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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
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Názov organizácie:
Sídlo organizácie:

MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Zriaďovateľ:

Ministerstvo kultúry SR

Dátum zriadenia:
Forma hospodárenia:

8. máj 1955
príspevková organizácia

Štatutárny zástupca:

PhDr. Stanislav M i č e v, PhD.

Členovia vedenia:

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ Múzea SNP

Mgr. Carmen Vágnerová
zástupkyňa štatutára, vedúca Úseku odborných činností

Ing. Anna Jakubíková
druhá zástupkyňa štatutára, vedúca Úseku ekonomiky
a prevádzkových činností

Ing. Dalibor Lesník, st.
vedúci Úseku riaditeľa

Mgr. Tatiana Babušíková
riaditeľka Archívu Múzea SNP

Ing. Dalibor Lesník
vedúci Úseku marketingu, kvality, IT a technických činností

Ing. Lubor Podracký
riaditeľ Digitalizačného centra

Telefón:
Fax:
E-mail:
Web stránka:

+421 48 2451101, 0918 899 444
412 37 16
muzeumsnp@muzeumsnp.sk
www.muzeumsnp.sk

3

2.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO
PLNENIE
Múzeum Slovenského národného povstania, štátna príspevková organizácia, mala s
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 uzavretý kontrakt č. MK –
961/2014–340/19366
Tento kontrakt je interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je
sprehľadniť vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou Múzeom Slovenského národného povstania, v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie
činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných
činností.
Kontrakt bol uzatvorený v súlade s legislatívou, zriaďovacou listinou múzea, na
poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:
•

Múzejná činnosť

•

Archívna činnosť

•

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť

•

Edičná a vydavateľská činnosť

•

Knižničná činnosť

•

Public relations a marketing

•

Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy

•

Správa a prevádzka

•

Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov.

3. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE

Sumárny prehľad vecného plnenia úloh
v roku 2015
Verejné služby a realizované činnosti :
•

Múzejná činnosť

Akvizičná činnosť – nadobúdanie zbierkových
predmetov a ich následné spracovanie v I. st.

Stav k 31.12.2015

Náklady:

nadobudnutých
83 ks zbierkových predmetov
evidovaných 83 prírast. čísel
z toho
29 ks /29 pr. č. – kúpa
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(chronologickej) evidencii za hodnotené obdobie:
Celkový počet nadobudnutých zbierok –
múzejných a archívnych historických
Zasadanie
Komisie na tvorbu zbierok Múzea SNP

54 ks/54 pr. č. – dar
209 zbierkových predmetov
189 prírast. č.
2-krát
nákup zbier. predmetov a
archívnych zbierok

4.375,00 €

Prírastky: zbierkové predmety, spracované
v II. stupňovej evidencii za hodnotené

18 ks / 18 ev. č. z r. 2014

obdobie získané v r. 2014

a 5 ks /5 ev. č.
celkom 23 ks ZP

Počet záznamov v rámci reevidencie
a rekatalogizácie múzejných zbierok

2300 záznamov

do systému ESEZ 4G za hodnotené obdobie
s dôrazom na digitalizáciu

Ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie
zbierkových predmetov svojpomocne v rámci
projektu Digitálne múzeum
a archívnych dokumentov

339 ks konzervovaných
zbierkových predmetov
a rozsiahly ZP – tank LT- vz.38
zložený zo 113 častí
a 14 archívnych dokumentov

Dokumentácia ZP a procesov
konzervovania a reštaurovania:

Vedecko-výskumné úlohy
počet riešených úloh v hodnotenom období:

10 záberov

odborní pracovníci riešili 17
vedecko-výskumných úloh
s čiastkovými a konečnými
výstupmi

• Archívna činnosť
Akvizičná činnosť – nadobudnutie archívnych hist.
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zbierok a ich následné spracovanie v I. st. evidencii
za hodnotené obdobie

archív nadobudol
126 ks /106 prír. č.- a. j.

Prírastky, sprístupňovanie: archívne
historické zbierky spracované do
katalógov a uložené do depozitára za

155 a. j.

hodnotené obdobie (II .st. spracovania)

Počet návštev bádateľov v Archíve
Múzea SNP v roku 2015 / počet poskytnutých
výpožičiek

archív poskytol počas
253 návštev / 5251 a. j.
výpožičiek k štúdiu a bádaniu

zbierok „N“: získaných v r. 1967, 1968,

vyhotovených digit. kópií –
skenov z
arch. zbierok

1969, 1970,1971,1972,1973

6634 a.j., ktoré boli aj

Obrazová digitálna dokumentácia arch.

evidenčne a fyzicky
odkontrolované

Dokumentácia aktivít múzea

2874 záberov

požiadavky bádateľov

2049 záberov

Vedenie evidencie a dokumentácia o pohybe

bádateľské listy

zbierkových predmetov a archívnych

počet:

zbierok a dokumentácia bádateľských

63

služieb
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Odborná a metodická činnosť poskytnutá
centrálnej registratúre a jej pobočkám na

pre 2 útvary

org. útvaroch múzea

•

Expozičná, výstavná a prezentačná
činnosť

Expozičná činnosť: počet fungujúcich
expozícií / návštevnosť v 1 polroku 2015

7 expozícií / navštívilo
271 587 osôb

Repasáže stálych expozícií múzea

6 expozícií bolo repasovaných

Reinštalácia bola v
Reinštalácia expozície

NKP Kalište 1 expozícii

Vzdelávacia činnosť: počet akcií /

vzdelávacia činnosť

počet účastníkov

69 akcií / 3145 účastníkov

Kultúrno-spoločenské, prezentačno-výchovné
akcie: počet akcií / účastníci

kultúrno-spoločenská činnosť
6 akcií / 15 640 účastníkov

Výstavná činnosť:
Výstavy v múzeu - návštevnosť

14 výstav – 78 794 osôb

Výstavy mimo múzea - návštevnosť

6 repríz - 2690 osôb
–––––––––––––
20 otvorení výstav / navštívilo
81.484 osôb
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Filmový klub pri Múzeu SNP:
počet predstavení

59 predstavení

návštevnosť

4.530 osôb

Celková návštevnosť expozícií, výstav a
vzdelávacích, kultúrnych akcií
realizovaných počas hodnoteného obdobia:

•

375 072 osôb

Edičná a vydavateľská činnosť

V roku 2015 Múzeum SNP pripravilo do tlače a
vydalo:

1.Vojnová kronika, odborný
časopis, IV. ročník číslo 1,
autori: kolektív, rozsah:
72 str., náklad:400 ks

2.Vojnová kronika, odborný
časopis, IV. ročník číslo 2,
autori: kolektív, rozsah:
72 str., náklad:400 ks
3. Ľudovít Kukorelli,
monografia, autor H. Pažurová,
rozsah 143 str., náklad 300 ks,
jazyk: slovenský
4. Spomienky J. Štefloviča,
memoáre, autor: J. Šteflovič,
rozsah 96 str., náklad 200 ks,
jazyk:. slovenský
5. Slovensko v roku 1943,
zborník, autor: J. Lepiš
a kolektív, rozsah 286 str.,
náklad 300 ks, jazyk: slovenský
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•

Knižničná činnosť
Prírastok do knižničného

Prírastok knižničných jednotiek
v hodnotenom období

fondu

náklady

knihy 296 ks kníh –

570,30 €

knižných jednotiek
z toho: 241 ks -dary,
43 ks- nákup, 12 ks - prevod
Noviny, odborné časopisy odber:

12 titulov
z toho 2 tituly zahraničné

Absenčné výpožičky
prezenčné výpožičky

absenčné výpožičky
268 ks –kn.j. a 4 ks DVD
prezenčné výpožičky
230 ks – kn.j.
Používatelia knižnice /bádatelia
100 /10

Počet kn. j. spracovaných

Spracovaných do syst. Bach

v syst. BACH v roku 2015

počas roka 2015
208 kn. j.

•

Public relations a marketing

Marketing, propagácia a prezentácia
Múzea SNP a značky Múzea SNP,
správa a napĺňanie www stránky

V tlači: 56
Rozhlas: 18
Televízia: 15
Na internete: 43
Direct mailing: 390

Spracovanie marketingového plánu

Marketingový plán

Múzea SNP na rok 2015,

na rok 2015
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realizácia jeho cieľov

chronologické plnenie

Pravidelné vyhodnocovanie
Komunikácia s verejnosťou

dotazníkov, aktuálne

prostredníctvom dotazníkov

problémy a nedostatky boli

počas návštev múzea

následne vyriešené

Vypracovanie scenára Osláv 71. výročia
SNP. Prípravné práce, pracovné stretnutia,

Chronologické plnenie

zostavenie, tvorba a zabezpečovanie
kultúrno-spoločenského programu. Účasť a
bezpečnosť oficiálne pozvaných zástupcov
štátov - zabezpečenie. Propagácia
a prezentácia Osláv 71. výročia SNP,
vypracovanie zmlúv
Zabezpečenie plánovaného priebehu osláv
Chronologické plnenie

Práce na propagácii a prezentácii
spomienkové podujatie "Stretnutie generácií

Grafická a materiálová

na Kališti"

realizácia: brožúra, plagát

70. rokov od vypálenia obce Kalište

Zabezpečovanie propagácie a mediálnej

Prostredníctvom médií, tlače,

podpory všetkých akcií organizovaných

plagátov v exteriéri a internetu

Múzeom SNP počas roka 2015
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•

Zahraničná spolupráca
a medzinárodné vzťahy
Účasť na tryzne a výročí oslobodenia

Moskva, aktívna účasť na

koncentračného tábora, na spomienkových

konferencii, 2 osoby,

stretnutiach konaných na miestach

Osvienčim, 70.výr. oslobodenia

poznačených represiami nacistov

KT, 2 osoby,

aktívna účasť na konferenciách

Ploština, ČR, tryzna,
2 osoby,
Uherský Brod, 70. výročie
oslobodenia, 2 osoby
Praha GLORIA MUSEALIS
2015
Liberec, Festival múzejných
nocí,
Terezín, Terezínska tryzna, 1
osoba,
Moskva, vrátenie ZP
z výstavy Víťazstvo,
2 osoby,
Lidice, spomienkové, pietne
stretnutie

Služobná cesta za účelom repasáže Slovenskej
národnej

Poľsko, Osvienčim,
repasáž expozície, 4 osoby

expozície, Poľsko, KT Osvienčim

• Správa a prevádzka
Personálna, mzdová a sociálna politika

Plnenie

a starostlivosť o zamestnancov
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Zabezpečovanie údržby, správy
a prevádzky všetkých objektov v správe múzea

Plnenie

Tvorba rozvojových koncepcií a finančných
plánov, strategické plánovanie

Plnenie

Zabezpečenie rozpočtovníctva, účtovníctva,
kalkulácií, operatívnej evidencie a štatistiky

Plnenie

Ekonomická agenda týkajúca sa financovania
projektu Digitálne múzeum a projektu ROP

•
Sprístupňovanie kultúry a podpora
návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov

