


 

 
 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU  

ZA ROK 2021 

 

 
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 FPaLZ VHÚ:                     pplk. Ing. Ladislav DANIELOVITS  

 

Vedúca oddelenia FaPZ VHÚ:                     Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ  

                                                                        

Vedúci oddelenia LZaS 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 

 

ODBOR FINANČNÉHO, PERSONÁLNEHO A LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENIA 

VHÚ („OFPALZ VHÚ“) 

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

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

 

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 

            

 

 

  

mailto:vha@vhu.sk


 4 

VHÚ 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 Slovenskej republiky (ďalej len „MO 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 

– dôstojník riaditeľstva VHÚ 

– odborný referent (VS) VHÚ 

– samostatný vedecký pracovník – vedecký tajomník 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 VHM, múzejné oddelenie VHM, oddelenie 

fyzickej ochrany objektov VHM) 

 

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 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. 92/2022 Z. 

z., vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov 

kultúrnej hodnoty,  

► 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. v znení neskorších predpisov, 

► vojenskohistorických služieb, 

► všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky v správe 

VHÚ v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších 

predpisov. 

 

B/ realizovať súčinnosť aktivít so zložkami MO SR pri zabezpečovaní 

● uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho dedičstva 

v rezorte MO SR, 

● priebežnej realizácie Protokolu medzi MO SR a Ministerstvom obrany ČR o rozdelení 

archívnych fondov a spisových celkov Československej armády a ich spoločnom využívaní 

z 26. októbra 1995, 

● zastupovania MO SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu dvojstranných 

medzištátnych dohôd o vojnových hroboch, 

● odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte MO SR, 

● spracovania návrhov rozkazov prezidenta SR k významným historickým výročiam,                

ako aj činnosti Rady pre vojenskú symboliku MO 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), 

● udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská), 

● tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy). 
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2.2  PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY ODBORNÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VHÚ 

 

ODBOR VOJENSKO-HISTORICKÝCH VÝSKUMOV 

 

         Špecializovaná zložka VHÚ pre vedecký výskum a spracovávanie dejín vojenstva 

a vojenských dejín Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Zodpovedá za rozvoj 

slovenskej vojenskej historickej vedy a prezentáciu jej výsledkov na Slovensku 

i v zahraničí, za rozvíjanie spolupráce s príbuznými vedeckými pracoviskami Slovenskej 

akadémie vied, vysokými školami na Slovensku a medzinárodnej vedeckej spolupráce 

v oblasti vojenskej historickej vedy. 

 

Hlavné úlohy odboru: 

 

• zabezpečovať špecializovaný základný a aplikovaný vojensko-historický výskum, 

• riešiť metodické a metodologické otázky slovenskej vojenskej historickej vedy, 

• spracovávať výsledky výskumu vo forme syntetických prác, monografií, štúdií, 

vedeckých statí, referátov, podkladov a expertíz, 

• popularizovať vojenské dejiny Slovenska odbornými článkami, prednáškovou 

činnosťou, besedami a rôznymi formami prezentácie v tlačových a elektronických 

médiách. 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV 

 

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. 

 

Pôsobnosť VHA: 

 

● sústreďuje a uchováva písomné archívne dokumenty a iné formy záznamov trvalej 

dokumentačnej hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských ústredných orgánov, 

vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov (ďalej len „VÚ“), inštitúcií a zariadení, ktoré 

v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j. c. a 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 

Slovenskej republiky, resp. Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“)                

po roku 1993, zabezpečuje ich uloženie, ochranu, ošetrovanie, odborné spracovanie                     

a sprístupňovanie,  

● ochraňuje archívne dokumenty, ktoré vznikli činnosťou orgánov a osobností prvého                           

a druhého česko-slovenského odboja (1914 – 1918, 1939 – 1945), ako aj ďalšie 

písomnosti, archívne a špeciálne zbierky týkajúce sa vojenských dejín Slovenska, kmeňové 

doklady vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov od ročníka narodenia 1911), 

● zhromažďuje a uchováva historické vojenské predpisy, fotografie, vojensko-historické 

a vojenskoodborné práce, filmy, mikrofilmy, mapy a rôzne tlačoviny,  

● preberá od Vojenského archívu – centrálnej registratúry MO SR spisové fondy a celky   

po uplynutí príslušnej lehoty uloženia, uskutočňuje dohľad nad vyraďovacím                 

konaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre MO SR 

a vo všetkých  útvaroch OS SR,  
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● 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 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 platnom znení, vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii                    

a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty a zaregistrované na Ministerstve kultúry SR 

(registračná listina č. MK: 2156/98 – 400) ako špecializované štátne múzeum 

s celoslovenskou pôsobnosťou.  

 

  Jeho odborné zameranie a špecializácia 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, 
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– publikačnej a edičnej činnosti, 

– kultúrno-vzdelávacích aktivít, 

– vedeckovýskumnej činnosti.       

● zabezpečovanie základnej ochrany národných kultúrnych pamiatok vojnových cintorínov 

s pamätníkmi na Dukle a  vo Svidníku, kultúrnej pamiatky v Tokajíku a objektov areálu 

VHM v zmysle 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 vojensko-historické 

pracoviská rezortu MO SR a dosahujúcu vo vojenskej historickej vede, vojenskom 

archívnictve a múzejníctve výsledky porovnateľné s inštitúciami obdobného zamerania                 

v Slovenskej republike i v zahraničí; 

► zabezpečovať rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy ako systému 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, 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 OS 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: 

– vedecko-výskumného (OVHV),  

– archívneho (VHA), 

– múzejného (VHM).   
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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 MO SR, 

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 MO 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 Medzinárodného výboru pre 

vojenskú históriu (CIHM), Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových 

konfliktov (CSWG) a  Medzinárodnej asociácie múzeí (ICOM);  

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 MO 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: 5 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 66 

 

Listom č. ÚSRK-39-35/2021 zo dňa 24. mája 2021 boli VHÚ oznámené nové záväzné 

ukazovatele na rok 2021 nasledovne: 

                                 - profesionálnych vojakov: 6,167 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 66,583 

Skutočné priemerné evidenčné počty: 

                                 - profesionálnych vojakov: 6,46 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme:  65,45.   

             

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti profesionálnych vojakov: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 0/0 

Práceneschopnosť nad 10 – 21 dní 0/0 

Práceneschopnosť nad 21 dní 5/258 

 

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti zamestnancov pri výkone práce                 

vo verejnom záujme: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 8/84 

Práceneschopnosť nad 10 – 21 dní 7/102 

Práceneschopnosť nad 21 dní 3/482 

 

5.1.2 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov  

 

VHÚ boli záväzné ukazovatele na rok 2021 pridelené Rozpisom záväzných 

ukazovateľov rozpočtu na rok 2021 č: ÚSRK-1-9/2021 zo dňa 4. januára 2021. 

 

Rozpočet podľa programov                                                                    2 722 797 € 

096      Obrana                                                                                        2 722 797 € 

09601      Riadenie a podpora obrany                                                         2 722 797 € 

0960104  Ostatná podpora                                                                       2 722 797 € 

z toho: 

            610      Mzdy, platy, služobné príjmy                                                    1 296 007 € 

            620          Poistné a príspevok do poisťovní                                                 483 106 € 



 12 

            630          Tovary a služby                                                                            899 100 € 

            640          Bežné transfery                                                                               44 584 € 

 

Rozpočet v programe 095 – Rozvoj obrany nebol pridelený formou záväzných 

ukazovateľov.  

 

Upravené záväzné ukazovatele na rok 2021:                   3 574 418,00 €

  

Upravené záväzné ukazovatele 096 – Obrana:                             3 220 51700 € 

 

096      Obrana                                                                                   3 220 517,00 € 

09601      Riadenie a podpora obrany                                                    3 220 517,00 € 

0960104  Ostatná podpora                                                                  3 220 517,00 € 

Z toho:  

            600 – bežné výdavky                      3 220 517,00 €  

 

610 – mzdy, platy, služobné príjmy                                                     1 270 771,00 € 

            620 – poistné a príspevok do poisťovní                                                  450 043,00 € 

            630 – tovary a služby                                                                           1 410 906,00 € 

            640 – bežné transfery                                                                                32 797,00 € 

            700 – kapitálové výdavky                                                                        56 000,00 € 

            710 – Obstarávanie kapitálových aktív                                                     56 000,00 € 

 

Upravené záväzné ukazovatele 095 – Rozvoj obrany:                              353 901,00 € 

095  Rozvoj obrany                                                                                  353 901,00 € 

z toho: 

              

600 - bežné výdavky                                         0 € 

            610 - mzdy, platy, služobné príjmy                                                                0 € 

            620 - poistné a príspevok do poisťovní                                                                   0 € 

            630 - tovary a služby                                                                                               0 € 

            640 - bežné transfery                                                                                               0 € 

            700 - kapitálové výdavky                                                                        353 901,00 € 
 

Rozpočet: 2 722 797,00  € Čerpanie k 31. 12. 2021 3 573 620,82   € 

Upravený 

rozpočet: 

 

 

3 574 418,00  € 

% čerpania k upravenému rozpočtu: 

 

    99,98 % 

% čerpania ku schválenému  rozpočtu: 

 

   131,25 % 

 

5.1.3 Rozpočtové opatrenia 

 

Na základe rozpočtových opatrení Úradu správy rozpočtovej kapitoly MO SR 

(ďalej len „ÚSRK“) boli upravené rozpočtové prostriedky VHÚ, čím došlo k zmene 

záväzných ukazovateľov vo VHÚ, vo výške 851 671,00 €, z toho v kategórii 630610 – 

Mzdy, platy zníženie vo výške 25 236,00 €, 620 – Poistné zníženie vo výške 33 013,00 €, 

630  – Tovary  a služby zvýšenie vo výške 511 806,00 € a v kategórii  700 – kapitálové 

výdavky zvýšenie vo výške 409 901,00 €. 
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A. Rozpočtové opatrenia z úrovne ÚSRK MO SR 

 

1.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/0RL-2021/01 

Dôvod: zosúladenie rozdielov medzi verziou 6 a verziou 9. 

 zvýšenie/zníženie o 0,00 €. 

 

2.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/001-2021/01 

Dôvod: presun rozpočtových prostriedkov od RD 21 – OdI/ÚSMŠ určených na investičnú 

výstavbu v pôsobnosti VHÚ.  

 zvýšenie  (700) – Kapitálové výdavky o 380 000,00 €.  

 

3.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/002-2021/01 

Dôvod: úprava vyhliadkovej veže na Dukle – § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov – viazané prostriedky. 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 14 256,00 €. 

 

4.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/003-2021/01 

Dôvod: zabezpečenie RaŠÚ budov používaných ako depozitáre zbierkových predmetov 

VHM Piešťany. 

 zvýšenie  (630) – Tovary a služby o 226 403,00 €. 

 

5.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/004-2021/02 

Dôvod: na zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie k projektu „Výstavba 

výstavnej haly veľkorozmerných múzejných predmetov“ – § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov – viazané prostriedky. 

 zvýšenie  (700) – Kapitálové výdavky o 197 744,00 €. 

 

6.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/005-2021/04 

Dôvod: na zabezpečenie čiastočnej renovácie a odborného ošetrenia zbierkových 

predmetov z fondu VHM Piešťany. 

 zvýšenie  (630) – Tovary a služby o 232 186,00 €. 

 

7.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/006-2021/06 

Dôvod: nákup umeleckých diel a zbierok pre VHM Piešťany.  

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 11 119,00 €. 

 

8.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/007-2021/07 

Dôvod: na zabezpečenie projektových dokumentácií nových investičných akcií VHÚ  

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 6 500,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 12 700,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 8 600,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 6 700,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 9 800,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 2 500,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 2 478,00 €, 

 zníženie  (700) – Kapitálové výdavky o 49 278,00 €. 
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9.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/008-2021/07 

Dôvod: nákup osobného automobilu na prepravu zamestnancov a materiálu pre Mo 

Svidník VHM.  

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 45 000,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 11 000,00 €. 

 

10.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/009-2021/08 

Dôvod: zabezpečenie RaŠÚ vstupnej bezbariérovej rampy pre Mo Svidník VHM.  

 zvýšenie (630) – Tovary a služby o 35 000,00 €. 

 

11.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/010-2021/08 

Dôvod: rekonštrukcia kotolne VHÚ Bratislava.  

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 70 000,00 €. 

 

12.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/011-2021/11 

Dôvod: projektová dokumentácia a realizácia modernizácie zastaraného a technicky 

nespôsobilého výťahu v budove riaditeľstva VHÚ Bratislava.  

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 37 200,00 €, 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 3 800,00 €. 

 

13.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/012-2021/11 

Dôvod: zabezpečenie projektovej dokumentácie na modernizáciu Centrálnej expozície Mo 

Svidník VHM – navýšenie prostriedkov. 

 zvýšenie (700) – Kapitálové výdavky o 4100,00 €, 

 zníženie  (700) – Kapitálové výdavky o 4100,00 €. 

 

14.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/013-2021/11 

Dôvod: obstaranie kovových prenosných zábran vhodných pre vnútorné i vonkajšie 

prostredie expozície vo VHM Piešťany.    

 zvýšenie (630) – Tovary a služby o 6 430,00 €. 

 

15.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/014-2021/11 

Dôvod: výroba nábytku do kuchynky a jedálne VHÚ, revízia regulačnej stanice plynu, 

dezinfekcia administratívnych priestorov a zabezpečenie financovania stavebných 

a maliarskych prác v objekte VHÚ. 

 zvýšenie (630) – Tovary a služby o 5 000,00 €, 

 zvýšenie (630) – Tovary a služby o 6 600,00 €, 

 zníženie  (640) – Bežné transfery o 3 000,00 €, 

 zníženie  (640) – Bežné transfery o 1 464,00 €, 

 zníženie  (640) – Bežné transfery o 4 000,00 €, 

 zníženie  (640) – Bežné transfery o 136,00 €, 

 zníženie  (640) – Bežné transfery o 3 000,00 €. 

 

16.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/015-2021/12 

Dôvod: viazanie kapitálových výdavkov na presun do roku 2022. 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 100 000,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 113 708,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 3 800,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 37 200,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 11 119,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 13 900,00 €, 
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 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 70 000,00 €. 

 

17.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/016-2021/12 

Dôvod: zníženie limitov mzdových prostriedkov 610 a 620. 

 zníženie (610) – Mzdy a platy o 43 344,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 5 694,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 4 060,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 1 343,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 8 573,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 10 242,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 438,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 1 400,00 €, 

 zníženie (620) – Poistné  o 1 008,00 €. 

 

18.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/017-2021/12 

Dôvod: voľné zdroje. 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 123,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 2,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 620,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 1 760,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 1 784,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 3 724,00 €, 

 zníženie (700) – Kapitálové výdavky o 2 478,00 €. 

 

19.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/018-2021/12 

Dôvod: zámena finančných prostriedkov medzi 640 a 630.  

– zvýšenie (630) – Tovary a služby o 187,00 €, 

– zníženie  (640) – Bežné transfery o 118,00 €, 

– zvýšenie (640) – Bežné transfery o 58,00 €, 

– zníženie  (640) – Bežné transfery o 127,00 €. 

 

20.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/019-2021/12 

Dôvod: zvýšenie v kategórii 610 a 620. 

– zvýšenie (610) – Mzdy a platy o 23 100,00 €, 

– zvýšenie (620) – Poistné o 8 074,00 €. 

 

21.) Rozpočtové opatrenie RO02-98/020-2021/12 

Dôvod: zvýšenie v kategórii 610 a 620. 

– zníženie (610) – Mzdy a platy o 0,31 €, 

– zníženie (610) – Mzdy a platy o 0,21 €, 

– zníženie (610) – Mzdy a platy o 2 608,83 €, 

– zvýšenie (610) – Mzdy a platy o 69,31 €, 

– zníženie (610) – Mzdy a platy o 2 451,96 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 1,63 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 4 322,83 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 36,46 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 409,38 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 91,94 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 59,69 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 2 840,46 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 1,35 €, 
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– zníženie (620) – Poistné o 0,82 €, 

– zníženie (620) – Poistné o 614,44 €. 

 

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

V roku 2021 bolo plnenie príjmov vo výške 22 087,67  €, t. j. na  83,97  %. 

