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Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 je na internetovej stránke MK SR/ 
http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2016-314.html 
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 je na internetovej stránke organizácie / 
wwwmuzeumsnp.sk 
 
 
 
    



 2

 
                                                                                                                                

 
Obsah  
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE ...................... ...............................................................   3 

2. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ............................... ..............  4 

3. CIELE ORGANIZÁCIE A PREH ĽAD ICH PLNENIA ......................     5 

3.1.  Činnosti /produkty organizácie...................... ..................................................        5 

3.2.  Čerpanie nákladov pod ľa zákaziek v rámci kontraktu na rok 2016 .......... ....      39         

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE .................................... ............... ........................................... 42 

             4.1. Zhodnotenie plnenia záväzných uka zovate ľov organizácie na rok 2015    42 

 4.2. Príjmy organizácie........................... .................................................................        47 

 4.3. Výdavky organizácie.......................... ..............................................................       51 

             4.4. Finan čné operácie........................................ ....................................................        72 

       4.5. Hodnotenie čerpania transferu z nákladovej časti........................................        73 

            4.6. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov k 31.12.2015........................       75      

5. PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE NA SPOLUFINANCOVANIE ....................................     77 

6. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ...................................................................................        81 

7. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE           82 

8. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI....................... .........................          85 

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATE ĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE............................ ....... 87 

10. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL VYKONANÝCH KONTRO LNÝMI ORGÁNMI   89 

11. ZÁVER...............................................................................................................................       89 

 

PRÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 



 3

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
 
Názov organizácie:   MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 
Sídlo organizácie:   Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica 
 
 
Zriaďovate ľ:    Ministerstvo kultúry SR 
 
 
 
Dátum zriadenia:   8. máj 1955 
Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 
 
 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Stanislav  M i č e v, PhD. 
      
 
Členovia vedenia:   PhDr. Stanislav  Mi čev, 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:  +421 48 2451101, 0918 899 444 
Fax:   412 37 16 
E-mail:   muzeumsnp@muzeumsnp.sk 
Web stránka:  www.muzeumsnp.sk 
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 HLAVNÉ ČINNOSTI MÚZEA SNP 
 

 
1. Akvizičná činnosť – zbierkotvorná činnosť 

• tvorba zbierkového fondu múzea a archívu 
• vedecko-výskumná činnosť so zameraním na nadobúdanie zbierkových 

predmetov 
2. Odborná správa zbierkového fondu 

• odborná evidencia zbierkového fondu 
• odborná ochrana zbierkového fondu 
• vedecké skúmanie a zhodnocovanie zbierkového fondu 

3. Prezentačné činnosti 
• expozičná činnosť 
• výstavná činnosť 
• ostatná prezentačná činnosť 
• prezentačno-vzdelávacia činnosť  

4. Edičná činnosť 
5. Výchovno-vzdelávacia a propagačná činnosť 
6. Odborno-metodická činnosť v oblasti múzejnej dokumentácie, ochrany 

a prezentácie pamiatok, zbierkových predmetov v rámci špecializácie múzea 
7. Konzervovanie, reštaurovanie a digitalizácia zbierkových predmetov 

 
  
2. ZHODNOTENIE   ČINNOSTI  ORGANIZÁCIE 

 
POSLANIE 
Múzeum Slovenského národného povstania (ďalej len „Múzeum SNP“ alebo 
„múzeum“) je špecializovaným múzeom s celoštátnou pôsobnosťou v rámci svojej 
špecializácie, v súlade s §7 ods. 7 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. 
Základným poslaním Múzea SNP je na základe prieskumu, vedeckého výskumu 
vykonávať základné odborné múzejné činnosti - získavať, zhromažďovať, vedeckými 
metódami zhodnocovať, odborne spravovať, ochraňovať, digitalizovať, využívať  
a rozličnými formami prezentovať a sprístupňovať zbierkové predmety,  archívne 
dokumenty a dokumentárne materiály o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 
1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického, 
národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania, ako významnej 
súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny; dokumentovať 
povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, 
rasovej neznášanlivosti a intolerancie. 
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Múzeum tvorí dôležitú zložku slovenského kultúrneho života a svojimi vzdelávacími, 
prezentačnými, kultúrno-spoločenskými aktivitami sa zameriava hlavne  na mladých 
ľudí, ale aj širokú  verejnosť. 
 

 

STREDNODOBÝ VÝHĽAD MÚZEA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 
Múzeum Slovenského národného povstania v súlade s platnými legislatívnymi 
predpismi, ktoré definujú základné odborné múzejné činnosti, do svojich plánov 
zahrnulo predovšetkým budovanie a odbornú správu zbierkového fondu, jeho 
ochranu a sprístupňovanie najrôznejšími formami na rôznych fórach, a to doma 
a v zahraničí. Múzeum kládlo dôraz na odbornú ochranu a starostlivosť o zbierkové 
predmety, a to formou konzervovania a reštaurovania, následnej digitalizácie. 
V rámci prezentačnej činnosti okrem siedmich stálych expozícii sme pre 
návštevníkov pripravili 13 výstavných podujatí, múzejné vzdelávanie ponúklo 
pedagógom 2 akreditované programy a vedeckí pracovníci riešili 22 vedecko-
výskumných úloh. V roku 2016 bola do nových priestorov budovy vzdelávacieho 
centra kompletne presťahovaná knižnica múzea. 
 

 

3.  CIELE ORGANIZÁCIE A PREH ĽAD ICH PLNENIA            
 

  3.1 KONTRAKT NA ROK 2016  
 

Múzeum Slovenského národného povstania, štátna príspevková organizácia, mala s 
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 uzavretý kontrakt č. MK – 
1895/2015-340/16485 

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:   
a) výkon základných odborných činností podľa 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 neskorších predpisov: 

o nadobudnúť zbierkové predmety v počte 20 ks, 
o vykonať odbornú evidenciu zbierkových predmetov v chronologickej evidencii 

v počte 20 záznamov a v druhom stupni (skatalogizovaním) 33 záznamov, 
o zrealizovať odbornú revíziu zbierkových predmetov v prípade časti zbierky E 

„Prikrývky hlavy“(202 ks zbierkových predmetov),    
o odborne ošetriť formou konzervovania 100 ks zbierkových predmetov, 



 6

o sprístupniť zbierkové  predmety formou siedmich stálych expozícií, dvanástich 
výstav a desiatich výchovno-vzdelávacích aktivít,  

o realizovať dva akreditované vzdelávacie programy pre pedagógov, tri  
medzinárodné edukačné projekty a štyri konferencie, 

o zabezpečiť návštevnosť expozícií, výstav a výchovno-vzdelávacích aktivít v 
počte 120 000 návštevníkov, 

o realizovať a prezentovať  Noc múzeí 2016, Oslavy výročia SNP, projekt 12 
osobností Múzea SNP, Koncert pre Tokajík, 

o zabezpečovať mediálnu podporu aktivít múzea a komunikovať s partnermi 
múzea, 

o digitalizovať zbierkové predmety (bezodplatne 9 800, komerčne 6 400), 
o reštaurovať a konzervovať zbierkové  predmety pred digitalizáciou 

(bezodplatne 2 520, komerčne 1080). 
b) vedecko-výskumná činnosť: 

o spracovať jedenásť vedecko-výskumných úloh, 
o vydať šesť edičných titulov - výstupov vedecko-výskumnej činnosti. 

c) výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o 
knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 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. a archívnych činností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.: 

o rozšíriť knižničný fond v počte minimálne100 knižničných jednotiek, 
o zabezpečiť spolu minimálne 100 absenčných a prezenčných výpožičiek, 
o zabezpečiť minimálne 70 aktívnych používateľov a návštevníkov knižnice,  
o zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničných 

jednotiek, 
o poskytnúť služby pre minimálne 150 bádateľov, 
o zrealizovať výpožičky archívnych dokumentov v objeme 1000 a. j., 
o vykonať odborné ošetrenie a digitalizáciu archívnych dokumentov v počte1000 

a. j.. 
o presťahovať knižničný fond do nových priestorov. 
o vytvoriť a viesť centrálny register publikačnej činnosti odborných 

zamestnancov. 
 

 
                                                                                                                               

 

Sumárny preh ľad vecného plnenia úloh 
    v roku 2016 

 

  

Verejné služby a realizované činnosti :  Stav k 31.12.2016 Náklady: 

a) výkon základn ých odborných činností pod ľa 

zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
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a o galériách ..  

Akvizičná činnosť – nadobúdanie zbierkových  

predmetov a ich  spracovanie v I. st. evidencii 

  (plán 20ks) 

 
nadobudnutých 

77 ks  zbierkových predmetov  
evidovaných 77 prírast. čísel  

z toho 
77 ks /77 pr. č. – kúpa 

 

 

 

7 980,00€ 

 
Zasadanie 

 Komisie na tvorbu zbierok Múzea SNP 
 

 
3-krát 

nákup zbier. predmetov a 
archívnych zbierok 
celkový počet: 183  

 
 

10.950,00 € 

 

Prírastky: zbierkové predmety, spracované 

v II. stupňovej  evidencii za hodnotené 

obdobie získané v r. 2015 

   ( plán 33ks) 

 

 

34 ks / 34 ev. č. z r. 2015 

 

 

 

Počet záznamov v rámci reevidencie 

a rekatalogizácie múzejných zbierok 

do systému ESEZ 4G  za hodnotené obdobie 

s dôrazom na digitalizáciu 

(plán 100 záznamov) 

 

 

165 záznamov  

 

 

 

Ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie 

zbierkových predmetov svojpomocne v rámci 

projektu Digitálne múzeum 

 
1748 ks konzervovaných  

zbierkových predmetov 
6 reštaurovaných ZP 

 

 

                a archívnych dokumentov 

(plán 1000 ks) 

a 73 archívnych dokumentov  

konzervovaných  

 

b)  Vedecko -výskumné úlohy  

počet riešených úloh v hodnotenom období: 

 

 
 odborní pracovníci riešili 22 

vedecko-výskumných úloh  

z toho 3 s čiastkovým a 19 

s konečným výstupom 

 

 

 

c) Archívna činnos ť 

Akvizičná činnosť – nadobudnutie archívnych 

zbierok a ich následné spracovanie v I. st. evidencii 

 

 

 

archív nadobudol 
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za hodnotené obdobie: 

(plán 100ks) 

 

106 ks /30  prír. č. 

 

 

Prírastky, sprístupňovanie:  archívne  zbierky  

spracované do katalógov a uložené do 

depozitára za 

hodnotené obdobie (II .st. spracovania) 

 

 
 
 

30  prír. č. 

 

Príprava  záznamov z rokov 2010-2014 

z činnosti útvaru Archív M SNP s hodnotou 

A do registratúrneho strediska  

 

5 škatúľ 
 

  
Počet návštev bádateľov  v Archíve 

Múzea SNP v prvom polroku 2016 / počet 

poskytnutých výpožičiek 

(plán 100 návštev,1000 výpožičných j.) 

 

archív poskytol počas  
205 návštev / 3010 prír. č. 

výpožičiek k štúdiu a bádaniu 

 

 

 

Obrazová digitálna dokumentácia arch. 

zbierok „N“: získaných v r. 1973,1974 

 

 

vyhotovených digit. kópií – 
skenov z   

arch. zbierok 

1000 prír. č., ktoré boli aj 

evidenčne a fyzicky 

odkontrolované 

 

 

 

Dokumentácia aktivít múzea 

požiadavky bádateľov 

 

 

1947 záberov 

4419 záberov 

 

    

 Vedenie evidencie a dokumentácia o pohybe 

zbierkových predmetov a archívnych zbierok 

a dokumentácia bádateľských služieb  

 

 

bádate ľské listy 

 počet: 

62 

Výpoži čné reverzy 

2 
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Odborná a metodická činnosť poskytnutá 

centrálnej registratúre a jej pobočkám na org. 

útvaroch múzea 

 

 

 

pre 2 útvary 

 

 
• Expozi čná, výstavná a prezenta čná 

činnos ť 

 

Expozičná činnosť: počet fungujúcich                  

expozícií / návštevnosť v roku 2016 

 

  
 

  
 

 

 

7 expozícií / navštívilo 

 262 568 osôb  

 

 

Repasáže stálych expozícií múzea 

 

 
7 expozícií  bolo repasovaných 

 

 

Reinštalácia expozície 

 

   Reinštalácia bola v  
NKP Kalište  1 expozícia  

 

   

 Vzdelávacia  činnosť:  počet akcií  / 

počet  účastníkov 

        

 

vzdelávacia činnosť 

60 akcií / 6 011 ú častníkov  

 

     

   Kultúrno-spoločenské, prezentačno-výchovné 

akcie: počet akcií / účastníci 

 

 

kultúrno-spoločenská činnosť 

8 akcií / 14 226 osôb  

 

 

Výstavná činnosť: 

Výstavy v múzeu  -  návštevnosť 

Výstavy mimo múzea  - návštevnosť 

 

 

 

 
 

 13 výstav – 58 000 osôb 

8 reprízy – 2 980 osôb 

––––––––––––– 

21 otvorení výstav / navštívilo 

60 980 osôb 
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Filmový klub pri Múzeu SNP: 

počet predstavení 

návštevnosť 

 

 

59 predstavení 

4 726 osôb  

 

Celková návštevnos ť expozícií, výstav  a 

vzdelávacích, kultúrnych akcií      

realizovaných počas hodnoteného obdobia: 

 

 

 

 

348 511 osôb 

 

 

• Edičná a vydavate ľská činnos ť  

 
V roku 2016 Múzeum SNP pripravilo do tlače: 
 

 
 
 

1. Vojnová kronika , odborný 

časopis, V. ročník číslo 1,2  

   2.Partizáni Se čanského 

 

   3.Politika antisemitizmu   

a holokaustu na Slovensku  

v rokoch 1938 – 1945   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   c) Knižni čná činnos ť 
 

Prírastok knižničných jednotiek 

v hodnotenom  období 

 

 

 

Prírastok do knižničného fondu  

knihy 118  kníh – knižných 

jednotiek 

         z toho: 56 ks -dary,  44 ks- 

nákup, 18 ks - prevod  

13 ks audioviz. záznamov na 

DVD, 1 na CD - darom 

 

 

 

 

 

náklady 

989,45 € 

 

 

 

       Noviny, odborné časopisy odber: 

 

12 titulov 

z toho 2 tituly zahraničné 

 

 

    

Absenčné výpožičky 

prezenčné výpožičky 

 

absenčné výpožičky 
116 kn.j. a 2 ks DVD 

prezenčné výpožičky 

105  kn.j. 

Používatelia knižnice /bádatelia 
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43 /4 

 

Počet kn. j. spracovaných   

v syst. BACH v roku 2016 

 

 

98 n.j. 

 

 

 

• Digitaliza čné centrum Múzea SNP 

Bezplatná digitalizácia predmetov 

 

10 934 ks 
Z toho objekty 

Múzea SNP 

1 748 ks 

Komerčná digitalizácia predmetov 628 ks  

Bezplatné konzervovanie a reštaurovanie 

predmetov 
711 ks 

Z toho predmety 

Múzea SNP 

29 ks 

Komerčné konzervovanie a reštaurovanie 

predmetov 
30 ks  

 

• Public relations a marketing 

 

Marketing, propagácia a prezentácia 

Múzea SNP a značky Múzea SNP, 

správa a napĺňanie www stránky 

 

 

 

 

 

V tlači: 45 

Rozhlas:  15 

Televízia: 10 

Na internete: 35 

Direct mailing: 300 

 

 

 

Spracovanie marketingového plánu 

Múzea SNP na rok 2016, 

 realizácia jeho cieľov 

 

 

 

Marketingový plán 

na rok 2016 

 chronologické plnenie 
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Komunikácia s verejnosťou 

prostredníctvom dotazníkov 

počas návštev múzea 

 

 

Pravidelné vyhodnocovanie 

dotazníkov, aktuálne 

problémy a nedostatky boli  

následne vyriešené 

 

 

Vypracovanie scenára Osláv 72. výro čia 

SNP 

 

Zabezpečovanie plánovaného priebehu osláv 

 

 

 

Chronologické plnenie 

 

 

 

 

 

 

 
Práce na propagácii a prezentácii 

spomienkové podujatie "Stretnutie generácií 

na Kališti" 

 71. rokov od vypálenia obce Kalište 

  

 

 
 

Grafická a materiálová 

realizácia: brožúra, plagát 

 

 

 

    Zabezpečovanie  propagácie  a mediálnej 

podpory všetkých akcií organizovaných  

Múzeom SNP  počas roka 2016 

  

 

Prostredníctvom médií, tlače, 

plagátov v exteriéri a internetu 

 

 

• Zahrani čná spolupráca    

     a medzinárodné vz ťahy 

 

Účasť na tryzne a  výročí oslobodenia 

koncentračného tábora, na spomienkových 

stretnutiach konaných na miestach 

poznačených represiami nacistov 

aktívna účasť na konferenciách 

 

 

 

 

Moskva, RF, aktívna účasť na 

konferencii, 3 osoby, 

Osvienčim, 71.výr. oslobodenia 

KT, 2 osoby, 

Ploština, ČR, tryzna, 
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 2 osoby, 

Terezín, ČR,Terezínska tryzna, 

3 osoby, 

Lidice, ČR,spomienkové, pietne 

stretnutie, 3 osoby 

Ležáky, ČR,spomienkové, 

pietne stretnutie, 3 osoby 

  

 

 

    Služobná cesta za účelom repasáže  Slovenskej 

národnej    

    expozície, Poľsko, KT Osvienčim 

 

 

Poľsko, Osvienčim, 

 repasáž expozície, 4 osoby 

 

 

• Správa a prevádzka 

      

Personálna, mzdová  a sociálna politika 

a starostlivosť o zamestnancov 

 

 

 

 

 

Plnenie 

 

    

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 

udržateľnosti projektu Digitálne múzeum  

 

 
Plnenie 
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• Sprístup ňovanie kultúry a podpora 
návštevnosti prostredníctvom kultúrnych 

poukazov 
 

Počet prijatých kultúrnych poukazov s cieľom 

podporiť návštevnosť múzea 

 

 

rok 2016 

 

Múzeum SNP 

prijalo 4819 poukazov 

v hodnote 4.819,00 € 

 

 
a) Výkon základných odborných činností pod ľa zákona č. 206/2009 Z.z. 

o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultú rnej hodnoty 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 

 
1. Zbierkotvorná činnosť - akvizičná činnosť, budovanie, správa a ochrana 

zbierkového fondu v roku 216: 
 

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 3-krát a zakúpila zbierkové predmety a archívne 
dokumenty v hodnote 7 980,– €. Múzeum získalo: súčasti podvozku 
pohybového systému tank Praga LT-vz. 38/Pz. Kpfw 38 t, obraz Partizani 
ustupujú do hôr od akademického maliara Júliusa Nemčíka, Vojenské 
nohavice ČSAZ pre peších čs. armády v ZSSR, sovietsku nábojnicu, 
delostrelecký zapaľovač, poľnú lopatku, delostreleckú buzolu  a ďalšie cenné 
zbierky. 
V chronologickej evidencii – I. stupeň bolo spracovaných 77 ks zbierkových 
predmetov s 77 prírastkovými číslami. získaných v roku 2016. 

 Katalogizovaných – II. stupeň evidencie bolo 77 ks zbierkových predmetov.   
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 diania na 
Slovensku v rokoch 1938 - 1945.  
Rezervy na skvalitnenie činnosti máme v oblasti správy zbierok a digitálna r
 ekatalogizácia), a v oblasti ochrany zbierok. Fyzický stav zbierok je potrebné 
udržovať pod kontrolou včasným a kvalitným konzervovaním. 
 
  
2. Zabezpečenie vykonávania odbornej správy zbierkových predmetov v roku 

2016: 
 

Konzervovanie, reštaurovanie: Vlastnými prostriedkami bolo 
nakonzervovaných 16 ks zbierkových predmetov a 6 ks zbierkových 
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predmetov bolo reštaurovaných.  
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, ďalej predovšetkým 
eliminovať nepriaznivé účinky priameho svetla v priestoroch expozície.  
Revízie zbierkového fondu:  Bol vypracovaný plán revízií na roky 2016 – 2018, 
a v prvom polroku bola vykonaná čiastková revízia časti umelecké – galerijné 
zbierky, ktorá bude do konca roka ukončená. 

 
- Konzervovanie, reštaurovanie a digitalizácie zbierkových predmetov v roku 

2016: 
 

Digitalizačné centrum Múzea SNP pôsobí v súčasnosti ako líder o oblasti 
digitalizácie múzejných predmetov, čo ho zároveň stavia do pozície nositeľa 
metodickej podpory v tejto problematike. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné 
svoje poznatky prezentovať na konferenciách v SR a zahraničí. Zároveň 
pôsobí ako špičkové pracovisko v oblasti reštaurovania múzejných 
zbierkových predmetov, vďaka čomu sú jeho zamestnanci vyzývaní na 
konzultácie a tvorbu cenových podkladov pre projektové dokumentácie.  

 
Ciele organizácie a prehľad ich plnenia 

 
Plán úloh :  

- bezplatná digitalizácia predmetov................................................................9 
800 ks 
zodpovedný : Digitalizačné pracovisko DC MSNP 
termín: do 31. 12. 2016 
Stav úlohy : V roku 2016 sa zdigitalizovalo 10 934 ks predmetov. Z toho 
objekty Múzea SNP v počte 1 748 ks. Zároveň pri všetkých predmetoch, ktoré 
boli určené na konzervovanie a reštaurovanie sa obrazová dokumentácia 
vykonávala na snímacích zariadeniach.  
 

- komerčná digitalizácia predmetov................................................................6 
400 ks 
zodpovedný : Digitalizačné pracovisko DC MSNP 
termín : do 31. 12. 2016 
Stav úlohy : V roku 2016 sa odplatne zdigitalizovalo 628 ks predmetov. Ide 
o objekty nadrozmerné a objekty mikro/makro. Plánovaný počet objektov 
nereflektoval typologický záujem o digitalizáciu. Zároveň celkový plánovaný 
počet objektov prekročil kapacity pracoviska, ktoré momentálne nedisponuje 
veľkokapacitným zariadením pre snímanie mikro/makro predmetov. Vzhľadom 
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na rozsiahlejší postproces na všetkých digitalizovaných objektoch, nie je 
kapacitne možné digitalizovať tak veľký počet objektov.    
  