Plnenie

Rok 2015

Múzeum SNP
Počet prijatých kultúrnych poukazov s cieľom

prijalo 3 747 poukazov

podporiť návštevnosť múzea

v hodnote 3.747,00 €

MÚZEJNÁ ČINNOSŤ
Zbierkotvorná činnosť - akvizičná činnosť, budovanie, správa a ochrana zbierkového
fondu
Cieleným zberom a výskumom sa kurátorom múzea podarilo získať hodnotné
zbierkové predmety a dokumenty, ktoré získalo formou kúpy a daru. Komisia na
tvorbu zbierok zasadala 2-krát a zakúpila zbierkové predmety a archívne dokumenty
v hodnote 4.375,00 EUR. Múzeum získalo: cenné vyznamenania a fotografie od
dcéry veliteľa Výcvikového tábora Lešť J. Urbana, originálne fotografie povstalcov,
originálny denník písaný v zajateckom tábore, osobné listy z koncentračného tábora,
telefón FF-33 patriaci HG, torbu vz. 27, čiapkový odznak HG, schránku na guľometný
pás, zásobník do samopalu Orita M 194, vojenský plášť, a blúzu, jazdecké nohavice
HG a ďalšie cenné zbierkové predmety. Umelecké zbierky boli doplnené o 50 ks ZP,
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ktoré boli získané darovaním do Múzea SNP
V chronologickej evidencii – I. stupeň evidencie 33 ks zbierkových predmetov s 33
prírastkovými číslami a 50 ks umeleckých zbierok s 50 prír. č. a 126 archívnych hist.
dokumentov so 106 pr. č. - a. jedn., celkový počet historických zbierok získaných
a zaevidovaných v roku 2015 v Múzeu SNP – 209 zbierok a 189 prírastkových
čísel.
Katalogizovaných - II. stupeň evidencie bolo 23 ks zbierkových predmetov
a 75 archívnych dokumentov získaných v roku 2014 a skôr. Nadväzujúc na predošlý
rok aj v roku roku 2015 kurátori a dokumentátor pokračovali v príprave zbierkových
predmetov a kompletizácii sprievodnej dokumentácie k jednotlivým zbierkam
získaným v minulosti – retrospektívna elektronická evidencia a katalogizácia - 2300
záznamov do ESEZ 4G, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie ZP v rámci
projektu Digitálne múzeum.
V závere môžeme konštatovať, že sa nám darilo doplniť zbierkový fond múzea
a archívu o cenné zbierky, a tak postupne kompletizujeme súvisiace časti do
organického celku, ktorý pomáha vytvoriť objektívny obraz spoločnosti na Slovensku
v rokoch 1938 - 1945.
Rezervy na skvalitnenie činností máme predovšetkým v oblasti správy zbierok
(retrospektívne elektronicky evidovať a katalogizovať všetky ZP), a v oblasti ochrany
zbierok. Fyzický stav zbierok je potrebné udržovať pod kontrolou včasným
a odborným konzervovaním, dbať na odborné uloženie v klimaticky vyhovujúcich
podmienkach, čo si za súčasného stavu vyžaduje dennú kontrolu a neustálu úpravu
vlhkosti v depozitároch Múzea SNP.
Vedecko-výskumná činnosť
Vedecko-výskumná činnosť tvorila jednu zo základných aktivít Múzea SNP aj
v sledovanom období. Odborní pracovníci múzea rozpracovali a riešili 17 vedeckovýskumných úloh, ktorých výsledkom boli rôzne prezentačné aktivity, a to vo forme
prednášok, odborných článkov, štúdií, výstav a lektorátov. Časť výstupov – štúdie
boli prezentované na konferenciách doma i v zahraničí, a to Ruskej federácii na
konferencii k 70. výročiu oslobodenia KT Osvienčim, v Českej republike, v Lille vo
Francúzsku a v Rumunsku. Časť výstupov – vo forme čiastkových štúdií, článkov
publikovali v odbornom časopise Vojnová kronika a ďalšie sú pripravené na
publikovanie v zborníkoch alebo ako kolektívna monografia.
Riešené vedecko-výskumné úlohy:
1. Názov úlohy:

Zodpovedný riešiteľ:

Výzbroj slovenskej a povstaleckej armády ( monografia)
Samopaly slovenskej armády 1941 – 1945 ( štúdia)
PhDr. Marian Uhrin, PhD.
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2. Názov úlohy:

Dopravná technika slovenskej a povstaleckej armády
Traktory slovenskej armády ( štúdia)
Delostrelecké raktory Praga T IV v slovenskej armáde
1939- 1944 (štúdia)
Prestavby a adaptácie vozidiel slovenskej armády (štúdia)

Zodpovedný riešiteľ:

PhDr. Marian Uhrin, PhD.

3. Názov úlohy:

II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika
v oslobodzovacích bojoch

PhDr. Marian Uhrin, PhD.
Zodpovedný riešiteľ:
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Slovensko v roku 1945 ,
oslobodenie Slovenska 1944 – 1945 v Múzeu SNP, apríl 2015

4. Názov úlohy:

Slovenská útočná vozba v marcových bojoch 1939

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marian Uhrin, PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Malá vojna 1939
v Spišskej Novej Vsi, marec 2015

5. Názov úlohy:

II. Slow. Partisanen Brigade M.R. Stefanik

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marian Uhrin,PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Partizsanen und
Aufstandsbewegungen während des Zweiten Weltkriegs, Bad Wiessee
(Nemecko), nov. 2015

6. Názov úlohy:

Zbrane víťazov

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marian Uhrin, PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná v časopise Obrana

7. Názov úlohy:

Z našich zbierok: 7,5 cm horský kanón vz. 15

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marian Uhrin
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná v časopise Vojnová kronika
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8. Názov úlohy:

Z našich zbierok: 45 mm protitankový kanón vz, 1942

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marian Uhrin, PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná v časopise Vojnová kronika 1/2015

9. Názov úlohy:

Slovenská a rumunská armáda na území Slovenska
v roku 1945

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marian Uhrin, PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Komparácia politických
režimov na Slovensku a v Rumunsku v období II. svetovej vojny

10. Názov úlohy:

Medzinárodnoprávne postavenie Slovenského štátu

PhDr. Marek Syrný, PhD. v spoluautorstve s P.
Rospustinským
vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Slovensko a koniec 2.
svetovej vojny v Banskej Bystrici, marec 2015

Zodpovedný riešiteľ:
-

11. Názov úlohy:

Formovanie povojnového režimu na Slovensku do
polovice roka 1945

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marek Syrný, PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Slovensko v roku 1945,
Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945 v Múzeu SNP, apríl 2015

12. Názov úlohy:

Rumunské udalosti 23. augusta 1944 a SNP –
historické súvislosti

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Marek Syrný, PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Komparácia politických
režimov na Slovensku a v Rumunsku v období II. svetovej vojny

13. Názov úlohy:

Prvá vlna židovských deportácií zo Slovenska
v roku 1942

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. Viera Kováčová
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-

vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii 70. výročie oslobodenia
KT Auschwitz -Birkenau v Múzeu Veľkej vlasteneckej vojny 1941 -1945
v Moskve, január 2015

14. Názov úlohy:

Druhá vlna židovských deportácií zo Slovenska
v roku 1944

PhDr. Stanislav Mičev. PhD.
Zodpovedný riešiteľ:
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii 70. výročie oslobodenia
KT Auschwitz -Birkenau v Múzeu Veľkej vlasteneckej vojny 1941 -1945
v Moskve, január 2015

15. Názov úlohy:

Poznámky k počiatkom retribučného súdnictva
Slovensku (Úvahy a realizácia v roku 1945)

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Stanislav Mičev. PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Slovensko v roku 1945,
Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945 v Múzeu SNP, apríl 2015

16. Názov úlohy:

SNP ako súčasť európskej protifašistickej
rezistencie

Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii v Lille vo Fancúzsku,
máj 2015
17. Názov úlohy:

Pramene k druhej svetovej vojne pod kuratelou
Múzea Slovenského národného povstania
s dôrazom na archívne pramene, vznik Múzea SNP

Zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Tatiana Babušíková
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Druhá svetová vojna
a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky, Múzeum SNP, november 2015

Konferencie realizované múzeom v r. 2015
1.Názov konferencie:
– 1945

Slovensko v roku 1945 , Oslobodenie Slovenska 1944
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Zodpovedný:
Termín konania:
Miesto konania:

Mgr. Viera Kováčová
28.-30.4. 2015
Vzdelávacie centrum Múzea SNP

2. Názov konferencie:

Vojna očami mladých, Protektorát Čechy a Morava
a Morava a Slovenská republika 1939 - 1945

Zodpovedný:
Termín konania:
Miesto konania:

PhDr. Jana Odrobiňáková
16.9. -17.9. 2015
Vzdelávacie centrum Múzea SNP

ARCHÍVNA ČINNOSŤ
V hodnotenom období Archív Múzea Slovenského národného povstania riešil
predovšetkým základné úlohy vyplývajúce mu z legislatívy a jeho interných smerníc.
Činnosti sa dotýkali správy a ochrany archívnych historických zbierok a fondov
a archívnych súborov dokumentov (fondov, zbierok) vzniknutých činnosťou Múzea
SNP.
Archív formou kúpy a daru nadobudol 126 a. j. hist. dokumentov, ktoré boli
zaevidované pod 106 pr. č. v chronologickej evidencii. Do katalógov bolo
spracovaných 75 a. j. dokumentov.
Archív Múzea SNP pokračoval v príprave zbierok, fondov - súborov dokumentov na
sťahovanie do nových účelných priestorov depozitára v bývalej budove škôlky.
Napriek tejto príprave, poskytoval bádateľské i informačné služby a počas
hodnoteného obdobia poskytol k štúdiu, bádaniu alebo na nahliadnutie 5251 a. j.
archívnych dokumentov bádateľom, študujúcim ( 253 návštev)
Rok 2015 bol pre pracovníkov Archívu Múzea SNP náročný. Dôvodom bol veľký
záujem jednotlivých obyvateľov Slovenska, inštitúcií, obcí, miest, škôl, záujmových
združení, médií, získať informácie, kópie dokumentov, s cieľom pripomenúť 70.
výročie oslobodenia., vzdelávať sa, a predovšetkým dokladovať oprávnenosť žiadosti
na odškodnenie vojnových sirôt na základe zákona NR SR č. 264/2014 Z. z. .
Podmienky sťažoval fakt, že archív bol v štádiu príprav dokumentov na sťahovanie
do nových priestorov depozitára a pracovísk.
Archív počas roka pripravoval písomnosti z činnosti úseku archív na vyradenie do
registratúrneho strediska a to z hodnotou „A“ a bez archívnej hodnoty (10 arch.
škatúľ).
Archív v rámci ochrany dokumentov kontroloval zbierku písomností časť Slovenská
republika 1939 - 1945 a vyčlenil dokumenty, ktoré potrebovali ošetrenie
konzervovaním. V roku 2015 bolo konzervovaných 14 dokumentov, ošetrené boli
aj novozískané dokumenty.
Počas roka archív pripravil obrazové záznamy – negatívy (fyzická kontrola a kontrola
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sprievodnej dokumentácie - popisu záznamu) na vytvorenie digitálnej kópie za
účelom ochrany originálu. Skontrolovaných a digitalizovaných bolo 6634 a. j.
negatívov a to získaných v rokoch 1967, 1968, 1969, 1970,1971,1972,1973.
EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
Expozičná činnosť
Hlavnou prezentačnou formou Múzea SNP je 7 stálych expozícií. Ich obsahová
a materiálna stránka, ako aj elektronické vybavenie umožňujú využívať v lektorskej
práci moderné formy a metódy, ktoré návštevníka nevnímajú pasívne, ale ako
partnera. Tieto princípy práce s návštevníkmi nachádzajú svoje uplatnenie najmä
v otvorených hodinách a tvorivých dielňach.
Lektorské služby v expozíciách boli zabezpečené v slovenskom, anglickom,
nemeckom a ruskom jazyku.
Návštevnosť stálych expozícií Múzea SNP v roku 2015 bola 271.587 osôb.
V hodnotenom období boli uskutočnené repasáže expozícií Múzea SNP. Stála
expozícia Múzea SNP Pamätník SNP – apríl, expozícia v Nemeckej – II. štvrťrok,
expozície NKP Kalište – II. štvrťrok, expozícia Tokajík – II. štvrťrok, Slovenská
národná expozícia v Štátnom múzeu Auschwitz - Birkenau v Osvienčime – II.
štvrťrok, ako aj expozícia v lietadle Li-2.
Výstavná činnosť
Výstavy otvorené v priestoroch Múzea SNP
1. VÍŤAZSTVO