V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2020 bol trend príjmov v sledovanom 

období klesajúci. 
  

RPP 

Schválený   

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie 

príjmov 

% 

Plnenia k 

schválenému 

% plnenia 

k upravenému 

212 003  

z prenajatých budov 7 274,00 7 274,00 5 124,86 70,45 % 70,45 % 

212 004  

z prenajatých strojov 1 129,00 1 129,00  1 431,00 126,75 % 126,75 % 

223 001  

za predaj výr., tovar. 17 900,00 17 900,00 11 243,50 62,81 % 62,81 % 

292 017  

iné nedaňové príjmy 

– vratky 0 0 2 225,76 0 % 0 % 

292027 

iné nedaňové príjmy  

– iné 0 0 2062,55 0% 0% 

Príjmy spolu 26 303,00 26 303,00 22 087,67 83,97 % 83,97 % 

 

Rozpočtová položka 212 003 a 212 004  

     VHÚ v roku 2021 prijal plnenie z vlastníctva najmä z prenájmu bytových 

a nebytových  priestorov a  prenájmu múzejných predmetov na základe platných zmlúv. 

 

Rozpočtová položka 223 001 

 VHÚ v roku 2021 prijal plnenie z administratívnych a iných príjmov najmä                    

z platieb  za kópie archívnych dokumentov od obyvateľstva a zo vstupného.   

 

Rozpočtová položka 292 017 a 292 027    

VHÚ v roku 2021 prijal plnenie z iných nedaňových príjmov rastúce z dôvodu 

preplatkov za teplo, plyn a úhradu podielu zamestnancov za rok 2020 za jedálne kupóny 

prevzaté v mesiaci december 2020. Iné nedaňové príjmy neboli plánované, nakoľko sa 

neočakávala úprava tarify za odbernú jednotku.  

 

V porovnaní s rokom 2020 bol trend nedaňových príjmov v sledovanom období 

klesajúci. 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 2021 boli výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ čerpané na 99,98 %. 

V roku 2021 bolo čerpanie bežných rozpočtových výdavkov nižšie ako za rovnaké obdobie 

v roku 2020.  
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5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Rozpočtová kategória, 

položka 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2022 

Čerpanie 

k 31.12.2022 

% čerpania 

k upravenému 

% čerpania 

k 

schválenému 

Mzdy, platy 610 1 296 007,00 1 270 771,00 1 270 770,09 100,00 98,05 

Poistné 

a príspevok               

do poisťovní 620 483 106,00 450 043,00 450 042,01 100,00 93,15 

Tovary 

a služby 630 899 100,00 1 410 906,00 1 410 878,79 100,00 156,92 

Bežné 

transfery 640 44 584,00 32797,00 32 794,50 99,99 73,55 

Kapitálové 

výdavky 710 0 409 901,00 409 135,43 99,81 0 

VÝDAVKY 

- SPOLU 600+700 2 722 797,00 3 574 418,00 3 573  620,82 99,98 131,25 

 

Tab. Mzdy, platy /610/ – v 1 270 770,09 € 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok 

Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

1 296 007,00 1 270 771,00 1 270 770,09 0,91  98,05 100 

 

Tab. Poistné a príspevok NÚP /620/ – v 450 042,01 € 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok 

Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

483 106,00 450 043,00 450 042,01 0,99 93,15 100 

 

Tab. Tovary a služby /630/ – v 1 410 878,79 € 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok 

Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

899 100,00 1 410 906,00 1 410 878,79 27,21 156,92 100 

 

Tab. Ekonomická kategória 631  - čerpanie vo výške 12 633,35  € 

 

631 

Cestovné 

náhrady 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpani

e Zostatok % 

 

631001 Tuzemské 10 165,00 6 190,00 6 189,76 0,24 100 

 

631002 Zahraničné 14 000,00 5 629,00 5 628,49 0,51 99,99 

631003 

Pri dočasnom 

pridelení  

na výkon práce 2 500,00 816,00 815,10 0,90 99,89 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 631 bolo realizované v súlade 

s plánom zahraničných pracovných ciest, na zabezpečenie tuzemských pracovných a služobných 
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ciest zamestnancov a profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na výkon služby a obligatórne 

náležitosti na zabezpečenie platby príplatku za návštevu rodiny profesionálneho vojaka.  

 

Tab. Ekonomická kategória 632 – čerpanie vo výške 161 534,67 € 

 

632 

Energie, voda, 

komunikácie 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok % 

632001 Energie 125 000,00 111 667,00 111 666,37 0,63 100 

632002 Vodné, stočné 22 500,00 22 395,00 22 394,40 0,60 100 

632003 Poštové služby 6 000,00 4 749,00 4 748,91 0,09 100 

632004 Komunikačná infra. 12 500,00 12 791,00 12 790,39 0,61 100 

632005 Telekomunikačné 9 000,00 9 935,00 9 935,00 0,40 100 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 632 bolo realizované na základe 

zmluvných vzťahov s dodávateľmi a v súlade s plánom čerpania.  

 

 Tab. Ekonomická kategória 633 – čerpanie vo výške 83 138,79 € 

 

633 Materiál 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok % 

633001 Interiérové vybavenie 4 375,00 1 315,00 1 314,72 0,28 99,98 

633002 Výpočtová technika 3 200,00 16 231,00 16 230,02 0,98 99,99 

633004 Prevádzkové stroje 1 000,00 3 703,00 3 702,60 0,40 99,99 

633006 Všeobecný materiál 28 000,00 50 183,00 50 179,52 3,48 99,99 

633009 Knihy, časopisy 7 000,00 3 032,00 3 031,26 0,74 99,98 

633010 Pracovné odevy 7 000,00 4 467,00 4 466,97 0,03 100 

633013 Softvér, licencie 2 300,00 4 144,00 4 143,88 0,12 100 

633016 Reprezentačné 1 600,00 70,00 69,81 0,19 99,73 

 

 Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 633 bolo realizované na základe 

plánu obstarávania a požiadaviek zamestnancov v súlade s plánom čerpania.  

 

 Tab. Ekonomická kategória 634 – čerpanie vo výške 17140,08 € 

 

634 Dopravné 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok % 

634001 Palivo, mazivá 7 500,00 7 294,00 7 293,62 0,38 99,99 

634002 Servis, údržba 11 000,00 9 787,00 9 785,25 1,75 99,98 

634005 Karty, známky 100,00 62,00 61,21 0,79 98,73 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 634 bolo realizované na základe 

plánu obstarávania a v súlade s plánom čerpania.  

 

Tab. Ekonomická kategória 635 – čerpanie vo výške 662 802,24 € 

 

635 RaŠÚ 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok % 

635004 

Prevádzkových 

strojov, prístrojov 45 000,00 37 833,00 37 831,39 1,61 100 

635005 

Špeciálnych 

strojov 0 233  157,00 233 156,60 0,40 100 

635006 Budov, objektov 80 000,00 391 815,00 391 814,25 0,75 100 
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Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 635 bolo realizované na základe 

plánu obstarávania a v súlade s plánom čerpania.  

 

Tab. Ekonomická kategória 636 – čerpanie vo výške 135,42 € 

 

636 

Nájomné za 

nájom 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok % 

636003 

Špeciálnych 

strojov, prístrojov  1 000,00 136,00 135,42 0,58 99,57  

636004 

Dopravných 

prostriedkov 0 0 0 0 0 

 

 Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie 636 bolo realizované na základe 

plánu obstarávania a požiadaviek zamestnancov v súlade s plánom čerpania.  

  

Tab. Ekonomická kategória 637 – čerpanie vo výške 473 494,25 €   

 

637 Všeobecné služby 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok % 

637001 Školenia, kurzy 2 000,00 1 485,00 1 485 0 100 

637003 

Propagácia, 

reklama 2 500,00 3 241,00 3 240,53 0,47 99,99 

637004 Všeobecné služby 80 600,00 116 374,00 116 373,77 0,23 100 

637005 Špeciálne služby 238 700,00 195 443,00 195 440,78 2,22 100 

637006 Náhrady 10500,00 4 178,00 4 177,17 0,83 99,98 

637011 

Štúdie, expertízy, 

posudky 1 000,00 550,00 550,00 0 100 

637012 Poplatky a odvody 150,00 136,00 134,89 1,11 99,18 

637014 Stravovanie 49 800,00 42 515,00 42 514,80 0,20 100 

637015 Poistné 200,00 118,00 117,15 0,85 99,28 

637016 

Prídel  

do sociálneho fondu 17 160,00 15 289,00 15 287,83 1,17 99,99 

637017 Provízia 850,00 837,00 836,26 0,74 99,91 

637026 

Odmeny 

a príspevky 9 000,00 8 677,00 8 676,11 0,89 99,99 

637027 

Odmeny 

a príspevky 30 000,00 18 648,00 18 647,27 0,73 100 

637034 

Zdravotníckym 

zariadeniam 300,00 225,00 225,00 0 100 

637035 Dane 54 000,00 60 708,00 60 707,09 0,91 100 

637036 

Reprezentačné 

výdavky 1600,00 5081,00 5 080,60 0,40 99,99 

 

 Na rozpočtovej položke bolo v hodnotenom období realizované čerpanie finančných 

prostriedkov v súlade s plánom čerpania.  

 

Tab. Bežné transfery /640/ – v 32 794,50 € 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok 

Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

44 584,00 32 797,00 32 794,50 2,50 73,55 99,99 

 
 Na rozpočtovej položke bolo v hodnotenom období realizované čerpanie finančných 

prostriedkov v súlade s plánom čerpania. Čerpanie vo výške  99,99 %. 
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Tab. Čerpanie kapitálových výdavkov /700/ – v 409 135,43 € 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie Zostatok 

Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

0 409 901,00 409 135,43 765,57  0 99,91 

 
 Na rozpočtovej položke sa v hodnotenom období realizovalo čerpanie finančných 

prostriedkov v súlade s plánom čerpania. Čerpanie vo výške  99,91 %. 

 

5.3.2. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

k nim 

VHÚ v hodnotenom období nemal výdavky hradené z európskych prostriedkov 

a spolufinancovania k nim.  

 

5.3.3 Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na 

zmiernenie negatívnych následkov nebezpečne nákazlivej ľudskej choroby COVID-

19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šírenia 

 

1) Príjmy 

 

VHÚ v roku 2021 neprijal žiaden príjem súvisiaci s COVID-19. 

 

2) Finančné operácie 

 

VHÚ prijal opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečne nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a oboznámil zamestnancov VHÚ s aktuálne platnými 

opatreniami. V roku 2021 vynaložil finančné prostriedky na zabezpečenie ochrany zdravia 

zamestnancov, a to formou nákupu dezinfekčného materiálu a ochranných pomôcok                  

vo výške 1 481,72 € z RP 633006-34 a  nákupu germicídnych žiaričov vo výške 1 828,00 € 

z RPP 633004-34. 

 

Tab.: Majetok v správe RO VHÚ Bratislava so stavom k 31. 12. 2021 

 

DRUH MAJETKU 

HODNOTA 

(v obstarávacích cenách) 

013-Softvér 2 717 981,88 € 

021-Stavby 10 716 286,18 € 

022+024-Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 313 687,25 € 

023-Dopravné prostriedky 325 222,76 € 

031-Pozemky 4 315 230,35 € 

032-Umelecké diela a zbierky 761,79 € 

DLHODOBÝ MAJETOK SPOLU 19 389 170,19 € 

 

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:  

– 765.1-knižničný materiál    -                             139 453,41 € 

– 765.2-múzejný materiál    -                      109 798 813,06 € 

– 765.3-archívny materiál    -                             182 902,90 € 

– 765.4-kultúrne pamiatky-nehnuteľné   -                          3 908 233,38 € 
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V operatívnej evidencii (OE):  

– 761-OE-zásoby                                    -                             441 144,70 €  

– 762-OE-drobný nehmotný majetok     -                               20 013,76 € 

 

5.4.  Starostlivosť o majetok štátu a o objekty v správe VHÚ  

 

Vďaka významnej finančnej podpore zriaďovateľa VHÚ, ktorým je MO SR, sa 

v roku 2021 podarilo v rámci investičnej výstavby a RaŠÚ opraviť, upraviť, resp. 

zrekonštruovať veľké množstvo nehnuteľného majetku štátu v správe VHÚ. 

V hodnotenom období prešli viaceré objekty v jeho užívaní v rámci investičnej 

výstavby a RaŠÚ rozsiahlymi zmenami, ktoré prispeli k požadovanej kvalitatívnej zmene 

ich technického stavu. V tejto súvislosti treba uviesť, že v apríli 2021 boli v kasárňach SNP 

na budove riaditeľstva VHM opravené zastarané okná výmenou za moderné plastové, čím 

sa zabezpečila zvýšená ochrana a bezpečnosť budov a priestorov, v ktorých sú uložené 

zbierkové predmety z fondu VHM. V máji až júni boli v tom istom areáli asanované 

budovy č. 15-17, č. 19-22, 24, 25 a 34, ktoré boli vzhľadom na svoj technický vek 

v neuspokojivom stave a z tohto dôvodu ohrozovali nielen majetok štátu v správe VHÚ, 

ale aj zdravie a životy zamestnancov VHM. Po ich odstránení bola vykonaná čiastočná 

prekládka nízkonapäťových káblov a rozšírený kamerový bezpečnostný systém. 

V letnom období roka 2021 boli na budovách č. 14, 18 a 56 opravené strešné 

krytiny a fasády. Taktiež boli vykonané nátery brán týchto nehnuteľných objektov. V máji 

2021 bola v areáli VHM Piešťany (letisko) vykonaná oprava fasád a opláštenia výstavných 

hál H1, H2 a H3. VHÚ pre návštevníkov VHM následne sprístupnil v opravenej hale H1 

novú stálu múzejnú expozíciu „Slováci  v rovnošatách 1848 – 2020“. 

V hodnotenom období najintenzívnejšou stavebnou činnosťou „prešla“ 

Vyhliadková veža na Dukle, ktorá širokej verejnosti pripomína hrdinský boj našich 

vojakov v Karpatsko-duklianskej operácii. Prvá časť 1. etapy rekonštrukcie tohto, pre 

milovníkov vojenskej minulosti Slovenska, ikonického objektu sa začala v júli 2021 

a trvala až do konca septembra 2021. Rekonštrukčné a modernizačné práce v nej boli 

zamerané predovšetkým na opravu opláštenia, výmenu okien, úpravu vnútorných 

priestorov prízemia a kopúl, vybudovanie bezbariérového vstupu a rekonštrukciu 

sanitárnych zariadení, čo dozaista ocenia nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci tohto 

objektu. Vyhliadková veža Dukla bola opäť uvedená do prevádzky 6. októbra 2021, počas 

slávnostného aktu v rámci programu osláv 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie 

a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Zároveň bola v modernizovaných 

priestoroch vyhliadkovej veže sprístupnená pre verejnosť stála expozícia „Duklianske 

bojisko v premenách času...". 

Neďaleko vyhliadkovej veže sa nachádza Pamätník a vojnový cintorín                           

1. československého armádneho zboru. Na pamätníku boli vymenené zvetrané čadičové 

kamene, nahradilo sa zastarané zasklenie a zrekonštruovali sa mreže kolumbária. Zároveň 

bolo vybudované nové osvetlenie pamätníka, čo v nočných hodinách náležitým spôsobom 

umocňuje emocionálny zážitok návštevníkov areálu Duklianskeho bojiska. V auguste 2021 

bol zrekonštruovaný aj ďalší objekt v správe VHÚ – výstavný pavilón vo Vyšnom 

Komárniku. Ten „dostal“ nový ochranný náter strechy, zábradlia, ako aj 

nové oplechovanie. V rozsiahlom areáli národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko 

prešiel pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove odborným ošetrením 

pamätník prieskumnej hliadky  „Míľnik“, a to prostredníctvom ekologického čistenia 

suchým ľadom CO2, s následnou konzerváciou. 

 V neposlednom rade boli v rámci plánu investičnej výstavby a RaŠÚ VHÚ 

zrealizované práce aj v objekte VHÚ vo Svidníku. Konkrétne v objekte užívanom Mo 

Svidník VHM bola zrekonštruovaná vstupná rampa a opravená fasáda vstupu do priestorov 

Centrálnej expozície „Vojenské dejiny Slovenska  v rokoch 1914 – 1945". 



