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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 
Názov organizácie:    Vojenský historický ústav  
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Rezort:                 Ministerstvo obrany SR 
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Riaditeľ odboru VHV                  

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

 

Riaditeľ VHM:                           mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK 

                                                                                                                                                         

 

Riaditeľ VHA:              Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.  

 

Vedúca skupiny finančného a                         

personálneho zabezpečenia VHÚ:                Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ  

                                                                        

 

Vedúci oddelenia logistického   

zabezpečenia a služieb VHÚ:                         Ing. Štefan KUKUMBERG 

 

 

 

 
www.vhu.sk 

 

 

http://www.vhu.sk/


 2 

KONTAKTNÉ ADRESY, 

 TELEFONICKÉ A FAXOVÉ SPOJENIE 

 
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV („VHÚ“)   

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

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

vhu@vhu.sk 

 

ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ („OVHV VHÚ“) 

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

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

ovhv@vhu.sk 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV („VHA“) 

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

tel./fax./02/48207720                                             

vha@vhu.sk 
 

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM („VHM Piešťany“)                             

Orviská cesta, LDS F-6  

921 01 Piešťany 

tel./033/7913804 ,fax 033/7913854 

vhmpiestany@vhu.sk 

 

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

Bardejovská 14 

089 01 Svidník 

tel. 054/7521398 

vhmsvidnik@vhu.sk 
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Vojenský historický ústav bol zriadený rozkazom ministra obrany SR (RMO) č. 27 

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

a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Zriaďovacou 

listinou č. 50 021/1997 a RMO č. 99/1997 bol s účinnosťou od 1. januára 1998 

transformovaný a zriadený ako štátna rozpočtová organizácia. 

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ 

 

 
 

 

* Riaditeľstvo VHÚ Bratislava: 

 

vedúci starší dôstojník - špecialista VHÚ 

dôstojníčka riaditeľstva VHÚ 

samostatný  referent - technik BOZP VHÚ 

odborný referent (VS) VHÚ 

Oddelenie logistického zabezpečenia a služieb VHÚ 

Skupina finančného a personálneho zabezpečenia VHÚ 

 

Dislokácia pracovísk VHÚ: 

 

Bratislava    

- riaditeľstvo VHÚ   

- Odbor vojenskohistorických výskumov 

- Vojenský historický archív 

 

Piešťany     

- Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie) 

 

Svidník       

- múzejné oddelenie Vojenského historického múzea 

 

 

 
Riaditeľ 

 VHÚ 

                             
 

Odbor  
vojensko-historických  

 výskumov  

 
Vojenský historický 

 archív 

 
Vojenské historické  

múzeum 

 
Riaditeľstvo 

                             

 
Múzejné oddelenie  

Piešťany 

 
Múzejné oddelenie 

Svidník 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ 

 

2.1 POSLANIE VHÚ 

 

A/ zabezpečovať rozvoj 

► slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou                       

a koncepciou rozvoja vojenskej vedy, 

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

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

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

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

predpisov, 

► vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a  galériách 

a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj o zmene zákona Slovenskej národnej rady              

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach 

vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii 

predmetov kultúrnej hodnoty, 

► špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom                        

č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách   

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

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

č. 38/2014 Z. z., 

► vojenskohistorických služieb, 

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

VHÚ v súlade so zákonom č. 238/2014 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

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

predpisov. 

 

B/ realizovať súčinnosť aktivít so zložkami MO SR pri zabezpečovaní 

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

v rezorte ministerstva obrany, 

● priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany 

ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej armády a ich 

spoločnom využívaní z 26. októbra 1995, 

● zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu 

dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch, 

● odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte ministerstva 

obrany, 

● spracovania návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam, ako aj                                                                    

činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR, 

● spracovania návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich 

s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi odboja 

a veteránmi), 

● spracovania návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi obrany SR, 

vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. realizovať ich priame 

vybavovanie, 

● spracovania odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja 

za oslobodenie, 

● vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky), 

● zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc), 
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● udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská), 

● tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy). 

 

2.2  PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY ODBORNÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VHÚ 

 

ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV 

 

         Špecializovaná zložka VHÚ pre vedecký výskum a spracovávanie dejín vojenstva 

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

slovenskej vojenskej historickej vedy a prezentáciu jej výsledkov na Slovensku 

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

akadémie vied, vysokými školami na Slovensku a medzinárodnej vedeckej spolupráce 

v oblasti vojenskej historickej vedy. 

 

Hlavné úlohy odboru: 

 

• zabezpečovať špecializovaný základný a aplikovaný vojenskohistorický výskum, 

• riešiť metodické a metodologické otázky slovenskej vojenskej historickej vedy, 

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

vedeckých statí, referátov, podkladov a expertíz, 

• popularizovať vojenské dejiny Slovenska odbornými článkami, prednáškovou činnosťou, 

besedami a rôznymi formami prezentácie v tlačových a elektronických médiách. 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV 

 

VHA je v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným štátnym archívom, začleneným 

do skupiny špecializovaných verejných archívov. V systéme vojenského archívnictva                  

a registratúr má postavenie konečného archívu s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho súbory 

archívnych dokumentov, archívnych fondov a archívnych zbierok sú súčasťou archívneho 

dedičstva Slovenskej republiky. 

 

Vojenský historický archív: 

 

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

dokumentačnej hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských ústredných orgánov, 

vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, inštitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali 

alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j. k. rakúsko-uhorskej armády                 

do roku 1918, česko-slovenskej armády v rokoch 1918 - 1939, slovenskej armády v rokoch 

1939 - 1945, česko-slovenskej armády v rokoch 1945 - 1992 a Armády (ozbrojených síl) 

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

a sprístupňovanie,  

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

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

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

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

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

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

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

po uplynutí príslušnej lehoty uloženia, uskutočňuje dohľad nad vyraďovacím                 
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konaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve - centrálnej registratúre MO SR 

a vo všetkých  útvaroch ozbrojených síl SR,  

● rozvíja spoluprácu s archívmi na území SR, ako aj s pracoviskami Vojenského 

ústredného archívu Armády ČR v Prahe a Olomouci, ako aj s ďalšími špecializovanými 

archívmi (napr. Maďarská republika, Spojené štáty americké, Belgické kráľovstvo...).  

 

Hlavné úlohy VHA: 

 

● vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archívne dokumenty od ich pôvodcu 

alebo vlastníka,  

● evidovať archívne dokumenty, ktoré archív prebral, udržiavať evidenciu v súlade                   

so skutočným stavom a oznamovať zmeny v evidencii, 

● ochraňovať archívne dokumenty, 

● sprístupňovať archívne dokumenty, vrátane vypracúvania archívnych pomôcok, 

● umožňovať výkon štátneho odborného dozoru, 

● umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a evidencii 

archívnych dokumentov,       

● vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov, 

● poskytovať archívne služby.  

 

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM 

 

      VHM Piešťany je štátne múzeum zriadené v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. 

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

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

a zaregistrované na Ministerstve kultúry SR (registračná listina č. MK: 2156/98 - 400) ako 

špecializované štátne múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou.  

 

  Odborné zameranie a špecializácia VHM Piešťany v zmysle ustanovení registračnej 

listiny spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových 

predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. V oblasti 

svojej špecializácie voči 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. 238/2014 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

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

predpisov. 

   

2.3  STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ 

 

Priority: 

 

► rozvíjať VHÚ ako inštitúciu efektívne integrujúcu špecializované vojenskohistorické 

pracoviská rezortu ministerstva obrany a dosahujúcu vo vojenskej historickej vede, 

vojenskom archívnictve a múzejníctve výsledky porovnateľné s inštitúciami obdobného 

zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí; 

► zabezpečovať rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy ako systému poskytujúceho 

najnovšie poznatky z vojenskej histórie pre potreby vzdelávania a výchovy; 

► dobudovaním nových depozitov skvalitniť komplexnú odbornú starostlivosť o archívne 

dokumenty, zvýšiť úroveň ich odborného spracúvania a poskytovania archívnych služieb; 

► v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov v podmienkach VHM usilovať                     

sa o splnenie strategických cieľov; stratégiu rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike 

do roku 2018, pokračovať vo výstavbe VHM tak, aby svojím kultúrno-vzdelávacím                  

a výchovným pôsobením bolo schopné efektívne prispievať k poznávaniu a popularizácii 

vojenských dejín Slovenska;  

► pokračovať v rozvíjaní spolupráce s vojensko-historickými inštitúciami 

Severoatlantickej aliancie aktívnou účasťou na práci Euroatlantickej pracovnej skupiny  

pre štúdium vojnových konfliktov (CSWG), i na základe rozvoja dvojstrannej spolupráce  

s vojensko-historickými inštitúciami jeho členských krajín, aktívne pôsobiť                         

v Medzinárodnej komisii pre vojenské dejiny (C.I.H.M.); 

► pokračovať v skvalitňovaní technického a materiálneho vybavenia pracovísk VHÚ                 

s dôrazom na postupné budovanie automatizovaného systému uloženia, spracovávania, 

vyhľadávania a poskytovania vedeckých, archívnych a múzejných informácií. 

 

A/  V oblasti vedecko-výskumnej činnosti 

 

► základný vedecký výskum rozvíjať v súlade s dlhodobým programom výskumu, 

konkretizovaným v projektoch výskumu, ako systematickú činnosť s cieľom rozšíriť 

poznatky o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, vojenského umenia, 

vojensko-teoretického myslenia, zbraní a vojenskej techniky; 

► zvýšiť podiel základného výskumu vojenských dejín Slovenska v období po skončení 

druhej svetovej vojny; 

► vstupovať do celoštátnych vedeckých projektov garantovaných Slovenskou akadémiou 

vied, resp. jej Historickým ústavom a sektorom univerzít a vysokých škôl; 

► intenzívnejšie rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na báze riešenia spoločných 

vedeckých projektov s partnerskými organizáciami a inštitúciami doma i v zahraničí; 

► usilovať sa o účinnejšie prepojenie základného a aplikovaného výskumu s vyústením    

do efektívneho využívania ich výsledkov v spoločenskej praxi pri formovaní historického 

vedomia občanov, ich pozitívneho vzťahu k ozbrojeným silám a pri skvalitňovaní procesu 

vzdelávania a výchovy príslušníkov Ozbrojených síl SR 
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B/  V archívnej činnosti   
   

►  skvalitniť podmienky uloženia ochrany archívnych fondov a zbierok;                                  

► zvýšiť kvalitu spracovávania odbornej evidencie archívnych dokumentov a archívnych 

pomôcok (inventáre, katalógy); 

► skvalitniť informovanie verejnosti o archívnych fondoch a zbierkach prostredníctvom 

publikovania informačných správ (po ukončení archívneho spracovania fondu alebo 

zbierky); 

► vytvoriť technické podmienky na spracovávanie archívnych materiálov                               

na      elektronických nosičoch; 

► vytvárať podmienky na postupné reštaurovanie a konzervovanie poškodených    

archívnych dokumentov s uprednostnením archívnych dokumentov I. a II. kategórie, 

► vytvárať špeciálne zbierky slovacikálnych militárií získaných zo zahraničných          

archívov. 

 

C/  V múzejnej činnosti 

 

► v činnosti komisie na tvorbu zbierok sústrediť pozornosť na získavanie zbierkových 

predmetov z obdobia 18. - 20. storočia; 

► doplnením a modernizáciou technického vybavenia pracovísk vytvoriť                  

podmienky na spracovávanie múzejnej evidencie v elektronickej forme a na skvalitnenie 

odbornej ochrany zbierkových predmetov; 

► zvýšiť úroveň múzejnej komunikácie s verejnosťou prostredníctvom múzejných 

prezentačných prostriedkov; 

► skvalitniť odbornú spoluprácu s múzeami, ktoré disponujú predmetmi                  

dokumentujúcimi vývoj vojenstva a so Zväzom múzeí na Slovensku. 

 

D/  V personálnej oblasti 

 

► zvyšovať kvalifikáciu vedeckých pracovníkov formou doktorandského štúdia                        

a získavania vedeckých kvalifikačných stupňov; 

► zvyšovať kvalifikáciu múzejných a archívnych pracovníkov formou špecializovaných 

kurzov a školení;  

► usilovať sa o zvýšenie, resp. udržanie plánovaných tabuľkových počtov VHÚ tak, aby 

bol schopný požadovaným spôsobom plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti múzejníctva a archívnictva. 

 

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO   

PLNENIE 
 

       Vzhľadom na skutočnosť, že VHÚ nemá uzavretý kontrakt podľa Návrhu opatrení 

na vypracúvanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich pôsobnosti 

(materiál schválený uznesením vlády SR č. 1067 z  20. 12. 2000), túto časť výročnej 

správy nevypracúva.  

 

4. ČINNOSŤ VHÚ A JEHO NÁKLADY  

 

       VHÚ komplexne riadi, všestranne zabezpečuje a koordinuje činnosť troch 

vojenskohistorických pracovísk: 

           - vedecko-výskumného (odbor vojenskohistorických výskumov),  
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           - archívneho (Vojenský historický archív), 

           - múzejného (Vojenské historické múzeum).   

 

4. 1 Hlavné činnosti VHÚ 

 

a)  základný a aplikovaný výskum v oblasti vojenských dejín Slovenska; 

b) realizácia výsledkov vedeckej a odbornej práce v odborných domácich i zahraničných 

časopisoch a publikáciách prostredníctvom vlastnej edičnej činnosti, referátov                  

na vedeckých podujatiach doma i  v zahraničí, bibliografickej, vedecko-informačnej, 

archívnej služby a výstavnej činnosti;  

c) zhromažďovanie, ochrana, odborné spracovávanie a sprístupňovanie písomných 

a hmotných pamiatok z dejín vojenstva, vojenských dejín Slovenska a  Slovákov                      

od najstarších čias až po súčasnosť; 

d) spracovávanie odborných expertíz a podkladov pre nadriadené zložky rezortu 

ministerstva obrany, ústredné orgány štátnej správy;  

e) nadobúdanie, odborná evidencia a ochrana múzejných zbierkových predmetov, 

vytváranie sprievodnej odbornej dokumentácie; 

f) využívanie, sprístupňovanie a prezentácia zbierkových predmetov formou expozičnej, 

výstavníckej, publikačnej, kultúrno-vzdelávacej a osvetovej činnosti; 

g) uchovávanie archívnych dokumentov, t. j. písomností a iných foriem záznamov trvalej 

hodnoty pochádzajúcich z činnosti Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR, 

vojenských veliteľstiev a telies, ktoré mali alebo majú sídlo na území Slovenska, 

odhliadnuc od formy štátneho útvaru; 

h) budovanie špecializovanej vedeckej knižnice; 

i) rozvíjanie spolupráce s pracoviskami a stavovskými organizáciami príbuzných vedných 

odborov, s vysokými školami, múzeami a archívmi na území SR; 

j) spolupráca so zahraničnými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami              

podobného odborného zamerania, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce vo vede 

a výskume, v archívnej a múzejnej oblasti, najmä v rámci C.I.H.M. (Medzinárodný výbor 

pre vojenskú históriu) a Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových 

konfliktov (CSWG),  

k) vydávanie odborného časopisu Vojenská história; 

l) zabezpečovanie ochrany a využívania areálov národných kultúrnych pamiatok - 

vojnových cintorínov s pamätníkmi na Dukle a vo Svidníku, pamätného miesta v Tokajíku 

a vojnového cintorína nemeckých vojakov v Hunkovciach.  

