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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 
Názov organizácie:    Vojenský historický ústav  

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

Rezort:                 Ministerstvo obrany SR 

Forma hospodárenia:                          štátna rozpočtová organizácia 

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

 

Členovia vedenia:  
 

Riaditeľ odboru VHV                  

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

 

Riaditeľ VHM:                           mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK 

                                                                                                                                                         

Riaditeľ VHA:              Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.  

 

Vedúca skupiny finančného a                         

personálneho zabezpečenia VHÚ:                Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ  

                                                                        

Vedúci oddelenia logistického   

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

 TELEFONICKÉ A FAXOVÉ SPOJENIE 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV („VHÚ“)   

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

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

vhu@vhu.sk 

 

ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ („OVHV VHÚ“) 

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

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

ovhv@vhu.sk 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV („VHA“) 

Krajná 27 

821 04 Bratislava 

tel./fax./02/48207720                                             

vha@vhu.sk 

 

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM („VHM Piešťany“)                             

Orviská cesta, LDS F-6  

921 01 Piešťany 

tel./033/7913804 ,fax 033/7913854 

vhmpiestany@vhu.sk 

 

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

Bardejovská 14 

089 01 Svidník 

tel. 054/7521398 

vhmsvidnik@vhu.sk 
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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 vojensko-historických výskumov 

– Vojenský historický archív 

 

Piešťany     

– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie) 

 

Svidník       

– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea 

 

 

 

 
Riaditeľ 

 VHÚ 

                             
 

Odbor  
vojensko-historických  

 výskumov  

 
Vojenský historický 

 archív 

 
Vojenské historické  

múzeum 

 
Riaditeľstvo 

                             

 
Múzejné oddelenie  

Piešťany 

 
Múzejné oddelenie 

Svidník 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD VHÚ 

 

2.1 POSLANIE VHÚ 

 

A/ zabezpečovať rozvoj 

► slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou                       

a koncepciou rozvoja vojenskej vedy, 

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

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

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

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

predpisov, 

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

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

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 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 významným historickým výročiam,                

ako aj činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR, 

● spracovania návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich 

s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi odboja 

a veteránmi), 

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

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

vybavovanie, 

● spracovania odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja 

za oslobodenie, 

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

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

● tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy). 

 

2.2  PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY ODBORNÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VHÚ 

 

ODBOR VOJENSKOHISTORICKÝCH VÝSKUMOV 

 

         Špecializovaná zložka VHÚ pre vedecký výskum a spracovávanie dejín vojenstva 

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

slovenskej vojenskej historickej vedy a prezentáciu jej výsledkov na Slovensku 

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

akadémie vied, vysokými školami na Slovensku a medzinárodnej vedeckej spolupráce 

v oblasti vojenskej historickej vedy. 

 

Hlavné úlohy odboru: 

 

• zabezpečovať špecializovaný základný a aplikovaný vojensko-historický výskum, 

• riešiť metodické a metodologické otázky slovenskej vojenskej historickej vedy, 

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

vedeckých statí, referátov, podkladov a expertíz, 

• popularizovať vojenské dejiny Slovenska odbornými článkami, prednáškovou činnosťou, 

besedami a rôznymi formami prezentácie v tlačových a elektronických médiách. 

 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV 

 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným štátnym archívom, začleneným 

do skupiny špecializovaných verejných archívov. V systéme vojenského archívnictva                  

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

archívnych dokumentov, archívnych fondov a archívnych zbierok sú súčasťou archívneho 

dedičstva Slovenskej republiky. 

 

Vojenský historický archív: 

 

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

dokumentačnej hodnoty, ktoré vznikli činnosťou vojenských ústredných orgánov, 

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

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

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

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

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

odborné spracovanie  a sprístupňovanie,  

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

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

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

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

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

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

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

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

a vo všetkých  útvaroch ozbrojených síl SR,  

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

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

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

 

Hlavné úlohy VHA: 

 

● vykonávať predarchívnu starostlivosť a preberať archívne dokumenty od ich pôvodcu 

alebo vlastníka,  

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

so skutočným stavom a oznamovať zmeny v evidencii, 

● ochraňovať archívne dokumenty, 

● sprístupňovať archívne dokumenty, vrátane vypracúvania archívnych pomôcok, 

● umožňovať výkon štátneho odborného dozoru, 

● umožňovať prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a evidencii 

archívnych dokumentov,       

● vypracúvať program vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov, 

● poskytovať archívne služby.  

 

VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM 

 

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

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

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

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, 

– publikačnej a edičnej činnosti, 
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– kultúrno-vzdelávacích aktivít, 

– vedeckovýskumnej činnosti.       

● zabezpečovanie základnej ochrany národných kultúrnych pamiatok vojnových cintorínov 

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

VHM v zmysle zákona č. 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 

vojensko-historických pracovísk: 

– vedecko-výskumného (odbor vojensko-historických 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: 6 

                                 – zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme: 62,991. 

             

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti profesionálnych vojakov: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 1/5 

Práceneschopnosť nad 10 – 21 dní 1/15 

Práceneschopnosť nad 21 dní 0/0 

 

Tab.: Prehľad dočasnej práceneschopnosti zamestnancov pri výkone práce                 

vo verejnom záujme: 

 

Doba práceneschopnosti Počet poberateľov / počet dní 

Práceneschopnosť do 10 dní 3/16 

Práceneschopnosť nad 10 – 21 dní 17/256 

Práceneschopnosť nad 21 dní 7/237 

 

5.1.2 Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov  

 

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtových prostriedkov na rok 2017, ktorý bol 

VHÚ pridelený Úradom správy rozpočtovej kapitoly MO SR. 

 

 V  € 

PRÍJMY SPOLU      70 000 

VÝDAVKY SPOLU                                                                    1 772 882 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                        1 772 882 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                 759 520 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                     287 801 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                       691 254 

4. Bežné transfery /640/                                                                      34 307 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                             0 
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5.1.3 Rozpočtové opatrenia 

 

V priebehu roka 2017 bolo vykonaných 19 rozpočtových opatrení, čím sa bežné 

výdavky RO VHÚ v roku 2017 navŕšili takto: 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA V  € 

– v kategórii 610 – zvýšenie o sumu          62 647,59 

– v kategórii 620 – zvýšenie o sumu            8 174,59 

– v kategórii 630 – zvýšenie o sumu 57 729,00 

– v kategórii 640 – zvýšenie o sumu  3 909,00 

– v kategórii 700 – zvýšenie o sumu 62 898,00 

 

Vykonanými rozpočtovými opatreniami Úradu správy rozpočtovej kapitoly MO SR 

bol rozpočet VHÚ upravený nasledovne: 

              

 V  € 

PRÍJMY SPOLU      30 000,00 

VÝDAVKY SPOLU                                                                    1 968 241,00 

I. BEŽNÉ VÝDAVKY /600/                                                        1 905 343,00 

1. Limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV /610/                 822 168,00 

2. Poistné a príspevok NÚP /620/                                                     295 976,00 

3. Tovary a ostatné služby /630/                                                       748 983,00 

4. Bežné transfery /640/                                                                      38 216,00 

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY /700/                                             62 898,00 

 

5.2 Príjmy rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

Plnenie príjmov RO VHÚ bolo v roku 2017 na 89,34 %.  

 

Tab.: Príjmy RO VHÚ za rok 2017 

 

 

Plánovaný 

príjem 

€ 

 

Upravený 

príjem 

€ 

 

Skutočný 

príjem 

€ 

 

Plnenie 

zo skutočného 

príjmu 

(%) 

 

70 000 30 000 26 803,31 89,34 

 

Za rok 2017 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 po ročnom zúčtovaní zdravotných poisťovní za predošlý 

rok, vratky preplatkov za minulý rok zo sociálnej poisťovne a vratky zamestnancov  

za porušenie rozpočtovej disciplíny na základe kontrolných zistení. 
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VHÚ nemal za sledované obdobie prijaté žiadne granty a transfery do plnenia 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5.3 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

V roku 2017 boli výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ čerpané na 100 %. 

