Kontrakt č. MK - 5902/2019-421/19 575
na rok 2020
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a
Múzeom Slovenského národného povstania

Článok I.
Účastníci kontraktu
Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ústredný orgán štátnej správy podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
00165182

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Stanislav Mičev, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK63 8180 0000 0070 0006 9616
35986077

(ďalej len „prijímateľ“)
Preambula
Účastníci kontraktu sú si vedomí, že podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18.
decembra 2002 je kontrakt interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť
vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti
realizácie činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.
Článok II.
Predmet kontraktu
1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou alebo štatútom prijímateľa na poskytovanie
verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:
a) výkon základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
b) vedecko-výskumná činnosť,
c) výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o
zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
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v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., a archívnych činností podľa
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a o
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.,
d) zabezpečenie financovania udržateľnosti projektu Digitálne múzeum (OPIS PO2 Rozvoj
pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry),
e) sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
2. Činnosti prijímateľa budú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele:
a) výkon základných odborných činností:
 nadobudnutie zbierkových predmetov v počte 30 ks,

 pokračovanie v realizácii odbornej revízie zbierkového fondu v odbore pištole
v počte 274 ks, vyznamenania sovietske v počte 23 ks, stužkové označenia
vyznamenaní v počte 109 ks, v odbore plakety v počte 349 ks, v odbore osobné
predmety v počte 243 ks, v odbore obuv v počte 131 ks, gombíky v počte 67
ks, ponožky v počte 15 ks, v odbore opasky a spony v počte 127 ks, vaky v
počte 8 ks, kufre v počte 7 ks, vrecia v počte 2 ks, aktovky v počte 6 ks, t. j. v
celkovom počte 1 361 kusov zbierkových predmetov,





spracovanie zbierok v prvostupňovej evidencii 15 ks a v druhostupňovej evidencii 16
ks,
zabezpečenie odbornej ochrany zbierkových predmetov odborným ošetrením formou
konzervovania v počte 50 ks zbierkových predmetov,
sprístupňovanie zbierkových predmetov formou 7 expozícií, 8 výstav, 15 výchovnovzdelávacích aktivít a 5 výstupov edičnej činnosti,
zabezpečenie návštevnosti expozícií, výstav a výchovno-vzdelávacích aktivít v počte
100 000 návštevníkov,

b) vedecko-výskumná činnosť:
 spracovanie 15 vedecko-výskumných úloh,
- vydanie 11 výstupov vedecko-výskumnej činnosti ako samostatných edičných
titulov:
Mičev, Stanislav (ed.):Retribučné súdnictvo a židovská otázka...
Stanislav, Ján: Siločiary sovietskej pomoci SNP a vzdušný most II
Stanislav, Mičev (ed.): Peter Zaťko. Pamäte I. + II.
Viera Kováčová: Slovensko v roku 1945
MarianUhrin: Automobilné vojsko Slovenskej armády 1939-1945
Stanislav Mičev: Slováci v zajateckých táboroch NKVD
Otto Krajňák (Syrný, Marek – Mocko, Martined.): Spomienky komunistu
Pažurová, Helena: Vojenskí odbojári z východného Slovenska
fotografie Székeya o SNP...
Hruboň, Anton – Mičko, Peter – Volentier, Lukáš (eds.): Stredné Slovensko vo vojne
(komentované situačky okresných náčelníkov Pohronskej a Podtatranskej župy 19391945)
Syrný, Marek a kolektív:Slovensko a Európa v roku 1939
+ Vojnová kronika
Babušíková, Tatiana a kolektív: Sprievodca Archívom Múzea SNP v Banskej