 

4.2. Produkty VHÚ 

 

Publikácie (syntézy, monografie, zborníky), časopis Vojenská história, vedecké 

konferencie, sympóziá, semináre, vedecké štúdie, referáty, prednášky, odborné expertízy, 

posudky, podkladové materiály, vedecko-informačné a vojensko-historické služby, 

konzultačná činnosť.    

Archívne fondy, archívne pomôcky, archívne služby a správne úkony  (vybavovanie 

žiadostí - odpisy archívnych dokumentov, výpisy z nich, potvrdenia, atď.), vyraďovacie 

konanie. 

Fondy múzejných zbierkových predmetov, odborná múzejná evidencia, stále 

múzejne expozície vo Svidníku a v Piešťanoch, krátkodobé výstavy, metodická 

a materiálna pomoc vojenským telesám pri zriaďovaní siení cti a slávy.   

Údržba, konzervovanie, opravy a rekonštrukcie objektov národných kultúrnych 

pamiatok na Dukle a vo Svidníku, kultúrnych pamiatok v Tokajíku, Hunkovciach                        

a Piešťanoch, ich sprístupňovanie  verejnosti. 
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4.3. Náklady na činnosť VHÚ 

 

Náklady VHÚ na realizáciu činnosti v rámci jeho pôsobnosti, ako vedecko-

výskumného, archívneho a múzejného zariadenia Ministerstva obrany SR pre oblasť 

vojenskej histórie, sú podrobne rozpracované v kapitole 5 „Rozpočet organizácie“. 

 

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

5.1. PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU 

 

5.1.1 Zhodnotenie zamestnanosti 

 

Schválené priemerné evidenčné počty: 

                                 - profesionálnych vojakov: 6 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 64. 

Skutočné priemerné evidenčné počty: 

                                 - profesionálnych vojakov: 5 

                                 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 62,36. 

             

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti profesionálnych vojakov: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 0/0 

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní 2/24 

Práceneschopnosť nad 21 dní 1/209 

 

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti zamestnancov pri výkone práce                 

vo verejnom záujme: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 5/50 

Práceneschopnosť nad 10 - 21 dní 11/205 

Práceneschopnosť nad 21 dní 8/417 

 

5.1.2 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov  

 

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2016, ktorý bol 

VHÚ pridelený sekciou ekonomiky Ministerstva obrany SR („SEEK MO SR“). 

 

 V  € 

PRÍJMY SPOLU           42 200 

VÝDAVKY SPOLU                                                                    1 568 180 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                        1 568 180 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                     663 570 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                         255 490 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                           627 531 
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4. Bežné transfery /640/                                                                            21 589 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                                            0 

 

5.1.3 Rozpočtové opatrenia 

 

V priebehu roka 2016 bolo vykonaných 16 rozpočtových opatrení, čím sa bežné 

výdavky RO VHÚ v roku 2016 navŕšili takto: 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA V  € 

- v kategórii 610 - zvýšenie o sumu                    67 905 

- v kategórii 620 - zvýšenie o sumu                   10 126 

- v kategórii 630 - zvýšenie o sumu       245 397 

- v kategórii 640 - zvýšenie o sumu          6 587            

- v kategórii 700 - zvýšenie o sumu        47 500 

 

Vykonanými rozpočtovými opatreniami SEEK MO SR bol rozpočet VHÚ upravený 

nasledovne: 

              

 V  € 

PRÍJMY SPOLU            47 936,46 

VÝDAVKY SPOLU                                                                     1 945 423,77 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                         1 898 090,97 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                     731 471,78 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                         265 608,63 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                           872 838,55 

4. Bežné transfery /640/                                                                            28 172,01 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                                   47 332,80 

 

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2016 na 113,59 %, rozpočtovej kapitoly.  

 

Tab.: Príjmy RO VHÚ za rok 2016 

 

 

Plánovaný 

príjem 

€ 

 

Upravený 

príjem 

€ 

 

Skutočný 

príjem 

€ 

 

Plnenie 

zo skutočného 

príjmu 

(%) 

 

42 200 42 200 47 936,46 113,59 

 

Za rok 2016 bolo plnenie príjmov z prenájmu bytových a nebytových  priestorov, 

a to najmä za minulé roky spätne, platby za kópie archívnych dokumentov                        

od obyvateľstva, vstupné od obyvateľstva, ako aj za prenájom múzejných predmetov, 

príjem podielu zamestnávateľa z ročného zúčtovania zo zdravotných poisťovní, príjem 
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z úhrady zosobnenej pokuty zamestnancovi a z refundácií mzdových prostriedkov 

ukončených projektov. 

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 

 

Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ v roku 2016 boli čerpané na 99,99 %. 

Čerpanie bežných rozpočtových výdavkov v roku 2016 bolo vyššie ako za rovnaké 

obdobie v roku 2015.  

 

5.3.1 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Tab.: Výdavky spolu /600 + 700/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

1 568 180 

 

1 945 695 1 945 423,77 271,23 124,05 99,99 

 

Tab.: Mzdy, platy /610/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

663 570 731 475 731 471,78 3,22 110,23 99,99 

 

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

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

255 490 265 616 265 608,63 7,37 103,96 99,99 

 

5.3.2 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

Tab.: Cestovné náhrady /631/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

20 556 20 348 20 323,23 24,77 98,86 99,87 

 

Čerpanie: Z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské pracovné 

cesty sumu vo výške 7 955,39 € a náklady na zahraničné pracovné cesty finančnú čiastku 

v celkovej výške 10 697,49 €, príspevok - návšteva rodiny prof. vojaka 1 670,35 € 

(cestovné).   
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Tab.: Energie, voda a komunikácie /632/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

174 260 163 376 163 367,58 8,42 93,75 99,99 

 

Čerpanie: Vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 130 033,56 €, voda 

19 147,02 €, poštové služby 11 657,06 € a komunikačná infraštruktúra  2 529,94 €. 

 

Tab.: Materiál /633/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

25 971 38 641 38 611,55 29,45 148,67 99,92 

 

Čerpanie: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup: výpočtovej techniky 2 497,64 €, 

telekomunikačná technika 1 873,40 €, prevádzkové stroje 1 534,69 €, všeobecný materiál 

25 712,88 €, knihy - časopisy 4 198,16 €, pracovné odevy, obuv 1 995,68 €, softvér 733,38 

€ a reprezentačné výdavky 65,72 €. 

 

Tab.: Dopravné /634/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

30 486 14 337 14 335,30 1,70 47,02 99,99 

 

Čerpanie: Na nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín v hodnote 8 803,38 €; 

výdavky na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 6 227,92 €, karty, známky, 

poplatky 24 €. 

 

Tab.: Rutinná a štandardná údržba /635/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

28 500 39 631 39 630,05 0,95 139,05 99,99 

 

V rámci rutinnej a štandardnej údržby boli v hodnotenom období vykonané práce: 

 

Riaditeľstvo VHÚ a VHA Bratislava - Objekt VHÚ, Krajná 27   

 

Realizované práce Fakturovaná cena € 

výmena okien na sociálnych zariadeniach 1 200,00 

oprava omietok 446,60 

DDD(deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia)  324,36 
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oprava (výmenou) dverí do kancelárie č. 109 250,00 

diagnostika poruchy na tlačiarni HP Color Jet CM1017 15,60 

oprava ústredného kúrenia (ďalej len „ÚK“) 1 392,00 

oprava tlačiarne HP 81,60 

oprava elektrických zariadení (ďalej len „EZ“) 882,00 

vodoinštalačné práce 243,60 

výmena časti potrubia TÚV 486,00 

oprava kancelárskych dverí vrátane kovaní (D+M) 250,00 

oprava EZ - odstránenie porúch 1 347,71 

oprava skartovacieho stroja HSM PRIMO 1500 49,20 

odpojenie a demontáž nefunkčnej elektroinštalácie 986,00 

oprava klimatizačného potrubia a servis klimatizačných 

jednotiek 

800,00 

oprava a úprava EZ na 1. poschodí riaditeľstva 654,22 

oprava kopírky TOSHIBA E - studio 166 82,80 

odstránenie porúch na EZ 1 184,45 

oprava tlačiarne HP LaseJet Color CP2025 92,40 

opravy a úpravy EZ 255,29 

 

VHM Piešťany - Riaditeľstvo VHM a Múzejné oddelenie Piešťany VHM - 

objekty VHÚ (bývalé kasárne SNP v Piešťanoch-riaditeľstvo a depozitáre múzea; 

časť bývalého letiska Piešťany - Stála expozícia VHM).     
 

Realizované práce Fakturovaná cena € 

oprava oplotenia v úseku C-F a doplnenie o „žiletkový 

drôt“ 

4 033,01 

oprava zdravotechnickej inštalácie (ďalej len „ZTI“) 

v hangári č. 1 (Stála expozícia VHM) 

2 666,16 

oprava a úprava EZ potrebných pre zabezpečenie 

kultúrno-spoločenskej akcie „Deň ozbrojených 

a záchranných zborov s deťmi“ 

795,00 

špeciálne betonárske práce 4 996,00 

preložka kábla NN 900,00 

oprava ZTI v budove č. 48 400,80 

oprava EZ potrebných pre zabezpečenie CCTV 556,05 

oprava ručného náradia MAKITA a BOSCH 80,00 

 

Svidník, Dukla - objekty VHÚ (expozícia - objekt „Vojenské múzeum“, vojnový 

cintorín a pamätník vo Svidníku a Dukle, vojnový cintorín v Hunkovciach, miesto 

tragédie a cintorín v Tokajíku, prírodný areál Duklianskeho bojiska, vyhliadková 

veža Dukla, kultúrno-informačné stredisko „Výstavka“). 

 

Realizované práce Fakturovaná cena € 

oprava reprosústavy SAMSON 95,50 
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oprava malotraktora MTD 15/92H 342,90 

oprava prestrešenia hospodárskej časti VVnD 8 304,24 

oprava podstavcov a oplotenia objektu „TARAN“ 3 015,91 

 

V rámci udržateľnosti projektov boli vykonané tieto špeciálne služby: 

 

Realizované práce Fakturovaná cena € 

zabezpečenie technickej pomoci CVZP 53 836,20 

zabezpečenie technickej pomoci DCAD 51 049,80 

digitalizácia zbierkových predmetov vo Svidníku 6 273,13 

realizácia prieskumných sond v časti objektu „Sklad“ 

v areáli Stálej expozície VHM Piešťany 

3 600,00 

spracovanie návrhu rozšírenia CCTV 286,00 

geodetické predrealizačné zameranie stavby nového 

prístreška v areáli Stálej expozície VHM Piešťany 

460,00 

prípravné práce pre realizáciu úprav na spevnených 

plochách v areáli Stálej expozície VHM Piešťany 

4 436,00 

realizácia rozšírenia CCTV kamerového systému do 

areáli Stálej expozície VHM Piešťany 

23 983,00 

 

Tab.: Nájomné za nájom /636/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

1 000 1 000 1 000 0,00 100 100 

 

Čerpanie: Rozpočtové prostriedky boli použité na prenájom špeciálnej techniky                    

na manipuláciu so zbierkovými predmetmi (napr. žeriav s obsluhou,...)  vo výške 271,20 €. 

Tab. Ostatné tovary a služby /637/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

346 758 595 595 595 570,84 24,16 171,75 99,99 

 

Čerpanie:  

- školenia, kurzy, semináre vo výške 1 186,60 € 

- propagácia, reklama vo výške 2 999,40 € 

- všeobecné služby vo výške 49 124,95 € 

- špeciálne služby vo výške 170 752,45 € 

- poplatky a odvody vo výške 65,32 € 

- stravovanie zamestnancov vo výške 32 158,17 € 

- poistné vo výške 8782,87 € 

- tvorba sociálneho fondu prof. vojakov a zamestnancov 9 067,97 € 

- nezrovnalosti vo výške 237 750,- € 

- provízia za služby spojené s vydávaním stravných lístkov vo výške 664,71 € 



 16 

- odmeny za príspevky do časopisu Vojenská história 8 181,69 € 

- odmeny mimo pracovného pomeru  21 073,98 € 

- pokuty a penále vo výške 1 500,- € 

- služby zdravotníckym zariadeniam 223, - € 

- dane za nehnuteľnosti v správe VHÚ 50 642,23 € 

- reprezentačné výdavky 1397,50 €. 

 

Tab.: Bežné transfery /640/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

21 589 28 176 28 172,01 3,99 130,49 99,98 

 

Čerpanie: vyplatené nemocenské dávky zamestnancom vo výške 5 148 €, príspevok               

na bývanie profesionálnych vojakov 14 338 €, poplatok za členstvo v zahraničných 

organizáciách (C.I.H.M) 600 €, členský príspevok Zväzu múzeí na Slovensku 120 €, 

čistenie uniforiem prof. vojakov - príspevok 330 €, na náhradu 136,20 €, odchodné               

7 503  €.   

 

 

Tab.: Čerpanie kapitálových výdavkov /700/ - v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

0 47 500 47 500 0 100 100 

 

Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na nákup automobilu vo výške 24 000 € 

a výstavbu prístrešku vo VHM Piešťany vo výške 23 500 €. 

 

Tab.: Majetok v správe RO VHÚ so stavom k 31. 12. 2016 

    

Druh majetku Hodnota 

(v obst. cenách €) 

013 – Softvér                  1 631 392,93 

021 – Stavby                     719 313,91 

022 - 024 - Stroje, prístroje, zariadenia (inventár)                  1 453 453,80 

023 - Dopravné prostriedky                       24 183,07 

031 - Pozemky                  4 315 229,35 

032 - Umelecké diela, zbierky                             761,79 

 

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:  

 

- knižničný materiál      -            113 296,63 € 

- múzejný materiál       -     108 960 846,86 €     

- archívny materiál        -          1 828 856,70 € 
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Operatívna evidencia:  

- zásoby      -          425 458,60 € 

- drobný nehmotný majetok    -            10 351,28 € 

- kultúrne pamiatky - nehnuteľnosti   -         3 908 233,38 € 

 

Záver: 

 

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2016 boli vynaložené na plnenie úloh 

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

svoj účel. 

 

Tab.: Vývoj rozpočtu VHÚ v EURÁCH (2004 - 2016) 

 

 
 

rok schválený upravený 

2004 936 931 1 411 230 

2005 1 100 570 1 639 310 

2006 1 358 390 1 694 150 

2007 1 388 530 1 658 990 

2008 1 618 230 1 684 020 

2009 1 861 310 1 727 840 

2010 1 279 200 1 590 410 

2011 1 184 970 1 457 980 

2012 1 371 700 1 589 060 

2013 1 282 341 1 382 222 

2014 1 284 171 1 435 508 

2015 1 317 346 1 470 175 

2016 1 568 180 1 945 695 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1. Personálna práca 

 

Tab.: Vývoj tabuľkových počtov VHÚ (2004 - 2016) 
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6

46
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64 65 65 65
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70

 
 

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

objektov  

 

 

Tab.: Veková štruktúra zamestnancov VHÚ 
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Podľa pokynov riaditeľa VHÚ plnili úlohy v oblasti personálnej práce 

s profesionálnymi vojakmi v hodnotenom období z. Eva Budzaková a mjr. Mgr. Miroslav 

Burčík.  

Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme služobné hodnotenia na mjr. 

Mgr. Miroslava Burčíka, mjr. Ing. Milana Kubizniaka, 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. Po oboznámení sa s nimi 

riaditeľom boli v súlade s nariadením riaditeľa VHÚ č. 5/2016 postúpené por. Ing. Petre 

Čulákovej.  

 

6.1.2. Personálna práca so zamestnancami  

 

Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období 9 pracovných zmlúv a 5 dohôd o zmene 

pracovnej zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

(ďalej len „ZP“). Zamestnancov zaradil na voľné tabuľkové miesta určené pre 

zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, na základe prejaveného záujmu 

uchádzačov takto: 

 

- z. Mgr. Monika Galambošová, od 1.2.2016 odborný referent Skupiny finančného 

a personálneho zabezpečenia VHÚ,  

- z. Marianna Bačová, od 1.4.2016, odborný referent Skupiny finančného 

a personálneho zabezpečenia VHÚ, 

- z. Dr. Miloslav Púčik, CSc., od 1.6.2016, samostatný vedecký pracovník Odboru 

vojensko-historických výskumov VHÚ, 

- z. Nikola Cáderová, od 1.5.2016, odborný referent (VS) Vojenského historického 

archívu VHÚ. 

- z. Ing. Martin Miklan, od 1.4.2016, odborný referent - kustód Múzejného oddelenia 

Piešťany VHM VHÚ, 

- z. Viliam Matúš, od 1.1.2016, odborný referent - konzervátor Múzejného oddelenia 

Piešťany VHM VHÚ, 

- z. Peter Vašuta, od 1.4.2016, samostatný referent (VS) Múzejného oddelenia Svidník 

VHM VHÚ, 

- z. Mgr. Ivan Cuper, od 1.2.2016, vedúci referent - kurátor Múzejného oddelenia 

Svidník VHM VHÚ, 

- z. Ing. Pavol Tirko, od 1.4.2016, odborný referent - konzervátor Múzejného oddelenia 

Svidník VHM VHÚ. 

 

V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasledovní  

zamestnanci: 

 

- z. Ing. Eva Kinková, dňom 8.1.2016, podľa § 72 ZP, 

- z. Mgr. Monika Galambošová, dňom 2.2. 2016, podľa § 72 ZP, 

- z. Drahomír Hornáček, dňom 29.2.2016, podľa § 60 ZP, 

- z. Mgr. Jozef Rodák, dňom 31.3.2016, podľa § 67 ZP, 

- z. Lucia Fabiánová, dňom 30.4.2016, podľa § 60 ZP, 

- z. PhDr. František Cséfalvay, CSc., dňom 31.5. 2016, podľa § 60 ZP, 

- z. Ing. Peter Krajčírovič, dňom 31.12.2016, podľa § 67 ZP. 

- z. Mgr. Zuzana Šutaríková, dňom 31.12.2016, podľa § 60 ZP. 
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- z. Mgr. Alena Balážiková, dňom 31.12.2016, podľa § 60 ZP. 

 

6.1.3.  Štúdium profesionálnych vojakov  

 

Profesionálni vojaci si svoje znalosti zvyšovali v rámci odbornej prípravy 

organizovanej vo VHÚ, resp. samostatným štúdiom.     

 

6.1.4.  Štúdium zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 

 

V hodnotenom období si zamestnanci VHÚ zvyšovali svoje vzdelanie rôznymi 

formami štúdia. Prevažujúcou formou bolo absolvovanie odborných kurzov a školení. 

 

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

 

PhD./CSc.

PhDr.

RSDr.

JUDr.

Ing.

Mgr.

Bc.

Vedecké, vedecko-akademické tituly, pedagogické 
hodnosti

 
 

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

7.1 Hlavné úlohy VHÚ plánované na rok 2016 

 

Plnenie úloh VHÚ v roku 2016 sa realizovalo v súlade so schváleným Plánom 

hlavných úloh a základných opatrení na rok 2016, Plánom hlavných úloh a základných 

opatrení Ministerstva obrany SR na rok 2016 a Ročným vykonávacím plánom v oblasti 

vojenskej histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva na rok 2016.  

V hodnotenom období sa osobitná pozornosť venovala dôslednej realizácii úloh 

stanovených v Ročnom vykonávacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti 

vojenskej histórie, so zreteľom na vedecké spracovávanie vojenských dejín Slovenska. 

Pokračovalo sa v plnení vedeckých projektov a hlavných vedeckých úloh, ktoré vychádzali 

z uvedeného plánu, ako aj neplánovaných úloh. 

Podľa pokynov riaditeľa VHÚ plnili úlohy v oblasti personálnej práce 

s profesionálnymi vojakmi v hodnotenom období z. Eva Budzaková a mjr. Mgr. Miroslav 

Burčík. 
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7.2 Vedecké a odborné výstupy VHÚ za rok 2016 

 

VHÚ aj v uplynulom roku, v ktorom sme si pripomenuli 71. výročie skončenia 

druhej svetovej vojny, úspešne zabezpečoval rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy, 

vojenského archívnictva a vojenského múzejníctva, a to napriek pretrvávajúcim 

problémom nedostatočného počtu odborného personálu a pomerne nízkej finančnej 

podpory zo strany zriaďovateľa. Napriek tomuto konštatovaniu zamestnanci VHÚ 

zabezpečovali aj vojensko-historické služby a komplexnú starostlivosť o národné  kultúrne 

pamiatky a kultúrne pamiatky v správe VHÚ.  

 Zamestnanci tohto jedinečného vedeckovýskumného, archívneho a múzejného za-

riadenia Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO SR“)  pre oblasť vojenskej histórie, 

v ktorom sa integrujú činnosti viacerých vedných odborov, úspešne zabezpečovali 

špecializovaný základný a aplikovaný vojensko-historický výskum, archívnu, múzejnú a 

pamiatkovú starostlivosť, ako aj bibliografickú, vedecko-informačnú a edičnú činnosť. 

Svoju osobitnú pozornosť zamerali na tie úseky vojenských dejín Slovenska a Slovákov, 

ktoré z hľadiska demokratických a vlasteneckých tradícií majú inšpirujúci vplyv                    

aj v súčasnosti a sú zdrojom trvalého poučenia pre celú spoločnosť.  

VHÚ v rámci edičnej činnosti vydal aj štyri čísla vedeckého periodika Vojenská 

história a obľúbený vojensko-historický kalendár na rok 2017. VHÚ sa v hodnotenom 

období zameral aj na ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce. Tak ako v uplynulých 

rokoch, VHÚ úspešne rozvíjal aj bilaterálnu spoluprácu s partnerskými zahraničnými 

pracoviskami. V tejto súvislosti je potrebné osobitne vyzdvihnúť spoluprácu s VHÚ Praha 

(ČR) a Vojenským ústredným archívom Praha (ČR). 

Vedeckí a výskumní pracovníci OVHV venovali pozornosť najmä projektom 

Pramene k vojenským dejinám Slovenska 1914 - 1939, 1939 - 1945, Slováci 

v československej armáde 1918 - 1992 a pod., ako aj projektom, v ktorých sa pokračovalo 

v ich realizácii (Pramene k vojenským dejinám Slovenska 1649 - 1711, Slováci a ČSĽA na 

tajnom fronte studenej vojny a pod.). Boli zohľadňované aj formálne podmienky pri riešení 

úloh v oblasti návrhov, aby kopírovali historické obdobia členené na jednotlivé diely 

Vojenských dejín Slovenska (I. až VI.). 

Vedeckí pracovníci sa v roku 2016 aktívne zúčastňovali na domácich                               

a medzinárodných vedeckých konferenciách, realizovali prednáškovú činnosť                              

a prezentovali výsledky slovenskej vojenskej historickej vedy formou masmediálnych 

aktivít.  

Ďalšou z odborných oblastí, ktorú v roku  2016 úspešne zabezpečovali zamestnanci 

VHÚ -  pracovníci Vojenského historického archívu Bratislava (ďalej „VHA“), bola oblasť 

vojenského archívnictva. Okrem súboru činností spojených s odbornou správou archívnych 

dokumentov s trvalou dokumentárnou hodnotou pre poznanie vojenskej minulosti 

Slovenska a Slovákov a ich využívaním, pokračovali vo vykonávaní odborného dohľadu 

nad vyraďovacím konaním registratúrnych záznamov v rámci rezortu obrany. V tejto 

súvislosti vyriešili 572 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, resp. rozhodnutí 

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

útvarov v rozsahu 111 škatúľ a 341 zväzkov dokumentov. 

 V súlade s pôsobnosťou pracoviska vybavili 1 641 podaní domácich,                        

ale aj zahraničných žiadateľov. Zároveň v študovni archívu poskytli služby 439 bádateľom 

počas 125 návštev študovne, pričom im predložili 1 514 archívnych škatúľ a 1 883 

archívnych jednotiek. V roku 2016 pokračovala digitalizácia v rámci „udržateľnosti“ 

projektu. Pracovníčky archívu zdigitalizovali 2 521 digitálnych objektov.                 

K 31.12.2016 bolo zdigitalizovaných 12 295 digitálnych objektov (zdigitalizovaných                         

archívnych dokumentov). Výsledky ich práce si možno pozrieť na stránke 

http://ebadatelnavha.vhu.sk/. 

http://ebadatelnavha.vhu.sk/
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 Zamestnanci VHM Piešťany, ktoré v rámci svojej pôsobnosti a v súlade                          

so zákonom č. 206/2009 Z. z. plní funkciu ústredného vojenského múzea, pokračovali                 

v ďalšom zhromažďovaní, odbornom spracúvaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov 

dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. Rozsah, ako aj kvalita 

vykonávania základných odborných činností vo VHM Piešťany však dlhodobo limitujú 

nedostatočné personálne, materiálno-technické a finančné zdroje. Zamestnanci VHM 

Piešťany napriek tomuto negatívnemu faktu v rámci  odbornej ochrany ošetrili 1 315 

múzejných predmetov. Okrem toho prekonzervovali ďalších 7 zbierkových predmetov                 

a čiastočne zreštaurovali 14 zbierkových predmetov. V hodnotenom období pokračovali              

v digitalizácii zbierkových predmetov z fondu VHM Piešťany v 2D a  3D grafike, ktorá            

sa realizovala v rámci národného projektu Digitálne múzeum spolufinancovaného                          

z finančných prostriedkov EÚ. Týmto spôsobom sa VHÚ ako pamäťová a fondová 

inštitúcia celoslovenského významu zapojila do jednotnej platformy uchovávania, 

dlhodobej archivácie a sprístupňovania informačného potenciálu zbierok hmotného                 

a nehmotného kultúrneho dedičstva. Pracovníci VHM - Mo Svidník pokračovali 

v digitalizácii 514 zbierkových predmetov. Zamestnanci VHM Piešťany taktiež 

participovali aj na plnení komplexu odborných úloh spojených s projektom Vybudovanie 

informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu VHÚ, 

spolufinancovaného z finančných prostriedkov EÚ. 

Vojenskí múzejníci prezentovali zbierkové predmety pochádzajúceho z fondu VHM 

Piešťany na rôznych kultúrno-spoločenských akciách. Osobitne treba spomenúť účasť                   

na Medzinárodných leteckých dňoch Slovak International Air Fest, na 12. ročníku 

Festivalu múzeí Slovenska 2016 a 4. ročníku tankových dní Laugarício. Tak ako 

v predchádzajúcich desiatich rokoch, tak aj v roku 2016 sa pod záštitou ministra obrany SR 

Petra Gajdoša a primátora mesta Piešťany uskutočnil už v poradí 10. ročník Dňa 

ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, ktorý navštívilo takmer dve tisícky 

návštevníkov.   

Na záver možno konštatovať, že napriek dlhodobým problémom v oblasti správy 

majetku štátu a vojenského múzejníctva, ktoré spočívajú v personálnom podimenzovaní 

a nedostatočných finančných zdrojoch nevyhnutných na zabezpečenie plnohodnotnej 

činnosti predovšetkým VHM Piešťany, zamestnanci VHÚ v roku 2016 zabezpečili 

špecializovaný základný a aplikovaný výskum, archívnu, múzejnú, edičnú, knižničnú, 

bibliografickú a vedecko-informačnú činnosť a svojou činnosťou napomáhali                   

pri zvyšovaní historického povedomia príslušníkov a zamestnancov rezortu obrany,                 

ako aj širokej verejnosti. Zároveň venovali osobitnú pozornosť údržbe a sprístupňovaniu 

národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú vo Svidníku a na Dukle.  

 

7.3 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO     

ÚSTAVU V ROKU 2016 

 

7.3.1 Knižné publikácie (monografie):   
 

BAKA, Igor - MASKALÍK, Alex - MEDVECKÝ, Matej - MINAŘÍK, Pavel: Vojenské 

dejiny Slovenska VII. 1968 - 1992. Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci                       

s VHÚ, 2016, 363 s. ISBN 978-80-89169-34-4. 

CHORVÁT, Peter - ZAŤKOVÁ, Jana - ČAPLOVIČ, Miloslav (eds.): Pramene 

k vojenským dejinám Slovenska IV/1. Rakúsko-uhorská armáda - Slováci - Slovensko 

v období prvej svetovej vojny 1914 - 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, 

429 s. ISBN 978-80-89523-39-9.  

http://www.vhu.sk/data/files/92.pdf
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ČAPLOVIČ, Miloslav - DROBŇÁK, Martin - SZABÓ, Viktor - TURIK, Radoslav (eds.): 

Karpatský front 1914/1915. Bratislava : Vojenský historický ústav - Klub vojenskej 

histórie Beskydy, 2016, 310 s. ISBN 978-80-89523-43-6.    

 

7.3.2 Vedecké štúdie, dokumenty a materiály, odborné state, recenzie:  

 

BAKA, I.: Posledná vojenská mobilizácia ľudáckeho režimu a spoločnosť na Slovensku         

na konci vojny. In: Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 2, s. 59-85.  

BAKA, I.: recenzia na: Hruboň, A.: „Za Slovenský štát, za Novú Európu.“ Hlinkova garda 

v období nemeckej okupácie. Banská Bystrica 2015. In: Vojenská história, roč. 20, 2016,          

č. 2, s. 143-147.  

BAKA, I.: recenzia na: Slovensko v 20. storočí: Ferenčuhová, B. - Zemko, M. (eds.): 

V medzivojnovom Československu 1918 - 1939. Bratislava : Veda, 2012, 543 s.; Hradská, 

K. - Kamenec, I. (eds.): Slovenská republika 1939 - 1945. Bratislava : Veda, 2015, 477 

strán. In: Historický časopis, roč. 64, 2016, č. 5 - Supplement. 

BALCOVÁ, M.: Technický zbor a jeho pôsobenie na bojiskách druhej svetovej vojny.               

In: Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 4, s. 52-75.   

BYSTRICKÝ, J.: Slováci v československom vojsku v ZSSR v období jeho výstavby                

na základe dobrovoľnosti (február 1942 - február 1945). In: Vojenská história, roč. 20, 

2016, č. 3, s. 48-73.   