V sledovanom období bolo čerpanie bežných rozpočtových výdavkov vyššie                           

ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku 2016. 

 

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 

1 772 882,00 1 968 240,18 1 968 213,15 27,03 111,02 100 

 

Tab.: Mzdy, platy /610/ – v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

759 520,00 822 167,59 822 167,59 0 108,25 100 

 

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

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

287 801 295 975,59 295 975,59 0 102,84 100 

 

5.3.2 Výdavky rozpočtovej organizácie VHÚ 

 

Tab.: Cestovné náhrady /631/ – v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

20 500 22 597,00 22 595,94 1,06 110,22 99,99 

 

Čerpanie: Z celkového objemu čerpania predstavovali náklady na tuzemské pracovné 

cesty sumu vo výške 7 128,34 € a náklady na zahraničné pracovné cesty finančnú čiastku 

v celkovej výške 12 813,96 €, príspevok – návšteva rodiny profesionálneho vojaka 

2 653,64 € (cestovné).   
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Tab.: Energie, voda a komunikácie /632/ – v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

170 500 166 697 166 694,47 2,53 97,77 100,00 

 

Čerpanie: Vyčerpané finančné prostriedky na energiách vo výške 133 790,90 €, voda 

18 559,35 €, poštové služby 4 817,15 €, komunikačná infraštruktúra 3 325,80 €  

a telekomunikačné služby 6 201,27 €. 

 

Tab.: Materiál /633/ – v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

31 000 54 193 54 187,61 5,39 174,80   99,99 

 

Čerpanie: Finančné prostriedky boli čerpané na nákup: výpočtovej techniky 11 197,76 €, 

prevádzkové stroje 1 983,19 €, všeobecný materiál 26 313,53 €, knihy – časopisy 4 332,25 

€, pracovné odevy, obuv 3 160,52 €, softvér 4 049,72 € a  reprezentačné výdavky 151,64 €. 

 

Tab.: Dopravné /634/ – v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

24 550 13 556 13 554,01 1,99 55,21 99,99 

 

Čerpanie: Na nákup palív, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín v hodnote 6 836,93 €, 

výdavky na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 6 385,12 €, karty, známky, 

poplatky 63,39 € a pracovné odevy 268,57 €. 

 

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

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

103 805 103 805 103 803,24 1,76 99,99 100,00 

 

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

 

B08.01.104 – riaditeľstvo VHÚ a VHA Bratislava – Objekt VHÚ, Krajná 27  

   

Realizované práce Fakturovaná cena  

(€) 

Oprava fasády budovy 550,00 

Oprava VTZ elektrických (odstraňovanie porúch) 983,60 

Opravy WC  343,44 
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Oprava klimatizácie vo VHA 135,00 

Oprava ZTI 617,76 

Opravy podláh a hygienické maľby 1 700,22 

Opravy elektroinštalácií 1 752,00 

Opravy a servis klimatizácie 582,00 

Odstránenie havárie kanalizácie 1 280,00 

Drobné opravy omietok 500,00 

Výmena kondenzátora čerpadla v klimatizácii 150,00 

Odstránenie havárie vonkajšieho  osvetlenia po veternej búrke 96,00 

Opravy VTZ elektrických-verejného osvetlenia 537,60 

Oprava vnútornej klimatizácie v kancelárii č. 108 110,00 

Oprava žiletkového drôtu 1 719,00 

Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí 2 380,56 

Oprava podlahy v kancelárii č. 111 264,87 

 

B08.12.001 a B08.12.007 – 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  

(€) 

Opravy elektroinštalácie 620,40 

Opravy ZTI 1 513,54 

Opravy spevnených plôch 2 300,00 

Opravy EZ (odstraňovanie porúch) 216,00 

Realizácia ochranných opatrení proti atm. prepätiu 4 104,00 

Zabezpečenie pracoviska proti skratovaniu pri oprave prípojky NN 250,00 

Oprava EZ-svietidiel 353,91 

Lokalizácia káblovej poruchy na prípojke NN 300,00 

Odstránenie havarijného stavu na požiarnom vodovode 2 970,00 

Odstránenie poruchy elektrického kábla NN 23 500,00 

Oprava žiletkového drôtu 4 789,64 

Odstránenie havárie strechy na H1 540,84 

Odstránenie kanalizácie v b. č. 48 1 171,20 

Opravy EZ-osvetlenie 2 439,10 

Oprava havárie strechy na b. č.11 1 740,00 

 

 

B10.25.003, B10.25.004, B10.25.005 a B10.25.006 – 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“). 

 

 



 15 

Realizované práce Fakturovaná cena  

(€) 

Oprava neónového svietidla v b.č.1 23,90 

Oprava ističa 81,10 

Oprava striech na VVnD 39 600,45 

 

V rámci tzv. „Udržateľnosti projektov“ boli vykonané tieto špeciálne služby: 

 

Realizované práce Fakturovaná cena  

(€) 

Zabezpečenie technickej pomoci CVZP 71 781,60 

Zabezpečenie technickej pomoci DCAD 68 066,40 

Zabezpečenie stability systému CVZP (hardvér) 998,40 

Výmena klimatizácie v serverovni DCAD 1 837,37 

Vypracovanie realizačnej PD na bleskozvod budovy Krajná 27  

v Bratislave 

2 400,00 

Rozšírenia a doplnenia CCTV systému vo VHM Piešťany 18 816,00 

 

Tab.: Nájomné za nájom /636/ – v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

3 000 960 960,00 0,00 32,00 100,00 

 

Čerpanie: Rozpočtové prostriedky boli použité na prenájom špeciálnej techniky                    

na manipuláciu so zbierkovými predmetmi (napr. žeriav s obsluhou,...)  vo výške 960, - €. 

 

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

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

412 904 387 175 387 163,35 11,65 93,77 100,00 

 

Čerpanie:  

– školenia, kurzy, semináre vo výške 1 674,32 €, 

– propagácia, reklama vo výške 2 096,94 €, 

– všeobecné služby vo výške 52 601,94 €, 

– špeciálne služby vo výške 197 656,81 €, 

– štúdie, expertízy, posudky vo výške 850,00 €,  

– poplatky a odvody vo výške 143,42 €, 

– stravovanie zamestnancov vo výške 36 429,93 €, 

– poistné vo výške 4 248,25 €, 

– tvorba sociálneho fondu profesionálnych vojakov a zamestnancov 10 076,97 €, 

– provízia vo výške 681,47 €, 

– odmeny za príspevky do časopisu Vojenská história  8 608,83 €, 

– odmeny mimo pracovného pomeru  17 432,25 €, 

– služby zdravotníckym zariadeniam 301,00 €, 
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– dane za nehnuteľnosti v správe VHÚ 52 754,22 €, 

– reprezentačné výdavky 1 597,00 €. 

 

Tab.: Bežné transfery /640/ –  v € 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

34 307 38 216 38 214 2 111,38 99,99 

 

Čerpanie: transfer na členské 120,00 €, na odchodné 13 795,00 €, jednotlivci 401,76 €, 

nemocenské dávky 4 801,04 €, na náhradu odievania 136,20 €, peňažné náležitosti vojakov 

18 360,00 €, medzinárodným organizáciám 600,00 €. 

 

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

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Zostatok Čerpanie rozpočtu v % 

schválený upravený 

0 62 898,00 62 897,35 0,65 100 100 

 

Čerpanie: rozpočtové prostriedky boli použité na nákup pozemku v Hunkovciach  

vo výške 1 €, nákup špeciálneho knižničného (archívneho) skeneru pre potreby 

digitalizačného pracoviska Vojenského historického archívu vo výške 12 300,00 €, 

rekonštrukciu pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku vo výške 

47 000,00 €, projektovú prípravnú dokumentáciu na rekonštrukciu pamätníka a vojnového 

cintorína Sovietskej armády vo Svidníku vo výške 3 000,00 €, na nákup benzínovej 

elektrocentrály so zváračkou Generga WP220DCH vo výške 2 000,00 €.  