 22 

Veľkou výzvou bola rozsiahla revitalizácia areálu Tokajíckej tragédie, ktorú sme 

realizovali  v spolupráci s obcou Tokajík. Komplexná revitalizácia spojená s množstvom 

stavebných, rekonštrukčných a záhradných úprav výrazným spôsobom prispela k ešte 

dôstojnejšiemu rázu týchto pietnych miest v očiach širokej verejnosti. 

V roku 2021 zamestnanci VHM v pravidelných intervaloch vykonávali práce 

súvisiace s údržbou priestorov rozsiahlych objektov – Kasárne SNP (CE 08.12.001)            

a časti Letisko (CE 08.12.007) v Piešťanoch, s údržbou vojnových cintorínov 

nachádzajúcich sa v areáli Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku a Pamätníka                         

1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, ďalej s údržbou areálu budovy 

Centrálnej expozície VHM Mo Svidník, objektu Vyhliadkovej veže na Dukle, Parku 

bojovej techniky vo Svidníku, areálu pomníka TARAN, areálu pomníka Míľnik – 

„Volanie“, pomníka generála Jaroslava Vedrala-Sázavského a pomníka ženistov na Dukle. 

Údržbu priestoru Pamätníka rumunských vojakov v Piešťanoch zabezpečovalo Mesto 

Piešťany. 

 V zimných mesiacoch sa vykonávali pravidelné práce súvisiace s udržiavaním 

priechodnosti ciest a chodníkov vedúcich k týmto objektom (okrem Vyhliadkovej veže                

na Dukle, ktorá je v zimných mesiacoch pre verejnosť uzatvorená), pričom v jarných          

a letných mesiacoch sa predovšetkým vykonávalo pravidelné kosenie areálov Národných 

kultúrnych pamiatok, úprava krovín a živých plotov, odstraňovanie burín a náletových 

drevín, orezávanie nebezpečne naklonených a vyschnutých vetiev stromov, odstraňovanie 

opadaných vetiev stromov a i. V spolupráci s obcou Tokajík sa vykonávali rôzne 

údržbárske práce na Pamätníku Tokajíckej tragédie a pamätného miesta Tokajíckej 

tragédie (kosba zelene, úprava drevín a krovín, odburiňovanie a odstraňovanie náletových 

drevín). 

 

5.4.2. Vecné hodnotenie RaŠÚ: 

 

Vo vojenskom objekte B08.01.104 – Objekt Krajná 27 – VHÚ v Bratislave sa v rámci 

RaŠÚ realizovali opravy, drobné stavebné úpravy, stavebno-inštalačné práce ako bežná 

údržba budov, zariadení a ich častí: 

- Oprava bleskozvodného zariadenia vo výške 1154,72 €, 

- Elektroinštalatérske práce  (výmena svietidiel a trubíc) vo výške 848,50 €, 

- Revízie elektroinštalácie – vo výške 3 923,28 €, 

- Montáž žalúzií na prízemí vo výške 816,00 €, 

- Oprava priestoru kuchynky VHA vo výške 6 934,80 €, 

- Výmena okien a parapet  – vo výške 36 600,00 €, 

- Vykonanie náteru na vstupnej bráne do objektu – vo výške 557,78 €, 

- Úprava vnútornej dispozície hospodárskeho zázemia II. N.P. v budove VHÚ                       

v Bratislave – 25 319,30 €, 

- Hygienické maľby a nátery pre VHA – vo výške 1 813,32 €, 

- Maliarske práce v priestoroch garáží – vo výške 2 482,50 €, 

- Oprava priestorov kuchynky na II.N.P. – vo výške 5 756,22 €, 

- Oprava stien, maľovanie a pokládky dlažby v hospodárskych priestoroch –                     

vo výške 4 046,53 €, 

- Maliarske práce a pokládka laminátových parkiet vo VHA – vo výške 3 893,03 €, 

- Drobné maliarske práce – vo výške 566,70 €. 

 

                Vo vojenskom objekte B08.12.007 – Letisko – objekt VHÚ a B08.12.001 –

Kasárne SNP – objekt VHÚ boli v hodnotenom období  vykonané opravy a  nasledovná 

RaŠÚ: 

- Oprava plynových kotlov a komínov – vo výške 297,60 €, 

- Oprava poruchy kamerového systému – vo výške 552,00 €, 
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- Elektroinštalačné práce v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) – vo výške              

160,66 €, 

- Elektroinštalačné práce v H1 (letisko) – vo výške 1 609,48 €, 

- Oprava kamerového systému – vo výške 971,00 €, 

- Oprava okien  výmenou budova č. 14 v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) –             

vo výške 4 421,05 €, 

- Výkopové a pomocné práce pri oprave poškodenej vodovodnej prípojky – potrubia 

v blízkosti budovy H1 (letisko)  – vo výške 4 549,00 €, 

- Odstránenie stavieb v  objekte VHM Piešťany (kasárne SNP)  – vo výške                  

107 165,44 €, 

- Oprava dverí na budove H1 (letisko)  – vo výške 38,98 €, 

- Budova H1 (letisko)  – náter opláštenia, mreží a potrubia – vo výške 10 061,76 €, 

- Oprava okien výmenou na prístavbe budovy H1 (letisko) – nadstavba – vo výške                

2 253,60 €, 

- Oprava elektrického vedenia – vo výške 1 021,27 €, 

- Oprava opláštenia na budovách H2, H3 (letisko)  – vo výške 32 742,74 €, 

- Čistenie kanalizácie v expozícii VHM (letisko) – vo výške 380,00 €, 

- Oprava vonkajšej fasády na budovách č. 14, 18, 56 v objekte VHM Piešťany 

(kasárne SNP) – vo výške 50 756,98 €, 

- Oprava strešnej konštrukcie na prístrešku ESO v objekte VHM Piešťany (kasárne 

SNP)  – vo výške 5 203,04 €, 

- Oprava rozvodov sanity na budove č. 48 v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) – 

vo výške 2 729,12 €, 

- Oprava okien výmenou na budove č. 18 v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) – 

vo výške 2 360,88 €, 

- Ochranný náter na vonkajšom zariadení – vo výške 3 750,52 €, 

- Čistenie kanalizácie – vo výške 500,00 €, 

- Oprava zdravotechniky na budove č. 48 v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) – 

vo výške 572,60 €, 

- Zmena spôsobu napojenia nízkonapäťového rozvodu k regulačnej stanici plynu – 

vo výške 11 839,23 €, 

- Rozbitie betónovej plochy v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) – vo výške     

507,00 €, 

- Oprava poškodeného elektrického ističa v budove č. 48 (kasárne SNP) – vo výške 

50,00 €, 

- Maliarske práce v budove č. 14 v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) – vo výške 

4 834,19 €, 

- Revízie bleskozvodových zariadení v objekte VHM Piešťany– vo výške 3 136,80 €, 

- Oprava poškodenej strechy na prístrešku v objekte VHM Piešťany (kasárne SNP) – 

vo výške 4 593,73 €, 

- Ochranný náter na vonkajších zariadeniach (brány, oplotenie,...) – vo výške                    

1 457,36 €, 

- Vnútorný náter podláh a nivelizácia kancelárie v budove číslo 48 v objekte VHM 

Piešťany (kasárne SNP) – vo výške 1 691,54 €, 

- Oprava havarijného stavu odkvapov/zvodov v hangári H1 (letisko)   – vo výške                 

1 132,10 €. 

  

               Vo vojenských objektoch B10.25.003 – Mo Svidník – objekt VHÚ, B10.25.004 

– Areál DUKLA – objekt VHÚ boli v hodnotenom období vykonané opravy 

a nasledovná RaŠÚ: 

- Odstránenie nedostatkov na rúrach vykurovania a výmena radiátora – vo výške 

300,00 €, 
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- Realizovaná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie jednotlivých 

objektov v správe Mo Svidník VHM (7 objektov) – vo výške 1 224,00 €, následné 

vykonanie porevíznych opráv na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci –  

vo výške 2 768,00 €, 

- Oprava sadrokartónu v Centrálnej expozícii Mo Svidník VHM – vo výške 96,00 €, 

- Oprava cintorína s pamätníkom – Pamätník sovietskej armády vo Svidníku (oprava 

oporného múra – výmena kameňov, vrátane výmeny čelného rohového kameňa 

piedestálu) – vo výške 12 538,10 €, 

- Oprava fasády a stropu na vchode do múzea – vo výške 2 800,00 €, 

- Odstránenie a realizácia náter – vo výške 1 800,00 €, 

- Oprava rampy a vstupu do centrálnej expozície múzea Mo Svidník VHM –                     

vo výške 34 988,63 €, 

- Výmena dverí vedúcich na schodisko vo Vyhliadkovej veži na Dukle – vo výške 

1 954,11 €, 

- Betónovanie podstavca vo Svidníku – vo výške 3 351,00 €, 

- Oprava zábradlia vo Vyhliadkovej veži na Dukle – vo výške 1 190,00 €, 

- Oprava stien a stropov WC v budove múzea – vo výške 1 587,00 €, 

- Elektroinštalačné práce - lokalizácia porušenia vysokonapäťového kábla a oprava – 

vo výške 4 380,00 €, 

- Oprava nahrávacieho zariadenia pre kamerový systém – vo výške 971,00 €. 

- Oprava stien a stropov WC v budove múzea – vo výške 1 587,00 €, 

- Elektroinštalačné práce - lokalizácia porušenia vysokonapäťového kábla a oprava – 

vo výške 4 380,00 €, 

- Oprava nahrávacieho zariadenia pre kamerový systém – vo výške 971,00 €. 

 

 

5.4.2. Vecné hodnotenie – kapitálové výdavky: 

  

Výstavba haly veľkorozmerných predmetov v Piešťanoch – projektová dokumentácia              

vo výške 197 744,00 €, ŠPP 604_16-RO02_R301-145 

 

VHÚ vykonal transparentné verejné obstarávanie projektovej dokumentácie                  

pre stavebné povolenie. V transparentnom verejnom obstarávaní uspela (zvíťazila)                       

z prihlásených uchádzačov firma Stapring, a. s., ktorá predložila najlepšiu cenovú ponuku 

vo výške 79 722,00 €, ktorá bola dodatkom navýšená o 4 314,00 € a predĺžený termín 

realizácie do 6. decembra 2021. Následne uvedená spoločnosť zrealizovala dielo v hodnote 

84 036,00 €. VHÚ cestou zhotoviteľa projektovej dokumentácie požiadal Odbor riadenia 

špecializovanej štátnej správy, oddelenie stavebného poriadku MO SR o vydanie 

stavebného povolenia.  Rozdiel medzi výškou hodnoty plánovanej a reálne vysúťaženej 

hodnoty zákazky bol predložený v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ako výdavok, ktorý VHÚ použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.  

 

 

Stavebné úpravy na VVnD – I. etapa – projektová dokumentácia vo výške 14 256,00 

€, ŠPP 690_21-RO02_R301-145 

 

VHÚ uzatvoril v 2. polroku 2020 s projektantskou firmou KApAR, s. r. o. Zmluvu 

o dielo č. VHÚ-36-50/2020 na vyhotovenie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu 

vyhliadkovej veže  na Dukle – I. etapa“. Dodanie služby bolo naplánované do 90 dní                 

od podpisu zmluvy. Následne bol v 1. štvrťroku 2021 schválený Dodatok č. 1 k hore 

uvedenej zmluve o dielo, s určením lehoty vyhotovenia projektovej dokumentácie                        
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do 15. apríla 2021. Projektová dokumentácia bola vyhotovená k stanovenému termínu. 

Cena predmetu zmluvy o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie bola uhradená               

v celkovej výške 14 256,00 €. 

 

Rekonštrukcia VN prípojky k TS-VVnD vo výške 100 000,00 €, ŠPP 689_18-

RO02_R301-145 

 

Investičná akcia Rekonštrukcia VN prípojky k TS – VVnD – v hodnotenom období 

boli doplnené odborné stanoviská, vyjadrenia vecne príslušných orgánov štátnej správy 

a príslušných vlastníkov pozemkov. Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, 

oddelenie stavebného poriadku MO SR na základe žiadosti VHÚ oznámil začatie 

stavebného konania verejnou vyhláškou. Obec Vyšný Komárnik vyvesila predmetnú 

vyhlášku (oznam) na svojej úradnej tabuli. Predpokladaná realizácia diela bola stanovená 

do konca roka 2022. Nakoľko v roku 2021 nebolo možné investičnú akciu realizovať, 

finančné prostriedky boli predložené v zmysle § 8 zákona  č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ako výdavok, ktorý VHÚ použije v nasledujúcom 

rozpočtovom roku.  

 

Stavebné úpravy VVnD – I. etapa – realizácia stavby 200 000,00 €, ŠPP 690_21-

RO02_R301-145 

 

VHÚ na základe vypracovanej projektovej dokumentácie k predmetnej akcii 

vykonal transparentné verejné obstarávanie k realizácii stavby. Verejné obstarávanie bolo 

vykonané v 2. štvrťroku 2021. Z prihlásených uchádzačov zvíťazila firma H. K. K. mont, 

s. r. o., ktorá predložila najlepšiu cenovú ponuku v celkovej výške 199 876,43 €.                       

Po podpise zmluvy o dielo pristúpil dodávateľ k realizácii stavebných úprav. Rozdiel 

medzi výškou hodnoty plánovanej a reálne vysúťaženej hodnoty zákazky vo výške 123,57 

€ bol vrátený zriaďovateľovi ako voľné zdroje.  

 

Rekonštrukciu VVnD – II. etapa – projektová dokumentácia 80 000,00  €, ŠPP 

697_20-RO02_R301-145 

 

VHÚ vzhľadom na rozsah plánovanej rekonštrukcie Vyhliadkovej veže na Dukle 

zaradil II. etapu rekonštrukcie v rámci investičných akcií na roky 2020 až 2024. Realizácii 

rekonštrukcie hore uvedeného stavebného objektu predchádza vypracovanie príslušnej 

projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. V zmysle uvedeného bolo                            

v 2. štvrťroku 2021 vykonané transparentné verejné obstarávanie, ktoré z prihlásených 

uchádzačov vyhrala firma KApAR, s. r. o., s cenovou ponukou za vypracovanie 

projektovej dokumentácie vo výške 30 720,00 €. Následne bol schválený Dodatok č. 1 

k hore uvedenej zmluve o dielo, s určením lehoty vyhotovenia projektovej dokumentácie 

do 30. novembra 2021. Na základe transparentného verejného obstarávania bola 

vysúťažená suma nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.  

 

VHÚ požiadal spisom č. VHÚ-21-21/2021 zo dňa 4. júna 2021 o zmenu účelu 

využitia finančných prostriedkov vo výške 49 280,00 € na neplánované investičné akcie, 

ktoré boli získané (ušetrené) ako výsledok  transparentného verejného obstarávania 

projektovej dokumentácie II. etapy rekonštrukcie VVnD. 

 

Rekonštrukcia kotolne v budove VHÚ, Krajná 27, Bratislava – projektová 

dokumentácia 2 500,00  €, ŠPP 680_21-RO02_R301-145 
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Uvedená projektová dokumentácia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia 

za účelom využitia finančných prostriedkov. Akcia bola zadaná dodávateľovi 

s odovzdaním projektovej dokumentácie do konca septembra 2021. Projektovú 

dokumentáciu vypracovala spoločnosť TERMOCOM, spol. s  r. o. v plánovanej hodnote 

2 500,00 €. Nakoľko v roku 2021 nebolo možné investičnú akciu realizovať, finančné 

prostriedky boli predložené v zmysle § 8 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ako výdavok, ktorý VHÚ použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.   

 

 

Rekonštrukcia centrálnej expozície – miestnosť krátkodobých výstav VHM Mo 

Svidník – projektová dokumentácia 9 800,00  €, ŠPP 681_21-RO02_R301-145 

 

Uvedená projektová dokumentácia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia 

za účelom využitia finančných prostriedkov. V hodnotenom období sa vykonával   

prieskum dodávateľov pre spracovanie projektovej dokumentácie.  Realizácia je presunutá 

na rok 2022. Nakoľko v roku 2021 nebolo možné investičnú akciu realizovať, finančné 

prostriedky boli predložené v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ako výdavok, ktorý VHÚ použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.  