Bystrici


zorganizovanie 2 medzinárodných vedeckých konferencií (Slovensko a Európa v roku
1940 a Odkaz SNP),

c) výkon odborných knižničných činností a archívnych činností:
 rozšírenie knižničného fondu v počte minimálne 100 knižničných jednotiek,
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poskytnutie minimálne 100 absenčných a prezenčných výpožičiek aktívnym
používateľom knižnice,
poskytnutie knižničných služieb návštevníkom knižnice v počte 100,
automatizované spracovanie celkového ročného prírastku knižničných jednotiek,
poskytnutie služieb minimálne 200 bádateľom a návštevníkom archívu,
poskytnutie prezenčných výpožičiek archívnych dokumentov v objeme 1300
archívnych jednotiek,
vypracovanie sprievodcu po Archíve Múzea SNP,
spracovanie registra k zbierke plagátov,
spracovávanie registra k zbierke XIII. Kroniky (zbierka výpisov z kroník miest a obcí
z r. 1944 – 1945),
vypracovanie 4 inventárov k osobným fondom,
rozšírenie archívnych zbierok o nové dokumenty a ich evidencia minimálne 70
dokumentov,
digitalizácia archívnych obrazových dokumentov v počte 2000 archívnych jednotiek,

d) zabezpečenie
udržateľnosti projektu Digitálne múzeum v rámci Operačného programu
Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2:
 zabezpečenie 36 pracovných miest,
 prevádzkovanie metodicko-technologického pracoviska, konzervátorského pracoviska
a digitalizačného pracoviska,
 konzervovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií zapísaných v Registri múzeí
a galérií Slovenskej republiky v počte 500 kusov,
 reštaurovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií zapísaných v Registri múzeí
a galérií Slovenskej republiky v počte 26 kusov,
 digitalizácia zbierkových predmetov múzeí a galérií zapísaných v Registri múzeí
a galérií Slovenskej republiky v počte 7 800 kusov,
 spracovanie digitálnych objektov a ich uloženie v Centrálnom dátovom archíve
a Centrálnej aplikačnej infraštruktúre a registratúre.