 

Tab.: Majetok v správe RO VHÚ so stavom k 31. 12. 2017 

    

Druh majetku Hodnota 

(v obst. cenách €) 

013 –  Softvér                  2 715 221,88 

021 –  Stavby 10 283 260,49 

022 – 024 – Samostatne hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 

                 1 429 108,39 

023 – Dopravné prostriedky                       314 791,24 

031 –  Pozemky                  4 315 230,35 

032 – Umelecké diela, zbierky                             761,79 

Dlhodobý majetok spolu 19 058 374,14 

 

Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka vedie nasledovný majetok:  

 

       –   765.1 – knižničný materiál   –        118 324,73 €, 

       –    765.2 – múzejný materiál   – 109 080 772,86 €, 

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

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

      –      761– OE-zásoby                                              –                  438 299,55 €, 

      –      762 – OE-drobný nehmotný majetok              –                    13 029,68 €. 

 

Záver: 

 

Rozpočtové prostriedky čerpané v roku 2017 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 – 2017) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
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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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PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1. Personálna práca 

 

Tab.: Vývoj tabuľkových počtov VHÚ (2004 – 2017) 
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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 plnila úlohy v oblasti personálnej práce 

s profesionálnymi vojakmi v hodnotenom období Mgr. Alena Balážiková.  



 19 

Riaditeľ VHÚ spracoval v stanovenom termíne a forme služobné hodnotenia                

na profesionálnych vojakov OS SR dočasne vyčlenených na plnenie úloh RO VHÚ.                        

Po oboznámení sa s ich obsahom boli postúpené na Osobný úrad MO SR. 

Profesionálni vojaci OS SR dočasne vyčlenení na plnenie úloh RO VHÚ, na základe 

príslušných ustanovení Metodických pokynov k deklarovaniu majetkových pomerov 

profesionálnych vojakov v majetkovom priznaní, stanovenou formou deklarovali svoje 

majetkové pomery.  

 

6.1.2. Personálna práca so zamestnancami  

 

Riaditeľ VHÚ uzavrel v hodnotenom období 13 pracovných zmlúv a 6 dohôd 

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

Zákonník práce v znení neskorších (ďalej len „ZP“). Zamestnancov zaradil na voľné 

tabuľkové miesta, určené pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme,                      

na základe prejaveného záujmu uchádzačov takto: 

 

- z. Bc. Kristína PATUSOVÁ, od 1.1.2017 odborný referent (VS) Vojenského 

historického archívu, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Mgr. Katarína IVANIČOVÁ, od 2.1.2017 samostatný vedecko-výskumný 

pracovník Vojenského historického archívu, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Ing. Jozef KUSALA, od 16.1.2017 odborný referent – špecialista Oddelenia 

logistického zabezpečenia a služieb, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Mgr. Ivana ANTOŠOVÁ (rod. SPLÍTKOVÁ), od 15.3.2017 odborný referent 

Skupiny finančného a personálneho zabezpečenia VHÚ, miesto výkonu práce 

Bratislava, 

- z. Peter MINÁRIK, od 1.4.2017, odborný referent – konzervátor Múzejného 

oddelenia Vojenského historického múzea, miesto výkonu práce Piešťany, 

- z. Tomáš TKÁČIK, od 18.4.2017, odborný referent – kustód Múzejného oddelenia 

Vojenského historického múzea, miesto výkonu práce Piešťany, 

- z. Jerzy KSIAŽEK, od 1.6.2017 pracovník fyzickej a objektovej ochrany Oddelenia 

logistického zabezpečenia a služieb, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Ladislav ŠEBÍK, od 1.9.2017 pracovník fyzickej a objektovej ochrany Oddelenia 

logistického zabezpečenia a služieb, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Richard HATTALA, od 1.9.2017, odborný referent – konzervátor Múzejného 

oddelenia  Vojenského historického múzea, miesto výkonu práce Piešťany, 

- z. Mgr. Marián POKORNÝ, od 1.9.2017, odborný referent – konzervátor 

Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea, miesto výkonu práce 

Svidník, 

- z. Marián FRIČEK, od 1.10.2017, údržbár Múzejného oddelenia Vojenského 

historického múzea, miesto výkonu práce Svidník, 

- z. Mgr. Mária KOZÁROVÁ, od 1.11.2017 odborný referent (VS) Vojenského 

historického archívu, miesto výkonu práce Bratislava, 

- z. Mgr. Juraj KOPECKÝ, od 1.12.2017 samostatný výskumný pracovník – kustód 

Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea, miesto výkonu práce 

Piešťany. 

 

 V hodnotenom období skončili pracovný pomer vo VHÚ Bratislava nasledovní  

zamestnanci: 

 

- z. Viliam MATÚŠ, dňom 10.1.2017, podľa § 60 ZP, 

- z. Boris MATOVIČ, dňom 31.1.2017, podľa § 60 ZP, 
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- z. Marianna BAČOVÁ, dňom 3.2.2017, podľa § 60 ZP, 

- z. Nikoleta CÁDEROVÁ, dňom  31.8.2017, podľa § 60 ZP, 

- z. JUDr. Ľudovít ÁBEL, dňom 31.5.2017, podľa § 67 ZP, 

- z. Ing. Martin GABČO, dňom 30.11.2017, podľa § 60 ZP, 

- z. Marián GREŠLÍK, dňom 31.8.2017, podľa § 67 ZP, 

- z. Ing. Miroslav MIHÁLIK, dňom 31.5.2017, podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP, 

- z. Ivan ŠIMO, dňom 31.8.2017, podľa § 67 ZP, 

- z. Milan ZRIBKO, dňom 30.9.2017, podľa § 60 ZP. 

 

6.1.3.  Štúdium profesionálnych vojakov  

 

Profesionálni vojaci OS SR dočasne vyčlenení na plnenie úloh RO VHÚ si svoje 

znalosti zvyšovali v rámci odbornej prípravy organizovanej vo VHÚ, resp. samostatným 

štúdiom. Mjr. Ing. Milan Kubizniak absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium                        

na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.     

 

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 

 

0 5 10 15 20 25

Doc.

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 2017 

 

Plnenie úloh VHÚ v roku 2017 sa realizovalo v súlade so schváleným Plánom 

hlavných úloh a základných opatrení na rok 2017, Plánom hlavných úloh a základných 

opatrení Ministerstva obrany SR na rok 2017, Perspektívny program rozvoja vedeckej 

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

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

vojenského múzejníctva a archívnictva na rok 2017.  
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V hodnotenom období sa osobitná pozornosť venovala dôslednej realizácii úloh 

stanovených v Ročnom vykonávacom pláne vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti 

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

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

z uvedeného plánu, ako aj neplánovaných úloh. 

 

7.2 Vedecké a odborné výstupy VHÚ za rok 2017 

 

 VHÚ tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2017 svoju pozornosť sústredili 

na kontinuálny historický výskum a vedecké spracúvanie vojenských dejín Slovenska. 

Osobitnú pozornosť venovali tým úsekom vojenských dejín Slovenska, ktoré z hľadiska 

demokratických a vlasteneckých tradícií majú inšpirujúci vplyv aj v súčasnosti a sú 

zdrojom trvalého poučenia pre celú spoločnosť.  Vo vedeckovýskumnej činnosti venovali 

osobitný dôraz permanentnému výskumu a spracovaniu jeho výsledkov, ako aj príprave 

edovaných historických prameňov a dokumentov k najdôležitejšiemu vedeckému projektu 

VHÚ „Vojenské dejiny Slovenska“. Napriek náročnosti a rozsahu týchto úloh 

neopomenuli plnenie ďalších stanovených úloh ďalších vedeckých projektov a vedeckých 

úloh.  