- bezplatné konzervovanie a reštaurovanie predmetov..................................2 
520 ks 
zodpovedný : Centrálne konzervátorské pracovisko DC MSNP 
termín : do 31. 12. 2016  
Stav úlohy : V roku 2016 sa skonzervovalo 711 ks predmetov, z toho 22 ks 
z Múzea SNP. Bezplatne sa reštaurovalo 7 ks predmetov z Múzea SNP. 
Plánovaný počet objektov nekorešpondoval s typológiou objektov a rozsahom 
zásahu, ktorý bol potrebný vykonať na objektoch. Plánované číslo bolo 
nastavené v zmysle konzervátorských zásahov vykonaných na objektoch 
počas projektu Digitálne múzeum. V roku 2016 však prichádzali do DC MSNP 
objekty, ktoré vyžadovali rozsiahlejšie, komplikovanejšie a časovo náročnejšie 
zásahy. Prejavilo sa to vo väčšom počte zreštaurovaných predmetov, oproti 
plánovanému počtu. Zároveň v dôsledku zmeny múzejnej legislatívy 
a absencie úpravy Systému pre riadenie a vyhodnocovanie procesov 
digitalizácie, bolo potrebné vykonávať časť konzervátorskej dokumentácie 
mimo systém, čo predlžovalo samotný proces konzervovania.  
Z dôvodu finančnej a časovej náročnosti bolo bezplatné reštaurovanie 
vykonané iba na objektoch Múzea SNP. 

 
- komerčné konzervovanie a reštaurovanie predmetov...............................1 080 

ks 
zodpovedný : Centrálne konzervátorské pracovisko DC MSNP 
termín : do 31.12. 2016  
Stav úlohy : V roku 2016 sa odplatne zreštaurovalo 30 ks objektov. Plánovaný 
počet objektov nekorešpondoval s kapacitami pracoviska. Pre múzeá 
poskytovala aktivita konzervovanie bezplatne. Vzhľadom na stav objektov 
a rozsah zásahov, nebolo možné realizovať viac komerčných zákaziek.   
Vzhľadom na absenciu úpravy Systému pre riadenie a vyhodnocovanie 
procesov digitalizácie sa reštaurátorská dokumentácia vykonávala mimo 
systém, čo neúmerne predlžovalo celý proces reštaurovania.  

 
- zorganizovať konferenciu „Nové metódy snímania múzejných zbierkových 

predmetov“ 
zodpovedný : Metodicko-technologické pracovisko DC MSNP 
termín : október 2016  
Stav úlohy : Múzeum SNP zorganizovalo v dňoch 25. – 26. októbra 2016 
medzinárodnú konferenciu „Digitálne múzeum. Čo sa digitálnym obsahom 
múzeí ?“. Zámerom konferencie bolo prezentovať spôsoby využitia digitálneho 
obsahu, ktorý vzniká procesom digitalizácie, v jednotlivých odborných 
činnostiach múzeí. Konferencia mala obrovský záujem medzi múzejníkmi 
(takmer 130 účastníkov) a veľmi dobrý ohlas. Prezentujúci zástupcovia či už 
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súkromných firiem, múzeí či rezortných organizácií vniesli do oblasti 
digitalizácie nový rozmer. Múzejníci videli, že digitálny obsah sa dá využiť 
v ich prospech a pomôže im v ich každodennej práci.  

 
Digitalizačné centrum Múzea SNP pokračuje vo svojich aktivitách v zmysle 
znenia projektu Digitálne múzeum a úspešne tak zabezpečuje dodržanie 
udržateľnosti. Pre zefektívnenie pracovných postupov je potrebné realizovať 
úpravu Systému pre riadenie a vyhodnocovanie procesov digitalizácie, 
nakoľko od 1. 1. 2016 došlo k zmene múzejnej legislatívy a zároveň DC 
MSNP vykonáva i reštaurovanie objektov. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť 
systém, aby korešpondoval s platnou legislatívou.  

 
 

3. Expozičná činnosť v roku 2016: 
 

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. 

     
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.  
Nerealizovali sme dokumentárnu výstavu Medzinárodná účasť v SNP, ktorú 
sme podľa kontraktu navrhovali inštalovať v Európskom parlamente počas 
Predsedníctva SR. Tento projekt nebol   podporený Ministerstvom 
zahraničných vecí  SR a pre svoju finančnú náročnosť sme ho nerealizovali. 

          Cieľ kontraktu- prezentácia kultúrneho dedičstva SR, dôstojné pripomenutie si 
významných výročí a vzdelávanie mladých ľudí sme splnili o čom svedčí návštevnosť 
našich expozícií a podujatí – 348.511 osôb. 
 

Výstavná činnosť v roku 2016: 
 

Výstavy otvorené v priestoroch Múzea SNP 
 

• Koleso – vedecká hračka 
Interaktívna výstava pre školskú mládež a budúcich pedagogických 
pracovníkov s cieľom spopularizovať vedecké poznatky a fyzikálne zákonitosti 
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Počet návštevníkov:   
Termín:         9. 1. – 28. 2. 2016 

    Miesto:        Výstavné priestory Múzea SNP 
    Organizátori:            Vedecká hračka, občianske združenie 
                                   Múzeum SNP 

Počet návštevníkov: 1800 osôb 
 
• Abonyi a Bišťan – architektonické dielo 

Reprezentatívna dokumentárna výstava  pri príležitosti životného jubilea 
významných slovenských architektov Petra Abonyiho a Martina Bišťana. 
Súčasťou podujatia bude dialóg s verejnosťou pod názvom Hovory 
o architektúre v kinosále Múzea SNP 
Termín:         29. 2. – 29. 3. 2016 
Miesto:        Výstavné priestory Múzea SNP 

    Organizátori:            Ing. arch. P. Abonyi, Ing. arch. M. Bišťan 
                                       Múzeum SNP 

Počet návštevníkov: 1600 osôb  
 

• Bulhari a I. svetová vojna. 100 rokov 
Výstava dobových fotografií, ktorú slávnostne otvorila pani Radeva, riaditeľka  
Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. 
Historické témy súvisiace s teritóriom Balkánu, s dôrazom na územie 
Bulharska, nie sú v našom regióne až tak všeobecne známe. Ich poznanie 
však rozširuje náš obzor o dejinných udalostiach z oblasti   medzi Dunajom, 
Čiernym a Egejským morom. Súčasťou  otvorenia bola odborná prednáška 
profesorky historických vied, pani Rumjany  Konevy. 
Termín:   17. 3. – 12. 6. 2016 
Miesto:   Výstavné priestory Múzea SNP 
Organizátori:   Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v SR 
                                  Bulharský kultúrny inštitút Bratislava 
                                  Trácke združenie Plovdiv 
    Múzeum SNP 
Počet návštevníkov: 9000 osôb 

 
• Výtvarné spektrum 

Výstava umeleckých diel 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. 
Termín:   5. 4. – 30. 4. 2016 
Miesto:   Výstavné priestory Múzea SNP 
Organizátor:   NOC Bratislava 
    SOS Banská Bystrica 
    Múzeum SNP 
Počet návštevníkov:   2000 osôb  
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• KVETENA 
18. 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:   2. 5. – 6. 5. 2016 
Miesto:   Areál a výstavné priestory Múzea SNP 
Organizátor:   MEEN, s. r. o., Banská Bystrica 
Počet návštevníkov:    4200 osôb 

 
• Bohumír Prihel – sochárske dielo 

Súborná autorská výstava významného slovenského sochára Bohumíra 
Prihela pri príležitosti jeho nedožitých deväťdesiatich narodenín  
Termín:   12. 5. – 23.6.2016 
Miesto:   Výstavné priestory Múzea SNP 
Organizátor:   Drahomír Prihel 
                                 Múzeum SNP 

      Počet návštevníkov:    6500 osôb 
 

• ABSOLVENTI ZUŠ JÁNA CIKKERA 
Výstava absolventských výtvarných prác 1. a 2. stupňa banskobystrickej ZUŠ. 
Termín:   15. 6. – 30. 6. 2016 
Miesto:   Výstavná sieň Múzea SNP 
Organizátor:   ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica                                                                
    Múzeum SNP 
Počet návštevníkov:  2000 osôb 
 

• Juraj Dolán – Malá veľká hra 
Autorská výstava akad. mal. Juraja Dolána, patriaceho k umelcom, ktorých 
tvorba sa označuje ako multimediálna a využíva  nielen výtvarné prvky, ale aj 
pohybové, svetelné a zvukové efekty. 
Termín:   28. 6. – 31. 8. 2016 
Miesto:   Výstavná sieň Múzea SNP 
Organizátor:   autor - akad. mal. J. Dolán 
                                 Múzeum SNP 

      Počet návštevníkov:    8500 osôb 
 
• 313 – po stopách tanku Lt vz. 38 

Dokumentárna výstava o histórii jediného zachovalého povstaleckého tanku Lt 
vz. 38, ktorý sa zúčastnil bojov na Orave. Výstava zároveň dokumentuje 
pôsobenie týchto tankov v rámci slovenskej a povstaleckej armády, ich 
technické riešenia a aj osudy ich posádok. Výstava tohto druhu po prvýkrát 
prezentuje nielen prácu historikov, ale aj prácu reštaurátorov a konzervátorov. 
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Neoddeliteľnou časťou výstavy je multimediálna prezentácia, ako výsledok 
práce múzejných digitalizátorov. 
Termín:   29. 8. – 15. 12. 2016 
Miesto:   výstavné priestory Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet návštevníkov: 15000 osôb 
 

• Forbiden Art – Zakázané umenie 
Putovná umelecká a dokumentárna výstava, ktorej realizácia a slávnostné 
otvorenie boli súčasťou projektu SHOA - dialóg o holokauste pri príležitosti 
75.výročia Židovského kódexu. Projekt sa uskutočnil pod záštitou veľvyslanca 
Štátu Izrael na Slovensku, J.E. Zvi Aviner- Vapniho a primátora mesta Banská 
Bystrica, Jána Nosku. 
Termín:   7. 9. – 30. 9. 2016 
Miesto:   Výstavná sieň Múzea SNP 
Organizátor:             Štátne múzeum Auschwitz- Birkev Oswienčime 
                                           Múzeum SNP 
Počet návštevníkov:    1800 osôb  
 

• Jozef Lomnický – Island 
Autorská fotografická výstava, venovaná prírodným krásam Islandu 
Organizátor:             Autor – Ing. Jozef Lomnický 
                                 Múzeum SNP Banská Bystrica 
Miesto:   Výstavná sieň Múzea SNP 
Termín                      8.10.- 4.11. 2016 
Počet návštevníkov:    1500 osôb  
   

• Ján Miškovič – Fotografia 
Autorská výstava známeho banskobystrického fotografa pri príležitosti jeho 
životného jubilea. Vystavovaná kolekcia bola zameraná na športovú fotografiu. 
Organizátor:             Autor – Ján Miškovič 
                                 SOS Banská Bystrica 
                                 Múzeum SNP Banská Bystrica 
Miesto:   Výstavné priestory Múzea SNP 
Termín:                     6.10.- 6.11.2016 
Počet návštevníkov:    2400 osôb 
 

• Víkend s fotografiou – festival dobrej fotografie 
Výstava umeleckých fotografií, ktorej súčasťou sú tvorivé fotenia a stretnutia 
s osobnosťami súčasnej fotografie. Tento ročník bol zameraný na klasickú 
fotografiu, prezentovanú prostredníctvom tvorby Alana Hyžu a Dušana Slivku 
Organizátor:   SOS Banská Bystrica 
    Múzeum SNP Banská Bystrica 
Miesto:   Výstavná sieň Múzea SNP 
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Termín:   8. 11. – 15. 12. 2016 
Počet návštevníkov:    1700 osôb 
        
Výstavy otvorené mimo priestorov Múzea SNP 

 
• Anna Franková – História a dnešok 

Reprízy výstavy v iných múzeách a na školách. 
 
Termín:   4. 4. – 22. 4. 2016 
Miesto:   Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen 
Počet návštevníkov: 355 osôb 
 
Termín:   25. 4. – 13. 5. 2016 
Miesto:   Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica 
Počet návštevníkov: 400 osôb 
 
Termín:   16. 5. – 30. 5. 2016 
Miesto:   Synagóga, Štúrova 11, Brezno 
Počet návštevníkov: 210 osôb 
 
Termín:   13.9. – 30. 9. 2016 
Miesto:                               Gymnázium Školská 26, Vráble 
Počet návštevníkov:           330 osôb 
 
Termín:   3.10. – 4. 11. 2016 
Miesto:                             Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce 
Počet návštevníkov:           515 osôb 
 
Termín:                             7. 11. 2016  - 9.12. 2016 
Miesto:                              Synagóga, Malá ul. 2 , Šurany 
Počet návštevníkov:          570 osôb 
Návštevnos ť spolu: 2 380 osôb 
 

• Slovenské národné povstanie 1944 
Putovná výstava je určená pre žiakov základných škôl a študentov stredných 
odborných škôl a gymnázií. Odborní zamestnanci Vzdelávacieho centra 
Múzea SNP spolu s pedagógmi konkrétnej školy pripravili študentov – lektorov 
tak, aby následne mohli sprevádzať výstavou svojich rovesníkov, spolužiakov. 
Táto metóda rovesníckeho sprevádzania je veľmi efektívna a vyhľadávaná 
nielen pedagógmi, ale aj samotnými študentmi, ktorí majú o slovenské 
národné dejiny a zvlášť obdobie Slovenského národného povstania veľký 
záujem.  
Usporiadateľ:            Vzdelávacie centrum Múzea SNP  
Termín:                              29.11.2016 
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Miesto                                ZŠ Spojová, Banská Bystrica 
          Škola:                            ZŠ Spojová, Banská Bystrica 

Počet lektorov:           12, 9. ročník 
 

• Slovenské národné povstanie 1944 a účasť Čechov 
Putovná výstava je určená pre študentov stredných odborných škôl a gymnázií 
v Českej republike. Odborní zamestnanci Vzdelávacieho centra Múzea SNP 
spolu s pedagógom školy pripravili študentov – lektorov tak, aby následne 
mohli sprevádzať výstavou svojich rovesníkov, spolužiakov. Táto metóda 
rovesníckeho sprevádzania je veľmi efektívna a vyhľadávaná nielen 
pedagógmi, ale aj samotnými študentmi, ktorí majú o slovenské národné 
dejiny a zvlášť obdobie Slovenského národného povstania veľký záujem. 
Výstava je o to zaujímavejšie, že obsahovo prepája slovenské i české dejiny. 
 
Usporiadateľ:          Vzdelávacie centrum Múzea SNP  
Termín:                     23.11.2016 
Miesto                    Gymnázium Kladno, Česká republika 

          Škola:              Gymnázium Kladno, Česká republika 
Počet lektorov:           8, 3.-4. ročník 

 
Výchovno-vzdelávacie a interaktívne podujatia a programy pre verejnosť 

 
• Program šitý na mieru 

Ide o cyklus prednášok spojený s premietaním filmov z archívu Múzea SNP 
a prehliadku stálej expozície. 
Termín:   február – máj 2016 
Miesto:   kinosála Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 298 osôb 

 
• Holokaust, riešenie židovskej otázky počas 2. svetovej vojny 

Prednáška je spojená s premietaním filmu „Poslovia nádeje“ od režiséra 
Dušana Hudeca. 
Termín:   február 2016 
Miesto:   kinosála Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 86 osôb 

 
• 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 výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Termín:   január – jún 2016 
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Miesto:   stála expozícia a areál Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 92 osôb 
 

• Kufor číslo... 
Vzdelávací program  pre žiakov 9. ročníka ZŠ  sa zameriava na problematiku 
riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. 
Termín:   január – november 2016 
Miesto:   zasadacia miestnosť a stála expozícia Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 328 osôb 

 
• SNP mojimi očami 

Vzdelávací program  pre žiakov 9. ročníka ZŠ reflektuje na problematiku 
Slovenského národného povstania. Obsahuje prepojenie objektívnej 
skutočnosti a historických faktov so subjektívnym vnímaním mladých ľudí 
týchto významných dejinných udalostí. 
Termín:   január – jún 2016 
Miesto:   zasadacia miestnosť a stála expozícia Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 584 osôb 
 

• Lidice pro 21. století 
Medzinárodná literárno-vedomostná súťaž, ktorej cieľom je prispieť 
k uchovaniu pamiatky na občanov  zavraždených nacistami v roku 1942 v obci 
Lidice a k prehlbovaniu znalostí najmladšej generácie o historických 
udalostiach, vzťahujúcich sa k druhej svetovej vojne a k nacistickým totalitným 
režimom 20. storočia. Múzeum SNP ako partner medzinárodnej súťaže má 
svoje zastúpenie v medzinárodnej porote a každoročne sa podieľa na 
hodnotení prác zapojených účastníkov z rôznych krajín Európy. 
Termín:   január – jún 2016 
Miesto:   Lidice 
Organizátor:   Památník Lidice 

Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 2500 osôb 

 
• Vzdelávacie programy pre seniorov – vedomostný kvíz „Páli Vám to?“ 

Program určený pre seniorov denných centier – Klub dôchodcov. Tematické 
okruhy z rôznych oblastí kúltúrno - spoločenského   i politického života 
preverujú pamäť a vedomostný prehľad účastníkov. 
Termín:   marec 2016 
Miesto:   zasadacia miestnosť Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 25 osôb 
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• Tvorivé dielne 

Tvorivé dielne určené pre všetky cieľové skupiny, ktoré dopĺňajú jednotlivé 
výstavy v priestoroch Múzea SNP, prípadne sú tematicky vyprofilované podľa 
potreby. Dominantnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ. 
Termín:   marec- december 2016 
Miesto:   zasadacia miestnosť Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 377 osôb 
 

• Deň detí v Múzeu SNP 
Interaktívne aktivity v podobe rôznych súťaží a hier, pripravené v spolupráci 
s Mestom Banská Bystrica. 
Termín:   3. 6. 2016 
Miesto:   areál Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
    Mesto Banská Bystrica 
Počet zúčastnených: 300 osôb 
 

• Sprievodca expozíciou Múzea SNP pre rodiny s deťmi 
Sprievodca expozíciou Múzea SNP pre rodiny s deťmi svojou hravou formou 
usmerňuje malých i veľkých návštevníkov v tom, ako sa v expozícii Múzea 
SNP majú správne pohybovať, ako môžu využívať jej interaktivitu, tvorivou 
formou v podobe rôznych úloh, ktoré zadajú rodičia svojim deťom, 
sprístupňuje aj obsahovo náročnejšie informácie o dôležitých udalostiach 
našich národný dejín. 
Termín:   21. 5. 2016 
Miesto:   stála expozícia Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
Počet zúčastnených: 900 osôb 
 

• Vedomostné súťaže – „Míľniky 2. svetovej vojny“ a „Vzdelanie je budúcnosť“ 
Vedomostné súťaže určené pre žiakov 2. stupňa základných škôl sa 
zameriavajú na tematický okruh Druhej svetovej vojny a Slovenského 
národného povstania. Interaktívnou formou mapujú úroveň vedomostí žiakov 
9. ročníka, ale i žiakov nižších tried.  
Termín:   apríl – jún 2016 
Miesto:   zasadacia miestnosť Múzea SNP 
Organizátor:   Múzeum SNP 
    OblV SZPB Banská Bystrica 
    FPaMV UMB Banská Bystrica 
Počet zúčastnených: 200 osôb 
 

• Odborná prax 
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Odborné vedenie študentov vysokých škôl počas praxe, ktorí sa aktívne 
podieľali na tvorbe vzdelávacích činností pre seniorov. 
Termín:   14. 3. – 24. 3. 2016 
Miesto:   Múzeum SNP 
Organizátor:   Vzdelávacie centrum Múzea SNP 
Počet praktikantov:  2 osoby 

 
 

 
• Cesty k oslodeniu 

4. ročník vedomostného kvízu pre žiakov ZŠ s cieľom prehĺbenia záujmu 
a poznatkov u žiakov 2. stupňa ZŠ v okrese Stropkov a Svidník. Súčasťou 
bude  prehliadka expozície  Tokajícka tragédia a ukážka ťažkých zbraní.  
Usporiadatelia:          Obec Tokajík, Múzeum SNP 
Miesto:                      Kultúrny dom Tokajík 
Dátum:                      október 2016 
Počet zúčastnených: 250 osôb 
 

• Učíme sa v múzeu 
Od začiatku školského roka 2016/2017 Vzdelávacie centrum Múzea SNP 
spustilo pilotný program vzdelávania v predmete Regionálne dejiny. 
Vyučovanie realizujeme pre žiakov ôsmeho ročníka ZŠ ako doplnkový 
predmet, ktorý má rozšíriť ich vedomosti        z vybraných problémov dejín 20. 
storočia, aplikovaných najmä na mesto Banská Bystrica a priľahlý región. 
Výučbu sa snažíme kombinovať so zážitkovým učením, prácou v expozícii a 
interaktívnymi činnosťami. Okrem získania prehľadu o dejinách regiónu, v 
ktorom žijeme, je výučba zameraná aj na posilnenie a podporu výchovy         k 
tolerancii, potrebnej najmä medzi mladými ľuďmi. 
Usporiadateľ:                   Vzdelávacie centrum Múzea SNP  
Termín:                          školský rok 2016/2017 
Miesto                             Expozícia Múzea SNP  
                                         Vzdelávacie centrum Múzea SNP 
                                         Areál Múzea SNP 
Škola:                          ZŠ Slobodného slovenského vysielača 
Počet:                           3 triedy, 8. ročník, 69 žiakov 
 
 

• Edukačné projekty 
 
Tiene holokaustu  
Projekt zameraný na problematiku holokaustu, prezentovaný v podobe 
vytvorenia odbornej učebne pre žiakov základnej školy. Súčasťou projektu je 
tvorba metodických pomôcok, ako napríklad  interaktívna nástenná mapa 
alebo informačné banery s pracovnými listami. 
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Usporiadateľ:       ZŠ Námestie mládeže, Zvolen                      
Spoluusporiadateľ:       Vzdelávacie centrum Múzea SNP 
Termín:                        december 2016 
Miesto                          ZŠ Námestie mládeže, Zvolen 

 
Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

• Hudobné koncerty pre mládež 
Tematické hudobné koncerty určené žiakom základných škôl a študentom 
stredných škôl a gymnázií. 
Termín:   13. 4. 2016 
Miesto:   kinosála Múzea SNP 
Organizátori:   Múzeum SNP 
    Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica 
Počet zúčastnených: 250 osôb. 

 
• Hudobný koncert pre Tokajík 

Každoročné kultúrne podujatie pri príležitosti spomienkového stretnutia 
tokajíckej tragédie v Tokajíku. 
Termín:   18. 11. 2016 
Miesto:   Dom kultúry Tokajík 
Organizátori:   Múzeum SNP 
    Obecný úrad Tokajík 
Počet zúčastnených: 500 osôb. 

 
• Cesty za poznaním minulosti  

8. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže pri príležitosti 72. výročia 
SNP. 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. Súťaž bude jednokolová.  
Usporiadatelia:  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

Múzeum SNP Banská Bystrica 
Hlavní partneri:  OblV SZPB na Slovensku 

     KŠÚ a Metodické centrá SR 
Dátum:   január – jún 2016 
V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie.  Žiaci 
využili úvahu, rozprávanie, opis, interview. Vo výtvarnej súťaži bola využitá 
kresba, maľba, fotografia, či kombinovaná technika.  
Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 396 prác, ktoré obsahovali prozaické 
diela aj poéziu. Do výtvarnej časti súťaže bolo zaslaných 1197 prác. Práce 
prišli z územia celého Slovenska. 
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Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch od 24. a 25. 5. 2016 odbornou 
literárnou porotou a odbornou výtvarnou porotou, ktorá pozostávala 
z pedagógov a odborných členov poroty, ktorých poskytli organizátori súťaže.  
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Múzeu SNP 9. 6. 2016. 
 