Článok III.
Platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho
rozpočtu na rok 2020 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
2. Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“) je v rámci bežných
výdavkov stanovený v celkovej sume 3 685 351,00 €
(slovom: trimiliónyšesťstoosemdesiatpäťtisíctristopäťdesiatjeden).
Príspevok sa rozpisuje na konkrétne činnosti (príloha č. 2 a príloha č. 3).
3. Činnosti a ukazovatele plnenia cieľov uvedené v čl. II je možné upravovať len po
predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa.
4. Poskytovateľ môže zvýšiť alebo znížiť výšku poskytnutého príspevku podľa čl. III ods. 2
v závislosti od plnenia kontrahovaných činností a ukazovateľov plnenia cieľov uvedených v čl. II.
5. Prijímateľ môže vykonať realokáciu finančných prostriedkov (zvýšenie/zníženie) medzi
jednotlivými činnosťami za podmienky dodržania celkovej výšky príspevku zo štátneho rozpočtu
podľa čl. III. ods. 2. na realizáciu činností podľa článku II.
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Článok IV.
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) oznámiť prijímateľovi výšku príspevku rozpisom bežných výdavkov v termíne do 31. januára
2020,
b) zabezpečiť financovanie činností a ukazovateľov plnenia cieľov podľa článku II.
v celoročnom rozsahu podľa článku III. ods. 2 v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) poskytovať metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti.
2. Poskytovateľ sa v oblasti sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom
kultúrnych poukazov zaväzuje, že na základe protokolu P7, ktorý predstavuje ročné zúčtovanie
celkového počtu vyzbieraných kultúrnych poukazov, potvrdeného prevádzkovateľom servera
špecifikovaného v ods. 5 písm. c), poskytne prijímateľovi finančné prostriedky nad rámec
príspevku na činnosť podľa čl. III. ods. 2, a to vo výške počtu nahlásených a potvrdených
kultúrnych poukazov vynásobených ich hodnotou.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo:
a) znížiť výšku príspevku uvedenú v článku III. na účely viazania rozpočtových prostriedkov
v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak je toto zníženie vyššie ako 4 % celkovej výšky príspevku, poskytovateľ a prijímateľ
uzavrú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu kontraktu,
b) viazať objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov
v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené prípadným uznesením vlády
Slovenskej republiky.
4. Prijímateľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom podľa článku III. ods. 2,
b) informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri zabezpečovaní rozsahu
činností v zmysle kontraktu,
c) realizovať zmeny rozpočtu na jednotlivé činnosti, uvedené v prílohách ku kontraktu, len na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu sekcie rozpočtu a správy a vecne príslušnej
sekcie za podmienok dodržania celkovej výšky upraveného rozpočtu,
d) dosiahnuť rozpočtované vlastné výnosy z hlavnej činnosti vo výške 52 700,00 €; v prípade, ak
tieto výnosy prijímateľ nedosiahne, je povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných výdavkov
tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
e) zverejňovať vo svojich informačných a propagačných materiáloch, že organizácia je štátnou
príspevkovou organizáciou zriadenou poskytovateľom.
5. Prijímateľ sa v oblasti sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov zaväzuje:
a) zaregistrovať sa do systému kultúrnych poukazov v stanovenom termíne zverejnenom na
webovom sídle poskytovateľa,
b) pri realizácii predmetu kontraktu zbierať od návštevníkov kultúrne poukazy, ktoré môžu žiaci
a pedagógovia uplatniť do 12. novembra 2020. Posledným termínom na nahlásenie počtu
vyzbieraných kultúrnych poukazov za rok 2020 je 20. november 2020,
c) najneskôr do 30. novembra 2020 potvrdiť prevádzkovateľom servera zaslaný protokol P7,
ktorý predstavuje ročné zúčtovanie celkového počtu vyzbieraných kultúrnych poukazov.
Protokol P7 musí byť potvrdený štatutárnym orgánom prijímateľa alebo ním písomne
povereným zástupcom, pričom protokol P7 spolu s týmto písomným poverením musí byť
obratom zaslaný poskytovateľovi. Platba za vyzbierané kultúrne poukazy bude priamo
naviazaná na zaslanie potvrdeného protokolu P7,
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d) v rámci propagácie svojich programov (ako napr. reklamná kampaň, inzercia, rozhovor a pod.)
zverejňovať oznamy o možnosti platby kultúrnymi poukazmi,
e) zverejňovať kultúrne podujatia na portáli poskytovateľa www.navstevnik.sk, pričom
prijímateľ zodpovedá za úplnosť, aktuálnosť a pravdivosť všetkých údajov.
Článok V.
Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu
1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich webových sídlach v súlade s uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 najneskôr do 31. januára 2020.
2. Priebežné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa
uskutoční formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a Správy o činnosti
a hospodárení za 1. polrok 2020 v termínoch a podľa štruktúry stanovených poskytovateľom.
3. Záverečné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa
uskutoční po uplynutí času trvania kontraktu, v termínoch a podľa štruktúry stanovených
poskytovateľom formou predkladania:
 výkazov v systéme Štátnej pokladnice,
 Správy o činnosti a hospodárení za rok 2020.
4. Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu sa uskutoční po
vypracovaní a predložení Správy o činnosti a hospodárení za rok 2020.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Kontrakt sa uzatvára na čas určitý, a to na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020
2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy č. 1, 2 a 3.
3. Kontrakt môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou
písomných a číslovaných dodatkov.
4. Kontrakt je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden
rovnopis pre prijímateľa.

Bratislava 17.12.2019

Ľubica Laššáková
ministerka kultúry SR

Stanislav Mičev
štatutárny zástupca
Múzea Slovenského národného povstania
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Prílohy:
Príloha č. 1 – rekapitulácia činností a ich finančného krytia
Príloha č. 2 – výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie – sumárna tabuľka
Príloha č. 3 – výdavky na jednotlivé činnosti v členení podľa ekonomickej klasifikácie vrátane
charakteristík plánovaných činností
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Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
štátna príspevková organizácia

Názov činnosti
b
Výkon základných odborných činností
Vedecko-výskumná činnosť
Výkon odborných knižničných a archívnych
Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektu
Digitálne múzeum

VÝDAVKY
SPOLU
Prostriedky zo
(v eurách)
ŠR
1
2
1 591 101
1 538 401
88 270
88 270
124 680
124 680

FINANČNÉ KRYTIE (v eurách) :
Z iných
Z tržieb
zdrojov
a výnosov
3
4
52 700
0
0
0
0