 V roku 2017 mimoriadnu pozornosť sústredili na tie vedecké projekty, ktorých 

výstupy boli finalizované formou ich publikovania. Išlo najmä o výstup doc. PhDr. 

Vladimíra Segeša, PhD. a Mgr. Boženy Šeďovej „Pramene k vojenským dejinám 

Slovenska II./2. (1649 – 1711)“.  V hodnotenom období boli okrem tohto finálneho 

výstupu výsledkov vedeckej práce  vydané štyri čísla odbornou, ale aj laickou verejnosťou 

vyhľadávaného vedeckého časopisu Vojenská história. Ďalej bolo publikovaných 7 kapitol 

vo vedeckých monografiách, niekoľko desiatok vedeckých štúdií, dokumentov                             

a materiálov, odborných statí a recenzií, ako aj populárno-vedeckých a publicistických 

článkov a bibliografií, ktoré na základe výsledkov vedeckého bádania spracovali vedeckí 

pracovníci VHÚ – Tabuľka: Publikačná činnosť pracovníkov VHÚ v roku 2017. Tí sa 

aktívne podieľali aj na spolupráci s ďalšími vedeckými inštitúciami a odbornými 

pracoviskami. Pri prezentácii výsledkov svojej vedeckej práce vykonali desiatky verejne 

prístupných prednášok a besied, absolvovali vystúpenia v médiách, či poskytli rozhovor 

pre  tlačové a elektronické médiá, ktoré obsahovali zaujímavé informácie o vojenskej 

minulosti Slovenska a Slovákov. Výsledky vedeckej práce publikovali nielen vo vedeckom 

časopise Vojenská história, ktorého vydavateľom je VHÚ, ale aj v ďalších vedeckých                  

a odborných, domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Okrem toho aktívne 

vystupovali na domácich, ale aj zahraničných vedeckých konferenciách, ktoré budú                         

v nasledujúcom období publikované v kolektívnych monografiách.  

 

7.3 Publikačná činnosť pracovníkov VHÚ v roku 2017 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

Segeš, Vladimír – Šeďová, Božena: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2. 1649 – 

1711. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2017, 255 s., obr., pram. a lit., reg. ISBN 

978-80-89523-45-0  

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Chorvát, Peter. Konštituovanie a prvá fáza existencie pozorovacích staníc v Uhorsku.                 

In: Láník, Jaroslav – Kykal, Tomáš a kol. Léta do pole okovaná 1915, sv. II. – noví 

nepřátelé, nové výzvy. Praha : MO ČR – Vojenský historický ústav, 2017, s. 448-452.  
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ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

Čaplovič, Miloslav. Legionári – „naši hrdinovia Veľkej vojny“. In: Dudeková, Gabriela - 

Mannová, Elena a kol.: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : Vzťah armády                    

a spoločnosti v období modernizácie : Pocta Vojtechovi Danglovi. Bratislava : Spoločnosť 

Pro Historia, 2017, s. 261-288.   

Jurková, Viera. Význam a špecifiká zbierkového fondu Vojenského historického múzea               

v Piešťanoch. In: Senček, Richard a kol. História a súčasnosť zbierok a zberateľstva. 

Banská Bystrica : Slovenská pošta a.s. – Poštové múzeum, 2017, s. 250-265. 

Medvecký, Matej. Rok 1946 a československá tajná služba. In: Syrný, Marek a kol.: Rok 

po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. Banská Bystrica : Múzeum SNP 2017, s. 281-

287. 

Purdek, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1918 – 1939. In: Dudeková, 

Gabriela – Mannová, Elena a kol.: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : Vzťah 

armády a spoločnosti v období modernizácie : Pocta Vojtechovi Danglovi. Bratislava : 

Spoločnosť Pro Historia, 2017, s. 289-312.  

Segeš, Vladimír. Habsburská armáda za Márie Terézie. In: Dudeková, Gabriela – 

Mannová, Elena a kol.: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : Vzťah armády                   

a spoločnosti v období modernizácie : Pocta Vojtechovi Danglovi. Bratislava : Spoločnosť 

Pro Historia, 2017, s. 17-34.  

Segeš, Vladimír. Uhorské vojenstvo za vlády posledných Jagelovcov vo svetle súdobej 

legislatívy. In: Frimmová, Eva a kol.: Prelomové obdobie dejín (Politika, spoločnosť, 

kultúra v roku 1515). Bratislava : Historický ústav SAV, 2017, s. 135-152.  

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných 

i neimpaktovaných 

Baka, Igor. Slovenská armáda a protižidovské pogromy na okupovanom území ZSSR 

v lete 1941. In: Historický časopis. - Roč. 65, č. 4 (2017), s. 111-130.  

Jurková, Viera – Čaplovič, Miloslav. Digitalizácia zbierkových predmetov zo zbierok 

Vojenského historického múzea v Piešťanoch. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 

5, č. 1 (2017), s. 182-188.  

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – nekarentovaných,  

neimpaktovaných 

Baka, Igor. Podplukovník Ján Šmigovský a Einsatzgruppe H na Slovensku na jeseň 1944. 

In: Vojenská história. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 137-146.  

Baka, Igor. Účasť pešieho pluku 102 Zaisťovacej divízie na nemeckých protipartizánskych 

akciách v marci a začiatkom apríla 1942. In: Vojenská história. Roč. 21, č. 2 (2017), s. 84-

108. 

Maskalík, Alexej. Akcia Krkonoše. In: Vojenská história. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 135-

161. 

Medvecký, Matej. Na prahu mieru : 2. oddelenie Hlavného štábu v roku 1945.                           

In: Vojenská história. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 61-84.  
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Medvecký, Matej. Československí vojenskí diplomati po skončení druhej svetovej vojny. 

In: Vojenská história. - Roč. 21, č. 3 (2017), s. 61-77.  

Šumichrast, Peter. Prvý z nemnohých ... Tragický vojnový príbeh letca Vojtecha 

Kaliského. In: Vojenská história. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 110-136.  

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

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

v slovenskej armáde 1939 – 1945. 1. časť. In: Vojenská história. - Roč. 21, č. 3 (2017),                

s. 99-119. 

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

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

v slovenskej armáde 1939 – 1945. 2. časť.  In: Vojenská história. - Roč. 21, č. 1 (2017),               

s. 125-139. 

Zaťková, Jana. Z denníka 71. pešieho pluku : Bojová činnosť pluku na Piave. In: Vojenská 

história. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 85-91.   

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, kapitoly v zahraničných 

vedeckých monografiách a kratšie vedecké práce vydané samostatne v zahraničí  

Chorvát, Peter – Čaplovič, Miloslav. Czechs and Slovaks in the Serbian Volunteer Units 

(1915 – 1916). In: Denda, Dalibor – Ortner, Mario Christian, eds. The Great War in 1915. 

Belgrade : Heeresgeschichtliches Museum/Militärhistorisches Institut – Strategic Research 

Institute, 2017, p. 323-327.  

Medvecký, Matej. So zvláštnym poslaním. Prekračovanie hraníc osobami                                  

so spravodajskými úlohami. In: Lozuviaková, Kateřina – Pažout, Jaroslav (eds.): Život                

na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 – 1989. Praha – 

Liberec, ÚSTR – TÚ v Liberci 2017, s. 112-123. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kapitoly v domácich 

vedeckých monografiách a kratšie vedecké práce vydané samostatne v domácich 

vydavateľstvách  

Balcová, Milena – Kralčák, Peter. Osobné doklady vojakov, ich význam a využitie.                   

In:  Hrivňák, Štefan – Žažov, Henrieta (eds.). Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 

2017. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2017, s 265-271.  

