                                               

a poddôstojníkov. 

        Z. J. Zahradníčková za účelom vybavovania správnej agendy VHA založila 13 ks 

osobných spisov vojakov a poddôstojníkov. 

 Z. PhDr. M. Balcová za účelom vybavovania správnej agendy VHA vyhľadala 69 ks 

osobných spisov vojakov a poddôstojníkov. 

    

VHA v roku 2019 poskytol občanom a inštitúciám platené služby v celkovej výške 831,75 €.   
 

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 Lektorská činnosť 

 

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

činnosť v oblasti vyraďovania registratúrnych záznamov:  

-        Okrem   toho  vykonali   Ing.   Milan  Ondruš a Mgr. Viktor  Gabáni,   viacero   

osobných    návštev   na jednotlivých  pracoviskách  administratívnej  bezpečnosti                 

v  útvaroch OS SR.  

       Zároveň bolo telefonicky  vykonaných  viac  ako 250  metodických  usmernení 

súvisiacich   so  spracovaním   návrhov    na   vyradenie    registratúrnych   záznamov  

(hlavne Ing.  Milan  Ondruš,  prípadne Mgr. Viktor Gabáni, Mgr. Peter Kralčák, PhD.). 

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 v rozsahu 



 40 

300 minút.  

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

záznamov Odborných kurzoch správy registratúry a archívnictva, ktoré organizoval 

správca registratúry Ministerstvo obrany SR v priestoroch MO SR v Bratislave v rozsahu 

300 minút.  

       Okrem toho obaja pracovníci vykonali viacero osobných návštev vo vybraných 

útvaroch a zariadeniach OS SR  za účelom metodickej pomoci pri vyraďovaní 

registratúrnych záznamov. 

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 2019 pokračovala digitalizácia v rámci „udržateľnosti“ projektu. 

Pracovníčky archívu zdigitalizovali 5 412 digitálnych objektov. K 31. 12. 2019 bolo 

zdigitalizovaných 22 789 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. 2019 – 31.12.2019 

 

Výkon vybraných odborných činností VHA Počet 

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ) 504 

Vypracované inventáre a katalógy 

(počet titulov/počet strán) 

1/234 

Počet návštev v bádateľni / špeciálne zbierky 317/28 

Počet vybavených žiadostí 1 587 

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek 1 095/6 340 

 

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.      

http://ebadatelnavha.vhu.sk/
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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: 

 

 Komisiu na tvorbu zbierok VHM („KTZ“) v roku 2019 tvorilo 15 členov. zasadala 

desaťkrát. Na 10 pracovných zasadaniach KTZ bolo predložených 243 návrhových a 50 

dokumentačných listov (Mo Piešťany predložilo 242 návrhových listov a 49 

dokumentačných listov; Mo Svidník 1 návrhový list a 1 dokumentačný list).  

 Mo Piešťany predložilo aj 23 návrhových listov na zaradenie 410 ks predmetov            

do Pomocného fondu a 4 návrhové listy  na zaradenie 17 ks predmetov do Fondu materiálu  

na ďalšie využitie. Mo Svidník predložilo 2 návrhové listy do na zaradenie 1 ks predmetu      

a 1 súboru predmetov v počte 58 ks do Pomocného fondu. 

Prijaté zbierkové predmety boli do zbierok VHM zaradené nasledovne: 

 

VHM Mo  Piešťany  291 ks 

 

 do zbierky číslo III – Pušky a karabíny   35 ks  v hodnote   7.565,- € 

 do zbierky číslo IV – Automatické zbrane  12 ks  v hodnote   6.800,- € 

 do zbierky číslo V – Tanky a obrnená technika    2 ks  v hodnote 10.500,- € 

 do zbierky číslo VII – Letecká technika     2 ks  v hodnote   7.100,- € 

 do zbierky číslo IX – Strelivo a náloživo      86 ks  v hodnote   3.900,- € 

 do zbierky číslo X – Spojovací materiál     1 ks  v hodnote        90,- € 

 do zbierky číslo XI – Chemický materiál       4 ks  v hodnote      300,- € 

 do zbierky číslo XII – Ženijný materiál        2 ks  v hodnote      460,- € 

 do zbierky číslo XII – Automobilová technika      6 ks  v hodnote   5.970,- € 

 do zbierky číslo XIV – Výstrojný materiál           20 ks  v hodnote       830,- € 

 do zbierky číslo XV – Rady, vyzn., medaily  50 ks  v hodnote     1.060,50- € 

 do zbierky číslo XVI – Bojové zástavy    50 ks  v hodnote        40,- € 

 do zbierky číslo XVIII – Proviantný materiál  11 ks  v hodnote      216,- € 

 do zbierky číslo XIX – Rôzny múzejný materiál    1 ks  v hodnote          7,- € 

 do zbierky číslo XX – Optický materiál   31 ks  v hodnote   1.558,- € 

 do zbierky číslo XXI – Zdravotnícky materiál    3 ks  v hodnote        18,- € 

 do zbierky číslo XXII – Písomnosti    21 ks  v hodnote      175,- € 

SPOLU                291 ks  v hodnote  46.545.50,- € 
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Použité prírastkové čísla v roku 2019: 2019/00001 P – 2019/00291 P 