5
1 591 101
88 270
124 680

% podiel ŠR
BV z celku
(stĺpec 2)
6
41,74%
2,39%
3,38%

SPOLU

1 934 000

1 934 000

0

0

1 934 000

52,49%

3 738 051

3 685 351

52 700

0

3 738 051

100,00%

Špecifikovať

a

Príloha č. 1
REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2020

SPOLU
Dátum: 3.12.2019
Vypracoval Ing. Anna Jakubíková
Číslo telefónu: 048/2451 118

Dátum: 3.12.2019
Schválil PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Číslo telefónu: 048/2451 103

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
štátna príspevková organizácia

Príloha č.2

SUMÁRNA TABUĽKA ROK 2020

(v eurách)
Finančné krytie
Výdavky na činnosť v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
Spolu 600 - Bežné výdavky
710 - Kapitálové výdavky
Spolu Bežné a Kapitálové výdavky
Dátum: 3.12.2019
Vypracoval Ing. Anna Jakubíková
Číslo telefónu: 048/2451 118

Z prostriedkov
ŠR

Z tržieb a
výnosov

2
1 588 739

3
38 500

601 078

586 878

14 200

1 487 234
22 500
3 738 051
0
3 738 051

1 487 234
22 500
3 685 351
0
3 685 351

0

Výdavky celkom
1
1 627 239

52 700
0
52 700

Z iných zdrojov
4

0
0
0

Dátum: 3.12.2019
Schválil PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Číslo telefónu: 048/2451 103

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
štátna príspevková organizácia

Príloha č. 3a

Výkon základných odborných činností rok 2020

(v eurách)
Finančné krytie
Výdavky na činnosť v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
Spolu 600 - Bežné výdavky
710 - Kapitálové výdavky
Spolu Bežné a Kapitálové výdavky
Dátum: 3.12.2019
Vypracoval Ing. Anna Jakubíková
Číslo telefónu: 048/2451 118

Výdavky
celkom

Z prostriedkov
ŠR

Z tržieb a výnosov

Z iných zdrojov

1
842 359

2
803 859

3
38 500

4
0

319 008

304 808

14 200

0

407 234
22 500
1 538 401
0
1 538 401

0

0

52 700
0
52 700

0

407 234
22 500
1 591 101
0
1 591 101

0

Dátum: 3.12.2019
Schválil PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Číslo telefónu: 048/2451 103

Poznámka:
Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3 ) je jeho
podrobná charakteristika

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
štátna príspevková organizácia

Príloha č. 3b

Vedecko-výskumná činnosť rok 2020

(v eurách)
Finančné krytie
Výdavky na činnosť v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
Spolu 600 - Bežné výdavky

Dátum: 3.12.2019
Vypracoval Ing. Anna Jakubíková
Číslo telefónu: 048/2451 118

Výdavky
celkom

Z prostriedkov
ŠR

Z tržieb a výnosov

Z iných zdrojov

1
46 880

2
46 880

3
0

4
0

16 390

16 390

0

0

25 000

25 000

0

0

88 270

88 270

0

0

Dátum: 3.12.2019
Schválil PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Číslo telefónu: 048/2451 103

Poznámka:
Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3 ) je jeho podrobná
charakteristika

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
štátna príspevková organizácia

Príloha č. 3c

Výkon odborných knižničných činností a archívnych činností rok 2020

(v eurách)
Finančné krytie
Výdavky na činnosť v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
Spolu 600 - Bežné výdavky

Dátum: 3.12.2019
Vypracoval Ing. Anna Jakubíková
Číslo telefónu: 048/2451 118

Výdavky
celkom

Z prostriedkov
ŠR

Z tržieb a výnosov

Z iných zdrojov

1
88 000

2
88 000

3
0

4
0

31 680

31 680

0

0

5 000

5 000

0

0

124 680

124 680

0

0

Dátum: 3.12.2019
Schválil PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Číslo telefónu: 048/2451 103

Poznámka:
Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3 ) je jeho podrobná
charakteristika

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica
štátna príspevková organizácia

Príloha č. 3d

Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektu Digitálne múzeum na rok 2020