Segeš, Vladimír. Remeselníci a cechy v stredovekej Bratislave. In: Remeslá a živnosti 

v dejinách miest : Mesterségek és kisipar városaink történelmében. Zost.: Paluga, Lukáš; 

Répásová, Katarína. Bratislava – Komárno : MV SR – Štátny archív v Nitre, pracovisko 

Archív Komárno 2017, s. 35-56.   

 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  

Medvecký, Matej: Former Partisans and Development in Post-WWII Slovakia.                          

In: Veterans and Society : Demobilization and Reintegration of Ex-combatants through 

History : Proceedings of the 16th Annual conference of the Partnership for Peace 

Consortium Conflict Studies Working Group Ljubljana 4-7 July, 2016. Kočevje – 

Ljubljana : Pokrajinski muzej – Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, s. 77-87. 
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BDF Odborné práce v domácich časopisoch – nekarentovaných, neimpaktovaných 

Blaško, Gabriel. 122 milimetrová „Mama“. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 7 

(2017), s. 47 : fotogr. [kanónová húfnica vz. 38].  

Blaško, Gabriel. Kaťuša. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 8 (2017), s. 47 : 

fotogr. 

Blaško, Gabriel. Konkurent nemeckého flaku. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25,               

č. 4 (2017), s. 47 : fotogr. [85 mm protilietadlový kanón vz.44 (KS-18)]. 

Blaško, Gabriel. Osvedčili sa na Dukle. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 6 

(2017), s. 47 : fotogr. [kanónová húfnica vz. 37].  

Cuper, Ivan. Lietajúci kombajn. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 1 (2017), s. 47 

: fotogr.  

Cuper, Ivan. Licenčná Dakota. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 47 : 

fotogr. [Lisunov Li-2].  

Holík, Peter. Krátky „hakl“. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 9 (2017), s. 47 : 

fotogr. [ľahký obrnený transportér SdKfz 250/1].   

Holík, Peter. Legendárny tank. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 10 (2017), s. 47 

: fotogr. [stredný tank T-34/85].  

Holík, Peter. Tank z podstavca [Panzerkampfwagen IV (T-40/75)]. In: Obrana. Mesačník 

MO SR. - Roč. 25, č. 3 (2017), s. 47 : fotogr. 

Holík, Peter. Uralský pracant. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 5 (2017), s. 47 : 

fotogr. [sov. stredný delostrelecký ťahač AT-S (712)].  

Kadlec, Peter. Ozbrojený Albatros L-39. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 11 

(2017), s. 47 : fotogr. 

Maskalík, Alexej. Výstavba veliteľského zboru. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, 

č. 3 (2017), s. 46.  

Maskalík, Alexej. Slováci po februári 1948. In: Obrana. Mesačník MO SR. - Roč. 25, č. 4 
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– prednáška Bohatí a chudobní v stredovekej Bratislave v Klube dôchodcov 

Bratislava I., 26. 1. 2017 (60 min.)  

– prednáška Kriminalita v stredovekej Bratislave v Univerzitnej knižnici                          

v Bratislave, 31. 1. 2017 (90 min.)   

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

UK v Bratislave, 3. 2. 2017 (90 min.); 

– prednáška Beda odsúdeným – justícia v stredovekej Bratislave na Univerzite 

tretieho veku UK v Bratislave, 3. 2. 2017 (90 min.);  

– prednáška a power-pointová prezentácia Tri slovenské dobrovoľnícke výpravy 

v meruôsmych rokoch v Okresnom kultúrnom stredisku v Senici pre stredoškolskú mládež, 

16. 3. 2017 (45 min.);  

– prednáška s diskusiou Zločin a trest v starej Bratislave v Múzeu mesta Bratislavy 

v rámci programu Noc múzeí, 20. 5. 2017 (60 min.); 

– prednáška a beseda Matej Korvín a jeho doba v Maďarskom kultúrnom inštitúte, 

25. 5. 2017 (60 min.); 

– prednáška Všedné a nevšedné dni v stredovekej Bratislave v rámci programu 

Oživenie Kapitulskej ulice, 27. 5. 2017 (45 min.);  

– semestrálne prednášky Štruktúra a mentalita stredovekej spoločnosti na FF UK                 

v Bratislave, 15. 2. – 31. 5. 2017 (10 x 90 min.);  

– prednáška Bratislava na starých vedutách na Univerzite tretieho veku UK                         

v Bratislave, 27. 10. 2017 (90 min.); 

– RTVS, SRo 1 Rádio Slovensko, relácia Bola raz jedna povesť, príspevok Ženy                

ako bojovníčky a vojačky v dejinách, red.: Rozália Vlasková, 2. 4. 2017 (5 min.) 

– RTVS, SRo 1 Rádio Slovensko, letný cyklus o Márii Terézii, príspevok 

o Slovákoch v armáde Márie Terézie, red.: Martin Kalužák, 27. 7. 2017 (8 min.) 

– RTVS, SRo 1 Rádio Slovensko, letný cyklus o Márii Terézii, príspevok 

o slovenských vojenských predpisoch, red.: Martin Kalužák, 28. 7. 2017 (8 min.) 
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– RTV 4 Slovinsko, Mit o kralju Matjažu, odborný príspevok v rámci 

dokumentárneho filmu o Matejovi Korvínovi, 18. 8. 2017 (5 min.)  

– RTVS, SRo 1 Rádio Slovensko, ranné vysielanie, interview Pomníky, sochy 

a pamätníky historických osobností, red.: Petra Barnasovská, 22. 8. 2017 (8 min.) 

– RTVS, SRo 2 Rádio Regina, relácia história, príspevok o puškárskom remesle, 

red.: Jana Bleyová, 2. 10. 2017 (5 min.) 

– RTVS, SRo 2 Rádio Regina, relácia história, príspevok o hodinárskom remesle, 

red.: Jana Bleyová, 7. 10. 2017 (5 min.) 

– RTVS, SRo 2 Rádio Regina, relácia história, príspevok o obuvníckych remeslách 

(ševci, šustri, čižmári), red.: Jana Bleyová, 23. 10. 2017 (5 min.)  

– Viete, že výraz husársky kúsok odkazuje na slovenského vojenského stratéga?                    

Po obsadení Berlína to dotiahol až na poľného maršala rakúskej armády. Red.: Roman 

Pekarík, 23. 7. 2017, http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/   

 

PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. 

– RTVS, STV 1, Správy RTVS, Uctili si víťazstvo nad fašizmom, 9. 5. 2017 (2 min.) 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/125267 

– Televízia TA 3, Spravodajstvo, Pripomíname si 72. výročie skončenia druhej 

svetovej vojny., 8. 5. 2017 (2 min.) http://www.ta3.com/clanok/1105014/pripominame-si-

72-vyrocie-skoncenia-druhej-svetovej-vojny.html  
 

 

8. ZAHRANIČNÉ AKTIVITY 

  

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

 

Česká republika, Praha, 28. 2. – 1. 3. 2017 doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (1 osoba                    

x 2 dni), plánovaná ZC, aktívna účasť na konferencii venovanej 100. výročiu boja                      

pri Zborove a 75. výročiu vzniku 1. čs. samostatného práporu v ZSSR. 

     

Rumunsko, Bukurešť, 29.5. – 2. 6. 2017 Mgr. Matej Medvecký, PhD. (1 osoba   x 5 dní), 

plánovaná ZPC, aktívna účasť na 17. ročníku konferencie vojenských historikov CSWG. 

 

Česká republika, Praha, 18. 9. – 20. 9. 2017 (1 osoba x 3 dni), plánovaná ZPC, aktívna 

účasť na konferencii „1917 – Revoluce ve válce, společnost v revoluci“.   