 

Rekonštrukcia elektroinštalácie haly H1 VHM Piešťany – projektová dokumentácia     

8 600,00  €, ŠPP 682_21-RO02_R301-145 

 

Uvedená projektová dokumentácia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia 

za účelom využitia finančných prostriedkov. Projektová dokumentácia bola spracovaná 

v hodnote 6 816,00 €. 

 

Vybudovanie nových nízkonapäťových rozvodov a kamerového systému VHM 

Piešťany – projektová dokumentácia 12 700,00  €, ŠPP 683_21-RO02_R301-145 

 

Uvedená projektová dokumentácia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia 

za účelom využitia finančných prostriedkov. Projektová dokumentácia bola spracovaná               

v hodnote 6 840,00 €. 

 

Výstavba prístreškov vo VHM Piešťany – projektová dokumentácia 6 700,00  €, ŠPP 

691_21-RO02_R301-145 

 

Uvedená projektová dokumentácia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia 

za účelom využitia finančných prostriedkov. Projektová dokumentácia bola spracovaná 

v hodnote 2 976,00 €. 

 

Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie budovy VHÚ, Krajná 27, Bratislava – 

projektová dokumentácia 6 500,00  €, ŠPP 697_23-RO02_R301-145 

 

 Uvedená projektová dokumentácia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia 

za účelom využitia finančných prostriedkov. Projektová dokumentácia bola spracovaná 

v hodnote 5 880,00 €. 

 

Rekonštrukcia kotolne v objekte VHÚ, Krajná 27, Bratislava – realizácia 70 000,00  

€, ŠPP 680_21-RO02_R301-145 
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Uvedená akcia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia za účelom využitia 

finančných prostriedkov. Investičná akcia nebola realizovaná z dôvodu námietok 

k projektovej dokumentácii zo strany inšpektorov MO SR. Nakoľko v roku 2021 nebolo 

možné investičnú akciu realizovať, finančné prostriedky boli predložené v zmysle               

§ 8 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výdavok, ktorý VHÚ 

použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.  

 

Rekonštrukcia výťahu v objekte VHÚ, Krajná 27, Bratislava – PD a realizácia          

41 000,00  €, ŠPP 0960104  

 

Uvedená akcia bola zaradená ako neplánovaná investičná akcia za účelom využitia 

finančných prostriedkov. Investičná akcia nebola realizovaná z dôvodu krátkej lehoty                 

na spracovanie  projektovej dokumentácie a následnej realizácie.  Nakoľko v roku 2021 

nebolo možné investičnú akciu realizovať, finančné prostriedky boli predložené v zmysle   

§ 8 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výdavok, ktorý VHÚ 

použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.   

 

Nákup služobného motorového vozidla, Mo Svidník vo výške 44 240,00 €, ŠPP 

0960104 

 

Osobný automobil terénny s ložnou plochou pre potreby Mo Svidník VHM                        

na zabezpečenie prevozu zamestnancov a materiálu do objektov v správe VHÚ ťažko 

dostupného terénu v priestore Duklianskeho priesmyku, Svidníka a vyhliadkovej veže na 

Dukle. 

 

Osobný automobil (referentské vozidlo) pre potreby Mo Svidník VHM                             

na zabezpečenie prevozov materiálu a prevozu zamestnancov. Nákup nového automobilu 

požadujem z dôvodu potreby obnovy vozového parku Mo Svidník VHM 

 

Nákup nákladných vozidiel, Mo Svidník vo výške 10 995,00 €, ŠPP 0960104 

 

Traktorovú kosačku s mulčovaním na zabezpečenie úpravy trávnatých plôch 

v lokalite Dukla a Svidník o rozlohe 30 000 m2. 

 

Nákup umeleckých diel a zbierok vo výške 11 119,00 €, ŠPP 0960104 

 

VHM ako súčasť VHÚ je povinné v súlade s § 9 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 

nadobúdať zbierkové predmety a zbierky v súlade so zameraním a špecializáciou 

stanovenou v zriaďovateľskej listine za účelom trvalého uchovávania, následného 

odborného spravovania a vedeckého skúmania s cieľom využiť ich informačnú 

a výpovednú vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu v prezentačných 

a výchovno-vzdelávacích aktivitách múzea. Nakoľko v roku 2021 nebolo možné 

investičnú akciu realizovať, finančné prostriedky boli predložené v zmysle § 8 zákona                  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výdavok, ktorý VHÚ použije 

v nasledujúcom rozpočtovom roku.  
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Tab.: Vývoj rozpočtu VHÚ v Eurách (2004 – 2021) 
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Záver: 

  

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2021 boli vynaložené na plnenie úloh rozpočtovej 

organizácie na základe plánu hlavných úloh hospodárne, efektívne a splnili svoj účel. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Schválený Upravený 

2004 936 931,00 1 411 230,00 

2005 1 100 570,00 1 639 310,00 

2006 1 358 390,00 1 694 150,00 

2007 1 388 530,00 1 658 990,00 

2008 1 618 230,00 1 684 020,00 

2009 1 861 310,00 1 727 840,00 

2010 1 279 200,00 1 590 410,00 

2011 1 184 970,00 1 457 980,00 

2012 1 371 700,00 1 589 060,00 

2013 1 282 341,00 1 382 222,00 

2014 1 284 171,00 1 435 508,00 

2015 1 317 346,00 1 470 175,00 

2016 1 568 180,00 1 945 695,00 

2017 1 772 882,00  1 968 240,18 

2018 1 892 146,00 2 367 403,00 

2019 2 000 756,00 2 808 193,00 

2020 2 336 260,00 2 999 035,00 

2021 2 722 797,00 3 574 418,00 
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6. Personálna práca 
 

Tab.: Vývoj tabuľkových počtov VHÚ (2004 – 2021) 
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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 30

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61-70

nad 70



 30 

VoFaPZ plnila v hodnotenom období úlohy v oblasti personálnej práce 

s profesionálnymi vojakmi podľa pokynov riaditeľa VHÚ.  

 Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a požadovanej forme služobné 

hodnotenia na pplk. Mgr. Miroslava BURČÍKA, pplk. 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. Personálna práca so zamestnancami  

 

Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období  8 pracovných zmlúv a 6  ukončení 

pracovného pomeru 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. Marián ILLÁŠ, pracovník fyzickej a objektovej ochrany oFOO VHM                  

od 1.1.2021, 

– z. Daniel HOLICKÝ, pracovník fyzickej a objektovej ochrany oFOO VHM             

od 1.1.2021, 

– z. Jarmila VAVRINČÍKOVÁ, odborný referent VHA od 1.2.2021, 

– z. Ing. Vladimír RUDIŠIN, odborný referent – špecialista oFaPZ od 15.2.2021, 

– z. Branko BÚBELA, pracovník fyzickej a objektovej ochrany oLZaS VHÚ             

od 1.3.2021, 

– z. Mgr. Dušan DZURO, samostatný výskumný pracovník – kustód Mo Piešťany 

VHM od 1.7.2021, 

– z. Mgr. Adrián BANDZI, pracovník fyzickej a objektovej ochrany oLZaS              

od 1.9.2021, 

– z. Mgr. Lukáš DANKO, samostatný výskumný pracovník – kustód Mo Piešťany 

VHM od 1.10.2021. 

 

 Na základe zmeny tabuliek počtov VHÚ bol k 1. 6. 2021 ustanovený do funkcie 

riaditeľa OFPaLZ VHÚ pplk. Ing. Ladislav DANIELOVITS. 

 

V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasledovní 

zamestnanci:  

– z. Karol ČERŇANSKÝ, pracovník fyzickej a objektovej ochrany oLZaS VHÚ                   

v zmysle § 71 k 28.2.2021, 

– z. Ing. Vladimír RUDIŠIN, odborný referent – špecialista oFaPZ v zmysle § 71 ZP                

k 31.3.2021, 

– z. Mgr. Juraj KOPECKÝ, samostatný výskumný pracovník – kustód Mo Piešťany 

VHM, v zmysle § 67 ZP k 31.8.2021, 

– z. Branko BÚBELA, pracovník fyzickej a objektovej ochrany oLZaS VHÚ                       

v zmysle § 60 ZP k 31.8.2021, 

– z. Miloslav BOUŠKA, pracovník fyzickej a objektovej oLZaS VHÚ v zmysle                    

§ 60 ZP k 24.12.2021, 

– z. PaedDr. Miroslav ORGOŇ, pracovník fyzickej a objektovej ochrany oFOO 

VHM v zmysle § 67 ZP k 31.12.2021. 
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6.2.  Štúdium profesionálnych vojakov  

 

Profesionálni vojaci si svoje znalosti zvyšovali v rámci odbornej prípravy 

organizovanej vo VHÚ, resp. samostatným štúdiom.     

 

6.3.  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. 

 Zamestnanec VHÚ - Mo Piešťany VHM PhDr. Viera Jurková v čase od 21. 9. 2020 

do 10.5.2021 absolvovala v Slovenskom národnom múzeu Bratislava akreditovaný 

vzdelávací program ďalšieho vzdelávania  v odbore Múzejná pedagogika. Na Filozofickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vykonala rigoróznu skúšku v študijnom 

odbore historické vedy, v študijnom programe muzeológia a kultúrne dedičstvo a obhájila 

rigoróznu prácu na tému Zbraň ako špecifický zbierkový predmet na príklade VHM 

v Piešťanoch a bol jej udelený akademický titul  doktor filozofie (v skratke PhDr.) 

 

Tab.: Vedecké, vedecko-akademické tituly, pedagogické hodnosti 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Doc.

PhD./CSc.

PhDr.

RSDr.

JUDr.

Ing.

Mgr.

Bc.

PaedDr.

 

 

 

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 

7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2021 

 

1. Vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti vojenskej histórie, vojenského múzejníctva 

a archívnictva sústrediť na realizáciu schválených vedeckých projektov a hlavných 

vedeckých úloh.  

2. Pokračovať vo výskume v riešení a spracovávaní historických prameňov                          

a dokumentov k vydaným zväzkom vojenských dejín Slovenska. Súčasne 

vykonávať inventarizáciu archívnych fondov, spracovávať a digitalizovať archívne 

dokumenty a zbierkové predmety jednotlivých zbierok.  

3.  Spolupracovať s vedeckými pracoviskami historického zamerania, múzeami                          

a archívmi v Slovenskej republike, sústrediť sa na efektívnu súčinnosť v rámci 

vlastných projektov, hlavných vedeckých a výskumných úloh, ako aj efektívne               

sa  podieľať na projektoch iných inštitúcií. 

4. Aktívne sa zúčastňovať na medzinárodných vedeckých podujatiach v rámci 

multilaterálneho Medzinárodného komitétu vojenskej histórie – ICMH, s dôrazom 

na prezentovanie dosiahnutých výsledkov v oblasti slovenskej vojenskej 
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historiografie. Participovať na činnosti archívnej a bibliografickej skupiny v rámci 

uvedeného medzinárodného komitétu vojenskej histórie. 

5. Pokračovať v prehlbovaní a rozvíjaní medzinárodnej vedeckej spolupráce                                

s prioritným zameraním na bilaterálnu spoluprácu s partnerskými ústavmi                         

v zahraničí (osobitne v Českej republike, Maďarsku, Spolkovej republike 

Nemecko, Spojených štátoch amerických, vo Francúzsku, Rumunsku a v Poľskej 

republike) a multilaterálnu spoluprácu v rámci Euroatlantickej pracovnej skupiny 

pre štúdium konfliktov (CSWG). Aktívne prezentovať dosiahnuté výsledky 

vedeckého poznania slovenskej vojenskej historiografie na medzinárodných fórach. 

6. Vykonávať základné odborné činnosti v súlade s § 8 zákona č. 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. 

7. Vykonávať odborné činnosti v zmysle § 7 a § 16 zákona č. 395/2002 Z. z.                         

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

7.2 Vedecké a odborné výstupy VHÚ za rok 2021 

 

 Vedecké projekty a hlavné vedecké úlohy realizované v roku 2021 vychádzali                

z Ročného vykonávacieho plánu vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti vojenskej 

histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva VHÚ na rok 2021. 

 V roku 2021 sa v  oblasti vedy a výskumu plnili vedecké projekty, ktoré boli 

zamerané na prípravu na vydanie edovaných prameňov k syntéze vojenských dejín 

Slovenska, a to najmä k III., IV., ako aj V. zväzku, vydané v roku 1997 (III. a IV. zväzok) 

a v roku 2008 (V. zväzok). Ide o nasledovné časti edície dokumentov: „Pramene                         

k vojenským dejinám Slovenska –  III./2 (1792 – 1847)“, Vladimír Segeš – Božena 

Šeďová, a „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV./2 – československé légie a prvý 

zahraničný odboj v rokoch 1914 – 1920“, Jana Zaťková – Miloslav Čaplovič.   

 Osobitný dôraz bol položený na plnenie medzinárodného projektu „Svet                        

si pamätá“, realizovaného pod záštitou The Canadian War Museum v Ottave, ktorého 

súčasťou je aj vedecký projekt VHÚ pod názvom „Databáza padlých vojakov z obdobia 

prvej svetovej vojny“. Zamestnanci VHÚ v rámci neho spracovali  267 zdigitalizovaných 

vojenských matrík padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády 

pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska (cca 11 000 mien padlých vojakov                       

z obdobia 1. svetovej vojny). Projekt za odbor vojensko-historických výskumov 

(„OVHV“) ako odborný garant zastrešuje Peter Chorvát, vedecký pracovník OVHV.  

 Vedeckí pracovníci OVHV okrem hore uvedených vedeckých projektov VHÚ 

participovali aj na spoločnom projekte s Historickým ústavom SAV „Kronika Slovenského 

štátu“. Konkrétne, samostatní vedeckí pracovníci Igor Baka a Matej Medvecký spracovali 

kapitoly do II. časti tohto projektu. Vydanie II. časti kroniky bolo pripravené na august 

2021. Texty boli zalomené a pripravené na vydanie v Ottovom nakladateľstve. Obaja 

autori už spracúvajú texty do III. časti tohto projektu.  

 Ďalší vedecký projekt „Vojenská rozviedka ČSĽA (1960 – 1989)“, realizovaný 

Miloslavom Púčikom, samostatným vedeckým pracovníkom OVHV, sa plní formou 

spracovania dvoch autorských štúdií, a to „Nelegálne rezidentúry – špecifický agentúrny 

prostriedok čs. vojenskej rozviedky ČSĽA (1960 – 1989)“, „Rakúsko – záujmový priestor 

čs. vojenského výzvedného spravodajstva a jeho vojensko-strategický význam (1960 – 

1990)“, ktoré boli zaradené do kolektívnej monografie „Ozbrojené sily a Československý 
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štát – II“.  

 V septembri sa uskutočnila v poradí už 20. konferencia euroatlantickej pracovnej 

skupiny pre štúdium konfliktov Konzorcia Partnerstva za mier CSWG na tému „Z mieru 

do vojny, z vojny do mieru/začatie a ukončenie konfliktov: dôsledky pre tvorcov politík”, 

ktorej cieľom bolo pomenovať podmienky vzniku ozbrojeného konfliktu prerastajúceho  

do vojny. Porovnať s podmienkami vzniku, resp. začiatku vojen v starých časoch. 

Konferenciu pripravoval VHÚ, najmä OVHV, a to Matej Medvecký, ktorý sa aktívne 

podieľal na organizačnej a obsahovej príprave konferencie, ako aj na príprave kolektívnej 

monografie spracovanej z referátov účastníkov konferencie. 

  V hodnotenom období boli vydané aj štyri samostatné čísla recenzovaného 

vedeckého periodika Vojenská história – časopisu pre vojenskú históriu, vojenské 

múzejníctvo a archívnictvo, ktoré obsahovali vedecké a odborné štúdie, recenzie, 

bibliografie a anotácie. V nich boli publikované aj vedecké štúdie pracovníkov VHÚ, a to: 

Igora Baku pod názvom „Na margo menovania gen. Viesta za veliteľa  povstaleckej 

armády na Slovensku (II. časť) a Miloslava Púčika „Varianty „branného systému“ ČSSR 

(1960 – 1989). Geopolitický a geografický faktor „branného systému“ ČSSR (1. a 2. časť). 