CHORVÁT, P. - ČAPLOVIČ, M.: Slovak Soldiers on the Frontlines in World War I.                 

In: Doctrinal Change. Using the Past to face the present. Proceedings of the 14th Annual 

Conference of the Partnership for Peace Consortium, Euro-Atlantic Conflict Studies 

Working Group. Bratislava - Kodaň : Slovak Institute of Military History – Royal Danish 

Defense College, 2015 (vyšlo 2016), s. 45-52. 

CHORVÁT, P.: „Bratislavský fantóm“. Predpoklady a súvislosti vzniku mestskej povesti 

zo záverečnej etapy druhej svetovej vojny. In. Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 3, s. 147-

149.  

CHORVÁT, P.: Katalóg vojnovej výstavy banskobystrického 16. vlastibraneckého pešieho 

pluku. In: Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 4, s. 137-151.  

MEDVECKÝ, M.: From Axis countries to Allied Forces. Changes in Intelligence of Post-

War Czechoslovakia. In: Doctrinal Change. Using the Past to face the present. Proceedings 

of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium, Euro-Atlantic 

Conflict Studies Working Group. Bratislava - Kodaň : Slovak Institute of Military History 

- Royal Danish Defense College, 2015 (vyšlo 2016), s. 62-71. 

MEDVECKÝ, M. - ERIKSSON, F.: „Mellan två krig och två herrar - Den 

tjeckoslovakiske militärattachén i Stockholm 1945 - 1946“. In: Militärhistorisk Tidskrift, 

2015, č. 1, 2, s. 161-183.  

MEDVECKÝ, M.: Zabudnutý útvar. Krátke dejiny 73. pešieho pluku (1949 - 1954).                 

In: Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 1, s. 86-110.  

MEDVECKÝ, M. - SIVOŠ, J.: Slovakia : State Security and Intelligence since 1945.                   

In: DE Graaf, B. - Nyce, James M. (eds.): The Handbook of European Intelligence 

Cultures. Lanham: Rowman & Littlefield, 2016, s. 335-346. 

MEDVECKÝ, M. - ZAŤKOVÁ, J. - ONDRA, H.: C. K. Evidenz Bureau - k vývoju 

rakúsko-uhorskej spravodajskej služby. In: Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 3, s. 111-

126. 

PURDEK, I.: Vojenská symbolika Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie 

po roku 2002. In: Vojenská história, roč. 20, 2016, č. 4, s. 76-110.  
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SEGEŠ, V.: Armáda - pilier moci Márie Terézie. In: Varia Theresiana. Aspekty 

tereziánskeho obdobia v Uhorskom kráľovstve. Bratislava - Komárno : MV SR, 2016,               

s. 20-44.   

SEGEŠ, V. - DANGL, V.: Fenomén slovenského dobrovoľníckeho vojska meruôsmeho 

roku. In: Juráš, Ján - Kodajová, Daniela a kol.: Sláva šľachetným IV: Osudy kapitánov 

slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. Liptovský Mikuláš: 

Spolok Martina Rázusa v spolupr. s Tranoscius, 2016, s. 13-27.  

SEGEŠ, V.: Hlavné črty stredovekého vojenstva so zreteľom na husitov a bratríkov.                 

In: Husiti a bratríci na Slovensku. Červený Kláštor - Kežmarok - Stará Ľubovňa, 2016,                

s. 9-31.  

SEGEŠ, V.: Stavovské povstania v Uhorsku (1604 - 1711) a ich význam pre dejiny 

Slovenska. In: Vojenská osveta. Spoločenskovedné semináre, roč. 13, 2016, č. 2, s. 31-59.  

SEGEŠ, V.: Vojenský život na konci 17. storočia. Nástenný kalendár Vojenského 

historického ústavu 2017. Bratislava : VHÚ, 2016, 14 s.  

ŠUMICHRAST, P.: Ako to bolo naozaj... Fakty o okolnostiach mimoriadneho 

vymenovania Ladislava Hodra za dôstojníka letectva. In: Vojenská história, roč. 20, 2016, 
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- RTVS, STV 1, Správy RTVS, Pripomíname si Deň vojnových veteránov,                  

red.: Frindt, M., 11. 11. 2016 (2 min.) 

- RTVS, STV 1, Správy RTVS - hlavné, Deň červených makov, red.: Janko, I.                

11. 11. 2016 (2 min.) 

- TV Bratislava, Uctili si obete prvej svetovej vojny, 17. 11. 2016 (5 min.) 

- TV Markíza, Televízne noviny, Previezli legendárny MiG 21, red.: Sivák, P.,                  

3. 12. 2016 (2 min.).   

 

Mgr. Peter HOLÍK   

- RTVS, SRo 2 Regina, Spoločná brigáda príslušníkov nemeckého Bundeswehru 

a OS SR na Pamätníku 1. ČSAZ na Dukle, red.: Kirňáková-Slivková, M., júl 2016 (7 min.)  

- TV Markíza, Televízne noviny, Spoločná brigáda príslušníkov nemeckého 

Bundeswehru a OS SR na Pamätníku 1. ČSAZ na Dukle, red.: Sivák, P., júl 2016 (1 min.) 

- TV JOJ, Noviny JOJ, Dopravné lietadlo Lisunov LI-2 - grafity nasprejované                 

na exponáte VHÚ neznámym páchateľom  a ich odstránenie, red.: Iľkanin, M., august 

2016 (0,5 min.) 

- RTVS, SRo 2 Regina, Karpatsko-duklianska operácia a Slovenské národné 

povstanie, red.: Kirňáková-Slivková, M., august 2016 (7 min.) 

- TV Markíza, Televízne noviny, Vyhliadková veža na Dukle a Centrálna expozícia 

Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku, red.: Sivák, P., september 2016 (0,5 min.) 

- RTVS, Teleregina - živé vysielanie zo štúdia Košice, diskusia k 72. výročiu 

Karpatsko-duklianskej operácie, red.: Pál, J., október 2016 (10 min.) 

- RTVS, SRo 2 Regina, 72. výročie Karpatsko-duklianskej operácie,                          

red.: Kirňáková-Slivková, M., 6. októbra 2016 (7 min.)   

 

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.  

- prednáška v pevnostnom objekte B - S 8 o histórii československých opevnení na 

Slovensku pre študentov stredných škôl, 31. 5. 2016 (60 min.) 
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- prednáška o čs. pevnostnom systéme pre zahraničných účastníkov zasadania 

Európskej únie v pevnostnom objekte B - S 4, 21. 7. 2016 v angl. jazyku (60 min.)  

- RTVS, SRo 2 Regina, relácia Obrázky krajiny, vyjadrenie k problematike 

československých opevnení na Záhorí, 4. 6. 2016 (5 min.)     

 

Ing. Milan ONDRUŠ 

 - prednášky Vyraďovanie registratúrnych záznamov a ich archivovanie v podmienkach 

OS SR v rámci kurzov pre zamestnancov pracovísk administratívnej bezpečnosti OS SR, 

organizovaných Akadémiou OS SR M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 12. 5. 2016 

(300 min.)    

 

Dr. Imrich PURDEK, PhD. 

- RTVS, SRo 2 Regina, relácia Svetový deň vojnových veteránov, 11. 11. 2016               

(85 min.).     

 

doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. 

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

UK v Bratislave, 29. 1. 2016 (90 min.) 

- prednáška Bratislava na starých vedutách na Univerzite tretieho veku UK                 

v Bratislave, 5. 2. 2016 (90 min.) 

- prednáška Osobnosti vojenských dejín Slovenska na Univerzite tretieho veku UK                        

v Bratislave, 9. 2. 2016 (90 min.) 

- prednáška Hlavné etapy a medzníky vojenských dejín Slovenska a Kráľovské 

korunovácie v Bratislave pre študentov histórie Sliezskej univerzity v Opave, 3. 3. 2016              

(2 x 45 = 90 min.) 

- RTVS, SRo 2 Regina, rozhovor o starých mierach a váhach, red.: Michalcová, M., 

6. 1. 2016 (10 min.)  

- RTVS, SRo 1 Slovensko, rozhovor o kriminalite a literárnych žánroch,                        

red.: Jakubove, Ľ.,  11. 1. 2016 (10 min.) 

- RTVS, Rádio Regina, rozhovor o slovenských dejinách, red.: Ruttkayová, I., 4. 3. 

2016 (45 min. spolu s doc. Ivanom Mrvom)  

- RTVS, SRo 1 Slovensko, relácia Dobré ráno, rozhovor o daniach v stredovekej 

Bratislave, red.: Bernasovská, P., 31. 3. 2016 (10 min.) 

- RTVS, SRo 1 Slovensko, rozhovor o Móricovi Beňovskom, red.: Jakubove, Ľ.,                

28. 5. 2016 (10 min.) 

- RTVS, SRo 1 Slovensko, relácia Nočná pyramída, rozhovor o vojenských dejinách 

Slovenska, red.: Jakubove, Ľ., 19. 8. 2016 (120 min.) 

- RTVS, SRo 1 Slovensko, relácia Dobré ráno, rozhovor o osobnostiach v dejinách 

Slovenska, red.: Bernasovská, P., 14. 10. 2016 (5 min.) 

- RTVS, SRo 1 Slovensko, relácia Bola raz jedna povesť, príspevok Napoleon                     

v Bratislave, red.: Vlasková, R.  30. 10. 2016 (10 min.) 

- RTVS, SRo 1 Slovensko, relácia Dobré ráno, príspevok Trhy v starej Bratislave, 

red.: Bernasovská, P.,  13. 12. 2016 (5 min.) 

 

PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

-  RTVS, SRo 1 Slovensko, rozhovor na tému Letci na východnom fronte. Red.M 

Kalužák, M., 8. 5. 2016, In: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/106310/letci-na-

vychodnom-fronte 

- TV JOJ, Noviny JOJ, rozhovor o živote generála Imricha Gablecha, red.: Parížková, 

A., 16. 12. 2016 (2 min.) 
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Tab.: Vedecké a odborné výstupy VHÚ za rok 2016 

 

 

NÁZOV 

POČET 

CELKOM 

Z TOHO 

V ZAHRANIČÍ 

 

knižné publikácie 

 

3 

 

 

vedecké štúdie, dokumenty a materiály, 

odborné state, recenzie 

 

23 

 

4 

 

populárnovedné a publicistické články, bibliografie  

 

43 

 

 

 

časopis Vojenská história 

 

4 

 

 

Informačný spravodaj 

 

4 

 

 

anotácie 

 

4 

 

 

organizované vedecké konferencie a sympóziá 

(spoluorganizácia) 

 

3 

 

 

účasť na konferenciách a sympóziách 

 

10 

 

5 

 

rozhovory pre tlačové a elektronické médiá 

 

22 

 

 

 

vystúpenia v médiách, prednášková činnosť 

 

52 

 

 

 

podkladové materiály, expertízy, posudky a pod. 

 

98 

 

ohlasy na publikačnú tvorbu registrované 

v citačných indexoch za rok 2016 

 

3 

 

 

ohlasy na publikačnú tvorbu neregistrované 

v citačných indexoch za rok 2016 

 

 

139 

 

25 

 

 

8. ZAHRANIČNÉ AKTIVITY 

  

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

 

1. Česká republika 

 

Česká republika, Praha, 7.3. - 11.3.2016  (1 osoba x 5 dni: doc. PhDr. Jozef Bystrický, 

CSc.), plánovaná ZPC, - 8.3.2016 aktívna účasť na medzinárodnej 

konferencii Československí legionári v 2. svetovej vojne. 

 

Česká republika, Opava, 2. - 3. 3. 2016 (1 osoba x 2 dni, doc. PhDr. Vladimír Segeš, 

PhD.), neplánovaná  ZC, aktívna účasť na obhajobách dizertácie na Sliezskej univerzite 

a vykonanie prednášky na tému hlavné etapy a medzníky vojenských dejín Slovenska               

pre študentov histórie Sliezskej univerzity.    
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Česká republika, Liberec, 17. - 19. 8. 2016 (1 osoba x 3 dni, Mgr. Matej               

Medvecký, PhD.), plánovaná ZPC, aktívna účasť na 25. ročníku česko-slovenského 

seminára. 

 

Česká republika, Praha, 20. - 22. septembra 2016 Mgr. Peter Chorvát, PhD. - plánovaná 

ZPC, aktívna účasť na konferencii „1916 - V pasti války, mír v nedohlednu“, 

s príspevkom: CHORVÁT, P.: Činnosť Milana Rastislava Štefánika v roku 1916.  

 
Česká republika, Praha, 7. 12. - 8. 12. 2016 (1 osoba x 2 dni, Dr. Imrich Purdek, PhD.), 

neplánovaná ZC, účasť na 13. zasadaní Spoločnej slovensko-českej medzivládnej komisie 

pre starostlivosť o vojnové hroby a cintoríny.  

 

2. Poľská republika 

 

Poľská republika, Varšava, 5. 10. - 8. 10. 2016 (1 osoba x 4 dni, doc. PhDr. Vladimír 

Segeš, PhD.), plánovaná ZC, aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii 

Bratyslawa w Warszawie.     

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

 

1. Česká republika 

 

Česká republika, Praha, 7.3. a 9. - 11.3.2016 (1 osoba x 5 dní: doc. PhDr. Jozef Bystrický, 

CSc.), plánovaná ZPC - archívny výskum v Archíve bezpečnostných zložiek, fondy: 

Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky (302), rôzne bezpečnostné spisy (304), Ústredňa 

štátnej bezpečnosti (305), zbierka rôznych spisov (S-23). 

Česká republika, Praha, 23. 5. - 27. 5. 2016 (2 osoby x 5 dní: PhDr. Igor Baka, PhD., Mgr. 

Matej Medvecký, PhD.) - plánovaná ZPC plánovaná  ZPC, archívny výskum v VÚA-VHA 

Praha,  v Archíve bezpečnostných zložiek Praha.  

 

Česká republika, Praha, 19. 9. - 23. 9. 2016 (3 osoby x 5 dní, PhDr. Igor Baka, PhD., Mgr. 

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

v Archíve bezpečnostných zložiek Praha.  

 

Česká republika, Praha, 26. 9. - 30. 9. 2016 (1 osoba x 5 dní: doc. PhDr. Jozef Bystrický, 

CSc.), archívny výskum v Archíve bezpečnostných zložiek Praha (výskum archívnych 

fondov 302 - Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky, 304 - rôzne bezpečnostné spisy, S2 

- zbierka rôznych spisov) a vo Vojenskom historickom archíve (fond MNO, roky 1945 

a 1946). 

 

Česká republika, Praha, 26. 9. - 30. 9. 2016 a 7. 11. - 11. 11. 2016  (1 osoba x 10 dní: Dr. 

Miloslav Púčik, CSc.), plánované zahraničné pracovné cesty boli vykonané za účelom 

archívneho výskumu slovacikálnych militárií v Archive bezpečnostních složek v Prahe, 

a to v rámci vedeckého projektu III/1/7-20 „Počiatky tzv. normalizácie a jej dôsledky 

v armáde na Slovensku v období rokov 1968 - 1971.“ Archívny výskum bol zameraný na 

štúdium relevantných dokumentov vo fondoch Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky 

(III. správa), Kádrovej správy FMV, Spravodajského odboru Federálnej správy 

spravodajskej služby a Správy výkonnej spravodajskej techniky (VI. správa). 
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Česká republika, Praha,  17. 10. - 21. 10. 2016 (1 osoba x 5 dni, doc. PhDr. Vladimír 

Segeš, PhD.), plánovaná ZPC - archívny výskum slovacikálnych militárií v Národnom 

archíve ČR a VÚA-Vojenskom historickom ústave.  