Dokumentárna výstava k 70.výročiu SNP a ukončeniu 2.svetovej vojny, ktorá
so 60 miliónmi ľudských obetí je dodnes najväčším a najrozsiahlejším
ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. Boje zasiahli do životov obyvateľov
všetkých kontinentov. Počas šiestich rokov boli spôsobené nevyčísliteľné škody
na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva. Slovenské národné povstanie bolo
jedným z najväčších európskych antifašistických, ozbrojených vystúpení národa
počas 2.svetovej vojny. Má výrazný vojenský a politický význam ako súčasť
protifašistických hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945.
Termín:

7. 1. 2015 -15. 5. 2015

Miesto konania:

Výstavné priestory M SNP

Organizátori:

Centrálne múzeum Veľkej vlasteneckej vojny
Moskva

18

Centrálne múzeum ozbrojených síl Moskva
Múzeum SNP
Návštevnosť:

3 894 osôb

2. 70. VÝROČIE OSLOBODENIA KONCENTRAČNÉHO TÁBORA V OSVIENČIME
Dokumentárna výstava, ktorú pripravilo Štátne múzeum Auschwitz – Birkenau
v Osvienčime . Prostredníctvom veľkoplošných autentických fotografií na 25
paneloch podáva svedectvo o utrpení väzňov. Výstava je mementom
pred zločinmi spáchanými na nevinných v čase vojnového besnenia.
Termín:

22.1. – 31.3. 2015

3. ZABUDNI NA SVOJU MINULOSŤ
Umelecká a dokumentárna výstava renomovaného bulharského fotografa
Nikolu Mihova, ktorá symbolizovala nie vždy pozitívne zmeny v historickom
povedomí ľudí v krajinách po páde totalitných režimov – neúctu k pamätníkovej
tvorbe bez ohľadu na tému zobrazovania.
Termín:

3.3.. – 31.3. 2015

4. VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava umeleckých diel 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku.
Termín:

9.4. – 26.4. 2015

5. KVETENA
17. ročník výstavno-predajného podujatia zameraného na záhradníctvo,
kvetiny a dreviny, včelárstvo a prezentáciu zdravého životného štýlu a vzťahu
k prírodnému prostrediu. Súčasťou podujatia bude aj kvetinová výzdoba
v exteriéroch Múzea SNP.
Termín

28. 4. – 1. 5. 2015

6. 60 ROKOV MÚZEA SNP
Dokumentárna exteriérová výstava o vzniku, zameraní a vývojových etapách
Múzea SNP, ktoré je ústrednou, špecializovanou vedeckou a múzejnou
inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou.
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Termín:

8. 5. – 30.8. 2015

7. DRAHOMÍR PRIHEL – SKLENENÉ SNY
Autorská výstava jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských
výtvarníkov zaoberajúcich sa sklárskym výtvarným umením a dizajnom
Termín:

11.6. - 30.8. 2015

8. ABSOLVENTI ZUŠ J. CIKKERA V BANSKEJ BYSTRICI
Výstava absolventských prác
Termín
8. 6. – 30.6. 2015
9. FERO GULDAN – EXODY
Umelecká výstava s tematikou nútených odchodov a vysťahovalectva na
Slovensku v 20. storočí. Návštevníkovi vytvorila nielen priestor na zamyslenie
sa nad historickými udalosťami ale aj nad aktuálnym problémom diskriminácie
a rasovej neznášanlivosti v našej spoločnosti. Podujatie bolo realizované
s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Súčasťou podujatia bola beseda pod názvom Vysťahovalectvo, exody.
Tematicky a metodicky bola postavená tak, aby pomohla mladým ľuďom
poznať dejinné udalosti 20. storočia v širšom európskom kontexte a napomôcť
tvoreniu tolerantnej spoločnosti bez prvkov nacionalizmu a neznášanlivosti.
Termín:

22. 9. – 30. 10. 2015

10. ARMÉNSKA GENOCÍDA na stránkach svetovej tlače
Dokumentárna výstava pri príležitosti 100. výročia arménskej genocídy na
území vtedajšej Osmanskej ríše. Počas rokov 1915- 1917 bolo yvraždených 1,5
milióna Arménov.
Termín:
11. 6. - 30. 8. 2015
11. XIII. NÁRODNÁ VÝSTAVA BONSAJOV A SUISEKI
Celonárodná výstava, na ktorej boli prezentované bonsaje z celej republiky
a víťazné slovenské bonsaje z medzinárodných súťaží. Výstavu slávnostne
otvoril veľvyslanec Japonska v SR pán Akio Egawa a kultúrna atašé Japonska
na Slovensku pani Tomoe Komatsu.
Termín:
11. 9. – 13. 9. 2015

12. ELENA KRÁLIKOVÁ- BRAČOKOVÁ – JUBILEJNÁ
Autorská výstava, ktorá bola zostavená z celoživotnej maliarskej tvorby jednej
z najznámejších regionálnych banskobystrických amatérskych výtvarníčok pri
príležitosti jej 80-tych narodenín
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Termín:

17. 9. – 15. 10. 2016

13. UKONČENIE 2. SVETOVEJ VOJNY V TICHOMORÍ
Dokumentárna výstava o bojových operáciách, známych aj pod názvom
ázijsko-pacifická vojna, ktorá začala 7.7.1937 2. čínsko-japonskou vojnou,
pokračovala útokom na Pearl Harbor a skončila japonskou kapituláciou 2. 9.
1945.
Termín:
29. 9. – 30. 10. 2015

14. VÍKEND S FOTOGRAFIOU – Telo ako dôkaz
Výstava fotografií Tóna Stana, Viki Kollerovej a Márie Zajacovej, ktorej
súčasťou boli tvorivé fotenia, videoprezentácie a stretnutia s osobnosťami
súčasnej fotografie.
Termín:
6. 11. – 13. 12. 2015
Výstavy otvorené mimo priestorov Múzea SNP
1. ANNA FRANKOVÁ- HISTÓRIA A DNEŠOK
Putovná výstava, prezentovaná na stredných školách
v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku v Bratislave

na

Slovensku

Organizátor:

Múzeum SNP
Nadácia Milana Šimečku
Termín:
23. 2. – 20. 3. 2015 Spojená škola Nováky
315 návštevníkov
23. 3. – 1. 5. 2015 Gymnázium 1.mája Púchov
500 návštevníkov
4. 5. – 8. 6. 2015 Gymnázium M. R. Štefánika
Nové Mesto nad Váhom
900 návštevníkov
7. 10. – 30. 10. 2015 Gymnázium M. Rúfusa
Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
450 návštevníkov
2. 11. – 11. 12. 2015 Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul. J. Lettricha 2, Martin
525 návštevníkov
Návštevnosť spolu:
2690 študentov

Vzdelávacie aktivity
1. CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI

21

Celoslovenská výtvarná a literárna súťaž pri príležitosti 71. výročia SNP.
Nadväzuje na uplynulé ročníky rovnomennej regionálnej súťaže. Súťaž prispieva
k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej
tvorivej činnosti, prispieva k účelnému využívaniu voľného času a vytvára podmienky
prezentácie vlastnej tvorby mladej generácie. Slávnostné vyhodnotenie sa
uskutočnilo 11.6.2015 v kinosále Múzea SNP.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Prezidenta SR pána Andreja Kisku
2. CESTY K OSLOBODENIU
3. ročník vedomostného kvízu pre žiakov ZŠ s cieľom prehĺbenia záujmu
a poznatkov u žiakov 2. stupňa ZŠ v okrese Tokajík. Súčasťou bola prehliadka
expozície Tokajícka tragédia a ukážka ťažkých zbraní.
Podujatie sa uskutočnilo 20.5.2015

3. ZOPAKUJME SI
Vzdelávací program určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ, zameraný na opakovanie
tematických celkov 2. svetová vojna a Slovensko v rokoch 1938 – 1945
Od marca do októbra sa programu zúčastnilo 286 žiakov ZŠ Nová Baňa, Hruštín,
Krušetnica, Považská Bystrica, Brezno, Nitra, Banská Štiavnica, Krupina, Revúca

4. SPOZNÁVAME MÚZEUM
Vzdelávací program určený pre deti posledného ročníka predškolského vzdelávania
v materských školách a prvý stupeň základných škôl. Deti spoznávajú múzeum ako
také, oboznamujú sa s expozíciou,
zúčastňujú sa
interaktívnej výchovnovzdelávacej činnosti.
Od apríla do decembra sa do programu zapojilo 164 žiakov ZŠ v Mošovciach,
Vrútkach, Hornej Štubni, ZŠ Bakossova Banská Bystrica a Centra voľného času
Havranské v Banskej Bystrici.

5. KUFOR ČÍSLO ...
Vzdelávací program pre žiakov 8.- 9. ročníka ZŠ zameraný na problematiku riešenia
židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 - 1945
Od apríla do októbra sa do programu zapojilo 150 žiakov ZŠ Istebné, Čadca,
Brezová pod Bradlom, Nitrianske Rudno, Podbrezová.
6. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE MOJIMI OČAMI
Vzdelávací program pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ zameraný na problematiku
Slovenského národného povstania. Prepojenie objektívnej skutočnosti a historických
faktov so subjektívnym vnímaním mladých ľudí týchto významných dejinných
udalostí.
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Do vzdelávacieho programu sa zapojilo 391 žiakov ZŠ Staré Hory, Moskovská v
Banskej Bystrici, Brusovská v Košiciach, Istebné, Sučany, Komenského v Čadci,
Brezová pod Bradlom, Revúca, Slovenské Pravno, Š. Moyzesa v Žiari nad Hronom,
Ružomberok, Horná Ždaňa,a III. ZŠ vo Zvolene.
7. Vzdelávací program pre seniorov – NAUČTE SA S NAMI ANGLIČTINU
Jazykový kurz určený pre začiatočníkov. Súčasťou výučby je získanie slovnej zásoby
obohatenej o historické pojmy. Pri výučbe lektor využíva moderné formy, metódy
a postupy vzdelávania. Seniori sa naučia základné frázy v anglickom jazyku, základy
slovnej zásoby, gramatiky a základné historické pojmy s tematikou 2. svetovej vojny
a odboja. Počet účastníkov 20.
8. PROGRAM ŠITÝ NA MIERU
Cyklus prednášok spojený s premietaním filmov z archívu Múzea SNP a prehliadka
stálej expozície.
Do programu sa zapojili žiaci ZŠ, SŠ a PF UMB v Banskej Bystrici, v počte 711.
9. ROČNÍKOVÝ PROJEKT HOLOKAUST A REPRESÁLIE V KONTEXTE 2.
SVETOVEJ VOJNY A SNP
V rámci spolupráce so Základnou školou J. Goliana v Banskej Bystrici Múzeum SNP
vypracovalo scenár a navrhlo metodiku projektu, ktorý bol postavený na rovesníckom
sprevádzaní žiakmi 9. ročníka základnej školy.
Do projektu sa zapojilo 423 žiakov ZŠ J. Goliana v Banskej Bystrici
10.BESEDA K VÝSTAVE VYSŤAHOVALECTVO A SLOVENSKÉ EXODY
Beseda ako sprievodné vzdelávacie podujatie k výstave zameranej na problematiku
holokaustu a násilného vysťahovania obyvateľstva v rokoch 1938 – 1945,
prenasledovanie a odsun slovenských Židov
Počet žiakov 31
Kultúrne a spoločenské podujatia Múzea SNP
1.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU
Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 70. výročia oslobodenia
koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. Jeho súčasťou bolo
otvorenie dokumentárnej výstavy zo Štátneho múzea v Osvienčime a kultúrny
program, na ktorom vystúpila hudobná kapela Mojše Band a sólista Štátnej opery
Banskej Bystrice Martin Popovič.
Organizátori:
Múzeum SNP Banská Bystrica
Kresťanské spoločenstvo ŽIAR
Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau
v Oswienčime
Miesto konania:
výstavné priestory a kinosála Múzea SNP
Termín:
22. 1. 2015
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Návštevnosť:

200 osôb

2.
DEŇ VÍŤAZSTVA A 60 ROKOV ZALOŽENIA MÚZEA SNP
Podujatie pre širokú verejnosť sa uskutočnilo 7. mája 2015. Jeho súčasťou bolo
otvorenie dokumentárnej výstavy o činnosti Múzea SNP v areáli múzea, bezplatný
vstup do expozície Múzea SNP, premietanie filmov, prezentácia práce modelárov a
vstup do vozňov novoosadeného pancierového vlaku Štefánik. O 19:00 h v Záhrade
Chavivy Reikovej sa uskutočnil koncert Martina Haricha.
Organizátor:
Múzeum SNP Banská Bystrica
Miesto konania:
areál Múzea SNP
Termín:
7. 5. 2015
Návštevnosť:
1500 osôb
3.
NOC MÚZEÍ
Medzinárodné podujatie, v rámci ktorého sme pre návštevníkov múzea pripravili
nočné vstupy do stálej expozície a skanzenu múzea, doplnené odbornými výstupmi
našich vedeckých pracovníkov, ktorí rozprávali o výzbroji Povstaleckej armády
a o málo známych osudoch gen. Goliana a Gustáva Husáka. Otvorené bolo v čase
od 19.00 do 23.00h. V skanzene Múzea SNP sme sprístupnili vozne pancierového
vlaku Štefánik, ktorý bol hlavnou súčasťou vystúpenia členov Klubu vojenskej histórie
Stred zo Zvolena.
V kinosále múzea sme počas podujatia premietali film Návrat do horiaceho domu,
ktorý vznikol v rámci medzinárodného projektu „Chaviva Reik a jej návrat do
európskej pamäte“.
Usporiadateľ:
Múzeum SNP Banská Bystrica
Miesto konania:
stála expozícia a skanzen M SNP
Termín:
16. 5. 2015
Návštevnosť:
570 osôb
4.
KALIŠTE – STRETNUTIE GENERÁCIÍ 2015
10. spomienkové podujatie, ktoré každoročne pripomína tragické udalosti 2. svetovej
vojny a fašistické represálie počas SNP, sa konalo pod záštitou predsedu vlády SR
Róberta Fica s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Hlavní organizátori:
OblV SZPB Banská Bystrica
Múzeum SNP Banská Bystrica
Miesto konania:
NKP Kalište
Termín:
15. 8. 2015
3000 osôb
Návštevnosť:

5.
29. AUGUST – OSLAVY 71. VÝROČIA SNP
Celoštátne oficiálne oslavy začali položením vencov k symbolickému hrobu
neznámeho bojovníka v pietnej sieni M SNP. Slávnostné zhromaždenie otvoril
príhovorom prezident SR Andrej Kiska. Oficiálnej časti osláv sa zúčastnili
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predstavitelia 38 veľvyslanectiev. V popoludňajších hodinách začal kultúrny program
– vystúpenia umelcov rôznych hudobných žánrov. Každoročne je jeho súčasťou aj
slávnostný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici, na ktorom sú pravidelne
udeľované Ceny Múzea SNP. Celodenný program vyvrcholil komponovaným
programom k 60. výročiu založenia a činnosti Múzea SNP pod názvom Pamäť
v kameni.
Organizátor:
Múzeum SNP
Miesto konania:
areál, expozícia, výstavné priestory Múzea SNP
Termín:
29. 8. 2015
10.000 osôb
Návštevnosť:
6.
CHAVIVA
Medzinárodný festival židovskej hudobnej kultúry.
V Múzeu SNP sa v rámci festivalu konali koncerty hudobných skupín, ktorých
skladby vznikli na základe inšpirácií židovskou kultúrou. Podujatie začalo pietnou
spomienkou v Záhrade Chavivy Reickovej a krátkou ukážkou filmu Návrat do
horiaceho domu o životných osudoch Chavivy Reickovej, zavraždenej v Kremničke.
Organizátor:
cult-E Európska kultúra o. z.
Miesto konania:
kinosála a areál Múzea SNP
Termín:
8. 9. a 11. 9. 2015
370 osôb
Návštevnosť:
Metodická činnosť, odborné semináre
1.
ZASADNUTIE KOMISIE VZDELÁVANIA PRI ÚR SZPB
Odborný seminár Komisie vzdelávania pri Ústrednej rade Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, v ktorej členstvo má i Múzeum SNP.
Komisia vzdelávania sa zameriava na metodickú a didaktickú činnosť v oblasti práce
so školami a pedagógmi.
Organizátor:
SZPB
Spoluorganizátor:
Múzeum SNP Banská Bystrica
Termín:
23. 10. 2015
Miesto konania:
Vzdelávacie centrum Múzea SNP
Počet účastníkov:
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2.
ZASADNUTIE ODBORNEJ KOMISIE PRE VZDELÁVANIE A VÝCHOVU
V MÚZEÁCH
Odborný seminár zameraný na metodiku práce v oblasti múzejnej pedagogiky.
Komisia zasadá dvakrát do roka.
Organizátor:
Spoluorganizátor:
Termín:
Miesto konania:

Zväz múzeí na Slovensku
Múzeum SNP Banská Bystrica
11. 11. 2015
Vzdelávacie centrum Múzea SNP
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Počet účastníkov:
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Projekty
Chaviva Reick: Návrat do európskej pamäte
Projekt financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov
Trvanie projektu : december 2013 – jún 2015
Aktivity v rámci projektu za rok 2015 :
a) Vydanie historického zborníka z medzinárodnej konferencie Život a osobnosť
Chavivy Reickovej, ktorá sa uskutočnila v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 21.
novembra 2014.Zborník vyšiel v slovenskom a anglickom jazyku. Autori
príspevkov: Anna Grusková, Tomáš Lang, Stanislav Mičev, Eduard
Nižňanský, Tehila Ofer, Lenka Šindelářová, Daniela Ozacky-Stern
b) Premietanie filmu Návrat do horiaceho domu režisérky Anny Gruskovej.
V roku 2015 sa uskutočnilo 17 premietaní uvedeného filmu v rámci
múzejného vzdelávania na tematicky súvisiacich podujatiach, na
medzinárodných konferenciách a v židovských náboženských obciach
a komunitách na Slovensku a v rôznych európskych mestách. Zúčastnilo sa
ich 1523 divákov.
Akreditované vzdelávanie
1. Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách
V roku 2015 sme pokračovali v akreditovanom vzdelávaní pre pedagógov.
Uskutočnilo sa v novembri (6.11. – 7.11.2015) a decembri (11.12. – 12.12.
2015) a ukončené bude v apríli 2016.
Počet účastníkov: 15
Informácia k akreditovanému vzdelávaniu:
V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov Múzeum SNP vyprofilovalo pre
učiteľov dejepisu, občianskej

náuky,

náuky

o

spoločnosti a etickej

výchovy akreditovaný vzdelávací program Etnické čistky, genocídy, rasová
intolerancia v dejinách, ktorý prináša nielen nové odborné poznatky v oblasti
Riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, Riešenia
židovskej otázky v Európe v čase 2. svetovej vojny, Perzekúcie Rómov na
Slovensku, ale reflektuje aj na novodobé prejavy rasizmu, neonacizmu a
xenofóbie. Prináša skvalitnenie kľúčových profesijných kompetencií pedagóga
pri práci s historickými prameňmi a metódou Oral history, ktoré následne bude
možné aplikovať priamo na vyučovacích hodinách. Do štruktúry vzdelávacieho
programu sme zakomponovali okrem odbornej prednáškovej časti, s
konkrétnymi

didaktickými

aplikáciami

daného

tematického

okruhu,

i
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popoludňajší

workshop

(cvičenie,

skupinové

vzdelávanie,

zážitkové

vzdelávanie) a na záver vzdelávacieho programu exkurziu do Múzea
Židovskej kultúry v Bratislave, kde Vás popri prehliadke expozície čakajú
tvorivé aktivity. Ukončenie vzdelávacieho programu je v podobe prezentácie
Vami vybranej témy pred lektorom, ktorá následne bude uchovaná aj na CD.
Metodický materiál na CD dostanú všetci účastníci zapojení do vzdelávacieho
programu.
Tematické okruhy vzdelávacieho programu: Etnické čistky a genocídy vo
svete, Holokaust ako historický a morálny problém, Riešenie židovskej otázky
v Európe, Deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska, Perzekúcie
Rómov na Slovensku, Obete holokaustu a ich osudy, Osoby, ktoré negatívne
ovplyvnili životy iných, Súčasné prejavy rasizmu, neonacizmu a xenofóbie.

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Počet kreditov: 14
Garant vzdelávacieho programu: Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná, 60 vyučovacích hodín
(prednáška, cvičenie, skupinové vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie)
Vzdelávanie bude prebiehať jedenkrát do mesiaca, a to po dobu 2 dní (piatok
a sobota).
Cena vzdelávacieho programu: 10,- €
Maximálny počet účastníkov na jeden vzdelávací program: 15

EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Edičná činnosť je jednou zo základných foriem prezentácie výsledkov
odbornej a vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov múzea. Riadi sa edičným
plánom múzea, ktorý schválila redakčná rada múzea.
V roku 2015 boli do tlače pripravené a vydané tieto tituly:
Titul:
Druh:
Autor:
Rozsah:
Náklad:

Vojnová kronika, IV. ročník, č. 1/2015
odborný časopis
Marek Syrný a kol.
72 str.
400 ks
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Jazyk:

slovenský

Titul:
Druh:
Autor:
Rozsah:
Náklad:
Jazyk:

Vojnová kronika IV. roč., č. 2/2015
odborný časopis
Marek Syrný a kol.
72 str.
400 ks
slovenský

Titul:
Druh:
Autor:
Rozsah:
Náklad:
Jazyk:

Ľudovít Kukoreli, Životný príbeh vojaka partizána
monografia
Helena Pažurová
143 str.
300 ks
slovenský

Titul:
Druh:
Autor:
Rozsah:
Náklad:
Jazyk:

Spomienky J. Štefloviča
memoáre
J. Šteflovič
96 str.
200 ks
slovenský

Titul:
Druh:
Autor:
Rozsah:
Náklad.
Jazyk:

Slovensko v roku 1943
zborník
Juraj Lepiš a kol.
286 str.
300 ks
slovenský

KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ
Knižnica pravidelne vykonávala prieskum knižného trhu a knižnú ponuku
odborných inštitúcií za účelom získania kvalitnej odbornej literatúry. Do fondu
knižnice múzeum nadobudlo 296 knižných titulov odbornej a odborno-popularizačnej
literatúry, ktorá bola získaná formou daru (241 kn.j.), prevodu (12 kn.j.) a kúpy (43
kn.j.). Na kúpu kníh múzeum vynaložilo 570,30 EUR . Knižnica odoberala 12 titulov
novín, odborných časopisov. Z toho 2 zahraničné periodiká. Knižnica poskytla 230
kn.j. prezenčných a 268 kn.j. a 4 ks DVD

absenčných výpožičiek a zároveň
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poskytovala návštevníkom informácie týkajúce sa odbornej literatúry. Počet
používateľov knižnice bol 100 a jej služby využilo 10 bádateľov.
V hodnotenom období knižnica v programe BACH - Knižnica spracovala 208
kniž. jednotiek.