Okrem hore uvedených výstupov bolo v hodnotenom období publikovaných aj 13 článkov 

v domácich populárno-náučných periodikách.    

 Po prijatí opatrení na zabezpečenie prevencie a zabránenie šírenia koronavírusu 

spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa podarilo zrealizovať len niekoľko plánovaných 

zahraničných pracovných ciest za účelom štúdia slovacikálnych militárií, a to najmä                

vo Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom historickom archíve Praha (Česká 

republika), Archíve bezpečnostných zložiek Praha (Česká republika), Vojenskom archíve – 

Štátnom archíve Viedeň (Rakúsko).  

 Nepriaznivá pandemická situácia tiež výrazným spôsobom obmedzila prednáškovú 

činnosť a mediálne aktivity zamestnancov VHÚ – pracovníkov OVHV. V súvislosti                  

s prijatými opatreniami boli zrušené aj niektoré medzinárodné, ako aj domáce vedecké 

konferencie a semináre, na ktorých sa mali zúčastniť aj vedeckí pracovníci OVHV. 

Napriek týmto obmedzeniam výsledky svojho výskumu prezentovali nielen vo vedeckých 

prácach, kolektívnych monografiách, zborníkoch či vedeckých štúdiách a odborných 

článkoch v domácich časopisoch, ale aj v médiách (noviny, časopisy, televízia, rozhlas, 

internet), kde prezentovali zaujímavé informácie o vojenskej minulosti Slovenska              

a Slovákov.  

 Zamestnanci VHÚ – pracovníci OVHV boli v čase realizácie protipandemických 

opatrení aktívni aj na webovej stránke VHÚ, kde v rámci rubriky „Informujeme“ priebežne 

sprístupňovali informácie nielen o historických udalostiach, ale aj významných 

osobnostiach vojenskej minulosti Slovenska a Slovákov, ako aj problematiku vojenskej 

symboliky z obdobia Slovenskej republiky 1939 – 1945. 

 

7.3 Publikačná činnosť vedeckých pracovníkov VHÚ v roku 2021 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

MINÁRIKOVÁ, Katarína. Urbanizmus a armáda: K problematike vojenskej stavebnej 

činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období. 

Bratislava : VHÚ, 2021, s. 147 : pram. a lit., reg., obr. príl. ISBN 978-80-89523-77-1.  

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

BYSTRICKÝ, Jozef. Archívne dokumenty vyvracajú polopravdy a klamstvá o Karpatsko-

duklianskej operácii. In: Nemrzačte naši historii / Olin Jurman – Bystrický, Jozef a kol. 
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[Brno] : Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z. s., 2021, s. 48-132, fotogr. 

ISBN 978-80-907740-5-6.  

PÚČIK, Miloslav. Nelegálne rezidentúry – špecifický agentúrny prostriedok 

československej rozviedky (1960 – 1989). In. Polnar, Stanislav – Řepa, Tomáš (eds.). 

Ozbrojené síly a československý stát II. Brno : Univerzita obrany, 2021, s. 175-196.          

e-ISBN 978-80-7582-434-9.  

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

 

BAKA, Igor. Pôsobenie Nemeckej vojenskej misie na Slovensku v roku 1940. In: Syrný, 

Marek a kol. Slovensko a Európa v roku 1940. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2020 

[vyšlo 2021], s. 62-80.  

CHORVÁT, Peter. Rozpad rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska. In: PEKNÍK, 

Miroslav (ed.). Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie 

verzus realita I. časť. Bratislava : Ústav politických vied SAV – Veda, 2021, s. 272-280. 

ISBN 978-80-224-1890-4.  

SEGEŠ, Vladimír. Paradigma vojaka habsburskej armády v 18. storočí. In: Diana 

Duchoňová – Matej Hanula a kol. Človek raného novoveku. Bratislava : Veda – HÚ  SAV, 

2021, s. 402-418. 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of  

          Science Core Collection a Scopus 

   

BAKA, Igor – GOLIK, Dawid. „Dziennik wojenny 1. pulku piechoty“ armii slowackiej 

(23. sierpnia – 6 września 1939 r.). In: Przegląd archiwalny Instytutu pamięci 

narodowej. Tom 13 (2020, vyšlo 2021) s. 275-296 : fotogr. ISSN 1988-1254.   

 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of  

          Science Core Collection a Scopus 

 

CUPER, Ivan – HOLÍK, Peter. Munícia ako zbierkový predmet v zbierkach múzea.                 

In: Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - 

Roč. 47, č. 4 (2021), s. 26-30 : fotogr.  

JURKOVÁ, Viera. Zbrane a munícia v zbierkovom fonde VHÚ – VHM Piešťany.                    

In: Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - 

Roč. 47, č. 4 (2021), s. 21-25 : obr. 

JURKOVÁ, Viera. Slováci v rovnošatách 1848 – 2020. In: Múzeum. Metodický, študijný                

a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - Roč. 47, č. 4 (2021), s. 63-64 : 

fotogr. 

VÁRY, Jerguš. Ikonický Flexaret VI v zbierkach VHÚ – VHM Piešťany. In: Múzeum. 

Metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí   a galérií. - Roč. 67, č. 3 

( 2021), s. 41-44 : fotogr. 

VRABĽOVÁ, Lenka. Československý hraničný orientačný stĺp z hraničného priechodu                 

vo Vyšnom Komárniku. In: Múzeum. Metodický, študijný a informačný časopis                      

pre pracovníkov múzeí a galérií. - Roč. 47, č. 4 (2021), s. 39-42 : fotogr. 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – nekarentovaných,  
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neimpaktovaných, neregistrovaných v databázach Web of Science, Scopus a pod.  

  

BAKA, Igor. Na margo menovania gen. Viesta za veliteľa povstaleckej armády                        

na Slovensku (II. časť). In: Vojenská história. - Roč. 25, č. 1 (2021), s. 56-75. 

HOLÍK, Peter. „Tiché“ mementá bojov v Karpatoch 1914 – 1915 zastúpené v zbierkovom 

fonde VHM Mo Svidník – pušky a karabíny používané  ruskou cárskou armádou.                     

In: Vojenská história. - Roč. 25, č. 4 (2021), s. 140-157. 

MASKALÍK, Alex. Slováci vo veliteľskom zbore čs. brannej moci v rokoch 1918 - 1939 

na stránkach slovenskej dobovej tlače. In: Vojenská história. - Roč. 25, č. 4 (2021), s. 90-

118.  

PÚČIK, Miloslav. Varianty „branného systému“ ČSSR (1960 – 1989) : Geopolitický                

a geostrategický faktor „branného systému“ ČSSR (I. časť). In: Vojenská história. - Roč. 

25, č. 1 (2021), s. 76-103. 

PÚČIK, Miloslav. Varianty „branného systému“ ČSSR (1960 – 1989) : Model „branného 

systému“ ČSSR v 60. rokoch 20. storočia (II. časť). In: Vojenská história. - Roč. 25, č. 2 

(2021), s. 77-109. 

PÚČIK, Miloslav. Varianty „branného systému“ ČSSR (1960 – 1989) : Model „branného 

systému“ ČSSR v počiatočnej fáze tzv. normalizácie (III. časť). In: Vojenská história. - 

Roč. 25, č. 3 (2021), s. 105-127.  

PÚČIK, Miloslav. Varianty „branného systému“ ČSSR (1960 – 1989) : Model „branného 

systému“ ČSSR v období rokov 1973 až 1989 (IV. časť) / Miloslav Púčik. In: Vojenská 

história. - Roč. 25, č. 4 (2021), s. 51-75.  

ZAŤKOVÁ, Jana. Československé légie vo svetle rakúsko-uhorských dokumentov.                    

In: Vojenská história. - Roč. 25, č. 3 (2021), s. 149-160.  

 

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

         vydané samostatne v zahraničí. 

 

SEGEŠ, Vladimír. Velezrada v uhorskom stredovekom práve. In: Jaromír Tauchen (ed.): 

Protistátní trestné činy včera a dnes. Masarykova Univerzita : Brno 2021, s. 34-43. 

 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách         

 

SEGEŠ, Vladimír. Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. Bratislava : 

VHÚ, 2021, 245 s., 230 s., obr., príl. ISBN 978-80-89523-75-7.  

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch – nekarentovaných,        

neimpaktovaných 

  

PURDEK, Imrich. V poušti proti Iráku : Československý protichemický prapor ve válce               

v Zálivu. In: Dějiny a současnost. - Roč. 43, č. 1 (2021), s. 19-22 : fotogr.  

 

BDF Odborné práce v domácich časopisoch – nekarentovaných, neimpaktovaných 

 

Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny:  

BAKA, Igor. Slovenská armáda vo vojne proti Poľsku. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 

Roč. 29, č. 1 (2021), s. 46 : fotogr. 
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BAKA, Igor. Slovenská armáda a prepadnutie Sovietskeho zväzu v roku 1941. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 2 (2021), s. 46 : fotogr. 

BAKA, Igor. Rýchla divízia. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 28, č. 3 (2021), s. 47 : 

fotogr. 

BAKA, Igor. Zaisťovacia divízia. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 4 (2021),         

s. 46 : fotogr. 

BAKA, Igor. Slovenskí vojaci v Taliansku. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 7 

(2021), s. 46 : fotogr. 

BAKA, Igor. Karpatsko-duklianska operácia. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 9 

( 2021), s. 46 : fotogr.  

BAKA, Igor. S Nemcami až do konca. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 12 

(2021), s. 46 : fotogr. 

BLAŠKO, Gabriel. Blúza podporučíka Porazíka. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, 

č. 10 ( 2021), s. 47 : fotogr. 

BLAŠKO, Gabriel. Rovnošata čs. legionára v Taliansku v Centrálnej expozícii.                  

In: Podduklianske novinky. - Roč. 20, č. 4 (2021), s. 20.   

HANICH, Tomáš. Smrtonosný gramofón [guľomety DP-27, DT-29]. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 2 (2021), s. 47 : obr. 

HANICH, Tomáš. Československý terčový revolver ZKR 551. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. - Roč. 29, č. 7 (2021), s. 47 : obr. 

HOLÍK, Peter. Bodák z Brna : [čs. bodák vzor 24]. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 

29, č. 1 (2021), s. 47 : obr. 

HOLÍK, Peter. Za ťaženie proti ZSSR. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 4 

(2021), s. 47 : obr. 

HOLÍK, Peter. Odznak Československý partizán. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, 

č. 5 (2021), s. 47 : obr. 

HOLÍK, Peter. Rad Slovenského národného povstania. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 

Roč. 29, č. 8 (2021), s. 47 : obr. 

HOLÍK, Peter. Odznak 1. čs. divízie Itália. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 9 

(2021), s. 47 : fotogr. 

HOLÍK, Peter. Britský, ruský a sovietsky. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 11 

(2021), s. 47 : obr. 

HOLÍK, Peter. Kordíky pre rotmajstrov a dôstojníkov. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 

Roč. 29, č. 12 (2021), s. 47 : obr. 

HOLÍK, Peter. Sloboda mesta Svidník sa rodila v ťažkých, ba až neľudských vojnových 

podmienkach. In: Podduklianske novinky. - Roč. 20, č. 3 (2021), s. 10-11.  

JURKOVÁ, Viera. Zástava 2. československej parabrigády. In: Obrana. Mesačník MO SR. 

- Roč. 29, č. 6 (2021), s. 47 : obr. 

MEDVECKÝ, Matej. Partizáni na Slovensku. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 

5 (2021), s. 46 : fotogr.  

MEDVECKÝ, Matej. Prípravy Slovenského národného povstania. In: Obrana. Mesačník 

MO SR. - Roč. 29, č. 6 (2021), s. 46 : fotogr.  
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MEDVECKÝ, Matej. Boje v Slovenskom národnom povstaní. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. - Roč. 29, č. 8 ( 2021), s. 46 : fotogr. 

MEDVECKÝ, Matej. Oslobodzovanie Slovenska. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 

29, č. 10 ( 2021), s. 46 : fotogr. 

MEDVECKÝ, Matej. Boje o Mikuláš a Martin. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, 

č. 11 (2021), s. 46 : fotogr.  

PURDEK, Imrich. Vojenské symboly 1 – 12:  Ženijný prápor Sereď. 23. motorizovaný 

prápor Trebišov. Tankový prápor Trebišov. Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce. 

Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava. Základňa výcviku 

a mobilizačného doplňovania. Vojenské centrum Dukla Banská Bystrica. Prápor podpory 

velenia Pozemných síl OS SR. Základňa nesaditeľných komunikačných a informačných 

systémov. Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov Trenčín. 

Prápor ISTAR. VHÚ Bratislava. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 1 – 12 (2021), 

s. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 21, 31, 31, 31, 31: obr. 

Vojny a bitky na Slovensku:   

SEGEŠ, Vladimír. Rozhodujúca bitka posledného kuruckého povstania. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 1 (2021), s. 32-33 : mp., obr. 

SEGEŠ, Vladimír. Bočný priestor koaličných vojen. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 

29, č. 2 (2021), s. 32-33 : obr. 

SEGEŠ, Vladimír. Tretia protifrancúzska vojna a Bratislavský mier (1805). In: Obrana. 

Mesačník MO SR. - Roč. 28, č. 3 (2021), s. 32-33 : obr. 

SEGEŠ, Vladimír. Štvrtá protifrancúzska koaličná vojna a boj o Bratislavu v roku 1809. 

In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 4 (2021), s. 32-33 : obr. 

SEGEŠ, Vladimír. Zmeny vo vojenstve v dôsledku napoleonských vojen. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 5 (2021), s. 32-33 : obr.  

SEGEŠ, Vladimír. Ľudové povstanie zvané cholerové. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 

Roč. 29, č. 6 (2021), s. 32-33 : obr.  

SEGEŠ, Vladimír. Revolučný rok 1848 v Rakúskom cisárstve. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. - Roč. 29, č. 7 (2021), s. 32-33 : obr.  

SEGEŠ, Vladimír. Prológ slovenského povstania v roku 1848. In: Obrana. Mesačník MO 

SR. - Roč. 29, č. 8 (2021), s. 32-33 : obr.  

SEGEŠ, Vladimír. Bitka pri Brezovej pod Bradlom a Deň Ozbrojených síl SR. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 9 (2021), s. 32-33 : obr.  

SEGEŠ, Vladimír. Bitka pri Senici 26. septembra 1848. In: Obrana. Mesačník MO SR. - 

Roč. 29, č. 10 (2021), s. 32-33 : obr.  

SEGEŠ, Vladimír. Bitky pri Starej Turej a Poriadí 27. - 28. septembra 1848. In: Obrana. 

Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 11 (2021), s. 32-33 : obr.  

SEGEŠ, Vladimír. Začiatky druhej dobrovoľníckej výpravy a bitky pri Budatíne. In: 

Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 29, č. 12 (2021), s. 32-33 : obr.  

ŠEĎOVÁ, Božena (zost.). Slovensko a Slováci v rokoch druhej svetovej vojny : Výberová 

bibliografia publikovaných prác v rokoch 2010 – 2014 (1. časť). In: Vojenská história. 

Roč. 25, č. 3 (2021), s. 163-187.  
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ŠEĎOVÁ, Božena (zost.). Slovensko a Slováci v rokoch druhej svetovej vojny : Výberová 

bibliografia publikovaných prác v rokoch 2010 – 2014 (2. časť). In: Vojenská história. 

Roč. 25, č. 4 (2021), s. 171-198.     

ŠEĎOVÁ, Božena (zost.). Vojenská história Slovenska : Výberová bibliografia XXVI. – 

2018. In: Vojenská história. Roč. 25, č. 1 (2021), s. 153-186.  

VÁRY, Jerguš. Kanistre Sandrik vo svetovej vojne / Jerguš Váry. In: Obrana. Mesačník 

MO SR. - Roč. 28, č. 3 (2021), s. 47 : fotogr. 

 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,      

       slovníky, zborníky, atlasy, inventáre). 

  

KRALČÁK, Peter – GABÁNI, Viktor (zost.). Ministerstvo národnej obrany Slovenskej 

republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942 : Inventár. Bratislava : VHÚ, 2021. 

