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A. 
 
1.1. Identifikácia organizácie  
 
Názov: Múzeum Slovenského národného povstania 
Sídlo:   Kapitulská 23, 975 59  Banská Bystrica 
 
Rezort:  Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 
 
  
Riadite ľ: Mgr. Stanislav Mičev 
 
Členovia vedenia: PhDr. Roman Hradecký  - námestník riaditeľa pre úsek         

  prezentácie a vzdelávania 
 

Ing. Miloš Klenovčan  - námestník riaditeľa pre úsek 
  ekonomiky, informatiky a prevádzky  

    
Mgr. Ivana Gallová  - vedúca sekretariátu 

 
Ing. Dalibor Lesník  - vedúci oddelenia marketingu 
 

 
 
Telefón: 048/415 20 70 
Fax:         048/412 37 16 
e-mail:    muzeumsnp@isternet.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.muzeumsnp.sk 
 
 
Charakteristika organizácie:     Múzeum Slovenského národného povstania (ďalej 

len „Múzeum SNP“) je celoslovenskou ústrednou 
špecializovanou múzejnou, vedeckou, odbornou a informačnou 
organizáciou so špecializovaným verejným  archívom v priamom 
riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá cieľavedome zhromažďuje, 
ochraňuje, vedecky, odborne spracúva, využíva a sprístupňuje 
dokumenty múzejnej, archívnej a galerijnej hodnoty so vzťahom 
k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom 
na dokumentáciu a dokladovanie protifašistického a národno-
oslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania 
(ďalej len „SNP“) ako významnej súčasti európskej  antifašistickej 
rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, dokumentuje 
povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné 
prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie. 
Vykonáva vedecko-výskumnú, odborno-metodickú, expozičnú, 
kultúrno-osvetovú, vzdelávaciu, edičnú a informačnú činnosť 
viažucu sa k uvedeným dejinným udalostiam. Má celoslovenskú 
pôsobnosť s medzinárodným dosahom. 
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Hlavné činnosti:  
 
Zbierkotvorná činnosť (tvorba zbierkového fondu, odborná správa, odborná 

ochrana zbierkového fondu múzea a archívu ) 
Archívna činnosť – (preberanie, evidencia, správa, ochrana a sprístupňovanie 

historických a súčasných  fondov a zbierok Archívom Múzea SNP) 
Vedecká a výskumná činnosť zameraná na historické obdobie špecializácie 

múzea i archívu a na nadobúdanie zbierkových predmetov, archívnych 
dokumentov a ich odborné a vedecké zhodnocovanie 

Vzdelávacia a prezentačná ( expozičná, výstavná, edičná činnosť, odborná 
poradenská a metodická činnosť, osvetová činnosť,...) činnosť.  
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2.2. Poslanie a strednodobý výh ľad organizácie 
 
Poslanie:  

 
Múzeum SNP v Banskej Bystrici je ústredný  špecializovaný múzejný, vedecký 

ústav s verejným špecializovaným Archívom Múzea SNP, s vlastným programom 
vedecko-výskumnej, zbierkotvornej a prezentačnej činnosti v oblasti dejín odboja 
a Slovenského národného povstania.  

Základným poslaním Múzea SNP je na základe výskumu cieľavedome 
zhromažďovať, uchovávať, ochraňovať, odborne spracovávať, vedecky zhodnocovať, 
spravovať a širokej verejnosti sprístupňovať hmotné pamiatky (zbierkové 
predmety), archívne zbierky a fondy (písomné, obrazové a zvukové záznamy) 
viažuce sa k dejinám slovenskej spoločnosti rokov 1938 – 1945 s dôrazom na 
dokladovanie a dokumentovanie protifašistického a národnooslobodzovacieho boja 
a SNP, ako súčasti európskej antifašistickej rezistencie (európskeho protifašistického 
odporu) v rokoch druhej svetovej vojny; dokumentuje povojnové súdne politické 
procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej 
neznášanlivosti a intolerancie. Múzeum SNP zároveň poskytuje v oblasti svojej 
špecializácie odborno-metodickú a poradenskú službu ostatným múzeám na 
Slovensku, odborno-metodickú a poradenskú službu pre učiteľov dejepisu, žiakov 
základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl a tiež v rámci svojej 
špecializácie poskytuje aj pre zahraničie odborno-poradenskú, metodickú službu 
a materiálovú základňu pre štúdium a pri tvorbe expozícií a výstav.  
 
 
Strednodobý výh ľad Múzea Slovenského národného povstania:  
 

Múzeum Slovenského národného povstania si svojou doterajšou činnosťou  
v oblasti vedecko-výskumnej, múzejnej, archívnej, kultúrno-vzdelávacej, 
prezentačnej, ale aj edičnej získalo veľmi slušnú úroveň a je akceptované na 
Slovensku i v zahraničí ako špecializované múzeum na predmetnú tematiku. 
Múzeum SNP je a bude neoddeliteľnou súčasťou systému slovenskej kultúry, z čoho 
mu vyplývajú aj úlohy vo všetkých oblastiach jeho základných činností, medzi ktoré 
okrem iného patrí i prezentácia výsledkov jeho jednotlivých činností na území 
Slovenska a v zahraničí.         

Múzeum aj naďalej bude vykonávať nezastupiteľnú úlohu pri dokladovaní, 
dokumentovaní, vedeckom zhodnocovaní  a prezentovaní Slovenského národného 
povstania, pri dokladovaní, dokumentovaní a prezentovaní domáceho i zahraničného 
odboja počas 2. svetovej vojny i osudov protifašistických bojovníkov po roku 1945. 
Jeho nezastupiteľná úloha aj v budúcnosti spočíva nielen v odbornom, vedeckom a 
historickom zhodnocovaní predmetnej tematiky, ale aj v sprístupňovaní zbierkových 
predmetov, písomných, obrazových a zvukových záznamov z histórie slovenskej 
spoločnosti počas rokov 1938 – 1945.   
 Rastúci záujem verejnosti o výsledky odborných činností, o výsledky 
vedeckého bádania a o odborno-metodické či kultúrno-spoločenské aktivity  Múzea 
SNP, ako aj stúpajúce požiadavky v oblasti vzdelávania zo strany spoločnosti voči 
múzeu sú významným faktorom, ktorý istým spôsobom ovplyvňuje a určuje ďalšie 
smerovania práce odborných zamestnancov múzea, čo sa premietlo aj do  novej 
rozvojovej koncepcie múzea, ktorá vychádza zo „Stratégie rozvoja múzeí a galérií 
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v Slovenskej republike do roku 2013“. Cieľom múzea je odstraňovať nedostatky, 
skvalitňovať výstupy z  oblasti jeho základných činností. 
 
Strednodobé ciele v hlavných činnostiach múzea:   
 

a) v oblasti riadenia a organizácie práce, manažmentu:  
 
• zabezpečiť kvalitný a systematický prenos informácií zavedením nového IS  

do  riadiacej práce 
• zmeniť organizáciu práce a riadenia na základe novej organizačnej štruktúry 

múzea 
• zaviesť a používať systém manažérstva podľa normy  STN EN  ISO  

9001:2000 v hlavných činnostiach 
 

b) v oblasti vedecko-výskumnej činnosti: 
 
• pokračovať v štúdiu a vedeckom zhodnocovaní archívnych materiálov 

spravodajského charakteru v archívoch Ruskej federácie k problematike 
antifašistickej rezistencie na území SR 

• pokračovať v archívnom výskume materiálov dokumentujúcich pomoc 
spojencov antifašistickej koalície odboju a SNP  

• pokračovať s výskumom v oblasti problematiky rómskeho holokaustu na 
Slovensku  

• ukončiť práce na monografii Slobodný slovenský vysielač  
• pokračovať s vydávaním archívnych dokumentov memoárového charakteru 
• pokračovať s výskumom dokumentov k problematike - Činnosť letectva USA   

a Veľkej Británie  nad územím Slovenska a Moravy počas 2. svetovej vojny 
a pripraviť ich edíciu  

• spracovať a pripraviť na vydanie edíciu dokumentov k sovietsko-slovenským 
diplomatickým vzťahom v rokoch 1939 – 1941 

• pokračovať vo vedeckom  zhodnocovaní zbierkových predmetov 
a dokumentov za účelom sprístupnenia ich historickej, kultúrnej hodnoty pre 
odbornú a širokú verejnosť  (vydávanie katalógových skladačiek zbierkových 
predmetov) 

• ukončiť práce na monografii Druhá slovenská partizánska brigáda gen.  
M. R. Štefánika 

• výskum a spracovanie témy Pravoslávna a gréckokatolícka cirkev 
v protifašistickom odboji na Slovensku v rokoch 1938 - 1945  

• komplexne spracovať štúdiu Výzbroj slovenskej a povstaleckej armády 
• vo vedeckej a výskumnej činnosti používať systém manažérstva podľa 

normy STN EN ISO 9001:2000  
 
c) v oblasti akvizičnej činnosti a odbornej správy zbierkového fondu:  
 
• pokračovať v zbierkotvornej činnosti programovo zameranej  na predmetné    

obdobie dejín, kompletizovať jednotlivé  zbierky   
• zhromažďovať, uchovávať, ochraňovať, spravovať, ošetrovať, odborne 

spracovávať a sprístupňovať verejnosti múzejné a archívne zbierky 
z predmetného dejinného obdobia 
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• zintenzívniť  elektronické spracovanie dokumentácie zbierok a ich 
dokumentácia digitalizovaním 

• v rámci ochrany zbierkových predmetov dobudovať samostatnú expozíciu 
vzácnej ťažkej bojovej techniky z rokov 2. svetovej vojny v areáli Múzea 
SNP 

• dobudovať a vybaviť priestory depozitárov, aby slúžili určenému cieľu, 
dlhodobým cieľom je zriadenie výstavného depozitára 

• pripraviť projekt na skvalitnenie vybavenia materiálno-technického 
vybavenia depozitárov (úložný mobiliár)  

• pripraviť projekt smerujúci k zlepšeniu klimatických podmienok v depo-
zitároch  

 
d) v oblasti odborno-metodickej činnosti: 
 
• spolupracovať so zahraničnými inštitúciami, múzeami a organizáciami, 

ktoré sa  zaoberajú výskumom, dokumentáciou a prezentáciou dejín  
2. svetovej vojny a protifašistickej rezistencie (v ČR, Poľsku, Ruskej 
federácii, Francúzsku, Izraeli, Taliansku, Maďarsku, Holandsku, Ukrajine, 
SRN, Rakúsku, USA a iných krajinách)     

• sústreďovať a spracúvať informácie o predmete svojej činnosti a vytvárať  
informačnú databázu na poskytovanie informácií inštitúciám a širokej 
verejnosti 

• pokračovať v budovaní knižničného fondu špeciálnej knižnice 
• pokračovať v poskytovaní bádateľských a odborno-poradenských služieb 

v Archíve Múzea SNP pre širokú odbornú i laickú verejnosť 
• pokračovať vo vytváraní múzejných a archívnych pomôcok k zbierkam  

(registre, inventáre, katalógy, sprievodcovia) 
• poskytovať informačné, poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so 

svojím poslaním a predmetom činností 
• pripraviť a realizovať  odborné semináre a iné spoločensko-vedné podujatia 

za účelom vzdelávania učiteľov a žiakov a študujúcej mládeže 
v predmetnom odbore 

• poskytovať odborné poradenské služby pri príprave diplomových  
a doktorandských prác 

• spolupracovať s metodickými centrami školských správ, ÚR SZPB a ObV 
SZPB pri organizovaní seminárov, prednášok, besied a vyučovacích hodín 
v múzeu 

• vybavovať žiadosti občanov na základe archívnych záznamov tak, aby bola 
dokumentovaná odbojová činnosť zainteresovaných osôb, pokiaľ ide 
o účasť v SNP, zahraničných jednotkách, o ich pobyt v nacistických 
väzeniach a zajateckých táboroch   

 
e) v oblasti expozičnej, výstavnej a propagačnej činnosti:  
 
• programovo prezentovať výsledky vedecko-výskumnej, odbornej 

a akvizičnej činnosti  zamestnancov múzea, a to prostredníctvom expozícií, 
výstav, sympózií, konferencií a odborných seminárov 

• kompletizovať informačnú  databázu dokumentačného centra k  stálej 
expozícii Múzea SNP 
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• organizovať a prezentovať výstavnú činnosť iných právnických a fyzických 
osôb  a subjektov na pôde múzea 

• pripraviť projekt vzdelávacieho centra a začať s jeho činnosťou 
• realizovať spoločné výstavné projekty so zmluvnými partnermi na 

Slovensku a v zahraničí  
• pripraviť a realizovať expozíciu  v bývalej vypálenej  obci Tokajík   
• Projekt Vagón – tragické osudy ľudí počas holokaustu v období r. 1939 – 

1945, prezentovať v ČR 
• zamerať sa na projekty smerujúce k deťom a mládeži  
• rozvíjať spoluprácu s Klubom priateľov Múzea SNP v rámci spoločných 

projektov 
• zamerať sa na získanie a udržanie významného mediálneho partnera 
 

f) v oblasti edičnej činnosti:  
 

           Plán edičnej činnosti na rok 2008: 
 

• pokračovať v reprezentačno-prezentačnej edícii Z našich zbierok sériami: 
Pechotné zbrane, Ťažká bojová technika, Vojenské prilby, Menové sústavy 
v SNP a Vyznamenania II.  

• vydať  Sprievodcu po Slovenskej národnej expozícii v Osvienčime    
• vydať monografiu Demokratická strana na Slovensku v rokoch 1944 -1948  
• pokračovať v periodickom vydávaní Zborníka Múzea SNP zostavovaného z 

príspevkov prednesených na vedeckých konferenciách, odborných 
seminároch realizovaných v múzeu a z výstupov vedecko-výskumnej 
činnosti zamestnancov múzea vo forme článkov, štúdií, monografií, recenzií 
a posudkov   

• začať s vydávaním memoárových dokumentov - autentických zápisníkov, 
denníkov alebo záznamov zajatcov, väzňov, vojakov ale aj civilistov, ktorí 
prežili obdobie 2. svetovej vojny a zážitky z predmetného obdobia si touto 
formou zaznamenali, Zápisky Vladimíra Varínskeho   

• vydať biografie Rudolf Viest a Peter Zaťko   
 
Všetky uvedené aktivity a služby chceme smerovať širokej domácej a 

zahraničnej verejnosti, ale predovšetkým mladým ľuďom.  
 
Plánované použitie kapitálových výdavkov v strednodobom rozpočtovom výhľade  
v tis. Sk je nasledovné:  
                                                                        Rok :     2008  
 

1.  Budovanie zbierkového fondu múzea          - kapitálové výdavky            900 
 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie        
areálu múzea  (skanzen bojovej techniky)    -  kapitálové výdavky         1 000  
 

3. Komplexné dotvorenie areálu NKP Kalište   -  kapitálové výdavky         3 000 
 
4. Pamätník Nemecká rekonštrukcia schodišťa, 
     oprava muriva                                                -  kapitálové výdavky           200 
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3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeh o 
plnenie  
 
 
Múzeum Slovenského národného povstania nemalo v roku 2007 s Ministerstvom 
kultúry SR uzavretý kontrakt.  
 
 
 
 

4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady 
 
 
Realizácia prioritných projektov. 
 
 
Múzeum Slovenského národného povstania je celoslovenskou ústrednou 
špecializovanou múzejnou, vedeckou, odbornou a informačnou organizáciou so 
špecializovaným verejným  archívom v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, 
ktorá cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky, odborne spracúva, využíva 
a sprístupňuje dokumenty múzejnej, archívnej a galerijnej hodnoty so vzťahom 
k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom na dokumentáciu  
a dokladovanie protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského 
národného povstania, ako významnej súčasti európskej  antifašistickej rezistencie 
v rokoch druhej svetovej vojny, dokumentuje povojnové súdne procesy, rehabilitácie 
povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie. 
Vykonáva vedecko-výskumnú, odborno-metodickú, expozičnú, kultúrno-osvetovú, 
vzdelávaciu, edičnú a informačnú činnosť viažucu sa k uvedeným dejinným 
udalostiam. Má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom.  

Základná činnosť a aktivity Múzea SNP  v roku 2007 boli determinované 
Plánom hlavných úloh Múzea SNP na rok 2007, ktorý vychádza z filozofie činnosti 
tejto inštitúcie ako otvoreného múzea. Múzeum v rámci tejto filozofie realizovalo 
viaceré aktivity (Projekt Vagón, Cesty za poznaním minulosti, Nočné vstupy, 
Stretnutie generácií – Kalište, Putovanie medenou a povstaleckou Banskou 
Bystricou...), ktoré verejnosť zaujali a v nejednom prípade aj oslovili,  čo dokumentuje 
aktívna ponuka spolupráce mladých ľudí, ktorí sa následne na projektoch aktívne 
podieľali.   

V priebehu roka 2007 boli realizované predovšetkým činnosti vyplývajúce  zo 
zriaďovacej listiny múzea a jeho špecializácie. Medzi tieto úlohy patrilo: riešenie 
plánovaných vedecko-výskumných úloh, akvizičná činnosť, odborná evidencia, 
správa, ochrana a dokumentácia zbierkových predmetov a archívnych zbierok, 
výchovno-vzdelávacia a prezentačná činnosť – predovšetkým výstavná a edičná 
činnosť, knižničná činnosť, ako aj činnosti vyplývajúce z existencie Archívu Múzea 
SNP a jeho povinností, ako špecializovaného verejného archívu, ktorý uchováva 
materiály k účasti občanov v protifašistickom hnutí a archívne materiály z činnosti 
Múzea SNP. 
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Základné činnosti a ich realizácia: 
 
1.   Budovanie zbierkového fondu múzea   - nadobúdanie zbierok  
 
 Medzi základné úlohy Múzea SNP z oblasti odborných činností patrí 
nadobúdanie zbierok (zbierkových predmetov, galerijných predmetov a archívnych 
zbierok a fondov), odborná evidencia, správa, ochrana, ošetrenie – konzervovanie, 
reštaurovanie zbierok, ich vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie verejnosti.  
           Akvizičná činnosť bola zameraná na kompletizáciu jednotlivých zbierok múzea  
(predovšetkým dokompletizovanie vojenskej výzbroje a výstroja) dokumentujúcich  
a dokladujúcich históriu obdobia rokov 1938 - 1945 a povojnové obdobie v ČSR, 
predovšetkým na Slovensku. V roku 2007 Múzeum SNP na kompletizovanie 
zbierkového fondu múzea a archívu využilo všetky tri formy nadobúdania zbierok,  
a to najmä kúpu, zber a dar. Vlastným zberom boli nadobudnuté predovšetkým 
archívne obrazové zbierky, kúpou a darom boli získané zbierkové historické 
predmety a písomné, obrazové  historické archívne zbierky. Celkový počet 
nadobudnutých múzejných a archívnych zbierok v roku 2007 je 758 ks 
zaevidovaných pod 207 prírastkovými číslami , z čoho archívnych zbierok je 704 ks 
pod 156 prírastkovými číslami a 54 ks pod 51 prírastkovými číslami. Uvedený počet 
zbierok zároveň predstavuje počet zaevidovaných zbierok v prvostupňovej evidencii 
(chronologická evidencia).  
 Komisia na tvorbu zbierok Múzea SNP zasadala dvakrát a odporučila nákup 
zbierok v hodnote 500 000,00 Sk. Medzi zakúpenými zbierkami boli: Dobový denník 
už nežijúceho gen. slovenskej armády Jozefa Turanca,  písomné i obrazové 
záznamy účastníka SNP Branislava Jamnického a  historický vozeň železničnej 
nákladnej prepravy, ktorý bol objavený v priestoroch Vagónky a.s. Trebišov 
a vyrobený v rokoch 1929 – 1930 významným koncernom Závody Ringhoffer – Tatra, 
a.s., Moravskosliezska vagónka a.s. Studénka. Takýmto vozňom boli transportovaní 
židovskí občania zo Slovenska do likvidačných táborov v rokoch 1942 až 1945 
a z uvedeného dôvodu bude dokladovať túto smutnú a tragickú časť našich dejín.  