PUBLIK RELATIONS A MARKETING
Hlavné úlohy pre túto oblasť boli stanovené v marketingovom pláne na rok 2015
a chronologicky boli plnené:
•

podľa potreby bola zabezpečovaná mediálna a technická podpora pre všetky
projekty a akcie a výstavy múzea

prezentácia a propagácia
• "Cesty za poznaním minulosti" - príprava propagácie súťaže (apríl – máj 2015)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Noc múzeí 2015" - nočné vstupy - výroba grafiky a organizačné zabezpečenie
"Deň víťazstva v Múzeu SNP" - zabezpečenie podujatia pri príležitosti
70.výročia ukončenia 2. svetovej vojny
"Stretnutie generácií na Kališti" - 10. ročník – organizačné zabezpečenie
"Oslavy 71. výročia SNP" – (protokolistické záležitosti, organizačné
zabezpečenie, kultúrny program, propagácia a PR, sprievodné podujatia)
"Múzeum SNP" – ideový návrh mobilnej aplikácie
"Pamäť v Kameni" – výroba komponovaného programu 60. výročia Múzea SNP
"12 osobností Múzea SNP" – realizácia mediálnej kampane 12 tvárí Múzea
SNP (Citylight-y , plagáty, videoklipy, kalendár, PR projektu)
"Pancierový vlak Štefánik" – preprava a umiestnenie Pancierového vlaku
Štefánik v areáli Múzea SNP
"koncert pre Tokajík" - zabezpečenie podujatia (výber účinkujúcich na
kultúrnom programe, dohodnutie podmienok, vypracovanie zmlúv)
zabezpečenie výstavy "Anna Franková" – História a dnešok
pravidelne boli informované o aktivitách Múzea SNP regionálne a celoslovenské
médiá
príprava a realizácia výstav Múzea SNP - "60. rokov Múzea SNP, Vojna
v Tichomorí
zabezpečenie publicity národnému projektu Digitálne múzeum OPIS PO2
a informovanie verejnosti o danom projekte,
bola rozvíjaná spolupráca s mediálnymi partnermi a získaní noví partneri
zabezpečovanie grafických služieb pre edičné, prezentačné a propagačné úlohy
riešené múzeom
aktívna spoluprác s mediálnymi partnermi (RTVS, TV Hronka, My)
priebežne počas hodnoteného obdobia boli sledované a vyhodnocované
dotazníky týkajúce sa spokojnosti a požiadaviek návštevníkov múzea
a operatívne odstraňované nedostatky
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•
•
•
•

zabezpečenie prevozu a propagácie výstavy Anna Franková – História a dnešok
príprava na všestranné zabezpečenie Osláv 71. výročia SNP
scenár osláv a kultúrno-spoločenského programu
grafické spracovanie propagačných materiálov, pozvánok, plagátov, inzercie pre
rôzne podujatia
Plnenie cieľov na udržiavanie systému manažérstva kvality:
• vypracovanie cieľov kvality a politiky kvality pre rok 2015
• vypracovanie plánu vzdelávania a plánu interných auditov a ich realizácia
• udržiavanie systému manažérstva kvality a priebežné plnenie cieľov a politiky
kvality
• príprava podkladov ku priebežnému kontrolnému auditu systému manažérstva
kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009
• obhájenie certifikátu kvality v decembri 2015

Oblasť informačných technológií
Celoročne je zabezpečená údržba a spoľahlivá prevádzka všetkých zariadení
výpočtovej techniky vlastnými zamestnancami a len v špeciálnych prípadoch
prostredníctvom externého servisu. Bol zabezpečený trvalý prístup na internet
odborným pracovníkom a aj ostatným zamestnancom Múzea SNP prostredníctvom
technológie ADSL. Zabezpečil sa plynulý chod elektronickej pošty. Podľa
individuálnych potrieb je pracovníkmi oddelenia zabezpečovaná poradenská a
školiteľská činnosť pre všetkých užívateľov PC na jednotlivých pracoviskách, s
dôrazom na vedenie užívateľov k aktívnemu sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu sa v
tejto oblasti. Priebežne, podľa požiadaviek oddelení, spolupracujeme pri
zabezpečovaní scanovania a zálohovaní dôležitých dokumentov všetkých formátov.
Aktívne je zabezpečovaná a dodržiavaná bezpečnostná politika IS v rezorte
Ministerstva kultúry SR
Technické zabezpečenie
• správa HW a SW na pracoviskách Múzea SNP (Múzeum SNP, Vzdelávacie
centrum, Digitalizačné centrum)
• digitalizácia archívnych audio a video materiálov
• výroba dokumentárnych a propagačných video materiálov k projektom Múzea
SNP
• zabezpečovanie nákupu spotrebných materiálov pre Múzeum SNP
• zabezpečovanie video záznamov akcií Múzea SNP
• zabezpečovanie akcií v prenajímaných priestoroch Múzea SNP
Informatika v expozíciách
V tejto časti zabezpečujeme prevádzku a servis 31 PC zostáv s multimediálnou
prezentáciou. Cieľom je dosiahnuť, aby mal návštevník expozície možnosť využitia
všetkých technických zariadení v expozícii s kvalitným audiovizuálnym prevedením.
Priebežne sa realizuje podľa potrieb oprava, alebo nákup nových technických
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komponentov potrebných na bezproblémový chod techniky v expozícii múzea.
Audiovizuálna technika:
Na vlastných a objednaných akciách v kinosále múzea je zabezpečovaná
projekcia 35 a 16 mm filmov a videoprojekcie zo všetkých dostupných video
formátov. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov
Audiovizuálneho fondu bol zakúpený a uvedený do prevádzky DLP projektor čím kino
dosiahlo štandardu E-CINEMA HD čo umožňuje rozšírenie ponuky filmových
produkcií.
Zabezpečovaný bol chod Videoprojekcií (VP 1 a VP 2) v expozícii múzea.
Podľa požiadaviek z ostatných oddelení a iných útvarov múzea, bola zabezpečená
realizácia audio-nahrávok a video-nahrávok pomocou videokamery a ostatných
technických zariadení oddelenia, pri zásadnej podmienke dodržiavania zákona o
ochrane autorských práv.
Telekomunikácie
Podľa potreby bola zabezpečovaná údržba a opravy vnútorných rozvodov
telefónnej siete.
Na základe rámcovej zmluvy MKSR s firmou ORANGE je
zabezpečovaná spoľahlivá prevádzka, servis a administrácia služobných mobilných
telefónov pre vybraných zamestnancov organizácie.
Zabezpečuje sa správa VOIP telefónov v rámci rezortnej siete MKSR.
EZS, EPS
Neustále je zabezpečovaná prevádzkyschopnosť Elektronického zabezpečovacieho
systému (ďalej len EZS), ktorý je napojený na Pult centralizovanej ochrany štátnej
polície. V prípade poruchy EZS z akýchkoľvek príčin, zabezpečujeme ochranu
objektu náhradným spôsobom (osobná prítomnosť).
Vykonávajú sa pravidelné denné kontroly požiarnej ústredne vlastnými
pracovníkmi a ďalšie povinné kontroly v zmysle zákona a zmluvy v spolupráci
s pracovníkmi firmy FITICH.
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Zahraničná spolupráca Múzea SNP bola v hodnotenom období orientovaná na
partnerské kultúrne pamäťové inštitúcie, univerzity a na zastupiteľské úrady SR
v zahraničí a to v krajinách: Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, a
Francúzsko. Múzeum v rámci medzinárodných partnerstiev spolupracuje so Štátnym
múzeom Auschwitz – Birkenau v Osvienčime, Pamätníkom Terezín, Pamätníkom
Lidice, Centrálnym múzeom Veľkej vlasteneckej vojny 1941 - 1945 v Moskve,
Centrálnym múzeom ozbrojených síl v Moskve, Múzeom Veľkej vlasteneckej vojny
1941 – 1945 v Minsku, Múzeom II. svetovej vojny v Gdansku a Múzeom
Koncentračný tábor Majdanek v Lubline, Múzeom Varšavského povstania vo
Varšave; Slovenským kultúrnym inštitútom v Moskve, Prahe a v Paríži a Slovenským
domom v Prahe.
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Cieľom tejto spolupráce bolo organizovanie spoločných podujatí k 70. výročiu
ukončenia II. svetovej vojny a 70. výročia oslobodenia KT Auschwitz – Birkenau.
Podujatia sme organizovali v rámci konferencií s medzinárodnou účasťou, získania
odbornej literatúry, realizácie prezentačno-vzdelávacích programov a tiež i aktívnou
účasťou odborných pracovníkov Múzea SNP na konferenciách v Prahe, v Moskve,
Bukurešti a Lille., prezentácia výstav z Poľska ( 70. výročie oslobodenia KT
Auschwitz – Birkenau, Múzeum Osvienčim), z Bulharska ( Zabudni na svoju
minulosť, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave), z Moskvy ( Víťazstvo, Centrálne
múzeum Veľkej vlasteneckej vojny 1941 -1944, Centrálne múzeum ozbrojených síl),
z Arménska ( Arménska genocída na stránkach svetovej tlače, Arménske
veľvyslanectvo v SR) a z USA (Ukončenie II. svetovej vojny v Tichomorí, Americké
veľvyslanectvo v SR) a z Japonska ( 13. národná výstava bonsajov a seikeí,
Japonské veľvyslanectvo v SR a Slovenská spoločnosť bonsajov).

SPRÁVA A PREVÁDZKA

Ekonomicko-prevádzkový

úsek

zabezpečoval

v hodnotenom

období

ekonomické agendy organizácie, spracovanie miezd, správu a evidenciu majetku
organizácie, agendu autodopravy, správu budov, skladové hospodárstvo za M SNP
a Digitalizačné centrum, zabezpečoval agendu a úkony súvisiace s investičnou
výstavbou, inžinierskych činností pri rekonštrukciách a opravách objektov väčšieho
rozsahu, zabezpečoval nákup a zásobu organizácie kancelárskymi potrebami,
konzervátorskými potrebami, kancelárskym zariadením pre všetky útvary M SNP.
Správa zahŕňala okrem ekonomicko-prevádzkových činností aj komplexnú
administratívnu agendu projektového riadenia z prostriedkov štrukturálnych fondov,
t.j. spracovávanie a predkladanie žiadostí o platby, zúčtovávanie žiadostí o platby,
spracovávanie mesačných a monitorovacích správ za projekty, záverečných
monitorovacích správ, úhradu záväzkov vyplývajúcich z projektov, kontrolu
a pripomienkovanie zmluvných vzťahov, vyhodnocovanie čerpania a spracovávanie
finančných analýz a prehľadov všetkého druhu za čerpanie prostriedkov z EU.

Počas roka 2015 boli realizované v rámci správy a prevádzky:
• obnova a oprava priestorov zemľanky v areáli parku M SNP,
• úprava okolia a dokončenie výsadby stromov v areáli NKP Kalište,
• zimná a letná údržba areálu parku Múzea SNP, Vzdelávacieho centra,
• zabezpečenie prepravy a definitívneho umiestnenia pancierového vlaku IPV
Štefánik v areáli parku M SNP,
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• zabezpečenie pravidelných kontrol odborných a vyhradených technických
zariadení, elektrických zariadení, výťahov, zabezpečovacieho systému
v budove M SNP, oprava klimatizácie,
• technické úpravy priestorov konzervátorského pracoviska v Digitalizačnom
centre,
• technické zabezpečenie pietnej spomienky obetiam holokaustu v areáli M
SNP,
• technické zabezpečenie osláv 70. výročia ukončenia II. sv. vojny a 60. výročia
založenia Múzea SNP,
• technické zabezpečenie 10. ročníka stretnutia generácii v NKP Kalište,
• technické zabezpečenie celoslovenských osláv 71. výročia SNP,
• technické zabezpečovanie kultúrnych podujatí a výstav počas celého roka
v objekte Múzea SNP,
• technické zabezpečenie a repasácia expozície v Oswienčime, Tokajíku
a Nemeckej,
• údržba a správa Pamätnej izby v Krpáčove a participácia obnovy Pamätníka
II. paradesantnej brigády v Krpáčove,
• príprava podkladov pre vypracovanie stavebného investičného zámeru, ako aj
príprava podkladov k spracovaniu architektonickej štúdie na rekonštrukciu
hlavnej budovy Múzea SNP s názvom „Rekonštrukcia pamätníka,
modernizácie a vybudovanie expozície“.
V roku 2014 bola ukončená komplexná rekonštrukcia
objektu bývalej
materskej školy na Tulskej ulici na Vzdelávacie centrum M SNP z prostriedkov
štrukturálnych fondov a vybudovaná prístupová cesta financovaná z prostriedkov
štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov organizácie.
V priebehu mesiaca apríl až máj 2015 bola do zrekonštruovaných priestorov
Vzdelávacieho centra presťahovaná administratíva M SNP s pôvodným
kancelárskym nábytkom, sťahovacie práce boli zabezpečené výlučne vlastnými
zamestnancami organizácie. V objekte Múzea SNP na Kapitulskej ulici zostal archív
dokumentov a knižnica, pričom ich úplné presťahovanie nebolo možné v dôsledku
prieťahov procesu verejného obstarávania na dodávku regálov, skríň a nábytku do
školiacich priestorov tak, ako sa predpokladalo v II. polovici roka 2015. S
vysúťaženou firmou bola podpísaná zmluva na dodávku interiérov do školiacich
miestností, archívu, badateľne a knižnice Vzdelávacieho centra v decembri 2015
s termínom dodávky zariadenia do konca februára 2016. Úplné odsťahovanie
knižnice a archívu z uvedeného dôvodu predpokladáme do konca mája 2016.
4 . Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
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3.1 Čerpanie nákladov podľa zákaziek k 31.12. 2015 v rámci Kontraktu na rok
2015
v Eur

tabuľka č.1

Zákazky/Činnosti
podľa kontraktu na
rok 2015

Plánované náklady
priame
rok 2015

Skutočné náklady
priame
k 31. 12. 2015

1.