• Noc múzeí 2016 
Medzinárodné podujatie, v rámci ktorého sme  pre návštevníkov múzea 
pripravili nočné vstupy do stálej expozície a skanzenu múzea oživené 
rozprávaním o konkrétnych osudoch  ľudí z obdobia SNP a 2.svetovej vojny, 
interaktívny program pre rodiny s deťmi a výstavu z činnosti Digitalizačného 
centra M SNP s konkrétnymi ukážkami niektorých technológií reštaurovania 
exponátov a následného digitálneho spracovania. 

 
Usporiadateľ:          Múzeum SNP 
Miesto:                    stála expozícia a skanzen M SNP 
Dátum:                    máj 2016 
Počet návštevníkov: 860 osôb 
 

• Stretnutie generácií – Kalište 2016 
11. ročník pietnej spomienky na vypálené obce a obete fašistických represálií 
po potlačení SNP,ktoré sa konalo pod záštitou predsedu vlády SR Roberta 
Fica. Súčasťou  podujatia je každoročne prehliadka expozícií v dvoch 
zachovalých pôvodných domoch a bohatý kultúrny program 
Organizátori:    OV SZPB Banská bystrica 

                                    Múzeum SNP 
Program:           10:30 – 17:00 h 

                           Ekumenická pobožnosť 
                           Pietna spomienka 
                           Položenie vencov 
                           Hymna SR 
                           Príhovory a pozdravy hostí 
                           Kultúrny program 
                           Turistické pochody: Donovaly – Kalište 
                                                Špania Dolina – Kalište 
                                             Lučatín – Hiadeľ - Kalište  

Návštevnosť:    2500 osôb 
 
• Leto v múzeu – denný tábor pre deti vo veku 6 – 12 rokov 

Denný letný tábor viedol odborný tím múzejných pedagógov, ktorí pripravili pre 
deti týždeň plný zábavy, hier, ale i vzdelávania, tvorivých dielní a objavovania 
predmetov       v múzeu. V závere týždňa každé dieťa dostalo diplom Malý 
múzejník. 
Usporiadateľ:              Vzdelávacie centrum Múzea SNP  
Termín:                             22.8.2016 – 26.8. 2016 
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Miesto                             Expozícia Múzea SNP  
                                        Vzdelávacie centrum Múzea SNP 
                                        Areál Múzea SNP 
Počet:                               23 detí 

 
• Celoštátne oslavy 72. výročia SNP 

Celoštátne oslavy sa konali pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade 
Európskej únii. Hlavný prejav predniesol Prezident SR Andrej Kiska 
a predseda vlády SR Róbert Fico. Podujatia sa zúčastnili veľvyslanci zo 40 
krajín sveta. V predvečer osláv 28. 8. 2016 na koncerte Štátnej opery Banská 
Bystrica boli udelené 2 ceny Múzea SNP a to režisérovi Dušanovi Hudecovi 
a Múzeu Veľkej vlasteneckej vojny v Moskve. 
Organizátor:   Múzeum SNP Banská Bystrica 
Miesto:   areál Múzea SNP 
Dátum:                       28. 8. – 29. 8. 2016 

     Návštevnosť:             5500 osôb 
 

• Komponovaný multižánrový projekt SHOA – dialóg o holokauste 
Projekt bol realizovaný pri príležitosti  75.výročia Židovského kódexu. Na jeho 
základe boli na Slovensku obmedzené ľudské a občianske práva Židov a viac 
ako 80 tisíc obyvateľov židovského pôvodu bolo odvlečených do 
koncentračných táborov. Súčasťou celého projektu bola aj medzinárodná 
konferencia na danú tému, ktorá sa konala u nás 7.9.-9.9.2016. Projekt sa 
uskutočnil pod záštitou veľvyslanca Štátu Izrael na Slovensku, J.E. Zvi Aviner- 
Vapniho a primátora mesta Banská Bystrica, Jána Nosku. Súčasťou programu 
bolo aj sprístupnenie dokumentárnej výstavy v skanzene M SNP pod názvom 
tetovanie na duši 70.000 a spomienkový koncert. 
Usporiadatelia:  cult-E Európska kultúra o.z. 

     Múzeum SNP Banská Bystrica 
Hlavní partneri:  Technická univerzita Zvolen 

     Klemo 
                                  ŽNO Banská Bystrica 

Miesto:   areál Múzea SNP 
    Dátum:                       5.9. – 9.9.2016 
     Návštevnosť:             3000 osôb 

            
Akreditované vzdelávanie 

 
• Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách 

Akreditované vzdelávanie pedagógov. Tematické okruhy:  
Etnické čistky a genocídy vo svete 
Holokaust ako historický a morálny problém 
Riešenie židovskej otázky v Európe 
Deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska 
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Perzekúcie Rómov na Slovensku 
Obete holokaustu a ich osudy 
Osoby, ktoré negatívnej ovplyvnili životy iných 
Súčasné prejavy rasizmu, neonacizmu a xenofóbie 

Termín:   január – apríl 2016 (dokončenie kurzu z roku 2015) 
Záver vzdelávania:  23. 4. 2016 
Miesto:   Vzdelávacie centrum Múzea SNP 
Počet zúčastnených: 7 osôb 
 

• Odboj a SNP v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku 
Akreditovaný vzdelávací program pre učiteľov dejepisu. Tematické okruhy: 

Slovensko a 2. svetová vojna 
Prvá etapa antifašistického boja na Slovensku v rokoch 1939 – 1941 
Politické, vojenské a hospodárske prípravy celonárodného ozbrojeného 
povstania 
Slovenské národné povstanie 
Život na povstaleckom území a medzinárodná solidarita 
Ústup do hôr a partizánska vojna v zime 1944/45 
Nacistický teror a represálie na Slovensku 
Oslobodenie Slovenska v rokoch 1944 – 1945 
Obraz SNP v učebniciach dejepisu 

Termín:   február – jún 2016 
Záver vzdelávania:  25. 6. 2016 
Miesto:   Vzdelávacie centrum Múzea SNP 

                                                     
− Zabezpečenie marketingu, propagácie múzea a jeho aktivít: 

 
− Cesty za poznaním minulosti - príprava propagácie súťaže (apríl – máj 

2016) 
− Noc múzeí 2016 - nočné vstupy - výroba grafiky a organizačné 

zabezpečenie – návštevnosť 860 
− Stretnutie generácií na Kališti - 11. ročník – organizačné zabezpečenie   
− Oslavy 72. výročia SNP – (protokolárne záležitosti, organizačné 

zabezpečenie, kultúrny program, propagácia a PR, sprievodné 
podujatia) – návštevnosť 5 500 

− Múzeum SNP – doplnenie mobilnej aplikácie  
− Tetovanie na duši – výroba komponovaného programu k 75. Výročiu 

prijatia Židovského kódexu na Slovensku   
− Tvár Múzea SNP – realizácia mediálnej kampane Lujzy Strakovej   
− koncert pre Tokajík - zabezpečenie podujatia (výber účinkujúcich na 

kultúrnom programe, dohodnutie podmienok, vypracovanie zmlúv) 
− zabezpečenie výstavy Anna Franková – História a dnešok  
− podávanie žiadostí o ISBN pre publikácie Múzea SNP 
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− lektorovanie v stálej expozícii Múzea SNP v slovenskom, anglickom 
a nemeckom jazyku 

− pomoc pri organizovaní vernisáží výstav a podujatí Múzea SNP 
(rozposielanie pozvánok  pre hostí, médiá a pod.) 

− príprava a realizácia výstav Múzea SNP -  Tank lt-38   
− mediálna podpora všetkých výstav v Múzeu SNP 
− aktualizovanie webovej stránky www.muzeumsnp.sk  
− udržiavanie spolupráce s hlavnými a mediálnymi partnermi Múzea SNP 
− grafické spracovanie propagačných materiálov, pozvánok, plagátov, 

inzercie pre rôzne  podujatia, spracovanie propagačných materiálov 
vzdelávacích programov 

− odborná koordinácia  tvorivých dielní pre 1. stupeň ZŠ 
− príprava a organizovanie vyhodnotení projektov (Oslavy 72. výročia 

SNP, Tetovanie na duši, Tvár Múzea SNP, Noc múzeí) 
− Večer v múzeu (september – december 2016), organizačné 

zabezpečenie a propagácia podujatia  - diskusného fóra na pôde 
Múzea SNP 

− 1946 – rok po vojne. Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových 
retribučných procesoch v štátoch Európy – organizačné zabezpečenie 
medzinárodnej konferencie. 

− Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí – organizačné 
zabezpečenie konferencie. 

 
− Prieskum spokojnosti 

  
− Priebežné sledovanie dotazníkov v stálej expozícii Múzea SNP 

v slovenčine, angličtine a nemčine, ich následné vyhodnocovanie 
a odstraňovanie nedostatkov  

 
− Systém manažérstva kvality 

 
− vypracovanie cieľov kvality a politiky kvality pre rok 2016 
− 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 2016 
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Výdavky na projekt
v členení pod ľa

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * **
a 1 2 3 4 5 6 7 8

610 - Mzdy, platy, služobné 400 620 848 283 362 120 735 751 38 500 0 131F 112 533
         príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok 139 740 305 789 125 540 264 597 14 200 0 131F 41 192
         do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služy 532 012 1 444 586 532 012 1 157 872 0 34 871 131F 251 342

0 0 11H 500
630  Tovary a služby spolu: 1 444 586
640 - Bežné transfery spolu: 0 7 445 0 5 482 0 0 131F 1 963
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu 1 072 372 2 606 103 1 019 67 2 2 163 702 52 700 34 871 131F 407 530
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu: 0 143 655 0 7 200 48 673 131E 45 782

0 0 131F 42 000
720 - Kapitálové transfery spolu: 0 0 0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu 0 143 655 0 7 200 0 48 673 87 782

600 + 700 SPOLU 1 072 372 2 749 758 1 019 672 2 170 902 52 700 83 544
131E+131F+
11H 495 312

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE
celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z  iných zdrojov

(v eurách)

 
 
 
b) Vedecko-výskumná činnos ť v roku 2016: 
 

Vedecko-výskumná činnosť tvorila jednu zo základných aktivít Múzea SNP aj 
v sledovanom období. Odborní pracovníci múzea rozpracovali a riešili 22 
vedecko-výskumných 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 75. vypuknutia Veľkej vlasteneckej vojny 
1941 – 1945 a   v Múzeu SNP na konferencii Slovensko v roku 1946 . 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: 

 
• Názov úlohy:  Výzbroj slovenskej a povstaleckej armády ( monografia) 

                                           1939 - 1945 
                                           Pobočné chladné zbrane slovenskej armády ( štúdia) 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD.  
 
 

• Názov úlohy:  Dopravná technika slovenskej a povstaleckej armády   
                                           1939 - 1945 
    Motocykle slovenskej armády ( štúdia) 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD.  
 
 

• Názov úlohy:  Slovenská útočná vozba v marcových bojoch 1939 
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Zodpovedný riešiteľ: PhDr.  Marian Uhrin, PhD. 

- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii Malá vojna 1939 
v Spišskej Novej Vsi 

- Zborník ÚPN, 2016 
 

• Názov úlohy:  Z našich zbierok: Samopal PPŠ-41 
 

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

 
• Názov úlohy:  Z našich zbierok: Lietadlo Lisunov Li-2 

 
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD. 

- vypracovaná štúdia bola prezentovaná v časopise Vojnová kronika  
 

 
 

• Názov úlohy:  Kontroverzní SNP 1944 
                                           Múzeum SNP 
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD. 
        - vypracovaná štúdia bola prezentovaná v časopise Válka revue Speciál, 2016 
 
 

• Názov úlohy:  Kontroverzní SNP 1944 
                                           Povstalecké tanky 
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD. 
        -  vypracovaná štúdia bola prezentovaná v časopise Válka revue Speciál, 2016 
 
 

• Názov úlohy:  Európa v roku 1946 
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marek Syrný, PhD.  
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii  Slovensko a Európa 

v roku 1946, apríl 2016 
 
 

• Názov úlohy:  Jozef Lettrich v exile    
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marek Syrný, PhD. 
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- vypracovaná štúdia je pripravená pre zborník o J. Lettrichivi , marec  2016 
 
 

• Názov úlohy:            Slovenskí komunisti v prvých rokoch vojny  
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marek Syrný, PhD. 
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii k 75. výročiu začatiu 

Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 v Moskve, jún 2016 
 
 

• Názov úlohy:   Dobová tlač v období procesu s Dr. Jozefom Tisom
  
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Viera Kováčová 

- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii v Múzeu SNP 
Slovensko a Európa v roku 1946, apríl 2016 

 
 
• Názov úlohy:   2. čs.paradesantná brigáda v ZSSR 

 
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Viera Kováčová 

- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii k 75. výročiu začatiu 
Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 v Moskve, jún 2016 

 
 

• Názov úlohy:   Slovenskí vojnoví zajatci a internovaní v priebehu 
     Veľkej vlasteneckej vojny 1941-1945 
       

 Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Stanislav Mičev. PhD.  
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii k 75. výročiu začatiu 

Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 v Moskve, jún 2016 
 

 
• Názov úlohy:   Národohospodár Peter Zaťko 

                                                     
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Stanislav Mičev, PhD. 

- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii k 75. výročiu začatiu 
Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 v Moskve, jún 2016 

 
 

• Názov úlohy:                           Príbeh tanku 313 
 

Zodpovedný riešiteľ:                     PhDr. Marian Uhrin, PhD. 
 - scenár výstavy v Múzeu SNP, august 2016 
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• Názov úlohy:        Retribučné súdnictvo na Slovensku v porovnaní s inými  
                                   európskymi krajinami 
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Stanislav Mičev, PhD. 
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii v Moskve, november  

2016 
 
 

• Názov úlohy:       Súdny proces s dr. Jozefom Tisom 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Viera Kováčová 
- vypracovaná štúdia bola prezentovaná na konferencii v Moskve, november 

2016 
 
• Názov úlohy:      Vznik, formovanie a činnosť 2. čs. paradesantnej brigády v  

                                  ZSSR 
 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová, Mgr. Tatiana Babušíková 
- scenár výstavy na oslavy 72. výročia SNP v Brezne, august 2016 

 
 

• Názov úlohy:       Tetovanie na duši , 70 000 
 

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Stanislav Mičev, PhD., Mgr. Viera Kováčová 
- scenár výstavy k 75. výročiu prijatia tvz. Židovského kódexu, 
      areál Múzea SNP, september 2016 
 
 
• Názov úlohy:    Slovenské národné povstanie 
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marek Syrný, PhD. 
 - článok pre časopis Pontes, august 2016 

 
 

• Názov úlohy:   Slovensko v povojnovej Európe 
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr.Marek Syrný, PhD. 
- štúdia prezentovaná na konferencii  - Odvlečení Slováci v ZSSR, Košice,  
      august 2016 
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• Názov úlohy:  Slovensko/Slováci a vojna proti Poľsku 
 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr.Marek Syrný, PhD. 
 - štúdia prezentovaná na konferencii v Debline, november 2016 
 

Konferencie: 
 

• Názov konferencie:   Slovensko a Európa v roku 1946  
 

Zodpovedný:       PhDr. Marek Syrný, PhD. 
 Termín konania:        27.-28.4. 2016 

Miesto konania:            Vzdelávacie centrum Múzea SNP 
 

• Názov konferencie:          Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových 
                                             retribučných procesoch v štátoch Európy 

Zodpovedný:                        Mgr. Michaela Bučeková 
Termín konania:                  7.-8. 9. 2016 
Miesto konania:                   Vzdelávacie centrum Múzea SNP 

 
• Názov konferencie:         Digitálne múzeum 

 
Zodpovedný:                     Mgr. Martin Pražienka 
Termín konania:               25.-26.10. 2016 
Miesto konania:                Kinosála Múzea SNP 

 
                           
     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. 

 
• Titul:    Partizáni Sečanského 

     História partizánskej brigády kpt. Jána Nálepku 
Autor:    PhDr. Pavel Vimmer, CSc. 
Druh:    monografia 
 

• Titul:    Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku
    v r. 1938 – 1945 

Autor:    Eduard Nižňanský   
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           Ďalšie tituly uvedené v kontrakte - Slovensko v roku 1945, Oslobodenie 
Slovenska 0944-1945 a Americké letectvo nad Slovenskom II. diel sú pripravené do 
tlače a budú vytlačené v 1. polroku 2017 z dôvodu nedodania prekladov externým 
prekladateľom. Tituly Britské dokumenty o SNP a Židia v boji a odboji neboli autormi 
dodané z dôvodu nadmerného pracovného zaťaženia a zlého zdravotného stavu 
autorov. 
 

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.  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  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. 

 
Cieľom tejto spolupráce bolo organizovanie spoločných podujatí. 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 Moskve.  Konferencia v Joškar Ole – zasadnutie slovensko-ruskej komisie 
historikov, september 2016,  konferencia v Moskve pri príležitosti 70. výročia 
začatia Norimberského procesu, november 2016, konferencia v Debline. 
 
 

Výdavky na projekt
v členení pod ľa

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * **
a 1 2 3 4 5 6 7 8

610 - Mzdy, platy, služobné 62 982 70 284 62 982 70 284 0 0 131F 0
         príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok 22 018 27 190 22 018 27 190 0 0 131F 0
         do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služy 20 000 36 018 20 000 35 955 0 63 131F 0

630  Tovary a služby spolu:
640 - Bežné transfery spolu: 0 0 0 0 0 131F 0
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu 105 000 133 493 105 000 133 4 30 0 63 131F 0
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu: 0 0 0 0 0 131E 0

720 - Kapitálové transfery spolu: 0 0 0 0 0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu 0 0 0 0 0 0 0
600 + 700 SPOLU 105 000 133 493 105 000 133 430 0 63 131E +131F 0

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE
celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z  iných zdrojov

(v eurách)
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c) Výkon odborných knižni čných činností a archívnych činností v roku 2016: 
 

Odborné knižničné činnosti 
 
Knižnica  aj v roku 2016  vykonávala systematický prieskum knižného trhu 
a knižnej ponuky odborných inštitúcií, a to za účelom získania kvalitnej 
odbornej literatúry, ktorej predmetom obsahu boli odborné činnosti múzea 
alebo historické udalosti rokov 1939 až 1945 na Slovensku, ako aj v celej 
Európe a Ázii. 
Do fondu múzejnej knižnice sa podarilo získať 212 knižných titulov, odbornej 
a odborno-popularizačnej literatúry, ktorá bola získaná formou daru (125 kn. j), 
prevodu (24 kn. j.), a kúpy (63 kn. J.). Na kúpu kníh múzeum vynaložilo 
1.286,22 EUR. Nové získané prírastky boli spracované do autorského, 
názvového a tematického katalógu. 
Knižnica odoberala 12 titulov novín, odborných časopisov. Z toho 2 
zahraničné periodiká. V predmetnom roku poskytla knižnica 173 absenčných 
výpožičiek (kníh a 7 DVD nosičov), a tiež 153 prezenčných výpožičiek. Počet 
používateľov knižnice bol 73 osôb a služby využilo 11 bádateľov. 
Počas hodnoteného obdobia knižnica spracovala v systéme BACH – knižnica 
152 kn. j..  
V roku 2016 bola knižnica presťahovaná do nových  účelných priestorov 
vrátane depozitára a zároveň bol vypracovaný nový úložný systém 
knižničných jednotiek. Knižnica má k dispozícii študovňu pre návštevníkov 
knižnice.  
V roku 2016 knižnica splnila ciele, ktoré pre jej činnosti boli stanovené v Pláne 
hlavných úloh Múzea SNP a v kontrakte na rok 2016. 

 
Odborné archívne činnosti   
 
Archív Múzea SNP v prvej polovici roka pokračoval v plnení základných úloh 
vyplývajúcich z legislatívy a Plánu hlavných úloh Múzea SNP na rok 2016.   
Riešil úlohy v oblasti správy a ochrany archívnych historických zbierok 
a fondov a tiež  archívnych dokumentov vzniknutých činnosťou múzea.  
Archív v predmetnom roku nadobudol 120 a .j. historických dokumentov,  a to 
formou kúpy 106 a. j.  a formou daru 14 a. j., ktoré boli následne evidované do 
prírastkovej knihy.   
V rámci ochrany dokumentov pokračoval v kontrole stavu zbierky písomností  
Slovenská republika 1939 - 1945 a vyčlenil dokumenty, ktoré potrebovali 
ošetrenie konzervovaním.  V prvom polroku 2016 bolo  konzervovaných 9 
dokumentov tejto zbierky, 64 plagátov a letákov z obdobia Slovenskej 
republiky, ktoré boli aj digitalizované. .   
Počas roka archív  pripravil obrazové záznamy – negatívy (fyzická kontrola 
a kontrola sprievodnej dokumentácie - popisu záznamu) na vytvorenie 
digitálnej kópie za účelom ochrany originálu.  Skontrolovaných 
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a digitalizovaných bolo 1000 a. j. negatívov a to získaných v rokoch  1973, 
1974.  
Archív počas polroka  pripravoval písomnosti z činnosti úseku archív na 
vyradenie do registratúrneho strediska a to z hodnotou „A“  (5 arch. škatúľ).  
V sledovanom období pripravil historický materiál pre výstavy, projekty 
a publikačnú činnosť odborných pracovníkov. 
Bol vypracovaný menný register autorov k zbierke memoárov z bývalého 
Ústavu dejín KSS.  
Archív zabezpečoval poskytovanie bádateľských, informačných 
a poradenských služby z oblasti histórie, činnosti múzea, registratúry  
a archívnictva, a to pre 205 návštev, (63 bádateľských listov), 2 výpožičné 
reverzy,  3010 a. j. prezenčných výpožičiek archívnych dokumentov. 
Pracovníci archívu popri základných činnostiach pokračovali v príprave 
zbierok a fondov  na sťahovanie do nových  priestorov depozitára a v druhom 
polroku začali so samotným sťahovaním. Do 20. Decembra 2016 bola 
presťahovaná polovica historických dokumentov a polovica dokumentov 
z činnosti Múzea SNP. Dokumenty sú následne ukladané do úložných 
systémov. 
Napriek zložitej situácie v archíve týkajúcej sa počtu pracovníkov ( ročná 
absencia dvoch pracovníčok, a to z dôvodu nemoci a rodičovskej dovolenky, 
v októbri bola do archívu prijatá absolventka archívnictva) sa podarilo 
plánované úlohy a ciele na rok 2016 splniť.  
 
 

Výdavky na projekt
v členení pod ľa

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * **
a 1 2 3 4 5 6 7 8

610 - Mzdy, platy, služobné 38 892 52 807 38 892 52 807 0 0 131F 0
         príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok 13 597 20 133 13 597 20 133 0 131F
         do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služy 7 000 21 037 7 000 4 371 0 0 131F 16 666

630  Tovary a služby spolu: 21 037
640 - Bežné transfery spolu: 0 0 2 411 0 131F
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu 59 489 93 977 59 489 79 722 0 0 131F 16 666
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu: 0 0 0

720 - Kapitálové transfery spolu: 0 0 0
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu 0 0 0 0 0 0 0
600 + 700 SPOLU 59 489 96 386 59 489 79 722 0 0 131F 16 666

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE
celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z  iných zdrojov

(v eurách)
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d) Sprístup ňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctv om 
kultúrnych poukazov. 