- 147 s. - ISBN e-978-80-89523-70-2.  

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : 

Inventár. Bratislava : VHÚ, 2021. - 130 s. : reg. - ISBN e-ISBN 978-80-89523-70-0.  

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : 

Inventár. Bratislava : VHÚ, 2021. - 90 s. : reg., lit. - ISBN e-ISBN 978-80-89523-73-3.  

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : 

Inventár. Bratislava : VHÚ, 2021. - 69 s. : reg. - ISBN e-ISBN 978-80-89523-72-6.  

ONDRUŠ, Milan (zost.). Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania 

Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970 : Inventár. Bratislava : VHÚ, 2021. - 47 s. : reg. - 

ISBN e-978-80-89523-71-9.   

 

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

kategórií. 

 

BLAŠKO, Gabriel. Rovnošata čs. legionára v Taliansku v Centrálnej expozícii [rozhovor]. 

In Podduklianské novinky.- Roč. 20, č. 4 (2021), s. 20.  

HOLÍK, Peter. SNP urýchlilo oslobodenie východného Slovenska [rozhovor] / Red.: 

Macko, Boris. In: Bojovník. Dvojtýždenník antifašistov. - Roč. 66, č. 3 (2021), s. 4-5 : 

fotogr. 

HOLÍK, Peter. Sloboda mesta Svidník sa rodila v ťažkých, ba až neľudských vojnových 

podmienkach [rozhovor]. In: Podduklianské novinky.- Roč. 20, č. 3 (2021), s. 10-11.  

MEDVECKÝ, Matej. Správa zo 46. kongresu vojenských dejín v Aténach. In: Vojenská 

história. Roč. 25, č. 4 (2021), s. 217-219.   

SEGEŠ, Vladimír (námet a autor textu), Čaplovič, Miloslav (ed.). Scény 

z protiosmanských bojov. Nástenný kalendár VHÚ 2022. Bratislava : VHÚ, 2021, 14 s.  

STANOVÁ, Mária. Anotácia na Hlavinka, Ján – Salner, Peter (ed.). Tábor smrti Sobibor. 

Dejiny a odkaz. 1. vyd., Bratislava : Marenčin PT, 2020, 256 s. In: Vojenská história. Roč. 

25, č. 1 (2021), s. 195-196. 
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STANOVÁ, Mária. Anotácia na: Janas, Karol. Medzi vojnami. (Považská Bystrica 

v rokoch 1918 – 1938). Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2018, 88 s. In: 

Vojenská história. Roč. 25, č. 1 (2021), s. 190-192.   

STANOVÁ, Mária. Anotácia na: Kreisinger, Pavel. Češi a Slováci v Austrálii v 1. 

polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách. Praha : Academia, 2018, 400 s. In: 

Vojenská história. Roč. 25, č. 1 (2021), s. 192-195.   

STANOVÁ, Mária. Anotácia na: Janas, Karol – Ženčuchová, Anna. Slovenské pohraničie 

v poľsko-slovenských vzťahoch v rokoch (1918 – 1959). Krakov : Spolok Slovákov 

v Poľsku, 2020, 180 s. In: Vojenská história. Roč. 25, č. 4 (2021), s. 205-206.   

ŠEĎOVÁ, Božena. Anotácia na: Baláž, Anton. Dva slovenské osudy Špitzer – Mach. 

Bratislava : Marenčin PT, 2019, 303 s. In: Vojenská história. Roč. 25, č. 1 (2021), s. 197-

198.   

ŠEĎOVÁ, Božena. Anotácia na: Galaš, Radek. Československé četnictvo (1918 – 1929). 

Praha : Academia, 2019, 357 s. In: Vojenská história. Roč. 25, č. 2 (2021), s. 210-211.  

ŠEĎOVÁ, Božena. Anotácia na: Bauer, Zdeněk a kol.. Jáchymovské tábory – peklo ve 

kterém mrzlo. Praha : Nakl. Z. Bauer, 2019, 959 s. In: Vojenská história. Roč. 25, č. 2 

(2021), s. 215-216.  

ŠEĎOVÁ, Božena. Anotácia na: Kuwałek, Robert. Vyhlazovací Tábor v Bełzci. Praha : 

Academia, 2020, 412 s. In: Vojenská história. Roč. 25, č. 3 (2021), s. 196-197.   

ŠEĎOVÁ, Božena. Anotácia na: Senfft, Alexandra. Bolestivé mlčanie. Bratislava : 

Premedia, 2019, 271 s. In: Vojenská história. Roč. 25, č. 4 (2021), s. 209-210.  

 

Tab.: Publikačná činnosť vedeckých pracovníkov VHÚ Bratislava v roku 2021 

 

          Kategórie publikovania počet 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

1 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahr. vydavateľstvách  

ABD Kapitoly vo ved. monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

2 

3 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

Core Collection a Scopus 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

Core Collection a Scopus  

1 

 

5 

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 

1 

 

 

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.  

1 

53 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 

recenzovaných aj nerecenz., kapitoly menšieho rozsahu v knihách 

 

 

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch   

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,  

slovníky, zborníky, atlasy)  

5 

GII Rôzne publ. a dok., ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií  13 
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7.3.1 Výstavná, prednášková a mediálna činnosť 

 

– stála expozícia dobových zbierkových predmetov vojenského výstroja „Slováci             

v rovnošatách 1848 – 2020“, sprístupnená v historickom hangári H-1 v areáli piešťanského 

VHM VHÚ od 1.6.2021, autori: M. Čaplovič, I. Purdek, J. Váry, spoluautori: J. Bystrický, 

P. Chorvát, P. Šumichrast, realizačný tím: T. Hanich, R. Hatala, V. Jurková, J. Kopecký, 

V. Matúš, P. Minárik, K. Mináriková,   

– virtuálna prehliadka časti centrálnej expozície VHM vo Svidníku                                

a 60 zbierkových predmetov prezentovaných v stálej expozícii haly H1 VHM v Piešťanoch 

od 22.12.2021 pripravená pracovníkmi VHM Mo Svidník a VHM Mo Piešťany,  

– výstava krajín Vyšehradskej štvorky v Budapešti „Spoločná minulosť, 

spoločná budúcnosť krajín Vyšehradskej V4 – od Varšavskej zmluvy po NATO“, určená 

na prezentáciu na neformálnom stretnutí ministrov obrany krajín V4 v septembri 2021; 

obsahová príprava a spracovanie grafického návrhu za SR na 16 panelov: Imrich Purdek. 

 

PhDr. Igor BAKA, PhD.  

– Český rozhlas, relácia Leonardo plus, rozhovor o interpretácii 2. svetovej vojny 

slovenskou historiografiou v minulosti a súčasnosti, 9.8.2021,  

– RTVS, Rádio Slovensko, K veci – rozhovor pri príležitosti 80. výročia začiatku 

operácie Barbarossa v 2. svetovej vojne, red.: S. Otajovičová, 22.6.2021. 

   

Doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc.  

– RTVS, STV 1, dokumentárna dráma Jozef Gabčík v rámci Slovenského 

panteónu, inf. vstup, red.: Š. Chrappa, 31.1.2021,   

– TASR, SNP bolo počas vojny jedným z najväčších protifašistických povstaní,    

29.8.2021, tiež https://dnes24.sk, https://etrend.sk,  

 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.  

– RTVS, STV 1, dokumentárna dráma Jozef Gabčík v rámci Slovenského 

panteónu, inf. vstup, red.: Š. Chrappa, 31.1.2021,   

– TV Markíza, Televízne noviny, Turistické lákadlá ožívajú aj na východnom 

Slovensku – aj vyhliadková veža v Duklianskom priesmyku, red.: P. Sivák, 30.5.2021,    

– dennikn.sk, VHÚ nechce ukradnúť Múzeum SNP, 15.6.2021,  

https://dennikn.sk/2431139/vhu-nechce-ukradnut-muzeum-snp/,  

– dennikn.sk, Nechcene ukradnúť Múzeum SNP, 17.6.2021, s. 15,   

– TASR, Pred 102 rokmi sa skončila prvá svetová vojna, 11.11.2021, tiež 

https://ereport.sk/pred-102-rokmi-sa-skoncila-prva-svetova-vojna/,  

– RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, Ocenenie Morálna autorita                             

v Arcibiskupskom paláci v Prahe pre VHÚ, red.: M. Minár, 10.12.2021. 

 

Mgr. Peter HOLÍK  

– RTVS, Správy RTVS, V Kalinove – prvej oslobodenej obci na Slovensku vynovili 

pamätník, red.: V. Macková, 18.9.2021, 

– RTVS, Redakcia národnostného vysielania RTVS, Zapojenie sa VHÚ – VHM Mo 

Svidník do akcie Noc múzeí a galérií 2021, jeho fungovanie počas pandémie Covid-19 a 

rekonštrukcia objektu Vyhliadkovej veže na Dukle, red.: T. M. Babjak, nahrávané                  

v rusínskom jazyku 12.5.2021. 

  

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.  
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– TASR, info.sk, Osudy padlých Slovákov z 1. svetovej vojny sa dajú vypátrať,                

14.8.2021, tiež https://www.teraz.sk/spravy/historik-osudy-padlych-vojakov-slov/569913-

clanok.html,   

– TASR, Na Slovensku sa narodili významní generáli rakúsko-uhorskej armády,     

3.11.2021, tiež https://www.teraz.sk/slovensko/na-slovensku-sa-narodili-a-umreli-

vyzna/595168- clanok.html. 

 

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.  

  – RTVS, Regina Západ, relácia Plná poľná, 190. výročie úmrtia cisárskeho večného 

vojaka Ladislava Škultétyho Gábriša, red.: M. Minár, 20.8.2021,  

– prednáška Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave na Univerzite tretieho 

veku UK, 19.11.2021, (2 x 45 min),  

– prednáška Bratislava – korunovačné mesto uhorských kráľov a kráľovien                        

na Univerzite tretieho veku UK, 19. novembra 2021, (2 x 45 min),  

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

UK, 3.12.2021, (2 x 45 min),  

– prednáška Remeselníci a cechy v novovekej Bratislave na Univerzite tretieho veku 

UK, 19.12.2021, (2 x 45 min),  

 

PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

– rozhovor Svedectvo z pekla mohlo zachrániť státisíce. Prečo Auschwitz 

nebombardovali, 8.10.2021, https://plus.sme.sk/c/22754396/sprava-wetzlera-a-vrbu-

mohla-zachranit-statisice-zivotov-zostala-vsak-bez-reakcie.html  

 

Dr. Miloslav PÚČÍK, CSc. 

– prednáška Postavenie a úlohy armády v prvej fáze „normalizácie“ 1968 – 1972, 

veliteľské zhromaždenie GŠ OS SR, 29.6.2021. 

 

Dr. Imrich PURDEK, PhD. 

– RTVS, Rádio Regina Západ, relácia Hosť Rádia Regina, téma 15 rokov od 

skončenia povinnej vojenskej služby, red.: M. Minár, 26.1.2021.  

 
   

8. ZAHRANIČNÉ AKTIVITY 
  

a) zahraničné cesty: medzinárodné vedecké konferencie a iné aktivity 

 

Francúzka republika, Paríž – Meudon a mesto Darney, 30.6. až 1.7.2021, (1 osoba x 2 dni, 

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.), plánovaná ZSC, účasť na pietnej ceremónii              

pri pamätníku čs. légií v Darney a otvorení expozície venovanej generálovi Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi v Paríži – Meudone. 

 

Helénska republika, Atény, 28.8. – 4.9.2021, (2 osoby x 8 dní, plk. Mgr. Miloslav 

Čaplovič, PhD., Mgr. Matej Medvecký, PhD.), plánovaná ZSC, aktívna účasť na  46. 

svetovom kongrese vojenských historikov (CIHM-ICMH), Atény. 

 

Spolková Republika Rakúsko, Viedeň,  27. – 29.9.2021 (1 osoba x 3 dni: doc. PhDr. 

Vladimír Segeš, PhD.), plánovaná ZPC – aktívna účasť na konferencii Sieger und 

Besiegte: Ruhe und Unruhe im Osten Europas nach dem Ersten Weltkrieg, Viedeň. 
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Česká republika, Brno,  14. – 15.10.2021 (1 osoba x 2 dni: doc. PhDr. Vladimír Segeš, 

PhD.), neplánovaná ZPC – aktívna účasť na konferencii „Protištátne trestné činy včera 

a dnes“ v Brne. 

 

Česká republika, Praha, 30.11. – 1.12.2021 (2 osoby x 2 dni: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, 

František Pálka), plánovaná ZPC – aktívna účasť na slávnostnom odovzdaní ceny 

„Morálna autorita arm. gen. v.v. Emila Bočka“ v  Prahe. 

 

–  ďalšie plánované zahraničné cesty neboli realizované z dôvodu pandémie koronavírusu 

spôsobujúceho ochorenie COVID-19. 

 

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

 

Spolková Republika Rakúsko, Viedeň,  20. – 24.9.2021 (1 osoba x 5 dní: Mgr. Peter 

Chorvát, PhD.), plánovaná ZPC – štúdium slovacikálnych militárií v Kriegsarchive 

Viedeň. 

 
Česká republika, Praha, 4. – 8.10.2021 (1 osoba x 5 dní: PhDr. Igor Baka PhD.), plánovaná 

ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií vo VHA Praha a Masarykovom archíve v  

Prahe. 

 

Česká republika, Praha, 1. – 5.11.2021 (3 osoby x 5 dní: PhDr. Igor Baka, PhD., Mgr. 

Matej Medvecký, PhD., Mgr. Jana Zaťková, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum 

slovacikálnych militárií v Masarykovom archíve v  Prahe, VÚA - VHA Praha a Národnom 

archíve Praha. 

 

 

9. ARCHÍVNA ČINNOSŤ 
 

 Základnou činnosťou, ktorú v roku 2021 zabezpečovali odborní pracovníci 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 MO SR. Odborní pracovníci VHA                  

v tejto súvislosti vyriešili 455 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, resp. 

rozhodnutí o ich vyradení. Na základe vyraďovacieho konania prevzali dokumenty od         

7 registratúr rezortu  v rozsahu 199 škatúľ. Na základe žiadostí vybavili spolu 1495 podaní 

od domácich a zahraničných žiadateľov. Zároveň poskytli služby 73 bádateľom počas 200 

návštev, pričom im predložili 524 archívnych škatúľ a 2324 inventárnych jednotiek. 

Vzhľadom na opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 bola bádateľňa archívu 

pre verejnosť časť roka 2021 zatvorená. E-bádateľňa VHA zaznamenala v sledovanom 

období 5594 návštev bádateľov zo 48 krajín celého sveta, ktorí si preštudovali 49 927 

archívnych dokumentov. Na e-bádateľni VHA sme zaznamenali nárast počtu 

preštudovaných archívnych dokumentov o viac ako 22 % oproti rovnakému obdobiu  roka 

2020. 

        Odborní pracovníci VHA plnili aj úlohy spojené s udržateľnosťou projektu 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva, spolufinancovaného prostredníctvom Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti. Dovedna bolo k 31. decembru 2021 

zdigitalizovaných  a verejnosti sprístupnených 30 276 digitálnych objektov dokumentov 

(viac ako 300 000 strán archívnych dokumentov) z určených archívnych  fondov a zbierok. 

 

9.1 Vedecko-výskumná činnosť – archívne spracovávanie vybraných archívnych 

fondov a zbierok 
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A. hlavné vedecké projekty riešené v roku 2021 

1. „Databáza padlých vojakov z 1. svetovej vojny (1914 – 1918) 

Kód vedeckého projektu :  II/1/21-23 

Termín plnenia:   január 2021 – december 2023 

Vedúci:    Mgr. Peter Kralčák, PhD. 

Riešitelia:     PhDr. Milena Balcová, PhDr. Andrea Desille,  

                         PhDr. Katarína Mináriková, Ing. Milan Ondruš,  

                         Mgr. Viktor Gabáni, Mgr. Darina Jurčová-Glinová,  

                         Jana Farkašová 

Plánovaný výstup:    elektronická databáza (vydanie VHÚ 2024). 