(v eurách)
Finančné krytie
Výdavky na činnosť v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok
do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
Spolu 600 - Bežné výdavky

Dátum: 3.12.2019
Vypracoval Ing. Anna Jakubíková
Číslo telefónu: 048/2451 118

Výdavky
celkom

Z prostriedkov
ŠR

Z tržieb a výnosov

Z iných zdrojov

1
650 000

2
650 000

3
0

4
0

234 000

234 000

0

0

1 050 000

1 050 000

0

0

1 934 000

1 934 000

0

0

Dátum: 3.12.2019
Schválil PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Číslo telefónu: 048/2451 103

Poznámka:
Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3 ) je jeho podrobná
charakteristika

Charakteristika plánovaných činností k Prílohe č. 3a
Charakteristika plánovanej činnosti
Výkon základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov
Múzeum Slovenského národného povstania zabezpečí výkon základných odborných činností:
1.

Zabezpečenie nadobúdania zbierkových predmetov v súlade so špecializáciou, profiláciou
a zriaďovacou listinou múzea. Centrom pozornosti bude cieľavedomé doplnenie chýbajúcich
častí zbierkového fondu, a to o zbierkové predmety viažuce sa k historickým udalostiam
rokov 1939 – 1945, s cieľom prezentovať ich v novej stálej expozícii múzea
a prostredníctvom publikačnej a vzdelávacej činnosti. Múzeum SNP pri nadobúdaní
zbierkových predmetov využije všetky formy nadobúdania stanovené zákonom č. 206/2009
Z. z. a v súlade s Etickým kódexom múzeí. Pôjde predovšetkým o formu daru, kúpy
a prevodu po prerokovaní návrhu a odporúčaní Komisie na tvorbu zbierok Múzea SNP,
ktorá bude zasadať najmenej 2- krát v priebehu roka 2020.

2.
-

Zabezpečenie vykonávania odbornej správy zbierkových predmetov:
odborná evidencia zbierkových predmetov zameraná na spracovanie nových akvizícií
v chronologickej evidencii (prostredníctvom elektronického nástroja ESEZ 4G), ďalej na
spracovanie zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii (katalogizovanie
zbierkových predmetov získaných v r. 2019), na dopĺňanie a skvalitnenie starších
existujúcich katalógových záznamov k zbierkovým predmetom v ESEZ 4G,
pokračovanie v realizácii odbornej revízie zbierkového fondu v odbore pištole v počte 274
ks, vyznamenania sovietske v počte 23 ks, stužkové označenia vyznamenaní v počte 109 ks,
v odbore plakety v počte 349 ks, v odbore osobné predmety v počte 243 ks, v odbore obuv
v počte 131 ks, gombíky v počte 67 ks, ponožky v počte 15 ks, v odbore opasky a spony
v počte 127 ks, vaky v počte 8 ks, kufre v počte 7 ks, vrecia v počte 2 ks, aktovky v počte 6
ks v celkovom počte 1361kusov
zabezpečenie bezpečnosti a všeobecnej ochrany zbierkových predmetov v objektoch múzea,
zabezpečovanie odborného ošetrenia zbierkových predmetov, a to formou konzervovania
zbierok, pri novozískaných zbierkach vykonanie očisty a dezinsekcie zbierkových
predmetov; ošetrenie zbierkových predmetov v skanzene; ošetrenie zbierok v rámci
repasácie jednotlivých expozícií múzea; konzervovanie zbierkových predmetov pre potreby
expozičnej a výstavnej činnosti múzea,
zabezpečenie trvalého odborného uloženia zbierkových predmetov v depozitároch –
pravidelné monitorovanie klimatických podmienok v jednotlivých depozitároch múzea
a s tým súvisiace zabezpečovanie optimálnych klimatických podmienok na trvalé odborné
uloženie zbierkových predmetov.