Pomerne slušné množstvo, predovšetkým archívnych zbierok sa podarilo do 
zbierkového fondu získať darom – celkom 530 ks pod 96 prírastkovými číslami.    
 
 
2.  Odborná evidencia, správa a ochrana zbierok                                                                
 

Odborná evidencia zbierkového fondu tvorí základ pre ďalšiu prácu so 
zbierkami  a ich odborné, prezentačné  a vedecké využívanie. Evidencia zbierok je 
v zmysle Zákona NR SR č.115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných 
zbierkových predmetov v znení neskorších predpisov zároveň aj evidenciou majetku 
(ktorý predstavujú aj zbierky) v správe Múzea SNP.  
          V rámci odbornej správy zbierok bolo v roku  2007 v chronologickej evidencii 
spracovaných 758 ks múzejných a archívnych zbierok s 207 prírastkovými číslami. Z 
uvedeného počtu bolo 54 ks múzejných zbierkových predmetov so 51 prírastkovými 
číslami a 704 ks archívnych materiálov so 156 prírastkovými číslami.  
Skatalogizovaných bolo 638 ks zbierkových predmetov a archívnych zbierok s 281 
prírastkovými číslami získaných v roku 2006 do zbierkového fondu. Z uvedeného 
počtu je 552 archívnych zbierok a 86 múzejných zbierok. Elektronicky v programe 
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BACH - PRO MÚZEUM bolo spracovaných a rekatalogizovaných 5 323 múzejných  
a archívnych zbierok. Celkom je spracovaných 18 039 ks zbierkových predmetov 
a archívnych zbierok.    
 
Akvizi čná činnos ť a evidencia múzejných, galerijných a archívnych zb ierok  
 
Nadobudnuté zbierky Spôsob nadobudnutia 

 
Prírastky 

v roku 2007 Vlastný zber Kúpa Dar Výmena - prevod 
Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks 
História 207 758 43 63 68 165 96 530 0 0 
  
Evidencia zbierok V knihe prírast. zaevidované 

 k 31.12.2007 
Skatalogizované Úbytok v danom roku 

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks 
História 118 984 222 351 118 202 219 374 

 
0 0 

Dátum: 05.02.2008   
Vypracovala: Mgr. T. Babušíková 
 
 
  V rámci ochrany zbierkových predmetov bolo nakonzervovaných a zreštau-
rovaných vlastnými prostriedkami 675 ks zbierkových predmetov a archívnych 
zbierok (materiál kov, drevo, koža, papier a textil),  s finančným nákladom 30.060,50 
slovenských korún. V elektronickej podobe bolo spracovaných 189 ks 
konzervátorských kariet. Celkový počet  konzervátorských kariet spracovaných  
v elektronickej forme je 6 146 ks.  
 V rámci správy a ochrany zbierkového fondu múzea boli na základe plánu 
Hlavných úloh múzea a plánu revízií vykonané revízie časti zbierkového fondu. 
Jednalo sa o revíziu archívnych zbierok: XV - Letáky plagáty, vyhlášky (16 archív-
nych škatúľ, 676 kusov; IV – Partizánske hnutie na Slovensku  (45 archívnych škatúľ, 
5023 ks) a revíziu múzejných zbierkových predmetov.     
 V rámci dokumentácie zbierok bola vykonaná dokumentácia zbierkových 
predmetov v počte 2 834 ks, archívnych ikonografických zbierok v počte 4 059 ks 
a archívnych písomných zbierok (Vojnový a spravodajský  denník) v počte 2 542 
záznamov. Celkovo bolo v roku 2007 zdokumentovaných 9 435 zbierok.      
 V priebehu roka bola digitálnou formou vyhotovovaná dokumentácia 
vedeckých, prezentačných, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít múzea, 
celkom 390 obrazových záznamov.     
 Do fondu špeciálnej knižnice pribudlo 97 nových knižných titulov. Náklady na 
nákup literatúry, odbornej tlače a periodík  boli 15.474,- Sk.   Knižnica poskytla  209 
používateľom 533 výpožičiek. V elektronickej evidencii programu BACH bolo 
spracovaných 238  knižničných jednotiek. Celkový počet elektronicky spracovaných 
knižničných jednotiek je 13 725. V priebehu roka 2007 múzeum odpredalo 2 040 ks 
publikácií v sume 85 452 slovenských korún. 
 
3.   Vedecko-výskumná činnosť          
 
 Medzi základné činnosti Múzea SNP patrila aj v roku 2007 vedecko- 
výskumná činnosť. Odborní pracovníci múzea riešili 17 vedecko-výskumných úloh 
(viď. tabuľku) v roku 2007 rozvinuté o aktivity spojené so vzdelávaním mládeže 
a prezentáciou múzea (napr.   prezentácia osobného archívneho fondu Július Nosko, 
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ako aj zbierkových predmetov Múzea SNP z pozostalosti generálporučíka Júliusa 
Nosku na odbornom seminári v Tisovci). 
  Vedecko-výskumná činnosť bola rozšírená o výskum v ruských archívoch: 
FSB, MZV Ruskej federácie, Vojenský archív v  Podolsku, Ústredný vojenský archív 
v Moskve. Výskum bol zameraný na zmapovanie zoznamov slovenských zajatcov 
v táboroch v ZSSR, na sovietsku pomoc SNP a osudy konkrétnych osôb 
v sovietskom zajatí. 

 Prezentácia vedecko-výskumných úloh jednotlivých pracovníkov  bola 
realizovaná prostredníctvom referátov na vedeckých konferenciách  i na odborných  
seminároch  doma (Tisovec, Bratislava, Lubina...)  a v zahraničí (ČR, Poľsko, 
Taliansko, RF), ale predovšetkým prostredníctvom prednášok študentom a v člán-
koch, štúdiách publikovaných v odborných periodikách i časopisoch, ale aj v rozhlase 
a televízii.     

     
 

Vedecko-výskumná činnos ť 
    Názov úlohy 
 

Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 

1.  Banderovci na Slovensku v  r. 1945 -1947  
 

M. Syrný  2005-2007 história článok 

2.  Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku  
v protifašistickom odboji 1939 -1945 

D. Baranová 1996-2007 história mono-
grafia 

3.  Slováci v táboroch NKVD  
 

S. Mičev 2007-2009 história štúdia, 
scenár 

4.  Dr. Jozef Tiso 
 

V. Kováčová  2005 -2009 história štúdia 

5.  Demokratická strana v rokoch 1944-48 M. Syrný 2005-2007 história mono- 
grafia 

6.  Druhá čs. partizánska brigáda gen. M. R. 
Štefánika 
 

M. Uhrin 2005-2007 história mono- 
grafia 

7.  Gen. J. Nosko, vo fondoch a zbierkach Archívu 
Múzea SNP, osobný fond 

T. Babušíková  2007 archív- 
nictvo 

referát, 
štúdia, 
scenár  

8.  J. Nosko náčelník generálneho štábu povst. 
armády   
 

J. Stanislav 2007 história štúdia 

9.  Spoločensko-politické udalosti v 2. polovici 60. 
rokov v ČSR a ich odraz vo vysielaní Krajového 
štúdia  ČsRo na Slovensku 

J. Odrobiňáková 2006-2009 história štúdia 

10. Partizánska republika, Kalište a okolité obce  S. Mičev,  
M. Čemanová  

2007 história štúdie, 
scenár 

11. Slovensko-sovietske diplomatické vzťahy  1939 
– 1941 

S. Mičev, V. Kováčová 2007-2009 história iné 

12. Slobodný slovenský vysielač v SNP 
 

J. Odrobiňáková 2006-2008 história mono- 
grafia 
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13. Odboj na Slovensku 1939 - 1945 
 
14. Výzbroj 1.čs. armády na Slovensku  
 
15. Gen. Rudolf Viest 
16. Činnost letectva USA a VB nad územím 
Slovenska a Moravy počas 2.sv. vojny 

17. Situačné hlásenia okresných náčelníkov 
september 1944 - marec 1945 

M. Syrný 
 
M. Uhrin 
 
J. Stanislav               
J. Stanislav                                  
.                                                                                                                                                      
M. Syrný 

2007 
 
2006-2007 
 
2007 
2007 -2010 
 
2007-2008 

história 
 
história 
 
história 
história 
    
história 

štúdie 
 
štúdia 
 
monog 
edícia 
dokum. 
edícia 
dokum
enty 

 
Celkový počet vedecko-výskumných úloh riešených v roku 2007: 17 
 
Vypracovala: Mgr. Tatiana Babušíková   
 
 
Výsledky vedecko-výskumných úloh boli prezentované v 1 monografii, 8 štúdiách  
a v 7 článkoch v odbornej i popularizačnej tlači, prostredníctvom 14 referátov, ktoré 
odzneli na konferenciách a odborných seminároch doma aj v zahraničí 
a prostredníctvom scenára a následne expozície.  
 

 
4. Vzdelávacia činnosť, odborná metodická činnosť, kultúrno-výchovná,       

výchovno-vzdelávacia činnosť a spoločenské aktivity múzea      
     
 
 Dňa 6. júna 2007 Múzeum SNP zorganizovalo spolu s Vojenským historickým 
ústavom v Bratislave odborný seminár k 100. výročiu narodenia generálporučíka 
Júliusa Nosku. Na seminári odznelo aj päť referátov pracovníkov múzea. Seminár bol 
určený odbornej verejnosti, študentom stredných škôl, ale aj širokej verejnosti.   
  Odborní pracovníci múzea zrealizovali v roku 2007 k problematike dejín 
slovenskej spoločnosti 1. polovice 20.storočia so zameraním na 2. svetovú vojnu 
a protifašistický odpor 91 otvorených hodín, ktorých sa zúčastnilo 2370 žiakov 
a študentov, pričom boli rešpektované požiadavky učiteľov dejepisu a etickej 
výchovy. 
            Medzi ďalšie vzdelávacie aktivity múzea patrí prednášková činnosť pre 
študentov stredných škôl, v rámci ktorej odzneli témy: Slovensko v českej politike, 
analýza práce J. Šolca; Novembrové udalosti v roku 1989; Neonacizmus a jeho 
prejavy, súčasťou tejto prednášky bol film režiséra M. Romma, Obyčajný fašizmus; 
Míľniky obratu vo vojne – Stalingrad a prednáška na tému holokaust, v rámci ktorej 
bol premietnutý film D. Hudeca, Poslovia nádeje a akcia bola ukončená diskusiou. 
Prednášok sa zúčastnilo 681 študentov stredných škôl. 
           Neoddeliteľnou súčasťou prezentačných a kultúrno-výchovných akcií múzea 
sa stali aj jeho netradičné aktivity, ktorých cieľom je pritiahnuť do múzea rôzne 
kategórie návštevníkov a podnecovať ich záujem o dianie v múzeu.   

Dňa 14. februára múzeum v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu   
pripravilo, v rámci akcie Valentínske koncerty pre študentov stredných škôl výchovné 
koncerty, ktoré si vypočulo 391 mladých ľudí. Tento deň bol ukončený Valentínskymi 
nočnými vstupmi do stálej expozície Múzea SNP, ktoré sprevádzali špeciálne 
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pripravené lektorské výklady so spoločným zameraním na medziľudské vzťahy 
v čase 2.svetovej vojny. 

Cesty za poznaním minulosti je názov IV. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže 
pre žiakov ZŠ a SŠ a škôl s umeleckým zameraním. Súťaže sa zúčastnilo 300 detí 
a mladých ľudí.    

62. výročie oslobodenia od fašizmu Múzeum SNP pripomenulo návštevníkom 
celodenným  špeciálnym programom (Radosť deťom, Prezentácia šperkárskeho 
remesla, ukážky výcviku záchranárskych psov a predstavenie Divadla z Pasáže), 
ktorý navštívilo 350 osôb. 

Medzinárodný deň múzeí a galérií múzeum pripomenulo návštevníkom 
voľným vstupom do múzea a na pracoviská konzervátorov, reštaurátorov 
s možnosťou vyskúšať si niektorú z techník reštaurovania. Múzeum SNP sa zároveň 
zapojilo do prezentácie múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa 
konala dňa 17. mája 2007 na Námestí SNP v Banskej Bystrici po názvom Muž 
v múzeu.    

Dňa 19. mája 2007 sa Múzeum SNP prvýkrát zapojilo  už do III. ročníka 
medzinárodného podujatia „Noc múzeí“, ktoré organizovaného MK SR 
a Riaditeľstvom múzeí Francúzska pod záštitou Rady Európy.    

Prvý jún v Múzeum SNP už tradične patrí deťom. Múzeum pripravilo 
k Medzinárodnému dňu detí pestrý celodenný kultúrny, zábavno-športový a poučný 
program, na ktorom sa zúčastnilo 780 detí. 

Dňa 18. augusta Múzeum SNP v spolupráci s OV SZPB v Banskej Bystrici, 
Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, Krajským úradom Banská 
Bystrica a s mestami  Banská Bystrica, Brezno a Zvolen pripravili Stretnutie generácií  
- Kalište 2007. V rámci spomienkového stretnutia bol odhalený pamätník obetiam 
fašistických represálií a zároveň bola otvorená nová expozícia Národnej kultúrnej 
pamiatky Kalište v zrekonštruovaných vypálených domoch. Stretnutie bolo zároveň 
prehliadkou folklórnych a umeleckých telies banskobystrického regiónu. Zúčastnilo 
sa ho okolo 2 600 osôb 

Každoročne najväčším podujatím v areáli Múzea SNP sú oslavy výročia 
Slovenského národného povstania. Dňa 29. augusta 2007 pri príležitosti 63. výročia 
múzeum spolu s Klubom priateľov Múzea SNP pripravilo celodenný kultúrno-
spoločensky, zábavný program spojený s premietaním archívneho filmu a v čase od 
21.00 h do 24.00 h s nočnými vstupmi do expozície múzea. Zaznamenaná účasť na 
podujatiach bola 3 010 osôb.       

Už tradične veľkú návštevnosť mali tri Vianočné výchovné koncerty  
(12. decembra 2007), ktoré boli pripravené múzeom v spolupráci s Akadémiou umení 
v Banskej Bystrici a Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici, zúčastnilo sa ich 
390 mladých ľudí. 
 
Vzdelávacie, kultúrno –prezenta čné aktivity Múzea SNP v roku 2007  
 
Názov aktivít  Po čet podujatí Po čet návštevníkov 
Prednášky a besedy  5                                 681 
Vyučovacie hodiny a prezentácie 91                              2 370 
Špecializované akcie 11                              7 486 
Iné  3                              1 480  
Počet spolu                                                                                     110                            12 017 
 
Dátum: 05.02.2008   
Vyhotovila: Mgr. Tatiana Babušíková, Mgr. Carmen Vágnerová 
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5.  Expozičná a výstavná činnosť a edičná činnosť 
 
 Expozičná činnosť je  základnou prezentačnou činnosťou Múzea SNP, 
prostredníctvom, ktorej múzeum prezentuje svoje poslanie a špecializáciu. Múzeum 
SNP má 6 stálych expozícií. Najkomplexnejšie vyjadruje jeho špecializáciu expozícia 
v Pamätníku SNP „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 
1945“, ktorá bola otvorená v roku 2004.  Táto expozícia  poskytuje rozmanitejšie 
možností na prezentáciu i prácu lektorov so žiakmi i študentmi a to najmä formou 
otvorených hodín, seminárov a prednášok, ktoré sú žiadané zo strany pedagógov  
i študentov všetkých typov a stupňov škôl.  
 Najnavštevovanejšou expozíciou je Slovenská národná expozícia Tragédia 
slovenských Židov  umiestnená v Štátnom múzeu  Auschwitz-Birkenau 
v Osvienčime.  
 V roku 2007 múzeum pripravilo a sprístupnilo verejnosti novú stálu expozíciu 
Partizánska republika a fašistické represálie umiestnenú v NKP Kalište.   
 Múzeum SNP poskytovalo lektorské a sprievodné služby návštevníkom 
v slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Múzeum navštívili okrem 
návštevníkov domácej proveniencie aj  návštevníci z Čiech, Poľska, Maďarska, 
Nemecka, Veľkej Británie, Ruska, Ukrajiny, Belgicka, Talianska, Rakúska, 
Švajčiarska, Švédska, Francúzska, Fínska, Holandska, Nórska, Izraela, Litvy, 
Japonska,  Austrálie, USA,  Číny, Kanady, Singapuru, Dánska,  Írska,  Srbska, 
Čiernej Hory, Slovinska, Estónska, Rumunska, Nového Zélandu, Turecka 
a Azerbajdžanu.  
           Novinkou medzi aktivitami múzea sú nočné vstupy (od 21.00 h do 24.00 h)   
do expozície múzea so špeciálnym lektorským sprievodom, ktoré sa prvýkrát 
uskutočnili 29. augusta v roku 2006 a pokračovali aj v roku 2007.      
 
 

 
Expozi čná činnos ť Múzea SNP v roku 2007 

Názov expozície Adresa Rok Katalog Druh 
Expozícia lietadla Li-2 a v areáli 
Múzea SNP 

Kapitulská 23, 
B.Bystrica 

1969  spoločenskovedná 

NKP Kalište – národopisná 
expozícia a expozícia odboja  
i fašistických represálí 

Kalište 2007 Sprievodca 
expozíciou NKP 
Kalište  

spoločenskovedná 

II. čs. samostatná paradesantná 
brigáda 

Krpáčovo –
pamätná izba 

1998  spoločenskovedná 

Stála expozícia Múzea SNP 
Slovensko v protifašistickom 
hnutí odporu Európy v rokoch  
2. svetovej vojny  

Kapitulská 23, 
B.Bystrica 

2004 Sprievodca 
expozíciou 
Múzea SNP 

spoločenskovedná 

Represálie nacistov a prísl. 
POHG na Slovensku 1944-45 

Pamätník 
Nemecká 

2003  spoločenskovedná 

Tragédia slovenských Židov Osvienčim, 
Poľsko 

2002  spoločenskovedná 

 
Spoločenskovedné expozície: 6 Expozície v prírode: 1 (ťažká bojová 

technika) 
Nové expozície: 1 

 Pamätné izby: 1 Celkový počet 
expozícií: 6 
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Návštevnosť  všetkých stálych expozícií Múzea SNP v roku 2007 bola veľmi 
úspešná a predstavovala 230 935 návštevníkov. 
 