 
V roku 2016 Múzeum SNP prijalo od návštevníkov 4819 kultúrnych poukazov 
v celkovej hodnote 4819,– €. 

 
 

                           

3. Čerpanie nákladov  pod ľa zákaziek  za rok 2016  v rámci  
Kontraktu na rok 2016 

 
3.2 Čerpanie nákladov  pod ľa zákaziek  k 31. 12. 2016   v rámci Kontraktu na r ok 

2016                                                                                               

                                                                                                

 

           v Eur       tabuľka č.1 

 
Zákazky/Činnosti 

podľa kontraktu na 
rok 2016 

 
Plánované  náklady  

priame  
rok  2016 

 
Skutočné  náklady 

priame  
k 31.12.2016 

 
% nákladov 

voči celkovým 
skutočným 
nákladom 

1. 2. 3. 4. 
 
 Výkon základných 
odborných činností 

 
 

1 072 372 

 
 

2 749 758 

 
 

92,28 

   
Vedecko-výskumná 
činnosť 

 
 
               105 000 

 
 

   133 493 

 
 

4,48 

 
Výkon odborných 
knižničných činností 
a archívnych činností 

 
 

   59 489 

 
 

    96 387 

 
 

3,24 

 
    Celkové  náklady  

 
1 236 861 

 
2 979 638 

 
240,90 

 
 

Náklady na  jednotlivé činnosti   Múzea SNP boli na rok 2016  plánované  

a rozpísané v rámci  uzatvoreného  Kontraktu na rok 2016  č. MK – 1895/2015/-

340/16485  vo výške 1 236 861 EUR,  z toho zo štátneho rozpočtu vo výške ( zdroj 

111)  1 184 161  EUR a z vlastných zdrojov (46)  vo výške 52 700 EUR.  
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Rozpis bežného transferu zo štátneho rozpočtu  na rok 2016 bol oproti  

minulému roku 2015  na kategórii „600“ bežné výdavky vyšší  o 87 300  EUR, z toho  

 vyšší  na prevádzku M SNP  kategórie „630“ o 128 595  EUR, ale nižší na mzdy 

„610“ o 27 095 EUR a odvody „620“ nižší o 14 200 EUR.  

Úpravou   rozpočtu bol bežný transfer (ďalej len BT) pre rok 2016   zvýšený na 

udržateľnosť projektu „Digitálne múzeum“ o 1 554 397 EUR, prioritné projekty 

o 50 000 EUR, zvýšenie na  zákonnú valorizáciu mzdových taríf zamestnancov 

a s tým súvisiacich odvodov o 27 860 EUR , zvýšenie výdavkov  na kultúrne poukazy  

o 4 819 EUR a na dovybavenie vzdelávacieho centra  o 10 000 EUR, zníženie 

výdavkov o 130 505 EUR prijaté prostriedky z EÚfondov ako refundácie výdavkov na 

projekt Digitálne múzeum.  

Upravený rozpo čet pre rok 2016 po premietnutí rozpočtových opatrení bol vo 

výške: 2 831 238 EUR, z toho kategória „600“ vo výške 2 824 038 EUR, kategória 

„700“ vo výške 7 200 EUR. 

  

Čerpanie vykázané v tabuľke č. 1 nezahŕňa čerpanie prostriedkov zo zdrojov   

EÚ (13S1- 13S3) na projekt Digitálne múzeum 0A90 606   a na projekt Harmonizácia  

IT  0A90 609.    

Čerpanie spolu za  zákazky vykazuje organizácia    vo výške 2 979 638 EUR, 

v ktorom je premietnutý disponibilný objem finančných prostriedkov BT a KT  

zvýšený  rozpo čtovými opatreniami v priebehu roka 2016, ako aj čerpanie 

nákladov z nedo čerpaných zdrojov z minulých  rokov, čo skresľuje percento 

čerpania, t.j.čerpanie vykazuje organizácia  240,90 % voči schválenému  rozpočtu  

teda bez premietnutia rozpočtových opatrení a minuloročných nedočerpaných 

zdrojov.  

 

Podľa zdrojov krytia bolo čerpanie zo štátneho rozpočtu (111)  vo výške 2 384 

053 EUR,  z vlastných zdrojov (46)  vo výške 83 607  EUR, z nedočerpaných zdrojov 

roku 2014 (131E) 45 782 EUR, z nedočerpaných zdrojov  roku 2015 (131F) 465 696  

EUR, z iných zdrojov (11H) vo výške 500 EUR.  

 

Podrobné čerpanie nákladov podľa jednotlivých ekonomických kategórií 

(610,620,630,640,700) za každú činnosť samostatne a zdrojov krytia, sú uvedené 
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v tabuľkách 6, 6a až 6c, ktoré tvoria prílohu „Správy o činnosti  a hospodárení za rok 

2016“. 

Najvyššie  náklady  k 31.12. 2016  v rámci činností organizácie  vykazuje M 

SNP za činnosť „Výkon základných odborných činností“ vo výške 2 749 758 

EUR, čo je 92,28 % z celkových skutočných nákladov. Vysoké náklady  zákazky 

ovplyvňujú nielen  náklady  na mzdy, odvody na  poistné, ďalej  investície, samotnú 

prevádzku a chod organizácie  ale hlavne v rámci činnosti sú vykázané náklady na 

udržateľnosť projektu Digitálne múzeum. Len samotné náklady za rok  na 

udržateľnosť DM organizácia vykázala vo výške 1 351 389 833,98 EUR. 

 Mzdové náklady v rámci zákazky vykázala organizácia  vo výške 848 283   

EUR, náklady na odvody do poisťovní  v celkovej výške  305 789 EUR, spolu 

personálne náklady vo výške  1 154 072 EUR predstavujú 41,97 % podiel z 

 celkových nákladov zákazky (2 749 758 EUR).  Kapitálové výdavky vo výške 143 

655 EUR predstavujú 5,2 % z celkového čerpania zákazky „Výkon základných 

odborných činností“.    

V rámci nákladov tejto zákazky boli hradené  ďalej všetky prevádzkové 

náklady spojené so správou  objektov štátu v správe M SNP (prevádzkové náklady 

na samotnú budovu a priľahlé okolie Múzea SNP, ako aj  oprava a výmena 

zničených okien v Čižmárskej  bašte, údržba budovy Vzdelávacieho  centra, údržba 

a bežné opravy NKP Kalište a objektu Kalište, Kultúrnej  pamiatky Nemecká, 

expozície v Osvienčime, v Tokajíku, prevádzkové náklady Digitalizačného centra za 

prenajímané priestory.  

 Všetky náklady na tejto zákazke tvoria priame náklady. Správa a prevádzka 

zahŕňa mzdy všetkých zamestnancov, t.j., aj  zamestnancov ktorí vykonávajú nielen  

činnosť v rámci hlavného výkonu základných odborných činností ale aj zamestnanci  

úseku ekonomicko-prevádzkových činností, úseku GR, úseku marketingu, 

propagácie a IT, Vzdelávacieho  centra a   zamestnanci Digitalizačného centra, spolu 

73  zamestnancov,  z toho 36  zamestnancov Digitálneho centra.  

 

Druhou finančne čerpanou  činnosťou k  31. 12. 2016   bola   „Vedecko-

výskumná činnos ť“. 

 Na vedecko-výskumnú činnosť obdržala organizácia výdavky členené na 

funkčnej klasifikácii 0850 vo výške 105 000 EUR. Skutočné náklady  na zákazku 

Vedecko-výskumná činnosť organizácia vykázala vo výške 133 493  EUR, čo je 
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v absolútnom vyjadrení percentuálne 4,49 % k celkovým čerpaným nákladom, z toho 

vykázané na funkčnej klasifikácii 0850 vo výške 100% uvoľnených prostriedkov , t.j. 

105 000 EUR a 28 493 EUR vykázané na funkčnej klasifikácii 0820. 

 Náklady ovplyvnili  hlavne náklady na vedecko-výskumnú činnosť spojenú 

s vydaním zborníkov, publikácií, a odbornej literatúry.  Samotnú vedecko-výskumnú 

činnosť  zabezpečujú personálne  5  zamestnanci.  

 

 

V rámci činnosti „Výkon odborných knižni čných a archívnych činností“   

vykázala organizácia k 31. 12. 2016 náklady   vo  výške 96 387  EUR, t.j. 3,24 % 

k celkovým nákladom.  

Archívnu a knižničnú činnosť realizujú 4  zamestnanci archívu a knižnice.  

 

 
 

 

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

4.1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovate ľov organizácie  

za rok 2016 

 

4. 1. 1.  Rozpočtové opatrenia 

Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu boli listom č. MK  

-626/2016-340/334 zo dňa 11. januára 2016  stanovené pre Múzeum SNP Banská 

Bystrica na rok 2016 záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na bežné výdavky 

prvok 08S 0106 – Múzeá a galérie      

spolu  vo výške :                                                                               1 184 161,00 EUR 

z toho:  mzdy, platy, služobné  príjmy a ostatné osobné vyrovnania  vo výške  

463 994,00 EUR. 

Listom  Ministerstva kultúry SR č. MK-687/2016-340/618 zo dňa 12. januára  2016 

boli  rozpočtovým opatrením č. 1  zvýšené záväzné ukazovatele  štátneho rozpočtu 

na  rok 2016 na   bežnú prevádzku  na prioritné projekty spolu vo výške 

                                                                                                          (+) 42  800  EUR. 
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Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-924/2016-341/3824 zo dňa 29. februára 2016 

boli rozpočtovým opatrením č.2/KV  zvýšené kapitálové  výdavky štátneho rozpočtu  

prioritný projekt „M SNP-Rekonštrukcia skanzenu múzea“ RI: 33 161  vo výške                                                                                                            

                                                                                                               (+) 7 200 EUR.                               

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-901/2016-341/5289 zo dňa 19. apríla  2016 boli 

rozpočtovým opatrením č. 3 presunuté výdavky medzi kategóriami  v rámci funkčnej 

klasifikácie 0850 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva výdavky   

(-) 630 a (+) 610,  (+) 620 vo výške                                                                                                                                 

                                                                                                     (-) / (+)   85 000 EUR. 

Listom  Ministerstva kultúry SR č. MK- 901/2016-341/6580 zo dňa 16. mája   2016   

boli rozpočtovým opatrením č. 4   zvýšené v rámci udržateľnosti projektu OPIS PO2-

Digitálne múzeum bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní vo výške  

                                        

                                                                                                        (+) 617 037  EUR. 

 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-901/2016-341/7136 dňa 24. mája  2016 boli 

rozpočtovým opatrením č. 5 zvýšené  bežné výdavky na zákonnú  úpravu platových 

taríf na rok 2016 -  valorizácia  vrátane poistného  vo výške                                                                                         

                                                                                                          (+)   27 860 EUR.  

 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-901/2016-341/9419 zo dňa 19. júla 2016 boli 

rozpočtovým opatrením č. 6 zvýšené bežné výdavky na kategórii „630“  na 

udržateľnosť projektu OPIS PO2- Digitálne múzeum vo výške     (+) 778 207,54 EUR. 

 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-901/2016-341/10360 zo dňa 16. augusta 2016 

boli rozpočtovým opatrením č. 7 znížené bežné výdavky na kategórii „630“ na 

udržateľnosť projektu OPIS PO2 Digitálne múzeum z dôvodu uvoľnenia zdrojov z EU 

na refundáciu bežných výdavkov za rok 2015 vo výške                 (-)130 505,00 EUR. 

 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-901/2016-341/12221 zo dňa 5.  októbra 2016 

boli rozpočtovým opatrením č. 8 zvýšené bežné výdavky na kategórii „630“ na 

udržateľnosť projektu OPIS PO2 Digitálne múzeum vo výške                                                                                            

                                                                                                      (+) 289 658,00 EUR.  
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Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-901/2016-341/15966 zo dňa 19. decembra boli 

rozpočtovým opatrením č.9 zvýšené bežné výdavky na kultúrne poukazy vo výške  

                                                                                                         (+) 4 819,00 EUR. 

 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-901/2016-341/16427 zo dňa 27. decembra 

2016 boli rozpočtovým opatrením č. 10 zvýšené bežné výdavky kategórie „630“ na 

dofinancovanie vybavenia vzdelávacieho centra vo výške             (+) 10 000,00 EUR. 

                                                                                                                                                                                          

Prehľad rozpo čtových opatrení pod ľa jednotlivých prvkov  

 

RO č. 1               bežné výdavky             (+)           42 000     EUR    -  08T 0103  

RO č. 2               kapitálové výdavky       (+)            7 200      EUR    -  08T 0103   

RO č. 3               bežné výdavky             (-)/(+)      85 700      EUR    -  08S 0106 

RO č. 4               bežné  výdavky             (+)        617 037      EUR    -  08S 0106 

RO č. 5               bežné výdavky              (+)           27 860     EUR    -  08S 0106   

RO č. 6               bežné výdavky              (+)        778 207,54 EUR    -  08S 0106 

RO č. 7               bežné výdavky              (-)         130 505      EUR    -  08S 0106 

RO č. 8               bežné výdavky              (+)         289 658     EUR    -  08S 0106 

RO č. 9               bežné výdavky              (+)             4 819     EUR    -  08S 0106 

RO č.10              bežné výdavky              (+)           10 000     EUR    -  08S 0106            

 

Schválený rozpočet na rok 2016 vo výške 1  236 861   EUR bol upravený 10 

rozpočtovými opatreniami z Ministerstva kultúry SR. 

Prehľad upraveného rozpočtu a  čerpania prostriedkov štátneho rozpo čtu   zo 

zdroja (111 ),  prvkov 08S 0106 a  08T 0103,  po jednotlivých kategóriách je 

uvedený v tabuľke č. 2.  

 

 

Zdroj 111,   funk čná klasifikácia (0820 + 0850),    (prvku  08S 0106  a  08T 0103) 
preh ľad schváleného, upraveného a čerpania   rozpo čtu  

 

 
                                                                                                      v Eur    Tabuľka č. 2 

  
Schválený 

 
Úprava  

 
Upravený 

 
Skutočnosť 

 
% 
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rozpočet 
rok      

2016 

+/- rozpočet rok 
k 31.12.  

2016 

k 31. 12. 2016 čerpania 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (5/4) 
610-mzdové 
výdavky  

 
      463 994  

 
+ 540 827 

 
1 004 821 

 
858 842 

 
85,47 

 
620-poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

 
 
 
161  155 

 
 

  
   + 203 391      

 
 
 

364 546 

 
 
 

311 919  

 
 
 

85,56 

 
630-tovary a 
služby 

 
559 012 

 
 + 887 393 

 
1 446 405 

 
1 197 400 

 
82,78 

640- bežné 
transfery  - +    8 266 8 266     7 893 95,49 

600 -bežné 
výdavky spolu 

 
1 184 161  

 
+ 1 639 877 

 
2 824 038 

 
2 376 853 84,16 

700- 
kapitálové 
výdavky  

         - 

 
  
      + 7 200 

 
7 200 

 
     

7 200 
 

100,00 

Výdavky 
spolu 1 184 161 +1 647 077 2 831 238 2 384 053 84,21 

 

Schválený  bežný transfer zdroj (111)  bol na rok 2016   vo výške 1 184 161,00 EUR,  

vyšší 140 000 EUR oproti schválenému rozpočtu minulého roka  (rok 2015: 1 044 

161 EUR) .  

Oproti roku 2015 je schválený rozpočet organizácie vyšší  na rok 2016 v kategórii   

mzdové výdavky  o 11 405  EUR. Rovnako vyššie oproti minulému roku 2015 sú aj 

výdavky na prevádzku v kategórii „630“ o 128 595 EUR, ktoré zahŕňajú  účelovo 

určené výdavky na vedecko-výskumnú činnosť organizácie a  nárast prevádzkových 

výdavkov spojených so správou a činnosťou  Vzdelávacieho centra v novo 

zrekonštruovanom objekte.   

Celkový schválený rozpočet výdavkov zo štátneho rozpočtu  na zdroj (111)  vo výške 

1 184 161  EUR  bol 10 rozpočtovými opatreniami upravený - zvýšený na 2 831 238 

EUR, čo predstavuje zvýšenie výdavkov celkom   o 1 647 077 EUR, z toho, zvýšenie  

bežných  výdavkov  o 1 639 877 EUR, kapitálových výdavkov o  7 200   EUR. 

Zvýšenie prostriedkov  zahŕňa hlavne výdavky na financovanie udržateľnosti projektu 

Digitálne múzeum z prostriedkov štátneho rozpočtu  vo výške 1 350 302,50 EUR, 

ďalej výdavkov uvoľnených v rámci prioritných projektov na organizáciu 72. výročia  
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osláv SNP, opravu a  rekonštrukciu skanzenu múzea SNP, na kultúrne preukazy 

a dofinancovanie vybavenia vzdelávacieho centra.   

Bežné výdavky boli v roku  2016   zvýšené rozpočtovými opatreniami  na kategórii 

„610“ – mzdové výdavky  spolu  o 540 827  EUR, čo predstavuje rozpočet mzdových 

výdavkov 1 004 821 z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zvýšenie mzdových 

prostriedkov zahŕňalo prostriedky  na udržateľnosť projektu „Digitálne múzeum“ 

(ďalej len DM) na  36 udržateľných pracovných miest vo výške 457 200 EUR,  20 645 

EUR  na valorizáciu mzdových taríf zamestnancov a na mzdy pre 5  zamestnancov 

vyčlenených na vedecko-výskumnú činnosť zabezpečených presunom v rámci 

bežných výdavkov organizácie medzi kategóriami  (-) „630“   a   (+) „610“  vo výške  

62  982 EUR.  

Na poistnom kategórie „620“  boli prostriedky zvýšené o 203 391 EUR, z toho vo 

výške 7 215 EUR z dôvodu zvýšenia valorizácie miezd, zvýšených výdavkov na 

udržateľnosť projektu OPIS NP3 – Digitálne múzeum  o 159 837  EUR a presunom 

v rámci bežných výdavkov organizácie medzi kategóriami (-) „630“ a (+) „620“  vo 

výške 22 018 EUR na odvody pre zamestnancov vyčlenených na vedecko-výskumnú 

činnosť, vlastným rozpočtovým opatrením v  kompetencii organizácie medzi 

kategóriami (14 321 EUR) voči skutočnému čerpaniu výdavkov. 

 

Na bežnú prevádzku kategórie „630“ boli výdavky zvýšené  o 887 393 EUR,  ktoré sa 

týkali hlavne zabezpečenia udržateľnosti projektu DM a zvýšenia potrieb na bežnú 

prevádzku Vzdelávacieho centra. 

   

Bežné transfery kategórie „640“  neboli rozpočtované, čerpanie vykázala organizácia  

z prostriedkov štátneho rozpočtu zdroj (111) vo výške 7 893 EUR na vyplatenie PN 

a odchodného zamestnancovi vyplateného zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej 

zmluvy. 

 

Kapitálové výdavky  kategórie „700“ boli zvýšené celkom o 7 200  EUR  v rámci 

prioritných projektov na rekonštrukciu skanzenu múzea. Čerpanie kapitálových 

výdavkov uvoľnených zo štátneho rozpočtu  k 31. 12. 2016 bolo vykázané v plnej 

výške uvoľnených prostriedkov na prioritné projekty (ďalej len PP).    
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Čerpanie celkových  výdavkov (600+ 700)  na   zdroji  (111)  k 31.12. 2016  na prvku 

08S + 08T organizácia  vykázala vo výške  2 384 053   EUR,  t.j.  84,21  %  

k upravenému rozpočtu.  Nedočerpané zostali prostriedky za údržbu a servis 

digitalizačných liniek (263 592 EUR),  ako aj nájomné a energie za prenajímané 

priestory Digitalizačného centra (12 577 EUR) za mesiac december 2016, ktoré budú 

dočerpané v priebehu mesiaca január 2017  v plnej výške na zdroji 131G. 

Čerpanie celkových výdavkov  v porovnaní s minulým  rokom  na zdroji (111)  

prvkoch 08S+ 08T (1817 190 EUR) vzrástlo o  566 863 EUR.  Výrazný nárast 

výdavkov ovplyvnili hlavne výdavky na udržateľnosť projektu DM a čiastočne výdavky 

na správu Vzdelávacieho centra. 

 
 
4.2. PRIJMY ORGANIZÁCIE 
 
4.2.1. Prijmi organizácie pod ľa ekonomickej klasifikácie  

 

Prehľad plnenia  príjmov pod ľa zdrojov a ekonomických kategórií       
                                                                                                                                  

                                                                                     v EUR    Tabuľka č. 3 

 
 

Kategória 

 
 

Zdroj 

 
Schválené 

príjmy   
  rok 2016 

 
Úprava  

+/- 

 
Upravené 

príjmy k 31. 
12. 2016 

 
Plnenie 
príjmov 

k 31.12.2016 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

310- 
tuzemské 
bežné granty 

a transfery 

 
111 

 
1 184 161 

 
+ 1 625 058 

 
2 809 219 

 
2 824 038 

320- 
tuzemské 
kapitálové        
granty  a 
transfery 

111       0 + 7 200 7 200 7 200 

Spolu: 

 
 

111 

 
 

1 184 161 + 1 632 258 2 816 419 2 831 238 

 
  

   

310- 
tuzemské 
bežné        
granty 
a transfery 

11H 0 0 0 2 500 
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od 
ost.sub.VS 

 
     

310- 
tuzemské 
bežné granty 
a transfery 

13S1 0 0 0 134 575 

310- 
tuzemské 
bežné granty 
a transfery 

13S2 0 0 0 23 748 

310- 
tuzemské 
bežné granty 
a transfery 

13S3 0 0 0 20 373 

Spolu: 13S1-
13S2 0 0 0 178 696 

320-  
tuzemské  
kapitálové 
granty a 
transfery 

13S1 0 0 0 4 077 

320-  
tuzemské  
kapitálové 
granty a 
transfery 

13S2 0 0 0 719 

320-  
tuzemské  
kapitálové 
granty a 
transfery 

13S3 0 0 0 617 

Spolu: 
13S1-
13S2 0 0 0 5 413 

300- granty 
a transfery 
projekty EÚ 

13S1- 
13S3 0 0 0 184 109 

 
     

 
210- príjmy 
z podnikania  
a vlastníctva 
majetku 

46 26 200 0 26 200 31 747 

 
220-
Administ.. 