 

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

 

1. Česká republika 

 

Česká republika, Praha, 19. – 23. júna 2017 doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (1 osoba                 

x 5 dní), plánovaná ZPC, výskum  v Archíve bezpečnostných zložiek – fondy:  302 – 

Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky,  S2 – zbierka rôznych spisov, H a 215; výskum 

vo Vojenskom historickom archíve –  fondy:  20 a Štáb pre vybudovanie brannej moci – 

MNO Londýn 1941 – 1945.  

 

Česká republika, Praha, 13. – 16. februára  2017 Mgr. Matej Medvecký, PhD. 1 osoba              

x 4 dni), plánovaná  ZPC, archívny výskum v Archíve bezpečnostných zložiek Praha 

a VÚA-VHA Praha.  

 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/
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Česká republika, Praha, 14. – 18. júl 2017 (2 osoby x 4 dni: PhDr. I. Baka, PhD., Mgr.               

A. Maskalík, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych militárií v AP 

AČR Praha. 

 

Česká republika, Praha, 7. – 10. august 2017 (2 osoby x 4 dni: Mgr. A. Maskalík, PhD., 

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

vo VÚA-VHA Praha. 

 

Česká republika, Praha, 2. – 6. októbra 2017  (1 osoba x 5 dní: doc. PhDr. Jozef Bystrický, 

CSc.), plánovaná ZPC, výskum  vo Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom 

historickom archíve, fondy: domáci odboj 1939 – 1945, Sb. „37“ (archív veliteľstva 

vojenskej spravodajskej služby), Sb. „vojenské spravodajstvo“, MNO 1946, HŠ – 

oddelenie pre styk so spojeneckými armádami. 

 

Česká republika, Praha, 13. – 16. november 2017 (1 osoba x 4 dni: Mgr. A. Maskalík, 

PhD.), plánovaná ZPC - archívny výskum slovacikálnych militárií v AP AČR Praha. 

 

Česká republika, Praha, 27. novembra – 1. decembra 2017 Mgr. Jana Zaťková, PhD.                  

(1 osoba x 5 dní), plánovaná  ZPC (Dr. Imrich Purdek, PhD.), archívny výskum                         

vo Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom historickom archíve.     

 

Česká republika, Praha, 27. – 30. novembra 2017 Mgr. Jana Zaťková, PhD. (1 osoba                  

x 5 dní), plánovaná  ZPC, archívny výskum vo Vojenskom archíve.     

 

Česká republika, Praha, 27. – 30. november 2017 (3 osoby x 4 dni: PhDr. I. Baka PhD., 

Mgr. A. Maskalík, PhD., Mgr. M. Medvecký, PhD.), plánovaná ZPC - archívny výskum 

slovacikálnych militárií v AP A ČR Praha. 

 

Česká republika, Brno,  30. októbra – 3. novembra 2017 (1 osoba x 5 dní, doc. PhDr. 

Vladimír Segeš, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum  slovacikálnych militárií 

v Moravskom zemskom archíve a Archíve mesta Brno.  

 

Česká republika, Praha, 2. 10. – 6. 10. 2017, 16. 10. – 20. 10. 2017,  30. 10.– 3. 11. 2017, 

20. 11. – 24. 11. 2017 a 27. 11. – 1.12. 2017 (1 osoba x 15 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, Správy 

výkonnej spravodajskej techniky (VI. správa) a nespracovaných fondov Spravodajskej 

správy Generálneho štábu ČSĽA (SSpr. GŠ/CSĽA). 

 

2. Spolková republika  Rakúsko 

 

Rakúsko, Viedeň, 27. marca – 31. marca 2017  Mgr. Peter Chorvát, PhD. (1 osoba x 5 dní), 

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

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

 

Rakúsko, Viedeň, 24. apríla – 28. apríla 2017  Mgr. Peter Chorvát, PhD. (1 osoba x 5 dní), 

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

projektu „Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2“; 
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Rakúsko, Viedeň, 7. – 10. augusta 2017 Mgr. Jana Zaťková, PhD. (1 osoba x 5 dní), 

plánovaná  ZPC, archívny výskum vo Vojenskom archíve.    

 

Spolková republika Rakúsko, Viedeň,  27. novembra – 1. decembra 2017 (1 osoba x 5 dní, 

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.), plánovaná ZPC – archívny výskum slovacikálnych 

militárií vo Vojnovom archíve a Národnej knižnici. 

 

3. Maďarsko 

 

Maďarsko, Budapešť,  5  6. – 9. 6. 2017 doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. (1 osoba                    

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

historickom ústave, Maďarskom národnom archíve a Maďarskej národnej knižnici. 

 

9. ARCHÍVNA ČINNOSŤ 

 

 Ďalšou z odborných oblastí, ktorú v roku 2017 úspešne zabezpečovali zamestnanci 

VHÚ – pracovníci Vojenského historického archívu Bratislava („VHA"), bola oblasť 

vojenského archívnictva. Okrem súboru činností spojených s uchovávaním archívnych 

dokumentov a ich využívaním vykonávali odborný dohľad nad vyraďovacím konaním 

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

vyriešili 395 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, resp. rozhodnutí                         

o ich vyradení. Na základe vyraďovacieho konania prevzali dokumenty od 13 registratúr 

rezortu v rozsahu 134 škatúľ a 46 zväzkov dokumentov. 

            Na základe žiadostí vybavili spolu 988 podaní domácich, ale aj zahraničných 

žiadateľov. Zároveň v študovni poskytli služby 146 bádateľom počas 315 návštev 

študovne, pričom im pripravili 959 archívnych škatúľ a 6 586 archívnych jednotiek.                   

Pre potreby bádateľov a za účelom plnenia správnych úkonov prekopírovali 365 strán 

dokumentov. Okrem škály pracovných úloh plnili aj súbor odborných úloh spojených                  

s realizáciou udržateľnosti projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ, 

financovaného prostredníctvom Operačného programu „Informatizácia spoločnosti“. 

Vojenskí archivári v sledovanom období pripravili a zdigitalizovali archívne dokumenty               

a zbierky v rozsahu 5 201 zdigitalizovaných objektov. 

 

9.1 Vedecko-výskumná činnosť – archívne spracovávanie vybraných 

archívnych fondov a zbierok 
 

1. „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské 53 I. (1940 – 

1942)“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2016 – december 2021 

Riešitelia:  PhDr. M. Balcová 

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2022). 

Hodnotenie za VR 2017: 

Vzhľadom k plneniu iných pracovných úloh, hlavne zabezpečovanie časovo aj obsahovo 

najnáročnejšej agendy VHA na uvedenej výskumnej úlohe nepracovala. 

  

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

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2015 – december 2022 

Riešitelia:  Mgr. V. Gabáni  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie 2023). 
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Hodnotenie za VR 2017: 

Mgr. V. Gabáni spracoval 35 archívnych škatúľ. Zároveň napísal 18 strán rukopisu 

inventárneho fondu. Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu.  

 

3. „Vojenská vysoká škola tylového a technického zabezpečenia Žilina“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2017 – december 2017 

Riešitelia:  Ing. M.  Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2017). 

Hodnotenie za VR 2017: 

V súlade s plánom Ing. M. Ondruš spracoval 32 škatúľ archívneho fondu a vydal inventár 

v rozsahu 23 strán. 

 

4. „Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1925 –1936“  

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2017 – február 2018 

Riešitelia:  Mgr. K. Ivaničová  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2018). 

Hodnotenie za VR 2017: 

Mgr. K. Ivaničová spracovala 16 škatúľ archívneho fondu a napísala 50 rukopisných strán. 

Plnenie výskumnej úlohy pokračuje podľa plánu.  

 

5.  „Inventárny zoznam archiválií“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: priebežne 

Riešitelia:  PhDr. A. Gajdáčová 

Plánovaný výstup:  zoznam (priebežne). 

Hodnotenie za 1. polrok VR 2017: 

PhDr. A. Gajdáčová archívne spracovala a uložila 179 archívnych škatúľ prevzatých                  

od vojenských útvarov a zariadení a napísala 12 strán zoznamu. 