 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v roku 2019:  291 ks v celkovej hodnote        46 649,50 € 

Z toho: prevodom               179 ks       v hodnote        37 392,00 € 

 darom                  63 ks       v hodnote          8 866,00 € 

 výskumom     49 ks       v hodnote    391,50 € 

 

VHM Mo Svidník    2 ks 

 

 do zbierky číslo XIX – Rôzny múzejný materiál    2 ks  v hodnote 10 200,- € 

SPOLU                  2 ks     v hodnote      10 200,- € 

 

Počet zaevidovaných predmetov v registračnej knihe vo VHM Mo Piešťany   1 182 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                 4 ks 

z toho: darom                                                                                                                     3 ks 

vlastný výskum                  1 ks 

z toho: počet zbierkových predmetov                                                                     2 ks 

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

počet predmetov v pomocnom fonde (PF)                                                    1 ks 

            ostáva v registračnej knihe                1 ks 

 

10.2 Správa o výpožičných, nájomných a darovacích zmluvách 

 

 VHM má uzavretých 59 platných výpožičných zmlúv, z toho 24 s vojenskými 

útvarmi („VÚ“), 15 s rôznymi organizáciami a 20 s obcami, resp. mestami.  

 V roku 2019 bolo uzatvorených 28 výpožičných zmlúv, 4 s OS SR, 12 s obcami             

a 12 s organizáciami (z toho 6 krátkodobých – rôzne výstavy). V rámci kontrolnej činnosti 

bola vykonaná kontrola 48 vypožičiavateľov, kde sa konštatovalo, že vypožičiavateľ užíva 

zbierkové predmety v súlade s dohodnutým účelom a vykonáva také ochranné, prípadne 

ďalšie opatrenia tak, aby nedošlo  k zámene, odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo zničeniu  

zbierkových predmetov. 

 V jednom prípade bolo zaslané písomné upozornenie na nedostatočnú starostlivosť  

o vypožičané zbierkové predmety generálnemu riaditeľovi STM Košice. 

 

Tab.: Výkon odbornej správy zbierkových predmetov od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 

 

Výkon odbornej správy zbierkových predmetov   Počet 

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov – kusov 19 813 

Celkový počet prírastkových čísiel 18 47 

– Mo Piešťany  
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Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov  – kusov 9 272 

Celkový počet prírastkových čísiel 9 272 

- Mo Svidník  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov – kusov 10 541 

Celkový počet prírastkových čísiel 9 675 

Nadobudnuté zbierkové predmety v roku 2019 dovedna 293 

Mo Piešťany 291 

Mo Svidník 2 

Chronologická evidencia – 1. stupeň v roku 2019 293 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 1.stupeň 13 595 

Mo Piešťany 9 111 

Mo Svidník 4 484 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 2.stupeň 9 142 

Mo Piešťany 8 453 

Mo Svidník 689 

Vyradenie múzejných predmetov v  roku 2019 3 

Ošetrovanie zbierkových predmetov spolu: 1 457 

Základné ošetrenie  

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

624 

715 

Konzervácia  

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

76 

40 

Čiastočné reštaurovanie 

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

2 

0 

Kompletné reštaurovanie 

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

0 

0 

 

 

Návštevnosť expozícií / výstav VHM za obdobie od 1. 1. 2019 – 30. 12. 2019 

 

 

Pracoviská VHM Počet  návštevníkov 

Expozícia VHM v Piešťanoch 10 860 

Expozície múzejného oddelenia vo Svidníku 16 891  

Vyhliadková veža Dukla od 1.7.2019 16 643 

Noc múzeí v Piešťanoch  1 600 

Festival letectva 2019 8 000 

Noc múzeí vo Svidníku 1 300 

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov 

s deťmi 

5 000 

Deň väzenskej a justičnej stráže 4 000 

Spolu 64 294 
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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“. 

 

11.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2019 

 

           VHÚ v roku 2019 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 2019, 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 2019 výrazne negatívne ovplyvňuje skutočnosť,                       

že sa do rozpočtu VHÚ na ich realizáciu v roku 2019 nepodarilo presadiť ich dostatočné 

finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa.  

 

Hore načrtnutý dlhodobo nepriaznivý stav v oblasti personálu, ochrany 

a revitalizácie kultúrnych pamiatok v správe RO VHÚ, ako aj ochrany zbierkových 

predmetov VHM bude systémovo riešený vzhľadom na rozhodnutie kolégia ministra 

obrany SR, ktoré bolo prijaté na 8. a 9. rokovaní kolégia ministra obrany SR dňa 12. 

septembra 2019 vo veci Koncepcie rozvoja rozpočtovej organizácie VHÚ na roky 2020 – 

2030 (ďalej len „koncepcia“).  

      

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 
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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...; 

 

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. 

 