 

2. Maďarsko 

 

Maďarsko, Budapešť, 7. 11. - 11. 11. 2016 (1 osoba x 5 dni, doc. PhDr.  Vladimír Segeš, 

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

historickom ústave, Maďarskom národnom archíve a Maďarskej národnej knižnici. 

 

3. Spolková republika Rakúsko 

 

Rakúsko, Viedeň, 18. 4. - 22. 4. 2016 (1 osoba x 5 dní, Mgr. Peter Chorvát, PhD.) - 

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

projektu „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1“. 

 

Rakúsko, Viedeň, 22. augusta - 26. augusta 2016  (1 osoba x 5 dní, Mgr. Peter Chorvát, 

PhD.) - plánovaná ZPC, štúdium slovacikálnych militárií vo Vojenskom archíve Viedeň 

v rámci projektu „Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1“. 

 

Spolková republika Rakúsko, Viedeň,  21. 11. - 25. 11. 2016 (1 osoba x 5 dni, doc. PhDr. 

Vladimír Segeš, PhD), plánovaná ZPC - archívny výskum slovacikálnych militárií                       

vo Vojnovom archíve a Národnej knižnici. 

 

9. ARCHÍVNA ČINNOSŤ 

 

V zmysle  zákona  č. 395/2002  Z. z. o  archívoch  a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov a naň nadväzujúcej vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach                        

a o doplnení niektorých zákonov VHA vykonáva odborný dohľad nad vyraďovacím 

konaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve - centrálnej registratúre Trnava, 

ako aj vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS SR. K jednotlivým návrhom na vyradenie 

registratúrnych záznamov spracováva odborné posudky. Celý proces vyraďovania podlieha 

súhlasu Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dovedna 

bolo počas roka 2016 vybavených 572 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov 

(Ing. M. Ondruš 293 odborných posudkov na návrhy na vyradenie registratúrnych 

záznamov, Mgr. P. Kralčák, PhD. 272 rozhodnutí o vyradení registratúrnych záznamov, 

resp. odborných posudkov na návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, PhDr. A. 

Gajdáčová 7 odborných posudkov na návrhy na vyradenie registratúrnych  záznamov, 

vojenských predpisov).  

VHA prevzal po ukončení vyraďovacieho konania v roku 2016 od vojenských útvarov 

a zariadení OS SR 111 škatúľ a 341 zväzkov archívnych dokumentov.  

 

9.1 Vedecko-výskumná činnosť - archívne spracovávanie vybraných archívnych 

fondov a zbierok  

 

Hlavné výskumné úlohy riešené v roku 2016 

 

1. „Vojenské školstvo“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2010 - december 2017 
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Riešitelia:  Ing. Peter Krajčírovič, Ing. Milan Ondruš, Mgr. Zuzana Šutaríková   

Plánovaný výstup:  inventáre podľa názvov škôl (vydanie priebežne 2011-2017). 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

Archívny fond „Vojenská letecké učilište Košice“. Mgr. Zuzana  Šutaríková spracovala               

5 archívnych škatúľ. Zároveň napísala 10 strán rukopisu inventárneho fondu. Vzhľadom 

na ukončenie pracovného pomeru menovej k 31.12.2016 bude inventár dokončený v roku 

2017.  

 

2. „Štáb Civilnej obrany Východoslovenského kraja 1957 - 1970“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2016 - jún 2016 

Riešitelia:  Ing. Milan Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydaný 2016)  

 

Hodnotenie za rok 2016: 

V súlade s plánom Ing. Milan Ondruš dokončil spracovanie archívneho fondu                          

(18 archívnych škatúľ) a inventár v rozsahu 34 strán bol vydaný. 

 

3.  „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - spisy obyčajné 1943-1944“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2010 - december 2019 

Riešitelia:  Mgr. Viktor Gabáni  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2020). 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

Mgr. Viktor Gabáni spracoval 85 archívnych škatúľ. Zároveň napísal 53 strán rukopisu 

inventárneho fondu. Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu.  

 

4.  „Veliteľstvo V. zboru 1945-1949“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2012 - december 2016 

Riešitelia:  Ing. Peter Krajčírovič  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2017). 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

V súlade s plánom Ing. Peter Krajčírovič dokončil spracovanie archívneho fondu                  

(29 archívnych škatúľ) a inventár v rozsahu 63 strán bol vydaný. 

 

5. „VÚ CO 4019 Malacky“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: júl 2016 - december 2016 

Riešitelia:  Ing. Milan Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydaný 2016) 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

V súlade s plánom Ing. Milan Ondruš dokončil spracovanie archívneho fondu                          

(18 archívnych škatúľ) a inventár v rozsahu 24 strán bol vydaný. 
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6.  „Inventárny zoznam archiválií“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: priebežne 

Riešitelia:  PhDr. Andrea Gajdáčová 

Plánovaný výstup:  priebežne spracovávaný 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

PhDr. Andrea Gajdáčová archívne spracovala a uložila 95 archívnych škatúľ prevzatých       

od vojenských útvarov a zariadení a napísala 22 strán zoznamu. 

 

7. „Štáb Civilnej obrany Slovenska Bratislava 1952 - 1970“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2016 - jún 2016 

Riešitelia:  Ing. Milan Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydaný 2016) 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

Nad rámec plánovaných úloh Ing. Milan Ondruš dokončil spracovanie archívneho fondu  

(8 archívnych škatúľ) a inventár v rozsahu 20 strán bol vydaný. 

 

8. „Tylová záloha lietadiel Kuchyňa 1953 - 1963“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: júl 2016 - september 2016 

Riešitelia:  Ing. Milan Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2016). 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

Nad rámec plánovaných úloh Ing. Milan Ondruš dokončil spracovanie archívneho fondu   

(4 archívne škatule) a inventár v rozsahu 18 strán bol vydaný. 

 

9. „312. ťažká delostrelecká brigáda Senica nad Myjavou 1951-1958“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: júl 2016 - december 2016 

Riešitelia:  Ing. Milan Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2016). 

 

Hodnotenie za rok 2016: 

Nad rámec plánovaných úloh Ing. Milan Ondruš dokončil spracovanie archívneho fondu           

(9 archívnych škatúľ) a inventár v rozsahu 18 strán bol vydaný. 

 

9.2 Poskytovanie archívnych služieb verejnosti 

 

V sledovanom období archív realizoval aj archívne služby žiadateľom z rezortu 

obrany SR a z radov civilnej verejnosti. V roku 2016 bolo vybavených 1 641písomných 

žiadostí, čo predstavuje takmer 10 % nárast oproti roku 2015.Väčšina agendy VHA okrem 

vyraďovacieho konania sa týkala výpisov z kmeňových listov vojakov a poddôstojníkov.   

 

   Konzultácie a obsluha v bádateľni 
-  počet návštev v bádateľni                      439 

-  počet bádateľov (nárast fyzických osôb)         125 

-  počet predložených archívnych škatúľ                1 514 
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-  počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek            1 883 

 

   Špeciálne zbierky 

-  počet návštevníkov v špeciálnych zbierkach               67 

-  počet návštev v špeciálnych zbierkach     64 

 

Pre bádateľov a na plnenie správnych úkonov VHA bolo prekopírovaných                

1 478 s. archívnych dokumentov. VHA vybral v sledovanom období za služby 

poskytované verejnosti sumu v celkovej výške 679,10 €. 

 

9.3  Trvale zabezpečovať ochranu archívnych dokumentov a zbierok 

 

Ochrana archívnych fondov a zbierok sa zabezpečovala v rámci existujúcich 

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

2x týždenne sledovala a zapisovala hodnoty teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.                     

Na základe výsledkov meraní klimatických podmienok v depozitoch boli prijímané 

bezprostredné opatrenia. Teplota a vlhkosť vzduchu v skladových priestoroch sa udržiavali 

pravidelným vetraním.  

 

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

akadémii Liptovský Mikuláš - kurzy pracovníčok PAB   

 

Prednášky boli vykonané na kurze pre pracovníkov pracovísk administratívnej 

bezpečnosti OS SR, ktorú organizuje Akadémia obrany OS SR v Liptovskom Mikuláši pod 

záštitou Bezpečnostného úradu MO SR. Prednášky pracovníka archívu Ing. M. Ondruša 

boli zamerané na tému „Vyraďovanie registratúrnych záznamov a ich archivovanie 

v podmienkach OS SR“. Ing. M. Ondruš vykonal lektorskú činnosť na úseku vyraďovania 

registratúrnych záznamov - Akadémia OS SR gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš - 

300 minút. 
 

9.5 Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ 

 

V roku 2015 bol vo VHA ukončený projekt „Digitalizácia kultúrneho dedičstva 

VHÚ“ v dopytovej výzve v rámci Operačného programu Európskej únie Informatizácia 

spoločnosti. Hlavným cieľom projektu bola digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie 

archívnych fondov VHÚ ako kultúrneho dedičstva SR. V roku 2016 pokračovala 

digitalizácia v rámci „udržateľnosti“ projektu. Pracovníčky archívu zdigitalizovali 

zdigitalizovali 2 521 digitálnych objektov. K 31.12.2016 bolo zdigitalizovaných 12 295 

digitálnych objektov (zdigitalizovaných archívnych dokumentov). Výsledky ich práce                 

si možno pozrieť na stránke http://ebadatelnavha.vhu.sk/. 

 

Tab.: Výkon vybraných odborných činností VHA 

 

Výkon vybraných odborných činností VHA Počet 

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ) 271 

Vypracované inventáre a katalógy 

(počet titulov/počet strán) 

6/177 

Počet návštev v bádateľni - špeciálne zbierky 439/125 

Počet vybavených žiadostí 1 641 

Počet poskytnutých arch. škatúľ/arch. jednotiek 1 514/1 883 

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

 

Pracovníci VHM Piešťany plnili odborné úlohy v súlade s hlavnými plánovacími 

dokumentmi VHÚ na rok 2016 s dôrazom na odborné úlohy stanovené v oblasti 

múzejníctva v zákone č. 206/2009 Z. z. o múzeách a  galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Osobitný dôraz kládli na doplňovanie                   

a rozširovanie zbierok VHM Piešťany. K 31.12.2016 pribudlo do zbierkového fondu VHM 

Piešťany 76 ks zbierkových predmetov v celkovej hodnote 506 758,- €. Z toho do zbierok 

Mo Piešťany 76 ks zbierkových predmetov a do zbierok VHM - Mo Svidník 0 ks 

zbierkových predmetov.  

 Od začiatku roka 2016 pokračovalo získavanie predmetov kultúrnej hodnoty                          

do evidencie VHM Piešťany. Múzeum v hodnotenom období získalo na základe zmlúv 

o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu 50 predmetov kultúrnej hodnoty 

v celkovej hodnote 397 250,- €, darom 24 ks predmetov kultúrnej hodnoty v celkovej 

hodnote 21 058,- € a zámenou 2 ks predmetov kultúrnej hodnoty v celkovej hodnote 

88 450,-€. V akvizičnej činnosti pokračoval výber techniky, materiálu a náhradných dielov 

od útvarov OS SR a zariadení rezortu MO SR, na ktoré boli cestou Agentúry správy 

majetku MO SR spracované zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu. V roku 2016 

bolo riaditeľom VHÚ podpísaných 7 zmlúv o bezodplatnom prevode, 4 darovacie zmluvy, 

ktoré boli zrealizované v priebehu roku 2016. 

V súlade so zmluvami o bezodplatnom prevode majetku štátu boli vykonané prevozy  

materiálu do depozitárov VHM Piešťany. Na základe Smernice náčelníka GŠ OS SR                       

a dohovoru s jednotlivými veliteľstvami bolo v priestoroch expozície VHM Piešťany 

zostykované lietadlo MiG-15bis. Z letiska Kuchyňa v mesiaci marec bol vykonaný prelet 

lietadla An-26, ktoré následne bolo odovzdané do evidencie VHM Piešťany. V mesiaci 

október boli do expozície VHM Piešťany presťahované lietadlo L-39ZA a vrtuľník Mi-2, 

ktoré následne boli leteckým technickým personálom zostykované. Z letiska Janíkovce 

bolo do expozície prevezené lietadlo MiG-15. Z letiska Sliač na letisko Janíkovce bolo 

prepravené lietadlo L-39ZA a následne zostykované leteckým technickým personálom. 

V mesiaci november bol vykonaný prevoz materiálu z VÚ Nemšová a  OT-62 a rezov 

motorov z AOS  Liptovský Mikuláš do depozitárov v Piešťanoch. V mesiaci december bol 

vykonaný na základe zmluvy o výpožičke medzi VHÚ a Technickou univerzitou Košice 

prevoz vrtuľníka Mi-2 z letiska Prešov do Technickej univerzity Košice. 

 
10.1 Aktivity VHM - Mo Svidník 

 

1) Vedomostná súťaž pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Svidník 

„Z histórie svidníckeho regiónu 2016“ 

 

 Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnil jubilejný 5. ročník vedomostnej súťaže                  

,,Z histórie svidníckeho regiónu 2016“, ktorý sa konal pri príležitosti 71. výročia 

oslobodenia mesta Svidník. Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľali VHM - Mo 

Svidník a Mestský úrad vo Svidníku. Vedomostný kvíz sa prvýkrát konal v priestoroch 

novo zrekonštruovaného Mestského kultúrneho strediska Svidník, ktorého hľadisko bolo 

zaplnené žiakmi svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu,                   

ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia VHÚ, ale aj 

zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy, ako aj primátor ukrajinského mesta 

Rachov. Tak ako po minulé roky aj tento rok žiaci piatich základných škôl mesta Svidník 

odpovedali na nasledovný okruh tém: história mesta Svidník od prvej písomnej zmienky 
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po súčasnosť, prvá svetová vojna v Európe, boje v Karpatoch 1914 - 1915, druhá svetová 

vojna v Európe a vo svete a Karpatsko-duklianska operácia. Víťazom vedomostnej súťaže 

sa stala Základná škola sídliaca na Komenského ulici vo Svidníku. V prestávkach medzi 

jednotlivými kolami kvízu si žiaci mohli pozrieť spevácke vystúpenia žiačok Základnej 

umeleckej školy vo Svidníku, ako aj dokumentárny film, ktorý v animovanej 3 D podobe 

prezentoval zbierkové predmety VHÚ a dokumentárny film o Karpatsko-duklianskej 

operácii. V popoludňajších hodinách sa konali oslavy 71. výročia oslobodenia Svidníka. 

Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov               

sa uskutočnili v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, pri soche armádneho 

generála Ludvíka Svobodu a na Pamätníku 1. československého armádneho zboru             

na Dukle. 

 

2) Noc múzeí a galérií 2016 

      

VHM sa dňa 21. mája 2016 zúčastnilo európskeho podujatia ,,Noc múzeí a galérií 

2016“ pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša, ktoré bolo 

realizované pod patronátom Rady Európy. Cieľom podujatia bolo v čo najväčšej miere 

prezentovať kultúrne dedičstvo. 