2.

3.

% nákladov
činnosti voči
celkovým
nákladom
4.

Múzejná činnosť

17 000

5 353

0,25

Archívna činnosť

7 000

0

0

10 000

103 496

5,02

10 000

47 545

2,30

800

820

0,03

15 762

20 687

1,00

5 000

9 091

0,44

Expozičná, výstavná,
prezentačná činnosť
Edičná
a vydavateľská
činnosť
Knižničná činnosť
Public relations
a marketing
Zahraničná
spolupráca
a medzinárodné
vzťahy
Správa a prevádzka
Celkové náklady

Náklady na rok 2015

1 031 299

1 874 428

1 096 861

2 061 420

boli rozplánované na

90,96

100

jednotlivé zákazky a aktivity

Múzea SNP do výšky uzatvoreného Kontraktu č. MK – 961/2014-340/19366 na rok
2015 vo výške 1 096 861 EUR, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 1 044 161
EUR a z vlastných zdrojov vo výške 52 700,00 EUR. Rozpis bežného transferu
prostredníctvom kontraktu bol oproti minulému roku nižší o 32 294 EUR. Rozpis
kontraktu bol oproti minulému roku vyšší na mzdové prostriedky o 7 450 EUR na
zákonnú valorizáciu mzdových nákladov ale nižší na prevádzku M SNP o 39 744
EUR.
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Čerpanie k 31.12. 2015

za všetky zákazky / aktivity vykazuje organizácia

zo štátneho rozpočtu (111), vlastných zdrojov (46) a zo zdrojov z minulých rokov
(131D a 131E)

vo výške 2 061 420 EUR, t.j. čerpanie vrátane prostriedkov

zvýšených rozpočtovými opatreniami na prioritné projekty, prostriedkov zvýšených
na korekcie projektov OPIS (Digitálne múzeum a Harmonizácia IT). Čerpanie
vykázané v tabuľke č. 1 nezahŕňa čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ vykázané na
zdrojoch (11S1- 11S3, 13S1- 13S3, 11P3).
Všetky náklady na uvedené činnosti v tab. č. 1 predstavujú priame náklady na
činnosti jednotlivých zákaziek, pričom mzdové náklady a náklady na poistenie
zamestnancov, rovnako ako aj všetky výdavky kategórie 700 – kapitálové výdavky,
sú

podľa metodiky uvádzané v zákazke

„Správa a prevádzka“. Z uvedeného

dôvodu vykazuje organizácia najvyššie náklady na túto zákazku.

Podrobné čerpanie nákladov podľa jednotlivých ekonomických kategórií
(610,620,630,640,700) za každú zákazku samostatne a zdrojov krytia sú uvedené
v tabuľkách 6, 6a až 6h, ktoré tvoria prílohu „Správy o činnosti a hospodárení za rok
2015“.

Najvyššie

náklady

k 31. 12. 2015

v rámci činností zákaziek

vykazuje

organizácia na zákazke „Správa a prevádzka“ vo výške 1 874 428 EUR, čo je
90,96

% z celkových vynaložených nákladov. Vysoké náklady

ovplyvňujú predovšetkým náklady na mzdy a poistné,

zákazky

na investičné výdavky

vykázané v kategórii „700“ a samotnú prevádzku organizácie. Mzdové náklady vo
výške 524 114 EUR, náklady na odvody do poisťovní v celkovej výške 202 711
EUR, spolu personálne náklady vo výške 726 825 EUR predstavujú 38,77 % podiel
z celkových nákladov zákazky (1 874 428 EUR). Kapitálové výdavky vo výške 88
836 EUR predstavujú 4,97 % z celkového čerpania zákazky „Správa a prevádzka“.
V rámci nákladov tejto zákazky boli hradené všetky prevádzkové náklady
spojené so správou

objektov štátu v správe M SNP ( prevádzkové náklady na

samotnú budovu a priľahlé okolie Múzea SNP, Čižmársku baštu, Mäsiarsku baštu),
budovu Vzdelávacieho centra, NKP Kalište, Kultúrnu pamiatku Nemecká, expozíciu
v Osvienčime, v Tokajíku, prevádzkové náklady Digitalizačného centra, za rozšírené
prenajímané priestory, korekcie na projekty Digitálne múzeum vo výške 590 489,20
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EUR a korekcie na projekty Harmonizácia IT vo výške 20 882,16 EUR, oprava
a obnova Skanzenu ťažkej bojovej techniky - zemľanky v areáli

Múzea SNP vo

výške 30 000 EUR, úhradu stavebného zámeru na investičnú akciu „M SNP
Rekonštrukcia pamätníka, modernizácia a vybudovanie expozície“ vo výške 50 700
EUR, nákup motorového vozidla vo výške 14 754 EUR, nákup

aplikačno-

programového vybavenia na využitie webovými a mobilnými zariadeniami vo výške
2 500 EUR.
Všetky náklady na tejto zákazke tvoria priame náklady. Správa a prevádzka
zahŕňa mzdy všetkých zamestnancov, t.j., aj

zamestnancov ktorí vykonávajú

činnosť v rámci ostatných zákaziek a činností organizácie. Samotnú činnosť správy
a prevádzky vykonávajú zamestnanci úseku ekonomicko-prevádzkových činností
vrátane vedúceho úseku v počte 13 zamestnancov a úseku generálneho riaditeľa
v počte 3 zamestnancov.

Druhou finančne najvyššie čerpanou zákazkou k 31.12. 2015

bola zákazka

„Expozičnej, výstavnej a prezenčnej činnosti“. Celkové náklady na zákazku
organizácia vykázala vo výške 103 496 EUR, čo je v absolútnom vyjadrení viac
o 93 496 EUR voči plánu (10 000,00 EUR) v rámci schváleného

kontraktu. Na

uvedenú zákazku M SNP vynaložilo v roku 2015 percentuálne 5,02 % nákladov
z celkových nákladov. Čerpanie nákladov na zákazku ovplyvnili hlavne náklady na
výstavnú a prezentačnú činnosť, na prípravu

spoločenského podujatia na

pripomenutie si 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a 60. výročia založenia
Múzea SNP,

na

organizáciu 71.

financované

vedecké

semináre

výročia osláv SNP.
a medzinárodná

V rámci zákazky
študentská

boli

konferencia

usporiadaná v priestoroch Múzea SNP a vo Vzdelávacom centre M SNP, kultúrnospoločenské podujatia, výchovno-vzdelávacie aktivity, náklady spojené s pietnymi
aktmi v Terezíne, v Lidiciach, v Ležákoch, Osvienčime, náklady spojené s prepravou
výstavy A. Frankovej. Samotnú činnosť expozičnej, výstavnej a prezenčnej činnosti
zabezpečujú personálne zamestnanci úseku odborných činnosti v počte

21

zamestnancov, vrátane troch zamestnancov zabezpečujúcich technické činnosti. Ich
personálne náklady sú vykázané v zákazke správa a prevádzka.
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V rámci zákazky „Edičná

činnosť“

ako výsledok vedecko-výskumnej

činnosti organizácia vykázala k 31.12. 2015 náklady

vo výške 47 545 EUR, t.j.

2,30 % k celkovým nákladom. Náklady zahŕňajú výdavky

spojené s vydaním

zborníkov, publikácii, a odbornej literatúry. Boli vydané nasledovné odborné
publikácie, zborníky a časopis:
•

Spomienky J. Štefloviča – memoárová monografia

•

Časopis Vojnová kronika I - II. časť – periodikum, odborný časopis
vydávaný múzeom 2 – krát ročne

•

Slovensko v roku 1943 zborník

•

Ľudovít Kukoreli - monografia

Edičnú činnosť realizujú 5 historici vrátane generálneho riaditeľa, ich personálne
náklady sú vykázané v zákazke správa a prevádzka.

V rámci zákazky „Public relations a marketing“ sa vynaložili náklady
v sledovanom období vo výške 20 687 EUR, t.j. 1 % oproti celkovým nákladom.
Náklady zahrnuli prostriedky

na výrobu propagačných materiálov, inzerciu,

propagáciu v RTVS a iných marketingových inštitúciách, v periodikách a časopisoch
v

rámci dvojdňových osláv 71. výročia SNP, 70. výročia vypálenia obcí v Kališti,

60. výročia založenia múzea SNP spolu so zabezpečením 70. výročia ukončenia II.
svetovej vojny. Samotné činnosti PaR zabezpečujú

5

zamestnanci úseku

marketingu, kvality, vrátane zamestnanca IT vrátane a dvoch grafikov. Ich
personálne náklady sú vykázané v zákazke správa a prevádzka.

V rámci zákazky „Múzejná činnosť“ boli čerpané náklady vo výške 5 353
EUR, t.j. 0,25 % voči celkovým nákladom organizácie. Náklady boli vynaložené
hlavne na nákup zbierkových predmetov vo výške 4 375 EUR a nákup
konzervačných materiálov na konzervovanie prevažne digitalizovaných zbierkových
predmetov vo výške 978 EUR. Samotnú činnosť vykonávajú zamestnanci úseku
archívu v počte 4 zamestnancov. Ich personálne náklady sú vykázané v zákazke
správa a prevádzka.
Z dôvodu nezabezpečených archívnych regálov a skríň do archívu a knižnice
sa v roku 2015 nerealizovalo sťahovanie archívu M SNP a knižnice do objektu
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Vzdelávacieho centra. V priebehu II. polovice roka 2015 za začali prípravné práce
na sťahovanie archívnych dokumentov a knižničného fondu. Predpoklad sťahovania
archívnych dokumentov sa predpokladá v I. polovici roka 2016 po zrealizovaní
dodávky regálových zostáv a kontajnerov do archívu Vzdelávacieho centra, ktoré
majú byť zrealizované podľa vysúťaženej zmluvy do konca februára 2016. Vzhľadom
na neuskutočnené plánované sťahovanie a s tým plánované náklady na archívnu
činnosť neboli v roku

2015 vykázané žiadne náklady v rámci tejto zákazky

„archívnu činnosť“.
Náklady na „Knižničnú činnosť“ boli k 31.12. 2015 čerpané vo výške 820
EUR,

0,03 % k celkovým nákladom roku 2015, činnosti evidencie knižničného

fondu, prírastky a všetky činnosti s tým spojené zabezpečuje jeden zamestnanec
z úseku archívu.
Náklady na zákazku

„Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy“

vykázala organizácia vo výške 9 091 EUR, t. j. 0,44 % k celkovým nákladom
organizácie. Podrobný prehľad

zahraničných ciest v súvislosti s účasťou

pietnych a spomienkových akciách, výskume

na

archívnych dokumentov, ako aj

medzinárodných konferenciách sú podrobne rozpísané v tabuľke č.7, ktoré tvoria
súčasť „Správy o činnosti a hospodárení za rok 2015“. Podrobný prehľad služobných
ciest je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 7, ktorá tvorí prílohu správy. Všetky
zahraničné služobné cesty sú podľa metodiky vyhodnocované v zákazke zahraničná
spolupráca a medzinárodné vzťahy.
Každú zahraničnú pracovnú cestu si po schválení GR a vedúcim úseku EPČ
organizačne zariaďuje každý zúčastnený zamestnanec samostatne, zabezpečenie
zákonných náhrad a ich vyúčtovanie a zúčtovanie zabezpečujú zamestnanci úseku
EPČ.