Na základe vzájomnej dohody medzi Múzeom SNP a Štátnym múzeom 
Auschwitz-Birkenau v Osvienčime  bola v mesiacoch február a október zamestnan-
cami Múzea SNP uskutočnená repasáž Slovenskej národnej expozície  v 
Osvienčime. 
 Výstavná činnosť Múzea SNP bola ako každoročne veľmi bohatá a múzeum 
pripravilo a vo svojich priestoroch sprístupnilo 19 výstav, z ktorých 8 výstav bolo 
vlastných. Okrem týchto výstav pripravilo výstavu Generálporučík Július Nosko, ktorá 
bola sprístupnená v jeho rodisku v Tisovci; výstavu Míľniky obratu – Stalingrad, ktorá 
bola sprístupnená okrem Múzea SNP aj v priestoroch SNM v Bratislave a výstava 
Slovenské národné povstanie 1944 prezentovaná v Taliansku v mestách Rím, 
Neapol, Miláno, Turín a na univerzite v Bologni. 

Najväčšiu, časovo a pracovne najnáročnejšiu  výstavnú aktivitu v roku 2007 
predstavoval Projekt Vagón . Dňa 25. marca 1942 odišiel zo železničnej stanice  
v Poprade transport  1 000 židovských dievčat z východného Slovenska do tábora 
Osvienčim. Kruté podmienky prepravy jedno z dievčat neprežilo. Do konca októbra 
1942 bolo takto odtransportovaných 58 000 našich židovských spoluobčanov do 
likvidačných táborov. Vojnu z nich prežilo len minimálne percento.   Výstava Vagón 
pripomenula 65. výročie začiatku deportácií zo Slovenska a priblížila verejnosti 
(predovšetkým školskej mládeži) dejiny holokaustu na Slovensku, v rátane rómskeho 
holokaustu. Výstava  bola realizovaná v spolupráci s Klubom priateľov Múzea SNP. 

V identickom prostredí,  najefektívnejšou formou približovala predmetnú tému, 
životy a pocity ľudí ktorí deportácie prežili.  Výstava bola situovaná do dvoch  
s deportačnými identických železničných vagónov a putovala po železnici tak, že 
pokryla celé územie Slovenska.   
 Prvý vozeň bol výstavný, čo znamená, že na obvodových stenách bola  
zachytená história protižidovských opatrení po roku 1938 a ich vyvrcholenie v dvoch 
vlnách deportácií. V strede vozňa sa nachádzala dokumentácia  osudov konkrétnych 
osôb postihnutých rasovým prenasledovaním v rokoch 1938 – 1945. Ich osudy  
sprostredkovali dobové fotografie a textové záznamy. Cieľom celej výstavy bolo 
poskytnúť komplexnú faktografickú informáciu o holokauste na Slovensku, 
previazanú na konkrétne ľudské osudy, a tak bezprostrednejšie odhaliť a vysvetliť 
pravú podstatu holokaustu a dokumentovať jeho obludnosť.  
 Druhý vozeň bol pocitový, čo znamená, že bol vybavený len tak, ako  
v priebehu deportácií. Na podlahe boli graficky mriežkou vyznačené miesta pre jednu 
osobu (0,5m2) a miesta pre ďalšie osoby, aby si návštevníci na vlastnej koži 
vyskúšali v akom priestore boli deportovaní prevážaní. Súčasťou vagóna boli figuríny 
imitujúce postavy deportovaných osôb. V uzavretom vagóne pri stlmenom svetle 
zažívali návštevníci pocity deportovaných. Deportácia bola simulovaná aj 
prostredníctvom svetelných a zvukových efektov. V tomto vozni bola umiestnená aj 
veľkoplošná obrazovka s DVD rekordérom, kde boli návštevníkom prezentované 
výpovede ľudí, ktorí deportácie prežili. 
 Vozne boli vypravené 25. marca 2007 zo železničnej stanice v Poprade a do 
9. novembra 2007 prešli 31 miest (mesto Žilina 2-krát pre veľký záujem) a 2 591 km. 
Celý projekt trval 161 dní a videlo ho  58 564 návštevníkov, odznelo 1 707 lektorátov 
pre školy a pozitívom bolo, že na návštevu výstavy nadväzovali vyučovacie hodiny 
v samotných školách. Zamestnanci Múzea SNP počas projektu vyškolili 288 lektorov 
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z radov stredoškolskej mládeže, ktorí sa aktívne zapojili popri lektoroch múzea do 
lektorovania vo vagónoch. Projektu predchádzala náročná práca prípravy samotného   
projektu ale aj projekt mediálne predstaviť a dopraviť do jednotlivých miest si 
vyžadovalo mnohokrát až nadľudské úsilie. Toto všetko by nebolo možné zrealizovať 
bez našich partnerov, ktorými boli: Ministerstvo kultúry SR, Klub priateľov Múzea 
SNP, SZPB, Železničná spoločnosť Slovensko, Železnice SR, ZSSK Cargo, Euro 
AWK, Transpetrol, The Friends Dukla Pass, KOVO TRADE, SLOS, PyROBOSS, 
ONE radio, Signal centrum, s.r.o., TT-Trans, s.r.o., Nadácia Milana Šimečku, Plus  
7 dní, Pravda, Žurnál, Regina Slovenský rozhlas, STV .  
 Múzeum SNP v spolupráci s Nadáciou M. Šimečku v Bratislave a Anne Frank 
Hause v  Amsterdame pripravilo  aj v roku 2007 putovnú výstavu Anna Franková: 
História a dnešok, ku ktorej si lektoráty pripravili študenti stredných škôl, ktorých  
v rámci projektu workshop zaškolili odborní pracovníci Múzea SNP. Výstava bola 
prezentovaná  v mestách Bardejov, Kežmarok a v Štúrovo. 
 Návštevnos ť Múzea SNP, jeho expozícií, výstav a  akcií predstavuje za rok 
2007 celkom 343 242 osôb , vrátane 138 640 návštevníkov, ktorí navštívili Slovenskú 
národnú expozíciu v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime a 100 290 
návštevníkov výstav.  
 
 
 
Výstavná činnos ť  2007 

Názov výstavy, autor  Inštalácia Katalóg Druh 
1. Karol Pajer – hrdina boja proti 
fašizmu, D. Halaj, Ľ. Moncoľ  

Múzeum SNP, 
23. 11. – 30. 01.  bol vydaný prevzatá 

2. Vedecká hračka –špirála ,skrutka 
Obč. združ.vedec. hračka;  
C. Vágnerová 

Múzeum SNP, 
10. 01. –11.03. nebol vydaný Vlastná 

3.  Priestor bez bariér, priestor pre 
všetkých 
Štátna vedecká knižnica 

Múzeum SNP,  
06. 02. – 28. 02. nebol vydaný  prevzatá 

4.  Pedagógovia a ich žiaci 
ZUŠ J. Cikkera a C. Vágnerová  

Múzeum SNP, 
15. 03. – 15. 04. 

nebol vydaný prevzatá 

5.  Maľovaná ZUŠ- ka 
Celoslovenská výstava prác žiakov 

Múzeum SNP, 
17. 04. – 10. 05.  

bol vydaný prevzatá 

6.  Model DAY medzinárodná súťaž 
a výstava hist. modelov, C. Vágne-
rová, Centrum voľného času  

Múzeum SNP,  
28. 04.  nebol vydaný Vlastná 

7.  Zelený svet  2007 
SAŽP Banská Bystrica, 
ENVIROFILM 2007 

Múzeum SNP, 
15. 05. – 30. 05. 

bol vydaný 
Zelený svet 

100 ks 
prevzatá 

8.  Liptovskí umelci  
Múzeum SNP C. Vágnerová 

Múzeum SNP, 
17. 05. – 30. 05. 

nebol vydaný Vlastná 

9.  Banskobystrický fotoklub sa 
predstavuje  

Múzeum SNP,  
07. 06. – 01. 07. 

nebol vydaný prevzatá 

10. Kontrastne jemná krajina 
Jozef Lomnický, C. Vágnerová 

Múzeum SNP, 
02. 06. – 01. 07. 

 
nebol vydaný 

 
vlastná 

11. Výtvarné dimenzie drotárstva 
ÚĽUV Bratislava, Považské múzeum  
v Žiline 

Múzeum SNP, 
07. 06. – 27. 06. bol vydaný  prevzatá 

12. Míľniky obratu – STALINGRAD 
St. Mičev. I. Kocák, C. Vágnerová 

Múzeum SNP, 
12. 07. – 30. 10. 

bol vydaný Vlastná 
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13. 100. výročie zápalkárne v Banskej 
Bystrici, Slovenský filumenický zväz 

Múzeum SNP,  
02. 07. – 15. 07. 

nebol vydaný prevzatá 

14. Cesta za poznaním minulosti 
Múzeum SNP C. Vágnerová,  SZPB 

Múzeum SNP, 
05. 07. – 30. 08. 

nebol vydaný Vlastná 

15. Kovačická insita 
C. Vágnerová 

Múzeum SNP,  
04. 09. – 30. 09. 

bol vydaný Vlastná 

16. Toskánsko v nás  
Banskobystrický fotoklub 

Múzeum SNP, 
11. 09. – 03. 10. 

nebol vydaný prevzatá 

17. V krajine remesiel 
ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica 

Múzeum SNP 
04. 10. - 29. 10. 

bol vydaný 
 

Prevzatá 

18. AMFO 2007 
Celoštát. výstava amat. fotografie , 
NOC Bratislava 

Múzeum SNP, 
09. 11. – 30. 11. nebol vydaný prevzatá 

19. Cesta k víťazstvu 
Centr. múzeum VVV v Moskve 
a Múzeum SNP, C. Vágnerová 

Múzeum SNP 
31. 01. – 19. 03  nebol vydaný Vlastná 

20. Anna Franková: História a dnešok, 
A. F. Hause, Amsterdam, Nadácia  
M. Šimečku, Múzeum SNP 

Bardejov 
10. 09. – 02. 10. nebol vydaný Repríza 

21. Anna Franková: História a dnešok, 
A. F. Hause, Amsterdam, Nadácia  
M. Šimečku, Múzeum SNP 

Kežmarok 
02. 10. –  31. 10. nebol vydaný Repríza 

22. Anna Franková: História a dnešok, 
A. F. Hause, Amsterdam, Nadácia  
M. Šimečku, Múzeum SNP 

Štúrovo 
12. 11. – 31. 12. nebol vydaný Repríza 

23. Generálporučík Július Nosko 
T. Babušíková, C.Vágnerová 

Tisovec, 
06. 06. – 01. 10. 

nebol vydaný Vlastná 

24. Míľniky obratu – Stalingrad  
St. Mičev, C. Vágnerová, I. Kocák 

Bratislava, 
08. 11. – 29. 02. 2008 

bol vydaný Repríza 

25. Slovenské národné povstanie 
1944 
St. Mičev, C. Vágnerová, I. Kocák  

Taliansko: Rím, Neapol, 
Miláno, Turín, Bologna,  

05. 12. –  
nebol vydaný Vlastná 

26. Projekt Vagón – výstava  
v železničných vagónoch 
St. Mičev, C. Vágnerová, I. Kocák             
                                                                 

Poprad, Stará Ľubovňa, 
Bardejov, Vranov nad 
Topľou, Michalovce, 
Trebišov, Prešov, Košice, 
Rožňava,  Sobota, 
Lučenec, Revúca, 
Rimavská Zvolen, Žiar nad 
Hronom, Nitra, Bratislava, 
Trnava, Trenčín, Považská 
Bystrica, Žilina, Martin, 
Dolný Kubín, Ružomberok, 
Liptovský Mikuláš, Brezno, 
Banská Bystrica, 
Žarnovica, Nové Zámky, 
Sereď, Prievidza, Čadca, 
Žilina  

25.03 – 09.11. 

bol vydaný 
aj plagáty, 

letáky  
vlastná 

Celkový počet výstav sprístupnených v Múzeu SNP: 19, z toho 8 vlastných 11 prevzatých; 
mimo Múzea SNP na Slovensku: 2 vlastné, 34 repríz vlastných; v zahraničí 1 vlastná nová 
a jej 4 reprízy v rôznych mestách 
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V roku 2007 Múzeum SNP pripravilo a sprístupnilo celkom 11 nových 
vlastných výstav, z ktorých bolo navyše otvorených 38 repríz na rôznych miestach 
SR a v Taliansku a 11 prevzatých výstav. Múzeum otvorilo v roku 2007 celkom 60 
výstav.  
 

Návštevnos ť a vstupné 
Názov expozície Návštevníci 

celkom 
z toho neplatiaci Vstupné 

Stála expozícia Múzea SNP: 24 805 5 275  637 287,-Sk 
Výstavy 
z toho výstava Vagón:  

100 290 
58 564 

97 299     14 956,-Sk 

Letadlo: 14 078 1 720 123 580,- Sk 
Národná kultúrna pamiatka Kalište: 3 200 3 200  0 Sk 
Skanzen bojovej techniky: 47 240 47 240 0 Sk 
Expozícia 2. čs. Paradel. brigády, 
Krpáčovo: 

220 220 0 Sk 

Pamätník Nemecká, Fašistické represálie 
na Slovensku  

2 752 545 31 225,- Sk 

Osvienčim – SNE  Tragédia slovenských 
Židov: 

138 640 138 640 0 Sk 

Spolu: 331 225 294 139 807 048,-Sk   
Vzdelávacie, kulturno-spoločenské a 
prezentačné aktivity: 
 

12 017 12 017               0 Sk 

Spolu: 
 

343 242 306 156 807 048,-Sk 

 
 
Edičná činnosť 

V roku 2007 v rámci edičnej činnosti vydalo Múzeum SNP publikáciu 
„Sprievodca expozíciou Národná kultúrna pamiatka Kalište“ a to v náklade 2000 ks.  

Múzeum svoje akcie – predovšetkým Projekt Vagón ale aj iné prezentovalo 
vydaním letákov, plagátov, billbordov a predovšetkým pozvánok a katalógov.     
 
 
6.   Archív Múzea Slovenského národného povstania  
 

je špecializovaným verejným archívom v systéme verejných archívov 
Slovenskej republiky.  

Je odborným zariadením Múzea SNP, ktoré preberá, nadobúda, zhromažďuje, 
eviduje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty, ktoré vznikli 
z činnosti Múzea SNP, jeho právnych predchodcov, významných osobností spätých 
s pôsobením Múzea SNP a jeho históriou. Zároveň je odborným zariadením, ktoré 
zbiera, preberá, nadobúda vedeckým výskumom, darom, kúpou alebo prevodom, 
zhromažďuje i eviduje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje historické archívne 
dokumenty. Buduje historické archívne fondy, zbierky, repozitóriá a súbory 
archívnych dokumentov k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 až 1945 
s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja 
a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej 
rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, na dokumentáciu povojnových súdnych 
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procesov, rehabilitácií účastníkov odboja a na dokumentáciu súčasných prejavov 
neofašizmu, rasovej neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie. 

Vychádzajúc z poslania Archívu Múzea SNP hlavné činnosti pracovníkov 
archívu tvorili: 

• úlohy odbornej evidencie, správy, ochrany a sprístupňovania archívnych 
zbierok a fondov, 

•  úlohy odborno-poradenské a prezentačné z oblasti špecializácie archívu, 
• časovo náročné úlohy poskytovania poradenskej, rešeršnej a bádateľskej 

služby študujúcim v archíve (ide predovšetkým o pomoc pri študentských, 
bakalárskych, diplomových a doktorandských prácach)  a žiadateľom 
o potvrdenie alebo dokumentovanie odbojovej činnosti počas 2.svetovej vojny, 

• odborné a metodické usmerňovania v oblasti vedenia a správy registratúry na 
organizačných útvaroch múzea, 

• prezentácia na odborných podujatiach ( referát na odbornom seminári),  
odborných  poradách a stretnutiach; 

• publikačná činnosť  (publikované štúdie  2) 
• výstavná činnosť – scenár výstavy „Generálporučík Július Nosko“ 
• spolupráca na takmer všetkých odborných  prezentačných akciách múzea 

(príprava a výber materiálov, korektúry a opravy)   
• čiastkové revízie a kontroly časti zbierkového fondu archívu za účelom 

zhodnotenia fyzického stavu archívnych dokumentov uložených v depozitári   
• správa depozitára archívu 
• evidencia o pohybe archívnych dokumentov (mimo depozitára – 

konzervovanie, kopírovanie, k štúdiu bádateľom, na výstavné účely); 
• vybavovanie korešpondencie týkajúcej sa historických zbierok a fondov 

archívu a informácií nachádzajúcich sa v nich a k činnosti archívu,     
• zabezpečenie konzervovania archívnych dokumentov 
• digitalizácia  archívnych zbierok a vyhotovovanie bezpečnostných kópií 

archívnych zbierok a fondov.  
 