-

-

-

3. Expozičná činnosť:
- správa a údržba stálych expozícií (expozícia Slovensko v protifašistickom hnutí odporu
Európy v rokoch 1939-1945 v priestoroch Pamätníka SNP, skanzen ťažkej bojovej techniky
pri Pamätníku SNP vrátane lietadla Li-2, expozícia Represálie nacistov a príslušníkov POHG
1

-

4.
-

-

na Slovensku v rokoch 1944 –1945 v NKP Nemecká, expozícia Partizánska republika v NKP
Kalište, expozícia Tragédia slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau
v Osvienčime, expozícia Fašistické represálie na východnom Slovensku v Pamätníku
tokajíckej tragédie,
repasácia stálych expozícií z dôvodu odborného ošetrenia vystavovaných exponátov,
dopĺňanie expozícií o novo získané zbierkové predmety,
pokračovanie vo výmene a doplnení zastaranej a opotrebovanej audiovizuálnej techniky
v priestoroch kinosály M SNP,
výmena ešte pôvodného sedacieho nábytku v kinosále M SNP,
obnova informačných systémov v expozíciách a skvalitnenie informácií o expozíciách
určených pre verejnosť, zabezpečovanie riadneho chodu elektronického zabezpečovacieho
systému, podávanie
kvalitných služieb v priestoroch kinosály počas podujatí múzea a na základe požiadaviek
objednávateľov.
Výstavná činnosť:
Podávanie kvalitných lektorských služieb vo výstavných priestoroch, v ktorých bola dňa
29.8.2019 slávnostne sprístupnená multimediálna výstava k 75. výročiu SNP. Táto výstava
je emotívnym aj dokumentárnym doplnením stálej expozície múzea.
Príprava a realizácia dokumentárnej
výstavy – Vznik, formovanie a činnosť 2.
československej paradesantnej brigády v ZSSR
Realizácia dokumentárnej výstavy – Masaker v Nankingu, ktorú pripraví Štátny vojenský
historický archív v Moskve na základe medzinárodných partnerských vzťahov
Realizácia 2 umeleckých výstav, 1 výstavno-predajného podujatia zameraného na zdravý
životný štýl a ochranu prírodného prostredia - Kvetena; reprízy výstav dokumentujúcich
protifašistický odboj, 2.svetovú vojnu a medzinárodnú účasť v SNP,
realizácia výchovno-vzdelávacích programov a prezentačných činností : 15 výchovnovzdelávacích a interaktívnych podujatí a programov pre verejnosť, organizácia
2
vedomostných, literárnych a výtvarných súťaží, 1 akreditované vzdelávanie pre učiteľov, 2
putovných edukačných výstav v zahraničí, 1 odborného semináru pre učiteľov,
zabezpečenie marketingu, propagácie múzea a jeho aktivít v médiách,
Dátum: 3.12.2019

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Múzea Slovenského národného povstania

2

Charakteristika plánovaných činností k Prílohe č. 3b
Charakteristika plánovanej činnosti
Výkon vedecko-výskumnej činnosti
Múzeum SNP v Banskej Bystrici sa pri realizácii vedecko-výskumnej činnosti sústredí najmä
na:
Vedecko-výskumná úloha č.1
Názov úlohy: Výzbroj slovenskej a povstaleckej armády
Cieľ: Výzbroj, jej kvalita a kvantita, patrí medzi základné ukazovatele bojaschopnosti
armády. Táto problematika bola v rámci slovenskej historiografie spracovaná len okrajovo
a nekomplexne. Cieľom vedecko-výskumnej úlohy je komplexné spracovanie problematiky
na základe prameňov, vrátane archívneho výskumu, Oral history a výskumu na zbierkových
predmetoch v Múzeu SNP a v ďalších múzeách na Slovensku a v zahraničí. Výsledkom bude
vedecká monografia, vedecké štúdie a články a odborný popis zbierkových predmetov Múzea
SNP.
Vedecko-výskumná úloha č.2
Názov úlohy: Pluk útočnej vozby
Cieľ: Pokračovanie vo výskume problematiky jediného tankového pluku na Slovensku
v rokoch 1939-1945. Po vedeckej monografii Pluk útočnej vozby (PÚV) v roku 1944, by mali
nasledovať ďalšie publikácie, štúdie a články s podobným zameraním, venované ďalším
rokom existencie pluku, či jeho samostatným zložkám a inej obrnenej technike. Výskum
problematiky prebieha kontinuálne a boli publikované čiastkové výsledky v podobe
vedeckých štúdií a odborných článkov. Výsledkom budú vedecké monografie o PÚV,
respektíve jednotlivej technike (tankoch, pancierových vlakoch atď.), vedecké štúdie a články
a odborný popis zbierkových predmetov Múzea SNP.
Vedecko-výskumná úloha č.3
Názov úlohy: Kto bol kto v slovenských dejinách v rokoch 1939-19
Cieľ: Spracovanie reprezentačnej encyklopédie osobností slovenskej spoločnosti v rokoch
existencie Slovenskej republiky 1939-1945, ktorá ponúkne odborníkom, študentom a širokej
verejnosti profily historických postáv, potrebné ku komplexnejšiemu pochopeniu ich miesta
v spoločnosti a ich konania počas vojny.
Vedecko-výskumná úloha č.4
Názov úlohy: Spomienky komunistu. Otto Krajňák
Cieľ: V súčasnej slovenskej historiografii by sme našli iba zopár dobových spomienok, ktoré
autenticky popisujú životné osudy, motivácie a názory popredných komunistických činiteľov.
Preto je veľmi dôležité venovať náležitú pozornosť každej takejto spomienke, ktorú je možné