SPRÍSTUPŇOVANIE KULTÚRY A PODPORA NÁVŠTEVNOSTI
PROSTREDNÍCTVOM KULTÚRNYCH POUKAZOV
V zmysle projektu Ministerstva kultúry SR o kultúrnych poukazoch Múzeum
SNP aj v roku 2015 potvrdilo svoju registráciu a vypracovalo vnútornú smernicu
manipulácie s kultúrnymi poukazmi. Múzeum v hodnotenom období prijalo 2 303
kultúrnych poukazov v celkovej hodnote 2 303,71 EUR, prostredníctvom ktorých
bol zabezpečený vstup žiakov do expozície a na výstavy Múzea SNP
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4. CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 A PREHĽAD ICH PLNENIA
Ciele Múzea SNP na rok 2015 boli formulované v Pláne hlavných úloh Múzea SNP
a v Kontrakte č. MK – 961/2014-340/19366, uzatvorenom medzi Ministerstvom
kultúry SR a Múzeom Slovenského národného povstania. Ciele sledujú poslanie
a predmet činnosti múzea, ktoré sú definované v Zriaďovacej listine Múzea SNP
a podmienené filozofiou: „Múzeum je
kultúrna inštitúcia otvorená pre dialóg
a spoluprácu s verejnosťou
Ciele Múzea SNP boli realizované prostredníctvom v roku 2015 vykonávaných
činností,
Ciele a ukazovatele výsledkov činností:
1. Akvizičná činnosť – nadobúdanie zbierkových predmetov, odborná evidencia
zbierkových predmetov a archívnych dokumentov (zbierok)
Akvizičná činnosť, I. stupeň evidencie
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

55 ks zbierkových predmetov

Reálne plnenie:

83 ks zbierkových predmetov

Všetky v roku 2015 získané zbierkové predmety boli zaevidované do chronologickej
evidencie – I. stupeň evidencie pod 83 prírastkových čísiel.
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

120 a.j. hist. archívnych dokumentov

Reálne plnenie:

126 a. j. hist. archívnych dokumentov

V Všetky v roku 2015 získané archívne zbierky – dokumenty boli zaevidované do
chronologickej evidencie – I. stupeň evidencie pod 106 prírastkových čísiel
Odborná evidencia – katalogizácia – druhostupňová evidencia
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
21 ks zbierkových predmetov (zisk 2014)
Reálne plnenie:
23 ks zbierkových predmetov
Zbierkové predmety boli po ošetrení následne uložené v depozitári.
Počas roka bola vedená evidencia pohybu zbierkových predmetov a to v počte 40
zmlúv a reverzov.
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
150 a.j. hist. dokumentov
Reálne plnenie:
155 a.j. hist. dokumentov ( zisk r. 2014)
Všetky arch. zbierky boli roztriedené podľa vecných skupín alebo podľa proveniencie
a uložené v depozitári archívu
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Rekatalogizácia:
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
Reálne plnenie:

100 ks zbierkových predmetov (záznamov)
2300 rekatalogizovaných záznamov
prostredníctvom ESEZ 4G .

2. Archívna činnosť
Kontraktom stanovené činnosti:

predarchívna a archívna činnosť – príprava
registrat. záznamov a ich triedenie na základe
archívnej hodnoty „ A“

Reálne plnenie:

príprava a odborné triedenie písomností so
znakom hodnoty „A“ v počte 10 archívnych
škatúľ z činnosti org. útvaru múzea archív

Služby archívu poskytované verejnosti a interným bádateľom:
Kontraktom stanovené ukazovatele: 100 návštev bádateľov 1000 a.j. prezenčných
výpožičiek
Reálne plnenie:

253 návštev bádateľov 5251 a.j. prezenčných
Výpožičiek

Archív – fondy a zbierky archívu, ako aj pracovne a bádateľňu nebolo možné
presťahovať do nových priestorov, nakoľko tieto neboli vybavené úložným
mobiliárom v depozitári a bádatelňa nábytkom pre potreby štúdia bádateľov.
Odborná ochrana zbierkového fondu:
Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov
Kontraktom stanovený ukazovateľ:
260 ks konzervovaných zbierkových
predmetov, 1ks tank – veľkorozm. ZP
Reálne plnenie:
339 ks konzervovaných zbierkových
predmetov a 1 tank LT-vz.38 – 113 častí
14 ks konzervovaných archívnych dokumentov
3. Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
Múzeum SNP má 7 stálych expozícií vrátane Slovenskej národnej expozície
v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. V roku 2015 boli všetky
expozície repasované (predmety ošetrené). Expozícia v NKP Kalište bola
reinštalovaná a doplnená o nové zbierkové predmety. Celková
návštevnosť
expozícií múzea bola 271 587 osôb.
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Výstavná činnosť
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

Reálne plnenie:

otvoriť 7 výstav v priestoroch múzea a
v zahraničí
otvorených 14 výstav v múzeu
6 repríz mimo múzea, s celkovou
návštevnosťou 81.484 osôb

Vzdelávacie a kultúrno- spoločenské aktivity múzea:
V priebehu roka múzeum zrealizovalo 69 vzdelávacích akcií zameraných
predovšetkým na témy SNP, národnooslobodzovacie hnutie Slovákov, 2. svetová
vojna, holokaust a fašistické represálie na Slovensku. Vzdelávanie absolvovalo
celkom 3145 účastníkov.
Tradičnou súčasťou činnosti Múzea SNP je jeho kultúrno-spoločenská činnosť
v ktorej dominujú Oslavy výročia SNP, ktoré sú tradične bohaté na kultúrny ale aj
prezentačný program činností múzea. V predmetnom roku bolo zrealizovaných 6
ktorých sa zúčastnilo 15 640 návštevníkov,
kultúrno-spoločenských akcií
predovšetkým mladých ľudí.
4. Vedecko-výskumná a edičná činnosť
Vedecko-výskumné úlohy
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

Reálne plnenie:

Edičná činnosť
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

Reálne plnenie:

riešenie 4 základných dlhodobých a 3
krátkodobé úlohy
riešené 17 vedecko-výskumných úloh
z nich 4 dlhodobé

zabezpečiť vydanie monografie, zborníka,
memoárov a 2 čísiel časopisu Vojnová kronika
Múzeum pripravilo do tlače a vydalo:
Vojnová kronika, odborný časopis, IV. ročník
č. 1,
Vojnová kronika, odborný časopis, IV. ročník
č. 2,
Ľudovít Kukorelli, monografia, autor
H. Pažurová,
Spomienky J. Štefloviča, memoáre
Slovensko v roku 1943, zborník, autor J. Lepiš,
kolektív
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5. Knižničná činnosť
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

doplniť knižničný fond o 80 aktuálnych
odborných titulov, zabezpečiť presťahovanie
knižničného fondu do nového depozitára,
poskytovanie služieb návštevníkom,
spracovanie informačného systému, katalóg

Reálne plnenie:

knižničný fond bol doplnený o 296 titulov,
Knižnicu nebolo možné presťahovať, nakoľko
depozitár nebol vybavený úložným mobiliárom
do systému BACH knižnica bolo spracovaných
208 kn.j., knižničné služby boli poskytnuté 10
bádateľom a 100 používateľom, absenčné
výpožičky 268 kn.j. a prezenčné 230 kn.j.

6. Pablic relations a marketing
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

marketingovými a PR aktivitami zabezpečiť
lepšiu informovanosť verejnosti o činnosti
múzea a propagáciu jeho aktivít, zbierok
a výsledkov vedecko- výskumnej činnosti.

Reálne plnenie:

marketing realizoval všestrannú podporu
a propagáciu akciám Múzea SNP a
prostredníctvom médií,
tlače, www.muzeumsnp.sk informoval
o aktivitách múzea a propagoval ich

7. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vsťahy
Kontraktom stanovený ukazovateľ:

zabezpečenie pokračovania spolupráce
s doterajšími múzejnými a vedecko-výskumnými
partnermi v zahraničí, vrátane účasti na
medzinárodných konferenciách a sympóziách.

Reálne plnenie:

Aj v roku 2015 pokračovala aktívna spolupráca
Múzea SNP s partnerskými múzeami v Ruskej
federácii, Bielorusku, Nemecku, Rumunsku
a predovšetkým v Českej republike a Poľsku,
a to aktívnou účasťou odborných pracovníkov
na konferenciách, výmenou výstav, a účasťou
na významných akciách partnerských múzeí
a ďalších pamäťových inštitúcií (Památník
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Terezín, Lidice, ...)
8. Správa a prevádzka
Kontraktom stanovený ukazovateľ: zabezpečenie správy a prevádzky organizácie,
vrátane prevádzky v stálych expozíciách,
depozitároch, výstavných priestoroch, knižnice,
archívu a v ostatných budovách a objektoch
v správe organizácie.
Reálne plnenie:

počas celého roka bola zabezpečovaná správa a
prevádzka organizácie, vrátane prevádzky
v stálych expozíciách, depozitároch, výstavných
priestoroch, v knižnici, archíve a v ostatných
budovách a objektoch v správe organizácie.

9. Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov
Kontraktom stanovený ukazovateľ: využívanie kultúrnych poukazov ako podpora
zvýšenia návštevnosti
Reálne plnenie:

Múzeum prijalo 2 303, poukazov v hodnote 2303
EUR, podporilo tak návštevnosť svojich expozícií
a výstav

PROJEKT DIGITÁLNE MÚZEUM – ATIVITA 2 – KONZERVOVANIE.
Realizácia konzervátorských prác na zbierkových predmetoch v období
01.01.2015 do 31.12.2015:

od

Počet konzervovaných zbierkových predmetov v tomto období - 621 ks,
z toho: z Múzea SNP – 339 ks.
Celkový počet konzervovaných zbierkových predmetov v projekte - 23 797ks,
z toho: z Múzea SNP – 3 475 ks.
Konzervovanie v roku 2015 prebiehalo v MSNP a v spolupracujúcich múzeách:
– Západoslovenské múzeum Trnava - konzervovanie v múzeu, čiastočne
v DC, ukončené - január 2015
– SNM – Múzeá v Martine - konzervovanie v múzeu a v DC, ukončené február 2015
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– Vojenské historické múzeum Piešťany –
konzervovanie v múzeu,
čiastočne v DC, ukončené - február 2015
– SNM – Múzeum bábkarských
kultúr a hračiek Modrý Kameň –
konzervovanie v múzeu a v DC, ukončené - marec 2015
– SNM - Historické múzeum Bratislava - konzervovanie v múzeu, ukončené
- začiatok apríla 2015
– Múzeum ľudovej umeleckej výroby Stupava – konzervovanie bolo
ukončené v roku 2014. Ku konzervátorským zásahom malého počtu
zbierkových predmetov sa opätovne pristúpilo v DC, na základe diagnostiky
a následného vyhodnotenia stavu predmetov, ako stav nevyhovujúci pre
snímanie.
– Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - v prácach sa pokračovalo
v DC, už len na poslednom zbierkovom predmete a to z dôvodu, že išlo o jeho
komplexné reštaurovanie, ktoré pre rozsah a náročnosť technologických
postupov trvalo až do ukončenia projektu Digitálne múzeum.
– Múzeum SNP Banská Bystrica – konzervátorské práce pokračovali až do
ukončenia projektu, boli realizované v DC a čiastočne v múzeu.
Realizácia prebiehala na zvyšných navrhnutých zbierkových predmetoch
rôznych dimenzionalít.
Konzervátorské práce boli z väčšej časti sústredené najmä na tank LT –
vz.38, ako historicky veľmi významný predmet múzea SNP, ktorý je
v torzálnom stave a pozostáva zo 113 častí. Konzervovanie na tomto
predmete bolo dlhodobé, vzhľadom na jeho nevyhovujúci stav, spôsobený
silnými nánosmi depozitov a korózie.
– Popri konzervátorských prácach sa počas roka realizovalo vkladanie už
vytvorených Konzervátorských listov z konzervovaných zbierkových
predmetov, do Systému na riadenie a vyhodnocovanie digitalizačných
procesov, z obdobia od začatia konzervátorských prác v projekte - do
novembra 2013.
V tomto období nebolo možné, aktuálne v systéme, vytvoriť písomnú
a fotografickú dokumentáciu.
– Počet všetkých konzervátorov a reštaurátorov, ktorí spolupracovali na projekte
Digitálne múzeum - bol 68 + vedúci reštaurátor.
Vypracovala: Mgr.art. Eva Bezúchová, vedúca reštaurátorka KP DC MSNP,
Banská Bystrica
Dňa: 29.1.2016
PROJEKT DIGITÁLNE MÚZEUM – ATIVITA 4 – DIGITALIZÁCIA múzejných
zbierok do 31.12.2015:
K 30. novembru 2015 ukončilo Digitalizačné centrum I. fázu projektu „Digitálne
múzeum“
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-

počet zdigitalizovaných predmetov v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 :
......................................................................................................50077 ks
Zo zbierok Múzea SNP bolo v tomdo období zdigitalizovaných 1590 ks
predmetov.