 

6. „Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina“ 

Výskumná úloha  
Termín plnenia: január 2018 – august 2018 

Riešitelia:  Ing. M.  Ondruš  

Plánovaný výstup:  inventár (vydanie VHÚ 2018). 

Hodnotenie za VR 2017: 

Nad rámec Plánu HÚZO VHA na VR 2017 Ing. M. Ondruš spracoval 11 škatúľ 

archívneho fondu a napísal 10 rukopisných strán. Plnenie výskumnej úlohy pokračuje 

podľa plánu.  
 

9.2 Poskytovanie archívnych služieb verejnosti 

 

Konzultácie a obsluha v bádateľni 
–  počet návštev v bádateľni                        315 

–  počet bádateľov (nárast fyzických osôb)           146 

–  počet predložených archívnych škatúľ                  959 

–  počet vyhľadaných a predložených archívnych jednotiek           6 586 

 

Špeciálne zbierky 

–  počet návštevníkov v špeciálnych zbierkach                  22 

–  počet návštev v špeciálnych zbierkach        38 
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E-bádateľňa 

–  počet návštev (relácií)                  3 273 

–  počet bádateľov (používateľov)      1 854 

– počet preštudovaných dokumentov                 36 549 
 

Poznámka: E-bádateľňa vykazuje stúpajúci trend návštevnosti. Okrem bádateľov                         

zo Slovenska ju navštevujú bádatelia z Českej republiky, USA, Veľkej Británie, Nemecka, 

Číny, Japonska, Južnej Kórei a Brazílie.  
 

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

výške 895 €. 
 

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 Ozbrojených síl Slovenskej republiky M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš        

720 minút 

      –   Zásobovacia základňa II Martin 60 minút. 

 

9.5 Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ 
 

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

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

programu Európskej únie Informatizácia spoločnosti. Hlavným cieľom projektu bola 

digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov VHÚ ako kultúrneho 

dedičstva SR. V roku 2017 pokračovala digitalizácia v rámci „udržateľnosti“ projektu. 

Pracovníčky archívu zdigitalizovali 3501 digitálnych objektov. K 31. 12. 2017 bolo 

zdigitalizovaných 15 796 digitálnych objektov (zdigitalizovaných archívnych 

dokumentov). Výsledky ich práce si možno pozrieť na stránke 

http://ebadatelnavha.vhu.sk/. 

 

Tabuľka: Výkon vybraných odborných činností VHA od 01. 01. 2017 – 31.12.2017 

 

Výkon vybraných odborných činností VHA Počet 

Spracované archívne fondy a zbierky (počet škatúľ) 275 

http://ebadatelnavha.vhu.sk/
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Vypracované inventáre a katalógy 

(počet titulov/počet strán) 

1/957 

Počet návštev v bádateľni / špeciálne zbierky 315/38 

Počet vybavených žiadostí 1 338 

Počet poskytnutých arch. škatúľ / arch. jednotiek 959/6 586 

 

10. MÚZEJNÁ ČINNOSŤ 

 

 V hodnotenom období pracovníci VHM múzea v súlade so zákonom č. 206/2009         

Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

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

v platnom znení vykonali základné ošetrenie 1648  ks múzejných predmetov, z toho                     

v Mo Svidník 864 ks a v Mo Piešťany 784 ks.  

            V  Mo Piešťany bola činnosť zameraná na základné ošetrenie, renováciu 

zbierkových predmetov v múzejnej expozícii.  

 Rovnako ako v minulom roku pokračovala vzájomná spolupráca medzi VHÚ 

a Súkromnou strednou odbornou školou sídliacou na Exnárovej ulici v Bratislave. Študenti 

tejto školy v rámci odborného  výcviku sa okrem iných činností podieľali na údržbe 

a repasovaní historickej leteckej techniky, ako aj obnove zbierkových predmetov 

zaradených v zbierkovom fonde VHM Piešťany.   

 Aj napriek nedostatku odborných zamestnancov, ako aj nedostatočných finančných 

prostriedkov na odbornú ochranu zbierkových predmetov, sa ochrana zbierkových 

predmetov uložených v depozitári vykonávala v takom rozsahu a kvalite, aby sa predišlo 

ich znehodnoteniu. Ochrana uvedených predmetov sa vykonávala formou základného 

ošetrenia. Výraznejšiemu zlepšeniu ochrany zbierkových predmetov by určite pomohlo 

vybudovanie novej expozičnej haly pre veľkorozmerné predmety a nové kryté depozitáre 

(prístrešky alebo haly). V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že aj napriek tomu, že v oblasti 

zabezpečenia týchto činností odborným personálom pretrváva nepriaznivý stav, pričom 

ochranu predmetných zbierkových predmetov, ich údržbu, základné ošetrenie 

a konzervovanie zabezpečujú len dvaja konzervátori VHM Mo Piešťany, za hodnotené 

obdobie vykonali renováciu 9 ks múzejných predmetov. Výraznou pomocou v rámci tejto 

ochrany, ale aj rozšírenia prezenčných priestorov, bolo dokončenie a skolaudovanie 

krytého prístreška P2, ktorý slúži ako výstavný priestor vonkajšej expozície s dôrazom                

na ženijnú a automobilovú techniku. 

             V Mo Svidník sa v rámci spolupráce členských armád NATO uskutočnila                         

v priestoroch a v blízkom okolí Pamätníka a vojnového cintorína 1. čs. armádneho zboru 

v ZSSR na Dukle, v okolí Vyhliadkovej veže na Dukle a v areáli vyhliadkovej plošiny                    

v katastri obce Nižný Komárnik spoločná pracovná brigáda príslušníkov nemeckého 

Bundeswehru a Ozbrojených síl Slovenskej republiky zameraná na obnovu Pamätníku                   

a vojnového cintorína 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Dukle. Po nej nasledovala 

prehliadka Vyhliadkovej veže na Dukle s oboznámením sa s priebehom bojov Karpatsko-

duklianskej operácie. Celú akciu zavŕšil  pietny akt kladenia vencov na nemeckom 

vojnovom cintoríne v Hunkovciach.  

            Zamestnancom  VHÚ – Mo VHM Svidník po celý rok 2017 v ich činnosti tiež 

nezištne pomáhali príslušníci Ozbrojených síl SR. V tejto súvislosti treba osobitne oceniť 

prácu príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov,                                     

23. motorizovaného práporu Trebišov, Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce 

a 22. mechanizovaného práporu Michalovce, ktorú odviedli počas spoločných brigád                    

v mesiacoch máj až september 2017. Spoločným úsilím zainteresovaných sa podarilo 
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vykonať renováciu ôsmich veľkorozmerných zbierkových predmetov zaradených v ich 

zbierkach, ako aj  množstvo údržbárskych a pomocných prác, tiež pri úprave zelene                       

v rozsiahlych areáloch v správe VHÚ. 

            V roku 2017 bola ukončená revízia 18 406 zbierkových predmetov z  22 zbierok 

VHM v Piešťanoch. V múzejnom oddelení Piešťany bolo fyzicky zrevidovaných 8725 

zbierkových predmetov, a v múzejnom oddelení Svidník 9681 zbierkových 

predmetov. Komisie na základe spracovaných podkladov jednotlivých správcov zbierok 

položili dôraz na fyzickú kontrolu jednotlivých zbierkových predmetov, na porovnávanie 

zbierkových predmetov s ich evidenčnými záznamami a ich odborné ošetrenie. Ďalším 

predmetom činnosti bola kontrola zabezpečenia ochrany, spôsobu uloženia a miera 

katalogizácie zbierkových predmetov. Komisie fyzicky skontrolovali skutočný stav 

zbierkových predmetov uložených v depozitároch Mo Piešťany, Mo Svidník                             

a v ich expozíciách. Uvedený stav porovnali so stavom predmetov zapísaným v odbornej 

múzejnej evidencii (knihy prírastkov, katalogizačné lístky). Schválené záznamy                          

o ich vykonaní sú uložené v evidencii u dokumentátora. 