Archív Múzea SNP 2007                   
Počet evidovaných zbierok v roku 2007 – 
prírastok:: 

704 

Počet zreštaurovaných archívnych 
dokumentov: 

116 

Študujúci v archíve:  747 
Výpožičky – k štúdiu poskytnutý arch. 
materiálov: 

4081 

Počet digitalizovaných (dokumentácia) 
zbierok v roku 2007: 

6601 

 
Knižnica Múzea SNP 

 je špeciálnou knižnicou múzea, s poslaním získavať odbornú  a vedeckú 
literatúru z oblastí predmetu špecializácie Múzea SNP, z oblasti  múzejníctva, 
archívnictva, pomocných vied historických a príbuzných vedných disciplín. 
Cieľavedome nadobúda knižničné historické zbierky a to predovšetkým z obdobia 
rokov 1938 až 1950. 
Zároveň poskytuje knižničné a poradenské  služby  z oblasti predmetu špecializácie 
Múzea SNP. 
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Knižnica Múzea SNP 
 
Počet používateľov v r. 2007: 209 
Počet výpožičiek v r. 2007 533 
Prírastok knižničných jednotiek v r. 2007: 97 
Počet všetkých digitálne spracovaných 
(BACH –knižnica) knižničných jednotiek: 

13 725 

Náklady na nákup literatúry, odb. tlače 
a periodík v r. 2007: 

15 474,00 Sk 

 
 
 

Sumár  údajov k činnosti Múzea SNP 
rok 2007 

Oblasti údajov: 
 

Vykazovaný rok: 
2007 

Zbierkové predmety a archívne zbierky v I. stupni evidencie 
(kniha prírastkov) – počet  k 31.12.2007 

222 351 

Zbierkové predmety a archívne zbierky v II. stupni evidencie – 
skatalogizované – počet k 31.12. 2007 

219 374  

Nárast zbierkového fondu – počet zbierkových predmetov 
a archívnych zbierok v roku 2007  

758 

Knižnica - celkový počet knižničných jednotiek  k 31.12.2007 20 895 
Celkový počet zbierkových predmetov  a archívnych zbierok 
evidovaných elektronicky: 

18 039 

Celkový počet expozícií spoločensko-vedných:                6 
 z toho nové expozície 1 
Celkový počet výstav (nové a reprízy) sprístupnených múzeom                             60 
z toho: nové vlastné:  11 
 prevzaté: 11 
 dovezené zo zahraničia: 0 
 vyvezené nové do 

zahraničia: 
1 

 reprízy v SR a v zahraničí: 38 
Celkový počet iných kultúrnych podujatí: 110 
Celkový počet návštevníkov: 343 242 
z toho: Expozície a výstavy: 331 225 
 Podujatia ostatnej 

prezentačnej činnosti 
12 017 

Celkový počet pracovníkov vo fyzických osobách k 31.12.2007 56 
Príspevok na činnosť(Sk): 21 662 000 
 
Dátum: 09. 02. 2008 
Vypracovala: Mgr. T. Babušíková 
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7.  Oddelenie informatiky a technických činností 
 
Oddelenie zabezpečovalo:  

• systematické rozširovanie informačnej databázy v rámci predmetu 
špecializácie Múzea SNP, ktorá slúži odbornej, ale aj širokej verejnosti. Pri 
tejto činnosti spolupracovalo oddelenie  s odbornými zamestnancami múzea, 

• zabezpečovalo údržbu a  spoľahlivú prevádzku všetkých zariadení výpočtovej 
techniky vlastnými zamestnancami, a len v špeciálnych prípadoch 
prostredníctvom externého servisu, 

• celoročne zabezpečovalo trvalý prístup na Internet a  plynulý chod 
elektronickej pošty odborným pracovníkom a  ostatným zamestnancom Múzea 
SNP prostredníctvom technológie ADSL,  

• poradenskú a školiteľskú činnosť pre všetkých užívateľov PC na jednotlivých 
pracoviskách, s dôrazom na vedenie užívateľov k aktívnemu sebavzdelávaniu 
a zdokonaľovaniu sa v tejto oblasti,  

• podľa požiadaviek oddelení, skenovanie a zálohovanie dôležitých dokumentov 
všetkých formátov, 

• aktualizovanie Internetovej stránky múzea podľa podkladov redakčnej rady 
múzea, 

• digitalizovanie archívnych audio a video záznamov na zastaraných formátoch 
a ich uloženie na CD a DVD nosiče v štandardných digitálnych formátoch, 

• zrealizovanie projektu na zriadenie propagačného grafického pracoviska 
v samotnom múzeu, zrealizovaním tohto projektu získala organizácia lepšie 
možnosti na prezentáciu svojej činnosti,  pridelené finančné prostriedky  boli 
použité na zakúpenie počítačového a softvérového vybavenia potrebného  na 
grafickú prezentáciu a spracovanie obrazových a filmových materiálov, 

• modernizáciu existujúcej výpočtovej techniky z dôvodu možnej spolupráce 
exitujúcich a nových systémov VT, 

• správu 32 PC zostáv a 3 laptopov v administratívnej a odbornej prevádzke 
múzea,  ktorých sieťové prepojenie sa ukončilo v tomto roku. 

•  zabezpečovalo prevádzkyschopnosť Elektronického zabezpečovacieho 
systému (ďalej len EZS), ktorý je napojený na Pult centralizovanej ochrany 
štátnej polície, v prípade poruchy EZS z akýchkoľvek príčin, zabezpečovali 
ochranu objektu náhradným spôsobom (osobná prítomnosť), 

•  projekciu 35 a 16 mm filmov a videoprojekciu zo všetkých dostupných video 
formátov a to pre vlastné a objednané akcie v  kinosále múzea, 

• chod videoprojekcií (VP 1 a VP 2)  v expozícii múzea,  
• vyhotovovanie digitálneho obrazového a zvukového záznamu z akcií múzea 

a následne spracovalo tieto  záznamy na CD a DVD nosiče, 
• ozvučenie akcií múzea, 
• prevádzku audiovizuálnej prezentácie v Pamätníku Nemecká, kde tento rok, 

bol zabezpečený prechod z  VHS formátu na formát DVD, 
• reprodukčné práce (kopírovanie písomných a obrazových záznamov), 
• údržbu a opravy vnútorných rozvodov telefónnej siete a ústredne. 
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8. Oddelenie prevádzky  
 
Úlohou oddelenia je zabezpečovať plynulý chod prevádzky Múzea SNP, 
Pamätníka Nemecká, Národnej kultúrnej pamiatky Kalište a Pamätnej izby na 
Krpáčove, ako aj ostatných objektov v správe Múzea SNP. 
Oddelenie zabezpečovalo: 

• evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku a jeho kontrolu; 
• vykonanie inventarizácie majetku v plnom rozsahu; 
• materiálno technické zásobovanie pre plynulý chod prevádzky; 
• periodické kontroly  a prehliadky technických zariadení (elektrických, 

plynových, tlakových a výťahu) podľa druhu zariadenia v zmysle platných 
predpisov; 

• pravidelné kontroly v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci 
a školenia pracovníkov; 

• plynulý chod klimatizačných zariadení, kotolne, trafostanice a deregulovacej 
stanice plynu; 

• záhradnícke práce v areáli Pamätníka SNP a v ostatných spravovaných 
objektoch;  

• údržbárske práce pre všetky objekty spravované Múzeom SNP. 
 
  

9.   Spolupráca Múzea SNP  
 
     V hodnotenom období pokračovala intenzívna spolupráca Múzea SNP 

s Ministerstvom kultúry SR, ústrednými a okresnými orgánmi SZPB,  Klubom 
priateľov Múzea SNP, vedeckými inštitúciami SAV, MO SR, základnými, 
strednými i vysokými školami,  partnerskými múzeami a ostatnými organizáciami 
doma i v zahraničí. Aj zásluhou týchto kontaktov a aktívnej spolupráce so 
spomínanými organizáciami sa dostali výsledky práce múzea do škôl a medzi 
širokú verejnosť na Slovensku i v zahraničí. 

 
 
10.  V oblasti budovania materiálno-technickej základne  
 

V objekte NKP Kalište bola vybudovaná nová trafostanica. 
V objekte NKP Kalište bol postavený nový pamätník a boli zrekonštruované – 
opravené omietky zrubových domov.    
Opravu si vyžiadal havarijný stav kanalizácie v areáli Múzea SNP. 
V budove Pamätníka SNP a v jeho areáli boli počas roka vykonané opravy 
a rekonštrukcie menšieho rozsahu (maľovanie, výmena alebo oprava 
osvetľovacích prvkov).  
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Tabuľka č. 4.4.1           (v tis. Sk) 
Náklady kryté z:  

Činnosti/produkty organizácie: 
Náklady * na 

činnos ť /produkty 
celkom 

Bežného 
tranferu 

Tržieb a 
výnosov  

Iných 
zdrojov

** 
a 1 2 3 4 

Vedecko-výskumná činnosť 5 020 3 160 1 860 x 
Akvizičná činnosť 688 432 256 x 
Odborná správa zbierok 6 741 4 241 2 500 x 
Expozičná a výstavná činnosť 10 667 6 713 3 954 x 
Odborno metodická činnosť 11 310 7 116 4 194 x 
SPOLU 34 426 21 662 12 764 x 

Pozn.:  * Náklady na činnosť/produkty v sebe zahŕňajú priame a nepriame náklady celkom. 
Nepriame náklady boli na jednotlivé činnosti/produkty rozdelené pomerovo podľa počtu 
zamestnancov  

**Iné zdroje – prijaté od iných subjektov, formou daru alebo grantu. 
Dátum: 15.02.2008 
Spracoval: Ing. Miloš Klenovčan 
 
 
 
Vybrané výkonové ukazovatele za rok  2007 a porovna nie s rokom 2006 

Ukazovate ľ 2006 2007 Index (2/1) 
a 1 2 3 

Počet návštevníkov 
v expozícii M SNP 

26 420 24 805 0,94 

Počet kultúrnych podujatí  73 110 
 

1,5 

Počet návštevníkov 
v Pamätníku Nemecká 

2 616 2 752 1,05 

Počet návštevníkov na 
výstavách 

56 946 100 290 1,76 

Počet návštevníkov 
v lietadle Li-2 

14 066 14 078 1,00 

Počet návštevníkov 
Národná kultúrna pamiatka 
Kalište 

2 018 3 200 1,59 

Počet návštevníkov 
v skanzene 

50 490 47 240 0,94 

Počet návštevníkov v SNE 
Osvienčim 

81 804 138 640 1,69 
 

Vstupné  737 980 807 048 1,09 
 

Dátum: 09.02.2008   
Vypracoval:  Mgr. Tatiana Babušíková 
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5.5 Rozpočet organizácie 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného štátneho rozpočtu 
na rok 2007 stanovil pre Múzeum SNP výšku bežného transferu v objeme 
17 960 tis. Sk. V priebehu roku sa uskutočnili rozpočtové opatrenia, 
ktorými sa schválený rozpis upravoval nasledovne: 
 
RO č. 1 - bežné výdavky   +      70 tis. Sk 
RO č. 2/KV - kapitálové výdavky  +    500 tis. Sk 
RO č. 3/KV - kapitálové výdavky  + 4 000 tis. Sk 
RO č. 4 - bežné výdavky   +    500 tis. Sk 
RO č. 5 - bežné výdavky   +    633 tis. Sk 
RO č. 6/KV - kapitálové výdavky  +    250 tis. Sk 
RO č. 7 - bežné výdavky   +    349 tis. Sk 
RO č. 8 - bežné výdavky   + 2 000 tis. Sk 
RO č. 9 - bežné výdavky   +    150 tis. Sk 
 

Vďaka  rozpočtovým  opatreniam  Múzeum SNP priebežne plnilo všetky 
rozpočtom stanovené úlohy. Prehľad rozpočtovej situácie v priebehu roka 2007 
je uvedený v Tabuľke č. 5.5.1. Finančná situácia v múzeu bola konsolidovaná, 
múzeum priebežne plnilo všetky svoje záväzky. 
 

Výnosy z hlavnej činnosti pozostávali v prevažnej miere z prevádzkovej dotácie – 
transferu na činnosť, ktorá bola pravidelne poukazovaná na účet Múzea SNP 
v celkovej výške 21 662 tis. Sk podľa upraveného rozpočtu. 
 

Tržby z predaja (602 + 604) dosiahli v roku 2007 výšku 2 036 tis. Sk, 
čo predstavuje zníženie oproti skutočnosti roku 2006 (2 201 tis. Sk) o 7,5 %. 
 

Rozhodujúce položky tržieb v roku 2007: 
 

vstupné 807 
nájomné 999 
publikácie 32 
xerox a fotokópie 9 
pamätná izba Krpáčovo 19 
tržby za tovar 14 
ostatné 156 

 
Náklady na hlavnú činnosť dosiahli v roku 2007 výšku 34 426 tis. Sk, 

čo predstavuje zvýšenie o 2,1 % v porovnaní s rokom 2006 (33 708 tis. Sk). 
Zo štátneho rozpočtu z toho bolo financovaných 21 662 tis. Sk. 

 
Spotrebované nákupy (50) boli vo výške 3 864 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie 

oproti predchádzajúcemu roku o 3,5 %. Transferom zo ŠR bolo financovaných 
3 511 tis. Sk. 

 
Služby (51) boli vo výške 3 488 tis. Sk. V porovnaní so skutočnosťou 

predchádzajúceho roku došlo k zníženiu o 13,3 %. Transferom zo ŠR 
bolo financovaných  3 488 tis. Sk. 
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Osobné náklady (52) dosiahli výšku 16 437 tis. Sk, čo je zvýšenie 
oproti predchádzajúcemu roku o 15,2 %. Z toho bolo transferom zo ŠR 
financovaných 12 686 tis. Sk. V tom mzdové prostriedky (521) v celkovej výške 
11 706 tis. Sk boli zo ŠR financované vo výške 8 525 tis. Sk. 

 
Dane a poplatky (53) dosiahli výšku 531 tis. Sk. 
 
Ostatné náklady (54) predstavujú iné prevádzkové náklady organizácie 

vo výške 178 tis. Sk. V plnej výške boli financované z vlastných zdrojov. 
 
Odpisy (55) vyrobili v roku 2007 náklad vo výške 9 928 tis. Sk a boli finančne 

kryté vo výške 1 560 tis. Sk. 
 

Múzeum SNP dosiahlo  na konci roku 2007 účtovnú stratu vo výške 
10 535 tis. Sk. Táto vznikla hlavne v dôsledku nekrytých odpisov, ktoré tvorili náklad 
vo výške 9 928 tis. Sk. 
  

Náklady na reprezentáciu dosiahli spolu výšku 131 tis. Sk. 
 

Kapitálový transfer bol v celkovej výške 4 750 tis. Sk a obsahoval 3 investičné 
akcie: 
 

1. Akvizície zbierkových predmetov (IA 15 660) 500 tis. Sk 
2. Architektonické dobudovanie NKP v Kališti (IA 18 407) 4 000 tis. Sk 
3. Preyenčné grafické pracovisko (IA 19 494) 250 tis. Sk 

 
Investičná akcia č. 1 bola čerpaná v rámci programu 08T0106 v plnej výške. 
 
Investičná akcia č. 2 bola čerpaná v rámci programu 08T0103 vo výške 

3 999 828,- Sk. 
 

Z vlastných zdrojov fondu reprodukcie boli čerpané finančné prostriedky 
na nákup majetku v celkovej výške 1 501 tis. Sk: 
 

1. Rekonštrukcia kinoprojektorov 188 tis. Sk 
2. Dodávka a montáž plynového kotla 125 tis. Sk 
3. Realizácia trafostanice vrátane elektr. rozvodov v NKP Kalište 1 188 tis. Sk 
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Tabuľka č. 5.5.1                                           
v tis. Sk            

                                                                                                                                Ukazovateľ Skutočnosť 
2006 

Schválený 
rozpočet 

2007 

Upravený 
Rozpočet 

2007 

Skutočnosť 
2007 

Z toho 
z 

transferu 

% 
čerpania 

4:3 

a b 1 2 3 4 5 6 
Výnosy spolu (6..) 
Z toho: 20 695 20 960 24 662 23 891 21 662 96,87 

Prevádzková dotácia 
(691) 

18 321 17 960 21 662 21 662 21 662 100,00 

Tržby za predaj 2 219 3 000 3 000 2 036  67,87 
Z toho 
Tržby z prenájmu 

1 407 1 200 1 200 999  83,25 

Iné ostatné výnosy 
a tržby (649) 

152   191   

Náklady spolu  (5..) 
Z toho: 33 708 20 960 24 662 34 426 21 662 139,59 

Spotrebované nákupy 
(50) 

3 734 4 038 4 038 3 864 3 511 95,69 

Služby 
(51) 

4 025 2 501 4 721 3 488 3 488 73,88 

Z toho: 
Reprezentačné (513) 

60 123 123 131 131 106,50 

Osobné náklady 
(52) 

14 265 13 353 13 986 16 437 12 686 117,52 

Z toho: 
Mzdové náklady (521) 

10 031 9 571 10 040 11 706 8 525 116,59 

Dane a poplatky 
(53) 

125 68 417 531 417 127,34 

Ostatné náklady 
(54) 181   178   

Odpisy, predaný 
majetok, rezervy.. (55) 11 378 1 000 1 500 9 928 1 560 661,87 

Z toho: 
Odpisy DHM a DNM 
(551) 

11 378 1 000 1 500 9 928 1 560 661,87 

 
B 
e 
ž 
n 
ý 
 
t 
r 
a 
n 
s 
f 
e 
r 

Hospodársky 
výsledok ( +/- ) - 13 013 0 0 - 10 535 0  

 
Dátum: 15.02.2008       Vypracoval: Ing. Miloš Klenovčan 
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6.6. Personálne otázky 
 
Organizácia: Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23,  

                     975 59 Banská Bystrica  

 

Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 

 

Počet zamestnancov:  

 Vo fyzických osobách Prepočítaný stav 

k 01.01.2007 50,8 48,9 

k 31.12.2007 56 62,0 

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách počas roka 
2007 bol: 57,6 zamestnancov. 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v organizácii počas roka 2007 bol:  
54,1 zamestnancov. 
 V priebehu roka 2007 bolo do zamestnania prijatých  20 osôb. 
 Počas roka 2007 odišlo 18 zamestnancov.  

V organizácii bol počas roku 2007 základný pracovný úväzok v dĺžke 37,5 
hodiny. Pracovníci majú možnosť v súlade s Kolektívnou zmluvou uzavretou 
v organizácii na rok 2007 využívať pružnú pracovnú dobu, ktorá je stanovená 
nasledovne: pevná časť: od 8,00 h. do 13,00 h.; pohyblivá časť: od 6,00 h. do 8,00 h. 
a od 13,00 h. do 16,30 h. 
 