-

interná digitalizácia (Digitalizačné centrum) v roku 2015 .......... 6 636 ks

-

outsourcingová digitalizácia ...................................................... 43 441 ks

Kumulatívne od začiatku realizácie projektu: ............................... 173 410 ks
a 1172 objektov nehmotného kultúrneho dedičstva
Bolo vytvorených 12 trvalo udržateľných miest na pozícií „digitalizátor“.
Múzeá, z mimo MSNP z ktorých boli ZP digitalizované:
Liptovské múzeum Ružomberok
Múzeum v Kežmarku
Trenčianske múzeum Trenčín
Východoslovenské múzeum Košice
Múzeum obchodu Bratislava
Múzeum vo Svätom Antone
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
SNM – Archeologické múzeum
SNM - Historické múzeum
SNM – Hudobné múzeum
SNM – Múzeá v Martine
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Bojnice
SNM – Múzeum hrad Červený Kameň
SNM – Múzeum Slovenských národných rád Myjava
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
SNM – Múzeum židovskej kultúry
SNM – Prírodovedné múzeum
SNM – Spišské múzeum Levoča
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra Modra
Slovenské technické múzeum Košice
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica
Múzeum mesta Bratislavy
ÚĽUV
Vojenské historické múzeum Piešťany
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Považské múzeum Žilina
Divadelné múzeum
Západoslovenské múzeum v Trnave

Celková návštevnosť Múzea SNP

375 072

(expozície, výstavy, akcie)

5. ZÁVER
Múzeum Slovenského národného povstania v roku 2015 vykonávalo činnosti, ktoré
sú zakotvené v zriaďovacej listine a činnosti ktoré boli stanovené v Pláne hlavných
úloh Múzea SNP na rok 2015 i v Kontrakte č. MK – 961/2014–340/19366
uzavretom s Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky a rozplánované v rámci
odborných činností múzea na rok 2015.
Múzeu sa podarilo doplniť zbierkový fond o cenné zbierky, v rámci jeho odbornej
ochrany bol ošetrený uspokojivý počet zbierkových predmetov a predovšetkým bol
nakonzervovaný veľkorozmerný tank T-38, ktorý sa skladal zo 113 častí.
V rámci vedecko-výskumnej činnosti počet riešených úloh 17 vysoko prekročil cieľ
múzea a na dobrej úrovni bola prezentovanosť výsledkov týchto úloh na rôznych
odborných fórach a v odbornej tlači doma a v zahraničí
- Nemecku, Českej
republike, Rusku, Bielorusku, Číne ai.
Múzeum SNP návštevnosťou 375 072 osôb a tak splnilo plánovanú návštevnosť.

V Banskej Bystrici, dňa 12. februára 2016

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ Múzea SNP
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202 711

1 237 041
501
1 237 542
3 842
1 968 209
93 211

175 355

430 417

1 096 861
0

0

**
2
524 114

*
1
491 089

VÝDAVKY
celkom

Tabuľka č. 6

1 044 161
0

0

430 417

161 155

1 745 609
71 582
0
0

3 842

1 195 431
0

154 493

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
452 589
391 843

52 700

0

0

14 200

(v eurách)

131E

16 610 131D+131E
21 629
0

131D

0
205 990

205 990

25 000
501

48 218

Z iných zdrojov
*
**
7
8
131E
132 271

16 610 131E
0 131D

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
38 500

k 31.12. 2015 hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

720 - Kapitálové transfery spolu:
0
0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
93 211
0
71 582
0
21 629
600 + 700 SPOLU
1 096 861
2 061 420
1 044 161 1 817 191
52 700
38 239 131D+131E
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2015 v celých číslach
Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková, vedúca úseku EPČ
Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD., generálny riaditeľ
generálny riaditeľ

630 Tovary a služby spolu:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služy

Názov činnosti : Sumárna tabuľka za rok 2015
Číslo:
SUMÁRNA TABUĽKA

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

Tabuľka č. 6a

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ

0

0

0

4 375
4 375

0

0

0

0
0

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
0
0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

Z iných zdrojov
*
**
7
8
0
0

(v eurách)

k 31.12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

VÝDAVKY
Výdavky na projekt
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
a
1
2
3
4
610 - Mzdy, platy, služobné
0
0
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
0
0
0
0
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
17 000
978
17 000
978
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
17 000
978
17 000
978
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
4 375
0
0
600 + 700 SPOLU
17 000
5 353
17 000
978
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2015 v celých číslach

Názov činnosti : Muzejná činnosť za rok 2015
Číslo:
príloha č. 1a) Kontraktu na rok 2015

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

Tabuľka č. 6b

0
0

0
0

0
0

0
0

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ

0

0

0

0
0

0

0

0

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
0
0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

Z iných zdrojov
*
**
7
8
0
0

(v eurách)

k 31.12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

VÝDAVKY
Výdavky na projekt
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
a
1
2
3
4
610 - Mzdy, platy, služobné
0
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
0
0
0
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
7 000
0
7 000
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
0
0
0
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
7 000
0
7 000
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
600 + 700 SPOLU
7 000
0
7 000
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2015 v celých číslach

Názov činnosti : Archívna činnosť za rok 2015
číslo: príloha č. 1b) Kontraktu na rok 2015

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť za rok 2015
príloha č. 1c) Kontraktu na rok 2015

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

Tabuľka č. 6c

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Pečiatka:

0

6 389
0
6 389

0
0
6 389

0

0
0
0

0
0
0

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Z iných zdrojov
*
**
7
8
0
0

(v eurách)

k 31.12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Výdavky na projekt
VÝDAVKY
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
a
1
2
3
4
610 - Mzdy, platy, služobné
0
0
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
0
0
0
0
do poisťovní spolu:
v tom:
630: Tovary a služby
10 000
103 496
10 000
97 107
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
0
0
0
0
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
10 000
103 496
10 000
97 107
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
0
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
0
0
0
0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
0
600 + 700 SPOLU
10 000
103 496
10 000
97 107
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2015 v celých číslach

Názov činnosti :
Číslo:

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

Edičná a vydavateľská činnosť za rok 2015
príloha č. 1d) Kontraktu na rok 2015

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

Tabuľka č. 6d

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Pečiatka:

0

0

0
306

0

0

0

306 131E

0

306 131 E

0

25 000

0

25 000

0

25 000

0

0

(v eurách)
Z iných zdrojov
*
**
7
8

0

0

0

0

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
0
0

k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Výdavky na projekt
VÝDAVKY
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
a
1
2
3
4
610 - Mzdy, platy, služobné
0
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
0
0
0
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
10 000
47 545
10 000
22 239
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
0
0
0
0
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
10 000
47 545
10 000
22 239
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
0
0
0
0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
600 + 700 SPOLU
10 000
47 545
10 000
22 239
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2015 v celých číslach

Názov činnosti :
Číslo:

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

Knižničná činnosť za rok 2015
príloha č. 1e) Kontraktu na rok 2015

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

Tabuľka č. 6e

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Pečiatka:

0
0

0

0

0

0

0

0

0

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
0
0

0

0

0

0

Z iných zdrojov
*
**
7
8

0
0

0

0

0

(v eurách)

k 31.12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Výdavky na projekt
VÝDAVKY
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
a
1
2
3
4
610 - Mzdy, platy, služobné
0
0
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
0
0
0
0
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
800
820
800
820
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
0
0
0
0
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
800
820
800
820
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
0
600 + 700 SPOLU
800
820
800
820
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2015 v celých číslach

Názov činnosti :
Číslo:

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

Public relations a marketing za rok 2015
príloha č. 1f) Kontraktu na rok 2015

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

Tabuľka č. 6f

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Pečiatka:

0
0

0
0

0

5 770

5 770

0
5 770

0

0

0

0
0

0
0

0

0

(v eurách)
Z iných zdrojov
*
**
7
8

0

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
0
0

k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Výdavky na projekt
VÝDAVKY
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
a
1
2
3
4
610 - Mzdy, platy, služobné
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
0
0
0
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
15 762
20 687
0
14 917
v tom:
0
640 - Bežné transfery spolu:
0
0
v tom:
0
600 - Bežné výdavky spolu
15 762
20 687
0
14 917
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
v tom:
0
720 - Kapitálové transfery spolu:
0
v tom:
0
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
0
600 + 700 SPOLU
15 762
20 687
0
14 917
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2015 v celých číslach

Názov činnosti :
Číslo:

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy za rok 2015
príloha č. 1g) Kontraktu na rok 2015

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

Tabuľka č. 6g

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Pečiatka:

331

0
0
331

0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Z iných zdrojov
*
**
7
8

(v eurách)

0

331

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6

k 31.12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Výdavky na projekt
VÝDAVKY
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
a
1
2
3
4
610 - Mzdy, platy, služobné
0
0
0
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
0
0
0
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
5 000
9 091
0
8 760
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
0
0
0
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
5 000
9 091
0
8 760
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
0
0
0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
0
600 + 700 SPOLU
5 000
9 091
0
8 760
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2015 v celých číslach

Názov činnosti :
Číslo:

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

630 - Tovary a služby spolu: (zdroj 111+46+ 131B)

364 855

1 054 925
0

202 711

364 855

161 155

Dátum: 29. január 2016
Vypracoval:Ing. Anna Jakubíková
vedúca úseku EPČ

0
52 700

0
0
52 700

1 600 787
71 582
0
0
71 582
1 672 369

0

14 200

3 842

1 050 609

154 493

17 254
21 069 131E+131D

0

3 815 131E+ 131D
17 254

131D

3 815 13D

0 131E

0
180 990

0

180 990
0

0

501
0

48 218

131 min.r.
Vlastné 46
(v eurách)
FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
*
**
*
**
5
6
7
8
38 500
0 131E
132 271

Dátum: 29. január 2016
Schválil:PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ

640 - Bežné transfery spolu:
0
3 842
0
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
1 031 299
1 785 592
978 599
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
0
88 836
0
710
0
720 - Kapitálové transfery spolu:
0
0
0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
88 836
0
600 + 700 SPOLU
1 031 299
1 874 428
978 599
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2015 v celých číslach

630 (zdroj 131D)

175 355

Tabuľka č. 6h
k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

spolu 111 + 46+ 131
ŠR -111
VÝDAVKY
celkom
Tab
*
**
*
**
1
2
3
4
491 089
524 114
452 589
391 843

Správa a prevádzka za rok 2015
príloha č. 1h) Kontraktu na rok 2015

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

Názov činnosti :
Číslo:

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015