Vo VHM - Mo Svidník sa tak, ako aj v uplynulých rokoch, podujatie uskutočnilo            

na pôde Vojenského historického múzea - Centrálnej expozície Múzejného oddelenia 

Vojenského historického múzea vo Svidníku a na Vyhliadkovej veža na Dukle. V čase              

od 12.00 h. do polnoci sa mohli záujemcovia o vojenskú minulosť Slovenska oboznámiť            

so zmodernizovanou Centrálnou expozíciou Vojenské dejiny Slovenska 1914 - 1945. 

Návštevníci mohli taktiež využiť možnosť, ktorá sa im naskytuje len raz ročne, pokochať 

sa výhľadom na nočnú panorámu Duklianskeho bojiska z priestorov zmodernizovanej 

Vyhliadkovej veže na Dukle. Počas celého programu tejto akcie boli, v stane Regrutačnej 

skupiny Prešova, premietané dokumentárne filmy s vojnovou tematikou. Program tejto 

zaujímavej akcie obohatili príslušníci Ozbrojených síl SR - prápor ISTAR Prešov, 

Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru SR, ktorí divákom predstavili 

nielen svoju techniku, výzbroj a výstroj, ale v pútavých ukážkach im priblížili aj niečo               

zo svojej činnosti (boj zblízka, cvičenie so zbraňami, prezentácia práce psovodov, ukážka 

práce hasičov). Divákov zaujala aj ukážka historických bojov na sovietsko-nemeckom 

fronte, ktorú si pripravili členovia Klubu vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice, 

pričom pri nej využili aj historické bojové vozidlá. Vyvrcholením pestrého programu bolo 

zapálenie tzv. vatry víťazstva na počesť obetí druhej svetovej vojny a prehliadka 

Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru na Dukle, ktorý 

bol rozžiarený gréckym ohňom a svetlom zo 150 kahancov. Okrem toho boli                          

pre návštevníkov počas celého priebehu programu podujatia k dispozícii aj ukážky činnosti 

a fungovania vojenskej poľnej nemocnice z obdobia druhej svetovej vojny, prezentácia 

historických ručných palných zbraní Klubom vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice 

a prezentácia moderných ručných palných zbraní príslušníkmi práporu ISTAR Prešov. 

 

3) Osadenie repliky historického československého hraničného stĺpu na slovensko-

poľskom hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek 

 

V sobotu 21. mája 2016 bola o 15.00 h na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - 

Barwinek slávnostne odhalená replika historického hraničného orientačného stĺpu 

z obdobia existencie prvej Československej republiky (ďalej len „replika“). Replika stĺpu 

bola spolu s informačnou tabuľou na miesto odhalenia osadená už v utorok 17. mája 2016 

zamestnancami VHM - Mo Svidník, členmi Spolku histórie colníctva a finančnej správy 

Bratislava a členmi občianskeho združenia Chránime kraj pod Duklou. Replika bola 
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vyrobená v Železiarňach Podbrezová a  od 21. mája 2016 oficiálne umiestnená na takmer 

pôvodnom mieste na hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek. Na celom území 

bývalého Československa sa zachovali iba štyri pôvodné hraničné orientačné stĺpy, pričom 

z nich iba dva sa zachovali aj na svojich pôvodných miestach. Na území dnešnej 

Slovenskej republiky sa zachoval iba jeden z týchto stĺpov, a to na svojom pôvodnom 

mieste na už spomínanom hraničnom priechode Vyšný Komárnik - Barwinek. Členovia 

Spolku histórie colníctva a finančnej správy Bratislava ho v roku  2012 z tohto miesta 

demontovali a v spolupráci s OZ Chránime kraj pod Duklou ho kompletne zrekonštruovali. 

Tento zrekonštruovaný originál hraničného stĺpu  bol následne umiestnený v Centrálnej 

expozícii VHM - Mo Svidník. 

Slávnostné odhalenie repliky sa odohralo v réžii predsedu Spolku histórie colníctva 

a finančnej správy Bratislava Tomáša Achsa a jeho podpredsedu pplk. Jána Ščerbíka, 

pričom samotný akt prestrihávania pásky vykonali spoločne zástupca VHM - Mo Svidník 

Mgr. Peter Holík a starostka obce Vyšný Komárnik Daniela Štefancová. Okrem nich sa na 

slávnostnom odhalení zúčastnili aj viacerí pozvaní hostia. Medzi nimi boli aj riaditeľ 

Colného úradu Prešov pplk. JUDr. Vladimír Pirník, spolu so svojím námestníkom                    

pplk. Mgr. Ľudovítom Marcinekom, a konateľka dcérskej spoločnosti Železiarni 

Podbrezová - ZANINONI Mgr. Anna Kováčová. 

 

4) Prezentácia zbierkových predmetov na VI. ročníku podujatia s názvom Karpaty 

1914/1915 

 

Dňa 28. mája 2016 sa v obci Hostovice (okres Snina) uskutočnil už šiesty ročník 

podujatia ,,Karpaty 1914-1915”, na ktorom participoval aj VHÚ prostredníctvom 

zamestnancov VHM - Mo Svidník. Hlavným organizátorom podujatia bol v spolupráci 

s obcou Hostovice Klub vojenskej histórie Beskydy (ďalej len „KVH“) z Humenného. 

Cieľom podujatia bolo pripomenutie si ťažkých bojových operácií, ktoré v priestore 

severovýchodného Slovenska prebiehali na prelome rokov 1914 - 1915, teda pred 101 

rokmi, pričom v nich proti sebe stáli vojská cárskeho Ruska na jednej a vojská rakúsko-

uhorskej monarchie a Nemeckého cisárstva na strane druhej. Zamestnanci VHM - Mo 

Svidník na tomto podujatí prezentovali múzejné zbierkové predmety - ručné palné zbrane     

a guľomety zo zbierok pochádzajúcich z obdobia prvej svetovej vojny, medzivojnového 

obdobia, z obdobia druhej svetovej vojny a povojnového obdobia, ktoré sa nachádzajú 

priamo na ich pracovisku. Návštevníkov zamestnanci VHM - Mo Svidník informovali 

o vývoji prezentovaných zbraní, ich zavedení do výroby a používaní v jednotlivých 

bojujúcich armádach. Medzi prezentovanými zbierkovými predmetmi z obdobia prvej 

svetovej vojny nemohli chýbať: jednoranová zadovka Werndl model 1867/77, ktorá                  

sa začala vyrábať už v roku 1867 a v priebehu prvej svetovej vojny ju používali najmä 

záložné jednotky a jednotky druhého sledu rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej 

armády, jazdecká karabína Werndl model 1873/77, tá bola v celej monarchii vyrobená len 

v počte 100 000 kusov, rakúsko-uhorská pechotná a krátka puška Mannlicher model 1895 - 

najrozšírenejšia zbraň, s ktorou vstúpila rakúsko-uhorská monarchia do prvej svetovej 

vojny, a napokon ani ruská pechotná puška Mosin model 1891, ktorá bola zase v období 

prvej svetovej vojny najrozšírenejšou zbraňou v radoch ruskej cárskej armády. 

Z medzivojnového obdobia bol medzi prezentovanými zbierkovými predmetmi zastúpený 

československý ľahký guľomet ZB vzor 26 a spolu s ním aj tri pechotné pušky - 

československá puška vzor 24, nemecká karabína Mauser model 98k a maďarská puška 

model 35M. Z obdobia druhej svetovej vojny veľkú pozornosť návštevníkov pútali 

predovšetkým nemecký samopal MP-40, sovietsky samopal PPŠ-41, taliansky samopal 

Beretta 38/42, anglický samopal Sten Mk II a v neposlednom rade aj nemecký ľahký 

guľomet MG 42. Napokon povojnové obdobie malo v prezentačnom stánku Mo VHM 
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Svidník zastúpenie v podobe československej pušky vzor 52/57, ktorú v súčasnosti používa 

Čestná stráž OS SR a Čestná stráž Prezidenta SR. Hlavným bodom programu bola 

moderovaná historická rekonštrukcia bojov z 1. svetovej vojny, ktorá sa uskutočnila                 

na autentickom mieste bojov z roku 1915. O túto historickú ukážku sa postarali členovia 

viac ako 30 klubov a spolkov vojenskej histórie, najmä zo Slovenska, Čiech, Poľska 

a Maďarska. Samotná ukážka sa začala po príhovore riaditeľa VHÚ plk. Mgr. Miloslava 

Čaploviča, PhD. k účastníkom a návštevníkom podujatia, pričom trvala bez mála dve 

hodiny. Zaujímavým spestrením programu boli vystúpenia vojenskej dychovej hudby, 

mužskej speváckej skupiny Hačure s tematikou vojenských a regrútskych piesní, 

vystúpenie estrádneho divadla Femina, krátke ukážky výcviku dobových armád a súťaž              

vo varení vojenských jedál. Celé podujatie sprevádzalo príjemné slnečné počasie. 

 

5) Zapojenie sa VHÚ - Mo Svidník do projektu s názvom Legendárium 2 

 

Od 1. júna 2016 sa VHÚ prostredníctvom VHM - Mo Svidník zapojil do projektu 

Legendárium 2.  

Legendárium 2 bol pokračovaním úspešného projektu Legendárium, ktorého prvý 

ročník sa uskutočnil v roku 2015. Celý projekt pripravila krajská organizácia cestovného 

ruchu Severovýchod Slovenska. Cieľom projektu je zábavnou formou priblížiť zaujímavé 

miesta Prešovského samosprávneho kraja. Prostredníctvom legendárnych postavičiek                   

sa najmenší návštevníci môžu oboznámiť s významnými historickými miestami 

a múzeami. Po prvom úspešnom ročníku z leta 2015 bol projekt rozšírený o päticu hrdinov, 

čím sa počet postavičiek rozšíril na celkový počet 15. Spolu tak prepája viac ako                      

60 zaujímavostí a lokalít kraja. Deti sa mohli v rámci projektu zapojiť do súťaže o rôzne 

hodnotné ceny dvomi spôsobmi. Malí návštevníci si mohli stiahnuť mobilnú aplikáciu, 

prostredníctvom ktorej zažijú napínavé dobrodružstvá pätnástich hrdinov v mini hrách. 

Každý hrdina ponúka štyri bonusové lokalizácie na miestach, ktoré sa viažu k príbehu 

(legende). Lokalizovaním sa na určených miestach získava dieťa bonusové body. Za dve 

lokalizácie na aplikáciu sa stiahne nahrávka legendy. Hraním a lokalizovaním sa dieťa 

postupuje z úrovne „tulák“ až na úroveň „kráľ Prešovského kraja“. Najlepší hráči boli 

odmenení cenami a kráľ bol korunovaný na brehu Štrbského plesa. Druhou možnosťou 

bolo zbieranie nálepiek do albumu. Nálepky hráč získaval navštívením vybraných miest 

Legendária a po zaplatení vstupného. Čím viac nálepiek hráč získal, tým sa zvýšila jeho 

šanca na výhru hodnotnej ceny. Bonusom súťaže je CD Legendárium s príbehmi 

legendárnych hrdinov, ktoré dieťa (hráč) získalo zadarmo nazbieraním 6 nálepiek                

na miestach, kde nájde aj nálepky. Spolu mohol jeden hráč nazbierať 30 nálepiek,                    

čo znamená 30 lístkov v záverečnom losovaní pre dieťa. CD Legendárium pripravili známi 

herci z Prešovského kraja pod vedením Martina Husovského. Deti môžu získať tri časti CD 

Legendária. Každé CD Legendárium dieťaťu ponúka na vypočutie  5 hrdinských príbehov. 

Príbehy si deti môžu stiahnuť aj do mobilu za dve lokalizácie. 

Vo VHM - Mo Svidník a na Vyhliadkovej veži na Dukle deti zažijú dobrodružstvá 

s kuchárom (vojakom) Vasiľom. Kuchár Vasiľ to v časoch vojny nemal ľahké. Musel 

navariť a prepašovať jedlo pre vyčerpaných a hladných partizánov v lese. Často preukázal 

veľkú odvahu a šikovnosť. Na svoje narodeniny dokonca dokázal vykúzliť z biednych 

zásob i koláč. Za jeho obetavosť ho kamaráti povýšili na vojaka. V hre sa deti po boku 

Vasiľa postavia proti nepriateľovi. Zároveň sa dozvedia o miestach bojov a ich hrdinoch 

vo Svidníku a jeho okolí. 
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6) Pracovná činnosť príslušníkov VÚ 1101 Trebišov vo VHÚ - Mo Svidník 

 

Dňa 6. júla 2016 sa v rámci spolupráce členských armád NATO uskutočnila 

v priestoroch a v blízkom okolí Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého 

armádneho zboru v ZSSR (ďalej „ČSAZ“) na Dukle spoločná pracovná brigáda                            

16 príslušníkov nemeckého Bundeswehru a 20 vojakov Ozbrojených síl SR, príslušníkov                

21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov a 2. mechanizovanej brigády Prešov. 

Počas spoločnej pracovnej brigády boli vykonané pomocné práce pri údržbe vojnového 

cintorína v areáli Pamätníka 1. ČSAZ na Dukle a taktiež vyčistený lesný chodník 

smerujúci od Pamätníka 1. ČSAZ k Vyhliadkovej veži na Dukle. Pred samotnou 

realizáciou spomínaných prác sa najskôr pri Pamätníku 1. ČSAZ uskutočnil pietny akt 

 kladenia vencov, počas ktorého príslušníci nemeckého Bundeswehru a Ozbrojených síl SR 

spoločne vzdali úctu padlým príslušníkom 1. ČSAZ. Následne po pietnom akte všetkých 

zúčastnených privítali Dr. Michal Bochin zo Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové 

hroby so sídlom v Prešove a Mgr. Peter Holík z VHM - Mo Svidník. Vo svojom príhovore 

ocenili predovšetkým myšlienku spoločnej pomoci slovenských a nemeckých vojakov                

pri údržbe Pamätníka 1. ČSAZ a jeho blízkeho okolia. Po ukončení prác nasledovala 

prehliadka Vyhliadkovej veže na Dukle, kde sa príslušníci nemeckého Bundeswehru                  

a Ozbrojených síl SR oboznámili s priebehom bojov v Karpatsko-duklianskej operácii. 

Potom sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov na nemeckom vojnovom cintoríne 

v Hunkovciach.  

V týždni od 15. - 19. augusta 2016 vykonávali pracovnú činnosť príslušníci VÚ 1101 

Trebišov vo VHÚ - Mo Svidník. Práce vykonávalo 23 profesionálnych vojakov - 

príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov pod vedením npor. Ing. 

Miroslava Blahuta. Prvá skupina vykonávala práce na exponátoch v Parku bojovej 

techniky nachádzajúcom sa pri budove VHM - Mo Svidník a pri Pamätníku Sovietskej 

armády vo Svidníku. Druhá skupina vykonávala práce na TARANE pri Pamätníku                    

1. ČSAZ na Dukle a pri Vyhliadkovej veži na Dukle.  