            Komisie vo svojich zápisoch zhodnotili, že u malorozmerných predmetov 

uložených v depozitároch nachádzajúcich sa v budovách a v krytých priestoroch nedošlo 

k ich znehodnoteniu. Zbierkové predmety sú väčšinou v dobrom stave, u niektorých 

zbierkových predmetov sú poškodené povrchové nátery, čiastočná  korózia kovových častí 

a poškodenie gumových častí. U veľkorozmerných predmetov uložených v depozitároch 

na voľnej ploche a vonkajších expozíciách vplyvom poveternostných podmienok dochádza  

k rapídnemu zhoršeniu ich stavu, ktoré sa prejavuje v poškodení náterov, v korózii 

vonkajších a vnútorných častí, vodnom  kondenzáte v interiéri, úniku prevádzkových 

kvapalín, ako aj v  ich neúplnosti. V zbierkach letecká technika a automobilová technika 

dochádza k degradácii pneumatík. Komisie  v rámci vykonávaných kontrol nezistili vážne 

poškodenie alebo znehodnotenie zbierkových predmetov zapríčinených zo strany správcov  

zbierok. 

  
10.7 Komisia na tvorbu zbierok 

 

 Komisia na tvorbu zbierok VHM Piešťany mala celkovo 14 členov a zasadala                   

v priebehu roka deväťkrát. Celkovo bolo predložených 439 návrhových listov                                    

a 1 dokumentačný list, z toho Mo Piešťany predložilo 421 návrhových listov a Mo Svidník 

18 návrhových listov (1 nerealizovaný) a 1 dokumentačný list.  

 Komisia schválila celkom 438 návrhových listov na nadobudnutie zbierkových 

predmetov a 1 dokumentačný list, ich zaradenie do múzejných zbierok, pridelenie 

správcom zbierok a súčasne stanovila ich múzejnú hodnotu. 

 

Prijaté zbierkové predmety boli do zbierok VHM Piešťany zaradené nasledovne: 

 

Mo Piešťany   421 ks 

 

 do zbierky číslo II – Pištole a revolvery   23 ks  v hodnote    3.500,- € 

 do zbierky číslo III – Pušky a karabíny   21 ks  v hodnote    4.020,- € 

 do zbierky číslo IV – Automatické zbrane    8 ks  v hodnote   4.140,- € 

 do zbierky číslo VII – Letecká technika     2 ks  v hodnote    9.705,- € 

 do zbierky číslo IX – Strelivo a náloživo   37 ks  v hodnote       820,- € 

 do zbierky číslo X – Spojovací materiál     8 ks  v hodnote      470,- € 

 do zbierky číslo XI – Chemický materiál     1 ks  v hodnote        10,- € 

 do zbierky číslo XIII – Automobilová technika    3 ks  v hodnote  20.000,- € 

 do zbierky číslo XIV – Výstrojný materiál           198 ks  v hodnote    7.130,- € 
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 do zbierky číslo XV – Rady, vyzn., medaily  55 ks  v hodnote      664,- € 

 do zbierky číslo XVIII – Proviantný materiál    5 ks  v hodnote        75,- € 

 do zbierky číslo XIX – Rôzny múzejný materiál    8 ks  v hodnote        54,- € 

 do zbierky číslo XX – Optický materiál   11 ks  v hodnote   1.645,- € 

 do zbierky číslo XXI – Zdravotnícky materiál  33 ks  v hodnote      506,- € 

 do zbierky číslo XXII – Písomnosti      8 ks  v hodnote        55,- € 

CELKOM                421 ks  v hodnote 52.794,- € 

 

Mo Svidník            18 ks 

 

 do zbierky číslo I – Chladné zbrane – 1 zbierkový predmet, 

 do zbierky číslo IV – Automatické zbrane – 1 zbierkový predmet, 

 do zbierky číslo V – Delostrelecký materiál – 1 zbierkový predmet, 

 do zbierky číslo IX – Strelivo a náloživo – 5 zbierkových predmetov, 

 do zbierky číslo XIV – Výstrojný materiál – 2 zbierkových predmetov, 

 do zbierky číslo XVII – Obrazy a plastiky – 3 zbierkové predmety, 

 do zbierky číslo XIX – Rôzny múzejný materiál – 4 zbierkové predmety, 

 do zbierky číslo XXII – Písomnosti – 1 zbierkový predmet, 

 

CELKOM               18 ks     v hodnote     61.275,- € 

 

10.8 Správa o výpožičných, nájomných a darovacích zmluvách 

 

 Vojenské historické múzeum Piešťany má v súčasnosti k 31.12.2017 uzatvorených 

53 platných výpožičných zmlúv, z toho 23 s vojenskými útvarmi, 11 s rôznymi 

organizáciami a 19 s obcami, resp. mestami. V roku 2017 bolo uzatvorených                              

28 výpožičných zmlúv, 17 s vojenskými útvarmi, 3 s organizáciami a 8 s obcami.  

 

Tab.:   Výkon odbornej správy zbierkových predmetov od 01. 01. 2017 – 31.12.2017 

 

Výkon odbornej správy zbierkových predmetov Počet 

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov – kusov 19 459 

Celkový počet prírastkových čísiel 17 690 

– Mo Piešťany  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov  – kusov 8 899 

Celkový počet prírastkových čísiel 8 899 

– Mo Svidník  

Celkový počet zaevidovaných zbierkových predmetov ľ kusov 10 560 

Celkový počet prírastkových čísiel 8 791 

Nadobudnuté zbierkové predmety v roku 2017 spolu 439 

Mo Piešťany 421 

Mo Svidník 18 

Chronologická evidencia – 1. stupeň v roku 2017 439 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 1.stupeň 10 984 

Mo Piešťany 8 039 
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Mo Svidník 2 945 

Počet zapísaných zbierkových predmetov v programe ESEZ – 2.stupeň 8 398 

Mo Piešťany 7 786 

Mo Svidník 612 

Vyradenie múzejných predmetov v roku 2017 0 

Ošetrovanie zbierkových predmetov spolu:  1 648 

Základné ošetrenie  

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

609 

864 

Konzervácia  

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

138 

28 

čiastočné reštaurovanie 

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

9 

0 

kompletné reštaurovanie 

Mo Piešťany 

Mo Svidník 

 

0 

0 

 

Návštevnosť expozícií / výstav VHM od 1. 1. 2017 – 31.12.2017 

 

 

EXPOZÍCIE : 

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

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

– vyhliadková veža Dukla. 

 

11.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA VHÚ V ROKU 2017 

 

          VHÚ v roku 2017 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 2017, 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.  

Pracoviská VHM Počet  návštevníkov 

Expozícia VHM v Piešťanoch 9 857 

Expozície múzejného oddelenia vo Svidníku 11 050 

Vyhliadková veža Dukla 18 047 

Noc múzeí v Piešťanoch  1 500 

Noc múzeí vo Svidníku 1 397 

Spolu 41 851 
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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 2017 nepodarilo presadiť ich dostatočné 

finančné krytie priamou dotáciou zriaďovateľa. 

 

           Napriek pretrvávajúcemu dlhodobému nedostatku rozpočtových prostriedkov                     

sa podarilo v roku 2017 skvalitniť pracovné podmienky pre príslušníkov a zamestnancov 

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

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

 

12. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV VHÚ       

 

Rezort ministerstva obrany – ústredný orgán štátnej správy Ministerstvo  obrany SR: 

rozvoj vojenskej historickej vedy, rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vojenskej 

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

národného kultúrneho dedičstva; expertízy, vojenskohistorické analýzy, odborné 

stanoviská a podkladové materiály, návrhy rozkazov prezidenta SR k historickým 

výročiam, 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, 

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. 

 