 
Priemerná mesačná mzda: 

Rok  
1999 9.234,- Sk 
2000 9.843,- Sk 
2001 10.526,- Sk 
2002 10.797,- Sk 
2003 12.438,- Sk 
2004 
2005 
2006 

13.810,- Sk 
13.932,- Sk 
14.888,- Sk 

2007 15.103,- Sk 
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Štruktúra zamestnancov: 
 
Pracovné zaradenie  zamestnancov Múzea SNP k 31.12.2007 

Zaradenie  Počet 
Vedúci zamestnanci 8 
Odborní zamestnanci 26 
Administratívni pracovníci 4 
Prevádzkoví pracovníci 24 
 
 
Veková štruktúra  pracovníkov Múzea SNP k 31.12.2007 

do 20 rokov 21 – 30 rokov 31 – 40 rokov 41 – 50 rokov 51 – 60 rokov nad 60 rokov 
 11 8 13 12 18 

 

 

Kvalifika čná štruktúra  pracovníkov Múzea SNP 

Základné 
vzdelanie 

Stredné vzdelanie Úplné stredné 
vzdelanie 

Vysokoškolské vzdelanie 

4 7 25 26 
 

 
Organiza čná štruktúra:   
 V roku 2007 bola v Múzeu SNP v súvislosti so zavádzaním systému 
manažérstva kvality podľa normy  STN  EN ISO 9001:2001 realizovaná zmena 
Organizačného poriadku. V súčasnosti činnosť Múzea SNP je zabezpečovaná 
nasledujúcimi oddeleniami: 
 
 
ÚTVAR RIADITEĽA  
Útvar riaditeľa spracováva materiály súvisiace s jeho riadiacou a organizátorskou 
činnosťou; vybavuje špeciálne agendy a úlohy zásadného významu podľa poverení 
riaditeľa; zabezpečuje organizáciu programu riaditeľa podľa rozvrhu činnosti 
(pracovné stretnutia, porady, semináre, pracovné  cesty a pod.); vedie rozvrh činnosti 
riaditeľa; komplexné vedenie administratívnych  agend sekretariátu riaditeľa; 
kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z Príkazov  riaditeľa; vedie a odborne spracúva 
agendu o dohodách a spolupráci so zahraničnými aj tuzemskými subjektmi; vedie 
evidenciu Príkazov riaditeľa a  vydaných Smerníc; zabezpečuje činnosť  podateľne 
Múzea  SNP,  ktorá plní i funkciu výpravne, zabezpečuje vedenie registratúry  
a koordináciu prác s registratúrnym strediskom, ďalej koordináciu práce jednotlivých  
referátov podliehajúcich do výlučnej právomoci riaditeľa, vedie evidenciu cestovných 
príkazov; zabezpečuje koordináciu jednotlivých oddelení pri plnení základných úloh 
Múzea SNP; zabezpečuje komunikáciu a koordináciu s dodávateľskými 
organizáciami zabezpečujúcimi úlohy vyhradené do výlučnej právomoci riaditeľa 
Múzea SNP (napr. právne služby, služby BOZP a CO, vnútorná kontrola), vedie 
agendu poskytovania informácií v súlade do zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z 
v znení neskorších predpisov. 
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ODDELENIE MARKETINGU 
Hlavná úloha Oddelenia marketingu Múzea SNP spočíva v zabezpečení 
nasledovných činností: Tvorba marketingového plánu; Tvorba produktov; Finančné 
plánovanie; Propagácia; PR – budovanie vzťahov s verejnosťou; Prieskum 
spokojnosti zákazníkov; Sponzoring; Spracovanie projektov 

 
ARCHÍV MÚZEA SNP 
Archív Múzea Slovenského národného povstania (ďalej len „Archív Múzea SNP“) je 
špecializovaným verejným archívom v systéme verejných archívov Slovenskej 
republiky.  
Je odborným zariadením Múzea SNP, ktoré preberá, nadobúda, zhromažďuje, 
eviduje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty, ktoré vznikli 
z činnosti Múzea SNP, jeho právnych predchodcov, významných osobností spätých 
s pôsobením Múzea SNP a jeho históriou. Zároveň je odborným zariadením, ktoré 
zbiera, preberá, nadobúda vedeckým výskumom, darom, kúpou alebo prevodom, 
zhromažďuje i eviduje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje historické archívne 
dokumenty. Buduje historické archívne fondy, zbierky, repozitóriá a súbory 
archívnych dokumentov k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 až 1945 
s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja 
a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej 
rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, na dokumentáciu povojnových súdnych 
procesov, rehabilitácií účastníkov odboja a na dokumentáciu súčasných prejavov 
neofašizmu, rasovej neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie. 
Archív Múzea SNP metodicky usmerňuje predarchívnu starostlivosť v Múzeu SNP 
a preberá archívne dokumenty od ich pôvodcov alebo vlastníkov. 
Poskytuje odborné a metodické poradenstvo z oblasti predmetu špecializácie Archívu 
Múzea SNP. 
Základné činnosti zabezpečované Archívom Múzea SNP              

• vypracúva plány činností archívu, koncepciu archívu a knižnice; 
• vyhodnocuje krátkodobé a dlhodobé plnenia plánov činnosti; 
• vypracováva interné smernice týkajúce sa archívu a registratúrneho strediska:  

Registratúrny poriadok a plán Múzea SNP,  Bádateľský poriadok Archívu 
Múzea SNP, Knižničný a výpožičný poriadok,  Archívny poriadok, Cenník – časť 
týkajúca sa služieb Archívu Múzea SNP a knižnice; 

• vedie registratúru oddelenia - Archívu Múzea SNP; zabezpečuje predarchívnu 
starostlivosť (odborný a metodický dozor nad registratúrou Múzea SNP 
a registratúrami oddelení); 

• preberá archívne dokumenty od pôvodcov a vlastníkov (Múzeum SNP, ...); 
• zabezpečuje akvizičnú činnosť  (zber, prevod, dar, kúpa archívnych 

dokumentov); 
• zabezpečuje triedenie, usporadúvanie a vnútornú skartáciu; 
• eviduje archívne dokumenty (ktoré archív prebral, získal prevodom, darom 

a kúpou); 
• zabezpečuje správu archívnych dokumentov (II. stupeň -  katalogizácia);  
• zabezpečuje inventarizovanie archívnych fondov, zbierok, repozitórií alebo 

súborov    dokumentov; 
• zabezpečuje katalogizovanie archívnych fondov, zbierok, repozitórií a lebo 

súborov  dokumentov; 
• sprístupňuje archívne dokumenty, vrátane archívnych pomôcok;  
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• spracováva archívne fondy, zbierky, repozitóriá, súbory dokumentov na 
evidenčné  karty; 

• zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov  
• zabezpečuje dezinfekciu, dezinsekciu, čistenie, konzervovanie, reštaurovanie 

novozískaných archívnych dokumentov; 
• odovzdáva archívne dokumenty do  depozitára archívu;  
• spravuje depozitár archívu 
• vypracováva depozitárny poriadok;  
• vypracováva lokačný plán uloženia archívnych materiálov v depozitári;  
• preberá a ukladá archívne dokumenty do depozitára; 
• vedie evidenciu o pohybe archívnych dokumentov (mimo depozitára – 

konzervovanie, kopírovanie, k štúdiu bádateľom); 
• vyberá a spätne ukladá archívne dokumenty (pre bádateľov, na 

reprodukovanie, digitalizáciu. ďalšie spracovanie, konzervovanie, .....); 
• zabezpečuje revízie a kontroly za účelom zhodnotenia fyzického stavu 

archívnych dokumentov uložených v depozitári   
• zabezpečuje bádateľskú službu  
• poskytuje bádateľskú službu interným bádateľom (návštevníkom);  
• poskytuje bádateľskú službu externým bádateľom; 
• vyhotovuje rešerše, odpisy, kópie pre návštevníkov archívu;  
• zabezpečuje odborné a metodické poradenstvo z oblasti predmetu činnosti 

Archívu Múzea SNP; 
• spolupracuje na prezentačnej činnosti 
• výstavná činnosť – scenáre;  
• publikačná činnosť;  
• prednášková činnosť;  
• prezentácia na odborných podujatiach – semináre, konferencie odborné        

porady a stretnutia; 
• spolupracuje na zabezpečení vnútornej kontrolnej činnosti;  
• vedecko-výskumná činnosť – podieľa sa na vedecko-výskumných úlohách 

múzea, rieši samostatné vedecko-výskumné úlohy;  
 
ODDELENIE DEJÍN  
Oddelenie dejín je odborným oddelením Múzea Slovenského národného povstania, 
ktoré koordinuje a vykonáva vedecko-výskumnú činnosť zameranú na výskum dejín 
druhej svetovej vojny  na Slovensku s dôrazom na problematiku rezistencie 
a Slovenského národného povstania. Vo svojom výskume sa tiež venuje širším 
príčinám vzniku a priebehu II. svetovej vojny  a jej vplyvu na povojnový vývoj na 
Slovensku i vo svete. Pre tieto účely cieľavedome získava, vedecky zhodnocuje 
múzejné a archívne zbierky a sprístupňuje ich  odbornej a laickej verejnosti 
prostredníctvom výstupov ( monografií, štúdií, článkov, scenárov výstav a expozícií, 
prednášok, referátov, metodických usmernení, fontés a edícií  prameňov) svojej 
činnosti.  
Základné činnosti zabezpečované Oddelením dejín    

•  plní odborné, vedeckovýskumné, akvizičné a metodické úlohy z oblasti 
špecializácie činnosti Múzea SNP (dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 
– 1945, odboja a Slovenského národného povstania v kontexte s európskou 
rezistenciou v rokoch 2. svetovej vojny; dejiny vývoja slovenskej spoločnosti po 
roku 1945 s dôrazom na dôsledky vojny ovplyvňujúce povojnový vývoj, najmä 
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retribučné procesy a perzekúcie účastníkov protifašistického  
a národnooslobodzovacieho hnutia a prejavy neofašizmu či xenofóbie 
v spoločnosti );  

•  skúma a vedecky zhodnocuje zbierkové predmety a archívne zbierky a fondy 
Múzea SNP a ostatných relevantných archívov zhromažďujúcich informácie 
o príčinách, priebehu a dôsledkoch 2. svetovej vojny; a výsledky tejto činnosti 
sprístupňuje verejnosti vo forme  monografií,  štúdií, odborných článkov alebo 
popularizačných článkov, referátov, prednášok, scenárov výstav a expozícií, 
metodických usmernení, posudkov a recenzii, fontés a edícií archívnych 
dokumentov; 

•  na základe vedeckého výskumu dokladuje a dokumentuje predmetné obdobie  
špecializácie  Múzea SNP; 

•  vypracúva odborné vzdelávacie texty a odborné texty na propagačné účely 
projektov Múzea SNP; 

•  poskytuje informačné, metodické a odborno-poradenské služby iným 
inštitúciám, žiakom, študentom  a jednotlivcom  z oblasti  špecializácie Múzea 
SNP. 

 
ODDELENIE  ZBIEROK 
Základné činností zabezpečované Oddelením zbierok  

• plní odborné, vedeckovýskumné, odborno-metodické a akvizičné úlohy        
z oblasti spracovania a ochrany múzejných a galerijných zbierok       
dokumentujúcich predmet špecializácie múzea;     

• vedie prvostupňovú evidenciu (chronologická evidencia) múzejných 
a galerijných zbierok a pomocného múzejného materiálu  z oblasti 
špecializácie múzea; 

• evidencia prírastkov, pohybu, úbytkov, pôžičiek a výpožičiek múzejných 
a galerijných zbierkových predmetov;  

• vedie druhostupňovú evidenciu –  katalogizáciu i  rekatalogizáciu a odborné 
spracovávanie múzejných a galerijných zbierok  a zabezpečovanie ich 
odborného využitia  a sprístupnenia verejnosti (sprístupňovanie 
prostredníctvom expozícií výstav, katalógov, fontés) ;  

• vykonáva správu depozitára a vytvára podmienky na bezpečné a primerané 
uloženie múzejných zbierok; 

• vypracúva depozitárny poriadok a lokačný plán uloženia zbierok v depozitári 
• zabezpečuje komplexné múzejné dokladovanie a dokumentovanie  dejín 

slovenskej spoločnosti v r. 1938 – 1945, protifašistického  odporu a dejín SNP 
v kontexte s dejinami európskej rezistencie počas druhej svetovej vojny;   

• vedie agendu Kategorizačnej komisie Múzea SNP;  
• zabezpečuje obrazovú dokumentáciu múzejných a galerijných  zbierok; 
• zabezpečuje konzervovanie, reštaurovanie  múzejných a galerijných zbierok,   
• zabezpečuje odborné, bezpečné a systematické uloženie zbierok;   
• zabezpečuje a vedie príslušnú komplexnú dokumentáciu súvisiacu 

s konzervovaním a reštaurovaním múzejných a galerijných zbierok; 
• spolupracuje  pri príprave a inštalácii výstav,  expozícií a kultúrno-

vzdelávacích akcií  Múzea SNP; 
• zabezpečuje ošetrovanie  exponátov výstav a expozícií Múzea SNP; 
• kontroluje fyzický stav zbierok v depozitároch, výstavných a expozičných  

priestoroch; 
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• koordinuje zabezpečovanie, stanovených klimatických a sanitárnych  
podmienok v depozitároch a výstavných priestoroch; 

• pravidelne poskytuje databázu do Centrálnej evidencie múzejných a 
galerijných zbierok.  

 
ODDELENIE PREZENTÁCIE   
Základné činnosti zabezpečované Oddelením prezentácie:  

• plánuje, organizuje, realizuje a vyhodnocuje všetky formy kultúrno-osvetovej 
činnosti Múzea SNP;  

• sprostredkováva prezentačné formy Múzea SNP vo vzťahu k verejnosti 
(expozície, výstavy, kultúrno-vzdelávacie a spoločenské akcie ); 

• organizuje a realizuje propagáciu Múzea SNP; 
• plánuje a vyhodnocuje výstavnú činnosť a zabezpečuje výtvarnú a technickú 

realizáciu výstav, zabezpečuje repasáže stálych expozícií Múzea SNP; 
• plánuje a realizuje spoluprácu so školami, spoločenskými organizáciami 

a inštitúciami; 
• plánuje a realizuje edičnú a vydavateľskú činnosť Múzea SNP. 
 

ODDELENIE VZDELÁVANIA 
Základné činnosti zabezpečované Oddelením vzdelávania  

• plánuje, organizuje, realizuje a vyhodnocuje všetky formy vzdelávacej činnosti 
Múzea SNP; 

• sprostredkováva vzdelávacie aktivity Múzea SNP vo vzťahu k verejnosti  
(vzdelávacie produkty a pobyty); 

• zabezpečuje tvorbu, prípravu a akreditáciu vzdelávacích produktov vo vzťahu 
k učiteľom základných a stredných škôl zameraných na kvalifikačný rast 
učiteľov; 

• organizuje a zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov Múzea SNP; 
• samostatne i v spolupráci s partnermi organizuje a zabezpečuje prípravu 

i realizáciu medzinárodných i vnútroštátnych odborných konferencií, sympózií 
a seminárov, zabezpečuje podklady pre vydávanie publikačných a edičných 
výstupov z nich; 

• plánuje, analyzuje, vyhodnocuje a zabezpečuje tvorbu i realizáciu odborných 
metodických vzdelávacích textov pre vzdelávacie projekty Múzea SNP; 

• plánuje a realizuje spoluprácu so školami, spoločenskými organizáciami 
a inštitúciami. 

 
ODDELENIE EKONOMIKY  

Oddelenie ekonomiky zabezpečuje chod organizácie v oblasti rozpočtovania, 
financovania, miezd, majetku a investičnej činnosti. Oddelenie ekonomiky 
zabezpečuje plynulý chod všetkých oddelení po finančnej stránke, hlavne v oblasti 
nákupu a zabezpečenia potrebných materiálov a prác. 

Základné činnosti zabezpečované Oddelením ekonomiky  
• rozpracováva a zabezpečuje ekonomické a rozvojové programy organizácie 

alebo Slovenska    v nadväznosti na nové právne normy upravujúce činnosť 
organizácie alebo na predpisy Európskej únie (EÚ); 

• podieľa sa na tvorbe koncepčných, metodických a analytických materiálov v 
oblasti riadenia, plánovania a ekonomiky alebo využívania pomoci zo 
štrukturálnych nástrojov EÚ; 
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• navrhuje komplexnú metodiku automatizovaného spracovania údajovej 
základne organizácie, vydáva vnútroorganizačných pokynov a smerníc; 

• zodpovedá za spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie 
alebo implementačného orgánu, vrátane sledovania čerpania výdavkov 
a uzatvárania výsledkov hospodárenia pri dodržaní plánovanej relácie 
medzi príjmami a výdavkami ako podklad pre štátny záverečný účet 
rozpočtovej kapitoly ministerstva a návrh záväzných opatrení na nápravu 
nedostatkov; 

• komplexne riadi tvorbu cien za ucelené sortimentné skupiny výrobkov; 
• poskytuje metodickú činnosť v oblasti rozpočtovania a financovania; 
• koordinuje a organizuje kontraktácie výroby a nákupu alebo  realizácie 

projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych nástrojov EÚ;  
• organizuje zákazkovú činnosť vrátane uzatvárania zmlúv;  
• zabezpečuje jednotnú komerčnú politiku organizácie v súlade s predmetom 
činnosti organizácie;  

• zodpovedá za koordináciu finančných a účtovných operácií 
vrátane ich správnosti pri  realizácii projektov spolufinancovaných 
zo štrukturálnych nástrojov EÚ; 

•   zostavuje ročný rozpočet čerpania jednotlivých položiek v organizácii; 
• sleduje výdavky; 
• spracováva údaje o čerpaní rozpočtu a navrhuje opatrenia na dodržiavanie 

stanovených limitov; 
• spracováva podklady pre zmeny v rozpise rozpočtu; 
• zabezpečuje, eviduje, sleduje dodávateľské zmluvy a iné 

odberateľsko-dodávateľské vzťahy; 
• zabezpečuje včasné zostavenie účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení 

a účtovných výkazov; 
• zodpovedá za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok 

voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu; 
• rozpracováva metodiku účtovníctva a rozpočtovníctva v organizácii; 
• vypracováva rozbory hospodárskych výsledkov organizácie; 
• vypracováva príslušné daňové priznania a vybavuje poisťovacie záležitosti za 

organizáciu; 
• vypracováva podklady pre finančné a daňové orgány, orgány Sociálnej 

poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pod.; 
• zabezpečuje kontrolu hospodárenia organizácie a jej podriadených zložiek, 

overuje dodržiavanie kontroly správnosti účtovných podkladov; 
• kontroluje zostatky na účtoch, vypracováva prehľady dlžníkov a veriteľov 

a zabezpečuje likvidáciu a vymáhanie; 
• samostatne uplatňuje všeobecne záväzné právne predpisy a výklad 

zamestnancom v nadväznosti na zákony súvisiace so Sociálnou poisťovňou, 
zdravotnými poisťovňami, úradom práce a daňovými úradmi; 

• sleduje odvody poistného pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných  
pre potreby úradov práce; 

• posudzuje a spracováva podklady pre čerpanie mzdových prostriedkov 
v členení na jednotlivé položky; 

• poskytuje poradenskú činnosť spojenú s nárokmi zamestnancov; 
• posudzuje nároky na uplatnenie nezdaniteľných častí mzdy v zmysle zákona 

o dani z príjmov a ich priebežné kontrolovanie; 
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• posudzuje nároky na náhradu mzdy pri dočasnej pracovnej starostlivosti; 
• zabezpečuje výpočet náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti; 
• vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia; 
• vykoná  odborné práce a plnení úlohy na úseku ekonomiky práce 

a odmeňovania zamestnancov organizácie; 
• spracováva podklady na vykonanie rozborov na úseku ekonomiky práce 

a odmeňovania; 
• spolupracuje pri zaraďovaní  zamestnancov do platových tried a platových 

stupňov a pri uplatňovaní zložiek platu; 
• vedie a vyhodnocuje príslušné štatistiky a predpísanú evidenciu za pomoci 

výpočtovej techniky; 
• zostavuje odborné prehľady a hlásenia a navrhuje čiastkové opatrenia;, 
• vykonáva odborné účtovnícke práce vo všeobecnej (finančnej) učtárni, ako aj 

na úseku evidencie zásob a základných prostriedkov; 
• zabezpečuje práce spojené s agendou zdravotného a sociálneho poistenia; 
• prostredníctvom výpočtovej techniky vedie evidencie nákladov, zúčtovacích 

vzťahov, vrátane zúčtovania so štátnym rozpočtom, Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou, Sociálnou poisťovňou a pod.; 

• kontroluje formálnu správnosť účtovných dokladov; 
• vedie registratúru oddelenia, a v rámci nej vykonáva predarchívnu činnosť 

(pripravuje doklady  na skartáciu a vyradenie do Archívu Múzea SNP; 
• preberá a kontroluje pokladničné doklady; 
• vykonáva všetky odborné účtovnícke práce vo finančnej učtárni, 

ako aj na úseku evidencie zásob a základných prostriedkov vrátane 
automatizácie bankových operácií; 

• samostatne zostavuje výkazy o hospodárení stredísk, účtovných výkazov, 
kontroluje správnosť všetkých účtovných dokladov a podkladov operatívnej 
evidencie; 

• vykonáva ekonomické rozbory, sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov 
vrátane vypracovania návrhov na opatrenia; 

• overuje dodržiavane kontroly vecnej i formálnej správnosti účtovných 
dokladov; 

• zabezpečuje správne vedenie evidencie nákladov, zúčtovacích vzťahov 
vrátane zúčtovania so štátnym rozpočtom; 

• vypracováva daňové priznania a podklady pre finančné a daňové orgány; 
• kontroluje nadväznosti účtov v zostavách na účtovné výkazy; 
• zostavuje účtovné rozbory podľa platnej rozpočtovej skladby; 
• sleduje zostatky na účtoch, vypracováva prehľady dlžníkov a veriteľov 

a zabezpečuje ich včasné vymáhanie; 
• zabezpečuje vyplácanie a preberanie peňažnej hotovosti; 
• vedie a vykonáva predpísanú evidenciu a záznamy; 
• obstaráva peňažný styk s bankou; 
• zodpovedá za dodržiavanie predpisov pre pokladničnú agendu; 
• pripravuje podklady a zabezpečuje práce v Informačnom systéme Štátnej 

pokladnice. 
 