 

Hodnotenie za rok 2021: 

Vedecký projekt „Databáza padlých vojakov z obdobia 1. svetovej vojny (1914 – 

1918)“ predpokladá prepisovanie 267 vojenských matrík uložených vo VHA podľa vopred 

danej štruktúry. Vyžaduje od riešiteľov okrem poznania základných historických reálií aj 

jazykové znalosti, pretože matriky sú písané v rôznych jazykoch (slovenský, český, 

maďarský, nemecký).  Výstupom bude databáza padlých s ambíciou vytvorenia online 

databázy s možnosťou fulltextového vyhľadávania podľa zadaných parametrov. Online 

databáza bude k dispozícii verejnosti na stránke www.vhu.sk. Na jeseň 2020 sa začalo        

s pilotným prepisovaním matrík, aby bolo možné presne stanoviť metodiku a celkovú 

štruktúru a obsah projektu. V roku 2021 bolo spracovaných 19 matrík. Dovedna je k         

31. decembru 2021 spracovaných 28 matrík s 18 787 menami  (Kralčák 881, Balcová         

2 600, Mináriková 3 297, Gabáni 387, Ondruš 2 416, Desille 3 072, Jurčová-Glinová           

3 354, Farkašová 2 780). 

 

B. Hlavné výskumné úlohy riešené v roku 2021 (archívnictvo) 

1. „Ministerstvo 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 2021: 

Vzhľadom na plnenie iných pracovných úloh, hlavne zabezpečovanie časovo                    

aj obsahovo najnáročnejšej agendy VHA, na uvedenej výskumnej úlohe nepracovala. 

 

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

Výskumná úloha  

Termín plnenia:   január 2018 – december 2023 

Riešitelia:  Mgr.   Mgr. V. Gabáni  

Plánovaný výstup:    inventár I. (vydanie 2021). 

 

 

Hodnotenie za rok 2021: 
Mgr. V. Gabáni ukončil spracovanie archívneho fondu roku „Inventár v rozsahu 147 strán 

bol vydaný. 

 

3. „Vysoká vojenská technická škola SNP Košice“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia:   január 2020 – december 2021 
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Riešitelia:     Ing. M.  Ondruš  

Plánovaný výstup:    inventár (vydanie VHÚ 2021). 

 

Hodnotenie za rok 2021: 
V súlade s plánom Ing. M. Ondruš ukončil spracovanie archívneho fondu. 

„Inventár“ v rozsahu 48 strán bol vydaný. 

 

4. „Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia:   marec 2019 – december 2020 

Riešitelia:     PhDr. K. Mináriková   

Plánovaný výstup:    inventár (vydanie VHÚ 2021). 

 

Hodnotenie za rok 2021: 

PhDr. K. Mináriková ukončila spracovanie archívneho fondu. „Inventár“ v rozsahu 

129 strán bol vydaný.  

 

5. „Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave 1921 – 1936“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia:   marec 2020 –  december 2022 

Riešitelia:     PhDr. K. Mináriková   

Plánovaný výstup:    inventár (vydanie VHÚ 2022). 

 

Hodnotenie za rok 2021: 

PhDr. K. Mináriková spracovala 43 škatúľ archívneho fondu a napísala 120 

rukopisných strán. Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu. 

 

6. „Krajinské vojenské veliteľstvo Bratislava 1939“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2019 – december 2024 

Riešitelia:  Mgr. P. Kralčák, PhD.  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2024). 

 

Hodnotenie za rok 2021: 

   Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu. 

  

 Poznámka: V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu Covid -19 VHÚ 

umožnil zamestnancom vykonávať prácu z domácnosti. Z tohto dôvodu bolo spracovávanie 

archívnych fondov obmedzené. Vedecko-výskumní pracovníci okrem základných úloh 

archívu pracovali hlavne na vedeckom projekte Databáza padlých vojakov z obdobia 1. 

svetovej vojny (1914 – 1918). 

 

Archívne služby žiadateľom z rezortu obrany SR a z radov civilnej verejnosti 

 

Správne úkony pre fyzické a právnické osoby: 

 – Mgr. P. Kralčák, PhD. spracoval písomné odpovede na  49 žiadostí,  

        – PhDr. M. Balcová spracovala písomné odpovede na 247  žiadostí,  

       – Ing. M. Ondruš spracoval písomné odpovede na 52 žiadostí,   

       – PhDr. A. Desille spracovala písomné odpovede na 60 žiadostí,  

       – Mgr. D. Jurčová-Glinová spracovala písomné odpovede na 166 žiadostí, 

       – PhDr. K. Mináriková spracovala písomné odpovede na 2 žiadostí,   

       – do VA-CR Trnava bolo postúpených 11 písomných žiadostí, 
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– vyraďovacie konanie: 455 vybavených žiadostí (Mgr. V. Gabáni).  

– žiadosti na e-bádateľni – 62 vybavených žiadostí (z. J. Farkašová)   

               Elektronickou poštou bolo vybavených 391 žiadostí.  

 

Prevažná časť pracovnej agendy VHA, okrem vyraďovacieho konania,                            

sa v hodnotenom období týkala výpisov z kmeňových listov vojakov a poddôstojníkov. 

 

 • VHÚ-VHA – 9/2021  -  28. januára 2021  -  Ponitrianske múzeum, Nitra 

 Žiadosť o dohľadanie dokumentácie k stíhaciemu bombardéru JAK 9T 

 • VHÚ-VHA – 23/2021  -  22. marca 2021  - Ústav pamäti národa, Bratislava 

 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti –  Štefan Šiškovič, narodený 15.6.1920 

 • VHÚ-VHA – 28/2021  -  7. apríla 2021  - Ústav pamäti národa, Bratislava 

 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti –  Pavol Valenta, narodený 27.7.1914 

 • VHÚ-VHA – 37/2021  -  3. júna 2021  - Okresný súd Košice I. 

 Návrh obnovy konania Žiadosť o poskytnutie súčinnosti  –  Michal Semanco, 

 narodený 12.5.1904 

 • VHÚ-VHA – 49/2021  -  16. júla 2021  - Okresný súd, Bratislava I. 

 Trestný spis obžalovaného  -  Jozef Ivan, narodený 28.12.1981 

 • VHÚ-VHA – 61/2021  -  8. novembra 2021  - Ústav pamäti národa, Bratislava 

 Priebeh PTP  –  Vojtech Zeman, narodený 28. marca 1930 

 • VHÚ-VHA – 64/2021  -  16. novembra 2021  - Ústav pamäti národa, Bratislava 

 Zaslanie súdneho rozhodnutia vojenského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 59/80 – 

 Vladimír Halabica, narodený 24. októbra 1952 

 • VHÚ-VHA – 70/2021  -  7. decembra 2021  - Ústav pamäti národa, Bratislava 

 Priznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja – Anton Tomeček, 

 narodený 8. júna 1912, sig. 53/36-1/7/274 

 • VHÚ-VHA – 71/2021  -  7. decembra 2021  - Ústav pamäti národa, Bratislava 

 Priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja – Ján Kozák, narodený 

 8. novembra 1895, sig. 55-21-3/67 

 • VHÚ-VHA – 73/2021  -  29. decembra 2021  - Ústav pamäti národa, Bratislava 

 Priznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja – Andrej Haťapka, 

 narodený 24. februára 1903, sig. 53/39-2/916. 

 

9.2 Poskytovanie archívnych služieb verejnosti 

 

Konzultácie a obsluha v bádateľni 
– počet návštev v bádateľni              200 

–   počet bádateľov (nárast fyzických osôb)                                73  

–   počet predložených archívnych škatúľ        524                  

       –   počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek    2 324                

 

Špeciálne zbierky 

 počet návštev v špeciálnych zbierkach             13 

 počet bádateľov (fyzických osôb)                                 13 

 

E-bádateľňa VHA 

 počet návštev (relácií)       5 594 

 počet bádateľov (používateľov)       5 554   

 počet preštudovaných archívnych dokumentov                       49 927 

  

        Poznámka: Vzhľadom na opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19 bola 

bádateľňa archívu pre verejnosť časť roka 2021 zatvorená. Na e-bádateľni sme 
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zaznamenali nárast počtu preštudovaných archívnych dokumentov návštev o viac ako 22 % 

oproti porovnávanému obdobiu minulého roka. 

  

        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. Stránku navštívili bádatelia zo 48 krajín celého sveta. 

(Okrem bádateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Spolkovej republiky 

Nemecka, Francúzska, USA, Veľkej Británie, Srbska evidujeme bádateľov aj z krajín, ako 

Japonsko, Austrália, Guatemala, Paraquay, Filipíny a pod.).  

 

      Výber, vyhotovovanie a popis  fotografií pre potreby odborných pracovníkov 

OVHV, vojenské  zložky, spoločenské organizácie  spracovala J. Farkašová. 

  

       Skeny: 13 050  (z toho platená služba 48 ks) 

 

        PhDr. A. Desille vyhľadala  362 ks osobných spisov vojakov a poddôstojníkov        

a spätne založila 344 ks osobných spisov a  vyhľadala 21 ks vojenských predpisov a spätne 

založila 21 ks vojenských predpisov. 

        Za účelom vybavovania správnej agendy VHA Mgr. D. Jurčová-Glinová vyhľadala 

108 ks osobných spisov vojakov a poddôstojníkov a spätne založila 126 ks osobných 

spisov vojakov a poddôstojníkov. 

 Za účelom vybavovania správnej agendy VHA PhDr. M. Balcová vyhľadala 72 ks 

osobných spisov vojakov a poddôstojníkov a spätne založila 3 ks osobných spisov vojakov 

a poddôstojníkov. 

    

 VHA v roku 2021 poskytol občanom a inštitúciám platené služby v celkovej 

výške 479,50 €.   
 

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. Vedúca referentka badateľne 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 

 

 Počas roka 2021 bolo spracovaných 455 odborných posudkov k návrhom                

na vyradenie registratúrnych záznamov a rozhodnutí o vyradení registratúrnych záznamov. 

Zároveň bolo telefonicky vykonaných stovky metodických usmernení súvisiacich                 

so spracovaním návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov (hlavne Ing.  Milan  

Ondruš,  prípadne Mgr. Viktor Gabáni, Mgr. Peter Kralčák, PhD.). Vedecko-výskumní 

pracovníci VHA Ing. Milan Ondruš a Mgr. Viktor Gabáni v roku 2021 nevykonávali 

lektorskú činnosť a taktiež odbornú pomoc na pracoviskách administratívnej bezpečnosti v 

oblasti vyraďovania registratúrnych záznamov z dôvodu nariadených opatrení na 

elimináciu šírenia COVID-19. 
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9.5 Digitalizácia archívnych dokumentov – udržateľnosť projektu ,,Digitalizácia 

kultúrneho dedičstva VHÚ“ v rámci Operačného programu Európskej únie 

Informatizácia spoločnosti. 

 

 J. Farkašová a J. Vavrinčíková digitalizovali archívne dokumenty a  zbierky                 

v súvislosti s udržateľnosťou projektu „Digitalizácia  kultúrneho  dedičstva VHÚ“ v rámci 

Operačného programu Európskej únie Informatizácia spoločnosti. Odborní referenti 

digitalizačného pracoviska digitalizujú priebežne aj kmeňové doklady vojakov                        

a poddôstojníkov rôznych ročníkov narodenia, ktoré boli použité v bežnej agende a tým 

vytvárajú ďalšiu zbierku zdigitalizovaných archívnych dokumentov. Okrem toho skenujú 

vybrané archívne dokumenty a fotografie pre potreby vedecko-výskumnej                                 

a publikačnej činnosti zamestnancov VHÚ. V priebehu roka 2021 naskenovali spolu          

22 745 strán archívnych dokumentov a fotografií. Skeny kmeňových dokladov vojakov  

slúžia pre potreby VHA. 

 Dovedna bolo k 31. decembru 2021 zdigitalizovaných a verejnosti sprístupnených 

30 276 digitálnych objektov dokumentov (viac ako 300 000 strán archívnych dokumentov) 

z  určených archívnych  fondov a zbierok. 

 

Tabuľka: Výkon vybraných odborných činností VHA od 01. 01. 2021 – 31.12.2021 

 

Výkon vybraných odborných činností VHA Počet 

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ) 76 

Vypracované inventáre a katalógy 

(počet titulov/počet strán) 

4/443 

 

Počet návštev v bádateľni / špeciálne zbierky 200/13 

Počet vybavených žiadostí 1495 

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek 524/2324 

 

 

10. MÚZEJNÁ ČINNOSŤ 

Zamestnanci VHM, ktoré v rámci svojej pôsobnosti plní funkciu ústredného 

vojenského múzea, naďalej pokračovali v zhromažďovaní, odbornom spracúvaní                 

a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské 

dejiny Slovenska. V rámci odbornej ochrany ošetrili 1 607 ks múzejných predmetov. 

Okrem toho prekonzervovali 85 ks zbierkových predmetov a čiastočne zreštaurovali 23 ks 

zbierkových predmetov, a to aj vďaka čiastočnej, ale výdatnej pomoci príslušníkov OS SR. 

Základné ošetrenie bolo vykonané na zbierkových predmetoch zaradených do zbierky 

automobilová technika, tanková, delostrelecká a letecká technika. Zo zbierky Letecká 

technika boli na základe zmluvy o dielo č. VHÚ-79-5/2021 odovzdané na čiastočnú 

renováciu a odborné ošetrenie do Leteckých opravovní Trenčín, a. s. 4 zbierkové predmety 

(stíhacie lietadlá MiG-15 a MiG-19, vlečné prúdové lietadlo L-39V Albatros a ťažký 

vrtuľník Mi-8 PPA). Ku dňu 31. decembra 2021 boli renovačné práce na určených                     

4 kusoch zbierkových predmetov z múzejnej zbierky č. VII - Letecká technika úspešne 

ukončené.  

V Mo Piešťany VHM bolo vykonané základné ošetrenie zbierkových predmetov –

bojových zástav, automatických zbraní, výstrojného materiálu, streliva, zdravotného 

materiálu a rôzneho múzejného materiálu. Konzervátori Mo Piešťany VHM a príslušníci 

13. mechanizovaného práporu z Levíc obnovili povrchový náter a kompletizáciou 

zbierkových predmetov – vyslobodzovací tank VT-34, trenažér riadiaci stredný T-55 C2, 

terénny automobil UAZ 452D (svetlomet APP-90P) a vozík motorový nákladný Multicar 
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M22. V rámci zbierky Výstrojný materiál obnovili povrchový náter troch kontajnerov ISO 

1C zo zostavy Poľnej mechanizovanej práčovne PMP-79.  

Vo Mo Svidník VHM príslušníci VÚ z Trebišova, Prešova, Nitry a Zvolena 

v spolupráci s konzervátormi vyhotovili nový ochranný konzervačný náter na šestici 

veľkorozmerných zbierkových predmetov: 152-mm húfnica vzor 18/47; obrnený 

transportér OT-810 v Parku bojovej techniky vo Svidníku; 152-mm sovietska kanónová 

húfnica vzor 37; 45-mm sovietsky protitankový kanón vzor 37; 76-mm sovietsky divízny 

kanón vzor 42 a nemecký obrnený transportér Sd.Kfz. 250/1 na Vyhliadkovej veže na 

Dukle. Pod odborným vedením našich múzejníkov bolo tiež ošetrených množstvo 

zbierkových predmetov prezentovaných v modernej Centrálnej expozícii VHM Mo 

Svidník, resp. uložených v jeho depozitných priestoroch. Čiastočnou renováciou prešlo aj 

sovietske dopravné lietadlo Lisunov Li-2 umiestnené v Parku bojovej techniky vo 

Svidníku, na ktorom boli provizórne plechové kryty okenných priestorov kompletne 

nahradené novým presklením. Nový ochranný konzervačný náter bol vyhotovený aj na 

piatich stredných tankoch T-34/85 tankovej roty v útoku v Údolí smrti. Ochrana ďalších 

zbierkových predmetov bola v hodnotenom období vykonávaná formou základného 

ošetrenia (dofukovanie pneumatík, umytie všetkých povrchov vysokotlakovým čističom, 

konzervácia konzervačnými olejmi, gumové a plastové časti boli ošetrené glycerínovými 

prípravkami, v prípade leteckej techniky boli revitalizované tlmiče na všetkých 

podvozkových nohách). 