 
46 

 
26 500 

 
0 

 
26 500 

 
113 957 
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a iné 
poplatky 
290- iné 
nedaňové 
príjmy 

 
46 

 
0 

 
0 

 
0 

 
315 

 
200-  
nedaňové 
príjmy: 

 
46 

 
52 700 

 
0 

 
52 700 

 
146 019 

 
     

310- 
tuzemské 
bežné 
granty a 
transfery 46 0 0 0 2 500 
 

     

200+ 300  
Iné 
nedaňové 
príjmy 
a tuz.granty 
a transfery  

46 52 700 0 52 700 148 519 

 
     

 
Príjmy 
spolu: 

 
 

∑∑∑ 
 

 
1 236 861  

 
+ 1 632 258 

 
2 869 119 

 
3 166 366 

 

 

Pre rok  2016 bol schválený rozpis príjmov, t. j.   bežný transfer- príspevok zo 

štátneho rozpočtu na plnenie činností v kategórii „310“,  zdroj (111) vo výške 1 184 

161 EUR, plán vlastných príjmov vo výške 52 700 EUR, spolu bežný transfer 

s plánovanými vlastnými príjmami vo výške 1 236 861 EUR.  

K 31. 12. 2016 bol bežný transfer upravený v kategórii „310“ tuzemské bežné 

transfery o sumu 1 625 058 EUR a tuzemské kapitálové transfery o sumu 7 200 

EUR. Plnenie príjmov bolo  spolu vo výške 2 831 238 EUR.  

Kapitálový transfer bol k 31.12. 2016   v kategórii „320“ tuzemské kapitálové 

transfery plnený  vo výške  7 200 EUR. 

Na zdroji 11H  tuzemské kapitálové granty  a transfery vykázala organizácia  

plnenie k 31. 12. 2016 vo výške   2 500 EUR,  za dotáciu od Mesta Banská Bystrica 

na výdavky spojené o organizovaním osláv  72.  výročia SNP vo výške 500 EUR 
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a tuzemského grantu od Národnej banky Slovenska vo výške 2 000 EUR na projekt 

„Prieskum verejnej mienky k vnímaniu SNP mladou generáciou“, ktorý má slúžiť ako 

východisko k zameraniu sa aktivít školenia a vzdelávania, ktoré realizuje M SNP vo 

svojom Vzdelávacom zariadení. 

Z prostriedkov EÚ boli zaúčtované príjmy na tuzemských bežných grantoch  

kategória „310“  za projekty OPIS NP3  „Digitálne múzeum“ a NP9  „Harmonizácia IT“   

v členení uvedenom v tabuľke č. 3 podľa zdrojov (13S1-13S3) spolu vo výške 184 

109 EUR. 

Pre rok 2016  bol schválený rozpis vlastných príjmov vo výške 52 700 EUR, na 

zdroji (46), z toho  v kategórii „210“ príjmy z podnik. a vlastníctva vo výške 26 200 

EUR,  v kategórii „220“ administratívne a iné poplatky vo výške 26 500 EUR. 

Plnenie vlastných príjmov k 31.12.206 bolo  v kategórii „200“ vo výške 148 519 EUR, 

t.j. index rastu 2, 82 % voči plánovaným príjmom. 

 K 31.12. 2016  organizácie vykázala na vlastných zdrojoch (46) príjmy 

v kategórii „310“ – transfery v rámci verejnej správy prijaté vo výške 2 500 EUR. 

Jedná sa o príjmy prijaté v roku 2016 vo výške 2 500 EUR na projekt „Kópie 

kartotéky československých vojnových zajatcov. 

  

V roku 2015 boli prijaté  na tento projekt prostriedky vo výške 38 500 EUR, spolu 

41 000 EUR v súlade so  zmluvou o vzájomnej spolupráci štyroch inštitúcií, ktoré sa 

zapojili do projektu „Kópie kartotéky československých vojnových zajatcov“ 

nachádzajúcich sa v  ZSSR. Kópie kartoték budú poskytnuté zo Štátneho vojenského 

archívu v Moskve.  

Spolu k 31. 12. 2016 vykázala organizácia príjmy vo výške 3 166 366 EUR, toho: 

bežný a kapitálový transfer zo štátneho rozpo čtu vo výške  2 831 238 EUR ,  bežný 

a kapitálový transfer z prostriedkov EÚ 184 109 EUR , tuzemského  bežného 

 grantu  a transferu z verejnej správy 2 500 EUR  a plnenie nedaňových 

vlastných príjmov  148 519 EUR . 

 

4.2.2.   Mimorozpo čtové prostriedky  

 Múzeum SNP nevykazuje hospodárenie s mimorozpočtovými prostriedkami. 

 

 



 51

4.2.3.   Prostriedky prijaté z rozpo čtu Európskej únie na základe 

medzinárodných zmlúv  

 

Múzeum SNP v roku 2016 neprijalo prostriedky  z Finančného mechanizmu 

Európskeho  hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu 

a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.   

 

4.3. VÝDAVKY  ORGANIZÁCIE 
 
 
 
4.3.1. Výdavky organizácie pod ľa ekonomickej klasifikácie  

 

A. Bežné výdavky  
Prehľad čerpania mzdových výdavkov kategórie „610“  pod ľa zdrojov 

 
                                                                                                                 v EUR        Tabuľka č. 4 

 
Ekonomická kategória 

 
Schválený 
rozpočet     

rok   2016 

 
Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2016 

 
Skutočnosť 

k 31.12.2016 

 
% 

čerpania 

 
Zdroj 

 
Prvok 

1. 2. 3. 4. 5. (4/3) 6. 7. 

610-mzdové výdavky 
štátny rozpočet 0820 463 994 

 
941 839 

 

 
795 860 

 
84,50 

 
111 

 
08S 
0106  

  
  610-mzdové výdavky  

štátny rozpočet 0850 
 

 
        0 

 
62 982 

 
62 982 

 
100,00 

 
111   

 
08S 
0106 

 
610-mzdové výdavky 

   štátny rozpočet 0820 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

112 533 

 
 
       0 

 
 
131 F 

 
 08S 
0106 

 
       Spolu zo ŠR 463 994  1 004 821 971 375 96,67  

111 + 
131F 

08S 
0106 

610-mzdové výdavky  
zdroje  EU 0 0 0 0 11S1 

0A9 
0606 

610-mzdové výdavky- 
zdroje  EU 0 0 40 408 0 13S1 

0A9 
0606 

Spolu : zdroje EU 0 0 40 408  0 
11S1-
13S1 

0A9 
0606  

610-mzdové výdavky 
ŠR spolufincovanie 0 0 0 0 11S2 

0A9 
0606 

610-mzdové výdavky 
ŠR spolufincovanie 0 0 7 131 0 13S2 

0A9 
0606 

Spolu    ŠR -
spolufinancovanie 0 0 7 131  0 

11S2-
13S2 

0A9 
0606 

610-mzdové ŠR prorata 0 0 0 0 11S3 
0A9 
0606 
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610-mzdové ŠR prorata  0 0 6 117 0 13S3 
0A9 
0606 

Spolu: ŠR  prorata  0 0  6 117 0 
11S3-
13S3 

0A9 
0606 

       

Spolu:  
z EU+spolufin.+prorata  0 0 53 656  0 

11S1-
11S3 
13S1-
13S3 

0A9 
0606  

       
 

Mzdové výdavky 
spolu: 

ŠR + EU 
463 994 1 004 821  1 025 030    102,01 

111 
11S1-
11S3 
13S1-
13S3 

08S 
0106 
0A9 
0606 

 

 

Mzdové prostriedky (610) schválené vo výške 463 994  EUR boli k 31.12. 2016   

zvýšené rozpočtovými opatreniami o 540 827  EUR  na sumu  1 004 821 EUR. 

V úprave  rozpočtu bola premietnutá zákonná valorizácia mzdových taríf  

zamestnancov, ako aj mzdy na udržateľnosť projektu pre 36 udržateľných 

pracovných miest počas ďalších piatich rokov po  ukončení projektu, t.j. do roku 2021 

a  zvýšením mzdových výdavkov (presunom výdavkov v rámci rozpočtu organizácie) 

účelovo vyčlenených na vedecko-výskumnú činnosť.  

Mzdové výdavky boli čerpané vo výške 971 375 EUR  bez prostriedkov EÚ zo 

zdrojov (111,131F), oboch funkčných klasifikácií (0820+0850),  čo je 96,67 % 

k upravenému rozpočtu. Nedočerpané mzdové výdavky sú z dôvodu metodiky 

účtovania a  vykazovania čerpania výdavkov v príspevkovej organizácii k  31. 12.  

vykazované z výdavkovej, nie z  nákladovej časti, t.j. bez  mzdových nákladov za 

mesiac december 2016, ktoré budú vykázané vo výdavkov v roku 2017 na zdroji (131 

G).  

V čerpaní mzdových prostriedkov  zo zdroja  „111  a 131F“ vykázala 

organizácia   oproti minulému roku  2015 (524 114 EUR)   nárast o 447 261   EUR, 

čo bolo z dôvodu, že financovanie zamestnancov projektu DM prešlo počas celého 

roku v rámci udržateľnosti projektu  z prostriedkov EÚ na financovanie zo štátneho 

rozpočtu. 

Mzdové prostriedky hradené zo štrukturálnych fondov za projekt Digitálne 

múzeum organizácia vykázala vo výške  53 656 EUR, z toho z prostriedkov EÚ (zdroj 
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13S1) vo výške 40 408 EUR, zo ŠR spolufinancovanie (zdroj 13S2) vo výške 7 131 

EUR, zo ŠR prorata (13S3) : vo výške 6 117 EUR.  

Jednalo sa o dofinancovanie mzdových výdavkov z prostriedkov EÚ za 

refundáciu miezd zamestnancov DM za mesiac november 2015, ktorú platobná 

jednotka MF SR uvoľnila na základe poslednej žiadosti o platbu v roku 2016. 

Spolu s prostriedkami  EU vrátane miezd za zamestnancov projektu NP3 

Digitálne múzeum  boli čerpané mzdové prostriedky v roku 2016 vo  výške  

1 025 030  EUR.  

 
 

Prehľad čerpania  výdavkov na poistné  kategória „620“  pod ľa zdrojov 
 

                                                                                                                      v EUR     Tabuľka č. 5 

 
Ekonomická kategória 

 
Schvále

ný 
rozpočet     

rok   
2016 

 
Upravený 
rozpočet 
 k 31. 12. 

2016  

 
Skutočnosť 

k 31. 
31.12.2016 

 
% 

čerpania 

 
 

Zdroj 

 
 

Prvok 

1. 2. 3. 4. 5. (4/3) 6. 7. 
620-poistné  

štátny rozpočet 0820 
 

161 155 
 

342 528 
 

289 901 
 

84,64 
 

111 
 

08S 0106  

620-poisné 
Štátny rozpočet 0820 

 

 
        0 

 
0 

 
41 192 

 
     0 

 
131 F   

 
08S 0106 

620-poisné 
Štátny rozpočet 0850 

 

 
0 
 

22 018 22 018 100,00 111 08S 0106 

Spolu zo ŠR 
161 155 350 225 353 111 100,82 

111 + 
131F 08S 0106 

 
      

620-poistné  
 zdroje  EU 0 0 0 0 11S1 0A9 0606 
620-poistné 

zdroje  EU  DC 0 0 14 019 0 13S1 0A9 0606 
620-poistné 

zdroje  EU Harmonizácia 0 0 1 253 0 13S1 0A9 0609 

Spolu : zdroje EU 
0 0 15 272  0 

11S1-
13S1 

0A9 
0606+ 

609  

620- ŠR spolufin. 0 0 0 0 11S2 0A9 0606 

620 -ŠR spolufin. DC 0 0 2 474 0 13S2 0A9 0606 
620 -ŠR 

spolufin.Harmonizácia 0 0 221 0 13S2 0A9 0609 
Spolu ŠR -

spolufinancovanie 0 0 2 695 0 
11S2-
13S2 

0A9 
0606+609 
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 620 - poistné  prorata 0 0 0 0 11S3 0A9 0606 

620 - poistné prorata DC 0 0 2 122 0 13S3 0A9 0606 
620 - poistné prorata 

Harmonizácia 0 0 190 0 13S3 0A9 0609 

Spolu: ŠR  prorata  0 0 2 312 0 
11S3-
13S3 

0A9 
0606+609 

       

Spolu:  
z EU+spolufin.+prorata 0 0 20 279 0 

11S1-
11S3 
13S1-
13S3 

0A9 
0606+ 

609  

       
 

Poistné výdavky spolu: 
ŠR + EU 

 
161 155 

 
364 546 

 
373 390 

 
102,43 

111 
131F-
13S1-
13S3 

08S 0106 
0A9 

0606+609 

 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní (620)  schválené vo výške 161 155 EUR bolo  

upravované k 31.12. 2016 rozpočtovými opatreniami z MK  na sumu 350 225 EUR. 

 

Čerpanie poistného bolo  zo zdrojov (111, 131F,) vo výške 353 111 EUR bez 

prostriedkov EÚ.  

Oproti minulému roku  (202 711  EUR)  zaznamenala organizácia nárast výdavkov 

na poistnom a príspevku do poisťovní   o 150 400  EUR z dôvodu, že financovanie 

odvodov do poisťovní za zamestnancov projektu DM prešlo v rámci udržateľnosti 

z prostriedkov EÚ na financovanie zo štátneho rozpočtu.   

 

Poistné  a príspevok do poisťovní  zo štrukturálnych fondov v súvislosti 

s projektom NP3 Digitálne múzeum a Harmonizácia IT, kde boli z platobnej jednotky 

uvoľnené prostriedky za refundáciu žiadostí z roku 2015. Prostriedky zo zdrojov EU 

boli spolu vo výške  20 279  EUR, z toho z prostriedkov EÚ (zdroj 13S1) vo výške 15 

272 EUR, zo ŠR spolufinancovanie (zdroj 13S2) vo výške 2 695 EUR, zo ŠR prorata 

(13S3) : vo výške 2 312  EUR.  

 

Spolu poistné a príspevok do poisťovní s prostriedkami  EU za zamestnancov 

projektu NP3 Digitálne múzeum  bolo čerpané v roku 2016 vo  výške  373 390 EUR, 

t.j. 102,43%   voči upravenému rozpočtu.   
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Prehľad čerpania  výdavkov na tovary a služby  kategória „63 0“  pod ľa zdrojov 

 
                                                                                                                      v  EUR    Tabuľka č. 6 

 
Ekonomická kategória 

 
Schválený 
rozpočet     

rok   2016 

 
Upravený 
rozpočet 
 k 31. 12. 

2016  

 
Skutočnosť 

k 31. 
12.2016 

 
% 

čerpania 

 
 

Zdroj 

 
 

Prvok 

1. 2. 3. 4. 5. (4/3) 6. 7. 
630-tovary a služby 

štátny rozpočet  0820 
 

454 012 
 

1 383 605 
 

1 135 399 
 

82,06 
 

111 
 

08S 0106  

630-tovary a služby 
štátny rozpočet 0820  

 
        0 

 
42 800 

 
42 800 

 
100,00 

 
111   

 
08T  
0103 

630-tovary a služby 
štátny rozpočet 0820  

 
       0    

 
0 

 
3 000 

 
      0 

 
131 F 

 
08T 0103  

  

630-tovary a služby 
štátny rozpočet 0820  

 
       0 

 
0 

 
265 008 

 
     0 

 
131 F 

 
08S 0106 

630-tovary a služby 
štátny rozpočet 0850 

 
105 000 

 
20 000 

 
20 000 

 
100,00 

 
111 

 
08S 106 

630-tovary a služby 
štátny rozpočet 0820 

 
0 

 
0 

 
500 

 
      0 
 

 
11H 

 
08S 106 

Spolu zo ŠR 559 012 1 489 204 1 466 707 98,49 

111  
131 

131F 
11H 

08S + 
08T 

 

 
      

630-tovary a služby 
vlastné zdroje  0 52 700 34 934 0 46 08S 0106 

 
      

630-tovary a služby 
  EU  0 0 0 0 11S1 0A9 0606 

630-tovary a služby 
  EU 0 0 75 306 0 13S1 0A9 0606 

630-tovary a služby 
  EU  0 0 3 588  0 13S1 0A9 609 

Spolu : zdroje EU 0 0 78 894 0 13S1 
0A9 0606 

+609 
630-tovary a služby 

 ŠR spolufin. 0 0 0 0 11S2 0A9 0606 
630-tovary a služby 

  EU 0 0 13 289 0 13S2 0A9 0606 
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630-tovary a služby 
  EU 0 0      633  13S2 0AS 609 

Spolu ŠR-
spolufinancovanie 0 0 13 922 0 13S2 

0A9 
0606+ 

609 
630-tovary a služby 

prorata 0 0 0 0 11S3 0A9 0606 
630-tovary a služby 

prorata 0 0 11 400 0 13S3 0A9 0606 
630-tovary a služby 

prorata 0 0      543 0 13S3 0A9 609 

Spolu: ŠR  prorata  0 0 11 943 0 13S3 
0A9 

0606+609 

       

Spolu:  
z EU+spolufin.+prorata  0 0 104 759 0 

13S1-
13S3 

0A9 
0606+ 

609  

       
 

Tovary a služby  
spolu: 

ŠR + EU 

559 012 1 499 104 1 606 400   93,32 

111 
131F 
11H-

13S1-3 

08S+ 
08T+ 
0A9  

 
 

 

 

Prostriedky na tovary a služby (630)  schválené vo výške 559 012  EUR boli  

k 31.12.2016,  z toho na funkčnej klasifikácii 0820  vo výške 454 012 EUR, na 

funkčnej klasifikácii 0850 vo výške 105 000 EUR  upravené z MK SR rozpočtovými  

opatreniami, t.j. zvýšené na sumu 1 499 104 EUR. Výdavky kategórie „630“ boli 

upravované: 

• zvýšené o 30 000 EUR v rámci prioritných projektov na  Oslavy 72.  Výročia 

SNP v rámci funkčnej klasifikácie 0820,  

• zvýšené o 12 800 EUR v rámci prioritných projektov na opravu skanzenu M 

SNP v rámci funkčnej klasifikácie 0820,  

•  znížené o 85 000 EUR a presunuté na mzdy a odvody  v rámci vedecko-

výskumnej činnosti a funkčnej klasifikácie 0850,  

• zvýšené o 4 819 EUR  na kultúrne poukazy, 

• zvýšené o 10 000 EUR na dofinancovanie vybavenia vzdelávacieho centra 

 

Čerpanie k 31. 12. 2016 organizácia vykázala vo výške 1 466 707 EUR  zo zdrojov 

(111, 131F, 11H) spolu funkčná klasifikácia (0820 a 0850)  bez prostriedkov EÚ. 
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Oproti minulému roku  ( 1 220 931 EUR)   bolo čerpanie na prevádzku na tovary 

a služby  vyššie  o 385 469  EUR, predovšetkým na  úhradu nákladov za servis 

a údržbu digitalizačnej technológie. 

Z prostriedkov EÚ bolo čerpanie zo štrukturálnych fondov v dôsledku 

refundácie žiadostí predložených na zúčtovanie platieb na  projekty NP3 Digitálne 

múzeum  a projektom NP9 Harmonizácia IT  spolu vo výške   104 759    EUR, z toho 

na projekt DM vo výške 99 995 EUR a Harmonizácia  IT vo výške 4 764 EUR.   

 

Čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov organizácie bolo vo výške 34 934 EUR, spolu 

čerpanie prostriedkov na kategórii „630“  tovary a služby z prostriedkov štátneho 

rozpočtu, EÚ  a vlastných zdrojov   bolo vo výške 1 606 400 EUR.  

 

Čerpanie výdavkov podľa ekonomických položiek k 31.12. 2016 na  kategórii  „630“  - 

tovary a služby zo zdroja (111- ŠR, 131F - ŠR z minulého roka, 46-vlastných zdrojov)  

bez  prostriedkov EÚ vykazovaných na zdroji (13S1-13S3) zo štrukturálnych fondov 

čerpanie bolo  vo výške 1 501 641  EUR podľa jednotlivých ekonomických  položiek  

nasledovne: 

 

„631“    -   cestovné                 22 807  EUR 

„632“    -   energie                123 285  EUR 

„633“    -   tovary a služby               149 953  EUR 

„634“    -   dopravné                29 708  EUR 

„635“    -   opravy a údržba              740 673  EUR  

„636“    -   prenájom                78 990  EUR 

„637“    -   služby             356 225  EUR 

„630“   -  tovary a služby              1 504 641  EUR 

 

 

Jedná sa  skutočne o vynaložené prostriedky na prevádzku organizácie za rok  2016  

bez prostriedkov EÚ a to aj na prevádzku a udržateľnosť projektov Digitálne múzeum  

a Harmonizácia IT.  

 

Najvyšším podielom čerpania výdavkov  v rámci kategórie tovary a služby „630“ 

predstavujú v organizácii k 31. 12. 2016  výdavky na položke „635“ -  opravy a 

údržba vo výške 740 673  EUR, t.j. 49,23 %  z celkových nákladov na tovary 
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a služby. Čerpanie ovplyvnili výdavky na údržbu digitalizačných technológií 

(661 665EUR), opravu okien v Čižmárskej bašte,  opravu vodoinštalácie v múzeu M 

SNP, opravu osvetlenia v areáli M SNP, opravu krbovej vložky, elektroinštalácie a 

vodoinštalácie v objekte Krpáčovo,  opravu lavičiek a schodov v NP Nemecká.  

 

 Vyššie  čerpanie organizácia vykázala na  položke „637“ – služby  vo výške  356 225 

EUR,t.j. 23,67 % z celkových výdavkov  na tovary a služby. Z položky 637  boli 

platené hlavne, školenia pre zamestnancov, služby a expertízy  spojené s 

konzervátorskou činnosťou digitalizačného centra, služby spojené s usporadúvaním 

medzinárodných konferencií, činnosti spojené s realizáciou vzdelávacích aktivít, 

výdavky na  tlač a vydávanie publikácií, zborníkov, kníh a odbornej literatúry,  

príspevok na stravné pre zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, zabezpečovanie 

kultúrneho programu a  pri kultúrno-spoločenských podujatiach a výstavách, 

propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí, poistenie služobných automobilov, 

miestne dane a poplatky, ostatné služby spojené s prevádzkou organizácie. 

 

Výdavky  na položke „633“ – tovary a služby boli čerpané vo výške  149 953  EUR, 

t.j. 9,97  % z celkových výdavkov na tovary a služby, ovplyvnené hlavne 

zabezpečením zariadenia a regálov do Vzdelávacieho centra (vybavenie nových 

priestorov vo Vzdelávacom centre - archívu, knižnice, nábytku do badateľní, 

školiacich miestností a čiastočne kancelárií pre administratívu ) vo výške 57 672 

EUR.  

Energie – položka „632“ - energie  boli čerpané   vo výške  123 285 EUR,  t.j. 8,19  % 

z celkových vynaložených výdavkov na prevádzku. 

 

Výdavky na  položke „636“ - prenájom vo výške 78 990 EUR, t.j.  5,24 %   EUR  

tvoria výdavky za prenájom priestorov Digitalizačného centra.       

 

Výdavky na dopravné na položke „634“- dopravné organizácia vykázala vo výške 

29 708, t.j. 1,9 % z celkových vynaložených výdavkov na prevádzku  EUR. 