V nasledujúcom týždni 22. - 26. augusta 2016 práce vykonávalo 16 profesionálnych 

vojakov - príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu (VÚ 1101) Trebišov pod 

vedením npor. Ing. Miroslava Blahuta. Prvá skupina vojakov vykonávala práce                     

na exponátoch v Parku bojovej techniky nachádzajúcom sa pri budove VHM - Mo Svidník              

a pri Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. Druhá skupina vojakov vykonávala práce 

pri Pamätníku 1. ČSAZ na Dukle a pri Vyhliadkovej veži na Dukle.  

 

7) Digitalizácia zbierkových predmetov vo VHM - Mo Svidník 

 

Podobne ako viac než tri desiatky múzeí na Slovensku sa aj VHM - Mo Svidník 

zapojilo do národného projektu „Digitálne múzeum“. Hlavným cieľom projektu, 

spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, je vysokokvalifikovaná digitalizácia 

najvýznamnejších múzejných zbierkových predmetov slovenského kultúrneho dedičstva. 

Pokročilé technológie profesionálnej digitalizácie zaručujú vysokú kvalitu záznamu 

vizuálnych vlastností konkrétnych zbierkových predmetov. Vo VHm - Mo Svidník bolo 

pracovníkmi Digitalizačného centra Múzea Slovenského národného povstania v Banskej 

Bystrici zdigitalizovaných 514 zbierkových predmetov, ktoré tvoria sedemnásť múzejných 

zbierok. Okrem deviatich múzejných zbierkových predmetov väčších rozmerov zo zbierok 

„Automobilová technika“, „Strelivo a náloživo“, „Zdravotnícky materiál“, „Pušky 

a karabíny“ a „Automatické zbrane“, ktoré sú prezentované v Centrálnej expozícii VHÚ - 

Mo Svidník, boli zdigitalizované predovšetkým malorozmerné múzejné zbierkové 

predmety zo zbierok „Chladné zbrane“, „Pištole a revolvery“, „Pušky a karabíny“, 

„Automatické zbrane“, „Strelivo a náloživo“, „Spojovací materiál“, „Chemický materiál“, 
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„Ženijný materiál“, „Automobilová technika“, „Výstrojný materiál“, „Rady, vyznamenania 

a medaily“, „Bojové zástavy, štandardy, vlajky“, „Obrazy a plastiky“, „Proviantný 

materiál“, „Optický materiál“, „Zdravotnícky materiál“ a „Rôzny múzejný materiál“. Časť 

týchto malorozmerných predmetov je taktiež súčasťou Centrálnej expozície VHM - Mo 

Svidník a ostatné sú uložené v depozitných priestoroch VHM - Mo Svidník. Digitálne 

záznamy 514 múzejných zbierkových predmetov boli postupne zaradené do „Digitálneho 

múzea“ - depozitára digitálnych zástupcov najvýznamnejšej časti múzejných zbierok.              

Ako súčasť digitálneho vedomostného systému múzeí SR môžu byť využiteľné pri ďalšom 

vedeckom zhodnocovaní kultúrnych objektov, vzdelávaní, v rámci kultúrneho relaxu alebo 

pri reprezentácii a propagácii krajiny. 

 

8) 72. výročie Karpatsko-duklianskej operácie 

 

V dňoch 5. - 6. októbra 2016 sme si na pietnych miestach viažucich sa k udalostiam 

záverečnej fázy druhej svetovej vojny pripomenuli na území Poľskej republiky                             

a Slovenskej republiky 72. výročie Karpatsko-duklianskej operácie. VHÚ uvedomujúc               

si význam historických udalostí spätých so začiatkom oslobodzovania Slovenska realizoval 

ako správca objektov na Dukle a vo Svidníku, prostredníctvom múzejného pracoviska               

vo Svidníku, niekoľko akcií na zatraktívnenie pamätných miest a umocnenie zážitku 

účastníkov pietnych stretnutí.  

 

10.2 Aktivity VHM Piešťany 

 

1) Otvorenie multimediálnej časti Vojenského historického múzea 

 

Dňa 26. februára 2016 sa minister obrany SR Martin Glváč zúčastnil na slávnostnom 

spustení multimediálnej časti v priestoroch stálej expozície Vojenského historického 

múzea v Piešťanoch. Vybudovanie informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie 

kvality výskumu Vojenského historického ústavu bolo spolufinancované z prostriedkov 

Európskej únie. Celkové náklady na vybudovanie projektu vo výške takmer 3 milióny eur 

išli z operačného programu Európskej únie „Výskum a vývoj“. „Súčasťou projektu                

je aj e-bádateľňa, virtuálna bádateľňa a aj úložisko dát.  

 

 

2) Technická pomoc od Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

 

Dňa 6. mája 2016 v rámci prípravy stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 

1945 - 1992“ na medzinárodnú akciu „Noc múzeí a galérií 2016“ a blížiacu sa letnú 

turistickú sezónu sa v piešťanskom Vojenskom historickom múzea realizovalo ošetrenie 

vybranej múzejnej techniky. Technickú pomoc poskytlo  Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, 

a to prostredníctvom protilietadlovej raketovej brigády Nitra.  

 

3) Noc múzeí a galérií 

 

 Dňa 21. mája 2016 sa VHM Piešťany už tradične zapojil do celoeurópskej akcie 

Noc múzeí a galérií. Návštevníci mohli vidieť vynovené expozície a zbierkové predmety, 

nové prírastky a v neposlednom rade mali možnosť využiť informačné kiosky 

rozmiestnené v jednotlivých halách a navštíviť 3D kino. Pre detských, ale aj pre dospelých 

návštevníkov bola určite veľmi pútavá príležitosť vyskúšať si pilotnú kabínu MiGu - 23 či 

MiGu - 29. Spoločným úsilím zamestnancov múzea, dobrovoľníkov, členov Klubu 
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vojenskej histórie KVH ČSĽA Piešťany a Regrutačnej skupiny Trnava sa podarilo vytvoriť 

príjemnú atmosféru pre takmer 5 000 návštevníkov. 

 

4) Deň detí s OS SR Námestovo 

 

S výberom ručných palných zbraní od 1. svetovej vojny až po súčasnosť,                 

ako aj publikácií VHÚ, sa prezentovali zamestnanci VHM Piešťany v sobotu 28. mája 

2016 v Námestove počas 19. ročníka Dňa detí s Ozbrojenými silami SR. Prezentácia 

zbraní pútala pozornosť malých, ale aj veľkých návštevníkov akcie. Stánok VHÚ - VHM                

si so záujmom pozreli aj najvyšší predstavitelia rezortu obrany a OS SR, a to osobne 

minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan 

Maxim.  

 

5) 13. ročník podujatia „Festival múzeí Slovenska 2016“ 

 

Dňa 27. júna 2016 sa pracovníci VHM Piešťany zúčastnili na podujatí „Festival 

múzeí Slovenska 2016“. Išlo o 13. ročník podujatia, organizovaný z iniciatívy Zväzu 

múzeí na Slovensku, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. -  28. júna 2016 v priestoroch SNM 

Múzea Červený Kameň v Častej. Múzeá tu predstavili svoje aktivity a činnosti. V rámci 

sprievodného programu sa zamestnanci zúčastnili prehliadky stálej expozície SNM Múzea 

Červený Kameň a hradného podzemia. Taktiež absolvovali individuálne prehliadky výstav 

zúčastnených múzeí. VHÚ prostredníctvom piešťanského múzejného pracoviska obohatil 

podujatie prezentáciou ručných palných zbraní zo zbierok Vojenského historického múzea 

Piešťany.  

 

6) Tankové dni Laugarício - Deň s pozemnými silami OS SR 

 

 Pod záštitou ministra obrany SR Petra Gajdoša a predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslava Bašku sa v dňoch 1. - 2. júla 2016 konal 4. ročník podujatia 

„Tankové dni Laugarício - Deň s pozemnými silami OS SR“. V rámci tohto podujatia bola 

prezentovaná vojenská technika OS SR formou statických, ako aj dynamických ukážok. 

Zamestnanci VHÚ - VHM Piešťany sa na podujatí prezentovali dynamickou ukážkou 

tankom T-55 C1 s návesným zariadením KMT-8 určeným na vyorávanie koľajových 

priechodov v mínových poliach.  

 

7) Výstavka zbierkových predmetov v rámci podujatia - Slovenské piesky 2016 

 

 Dňa 6. augusta 2016 sa v areáli Vojenského technického a skúšobného ústavu 

Záhorie pri Plaveckom Mikuláši uskutočnil pod záštitou Ministerstva obrany SR                   

už 8. ročník podujatia Slovenské piesky. Na podujatí určenom predovšetkým                              

pre milovníkov historickej vojenskej techniky sa tak ako v uplynulých rokoch opäť 

zúčastnili aj zamestnanci VHÚ - konkrétne VHM v Piešťanoch. Na ňom sa úspešne 

prezentovali statickou ukážkou výberu ručných palných zbraní z fondov VHM                    

v Piešťanoch. Výstava ručných palných zbraní od prvej svetovej vojny po súčasnosť sa už 

tradične stretla s veľkým záujmom návštevníkov všetkých kategórií. K hladkému priebehu 

prezentácie veľkou mierou prispeli aj členovia Klubu vojenskej histórie KVH ČSĽA 

Piešťany. 
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8) Výstavka zbierkových predmetov v rámci podujatia - Deň otvorených dverí                     

v Multifunkčnej zásobovacej základni západ Nemšová 

 

Dňa 12. augusta 2016 uskutočnil VHÚ statickú výstavu ručných palných zbraní                  

v priestoroch Multifunkčnej zásobovacej základne Západ brigádneho generála Jozefa 

Martina Kristína v Nemšovej pri príležitosti 13. ročníka Dňa otvorených dverí. Pracovníci 

VHM v Piešťanoch oboznámili návštevníkov so zbierkovými predmetmi a nepretržite 

poskytovali odbornú lektorskú činnosť. Veľkú pozornosť návštevníkov pútali aj tento rok 

ukážky jazdy tanku T-72 pochádzajúceho zo zbierok Vojenského historického múzea 

Piešťany. Okrem bohatého programu návštevníci prejavili záujem aj o statické exponáty, 

ako stíhacie lietadlo MiG-21MF, 57 mm protilietadlový kanón S-60, 30 mm 

protilietadlový dvojkanón vz. 53/59, či obrnený transportér OT-90 zo zbierok VHM 

Piešťany, dlhodobo vystavené na pôde tejto vojenskej základne.  

 

9) Pomoc OS SR v prospech VHM Piešťany 

 

Počas augusta až októbra 2016 boli z radov profesionálnych vojakov príslušníkov 

Ozbrojených síl SR vyčlenení profesionálni vojaci na technickú výpomoc pre VHM 

Piešťany. Príslušníci VÚ 8009 Martin v rámci technickej pomoci vykonali presuny                  

11 kusov nadrozmerných zbierkových predmetov do depozitára a úpravu vonkajšej 

expozície. Príslušníci Vrtuľníkového krídla Prešov obnovili značenia leteckej techniky                              

na 3 lietadlách, príslušníci  Dopravného krídla Kuchyňa zostykovali lietadlo MiG-15. 

Vonkajšie nátery na 5 ks zbierkových predmetov v expozícii obnovili príslušníci ženijného 

práporu Sereď, a príslušníci protilietadlovej raketovej brigády Nitra obnovili nátery 

na odpaľovacích zariadeniach protilietadlových rakiet KUB a KRUG. Technická výpomoc 

príslušníkmi OS SR pokračovala až do konca októbra. Za to obdobie bol obnovený farebný 

náter na 7 veľkorozmerných zbierkových predmetoch.  

 

10) Výstavka zbierkových predmetov v rámci podujatia - Sahara 2016 

 

VHÚ uskutočnil v sobotu 27. augusta 2016 statickú prezentáciu historických ručných 

palných zbraní na podujatí Sahara 2016, ktoré prebehlo v dňoch 26. - 27. augusta 2016 

v priestoroch VTSÚ Záhorie. Pracovníci z VHM v Piešťanoch pripravili zaujímavú 

výstavu pušiek, samopalov a guľometov s možnosťou priameho kontaktu návštevníka                  

so zbierkovými predmetmi.  

 

11) Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi - 10. ročník 

 

Dňa 3. septembra 2016 sa otvorili brány VHM Piešťany v rámci jubilejného                   

10. ročníka Dňa ozbrojených zložiek a záchranných zborov s deťmi. Pod záštitou ministra 

obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša, ako aj primátora mesta Piešťany Miloša 

Tamajku, sa spoluprácou VHM v Piešťanoch, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

Vojenskej polície, Mestskej polície v Piešťanoch, Policajného zboru Slovenskej republiky, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Piešťanoch podarilo pripraviť bohatý program a množstvo atraktívnych ukážok 

a prezentácií. Taktiež treba spomenúť, že sa do akcie zapojili aj Kluby vojenskej histórie 

ČSĽA z Piešťan a Kolíňan, KVH Západ, skupina „Virtuálne Biele albatrosy“ a Klub Old 

Duty Trucks z Nového Mesta nad Váhom. V pripravenom programe nechýbali ani prelet 

stíhacích lietadiel MiG-29, výstrely z húfnice Sexton Mk. II, ukážky práce kynológov 

a jazdnej polície, zoskoky padákových špecialistov, hľadanie omamných látok, ukážku 

ktorého pripravil Colný úrad Bratislava, predstavila sa tiež zásahová jednotka Zboru 
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väzenskej a justičnej stráže, s ukážkou činnosti vystúpil aj Hasičský a záchranný zbor. 

Program vypĺňali aj časti zamerané na kultúru, ako vystúpenie vojenskej hudby                      

OS SR, show program príslušníkov čestnej stráže OS SR, obohatením boli                                 

aj vystúpenia amatérskych hudobných skupín. K tomu všetkému treba spomenúť množstvo 

ďalších atrakcií, hlavne pre deti,  a tiež možnosť nerušene prechádzať expozíciou VHM 

Piešťany a pri niektorých exponátoch aj  nazrieť dovnútra, napr. tanku T-72 či lietadiel 

MiG-29 a MiG-23, prípadne vrtuľníka Mi-24. 

 

12) Konferencia - (De)akvizičná činnosť v múzeách 

 

V dňoch 7. - 8. septembra 2016 sa uskutočnila v priestoroch Slovenskej národnej 

galérie na Zvolenskom zámku odborná konferencia, ktorá sa konala v rámci Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva 2016. Konferenciu zorganizovala Odborná komisia                  

pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským 

národným múzeom, Slovenskou národnou galériou a Lesníckym a drevárskym múzeom 

s podporou Mesta Zvolen. 

Cieľom konferencie bolo poukázať na reálny stav akvizičnej činnosti 

v špecializovaných múzeách Slovenskej republiky. V úvode vystúpila PhDr. Gabriela 

Podušelová a PhDr. Ján Dolák, PhD., ktorí načrtli vývoj a stav akvizičnej činnosti 

v slovenských a českých múzeách. V nasledujúcich príspevkoch vystúpili zástupcovia 

špecializovaných múzeí na Slovensku, v ktorých poukázali na špecifiká zbierkotvorby 

z rôznych oblastí múzejníctva na Slovensku. Za VHM Piešťany sa konferencie zúčastnili 

kurátorka p. Viera Jurková a kurátor p. Peter Kadlec. Pán Kadlec vystúpil s referátom,                

v ktorom objasnil spôsob nadobúdania zbierkových predmetov bezodplatným prevodom 

správy hnuteľného majetku a tiež problém s nadobúdaním zbraní. Slovenskí múzejníci 

diskutovali o potrebe a spôsobe kvalitnej selekcie v procese nadobúdania zbierkových 

predmetov v zmysle platných právnych predpisov, o koncepcii tvorby zbierok a formách 

jej komunikácie a prezentácie so zriaďovateľom a verejnosťou. 