Veľkorozmerné zbierkové predmety sú v prevažnej väčšine umiestnené                    

v depozitároch a  expozícii na voľných plochách, nechránených proti vplyvom počasia.        

V hodnotenom období prešli viaceré objekty v rámci investičnej výstavby a RaŠÚ 

rozsiahlymi zmenami, ktoré prispeli k požadovanej kvalitatívnej zmene ich technického 

stavu. 

Oblasť ochrany zbierkových predmetov VHM sa darí systémovo riešiť aj vďaka 

postupnému napĺňaniu cieľov a prostriedkov prijatých v roku 2019 na 8. a 9. rokovaní 

kolégia ministra obrany SR vo veci Koncepcie rozvoja rozpočtovej organizácie VHÚ na 

roky 2020 – 2030 (ďalej len „koncepcia“). Realizáciou opatrení tvoriacich obsah 

koncepcie sa výrazným spôsobom skvalitnia podmienky pre odbornú správu zbierkových 

predmetov (výstavba prístreškov a výstavnej haly vo VHM Piešťany; zvýšenie limitov 

ľudských zdrojov, s dôrazom na postupne navýšenie počtu odborného personálu VHM       

v rokoch 2022 – 2030 – nárast o 11 zamestnancov). 

 

 V priebehu roka 2021 bola vo VHM Piešťany vykonaná komplexná odborná 

revízia zbierkového fondu, a to formou odborných čiastkových i mimoriadnych odborných 

revízií jednotlivých zbierok, ktoré boli vykonané v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) bod 2 a § 

11 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona 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 znení zákona č. 505/2021 Z. 

z., 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. Celkovo bolo zrevidovaných 19 

117 zbierkových predmetov z 22 zbierok VHM Piešťany. V VHM Mo Piešťany bolo 

fyzicky zrevidovaných 9342 zbierkových predmetov a v Mo Svidník  9 775 zbierkových 

predmetov. 

Komisie na základe spracovaných podkladov jednotlivých správcov zbierok 

položili dôraz na fyzickú kontrolu jednotlivých zbierkových predmetov, na porovnávanie 

zbierkových predmetov z ich evidenčnými záznamami a potrebu ich odborného ošetrenia. 

Ďalším predmetom činnosti bola kontrola zabezpečenia ochrany,  spôsobu uloženia a miera 

katalogizácie zbierkových predmetov. Komisie fyzicky skontrolovali skutočný stav 

zbierkových predmetov uložených v depozitároch a expozíciách VHM Mo Piešťany a Mo 
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Svidník. Uvedený stav bol porovnaný so stavom predmetov zapísaným v odbornej 

múzejnej evidencii (nadobúdacie doklady, knihy prírastkov, katalogizačné lístky                 

s príslušnou fotodokumentáciou). Múzejná evidencia je vedená v oboch múzejných 

oddeleniach jednotne a je vykonávaná v zmysle Smernice VHÚ o odbornej správe a vedení 

fondov VHM Piešťany č. VHÚ-246/2018 zo dňa 20. apríla 2018. Všetky depozitáre           

vo VHM Piešťany a Mo Svidník sú vybavené príslušným skladovým vybavením (regály, 

skrine a pod.). V depozitároch sú umiestnené teplomery a vlhkomery a príslušná múzejná 

dokumentácia (Kniha vstupu, Kniha príjmu a výdaja zbierkových predmetov, Kniha 

kontrol, Zoznam zbierkových predmetov v depozitári, Zoznam predmetov z pomocných 

zbierok z Pomocného fondu a Fondu materiálu na ďalšie využitie). Komisie v rámci 

vykonávaných kontrol nezistili poškodenie alebo znehodnotenie zbierkových predmetov, 

skonštatovali, že starostlivosť o zbierkové predmety je na požadovanej úrovni, depozitáre 

sú kontrolované príslušnými správcami zbierok, pričom je uskutočňovaná aj ich odborná 

ochrana prostredníctvom vykonávania základnej konzervácie a základného ošetrovania. 

Rovnako je zabezpečovaná aj dostatočná všestranná ochrana výstavných a depozitárnych 

priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú zbierkové predmety a predmety kultúrnej hodnoty 

umiestnené. 

Dňa 22. augusta 2021 sa otvorili brány piateho, posledného kultúrno-spoločenského 

podujatia LetoFest 2021. MO SR a OS SR pripravili pre verejnosť bohatý program na pôde 

VHM Piešťany. V areáli múzea si stovky návštevníkov  mohli vychutnať okrem hudby 

rôznych štýlov a žánrov aj prezentáciu OS SR formou statických ukážok vojenskej 

techniky, výstroja a výzbroje vrátane preletov lietadiel L-410 UVP, L-39 Albatros CM a 

vystúpení Čestnej stráže OS SR. 

VHM Piešťany sprístupnilo pre návštevníkov novú stálu expozíciu „Slováci                     

v rovnošatách 1848 – 2020“. Expozíciu dobových zbierkových predmetov výstroja 

vojakov dňa 7. mája 2021 slávnostne otvorili minister obrany SR Jaroslav Naď spolu                      

so štátnym tajomníkom rezortu Mariánom Majerom, náčelníkom Generálneho štábu OS 

SR gen. Danielom Zmekom a riaditeľom VHÚ plk. Miloslavom Čaplovičom. Panelová 

časť expozície, rozdelená do 15 celkov, mapuje vojenskú minulosť Slovenska od prvého 

ozbrojeného vystúpenia Slovákov v pamätnej revolúcii meruôsmych rokov až do 

súčasnosti. Hlavná časť približuje prostredníctvom vyše 300 vystavených zbierkových 

predmetov výstroj vojakov „v zrkadle času.“ Malorozmerné zbierkové predmety, ktoré 

pochádzajú zo zbierok múzejných oddelení v Piešťanoch a vo Svidníku, ktoré boli doteraz 

uložené v depozitároch, sú prezentované v 15 chronologicky zoradených, moderných 

modulárnych osvetlených vitrínach, vždy s figurínou zastupujúcou príslušné obdobie 

vojenskej minulosti Slovenska. Expozíciu dopĺňa aj 10 stolových vitrín, v ktorej sú 

zastúpené prevažne drobné militárie a predmety bežnej potreby vojakov pochádzajúcich       

z územia dnešného Slovenska, a to v rôznych historických obdobiach. Sú tematicky 

členené a chronologicky zoradené. Expozíciu obohacujú aj ďalšie zaujímavé predmety 

kultúrnej hodnoty pochádzajúce zo súkromných zbierok milovníkov faleristiky, teda 

nadšencov vojenských vyznamenaní a rádov.  

V rámci udržateľnosti projektu Centrum výskumu zbierkových predmetov (ďalej 

len „CVZP“) VHÚ bolo doplnených na prezentovanie 30 zbierkových predmetov do e-

bádateľne VHM a informačných kioskov umiestnených v expozíciách VHM (Piešťany 

a Svidník). 

 

 

 

 

 

10.1 Komisia na tvorbu zbierok: 
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 Komisiu na tvorbu zbierok VHM („KTZ“) v roku 2021 tvorilo 14 členov.               

V priebehu roka 2021 zasadala desaťkrát. Spolu bolo predložených 292 návrhových                       

a 11 dokumentačných listov (VHM Mo Piešťany predložilo 198 návrhových listov                           

a 11 dokumentačných listov; VHM Mo Svidník 94 návrhových listov).  

 

 VHM Mo Piešťany predložilo 14 návrhových listov na zaradenie 88 ks predmetov 

do Pomocného fondu. VHM Mo Svidník predložilo 1 návrhový list na zaradenie 1 ks 

predmetu do Pomocného fondu. Okrem pomocného fondu boli za VHM Mo Piešťany 

predložené 4 návrhové listy na zaradenie 38 ks predmetov do Materiálu na ďalšie využitie. 

 

VHM Mo  Piešťany 209 ks v hodnote 47 368,00 € 

 

- do zbierky číslo I – Chladné zbrane      1 ks v hodnote 700,00 € 

- do zbierky číslo II – Pištole a revolvery         15 ks v hodnote     6 100,00 € 

- do zbierky číslo III – Pušky a karabíny            3 ks v hodnote     1 250,00 € 

- do zbierky číslo IV – Automatické zbrane    51 ks v hodnote   23 700,00 € 

- do zbierky číslo V – Delostrelecký materiál    1 ks v hodnote     8 300,00 € 

- do zbierky číslo VI – Tanky a obrnená tech.    4 ks v hodnote   20 730,00 € 

- do zbierky číslo IX – Strelivo a náloživo    6 ks v hodnote  300,00 € 

- do zbierky číslo X – Spojovací materiál  11 ks v hodnote  325,00 € 

- do zbierky číslo XI – Chemický materiál       16 ks v hodnote  950,00 € 

- do zbierky číslo X – Ženijný materiál              4 ks v hodnote  145,00 € 

- do zbierky číslo XII – Automobilová tech.      1 ks v hodnote      2 000,00 € 

- do zbierky číslo XIV – Výstrojný materiál    44 ks v hodnote      1 663,00 € 

- do zbierky číslo XV – Rady, vyzn., medaily  28 ks v hodnote      1 950,00 € 

- do zbierky číslo XVIII – Proviantný materiál  4 ks v hodnote           75,00 € 

- do zbierky číslo XIX – Rôzny múzejný mat.    4 ks v hodnote   235,00 € 

- do zbierky číslo XX – Optický materiál  14 ks v hodnote   305,00 € 

- do zbierky číslo XXI – Zdravotnícky mat.    2 ks v hodnote     20,00 € 

- do zbierky číslo XXII – Písomnosti      5 ks v hodnote     50,00 € 

 

VHM Mo Svidník 94 ks v hodnote 9 197,00 € 

- do zbierky číslo XIV – Výstrojný materiál 89 ks v hodnote  9 147,00 €, 

- do zbierky číslo XV – Rady, vyzn., medaily 5 ks v hodnote 50,00 €. 

 

Použité prírastkové čísla za rok 2021: v VHM Mo Piešťany 2021/00001 P – 2021/00209 P 

a v VHM Mo Svidník 2021/00001 S – 2021/00094 S. 

 

Počet zapísaných ZP vo VHM Mo Piešťany v roku 2021 209 ks v celkovej hodnote           

47 368,00 € 

z toho: prevodom    86 ks   v hodnote  41 845,00 € 

 darom  111 ks   v hodnote    3 703,00 € 

 výskumom    11 ks   v hodnote    1 650,00 € 

 nákupom      1 ks   v hodnote       170,00 € 

 

Počet zapísaných ZP v VHM Mo Svidník v roku 2021 94 ks v hodnote 9 197,00 €  

z toho: darom     1 ks   v hodnote         50,00 €        

kúpou               93 ks   v hodnote    9 147,00 € 

 

 

Počet zaevidovaných predmetov v registračnej knihe vo VHM Mo Piešťany      232 ks 

z toho: darom                 156 ks 
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 prevodom                           34 ks 

 výskumom                           42 ks 

z toho: počet zbierkových predmetov                      93 ks 

 počet predmetov vo fonde materiál na ďalšie využitie (MDV)                         35 ks 

 počet predmetov v pomocnom fonde (PF)                  85 ks  

 počet predmetov zaradených do príručnej knižnice                    14 ks 

 počet nespracovaných predmetov                                              5 ks 

 

Počet zaevidovaných predmetov v registračnej knihe VHM Mo Svidník                 1 ks 

z toho: darom                                                                                                                     1 ks 

z toho: počet zbierkových predmetov                                                                     1 ks 

 

10.2 Správa o výpožičných, nájomných a darovacích zmluvách 

 

 VHM má uzavretých 59 platných výpožičných zmlúv, z toho 23 s VÚ,                           

14 s rôznymi organizáciami a 22 s obcami, resp. mestami.  

 V roku 2021 boli uzatvorených 10 výpožičných zmlúv, 5 s OS SR, 2 s obcami                  

a 3 s organizáciami. V rámci kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola                                       

u 27 vypožičiavateľov, kde bolo konštatované, 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. 

 

Tab.: Výkon odbornej správy zbierkových predmetov od 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Výkon odbornej správy zbierkových predmetov   Počet 

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov – kusov 20 290 

Celkový počet prírastkových čísiel 19 424 

VHM Mo Piešťany  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov  – kusov 9 649 

Celkový počet prírastkových čísiel 9 649 

VHM Mo Svidník  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov – kusov 10 547 

Celkový počet prírastkových čísiel 9 681 

Nadobudnuté zbierkové predmety v roku 2021 dovedna VHM 303 

VHM Mo  Piešťany 209 

VHM Mo Svidník 94 

Chronologická evidencia – 1. stupeň v roku 2021 303 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 1.stupeň 17419 

VHM Mo Piešťany 9 649 

VHM Mo Svidník 7 770 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 2.stupeň 10 078 

VHM Mo Piešťany 9 384 

VHM Mo Svidník 694 

Vyradenie múzejných predmetov v  roku 2021 0 

Ošetrovanie zbierkových predmetov spolu: 1 715 

Základné ošetrenie  

VHM Mo Piešťany 

VHM Mo Svidník 

 

828 

779 

Konzervácia  

VHM Mo Piešťany 

VHM Mo Svidník 

 

48 

37 
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Čiastočné reštaurovanie 

VHM Mo Piešťany 

VHM Mo Svidník 

 

11 

12 

Kompletné reštaurovanie 

VHM Mo Piešťany 

VHM Mo Svidník 

 

0 

0 

 

Návštevnosť expozícií / výstav VHM za obdobie od 1. 1. 2021 – 30. 12. 2021 

 

 

EXPOZÍCIE : 

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

– expozícia VHM Mo Svidník „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945", 

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

 

 

11.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2021 
 

Prijatím Koncepcie rozvoja VHÚ kolégiom ministra obrany SR dňa 12. septembra 

2019 sa vytvorili predpoklady pre kvalitatívny posun rozvoja slovenskej vojenskej 

historickej vedy, vojenského archívnictva, vojenského múzejníctva, odbornej správy 

majetku štátu, s osobitným dôrazom na ochranu národných kultúrnych pamiatok. Zároveň 

sa vytvoril predpoklad pre zabezpečenie kvalitnejších pracovných podmienok                             

pre zamestnancov VHÚ, ktorí sa aktívne podieľajú na zvyšovaní historického povedomia 

nielen zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR, ale aj širokej verejnosti.                             

Jej realizáciou sa skvalitnili podmienky pre odbornú prácu vojenských historikov, 

vojenských archivárov a múzejných pracovníkov, ktorí sú výsledkami svojej práce 

nápomocní pri úsilí rezortu MO SR zameranom na zvyšovanie jeho dôveryhodnosti                       

a pozitívnej prezentácii doma aj v zahraničí.  

 

Realizáciou opatrení tvoriacich obsah Koncepcie rozvoja VHÚ zameraných                      

na ďalšie skvalitňovanie odbornej ochrany archívnych dokumentov a zbierkových  

predmetov sa v roku 2021 zlepšili podmienky pre ich odbornú správu. Zároveň sa vytvorili 

podmienky pre ďalšie skvalitňovanie služieb pri rôznych formách sprístupňovania 

archívnych dokumentov a zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva                    

a vojenské dejiny Slovenska v prospech odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti všetkých 

vekových skupín.     

  
 

12. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV VHÚ       
 

Rezort MO SR – ústredný orgán štátnej správy MO SR: rozvoj vojenskej historickej 

vedy, rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vojenskej historickej vedy, vojenského 

archívnictva a múzejníctva; odborná ochrana a využívanie národného kultúrneho 

dedičstva; expertízy, vojenskohistorické analýzy, odborné stanoviská a podkladové 

materiály, návrhy rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam, na zapožičanie 

bojových zástav VÚ a vojenským zväzkom, na zapožičanie historických názvov a čestných 

Pracoviská VHM Počet  návštevníkov 

Expozícia VHM Piešťany 6 712 

Expozícia VHM Mo Svidník 11 290  

Vyhliadková veža Dukla, od 1.7. do 15.10.2021 2 975 

Spolu 20 977 
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názvov VÚ a vojenským zväzkom,  návrhy rozkazov ministra obrany na priznanie znakov 

VÚ, školám, ústavom a zariadeniam rezortu MO SR, návrhy príhovorov a prejavov 

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

 

OS 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. 

 