 

Výdavky na   položke „631“ -   cestovné organizácia vykázala vo výške 22 807  EUR, 

z toho na tuzemské cestovné 12 729  EUR, zahraničné cestovné vo výške 10 078 

EUR. 
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Prehľad čerpania na bežné transfery   kategória „640“  pod ľa zdrojov 
 

                                                                                       

                                                                                                                 v EUR    Tabuľka č.7 

 
Ekonomická 
kategória 

 
Schválený 
rozpočet     

rok   2016 

 
Upravený 
rozpočet 

 
k 31.12.2016  

 
Skutočnosť 

k 31.12.2016 

 
% 

čerpania 

 
 

Zdroj 

 
 

Prvok 

1. 2. 3. 4. 5. (4/3) 6. 7. 

640-bežné transfery 
 
0 

 
0 

 
7 893 

 
0 

 
111 

 
08S 
0106  

640-bežné transfery 0 0 1 963 0 131 F 
08S 
0106 

 
 
 

640-bežné transfery  0 0 9 856 
 

 0 
 

 
111+ 
131F 

 

 
08S 
0106 

 

 

Bežné transfery (640) neboli rozpísané v schválenom rozpočte na rok 2016.  

K 31.12. 2016 boli čerpané zo zdrojov (111 a  131E)   vo   výške  9 856 EUR.  

 

Zdroj  131D a 131 E  prvok 08S 0106,  08T 0103,  do čerpanie  prostriedkov  
z minulých rokov 

 
                                                                                                       v EUR  tabuľka č.8 

 
Ekonomická 
kategória 

 
Schválený 
rozpočet     

rok   2016 

 
Upravený 
rozpočet 

 
k 31.12.2016  

 
Skutočnosť 

k 31.12.2016 

 
% 

čerpania 

 
 

Zdroj 

 
 

Prvok 

1. 2. 3. 4. 5. (4/3) 6. 7. 
610-mzdové 
výdavky  

 
           -  

 
- 

 
112 533 

 
       -  

 
131 F 

 
08S 0106  

620-poistné 
a príspevok 
do poisťovní 

 
           -  

 
- 

 
41 192 

 
     
       -  

 
 

131 F 

 
 

08S 0106 
630-tovary a 
služby  

  
- 

 
265 008 

 
 - 

 
131 F 

 
 08S 0106 

640- bežné 
transfery 

 
- 

- 1 963 - 131 F 08S 0106 

600 bežné 
spolu 

 
- - 420 696 - 131 F 08S 0106 

630-tovary a 
služby   - 3 000 - 

 
131 F 

 
08T 0103 

600 –bežné 
výdavky  

 
- 

 
- 

 
3000 

  
131F 

 
08T 0103 
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Bežné 
výdavky  

 
           -  

 
- 

 
 

423 696 

 
   
      -  

 
 

131E+131F 

 
 

08S 0106 
08T 0103 

 
700 
kapitálové 
výdavky  

 
           -  

 
- 

 
45 782 

 
       -  

 
131E 

 
08T 010E 

700 
kapitálové 
výdavky  

 
- 

 
- 

 
42 000 

 
- 

 
131F 

 
08S 0106 

700 – 
kapitálové 
spolu  

   
 

87 782  

 
- 

 
131E 
131F 

 
08T 010E 
08S 0106 

 
Výdavky 
spolu 

 
           -  

 
- 

 
 

511 478 

 
           -  

 
131E 
+131F 

 
 

08S 0106 
08T 0103 

 
 
 
 
 
 

Čerpanie prostriedkov zo zdrojov 131E a 131F   (tabuľka č. 8) na prvkoch 08S 

0106, 08T 0103, 08T 010E vykázala  organizácia  k 31.12. 2016 vo výške 511 

478 EUR, z toho čerpanie na : 

• mzdové  prostriedky za december 2015 vo výške  112 532 EUR,  

• poistné za december 2015 vo výške  41 192 EUR,  

• bežné výdavky  265 008 EUR, z toho odvod nevyčerpaných výdavkov z roku 

2015 vo výške 102 211,55 EUR dňa 14. 4. 2016 na príjmový účet MK SR. 

• bežné výdavky vo výške 3 000 EUR   na medzinárodnú konferenciu „Židovská 

konferencia a jej konkrétne dôsledky“, 

• bežné transfery – odchodné za zamestnanca  a PN vo výške 1 963  EUR, 

• kapitálové výdavky vo výške 45 782 EUR  na nákup regálov do archívu 

a knižnice do  novozrekonštruovaného objektu Vzdelávacieho  centra, 

• výdavky na čiastočnú projektovú dokumentáciu vo výške 42 000 EUR na 

rekonštrukciu 1. NP objektu M SNP na rozšírenie výstavných priestorov 

a vytvorenie výstavného depozitára.      
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Zdroj 46   prvok 08S  0106,  
čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov 

 
 

                                                                                                        v EUR    tabuľka č.9 

 
Ekonomická 

kategória 

 
Schválený 

rozpočet     rok   
2016 

 
Upravený 

rozpočet k 31. 12. 
2016  

 
Skutočnosť 

k 31. 12. 2016 

 
% čerpania 

1. 2. 3. 4. 5. (4/3) 
610-mzdové 
výdavky  

 
           38 500  

 
              0 

 
0 

 
0 

620-poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

 
 

14 200 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

630-tovary a 
služby 

 
0 

 
52 700 

 
 34 934 

 
0 

640- bežné 
transfery 

 
0 

 
0 

 
         0 

 
0  

600 -bežné 
výdavky spolu 

 
52 700 

 
52 700 

 
34 934 

 
0 

     
700 – Kapitálové 
výdavky 

 
0 

 
0 

 
48 673 

 
0 

     

Výdavky spolu  52 700  52 700  83 607 0 
 

 

 

 

 

Čerpanie prostriedkov z vlastných zdrojov bolo  k 31.12.2016 vo výške 83 607  EUR, 

t.j. v absolútnej výške oproti minulému roku (38 240  EUR) je čerpanie z vlastných 

zdrojov vyššie o 45 367 EUR.  

Vlastné zdroje boli použité najmä na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 48 673 

EUR. Podrobné čerpanie podľa jednotlivých investičných akcií je uvedené v tabuľke 
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č. 11. Bežné výdavky vo výške 34 934 EUR predstavovali hlavne výdavky na 

technológie a konzervátorské materiály pre konzervátorské pracovisko vytvorené 

v rámci projektu DM, opravu zariadenia Krpáčovo, opravu lavičiek v KP Nemecká, 

služieb spojených s prevádzkou zariadení majetku štátu v správe M SNP, výmenu 

okien na Čižmárskej bašte, zabezpečenia rautu pri organizácií osláv 72.  Výročia 

SNP, 75. Výročia prijatia židovského kódexu, pri kultúrno-spoločenských podujatiach 

pri príležitosti pripomenutia si ukončenia II. Svetovej vojny, pri medzinárodných 

konferenciách. 

 

B. Kapitálové výdavky  

 

 
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov   kategória „700“  po dľa zdrojov 

 
                                                                                                            v EUR   Tabuľka č. 10 

 
Ekonomická kategória 

 
Schválený 
rozpočet     

rok   2016 

 
Upravený 
rozpočet 

 
k 31.12.2016  

 
Skutočnosť 

k 31.12.2016 

 
% 

čerpania 

 
 

Zdroj 

 
 

Prvok 

1. 2. 3. 4. 5. (4/3) 6. 7. 

700 –kapitálové výdavky 
štátny rozpočet 

 
0 

 
7 200  

 
7 200 

 
0 

 
111 

 
08T 
0103  

 
700 –kapitálové výdavky 

z minulých rokov  
0 0 45 782 0 131E  

08T 
010E 

 
700 –kapitálové výdavky 

z minulých rokov  
0 0 42 000 0 131F 08S 

0106 

       

700 –kapitálové 
výdavky zo ŠR spolu 0 7 200  94 982 0  

111 
131E, 
131F 

08S+08T 

 
      

700 –kapitálové výdavky 
vlastné zdroje  0 0 48 673 0 46 

08S 
0106 

       
700 –kapitálové výdavky 

Zdroje EU 0 0 4 077 0 13S1 
0A9 
0609  

Spolu : zdroje EU 0 0  4 077 0 13S1 
0A9 
0609  

700 –kapitálové výdavky 
ŠR spolufinancovanie   719  13S2 

0A9 
0609 

Spolu ŠR -
spolufinancovanie 0 0 719 0 13S2 

0A9 
0609 

700 –kapitálové výdavky 
prorata 0 0 617 0 13S3 

0A9 
0609 
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Spolu: ŠR  prorata  0 0 617 0 13S3 
0A9 
0609 

       
Spolu:  

z EU+spolufin.+prorata  0 0 5 413 0 
13S1-
13S3 

0A9 
0609  

       
 

700 –kapitálové 
výdavky 
ŠR + EU 

 
0 

 
7 200 

 
149 068 

 
207,04 

111+ 
131 

13S1-
3 

08S  
+08T 
+0A9  

 

Kapitálové výdavky  (700) neboli rozpísané v rámci schváleného rozpočtu. Po 

premietnutí rozpočtového opatrenia  č. 2/KV  boli v roku 2016  kapitálové výdavky 

zvýšené o sumu 7 200 EUR v rámci prioritných projektov na RI: 33 161 – M SNP – 

Rekonštrukcia skanzenu múzea. 

 

Celkové čerpané kapitálových výdavkov  zo zdrojov (111,  131E, 131F, 46)  vykazuje 

organizácia vo výške 149 068 EUR vrátane zdrojov EU, z toho z prostriedkov 

nevyčerpaných z roku 2014  (131E ) vo výške 45 782 EUR  na nákup regálov, skríň 

a nábytku do Vzdelávacieho centra, nevyčerpaných z roku 2015 (131F) vo výške 

42 000 EUR na PD 1.NP  rekonštrukcie pamätníka, modernizáciu a vybudovanie 

expozície a z vlastných zdrojov organizácie (46)  vo výške 48 673  EUR. Z vlastných 

zdrojov sa realizovala montáž a oživenie kamerového systému v areáli M SNP, 

rekonštrukcia technických zariadení, nákup multifunkčných tlačiarní, nákup 

projektorov a interaktívnych tabúľ do školiacich miestností Vzdelávacieho centra, 

fotoaparátu, svahovej kosačky a  traktora, doplnili  sa svietidlá do archívu VZC, 

zrealizovala sa  vitrína vo výstavnej miestnosti múzea, zakúpili s zbierkové predmety.   

                                  

Podľa jednotlivých investičných akcií, zdrojov krytia a prvkov programovej štruktúry  

je čerpanie kapitálových výdavkov uvedené v tab. č. 11. 

 

Prehľad čerpanie kapitálových  výdavkov k 31.12. 2016 pod ľa jednotlivých 
investi čných akcií 

 
 

                                                                                                     v EUR   Tabuľka č.11  

 
Číslo RI 

 
Názov  

investičnej  
akcie 

 
Schválený 
rozpočet 

2016 

 
Upravený 
rozpočet  
k 31.12. 

2016 

 
Čerpanie  
 rozpočtu 

k 31.12. 2016 

 
 

zdroj  

 
 

Prvok  
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1. 2.        3. 
 

4. 5. 6. 7. 

 
   
     33 161 

 
M SNP 

Rekonštrukcia 
skanzenu 

 
 
        0 

 
 
    7 200,00  

 
 

7 200,00 

 
 

111 

 
 

08T 0103 

     20 783 

M SNP 
Vzdelávacie 

centrum-
interiéry 

0 0 45 782,40 
131 
E 

08T 01 0E 

    33 331 

MSNP  nákup 
strojov, 

prístrojov, 
zariadení a 

techniky 0 0 22 575,74 46 08S 0106 

33 465 

M SNP 
Rekonštrukcia 

objektov 
múzea 0 0 9 823,07 46 08S 0106 

31 907 

M SNP 
Rekonštrukcia 
pamätníka,mo
dernizácácia 

a vybudovanie 
expozícií 0 0 42 000 131F 08S 0106 

28 817  

M SNP  
Akvizície 

zbierkových 
predmetov 0 0 10 200 46 08S 0106 

33 174  

M SNP  
Dochádzkový 

systém pre DC 0 0 5 454,20 46 08S 0106 

28 229 

M SNP 
Digitálne 
múzeum 0 0 5 413,46 

13S1
-3 0A9 0906 

 
 
 

Kapitálové 
výdavky ∑ 

 
 
 

 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 

7 200 

 
 
 
 

149 068,87 

 
 

111 
131 
E 
46 

13S1
-

13S3 

 
 
 

08T 0103 
08T 010E 
08S 0106 

 
0A9 0906 

 
Nedočerpané kapitálové výdavky  z roku 2014 (zdroj 131E) uvoľnené na prvku 

08T 010E vo výške 97 000 EUR na inv. akcii RI: 27 783 „Vzdelávacie centrum“ na 

nákup interiérov, regálov, skríň a zariadenia do priestorov  Vzdelávacieho centra,  

boli čerpané v roku 2016 vo výške 45 782,40  EUR po ukončení verejnej súťaže. 

Nakoľko suma 51 217 EUR po vysúťažení  jednotkových cien interiérov mala 

charakter bežných výdavkov, požiadalo M SNP listom č. M SNP/ 94/2016/EPČ dňa 

21.  januára 2016  o zmenu účelu použitia časti kapitálových výdavkov na bežné 

výdavky.  
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Súhlas zo strany MK SR   na zmenu účelu čerpania nebol udelený, 

nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 51 217,60 EUR  budú odvedené pri 

zúčtovaní prostriedkov ŠR v stanovenom termíne MK SR. 

M SNP z prostriedkov minulého  roka 2015 nedočerpalo prostriedky z MK SR  

uvoľnené v rámci kapitálových výdavkov a Uznesenia vlády SR č. 95 z 25. februára 

2015, bodu B.27 vo výške 68  EUR (zdroj 131F)  v rámci  investičnej akcie RI: 31 907 

na projektovú dokumentáciu na  „Rekonštrukciu pamätníka, modernizáciu 

a vybudovanie expozície“ . Jedná sa o čiastočnú PD na čiastočnú  rekonštrukciu 

objektu a to na rekonštrukciu priestorov  1.  NP múzea  uvoľnených po odsťahovaní 

administratívy, knižnice a archívu   do priestorov novo zrekonštruovaného 

Vzdelávacieho centra na Tulskej ulici.  

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2015 (zdroj 131F) vo výške  62 EUR 

budú odvedené pri zúčtovaní prostriedkov ŠR v stanovenom termíne MK SR. 

 

 
C. Prioritné projekty a ich plnenie 
 

Múzeum SNP obdržalo  v   roku 2016  prostriedky na prioritné projekty 

rozpočtovým opatrením  (RO) č.1 vo výške  42 800 EUR na bežné výdavky a  RO č. 

2/KV  vo výške 7 200 EUR na kapitálové výdavky, spolu zvýšenie bežného 

transferu  o  50 000 EUR. 

 

RO č.  1              bežné výdavky                   (+)        42 800   EUR   -  08T 0103  

RO č.  2              kapitálové výdavky             (+)          7 200   EUR   -  08T 0103  

 

Prioritné prostriedky  boli pre M SNP uvoľnené na:  

 

• „Oslavy 72. Výročia Slovenského  národného povstania “ vo výške  30 000 

EUR 

• „Oprava skanzenu Múzea SNP“                                        vo výške       12 800 

EUR 

• „Rekonštrukcia skanzenu múzea “                                        vo výške       7 200     

EUR                         
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Prioritné projekty uvoľnené v  roku 2016   k 31.12. 2016 boli vyčerpané v plnej 

výške. 

Okrem prioritných prostriedkov roku 2016 boli k 31. 12. 2016 vyčerpané aj 

prioritné prostriedky vo výške 3 000 EUR na výdavky spojené s organizáciou 

Celoeurópskej konferencie „Židovská otázka a jej konkrétne dôsledky“.    

 
 
 
 
 
 
 
  

 Prehľad prioritných projektov a  čerpanie  k 31.12.2016   
                                                                                                                            v EUR   Tabuľka č. 12 

 
Prvok 

 
Ekonomic

ká 
Kategória  

 
Register 
investícií 

 
Názov  

prioritného projektu 

 
Schválený 
rozpočet 

2016 

 
Upravený 
rozpočet  

k 31.12.2016  

 
Čerpanie  
 rozpočtu  

31.12.2016  

Prostriedky 
presunuté 
z minulých 

rokov (2014, 
2015) 

Odvod 
nevyčerpanýc
h prostriedkov 
v roku 2017 

1.   2. 3. 4. 5.   
 

08T  
0103 

 
      630 

 
         - 

 
Oslavy 72. Výročia 
SNP  

 
        - 

 
      30 000  

 
- 

 
- 

 
- 

 
  08T  
0103 

 
      
     630 

 
         
         - 

 
Oprava skanzenu 
Múzea SNP    

 
 

        - 

 
 

      12 800 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

08T 
0103 

 
700 

 
33 161  

M SNP- 
Rekonštrukcia 
skanzenu múzea  

 
 
        - 

 
 

7 200 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
08T  

010E 

 
700 

 
20 783 

M SNP Vzdelávacie 
centrum ( interiéry) 

 
        -  

 
- 

 
45 782,40  

 
97 000 

 
51 217,60 

 
08T 
0103 

 
630 

 
- 

Celoeurópska 
konferencia „Židovská 
otázka a jej konkrétne 
dôsledky“ 

 
 
        - 

 
 
- 

 
 

3 000 

 
 

3 000 

 
 
- 

 
 

 
Spolu: 

   
- 

 
50 000 

 
48 782,40 

 
100 000 

 
51 217,60 

 
 
4.3.2. Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie 

 

0820 – Kultúrne služby bez prostriedkov EU 

Rozpis bežného transferu (bežných výdavkov)  na rok 2016 na funkčnej klasifikácii  

0820 – Kultúrne služby  bol v celkovej výške 1 131 861 EUR, z toho zo zdroja (111) 

vo výške 1 079 161 EUR  a zo zdroja (46) 52 700 EUR. 

Čerpanie bežného transferu bolo z výdavkovej časti  na funkčnej klasifikácii bez 

prostriedkov EU  zdroji (13S1-13S3) na projekty Digitálne múzeum a Harmonizácia 

IT  k 31. 12. 2016 vo výške  2 874 638,14 EUR.  
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0850 – Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 

Rozpis bežného transferu (bežných výdavkov na rok 2016 na funkčnej klasifikácii 

0850 – Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva bol vo výške 

105 000 EUR.  

Čerpanie z výdavkovej časti na funkčnej klasifikácii bolo k 31. 12. 2016  vo výške  

105 000 EUR, z toho mzdové výdavky (610) vo výške 62 982 EUR, odvody do 

poisťovní (620) vo výške  22 018 EUR, bežné výdavky (630) vo výške  20 000 EUR.   

 

 

0820 a 0850  bez prostriedkov EÚ 

Rozpis  bežného transferu  na obe funkčné klasifikácie  bol stanovený  pre rok 2016 

vo výške  1 236 861 EUR vrátane rozpisu vlastných zdrojov (52 700).  

Čerpanie  výdavkov k 31.12.2016 bez prostriedkov EÚ bolo vo výške  1 514 132 

EUR vrátane čerpania výdavkov z minulých rokov a zdroja (11H), t.j. vo výške  ( 511 

978 EUR) . 

 

 

4.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry or ganizácie 

 

M SNP vykázalo celkové čerpanie k 31.12. 2016  zo všetkých zdrojov vrátane 

prostriedkov EÚ za projekty Digitálne múzeum a Harmonizácia IT  vo výške 

3 163 747 EUR, z toho kapitálové výdavky vo výške 149 069   EUR,  bežné výdavky 

vo výške 3 014 678 EUR. 

 

 Čerpanie výdavkov podľa  jednotlivých prvkov programovej štruktúry,  08S 

0106, 08T 0103, 08T 010E, 0A9 0606, 0A 90609,  ekonomických kategórií  

610,620,630,640,700  a  zdrojov krytia  111, 46, 131E, 131F, 13S1-S3 je  uvedené 

v tabuľke č. 13.  

  

 
Hodnotenie čerpania výdavkov pod ľa programovej štruktúry, ekonomickej  

kategórií a zdrojov krytia k 31.12.2016 
 

                                                                                                       v Eur   tabuľka č. 13  
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pr

og
ra

m
 

N
áz

ov
 

pr
og

ra
m

u
 

 
Zdr
oje 
kryt
ia  

 
Kategória       

610 

 
Kategóri

a         
620 

 
Kategória       

630 

 
Kategóri

a       
640 

 
Kategória       

600 

 
Kateg.       

700 

 
Kategória       
600+700 

08
S

 0
10

6 

M
úz

eá
 a

 g
al

ér
ie

   
  

08
20

  

 
 

111 
373 690 139 207 361 261 4 593 878 751 0 878 751 

 
46 

 
- 

 
- 

33 131  - 33 131  48 674 81 805  

131
F 

112 533 41 192 227 280  1 963 382 968 42 000 424 968 

 

 

11 
H  

- - 500 - 500 - 500 

 0850 111 62 982 22 018 20 000  - 105 000 - 105 000 
 
 
∑ 08S 0106 
 
 0820 + 0850  

111 
46 
131 
11
H 

549 205 202 417 642 172 6 556  1 400 350  90 674 1 442 350 

   
 0

8T
 0

10
3 

O
sl

av
y 

72
. V

ýr
. 

S
N

P
 

 
111 

 
- 

 
- 

 
30 000 

 
- 

 
30 000 

 
- 

 
30 000 

   
  0

8T
 0

10
3 

O
pr

av
a 

sk
an

ze
nu

 

 
              
111 

 
          - 

 
- 

 
12 800 

 
- 

 
12 800  

 
- 

 
12 800 

 0
8T

 0
10

3 

M
S

N
P

 
re

ko
nš

tr
uk

ci
a 

sk
an

ze
nu

  

111 - - - - - 7 200 7 200  

   
08

T
 0

10
E

 

M
S

N
P

 
V

zd
el

áv
ac

ie
 

ce
nt

ru
m

 

 
131 
E 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
45 782 

 
45 782 

   
 0

8T
 0

10
3 

C
el

oe
ur

óp
sk

a 
ko

nf
er

en
ci

a 1
3
1 
F 

- - 3 000 - 3 000 - 3 000 
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  Ʃ  08T 0103 

111 
131
E+ 
131
F 

- - 45 800 - 45 800   52 982 98 782 

 

H
ar

m
on

i
zá

ci
a 

 IT
 

 
13
S1 

 
      - 

 
 

1 253 

 
 

3 589 

 
 
- 

 
 

4 842 

 
 
- 

 
 

4 842 

H
ar

m
on

i
zá

ci
a 

 IT
 

13
S2 

- 221 633 - 854 - 854 

H
ar

m
on

i
zá

ci
a 

 IT
 

13
S3 

- 190 543 - 733 - 733 

 
Ʃ 
NP9  

13
S 
 

- 1 664  4 765 - 6 429 -  6 429 

D
C

 

13
S1 40 408 14 019 75 306 - 129 733 4 077 133 810  

13
S2 

7 131 2 474 13 289 - 22 894 719 23 613 

13
S3 

6 117 2 122 11 400 - 19 639 617 20 256 

 
 
Ʃ 
 
        

13
S 53 656 18 615 99 995 - 172 266 5 413 177 679 

D
C

 
D

ig
itá

ln
e 

m
úz

eu
m

 

111 422 170 150 694 774 138 3 300 1 350 302 - 1 350 302  

131  - - 37 728  - 37 728 -  37 728 

 

46 - - 1 803  - 1 803 - 1 803 
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Ʃ  
NP3 
DC 

 

13S
1-3 
111 
46 
 

 
475 826 

 
169 309 

 
913 664 

 
3 300 1 562 099 

 
5 413 

 
1 567 512 

          ƩƩ 
08S+ 08T+0A9 1 025 031 373 390 

 
1 606 401 

 
9 856 3 014 678 149 069 3 163 747 

 
 
 
Prvok  08S0106 – Múzeá a galérie  
 

V rámci  prvku   08S0106 – Múzeá a galérie  bol  pre rok 2016 schválený 

bežný transfer   zdroj (111) na prvku 08S 0106 – Múzeá a galérie  v celkovej výške  

1 079 161 EUR   bežné výdavky, z toho na  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania, kategórie vo výške 463 994 EUR.  