ODDELENIE TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ a INFORMATIKY  

Oddelenie technických činností a informatiky zabezpečuje chod organizácie 
v oblasti informatiky, audiovizuálnych a PC prezentácií, telekomunikačnej 
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techniky, elektronickej ochrany objektov, elektrickej požiarnej signalizácie, 
prevádzkovania kinosály a údržby slaboprúdových systémov. 

Základné činnosti zabezpečované Oddelením technických činností a informatiky 
• zabezpečuje nákup, prevádzku a údržbu zariadení výpočtovej, audiovizuálnej  

a telekomunikačnej techniky; 
• zabezpečuje prístup na internet a plynulý chod elektronickej pošty; 
• spolupracuje s užívateľmi jednotlivých PC zostáv pri zabezpečovaní ochrany 

služobných dát;  
• spolupracuje pri zabezpečení ochrany osobných údajov zamestnancov 

s referátom  ľudských zdrojov, formou inštalácie ochranného software 
na určených PC; 

• buduje a spravuje informačný systém organizácie s osobitným dôrazom       
na komplexné  spracovanie  múzejných, galerijných a archívnych zbierok;  

• zabezpečuje kopírovanie, tlač, scanovanie a zálohovanie dokumentov 
a údajov;  

• zabezpečuje outsoursing reprografických a tlačových služieb a zastrešuje 
činnosti   vyplývajúce z prenájmu samoobslužných kopírovacích strojov; 

• spravuje a aktualizuje internetovú stránku Múzea SNP podľa pokynov 
kompetentných zamestnancov ostatných oddelení múzea; 

• spolupracuje v oblasti digitalizácie obrazových materiálov s pracovníkom 
obrazovej dokumentácie a technických činností Archívu Múzea SNP;  

• digitalizuje archívne audio a video záznamy a ich zálohuje ich na CD a DVD 
a HDD  nosiče  podľa konkrétnych požiadaviek odborných zamestnancov 
Archívu Múzea SNP  

• pomáha pri grafickom spracovaní materiálov (k výstavám, na propagáciu, 
prezentáciu, ...)  v rámci legálne dostupného softwaru  podľa konkrétnych  
požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov múzea; 

• zabezpečuje kino projekcie a videoprojekcie v kinosále múzea, prevádzky PC 
a video prezentácií v stálej expozícii múzea a v expozícii Pamätníka 
Nemecká;  

• realizuje audio, foto a video záznamy; 
• zabezpečuje ozvučenia osláv a iných akcií; 
• zabezpečuje prevádzku a údržbu elektronického zabezpečovacieho systému 

(EZS) napojeného na pult centralizovanej ochrany štátnej polície, v prípade 
potreby aj zabezpečenie ochrany objektu náhradným spôsobom (osobná 
prítomnosť);  

• zabezpečuje stálu pohotovostnú službu na kontakt s políciou v prípade 
narušenia objektu;  

• zabezpečuje ochranu a utajenie údajov súvisiacich s prevádzkou EZS;  
• zabezpečuje predpísané kontroly a údržbu elektrickej požiarnej ochrany;  
• zabezpečuje prevádzkyschopnosť svetelných zdrojov v priestoroch stálej 

expozície  a kinosály;  
• organizačne a technicky zabezpečuje akcie konané v kinosále; 
• zabezpečuje digitálny obrazový a zvukový záznam z akcií vyplývajúcich 

z činnosti múzea a následne spracovanie týchto  záznamov. 
ODDELENIE PREVÁDZKY 

Hlavnou úlohou prevádzkového oddelenia Múzea SNP je zabezpečenie  plynulého 
chodu Múzea SNP a ostatných objektov v jeho správe v oblasti hospodárskej 
správy budov, prevádzky, energetiky a údržba zelene v areáloch. Zabezpečuje 
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správu nasledujúcich objektov: Múzeum SNP, Čižmárska bašta, Mäsiarska bašta, 
Stála expozícia v Osvienčime, NKP Kalište, Pamätník Nemecká, Pamätná izba 
Krpáčovo. 

Základné činnosti zabezpečované Oddelením prevádzky 
• správa a evidencia hnuteľného aj nehnuteľného majetku; 
• technické zabezpečenie pri nájme, prenájme majetku;  
• spolupráca pri vykonávaní pravidelnej inventarizácii majetku; 
• vybavuje stavebné povolenia; 
• zabezpečuje nákupy tovarov a služieb potrebných pre plynulý chod 

jednotlivých prevádzok; 
• komplexne zabezpečuje osobnú a nákladnú dopravu služobnými motorovými 

vozidlami a zabezpečuje externých dopravcov; 
• zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, 

civilnej ochrany a utajovaných skutočností; 
• zabezpečuje plynulý chod všetkých technických a energetických zariadení; 
• zabezpečuje odborné prehliadky vyhradených technických zariadení (plynová 

kotolňa, regulačná stanica a rozvody plynu, tlakové nádoby, klimatizačné 
zariadenia, trafostanica, elektroinštalácie), v zmysle platných zákonov,  
predpisov a vyhlášok;  

• zabezpečuje činnosti spojené s dodržiavaním predpisov a právnych noriem 
pre ochranu životného prostredia;  

• technicky zabezpečuje odpadové hospodárstvo; 
• zabezpečuje zmluvné vzťahy vo veciach technických na dodávku 

energií, dodržiava ich spotrebu a vedie predpísanú evidenciu; 
• vedie evidenciu a vyhodnocuje spotrebu  energií, 
• zabezpečuje opravy, údržby a rekonštrukcie na všetkých objektoch v správe  

Múzea SNP; 
• zabezpečuje údržbu areálov v správe Múzea SNP; 
• zabezpečuje komplexnú údržbu verejnej zelene v areáloch; 
• zabezpečuje prevádzkyschopnosť svetelných zdrojov vo všetkých priestoroch 

a v areáloch, okrem priestorov stálej expozície Múzea SNP a kinosály; 
• zabezpečuje elektronickú protipožiarnu ochranu objektov; 
• technicky zabezpečuje prevádzku výstav, konferencií, seminárov, výročí 

a iných akcií; 
• spolupracuje v právnej oblasti pri uzatváraní zmlúv, dohôd 

a vnútroorganizačných predpisov; 
• spracováva a overuje došlé faktúry; 
• spolupracuje pri príprave projektov pre investičné akcie a zabezpečuje ich 

kontrolu pri realizácii. 
 
 

V roku 2007 organizácia  pokračovala v realizácii Sektorového operačného 
programu – Národného projektu č. V – Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných 
s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi, ktorý je spolufinancovaný 
z Európskych sociálnych fondov. Nezamestnaní, zapojení do uvedeného projektu, 
pomohli vo veľkej miere zabezpečiť údržbu okolia Múzea SNP a ušetriť Múzeu SNP 
finančné prostriedky určené na údržbu. 
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Personálny plán na rok 2007 a jeho plnenie:  
Ministerstvo kultúry SR stanovilo Múzeu SNP ako orientačný ukazovateľ limit 41 

pracovníkov. Múzeum SNP k 31.12.2007 vykázalo vyšší stav pracovníkov z dôvodu 
zmeny Zákonníka práce, ktorou boli zrušené Dohody o pracovnej činnosti, preto 
museli byť všetky pracovné úlohy vykonávané na základe pracovných pomerov. 
 
 
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov:  

Organizácia sa snaží podporovať a motivovať pracovníkov z vlastných radov 
k zvyšovaniu kvalifikácie a umožniť im zaradiť sa do riadiacich procesov 
v organizácii. 

Na školenie, kurzy a semináre organizácia v roku 2007 vynaložila celkove ,- Sk. 
Táto čiastka predstavuje poplatky za kurzy, ktoré bolo z ekonomického, odborného a 
legislatívneho hľadiska potrebné absolvovať, aby bol zaručený plynulý chod 
prevádzky organizácie, pracovné semináre pracovníkov historického oddelenia a 
pracovníkov kultúrno-osvetového oddelenia, ktoré boli zamerané na nadviazanie 
kontaktov so školskými zariadeniami. Pracovníci sú pravidelne preškoľovaní v oblasti 
BOZP a informovaní o zmenách legislatívy, týkajúcej sa pracovno-právnych 
predpisov, sociálneho a zdravotného zabezpečenia, rozširovanie kvalifikácie 
zamestnancov a ich spôsobilosť aktívne sa zapojiť do vzdelávacieho procesu. 
 
Vypracovala: 14.02.2008 Mgr. Ivana Gallová 
 
 
 

7. 7.  Ciele a preh ľad ich plnenia: 
 
        Hlavné ciele Múzea SNP v roku 2007 boli stanovené Plánom hlavných úloh 
Múzea SNP na rok 2007, ktorý vychádzal z Rozšírenej koncepcie a špecializácie 
Múzea SNP pre 21. storočie. Ťažiskové úlohy v predmetnom roku vyplývajúce 
z týchto  materiálov boli zamerané najmä na:  
 
 Vedecko-výskumná činnosť  
 
 Medzi základné činnosti Múzea SNP patrila aj v roku 2007 vedecko- 
výskumná činnosť. Odborní pracovníci múzea riešili 17 vedecko-výskumných úloh, 
ktoré boli v tomto roku rozvinuté o aktivity spojené so vzdelávaním mládeže 
a prezentáciou múzea  ( napr. prezentácia výsledkov výskumu prostredníctvom 
Projektu Vagón, prezentácia zbierkových predmetov a  osobného archívneho fondu 
Július Nosko z pozostalosti generálporučíka Júliusa Nosku na odbornom seminári 
v Tisovci a ďalšie). 
 Vedecko-výskumná činnosť bola rozšírená o výskum v ruských archívoch: 
FSB, MZV Ruskej federácie, Vojenský archív v  Podolsku, Ústredný vojenský archív 
v Moskve. Výskum bol zameraný na zmapovanie zoznamov slovenských zajatcov 
v táboroch v ZSSR, na sovietsku pomoc SNP a osudy konkrétnych osôb 
v sovietskom zajatí. 

Prezentácia vedecko-výskumných úloh jednotlivých pracovníkov  bola 
realizovaná prostredníctvom referátov na vedeckých konferenciách  i na odborných  
seminároch  doma (Tisovec, Bratislava, Lubina ,...)  a v zahraničí (ČR, Poľsko, 
Taliansko, RF), ale predovšetkým prostredníctvom prednášok študentom a 
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v článkoch, štúdiách publikovaných v odborných periodikách i časopisoch, ale 
aj v rozhlase a televízii.    

 
1. Úloha: Banderovci na Slovensku v rokoch 1945 - 1947 
     Výstup v roku 2007: čiastková štúdia  – Gen. Nosko v boji proti Banderovcom, 

aj ako referát prednesený na odbornom seminári. 
                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
 
 

2. Úloha: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v protifašistickom odboji v rokoch 
1939 -1945  

      Výstup v roku 2007:  vypracovanie monografie   
                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená  

 
 
3. Úloha : Slováci v táboroch NKVD  

      Úloha a výstup v roku 2007: štúdium v archívoch RF, zhromažďovanie 
materiálov a informácií k predmetnej téme.  

                                                                                Úloha na rok 2007 bola splnená 
 

 
4. Úloha: Dr. Jozef Tiso:  

      Úloha a výstup v roku 2007:  štúdium v archívoch SR a ČR,  čiastková štúdia   
bola  prezentovaná ako prednáška.   

                                                                                    Úloha na rok 2007 bola splnená 
5. Úloha: Demokratická strana 1944 - 1948   

           Výstup v roku 2007: vypracovanie monografie   
                                                                                Úloha na rok 2007 bola splnená     
 
 
6. Úloha: 2. čs, partizánska brigáda gen M. R. Štefánika                               

      Úloha a výstup v roku 2007: vypracovanie monografie   
                                                                                Úloha na rok 2007 bola splnená     
 
 
7. Úloha: Generálporučík Július Nosko vo fondoch a zbierkach Archívu Múzea 

SNP  (osobný fond) 
    Úloha a výstup v roku 2007:  vypracovanie štúdie, referátu a scenára výstavy  

                                                                                Úloha na rok 2007 bola splnená   
  

                                                                                      
8. Úloha: Július Nosko – náčelník generálneho štábu povstaleckej armády 
     Úloha výstup v roku 2007: vypracovanie referátu, štúdie  

                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
 
                                                                               

9. Úloha: Spoločensko-politické udalosti v 2. polovici 60-tych rokov v ČSR a ich 
odraz vo vysielaní Krajového štúdia ČsRo Banská Bystrica   

    Úloha a výstup v roku 2007: štúdium materiálov v archívoch SR, prednáška         
                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
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10. Úloha: Partizánska republika, Kalište a okolité obce 
    Úloha a výstup v roku 2007: štúdium materiálov, vypracovanie štúdií a scenára 

expozície  
                                                                              Úloha na rok 2007 bola splnená 

 
 

11. Úloha: Slovensko-sovietske diplomatické vzťahy v rokoch 1939 - 1941  
     Úloha na rok 2007: štúdium materiálov v archívoch SR, ČR a RF  
                                                                               Úloha na rok 2007 bola splnená 
 
 
12. Úloha: Slobodný slovenský vysielač v SNP 

           Úloha a výstup v roku 2007: štúdium materiálov v Archíve Múzea SNP, 
prednáška 

                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
 
 

13.  Úloha: Odboj na Slovensku v rokoch 1939-1945 
      Úloha a výstup v roku 2007: vypracovanie štúdie  

                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
 
 
 
14.  Úloha: Výzbroj 1. čs. armády na Slovensku 

            Úloha a výstup v roku 2007: vypracovanie štúdie   
                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
 
 

15.  Úloha: Gen. Rudolf Viest 
     Úloha a výstup v roku 2007: vypracovanie monografie  

                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená   
 
 

16. Úloha: Činnosť letectva USA a VB nad územím Slovenska a Moravy počas 2. 
sv. vojny 
Úloha a výstup v roku 2007: pripraviť dokumenty na editovanie (bolo 
pripravených 250 strán dokumentov slovenskej proveniencie a 400 str. 
americkej proveniencie) 

                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
 
 

17. Úloha: Situačné hlásenia okresných náčelníkov sept. 1944 – marec 1945 
           Úloha a výstup v roku 2007: pripraviť  časť dokumentov na editovanie    
                                                                                     Úloha na rok 2007 bola splnená 
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 Akvizičná činnosť, budovanie, správa a ochrana zbierkového fondu   
 
1) Akvizičná činnosť bola zameraná na dokladovanie a dokumentovanie 
predmetného obdobia špecializácie Múzea SNP s prihliadnutím na potrebu 
kompletizácie múzejných a archívnych zbierok. Komisia na tvorbu zbierok Múzea 
SNP zasadala dvakrát a odporučila nákup zbierok v hodnote 500 000,00 Sk. Medzi 
zakúpenými zbierkami boli: dobový denník už nežijúceho gen. slovenskej armády 
Jozefa Turanca,  písomné i obrazové záznamy účastníka SNP Branislava 
Jamnického, kompletná uniforma príslušníka 1. ČSA na Slovensku, uniforma 
príslušníka Wehrmachtu, nemecké vojenské zimné čižmy  a  historický vozeň 
železničnej nákladnej prepravy, ktorý bol objavený v priestoroch Vagónky a.s. 
Trebišov a vyrobený v rokoch 1929 – 1930 významným koncernom Závody 
Ringhoffer – Tatra, a.s., Moravskosliezska vagónka a.s. Studénka. Takýmto vozňom 
boli transportovaní židovskí občania zo Slovenska do likvidačných táborov v rokoch 
1942 až 1945 a z uvedeného dôvodu bude dokladovať túto smutnú a tragickú časť 
našich dejín. 
      Pomerne slušné množstvo, predovšetkým archívnych zbierok sa podarilo do 
zbierkového fondu získať darom – celkom 530 ks pod 96 prírastkovými číslami.       
 
2)  Budovanie, správa zbierkového fondu Múzea SNP a Archívu Múzea SNP  
Do múzejného  a archívneho zbierkového fondu bolo v prvostupňovej evidencii 
v roku 2007 spracovaných  758 ks zbierok s 207 prírastkovými číslami. 
Skatalogizovaných bolo 638 múzejných a archívnych zbierok s 281 prírastkovými 
číslami. Elektronicky bolo spracovaných (katalogizovaných i rekatalogizovaných) 
5323 archívnych a múzejných zbierok. Múzeum má doteraz elektronicky 
spracovaných 18039  ks múzejných a archívnych zbierok.     
3) Ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierok 
 V uplynulom roku bolo vlastnými prostriedkami nakonzervovaných 
a zreštaurovaných 675 ks zbierkových predmetov a archívnych zbierok z materiálov: 
textil, papier, koža, kov a drevo,  s finančným nákladom 30.060,50 slovenských 
korún. 
V elektronickej forme programu BACH bolo  doteraz spracovaných 6 146  ks 
konzervátorských kariet.  
 
4)  Archív Múzea SNP 
Do zbierkového fondu Archívu Múzea SNP pribudlo 704 archívnych zbierok 
(písomné záznamy, obrazové záznamy a zvukové záznam), ktoré boli zaevidované 
pod 156 prírastkových čísiel.  
 
5)  Knižnica Múzea SNP  
Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 97 nových titulov 
a v elektronickej evidencii programu BACH je doteraz spracovaných 13 725 
knižničných jednotiek. Náklady na nákup knižničných fondov – kníh, periodík a tlače 
v roku 2007 boli 15.474,00 Sk.      
  