 

13) Zabezpečenie výstavky ručných palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny v rámci 

podujatia Petržalka sa ponorila do obdobia mobilizácie v roku 1938 aj vďaka 

podpore rezortu obrany 

 

Dňa 26. septembra 2016 Občianske združenie Múzeum petržalského opevnenia                 

v spolupráci s klubmi vojenskej histórie pripravilo pre priaznivcov vojenskej histórie 

podujatie pri príležitosti 78. výročia všeobecnej mobilizácie. Návštevníci si mohli pozrieť 

rekonštrukciu bojov o hranice v rokoch 1938 a 1939, ale aj oslobodzovanie Petržalky                 

na sklonku 2. svetovej vojny. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Výboru 

Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Antona Hrnka, rezort obrany na podujatí 

zastupoval vedúci Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. V rámci 

sprievodného programu si mohli návštevníci pozrieť aj rôznu vojenskú techniku, dobové 

vojenské tábory, zákopový systém s drevozemným bunkrom, ale aj objekt ťažkého 

opevnenia B-S4 Lány. Medzi ukážkami nechýbala ani výstavka ručných palných zbraní 

z obdobia 2. sv. vojny, ktorú pripravil kustód VHM Piešťany p. Tomáš Hanich. 

 

14) Výstavka zbierkových predmetov v rámci podujatia - SÜDWIND 2016                                

v Pohronskom Ruskove 

 

V nedeľu 14. augusta 2016 sa múzejní pracovníci VHM Piešťany zúčastnili                       

na podujatí SÜDWIND 2016 v Pohronskom Ruskove, ktorého partnerom je aj Vojenský 

historický ústav Bratislava. Zo zbierok Vojenského historického múzea Piešťany                   
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bol formou statickej ukážky prezentovaný výber zbraní, ktoré tvorili výzbroj armád 

nachádzajúcich sa v rôznych historických obdobiach na území Slovenska. Dynamické 

ukážky okrem techniky patriacej súkromným zberateľom a klubom vojenskej histórie 

obohatila aj múzejná vojenská technika pochádzajúca zo zbierok VHM Piešťany.                    

Na podujatí bola bohatá účasť klubov vojenskej histórie, a k spestreniu programu výrazne 

prispeli piloti z Retro Sky Teamu, ktorí so svojimi strojmi „brázdili“ frontové nebo                

nad bojiskom. 

 

10.3 Výskumná činnosť 

 

Výskumná činnosť ako jedna zo základných múzejných aktivít VHM Piešťany               

si kládla za cieľ sprostredkúvať poznatky o získaných zbierkových predmetoch, 

predovšetkým informácie obsiahnuté v samotných zbierkových predmetoch                          

a písomnostiach, prípadne inak zdokumentované historické informácie. Zamestnanci 

múzea dovedna vypracovali 77 návrhov na nadobudnutie zbierkových predmetov. 

Spracované poznatky o zbierkových predmetov boli ďalej zapracované do II.-stupňovej 

evidencie zbierkových predmetov. Od roku 2012 VHM Piešťany vedie elektronickú 

evidenciu zbierkových predmetov v programe ESEZ 4G. V programe ESEZ 

bolo k 31.12.2016 do  1.-stupňovej evidencie zapísaných  9 328 zbierkových predmetov 

z celkového počtu 19 013 zbierkových predmetov zapísaných v prírastkových knihách 

VHM Piešťany. Z toho Mo Svidník 2 086 (1.-stupňová evidencia) z celkového počtu 

10 542 zbierkových predmetov zapísaných v prírastkových knihách Mo Svidník                 

a v Mo Piešťany 8 456 z celkového počtu 8 471 zbierkových predmetov zapísaných 

v prírastkových knihách Mo Piešťany. V programe ESEZ bolo do 2.-stupňovej evidencie 

zapísaných 7 603 zbierkových predmetov. Mo Svidník 563 (2.-stupňová evidencia),              

Mo Piešťany  7 040. 

Pracovníci VHÚ - Mo Svidník pokračovali vo výbere a príprave zbierkových 

predmetov do digitalizácie a následne v realizácii digitalizácie zbierkových predmetov.    

Na digitalizáciu bolo spolu pripravených 514 zbierkových predmetov.  

 

10.4 Edičná a publikačná činnosť  

 

V  publikačnej činnosti odborných pracovníkov VHM Piešťany bolo k 31.12.2016 

publikovaných 12 článkov týkajúcich sa múzejných predmetov rozsahu 1 strana text              

a 1 strana fotodokumentácia. 

V mesiaci december Miroslav Mihálik odovzdal podklady na zalomenie knihy 

„Sprievodca expozíciami Vojenského historického múzea Piešťany“.  

 

10.5 Odborná a metodická činnosť 

 

Pracovníci VHM Piešťany poskytovali odborno-metodickú pomoc pri zriaďovaní 

Siení cti a slávy v útvaroch a zariadeniach OS SR. Vykonávali konzultačnú a poradenskú 

činnosť pre záujmové združenia, kluby vojenskej histórie, inštitúcie a jednotlivcov 

k problematike vojenstva a výzbroje armády. 

 

10.6 Komisia na tvorbu zbierok 

 

V priebehu roka 2016 Komisia na tvorbu zbierok (ďalej len „komisia“) mala           

10 zasadaní.  Predložených bolo 77 návrhových listov, z ktorých komisia schválila 

dovedna 76 návrhových listov na nadobudnutie zbierkových predmetov a ich zaradenie             

do múzejných zbierok a súčasne stanovila ich múzejnú hodnotu.  
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VHM Piešťany   76 ks 

 

 do zbierky číslo II - Pištole a revolvery - 1 zbierkový predmet, 

 do zbierky číslo III - Pušky a karabíny - 1 zbierkový predmet, 

 do zbierky číslo V - Delostrelecký materiál - 1 zbierkový predmet 

 do zbierky číslo VI - Tanky a obrnená technika - 1 zbierkový predmet 

 do zbierky číslo VII - Letecká technika - 5 zbierkových predmetov 

 do zbierky číslo IX - Strelivo a náloživo - 9 zbierkových predmetov, 

 do zbierky číslo XIII - Automobilová technika - 7 zbierkových predmetov 

 do zbierky číslo XIV - Výstrojný materiál - 2 zbierkové predmety 

 do zbierky číslo XV - Rady, vyznamenania, medaily - 11 zbierkových predmetov 

 do zbierky číslo XVI - Bojové zástavy, štandardy, vlajky - 1 zbierkový predmet, 

 do zbierky číslo XVIII - Proviantný materiál - 2 zbierkové predmety 

 do zbierky číslo XIX - Rôzny múzejný materiál - 3 zbierkové predmety 

 do zbierky číslo XX - Optický materiál - 29 zbierkových predmetov 

 do zbierky číslo XXI - Zdravotnícky materiál - 3 zbierkové predmety 

 

Do zbierok VHM Piešťany bolo prijatých 76 zbierkových predmetov  

v hodnote 506 758,- € 

Z toho boli zbierkové predmety prijaté: 

darom:  24 zbierkových predmetov 

prevodom:  51 zbierkových predmetov 

zámenou:  1 zbierkový predmet 

 

10.7 Správa o výpožičných, nájomných a darovacích zmluvách 

 

Výpožičné zmluvy: 

 

VHM Piešťany má k 31.12.2016 uzavretých 55 platných výpožičných zmlúv, z toho 

26 s vojenskými útvarmi, 11 s rôznymi organizáciami a 18 s obcami, resp. mestami. 

V roku 2016 bolo uzavretých nových 22 výpožičných zmlúv, 5 s vojenskými útvarmi,               

5 s organizáciami a 12 s obcami. V súčasnosti je zo zbierok VHM Piešťany vypožičaných 

418 zbierkových predmetov (ďalej ZP)  a 110 predmetov z pomocnej evidencie. 

  

Zmluvy o zápožičke: 

 

VHM Piešťany má aktuálne uzatvorených 7 platných zmlúv o zápožičke s inými 

múzeami, od ktorých má požičaných dovedna 38 predmetov. 

 

Tab.: Výkon odbornej správy zbierkových predmetov za obdobie od 1. 1. 2016 - 

31.12.2016 

 

Výkon odbornej správy zbierkových predmetov   Počet 

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov - kusov 19 013 

Celkový počet prírastkových čísiel 17 244 

- Mo Piešťany  
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Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov  - kusov 8 471 

Celkový počet prírastkových čísiel 8 471 

- Mo Svidník  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov - kusov 10 542 

Celkový počet prírastkových čísiel 8 773 

Nadobudnuté zbierkové predmety v roku 2016 dovedna 76 

- Mo Piešťany 76 

- Mo Svidník 0 

Chronologická evidencia - 1. stupeň v roku 2016 76 

Katalogizácia - 2. stupeň  v roku 2016 701 

- Mo Piešťany 141 

- Mo Svidník 560 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ - 1.stupeň 9 328 

- Mo Piešťany 7 242 

- Mo Svidník 2 086 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ - 2.stupeň 7 603 

- Mo Piešťany 7 036 

- Mo Svidník 567 

Vyradenie múzejných predmetov v roku 2016 0 

Ošetrovanie zbierkových predmetov spolu:  1315 

- Základné ošetrenie  

- Mo Piešťany 

- Mo Svidník 

 

459 

835 

- Konzervácia  

- Mo Piešťany 

- Mo Svidník 

 

0 

7 

- čiastočné reštaurovanie 

- Mo Piešťany 

- Mo Svidník 

 

14 

0 

- kompletné reštaurovanie 

- Mo Piešťany 

- Mo Svidník 

 

0 

0 

   

Tab.: Návštevnosť expozícií / výstav VHM za obdobie od 1. 1. 2016 - 31.12.2016 

 

 

EXPOZÍCIE : 

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

Pracoviská VHM Počet  návštevníkov 

Expozícia VHM v Piešťanoch 13 718 

Expozície Mo vo Svidníku spolu 24 681 

- Centrálna expozícia vo Svidníku 8 077 

- Vyhliadková veža Dukla 16 604 

Spolu 38 399 
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- expozícia VHM vo Svidníku „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 - 1945", 

- expozícia VHM v prírodnom areáli Dukla - vyhliadková veža Vyšný Komárnik. 

 

11.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2016 

 

          VHÚ v roku 2016 plnil úlohy v rámci svojej pôsobnosti v podmienkach              

pretrvávajúceho nedostatku rozpočtových prostriedkov, ktoré dlhodobo výrazne sťažujú  

podmienky a bránia  v komplexnom plnení plánovaných úloh ústavu, a to najmä v oblasti 

rutinnej a štandardnej údržby a ostatných tovarov a služieb. Rozpis záväzných 

ukazovateľov  nezohľadňoval nevyhnutné náklady na postupné sprevádzkovanie objektov 

určených na užívanie VHM, a tiež na ochranu a revitalizáciu kultúrnych pamiatok 

a vojnových cintorínov v správe VHÚ. Činnosť VHÚ taktiež nepriaznivo ovplyvňoval               

aj poddimenzovaný počet odborných zamestnancov, predovšetkým vo VHM  a VHA.  

 

VHÚ aj v roku 2016, napriek uvedenej nepriaznivej skutočnosti, úspešne 

zabezpečoval rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy plnením plánovaných 

vedeckých projektov a úloh. V hodnotenom období nadviazal na úspechy dosiahnuté                

pri prezentovaní a sprístupňovaní dosiahnutých výsledkov prostredníctvom publikačnej 

činnosti a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.  

 

VHÚ, resp. jeho archívne pracovisko v Bratislave, v plnom rozsahu poskytoval 

archívne služby a plnil ostatné odborné úlohy vyplývajúce z jeho pôsobnosti, čím 

zabezpečoval rozvoj vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. 

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

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

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

neskorších predpisov. 

           

 V oblasti múzejnej činnosti pokračoval v spolupráci s ozbrojenými silami SR  

podľa plánu prevozu predmetov múzejnej hodnoty z útvarov a zariadení OS SR, ktoré 

VHÚ získal na základe zmlúv o bezodplatnom prevode majetku štátu. Plnenie úloh 

vyplývajúcich pre VHM zo strategických cieľov návrhu stratégie rozvoja múzeí a galérií 

v Slovenskej republike do roku 2018 výrazne negatívne ovplyvňuje skutočnosť,                       

že sa do rozpočtu VHÚ na ich realizáciu v roku 2016 nepodarilo presadiť ich finančné 

krytie priamou dotáciou zriaďovateľa. 

           

 Napriek pretrvávajúcemu dlhodobému nedostatku rozpočtových prostriedkov                     

sa podarilo v roku 2016 skvalitniť pracovné podmienky pre príslušníkov a zamestnancov 

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

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

 

12. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV VHÚ       

 

Rezort ministerstva obrany - ústredný orgán štátnej správy Ministerstvo  obrany SR: 
rozvoj vojenskej historickej vedy, rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vojenskej 

historickej vedy, vojenského archívnictva a múzejníctva; odborná ochrana a využívanie 

národného kultúrneho dedičstva; expertízy, vojenskohistorické analýzy, odborné 

stanoviská a podkladové materiály, návrhy rozkazov prezidenta SR k historickým 

výročiam, k zapožičaniu bojových zástav vojenským útvarom a vojenským zväzkom, 

k zapožičaniu historických názvov a čestných názvov vojenským útvarom a vojenským 

zväzkom,  návrhy rozkazov ministra obrany na priznanie znakov vojenským útvarom, 
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školám, ústavom a zariadeniam rezortu ministerstva obrany, návrhy príhovorov a prejavov 

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

 

Ozbrojené sily SR: publikačná činnosť, prednášky, vojensko-historické služby a iné druhy 

výstupov na podporu rozvoja vzdelávania a výchovy; odborná metodická a materiálna 

pomoc vojenským telesám v oblasti práce s vojenskými tradíciami; 

 

Štátne orgány, inštitúcie, organizácie z  iných rezortov: najmä Ministerstvo vnútra SR, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo zahraničných vecí (zastupiteľské úrady 

v zahraničí), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR: 

posudková a expertízna činnosť, odborné poradenstvo (medzinárodné dohody o vojnových 

hroboch, odškodňovanie, rehabilitácie...), opisy z archívnych dokumentov a výpisy z nich, 

odborné stanoviská pre potreby súdov, prokuratúr a vyšetrovateľov (vojnové represálie, 

vojnové zločiny...), referáty, prednášky. 

 

Odborná a laická verejnosť: sprístupňovanie najnovších poznatkov vojenskej historickej 

vedy prostredníctvom publikačnej činnosti (syntézy, monografie, zborníky, odborný 

vojensko-historický časopis, štúdie, články), seminárov, konferencií, prednášok, výstav, 

poskytovania archívnych a knižničných služieb. 

 

 

 

 