Spolu s plánovanými  vlastnými  zdrojmi  (46) vo výške 52 700  EUR bol  

schválený  pre rok 2016  bežný transfer  na prvku 08S 0106 – Múzeá a galérie  vo 

výške      1  131 861 EUR.  

Spolu s výdavkami prvku 08S0106,  funkčnej klasifikácie 0820 – Kultúrne služby 

a  funkčnej klasifikácie 0850 -- Výskum a vývoj  v oblasti rekreácie, kultúry a 

náboženstva  bol na rok 2016 stanovený bežný transfer na zdroj (111) vo výške 

1 184 161 EUR, s vlastnými zdrojmi spolu 1 236 861 EUR. 

Čerpanie na prvku 08S 0106 – Múzeá a galérie  zo všetkých zdrojov (111 – 

štátneho rozpočtu, 131E – z nedočerpaných zdrojov z roka 2014, 131F – 

z nedočerpaných zdrojov z roka 2015,  46 – vlastných zdrojov, k 31. 12. 2016   vo 

výške  1 442 350 EUR , z toho bežné výdavky vo výške   1 400 350   EUR 

a kapitálové výdavky   90 674 EUR.  

 

Prvok  08T  0103,  08T 010E – prioritné projekty 

V priebehu roka 2016 bol bežný transfer zvýšený rozpočtovými  opatreniami na 

zdroji (111)  na tri  prioritné projekty na prvku „08T 0103“     o sumu 50 000 EUR  

z toho:  

• Oslavy 72. výročia SNP      (BV)                                           30 000  EUR  

• Oprava skanzenu M SNP   (BV)                                           12 800  EUR 

• Rekonštrukcia skanzenu  múzea         (KV)                            7 200  EUR 
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Čerpanie výdavkov  prioritných projektoch   na prvku 08T 0103, zdroji (111), k 31. 

12. 2016  bolo v plnej výške. 

Z minuloročných prostriedkov  roku 2015  boli dočerpané do 30. marca 2016   bežné 

výdavky na Celoeurópsku konferenciu „Židovská otázka a jej konkrétne dôsledky“ vo 

výške 2 115,99 EUR. Rozdiel nevyčerpaných prostriedkov vo výške 884,01 EUR bol 

odvedený na účet MK SR dňa 11. apríla 2016, výpis BÚ č. 51. 

 

Kapitálové výdavky  prioritného  projektu (PP) z roku  2014   vo výške 97 000 

EUR účelovo určené na nákup interiérov, regálov, skríň a zariadení do   

Vzdelávacieho centra, boli čerpané vo výške 45 782,40 EUR, zvyšné vo výške 

51 217 EUR budú odvedené na účet MK SR pri zúčtovaní prostriedkov so ŠR. 

 

4.3.4. Vyhodnotenie použitia mimorozpo čtových prostriedkov  

           M SNP nepoužíva pri hospodárení prostriedky  v zmysle § 23 zákona 523/ 

2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

 

 

4.3.5.  Vyhodnotenie čerpania  finan čných prostriedkov  
           poskytnutých na zahrani čné pracovné aktivity 
 

Za rok 2016 vykázalo M SNP  čerpanie vo výške 10 077,75  EUR na aktivity 

spojené so zabezpečením zahraničných služobných ciest. V priebehu roka  2016  sa 

zamestnanci M SNP zúčastnili na spomienkových stretnutiach v Oswienčime, 

v Terezíne,   v Ležákoch, v  Lidiciach,  Javoříčku, Mauthausene na spomienkovom 

stretnutí, v Bielorusku na medzinárodnom seminári, v Prahe na rokovaní o spolupráci 

v oblasti vzdelávania pedagógov s vojnovou tematikou, v Poľku –Krzysowa 

medzinárodnej konferencie, v Nemecku v Ruhmanne na získanie fotodokumentácie 

zbierok,  v  Prahe na slávnostnom otvorení Múzea Gulag Online, v Prahe   v 

archívnom výskume a  edícii britských dokumentov, v Prahe na výskume  a   

 spolupráci s Ústavom totalitných režimov,  v Třebíči na veľtrhu českých múzeí, na 

medzinárodnej konferencii reštaurátorov a konzervátorov, na konferencii  historikov 
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v Moskve, na 1. Kongrese medzinárodnej asociácie múzeív Moskve, na stretnutí 

v Budapešti v rámci cezhraničnej spolupráce, na medzinárodnej vedeckej 

konferencie v k 70. Výročiu začatia Norimberského procesu. Podrobné výdavky na 

ZSC sú spracované v tabuľke č.7, ktorá tvorí prílohu správy o činnosti organizácie.   

 
 
4.4  FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

Organizácia vykázala celkové  príjmy z transakcií  s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami „400“ vo výške 740 130,91  EUR, z toho podľa zdrojov  na 

položke  „453“ v členení podľa zdrojov krytia nasledovne : 

 

• 131E       z roku   2014             97 000     EUR  

• 131 F      z roku   2015       465 763,43    EUR   

• 46           z roku   2015       177 367,48    EUR 

 

Jedná sa o nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov, t.j. počiatočné 

stavy bankových účtov v roku 2016, ktoré pozostávali   z prostriedkov vo výške 

 

• 97 000,00 EUR (700) zo zdroja 131E za nedočerpané kapitálové 

výdavky na interiéry Vzdelávacieho centra, 

• 3 000 EUR   (630) zo zdroja  131F  z prioritného projektu  vyčlenené na 

medzinárodnú konferenciu „Židovské otázky a ich dôsledky“, 

• 112 532,55  EUR  za mzdy  (610) za december 2015 zo zdroja 131 F 

• 41 192,08  za odvody do poisťovní  (620) za december 2015 zo zdroja 

131 F, 

• 265 008,19 EUR za bežnú prevádzku (630) zo zdroja 131 F, z toho 

nevyčerpaných a nezúčtovaných  prostriedkov-  odvod na MK SR vo 

výške 102 211, 55 EUR.   

• 1 962,61 za bežné transfery, t.j. odchodné a PN za mesiac december 

2015 zo zdroja 131F, 

• 42 068 EUR (700) zo zdroja 131F  za PD na Rekonštrukciu, 

modernizáciu a vybudovanie expozície múzea,  

• 177 367,48   vlastné zdroje organizácie.  

 
4.5  HODNOTENIE  ČERPANIA TRANSFERU Z NÁKLADOVEJ ČASTI 
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Hodnotenie čerpania bežného transferu k 31.12. 2016 z   náklado vej 

časti 

 

Celkové náklady k 31.12. 2016  vykázalo M SNP vo výške 4 256 033  EUR čo je 

oproti minulému (9 941 534 EUR)  roku pokles  nákladov o 5 685 501  EUR. 

Zníženie  nákladov  súvisí výlučne  s poklesom  nákladov  za  dodávateľské   

faktúry za  projekt NP3 -  „Digitálne múzeum“  a projekt NP9 - „Harmonizácia 

informačných technológií IT“. 

 Náklady na spotrebované nákupy „50“  vykázala organizácia  vo výške  311 215  

EUR, čo je pokles  oproti minulému roku   o 104 590 EUR (rok 2015  boli náklady na 

spotrebované nákupy  415 805 EUR).  

Z celkových spotrebovaných nákupov predstavuje  spotreba energie sumu  124 

365  EUR, čo je 39,96  % z celkových spotrebovaných nákupov. Výdavky na energie 

vzrástli o 9 643   EUR oproti rovnakému obdobiu  minulého roka  ( 114 722 EUR). 

Nárast energie o 9 643 EUR súvisí so zvýšením spotreby energie za  ďalší objekt- 

budovu v správe M SNP, okrem samotného múzea na Kapitulskej ulici,  a to 

Vzdelávacieho  centra na Tulskej ulici, kde sa presťahovala celá administratíva 

organizácie a knižnica M SNP. 

Spotrebu materiálu  31. 12. 2016  vykázala organizácia vo výške 186 618 EUR, 

čo je 59,96 % zo spotrebovaných nákupov a pokles  oproti minulému roku  o 114 319   

EUR. Pokles nákupu materiálu je ovplyvnený nižšou spotrebou kvôli  dočerpávaniu 

zásob konzervátorského  materiálu zamestnancami konzervátorského pracoviska 

z objemu nadobudnutého v rámci projektu DM z minulého roka.  

 

Náklady na služby „51“  vykázala organizácia  k 31. 12. 2016 vo výške 1 351 

127  EUR, čo je  najvyšší pokles v rámci nákladov oproti minulému roku 2015   

o 5 204 157  EUR. 

Pokles  nákladov za  služby  oproti minulému roku  bol ovplyvnený znížením 

nákladov za služby súvisiace s realizáciou konzervátorských, reštaurátorských 

služieb, ako aj samotnej digitalizácie zbierkových predmetov v rámci  projektu 

Digitálne múzeum. 
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Najvyšším podiel nákladov  v skupine „51“- služby   sú náklady na ostatné 

služby – vo výške 1 234 608 EUR, t.j. predstavujú 91,37 % z celkových nákladov na 

služby.  Zahŕňajú faktúry za stravovanie, zamestnancov, ktoré finančne vzrástli o 48 

% oproti nákladom  za stravovanie pred realizáciou projektu Digitálne múzeum, čo je 

ovplyvnené nárastom zamestnancov o viac ako jednu tretinu. Skupina  nákladov 

zahŕňa náklady na propagáciu spoločensko–kultúrnych podujatí, služby poskytované 

pri organizácii výstav,  náklady na vydavateľskú a publikačnú činnosť, náklady za 

prepravu výstavy Anny Frankovej, údržbu, prevádzku a poistenie služobných 

automobilov,  revízie elektronických, klimatizačných zariadení, protipožiarnych 

zariadení, revízie výťahov, reprografické služby,  služby spojené so zabezpečovaním 

celej prevádzky a chodu expozície v Osvienčime, v Tokajíku, NKP Kališti a KP 

Nemeckej,   Vzdelávacom centre a   služby a činnosti realizované  v rámci 

udržateľnosti projektu „Digitalizačné centrum“  a služby spojené s   úpravou 

a obnovou skanzenu -  zemľanky v areáli M SNP.  

Náklady na opravy a udržiavanie objektov organizácia vykázala vo výške 

87 322  EUR,  čo je viac oproti minulému roku o 15 643 EUR. Jednalo sa hlavne 

o opravy priestorov v areáli múzea (opravu osvetlenia, opravu okien v Čižmárskej 

bašte), opravu lavičiek v Nemeckej, opravu krbovej vložky a objektu v Krpáčove, 

opravy časti klimatizačnej jednotky v múzeu, opravy počítačovej techniky v múzeu. 

 

Osobné náklady „52“ boli k 31. 12.  2016   vo výške  1 525 342   EUR,  oproti 

minulému roku  poklesli o 255 508 EUR, čo súvisí s ukončením niektorých 

pracovných pozícií na projekte Digitálne múzeum a znížením počtu zamestnancov, 

ktorí v rámci udržateľnosti projektu pokračujú v počte 36  osôb na činnostiach 

projektu „Digitálne múzeum“ ďalších päť rokov.  

Najvyššiu časť nákladov v skupine (52) tvoria mzdové náklady vo výške 1 086 

647 EUR, t.j. 71,23 % z celkových osobných nákladov. Oproti  minulému roku 

poklesli mzdové náklady o 181 362 EUR, z dôvodu zníženia a ustálenia  počtu 

zamestnancov prijatých na projekt „Digitálne múzeum“ v počte 32 zamestnancov. 

Zákonné sociálne poistenie vo výške   371 028  EUR tvoria z celkových 

ostatných nákladov 24,32 % pokles oproti minulému roku o 66 484 EUR.  

Ostatné sociálne  poistenie  DDP vykazuje  organizácia  vo výške  13 797  EUR, 

čo je rovnako pokles o 2 973  EUR v dôsledku ukončenia pracovných pozícií na 

projekte. 
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Zákonné sociálne náklady  vykazuje organizácia vo výške 48 879 EUR, čo je 

menej oproti minulému roku o 5 680 EUR. 

 Ostatné sociálne náklady vykazuje vo výške 4 991 EUR, čo je viac oproti 

minulému roku o 991 EUR.  

  

Dane a poplatky „53“ boli k 31.12. 2016    vo výške 22 384 EUR, čo je oproti 

minulému roku nárast  o 403  EUR.   

 

Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť  „54“  boli k 31.12. 2016  vo výške  

17 377  EUR, čo je nárast  oproti minulému roku o 11 944 EUR.  Vyššie náklady 

na prevádzkovú činnosť oproti rovnakému obdobiu roku 2015 boli, z dôvodu  nákupu 

zbierkových predmetov vo výške 10 200 EUR a  z dôvodu odpisu premlčaných 

pohľadávok z minulých rokov vo výške 6 029 EUR na základe rozhodnutia GR.  

 

 Zvýšené odpisy dlhodobého HM a NM  na účte (551) - vykázala organizácia  

31. 12. 2016   vo výške  1 024 509 EUR, čo je  oproti minulému roku  ( 1 158 874 

EUR) menej o sumu 134 365   EUR. Zníženie  odpisov oprosti minulému roku   je 

ovplyvnené znížením  objemu obstaraných investícií a zaradením do   majetku.  

 

Finančné náklady  „56“  vykázala organizácia  k 31. 12. 2016  vo výške 4 079 

EUR, čo je oproti roku 2015  nárast   o 772 EUR. 

 

 

4. 6. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov k 3 1. 12. 2016 
 

Múzeum SNP Banská Bystrica vykazuje k 31. 12. 2016   celkové výnosy  vo 

výške 4 042 468  EUR, t.j. pokles  o 7 624 000 EUR   oproti minulému  roku ( 11 666 

468 EUR). Pokles celkových dosiahnutých výnosov o sumu 7 698 893 EUR bol  

spôsobený skončením projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, t.j. o 

znížene prostriedkov prijatých z EÚ,  účtovaných podľa metodiky MF SR do   

výnosov z bežného a kapitálového transferu, uvoľnených prostredníctvom platobnej 

jednotky MF SR na projekt Digitálne múzeum a  Harmonizáciu IT .  

 

Organizácia vykázala k 31.12.2016 nasledovné výnosy: 
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• výnosy z vlastnej činnosti  (602) vo výške  183 221 EUR,  

•  výnosy za tržby za tovar (604) vo výške 1 349 EUR, 

• ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648)     vo výške   50  EUR 

• kurzové zisky (663) o výške 11 EUR, 

• výnosy z BT zo štátneho rozpočtu (681) vrátane EÚ zdrojov vo výške 2 865 

603 EUR, 

• výnosy z KT zo Št. rozpočtu   (682) vrátane EÚ zdrojov  vo výške 992 234 

EUR, 

• výnosy z KT od ostatných subjektov verejnej správy (684) vo výške 12 EUR,  

• výnosy z KT od ostatných subjektov mimo verejnú správu (688) vo výške 10 

020 EUR.    

  

Skuto čné tržby z predaja vlastných výkonov a tovaru „60“  vykázala  

organizácia k 31.12.2016  vo výške  184 570 EUR, čo je oproti minulému roku nárast  

o 93 631EUR, tržby rok 2015  (90 938 EUR) z dôvodu činností Digitalizačného 

centra. 

Predaj služieb  vo výške 183 221 EUR,    vzrástol   oproti minulému roku 

(89 786 EUR) o 93 435  EUR. 

Predaj tovaru vo výške 1 348 EUR,  vzrástol  oproti minulému roku (1 153 EUR  

o 196 EUR.  

 

Tržby v roku 2016 boli: 

 

• zo vstupného v hlavnej expozícii M SNP   32 485  EUR 

• zo vstupného v lietadle   6 050 EUR 

• zo vstupného v Nemeckej    560 EUR 

• z prenájmu Bašty a parkoviska 32 979 EUR 

• z prenájmu kinosály, zasadačky   13 891 EUR 

• z predaja vlastných publikácií, zborníkov 7 885 EUR 

• zo  skenovania fotodokumentácie 232 EUR 

• zo vzdelávania   4 261 EUR 

• zo zariadenia Krpáčovo  325 EUR 
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• za tržby  projektu  DM 84 553 EUR   

 

 

Nárast   sme zaznamenali  v rámci  tržieb  z vlastných výkonov  oproti minulému 

roku : 

• z prenájmu kinosály, zasadačky M SNP o 1 774 EUR 

• z tržieb zo vstupného o 266 EUR, 

• z tržieb zo vstupného z lietadla o 1 023 EUR 

• z tržieb zo vstupného z Nemeckej o 66 EUR 

• z prenájmu  priestorov Bašta a parkovisko 1 098 EUR  

• za vzdelávacie aktivity o 4 161  EUR 

• za tržby za Krpáčovo   o 325 EUR 

• z prenájmu bašty a parkoviska o  1 098 EUR 

• za skenovanie fotodokumentácie    

• z predaja publikácií o 73 EUR 

• za tržby  projektu  DM  o 84 553 EUR   

 

5. PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE A NA SPOLUFINANCOVANI E 
 

 

Program 0A9 0606 – Digitálne múzeum 

 

 

 

Operačný program: Informatizácia spoločnosti 

Prioritná os 2:          Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  

                                Infraštruktúry (OPIS-2011/2.1/03-NP)     

Názov projektu NP3:  Digitálne múzeum 

 

 

 

Čerpanie projektu OPIS NP3 Digitálne múzeum pod ľa jednotlivých rokov 

a zdrojov krytia          
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Prvok  0A 90606  – Digitálne múzeum 

 

V rámci operačného programu „Informatizácia spoločnosti“, národného projektu 3 

s názvom „Digitálne múzeum“ boli k 31. 12. 2016  čerpané výdavky z prostriedkov 

EÚ fondov  vo výške 133 809,60 EUR. Jednalo sa o dočerpanie prostriedkov z EÚ 

fondov na projekt, t.j. za refundáciu výdavkov hradených za  rok 2015, ktoré boli 

uvoľnené na základe poslednej zúčtovacej žiadosti o  platbu v novembri 2016.  

Podrobné čerpanie podľa zdrojov krytia (zdroje EÚ, štátny  rozpočet, vlastné zdroje) 

a čerpanie podľa  jednotlivých rokov od začiatku trvania projektu Digitálne múzeum,  

je uvedené v tabuľke č. 14.  

 

Celkom čerpanie za rok 2016 zo všetkých zdrojov za projekt DM bolo vo výške 

1 567 513,64 EUR. 

                                                                           v Eur   tabuľka č. 14 
 

zdro
j 

 
   Rok 2012   

 
Rok 2013  

 
Rok 2014  

 

 
Rok 2015  

 
Rok 2016 

 
Spolu 

čerpanie za roky 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
11 
S1  
EÚ 

 
2 319 374,97 

 
1 764 039,68 

 
7 922 169,24 

 
713 872,83 

 
- 

 
12 719 456,72 

 
13 
S1   
EU 

 
0 

 
0 

 
885 245,88 

 
5 669 462,26 

 
133 809,60 

 
6 688 517,74 

 
∑S1  
EÚ   

 
2 319 374,97 

 
1 764 039,68 

 
8 807 415,12 

 
6 383 335,09 

 
133 809,60 

 
19 407 974,46 

 
11 
S2-
ŠR 
Spo
lufin
. 

 
409 301,48 

 
311 301,22 

 
1 398 030,22 

 
125 977,59 

 
- 

 
2 244 610,51 

 
13 
S2-
ŠR 
Spo
lufin
. 

 
0 

 
0 

 
156 219,86 

 
1 000 493,23 

 
23 613,46 

 
1 180 326,55 

∑S2  
spol
ufin.   

 
409 301,48 

 
311 301,22 

 
1 554 250,08 

 
1 126 470,82 

 
23 613,46 

 
3 424 937,06 

11 
S3-
ŠR 
pror
ata 

 
351 093,82 

 
267 030,44 

 
1 199 212,37 

 
108 062,07 

 
- 

 
1 925 398,70 

13 
S3-

 
0 

 
0 

 
134 003,49 

 
858 211,11 

 
20 256,60 

 
1 012 471,20 
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ŠR 
pror
ata 
∑S3  
pror
ata 

 
 

351 093,82 
 

267 030,44 1 333 215,86 
 
966 273,18 

 
 
20 256,60 2 937 869,90 

 
111 
ŠR 

 
0 

 
15 803,58 

 
45 000,00 

 
590 489,20 

 
1 350 302,50 

 
2 001 595,28 

 
131
ŠR 

 
0 

 
0 

 
114 602,56 

 
501,19 

 
37 728,21 

 
152 831,96 

 
46 
vl.z
droj
e 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
4 724,08 

0,00 
 
 

 
 

1 803,27 
 

 
6 527,35 

  
3 079 770,27  

 
2 358 174,92 

 
11 859 207,70 

 
9 067 069,48 

 
1 567 513,64 

 
27 931 736,01 

 

 

 

 

Múzeum SNP v rámci operačného programu  „Informatizácia  spoločnosti“  

Národného projektu NP3 -  „Digitálne múzeum“ vynaložilo od začiatku celého  

trvania projektu  z prostriedkov štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu na korekcie 

a od roku 2016 na udržateľnosť projektu  prostriedky vo výške 27 931 736,01 EUR, 

z toho po rokoch: 

 

v roku 2012:                                  3 079 770,27 EUR 

v roku 2013:                                  2 358 174,92 EUR 

v roku 2014:                                11 859 207,70 EUR 

v roku 2015:                                  9 067 069,48 EUR 

v roku 2016:                                  1 567 513,64 EUR  

Spolu:                                          27  931 736,01EUR 

 

 

Program 0A9 0609 – Harmonizácia informa čných technológií 

Operačný program:  Informatizácia spoločnosti 

Prioritná os 2:           Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  

                                 Infraštruktúry (OPIS PO2)     

Názov projektu 09:   Harmonizácia informačných technológií 
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Čerpanie projektu OPIS NP9  Harmonizácia IT   pod ľa jednotlivých rokov 

                                                                                                                            
v Eur   tabuľka č. 15 

 
zdroj 

 
    Rok 
2012   

 
Rok 2013  

 
Rok 2014  

 

 
Rok 2015  

 
Rok 2016 

 
Spolu  
čerpanie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 

11 S1  
EÚ 

 
0 

 
790 048,34 

 
51 890,70 

 
0 

 
0 

 
841 939,04 

 
13 S1   

EU 

 
0 

 
0 

 
0 

 
149 996,01 

 
4 841,91 

 
154 837,92 

 
∑S1  EÚ   

 
0 

 
790 048,34 

 
51 890,70 

 
149 996,01 

 
4 841,91 

 
996 776,96 

 
11 S2-
ŠR 
Spolufin. 

 
 
0 

 
 

139 420,29 

 
  
9 157,18 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

148 577,47 

 
13 S2-
ŠR 
Spolufin. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 469,89 

 
854,45 

 
27 324,34 

∑S2  
spolufin.   