 
Expozičná, výstavná  a edičná činnosť                                                                                       
 
1) Expozičná činnosť   
 Múzeum SNP má 6 stálych expozícií. Najkomplexnejšie vyjadruje jeho 
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špecializáciu stála expozícia umiestnená v priestoroch  Pamätníka SNP „Slovensko 
v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945“, ktorá bola otvorená 
v roku 2004.  Táto expozícia  poskytuje najrozmanitejšie možností na prezentáciu 
i prácu lektorov so žiakmi i študentmi a to najmä formou otvorených hodín, seminárov 
a prednášok, ktoré sú žiadané zo strany pedagógov i študentov všetkých typov a 
stupňov škôl.  
 Najnavštevovanejšou expozíciou je Slovenská národná expozícia „Tragédia 
slovenských Židov“  umiestnená v Štátnom múzeu  Auschwitz-Birkenau 
v Osvienčime.  
 V roku 2007 múzeum pripravilo a sprístupnilo verejnosti novú stálu expozíciu 
„Partizánska republika a fašistické represálie“ umiestnenú v Národnej  kultúrnej 
pamiatke Kalište.   
 Novinkou medzi aktivitami múzea sú nočné vstupy (od 21.00 h do 24.00 h)   
do expozície múzea so špeciálnym lektorským sprievodom, ktoré sa prvýkrát 
uskutočnili 29. augusta v roku 2006 a pokračovali aj v roku 2007.      
  V roku 2007 bola vykonaná repasáž stálej expozície Slovensko 
v protifašistickom hnutí odporu Európy v období rokov 1939 - 1945 a tiež bola 
vykonaná repasáž v Slovenskej národnej expozícii v Štátnom múzeu Auschwitz-
Birkenau v Osvienšime.   
 Návštevnosť Múzea SNP, jeho expozícií, výstav a  akcií predstavuje za rok 
2007 celkom 343 242 osôb , vrátane 138 640 návštevníkov, ktorí navštívili Slovenskú 
národnú expozíciu v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime a 100 290 
návštevníkov výstav.  
 
2) Výstavná činnosť  

V priestoroch Múzea SNP bolo realizovaných 19 výstav, z ktorých 8 výstav 
bolo vlastných. Okrem týchto výstav pripravilo výstavu Generálporučík Július Nosko, 
ktorá bola sprístupnená v Tisovci; výstavu Míľniky obratu – Stalingrad, ktorá bola 
sprístupnená okrem Múzea SNP aj v priestoroch SNM v Bratislave a výstavu 
Slovenské národné povstanie 1944 prezentovanú v Taliansku v mestách Rím, 
Neapol, Miláno, Turín a na univerzite v Bologni. 
 Najväčšou výstavnou aktivitou múzea v roku 2007 bol Projekt Vagón . 
Výstava v dvoch železničných vozňoch bola vypravená 25. marca 2007 zo 
železničnej stanice v Poprade a do 9. novembra 2007 prešla 31 miest (mesto Žilina 
2-krát pre veľký záujem) a 2 591 km. Celý projekt trval 161 dní a videlo ho  58 564 
návštevníkov, odznelo 1 707 lektorátov pre školy a pozitívom bolo, že na návštevu 
výstavy nadväzovali vyučovacie hodiny v samotných školách. 

Múzeum v roku 2007 otvorilo na Slovensku a v zahraničí vrátane repríz 60 
výstav.  

Ciele Múzea SNP stanovené v oblasti expozičnej a výstavnej, ktorých 
meradlom je návštevnosť, múzeum splnilo a vo viacerých prípadoch  návštevnosť vo 
veľkej miere prekročila očakávania. 
 
3) Edičná  činnosť  
 

V uplynulom roku Múzeum SNP pripravilo do tlače a vydalo: publikáciu 
„Sprievodca expozíciou Národná kultúrna pamiatka Kalište „, a to v náklade 2000 ks.  

Múzeum svoje akcie – predovšetkým Projekt Vagón ale aj iné prezentovalo 
vydaním letákov, plagátov, billbordov a predovšetkým pozvánok a katalógov.     
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 Zborník Múzea SNP, Gen. Ján Golian bol pripravený do tlače, no jeho vydanie 
sa pre nedostatok finančných prostriedkov nerealizovalo.  
                       Úlohy stanovené v edičnej oblasti na rok 2007 boli splnené len  

čiastočne, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.               
        
4) Odborná metodická a prezentačná    
    

Hlavnou prezentačnou formou Múzea SNP sú stále expozície Múzea SNP. Ich 
obsah a forma prezentácie umožňujú využívať rôznorodé metódy práce 
s návštevníkom. Predovšetkým tie, ktoré  návštevníka vnímajú ako aktívneho 
partnera, spolutvorcu. Tento princíp práce sa využíva hlavne pri práci s mládežou 
a to predovšetkým v otvorených vyučovacích hodinách a tvorivých dielňach.   
- otvorené hodiny  a prezentácie (91) pre žiakov základných škôl a stredných škôl 

(účasť 2 370 osôb)      
- realizácia špecializovaných lektorských výkladov v expozíciách múzea a na 

výstavách (Projekt Vagón 1707 lektorských výkladov)  
- výchovno-vzdelávacie programy (5) s prednáškami a besedami (účasť 

681študentov)                                                
-    špecializované spoločensko-vedné podujatia (11) s účasťou 7 486 osôb 
-    propagácia v tlači 69-krát, v rozhlase 80-krát, v televízii 88-krát  
-    propagácia na internete www.muzeumsnp.sk 
- poskytovanie odborných špecializovaných konzultácií právnickým a fyzickým 

osobám k otázkam prezentácie dejín predmetného historického obdobia 
- odborná, metodická a bádateľská služba pri štúdiu archívnych materiálov (počet 

prezenčne študujúcich 747, počet výpožičiek 4 081. 
- aktívna účasť na odborných konferenciách a seminároch vlastných i organizo-

vaných inými inštitúciami  
- realizovanie odborného seminára – Generálporučík Július Nosko     
-    odborno-metodická pomoc k diplomovým a doktorandským prácam bola 

v Archíve Múzea SNP poskytnutá 32 študujúcim  
                                                                                   Úlohy v tejto oblasti boli splnené. 
 
 
5) Styky so zahraničím a domácimi inštitúciami 
 
 Spolupráca Múzea SNP  pokračovala a rozvíjala sa predovšetkým 
s inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, ktorých predmetom dokumentácie, 
vedeckého bádania a prezentácie je obdobie dejín 2. sv. vojny a dejiny 
protifašistickej rezistencie.  
 
Ide o inštitúcie a združenia: 
a) na Slovensku 
- Klub priateľov Múzea SNP 
- Vojenský historický ústav v Bratislave 
- Vojenský historický archív v Bratislave 
- Historický ústav SAV v Bratislave 
- Slovenské národné múzeum v Bratislave 
- Ústav politických vied SAV v Bratislave 
- Slovenská národná knižnica v Martine 
- Ústredná rada SZPB v Bratislave 
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- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
 a ďalšie inštitúcie 
a) v zahraničí 
- Štátne múzeum Auschwitz – Birkenau v Osvienčime, Poľsko 
- Štátne múzeum v Majdanku, Poľsko 
- Múzeum Varšavského povstania vo Varšave, Poľsko 
- Anna Frank House v Amsterdame, Holandsko 
- Národné múzeum vojny a odboja v Overloone, Holandsko 
- Historický ústav Armády ČR v Prahe, Česká republika 
- Historický ústav Akadémie vied ČR v Prahe, Česká republika  
- Ústredný vojenský archív v Prahe, Česká republika 
- Památník Terezín, Česká republika 
- Památník Lidice, Česká republika 
- Moreshet Archives Givat – Chaviva, Izrael 
- Múzeum holokaustu Bei Lohamei Haghetaot, Izrael 
- Múzeum rezistencie Bretónska v Saint Marcel, Francúzsko 
- Centrálne múzeum Veľkej vlasteneckej vojny v Moskve, Ruská federácia 
- Štátne múzeum – panoráma „ Stalingradská bitka“, Volgograd, Ruská federácia 
- Národné české a slovenské múzeum a knižnica v Cedar Rapids, IOWA, USA 
- Národná asociácia talianskych partizánov (ANPI), Taliansko 
- Dom pamäte a histórie v Ríme, Taliansko  
- Veľvyslanectvo SR v Taliansku 
    
 Pokračovala dobrá spolupráca s ústredným a okresnými organizáciami SZPB, 
obecnými úradmi,  múzeami v SR, základnými, strednými a vysokými školami, ako aj 
s mestom Banská Bystrica a ďalšími. 
 Zásluhou dobrej a efektívnej spolupráce so spomínanými inštitúciami sa 
dostali výsledky činnosti múzea do pozornosti širokej verejnosti, ale najmä  mladých 
ľudí na Slovensku i v zahraničí. 
 Všetky hlavné priority, ktoré boli stanovené v Pláne hlavných úloh Múzea SNP 
na rok 2007 boli splnené. Hlavným cieľom každého múzea je zvyšovanie záujmu 
návštevníkov o jeho činnosť. Múzeu SNP sa už roky darí zaujať a pritiahnuť 
pozornosť verejnosti, ale predovšetkým mladých ľudí. Rok 2007 bol pre Múzeum 
SNP z pohľadu návštevnosti jeho aktivít, expozícií a výstav veľmi úspešný. 
O rastúcom záujme verejnosti o Múzeum SNP a jeho nezastupiteľnom mieste 
v kultúrnej spoločnosti svedčí 343 242 návštevníkov .   
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8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v rok u 2007                      
    
Múzeum SNP je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. 
V hodnotenom období na svoju činnosť využívalo rozpočtové hospodárenie, ktoré sa 
odvíjalo z rozpisu záväzných výstupov štátneho rozpočtu, ktorý stanovil pre bežný 
rok výšku a rozpis bežného transferu do účtovných skupín, stanovil výšku tržieb 
a iných ostatných výnosov, ktoré boli v plnej miere použité na úhradu nákladov 
organizácie. Zmena rozpisu záväzných ukazovateľov bola možná len na základe 
rozpočtového opatrenia Ministerstva kultúry SR.   
     Finančné zdroje činnosti Múzea SNP tvorili tri základné skupiny. Prevádzková 
dotácia – transfer zo štátneho rozpočtu pokrýval náklady na bežnú činnosť múzea, 
náklady na schválené kultúrne aktivity a kapitálové výdavky. Vlastné tržby v zmysle 
platnej metodiky pre príspevkové organizácie boli použité v bežnom roku na 
financovanie nákladov organizácie rovnako ako prevádzkové dotácie. Fond 
reprodukcie hmotného majetku organizácie bol múzeom využívaný na obnovu 
hmotného a nehmotného majetku organizácie.     
     Ľudské zdroje činnosti Múzea SNP tvorili zamestnanci múzea, ktorých počet bol 
doplnený na základe konkrétnych potrieb organizácie pracovníkmi zamestnanými na 
dohodu o pracovnej činnosti, alebo na dohodu o vykonaní práce. 
     Majetok spravovaný Múzeom SNP tvorili budovy a pozemky zverené múzeu 
zriaďovacou listinou, ako aj hmotný a nehmotný investičný majetok, zbierkové 
múzejné, archívne a knižničné fondy.  
     Múzeu sa napriek nepriaznivej situácii v sponzorskej oblasti podarilo získať 
mimorozpočtové zdroje od sponzorov na dotáciu niektorých aktivít Múzea SNP.   
     Múzeum  SNP počas svojej 52 - ročnej existencie vybudovalo v priestoroch 
Pamätníka SNP postupne osem rozsiahlych stálych expozícií. Expozíciám 
realizovaným do roku 1995,  z pohľadu súčasného historického poznania predmetnej 
témy, bolo možné mnoho vyčítať. Jednou z  príčin tohto stavu bol aj nedostatok 
zbierkových predmetov adekvátne prezentujúcich obdobie 2. sv. vojny, SNP a vývoj 
slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945. Posun smerom k objektivizovaniu 
mnohých, doteraz neriešených,  problémov v historickom poznaní priniesla expozícia 
rekonštruovaná v  rokoch 1996 – 1997, ktorá bola na základe výsledkov historického 
bádania a získavania cenných zbierkových predmetov doplnená v rokoch  1999,  
o 1. a 2. audiovizuálny program v šiestich jazykových mutáciách. Expozícia  bola  
v r.  2000 až 2003  doplnená o nové zbierkové predmety a ikonografický materiál.    
     V posledných rokoch múzeum prešlo viacerými transformačnými, ale aj 
organizačnými zmenami (poslednou v roku 2007), smerom k vyššiemu štandardu 
poskytovania   činností i služieb v oblasti bádania, historického poznania a kultúrno-
spoločenského pôsobenia. Vďaka rýchlemu pracovnému tempu a neraz krajnému 
pracovnému nasadeniu zamestnancov múzea sa darí plniť vytýčené prioritné úlohy 
programovej koncepcie činnosti organizácie ako „otvoreného múzea“ a filozofie  
„z úcty k národným dejinám“. Výsledky realizovaných aktivít, ktorými chce múzeum 
širokospektrálne osloviť verejnosť, potvrdzujú správnosť tejto koncepcie. Múzeum 
SNP na základe dosiahnutých výsledkov hodnotí rok 2007 ako úspešný vo väčšine 
realizovaných činností, s možnými rezervami v niektorých oblastiach. V prospech 
pozitívneho hodnotenia  výsledkov činnosti Múzea SNP hovorí trvajúci záujem 
verejnosti o jeho aktivity.  Počet návštevníkov v expozíciách, na výstavách, kultúrno-
spoločenských podujatiach a vzdelávacích aktivitách je priaznivý a ukazuje 
správnosť smerovania činností múzea. Vedecko-výskumnú činnosť, zbierkotvornú, 
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odborno-metodickú, ako aj vzdelávaciu činnosť realizovanú v roku 2007 múzeum 
hodnotí ako uspokojivú s veľkými rezervami na jej zlepšenie.                
    Na prezentačnú činnosť Múzea SNP a Archívu Múzea SNP vplýva, a  do určitej 
mieri ju aj modifikuje, záujem odbornej, ale aj laickej verejnosti o rozličné dejinné 
udalosti, obdobia i osobnosti. Vplývajú na ňu potreby spoločnosti a dianie v nej. 
Z analýzy činnosti Múzea SNP vyplynulo, že v najbližších rokoch je potrebné 
podporiť tie úlohy a činnosti, ktoré sú už špecifikované v Rozšírenej koncepcii 
a špecializácii Múzea Slovenského národného povstania pre 21. storočie. V nej 
vedenie konfrontovalo doterajší vývoj  so súčasnými požiadavkami i trendmi  
v spoločnosti a ponúklo alternatívy, ktoré Múzeum SNP zaradia medzi účinné zložky 
súčasných premien spoločnosti a diania v nej. Múzeum bude prostredníctvom svojich 
činností prínosom pre 21. storočie. Jeho múzejná, akvizičná, archívna, 
dokumentačná, vedecko-výskumná, expozično-výstavná, edičná, výchovno-
vzdelávacia a kultúrno-spoločenská činnosť by mala pokrývať obdobie  fašizmu, 
rezistencie a SNP v európskom kontexte, obdobie 2. svetovej vojny, povojnové 
súdne procesy a rehabilitácie povstalcov, všetky zlomové spoločensko-politické 
diania v období  komunistickej diktatúry a mapovať dokladovať a dokumentovať 
súčasné prejavy neofašizmu, xenofóbie, rasovej neznášanlivosti a intolerancie 
v kontinuite súvislostí s ich pôvodnou základňou. Toto všetko je dnes výsostne 
aktuálne a nevyhnutné aj  z pohľadu potrieb ďalšieho vývoja našej spoločnosti a jej 
pôsobenia v rámci  európskych kultúrnych a spoločenských  štruktúr.  
     V najbližšom období je potrebné ďalej budovať  informačno-dokumentačnú 
databázu z oblasti dejinných udalostí rokov 1938 – 1945 a digitalizovať zbierky 
a fondy za účelom ochrany a sprístupňovania.  
     V najbližšom období  je nevyhnutné nové riešenie areálu Múzea SNP vrátane   
vybudovania samostatnej expozície bojovej techniky, ktorá musí počítať s novým 
umiestnením a zastrešením ťažkej bojovej techniky.      
    V oblasti ochrany zbierok nedoriešenou úlohou zostáva vybudovanie  
reštaurátorských  laboratórií vo vyhovujúcich priestoroch  s adekvátnym technickým 
vybavením a klimatickými podmienkami.                                                                      
    V oblasti edičnej a publikačnej sa dostáva do popredia otázka pravidelného 
publikovania článkov, štúdií, monografií, recenzií zamestnancov múzea   vo vlastnom 
periodickom zborníku, edícia archívnych dokumentov a edícia dokumentov 
memoárového charakteru.  
     Výsledky činnosti a nároky kladené na múzeum si vyžadujú personálne posilniť 
odborné a vedecké činnosti v múzeu a v archíve. 
     Aj v  budúcnosti je potrebné  považovať návštevníka za aktívneho konzumenta 
výstupov múzejných činností a prostredníctvom nových expozičných a výstavných 
foriem viesť s ním dialóg. Hlavným cieľom našej pozornosti je mladá generácia. 
Ťažisko pôsobenia múzea na vedomie mladej generácie nespočíva len vo sfére 
vzdelávania  a osvojovania si poznatkov, ale aj vo sfére globálneho, špeciálne 
emocionálneho pôsobenia.          
 V záujme dosiahnutia vyššej kvality Múzeum SNP sa rozhodlo v roku 2007 
dosiahnuť,  zaviesť a používať systém manažérstva podľa normy  STN EN  ISO  
9001:2000 vo svojich hlavných činnostiach. 
  
     Z pohľadu možností historického poznania  je  prínos Múzea SNP pre širokú  
odbornú i laickú  verejnosť jednoznačne pozitívny. 
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9.9. Hlavné skupiny užívate ľov výstupov organizácie 
 

Hlavné skupiny užívateľov výstupov činností (vedecko-výskumnej, akvizičnej, 
expozičnej, výstavnej, odborno-metodickej, kultúrno-osvetovej, prezentačnej 
a edičnej) Múzea SNP tvoria: 
 
1. Štát  Múzeum spravuje, ochraňuje a sprístupňuje a prezentuje doma a v zahraničí 

majetok štátu (kultúrne dedičstvo), realizuje kultúrnu politiku štátu a spätne 
odovzdáva skúsenosti a výsledky dosiahnuté jej uplatňovaním (spätná väzba). 

 
2. Návštevníci Múzea SNP patria medzi najpočetnejšiu skupinu užívateľov výstupov 

činností múzea. Tvoria ju mladí ľudia (väčšinou žiaci základných škôl a študenti 
stredných i vysokých škôl), 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. 

3. 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.  
 

4. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a redakcia Bojovník 
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. 

 
5. Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy 

Pilierom bola a mala by aj zostať  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, vojenským útvarom, 
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.). 
 