 
0 

 
139 420,29 

 
9 157,18 

 
26 469,89 

  
175 901,81 

11 S3-
ŠR 
prorata 

 
0 

 
119 593,03 

 
7 854,92 

 
0 

 
0 

 
127 447,95 

13 S3-
ŠR 
prorata 

 
0 

 
0 

 
0 

 
22 705,54 

 
732,99 

 
23 438,53 

∑S3  
prorata 0 119 593,03 7 854,92 22 705,54 

 
150 886,48 

 
  111 ŠR 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 882,16 

 
0 

 
20 882,16 

131 ŠR 0 0 0 0 
 
0 0 

 
46 
vl.zdroje 

0 0 0 0 
 
0 0 

       
 
∑∑∑ 

 
0 

 
1 049 061,66 

 
68 902,80 

 
220 053,60 

 
6 429,35 

 
1 344 447,41 

 

V tabuľke č. 15 je uvedené čerpanie projektu podľa jednotlivých rokov a zdrojov 

krytia.  V rámci operačného programu „Informatizácia spoločnosti“, národného 

projektu 9 názvom „Harmonizácia informačných systémov “ boli k 31. 12. 2016  

čerpané výdavky z prostriedkov EU fondov  vo výške 6 429,35 EUR. Jednalo sa 

o dočerpanie prostriedkov z EU fondov na projekt, t.j. za refundáciu výdavkov 

hradených za  rok 2015, ktoré boli uvoľnené na základe poslednej zúčtovacej 

žiadosti o  platbu.  
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Múzeum SNP  v rámci operačného programu  „Informatizácia  spoločnosti“ 

Národného projektu NP9 - „Harmonizácia informačných systémov “, M SNP  ako 

partner Národného osvetového centra Bratislava, ktorá realizovala dodávku 

technológií, uhradila spolu za celé obdobie trvania projektu  zo štrukturálnych fondov 

a zo štátneho rozpočtu celkovú sumu   vo výške 1 344 447,41  EUR, z toho: 

 

v roku 2013:                                  1 049 061,66 EUR 

v roku 2014:                                       68 902,80 EUR 

v roku 2015:                                     220 053,60 EUR 

v roku 2016:                                         6 429,35 EUR 

Spolu:                                            1 344 447,41 EUR 

 
 
6. Podnikate ľská činnos ť 
 

Múzeum SNP Banská Bystrica nemá povolenú a ani nevykonáva podnikateľskú 

činnosť. 

 

Rezervný fond  

V súlade s metodickým usmernením č. MF/022139/2016-31 zo dňa 20. 12. 2016 po 

zohľadnení kladného výsledku hospodárenia predchádzajúceho obdobia vo výške 

1 724 934,14 a počiatočného stavu fondu  z roku 2016 vo výške 183,61EUR,  je stav 

rezervného fondu vo výške 1 725 117,75    EUR. 

 

Sociálny fond  

Zostatok finančných zdrojov účtu predstavuje sumu  41 068,11 EUR.  Sociálny fond 

organizácie používa na príspevok zamestnancom na stravovanie a poskytovanie 

pôžičiek a sociálnych výpomocí zamestnancom Múzea SNP. 

 

 Fond reprodukcie  

Zostatok finančných prostriedkov zo zrušeného účtu predstavuje sumu 0,00 EUR. 
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7.  Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 

Majetok spravovaný Múzeom SNP tvorili budovy, pozemky zverené múzeu 

zriaďovacou listinou, ako aj hmotný a nehmotný investičný majetok, zásoby, 

krátkodobé pohľadávky, finančné účty zbierkový, múzejný, galerijný, archívny 

a knižničný fond.  

Stav aktív je    k 31.12.2016 je uvedený v tabuľke č. 17,  stav  pasív je uvedený 

v tabuľke č. 18 nasledovne: 
                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        cent.  v Eur tabuľka č. 17  

 
P. č. 

 
Názov aktív 

 
Stav  aktív 

k 31. 12. 2016 

 
Stav  aktív 

k 31. 12. 2015 

1. Dlhodobý nehmotný majetok  231 184,00 319 122,00 
2. Dlhodobý hmotný majetok 4 304 806,10 5 109 737,73 
3. Dlhodobý  finančný majetok 0,00 0,00 
4. Zásoby 6 417,53 5 039,09 
5. Zúčtovanie  medzi subj. VS 0,00 0,00 
6. Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

7. Krátkodobé pohľadávky 18 252,14 23 869,45 

8. Finančné účty 783 938,68 774 435,26 
9. Poskyt.návr.fin. výpomoci dlhodobé 0,00 0,00 
10. Časové rozlíšenie 1 292,28 1 820,26 

    
 Spolu  aktíva  5 345 890,73 6 234 023,79 

 
 
 
 

cent.  v Eur   tabuľka č. 18 
 

P.č. 
 

Názov pasív 
 

Stav  pasív 
k 31. 12. 2016  

 
Stav  pasív 

k 31.12.2015 
 

1. Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 
2. Fondy 1 725 117,75 183,61 
3. Výsledok hospodárenia -1 828 262,80 107 003,17 
4. Rezervy  zákonné krátkodobé, 0,00 0,00 
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5. Zúčtovanie medzi subjektmi VS  4 869 022,43 5 823 154,16 
6. Dlhodobé záväzky 41 915,02 35 419,79 
7. Krátkodobé záväzky 493 382,85 208 206,06 
8. Bankové úvery 0,00 0,00 
9. Časové rozlíšenie 44 715,48 60 057,00 
 Spolu pasíva  5 345 890,73 6 234 023,79 

 
 

TEXT 31.12.2016 31. 12. 2015 
 
Výsledok hospodárenia   

 
- 1 828 262,80 

 
107 003,17 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

- 1 625 228,91 - 1 617 930,97 

Výsledok hospodárenia 
 k 31.12.2016 

-    203 033,89 1 724 934,14 

 
 
 
Stav aktív M SNP zo súvahy vo výške 5 345 890,73 EUR, stav pasív vo výške 

5 345 890,73 EUR  

 

 

Stav výnosov k 31. 12. 2016  z výsledovky hospodárenia vrátane výnosov z bežných  

a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu   je  vo výške 4 052 999,21 EUR    

stav nákladov z výsledovky hospodárenia je vo výške 4 256 033,10  EUR. 

 

Výsledok hospodárenia k 31. 12.  2016  je strata    203 033,89   EUR.  
 

 V roku 2016 bol ú čtovne vysporiadaný záporný výsledok  hospodárenia 

minulých rokov vo výške (-) 1 625 228,91 EUR.  Po vysporiadaní záporného 

výsledku hospodárenia minulých rokov  vykázalo M SNP k 31.12. 2016  účtovnú 

stratu vo výške (-) 203 033 EUR. 

 

Výšku nákladov ovplyvnila výška ro čných odpisov vo výške 1 024 508,98 EUR.  
 
 

 
 

Analýza výdavkov na prevádzku budov:  
 energie, opravy a nájom k 31.12.2016 na objekty mú zea 

SNP 
 

 

 

     

Rozpo čtová 
klasifikácia 

Múzeum SNP Vzdelávacie 
centrum 

Digitaliza čné 
centrum 

 Spolu  
Náklady  
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632001 - energie 93 704,05 14 582,66 18 391,47 89 413,70 

632002 – vodné, 
stočné 17 486,15 645,64 358,02 

18 314,40 

632  energie spolu  70 318,03 16 200,51 21 209,56 
 

107 728,10 
635004 – oprava 
strojov, zariadení  14 534,96 1 830,39 661 665,00 

 
678 030,35 

635005 – 
špeciálnych strojov 1 487,64 3 237,39 0,00 

 
4 725,03 

635006- budov, 
objektov, alebo ich 
častí 56 987,82 0,00 0,00 

56 987,82 

635  údržba  73 010,42 5 067,78 661 665 
 

739 743,20 

         

636001- budov 
alebo ich častí 5 316,51  0,00  56 077,20  

 
61 393,71 

636 5 316,51 0,00 56 077,20 
 

61 393,71 

Celkom výdavky 148 644,96  21 268,29 738 951,76 908 865,01 

 

Múzeum SNP Banská Bystrica za rok 2016 vykázalo spolu za tri najhlavnejšie 

objekty M SNP, t.j. budovu Múzea SNP,   budovu Digitalizačného centra a budovu 

Vzdelávacieho centra ročnú  sumu nákladov  na prevádzku 908 865,01 EUR, z toho 

energie  „632 “ spolu za tri najväčšie objekty vo výške 107 728,10  EUR, údržbu 

a opravy „635“  vo výške 739 743,20 EUR, z toho údržbu digitalizačnej technológie 

vo výške 661 665 za obdobie 01-11/2015, nakoľko údržba za december 2016 bude 

výdavkom v roku 2017. 

Nájomné   „636“   spolu vo výške 61 393,71 EUR, z toho za prenájom priestorov 

a parkovacích priestorov pre  digitalizačné centrum predstavuje nájom za 01-11/2016 

sumu  56 077,20 EUR. 

Priestory Vzdelávacieho centra neboli  k 31. 12. 2016   plne obsadené  kvôli  

chýbajúcim  regálom a skriniam v priestoroch archívu a knižnice do leta 2016. 

Z uvedeného dôvodu sú vykázané náklady na údržbu  a prevádzku klimatizácie 

a spotrebu energie v súvislosti s plným výkonom klimatizácie len v cca jednej tretine 

celkovo plánovaných a odhadovaných nákladov na spotrebu elektrickej energie. 

Rovnako v údržbe nie sú zahrnuté personálne náklady vlastných zamestnancov – 

údržbárov, ktorí  zabezpečujú údržbu zelene, komplet letnú a zimnú údržbu areálov, 

ako aj stráženie objektov  vo vlastnej réžii, resp. bezplatne za využitie zamestnancov 

z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí pracujú   v rámci aktivačných prác.   
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8.  ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 

 
 Ministerstvo kultúry SR stanovilo listom č. MK 686/2016–340/334 v rozpise záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 orientačný ukazovateľ pre priemerný prepočítaný 

evidenčný stav zamestnancov v počte 98 osôb. Tento limit nebol v priebehu kalendárneho roka 2016 

zmenený a nebol prekročený. 

 
 
 
Porovnávané obdobie  Počet vo fyzických osobách Prepo čítaný eviden čný stav  

K 01.01.2016 80 78,77 

K 31.12.2016 82 80,49 

 
 
 

 V priebehu roka 2016 bolo do zamestnania prijatých 14 zamestnancov z toho 7 ako opätovne 

dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú špecifikovaný v článku 27 Kolektívnej zmluvy platnej v roku 

2016, pre pracovné miesta dozorca a pokladník expozícií Múzea SNP, všetci títo zamestnanci ukončili 

pracovný pomer do 31.12.2016. Ďalších 7 pracovných miest bolo pre uvoľnené (nie novovzniknuté) 

pracovné pozície v členení 1 x archivár, 1 x personalista, 2 x konzervátor a 3 x digitalizátor z toho 2 x 

na uvoľnené pracovné miesto z roku 2016 a 1x na uvoľnené pracovné miesto z roku 2015.  

 
 Organizácia má na základe článku 14 a 15 Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2016 dohodnutý 

základný pracovný úväzok 37,50 hodiny týždenne, v nepretržitej prevádzke 35 hodín týždenne. Pre 

pružný pracovný čas platný pre jednozmennú prevádzku, bola stanovená pevná časť v rozpätí od 

08:00 do 14:00 a pohyblivá časť pred pevnou časťou v čase od 06:00 a po ukončení pevnej časti do 

18:00. Pre zamestnancov vo viaczmennej prevádzke je prvá zmena stanovená od 06:00 do 18:00 

a druhá zmena od 18:00 do 06:00. Pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne len na oddelení 

prevádzky. 

 
 

Vývoj priemernej mzdy  v rokoch 2011 až 2016 
 
 
 

2011 839,76 € 

2012 966,10 € 

2013 1.114,83 € 

2014 1.243,02 € 

2015 1.242,96 € 

2016 1.062,42 € 
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 Nárast priemernej mesačnej mzdy v rokoch 2012 až 2015 bol spôsobený zmenou v 

odmeňovaní zamestnancov zaradených do projektu Digitálne múzeum, ktorým bol v zmysle zákona č. 

553/2003 priznaný na dobu trvania projektu plat podľa § 7a citovaného zákona, tento sa približuje 

minimálnej mzde v EÚ. Od roku 2016 sa vrátil na pôvodný spôsob odmeňovania ktorý sa viaže na § 7 

zákona č. 553/2003. 

 

 
 
 
 
 

Štruktúra zamestnancov 
 
 

KATEGÓRIA POČET Z toho VEDÚCI  

Odborní zamestnanci 58 11 

AdministratívnI zamestnanci 7  

Prevádzkoví zamestnanci 17 1 

SPOLU 82 12 
 
 

Veková štruktúra zamestnancov Múzea SNP k 31.12.201 6 
 
 

Veková kategória PO ČET Z toho ŽIEN 
Do 20 rokov 0 0 
21 – 30 rokov 9 5 
31 – 40 rokov 34 18 
41 – 50 rokov 15 8 
51 – 60 rokov 22 13 
Nad 60 rokov 2 0 
SPOLU 82 44 

  
 
 

Kvalifika čná štruktúra zamestnancov Múzea SNP k 31.12.2016 
 
 
 

Druh vzdelania  POČET 
Základné 0 

Stredné 6 

Úplné stredné 30 
 Vysokoškolské I. stupňa 2 

Vysokoškolské II. stupňa 38 

Vysokoškolské III. stupňa 6 
SPOLU 82 

 
 
 
 
   



 87

Organiza čná štruktúra Múzea SNP: 

Múzeum SNP k 1.12.2015 realizovalo organizačnú zmenu, ktorej cieľom bolo 

vytvorenie takej organizačnej štruktúry, ktorá by umožňovala prehľadnejšiu 

a jednoduchšiu spoluprácu jednotlivých zamestnancov. Jednotlivé činnosti Múzea 

SNP boli podradené do novovytvorených úsekov: Úsek generálneho riaditeľa, Archív 

Múzea SNP, Digitalizačné centrum, Múzeum, Úsek marketingu, propagácie a IT, 

Vzdelávacie centrum  a Úsek ekonomicko-prevádzkových činností.  

Na základe Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene 

a doplnení zriaďovacej listiny Múzea Slovenského národného povstania číslo MK-

2769/2015-110/13887 zo dňa 22. septembra 2015 došlo k rozšíreniu činnosti Múzea 

SNP o nasledujúcu činnosť: „Sprístupňuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, 

kópií, replík a reprodukcií bez ohľadu na formu a predmety kultúrnej hodnoty vrátane 

ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií bez ohľadu na formu, ktoré nie sú odborne 

spravované múzeom alebo galériou, najmä prostredníctvom expozícií a výstav.“  

 

9.  HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATE ĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE  
 

Hlavné skupiny užívateľov výstupov činností (akvizičnej, vedecko-výskumnej 
expozičnej, výstavnej, odborno-metodickej, vzdelávacej, prezentačnej a edičnej) 
Múzea SNP tvoria: 

• Štát  Múzeum spravuje, ochraňuje, sprístupňuje a prezentuje doma i v zahraničí 
majetok štátu (kultúrne dedičstvo), realizuje kultúrnu politiku štátu a spätne 
odovzdáva skúsenosti a výsledky dosiahnuté jej uplatňovaním (spätná väzba). 

 
• Široká verejnosť - návštevníci Múzea SNP patria medzi najpočetnejšiu skupinu 

užívateľov výstupov činností múzea. Tvoria ju mladí ľudia, ale aj široké 
spektrum  dospelých  návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí sem 
prichádzajú za vzdelaním, zábavou, informáciami, alebo len vyplniť si voľnú 
chvíľu a stretnúť sa tu s priateľmi. Podstatné je, že v ostatných rokoch sa počet 
užívateľov v rámci tejto skupiny  zvyšuje. 

 
• Odborná verejnosť – pedagógovia v oblasti histórie, ktorí si tu dopĺňajú 

vedomosti,  vedeckí pracovníci z oboru histórie a príbuzných spoločenských 
vied  
 

• Základné, stredné a vysoké školy, ktoré využívajú ponuky produktov múzea na 
doplnenie vzdelávacieho procesu žiakov a študentov. 
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• Návštevníci, bádatelia Archívu Múzea SNP, študujúci  čitatelia v knižnici Múzea 
SNP, ktorí prichádzajú sem za informáciami, vzdelávaním a poznaním. Počet 
osôb v tejto skupine užívateľov z roka na rok rastie. Je potrebné pre túto 
skupinu budovať a zdokonaľovať informačnú databázu. 

 
• Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
        Tvoria ďalšiu užívateľskú skupinu výstupov činností múzea. Pôsobnosť týchto 

inštitúcií je o. i. postavená na úzkej spolupráci s Múzeom SNP, keďže činnosť 
zväzu a redakcie je úzko spätá s národnou históriou obdobia, ktoré po 
muzeálnej stránke obhospodaruje Múzeum SNP. Je len prirodzené, že 
spolupráca múzea s ňou bude mať prioritu aj v budúcnosti. 

 
• Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy 

Základom bola spolupráca Múzea SNP s Ministerstvom kultúry, Ministerstvom 
školstva, Ministerstvom zahraničných vecí a Ministerstvom obrany. Múzeum 
SNP vidí svoje postavenie v tejto spolupráci predovšetkým v polohe  partnera 
vykonávajúceho odborné servisné služby podporujúce záujmy štátnej kultúrnej 
politiky  (napr. vypracovávanie podkladov pre rokovania so zahraničnými 
partnermi v oblasti kultúry, návrhov na kultúrne aktivity vo vzťahu k zahraničiu, 
odborná príprava expozícií a výstav pre zahraničie, metodické pôsobenie a 
odborná pomoc organizáciám a inštitúciám v SR, školám, kultúrno-
spoločenským zariadeniam a pod.). 
Dôležité miesto patrí ďalej spolupráci múzea s  vyššími územnými celkami, 
obvodnými, mestskými a obecnými úradmi najmä  pri organizovaní spoločných 
podujatí (konferencie, semináre, oslavy výročí SNP a oslobodenia, kultúrno-
spoločenské aktivity atď.). 

 
• Vedecké ústavy a vysoké školy 

VHÚ Armády SR, HÚ SAV, Politologický ústav SAV, VHÚ – Vojenské  múzeum 
Svidník, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.a ďalšie vysoké školy a 
univerzity. Formy užívania výstupov a formy spolupráce: spoluúčasť pri 
usporiadaní sympózií, konferencií a seminárov, vydávaní publikácií, súborov 
dokumentov, ďalej poskytovanie možnosti štúdia v Archíve a knižnici Múzea 
SNP, odborno-metodická pomoc pracovníkov múzea študentom vysokých škôl 
pri seminároch a diplomových prácach, uskutočňovanie modelovaných 
vyučovacích hodín dejepisu v expozícii múzea. odborná prax študentov 
v Múzeu SNP. 
 

• Múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie, médiá 

Poskytovanie odborno-metodickej pomoci v rámci predmetnej špecializácie 
múzea jednotlivým kultúrnym inštitúciám v SR i v zahraničí a  rôznym médiám 
vo všeobecnosti.   
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• Nadácie, kluby, združenia a kultúrno-spoločenské neziskové organizácie 

Spolupráca Múzea SNP s týmito organizáciami sa orientovala na organizovanie 
spoločných podujatí, na ktoré  múzeum poskytlo priestory a techniku. Do úvahy  
v súčasnosti prichádzajú: Klub priateľov Múzea SNP a i. 
 

• Zastupiteľské úrady v SR 
Spolupráca múzea s týmito úradmi bola najmä vo vzájomnej súčinnosti pri  
aktivitách Múzea SNP v jednotlivých krajinách (napr. pri prezentovaní výstav, 
organizovaní konferencií s medzinárodnou účasťou, získavaní odbornej 
literatúry a pod.), uzatváraní dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, 
výmene pracovníkov (stáže) atď. Na základe doterajšej praxe a výhľadového 
plánu Múzea SNP sa  spolupráca orientuje na zastupiteľstvá týchto krajín: 
Česká republika, Ruská federácia, Taliansko, USA, Veľká Británia, Francúzsko, 
Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Izrael, Chorvátsko, 
Slovinsko, Taliansko,  Ukrajina a Bielorusko, 
 

• Klienti (zákazníci) – tvoria ich prenajímatelia priestorov (výstavných priestorov, 
kinosály, zasadačky, výstavného nábytku, ...), užívatelia služieb (ozvučenie, 
osvetlenie akcií, premietanie, ...) 

 

10.Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrol nými 
orgánmi  
 
 

V priebehu roka 2016 nebola v M SNP  vykonaná kontrola externými kontrolnými 
orgánmi. 
 
 
 
11. ZÁVER 
 

Múzeum Slovenského národného povstania v roku 2016 vykonávalo činnosti, ktoré 
sú zakotvené v zriaďovacej listine a činnosti ktoré boli stanovené v Pláne hlavných 
úloh Múzea SNP na rok 2016  a v  Kontrakte č. MK – 1895/2015-340/16485 
uzavretom s Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky a rozplánované v rámci 
odborných činností múzea  na rok 2016.  
Múzeu sa podarilo doplniť zbierkový fond o cenné zbierky. Okrem výzbrojného 
a výstrojného materiálu sa nám podarilo získať pozostalosť Mjr. Mikuláša Lisického, 
dôstojníka letectva, ktorý sa zapojil počas SNP do odboja. V rámci jeho odbornej 
ochrany bol ošetrený uspokojivý počet zbierkových predmetov a predovšetkým bol 
nakonzervovaný a vystavený veľkorozmerný tank T-38, ktorý sa skladal zo 113 častí.   
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V rámci vedecko-výskumnej činnosti počet riešených úloh 22  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.  
Expozície Múzea SNP navštívilo 263 211 osôb a celková návštevnosť všetkých 
našich expozícií a podujatí bola 348 511 osôb. 
 
 
     

 

V Banskej Bystrici, dňa 21. februára 2017 

                                                                     

                                                                                 PhDr. Stanislav Mičev, PhD. 
                                                                                     generálny riaditeľ 