6. Vedecké ústavy a vysoké školy 
VHÚ Armády SR, HÚ SAV, Politologickým ústavom SAV, VHÚ – Vojenské  
múzeum Svidník, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Vojenská akadémia  
v  L. Mikuláši. 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, 
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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, 
preklady dokumentov z cudzích jazykov a  i.  
 

7. 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.   
 

8. 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,  Nadácia Friedricha Eberta, 
Francúzske kultúrne stredisko v Bratislave, Poľské informačné stredisko 
v Bratislave (uvedené najmä vo vzťahu k zahraničiu); Židovská náboženská obec, 
Nadácia Charty 77, Nadácia M. Šimečku a i. 

 
9. 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, 
Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Izrael (vo Viedni), Juhoslávia, 
Chorvátsko, Slovinsko, NSR, Holandsko, Taliansko, Kanada, Ukrajina  
a Bielorusko. 

 
10.  Klienti (zákazníci) – tvoria ich prenajímatelia priestorov (výstavných priestorov, 

kinosály, zasadačky, výstavného nábytku, ...), využívatelia služieb (ozvučenie, 
osvetlenie akcií, premietanie, ...) 

 
Vypracovala: Mgr. Tatiana Babušíková



B. Hodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2007  
 

1. Správa o hospodárení organizácie 
 
 
1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hosp odárenia v roku 2007 
 
1.1.1. Charakteristika činnosti organizácie 
 
 Múzeum Slovenského národného povstania je celoslovenskou ústrednou 
špecializovanou múzejnou, vedeckou, odbornou a informačnou organizáciou so 
špecializovaným verejným  archívom v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, 
ktorá cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky, odborne spracúva, využíva 
a sprístupňuje dokumenty múzejnej, archívnej a galerijnej hodnoty so vzťahom 
k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom na dokumentáciu a 
dokladovanie protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského 
národného povstania, ako významnej súčasti európskej  antifašistickej rezistencie 
v rokoch druhej svetovej vojny, dokumentuje povojnové súdne procesy, rehabilitácie 
povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie. 
Vykonáva vedecko-výskumnú, odborno-metodickú, expozičnú, kultúrno-osvetovú, 
vzdelávaciu, edičnú a informačnú činnosť viažucu sa k uvedeným dejinným 
udalostiam. Má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom.  

Základná činnosť a aktivity Múzea SNP  v roku 2007 boli determinované 
Plánom hlavných úloh Múzea SNP na rok 2007, ktorý vychádza z filozofie činnosti 
tejto inštitúcie ako otvoreného múzea. Múzeum v rámci tejto filozofie realizovalo 
viaceré aktivity (Projekt Vagón, Cesty za poznaním minulosti, Nočné vstupy, 
Stretnutie generácií – Kalište, Putovanie medenou a povstaleckou Banskou 
Bystricou, ...), ktoré verejnosť zaujali a v nejednom prípade aj oslovili,  čo 
dokumentuje aktívna ponuka spolupráce mladých ľudí, ktorí sa následne na 
projektoch aktívne podieľali.   

V priebehu roka 2007 boli realizované predovšetkým činnosti vyplývajúce  zo 
zriaďovacej listiny múzea a jeho špecializácie. Medzi tieto úlohy patrilo: riešenie 
plánovaných vedecko-výskumných úloh, akvizičná činnosť, odborná evidencia, 
správa, ochrana a dokumentácia zbierkových predmetov a archívnych zbierok, 
výchovno-vzdelávacia a prezentačná činnosť – predovšetkým výstavná a edičná 
činnosť, knižničná činnosť, ako aj činnosti vyplývajúce z existencie Archívu Múzea 
SNP a jeho povinností, ako špecializovaného verejného archívu, ktorý uchováva 
materiály k účasti občanov v protifašistickom hnutí a archívne materiály z činnosti 
Múzea SNP.  

Podrobný rozpis plnenia hlavných úloh je uvedený v časti A. 
 
 
1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovate ľov rozpo čtu organizácie 
 
Upravený rozpočet na rok 2007 stanovil výšku bežného transferu financovaného 
zo štátneho rozpočtu vo výške 21 662 tis. Sk (zároveň aj záväzný ukazovateľ). 
Ďalším záväzným ukazovateľom boli mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610) vo výške 8 519 tis. Sk a prioritné projekty v celkovej výške 
570 tis. Sk (zo sumy 21 662 tis. Sk). Všetky záväzné ukazovatele boli dodržané 
a vyčerpané v plnej výške. 
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1.1.3. Rozpočtové opatrenia 
 
Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného štátneho rozpočtu na rok 2007 
stanovil pre Múzeum SNP výšku bežného transferu v objeme 17 960 tis. Sk. 
V priebehu roku sa uskutočnili rozpočtové opatrenia, ktorými sa schválený rozpis 
upravoval nasledovne 
 
RO č. 1 - bežné výdavky   +      70 tis. Sk 
RO č. 2/KV - kapitálové výdavky  +    500 tis. Sk 
RO č. 3/KV - kapitálové výdavky  + 4 000 tis. Sk 
RO č. 4 - bežné výdavky   +    500 tis. Sk 
RO č. 5 - bežné výdavky   +    633 tis. Sk 
RO č. 6/KV - kapitálové výdavky  +    250 tis. Sk 
RO č. 7 - bežné výdavky   +    349 tis. Sk 
RO č. 8 - bežné výdavky   + 2 000 tis. Sk 
RO č. 9 - bežné výdavky   +    150 tis. Sk 
 
Bežný transfer sa týmto zvýšil na 21 662 tis. Sk a kapitálový transfer na 4 750 tis. Sk. 
 
 
1.1.4. Bežný transfer 
 
V priebehu roku 2007 bol rozpočet čerpaný nasledovne: 

 
- Spotrebované nákupy v roku 2007 dosiahli výšku 3 571 tis. Sk. 
 
- Služby v roku 2007 dosiahli výšku 3 488 tis. Sk. Náklady na reprezentáciu 

dosiahli spolu výšku 131 tis. Sk. Cestovné domáce dosiahlo výšku 159 tis. Sk 
a cestovné zahraničné 177 tis. Sk. Rozpis zahraničných pracovných ciest 
je uvedený v Tabuľke č. 10. 

 
- Mzdové náklady 

Tabuľka č. 2 
Na rok 2007 nebol daný záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov, 
ale len orientačný ukazovateľ - 41 zamestnancov. Priemerný počet 
zamestnancov za rok 2007 bol 62. Prehľad o zamestnancoch a čerpaní 
mzdových prostriedkov je uvedený v Tabuľke č. 2. Mzdové náklady (521) dosiahli 
v roku 2007 výšku 8 525 tis. Sk. Na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru z toho bolo 6 tis. Sk. 

 
- Dane a poplatky v roku 2007 pozostávali z nasledovných položiek: 

- cestná daň         2 tis. Sk 
- ostatné dane a poplatky   415 tis. Sk 

 
- Odpisy HIM a NIM dosiahli v roku 2007 celkovú výšku 9 928 tis. Sk a sú finančne 

kryté vo výške 1 560 tis. Sk. 
 
- Náklady na prevádzku budov 
 Tabuľka č. 14 
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 Náklady na prevádzku budov uvedené v Tabuľke č. 14 predstavujú náklady 
energií, údržby, opráv, upratovania, revízie technických zariadení, revízie PO 
a BOZP, prevádzku elektronického zabezpečovacieho systému a elektronickej 
protipožiarnej signalizácie, odvoz odpadov, opravy budov, mzdové náklady 
vrátane zákonného sociálneho poistenia a zákonných sociálnych nákladov 
na zamestnancov múzea, ktorí prevádzku zabezpečujú. Odpisy budovy Múzea 
sa nevykonávajú, nakoľko je národnou kultúrnou pamiatkou. V odpisoch 
sú uvedené len tie objekty, ktoré nie sú kultúrnou pamiatkou. 

 
 
1.1.5. Kapitálový transfer 
 
Kapitálový transfer pre rok 2007 bol upravený 3 rozpočtovými opatreniami 
(pozri bod 1.1.3.). Kapitálové výdavky zahŕňali celkom 3 investičné akcie: 
 
1. Akvizície zbierkových predmetov (IA 15 660)        500 tis. Sk 
Čerpanie prebehlo v plnej výške v rámci podprogramu 08T0106 (všetko 710). 
 
2. Architektonické dobudovanie NKP v Kališti (IA 18 407)          4 000 tis. Sk 
Čerpanie prebehlo vo výške 3 999 828,- Sk v rámci podprogramu 08T0103 
(všetko 710), a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 172,- Sk budú vrátené. 
 
3. Prezenčné grafické pracovisko (IA 19 494)               250 tis. Sk 
Čerpanie prebehlo v plnej výške v rámci podprogramu 08T0105 (všetko 710). 
 
 
1.2. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
- Tržby (602 + 604) v roku 2007 boli len z hlavnej činnosti a dosiahli výšku 

2 036 tis. Sk. Rozhodujúce položky tržieb boli nasledovné: 

 
vstupné 807 
nájomné 999 
publikácie 32 
xerox a fotokópie 9 
pamätná izba Krpáčovo 19 
tržby za tovar 14 
ostatné 156 
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1.3. Hodnotenie fondov organizácie 
 
Fond reprodukcie: stav k 01.01.2007: 0,00Sk 
 tvorba spolu: 14 890 995,50 Sk 
 Kalište 3 000 000,00 Sk 
 zbierky 500 000,00 Sk 
 odpisy 2007 9 927 940,00 Sk 
 Kalište 2  1 000 000,00 Sk 
 prezenčné grafické pracovisko 250 000,00 Sk 
 halierové zaokrúhlenie – kotol 0,50 Sk 
 oprava účtovania 213 055,00 Sk 
 čerpanie spolu: 6 922 549,60 Sk 
 historické vozne - zbierky 833 000,00 Sk 
 vratka za rok 2006 999,10 Sk 
 pol. – trans. súrne 262,00 Sk 
 oprava účtovania 213 055,00 Sk 
 SW 1 854,00 Sk 
 zbierky 85 475,00 Sk 
 rekonštrukcia kinoprojektorov 188 448,00 Sk 
 Kalište 2 999 828,00 Sk 
 Kalište 2  1 000 000,00 Sk 
 plynový kotol 124 908,50 Sk 
 trafostanica - Kalište 1 187 620,00 Sk 
 trafo 2 37 100,00 Sk 
 prezenčné grafické pracovisko 250 000,00 Sk 
 konečný stav k 31.12.2007 7 968 445,90 Sk 
 číslo účtu:     7000069624/8180 
 
Rezervný fond: stav k 01.01. 2007 5 581,53 Sk 
 tvorba: 0,00 Sk 
 čerpanie: 0,00 Sk 
 konečný stav k 31.12.2007 5 581,53 Sk 
 číslo účtu:    7000069632/8180 

 
 
1.4. Prehľad o poskytnutých finan čných prostriedkoch ú čelovo viazaných 
na schválené projekty na kultúrne aktivity za rok 2 007 
 
Tabuľka č. 7 
Upravený rozpočet organizácie pridelil finančné prostriedky na 3 kultúrne aktivity: 
1. Repasáž expozície v Štátnom múzeu Osvienčim       70 tis. Sk 
2. Architektonické dotvorenie NKP v Kališti   4 000 tis. Sk 
3. Putovná výstava „Vagón“        500 tis. Sk 
Podrobný rozpis je v tabuľke č. 7. Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené 
do ŠR. 
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1.5. Vyhodnotenie programov 
 
Tabuľka č. 8 
Múzeu SNP Banská Bystrica boli pridelené bežné transfery celkom 
v 3 podprogramoch: 08S0106, 08T0103 a 08T0104. Podrobný rozpis 
podľa jednotlivých podprogramov je v tabuľke č. 8. 
 
 
1.6. Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 
V dňoch 26.06.2007 - 20.08.2007 bola v Múzeu SNP vykonaná kontrolnou skupinou 
Správa finančnej kontroly Zvolen následná finančná kontrola zameraná 
na hospodárenie organizácie v rokoch 2004 – 2006. Kontrolou neboli zistené žiadne 
vážne porušenia finančnej disciplíny a všetky zistenia kontrolnej skupiny 
boli bez sankcií a bez pokút. Múzeum SNP prijalo následne opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov – všetky opatrenia sú splnené (resp. sa priebežne plnia). 
 
 
1.7. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
Majetkové aktíva a vlastné zdroje krytia majetku a záväzky organizácie spolu za rok 
2007 predstavujú hodnotu 197 388  tis. Sk, čo je o 3 569 tis. Sk  celkové  zníženie, 
ako v roku 2006. 
 
Významné položky z účtu 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku ukončené 
v roku 2007 a zaradené do majetkovej a účtovnej evidencie sú: 
 
1)  Dotvorenie  pamätníka Národnej kultúrnej pamiatky Kalište: 
 
 Po prevoze sochy "Obete varujú" z  Kališťa  do priestorov pietnej siene 
v Múzeu SNP zostalo toto pamätné  miesto prázdne a zakonzervované. Snahou 
Múzea SNP bolo dotvoriť túto národnú kultúrnu pamiatku. S pomocou kapitálových 
finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry, uvedenú investičnú  akciu uskutočnili 
Ing. arch. Igor Šimončík a Marek Dupej. Celková výška investičných prostriedkov 
predstavuje výšku  2 999 828,- Sk. 
 
2)  Rekonštrukcia domčekov  - NKP Kalište:  
 
Dva domčeky, ktoré sa nachádzajú na Kališti a sú majetkom nášho múzea, 
bolo potrebné zrekonštruovať. Uvedenú investičnú akciu realizoval Daniel Víglaský 
v celkovej čiastke 1 000 000,- Sk z kapitálovej dotácie MK SR. 
 
3/ Vytvorenie grafického pracoviska v našej organizácii v celkovej čiastke 
250 000,- Sk. 
 
Niektoré iné obstarané investície z vlastných zdrojov: 
Vybudovanie trafostanice pre NKP Kalište vo výške  1 224 720,- Sk. 
Rekonštrukcia – technické zhodnotenie  kinoprístrojov  v čiastke cca  188 448,- Sk. 
Technické zhodnotenie kotolňa - výmena kotla vo výške 124 908,50 Sk. 
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Nedokončené obstarané investície na účte  č. 042 predstavujú čiastku  190 965,- Sk. 
Je to projektová dokumentácia vzdelávacieho centra vo výške 163 000,- Sk 
a projektová dokumentácia k vybudovaniu vodovodnej prípojky v Pamätníku  
Nemecká v čiastke 27 965,- Sk. 
 
Finančný majetok celkom predstavuje čiastku  692 tis. Sk. Oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu  predstavuje zvýšenie o 191 tis. Sk.  
 
Nadobudnuté boli i zbierkové predmety v muzeálnej hodnote  500 000,- Sk. 
 
Výška  celkových pohľadávok predstavuje k 31.12.2007  835 tis. Sk. 
 
 Rozbor najvýznamnejších pohľadávok z účtu  311 - Odberatelia 
 
 Dupej Marek  nájom  25 tis. Sk upomienky + penále 
 Koštialová Iveta nájom  47 tis. Sk právne vymáhanie, exekútor     
 Lašut Peter  nájom  27 tis. Sk upomienky + penále 
 Lajs   nájom  92 tis. Sk právne vymáhanie, exekútor 
 
Celková výška záväzkov k 31.12.2007 predstavuje čiastku: 5 362 tis. Sk. 
 
 
 
Rozbor  najvýznamnejších záväzkov z účtu 321 - Dodávatelia 
 
B.O.F. a.s. BB  288 tis. Sk finančný lízing SMV 
TT TRANS Trnava  416 tis. Sk zbierkové predmety  
 
Ostatné záväzky z tohto účtu predstavujú dodavateľské faktúry za práce, služby 
a materiál z mesiaca decembra 2007 a sú splatné v roku 2008. 
 
Záväzky voči zamestnancom vo výške 622 tis. Sk - výplatná listina za mesiac 
12/2007 - úhrada v 1/2008.  
 
Zúčtovanie so sociálnym zabezpečením a zdravotné poistenie – vo výške 619 tis. Sk 
Úhrada v zmysle výkazov do Sociálnej poisťovne  a ostatných zdravotných poisťovní  
za 12/2007 v mesiaci 1/2008. 
 
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky vo výške  194 888 tis. Sk. 
 
Výsledok hospodárenia  organizácie je záporný z dôvodu nekrytých odpisov 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
 
 
1.8. Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
Múzeum SNP dosiahlo  na konci roku 2007 účtovnú stratu vo výške 10 535 tis. Sk. 
Táto vznikla hlavne v dôsledku nekrytých odpisov, ktoré tvorili náklad vo výške 
9 928 tis. Sk. 
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1.9. Podnikate ľská činnos ť 
 
Múzeum SNP Banská Bystrica nemá povolenú a ani nevykonáva podnikateľskú 
činnosť. 
 
 
1.10. Program hospodárnosti 
 
V záujme hospodárneho a efektívneho vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu 
v roku 2007 prijalo Múzeum SNP aj Program hospodárnosti, ktorý obsahuje súbor 
úsporných opatrení. Prijaté opatrenia boli v priebehu roka plnené nasledovne 
 
a) Náklady na reprezentačné, boli prísne sledované a rozpočtovaný náklad 

bol dodržaný. 
 
b) Využívanie e-mailovej pošty nahrádza v čoraz väčšej miere poštu papierovú. 
  
c) Múzeum SNP vstupovalo len do takých záväzkov, ktoré boli rozpočtovo kryté 

a ku koncu roku 2007 nevznikol žiadny neuhradený záväzok. 
 
d) Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb bol v roku 2007 realizovaný 

len na základe konkrétnych potrieb a skladové zásoby vznikali len minimálne. 
 
e) Spotreba všetkých druhov energií bola mesačne sledovaná v operatívnej 

evidencii a pri odchýlkach oddelenie prevádzky prijímalo okamžité opatrenia. 
 
Múzeum SNP vybudovalo, v roku 2007 do praxe zaviedlo a používa systém 
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000. 
V decembri 2007 bol certifikačným orgánom systémov manažérstva PQM, s.r.o. 
vykonaný certifikačný audit, ktorým bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa 
požiadavky vyššie uvedenej normy. Certifikát (v odboroch zbierkotvorná činnosť, 
archívna činnosť, vedecká a výskumná činnosť, vzdelávacia a prezentačná činnosť) 
bol Múzeu SNP následne slávnostne odovzdaný v januári 2008. Systém 
manažérstva kvality okrem iného dbá aj na efektívnosť všetkých procesov 
v organizácii, v nemalej miere teda aj na účelnosť a hospodárnosť vynakladania 
finančných prostriedkov. 
 
 
1.11. Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2007 
 
Múzeum SNP nemalo v roku 2007 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR. 
 
 
Banská Bystrica, 15.02.2008 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Miloš Klenovčan 

námestník riaditeľa 
 Schválil: Mgr. Stanislav Mičev 

riaditeľ Múzea SNP 
 