edične spracovať. V tomto prípade ide o spomienky člena Ústredného výboru ilegálnej KSS
a jej agilného povojnového funkcionára, ktorý poodhalí nielen zákutia osobnostných peripetií
odboja v rokoch II. svetovej vojny, ale aj povojnových politických bojov a čistiek v rámci
komunistického hnutia.
Vedecko-výskumná úloha č.5
Názov úlohy: Povstanie očami fotografa. Zbierka fotografií a spomienok Ivana Székeya
Cieľ: Väčšina zachovaných oficiálnych fotografií zo SNP pochádza z produkcie fotografa 1.
československej armády na Slovensku Ivana Székeya. Okrem kvalitných fotografií s vysokou
výpovednou hodnotou púta pozornosť tiež jeho osud židovského právnika, ktorý sa vďaka
vojne stal obeťou rasovej perzekúcie, prežil neuveriteľných podmienkach porážku SNP a stal
neodmysliteľným dokumentaristom nášho zbrojeného odporu proti nacizmu. Cieľom
publikácie bude poskytnúť verejnosti výber z najlepších povstaleckých fotografií I. Székeya
na podklade jeho vlastných životných osudov, načrtnutých v úvode publikácie.

Vedecko-výskumná úloha č.6
Názov úlohy: Zajatie a bojová činnosť Tomáša Pucovského
Cieľ: Na konci vojny brala sovietska armáda do ZSSR slovenských vojenských a civilných
predstaviteľov, čo bolo porušením medzinárodného práva. Sovieti vydali rozkaz v decembri
1944, že tí ktorí kolaborovali s nacizmom budú vedení ako vojnoví zajatci. Väčšinou išlo
o členov HG a HSĽS. Bolo medzi nimi však i mnoho nevinných ľudí, ktorých napríklad udal
sused, alebo len tak im prišli do cesty. SNR proti tomu protestovala a potom už k ďalším
zajatiam nedochádzalo. Cieľom štúdie je zmapovať jeden takýto ľudský osud.
Vedecko-výskumná úloha č.7
Názov úlohy: Zaisťovacia divízia v nemeckých dokumentoch
Cieľ: V nemeckom vojenskom archíve v Nemecku sa nachádza niekoľko zaujímavých
záznamových kníh ohľadom činnosti Zaisťovacej divízie na východnom fronte. Ide
o prevažne o divízne rozkazy a správy zachytené v poznámkových knihách písaných veľmi
zložitým rukopisom, ktorý zatiaľ nebol spracovaný. Prvé poznatky naznačujú zaujímavý
posun poznatkov o činnosti tejto Slovenskej divízie na východnom fronte. Prvou časťou úlohy
bude preklad týchto dokumentov do Slovenského jazyka s následným výskumom a odbornou
analýzou. Výsledky budú prezentované konferenčne a v niekoľkých štúdiách. Podmienkou
ďalšieho výskumu je získanie grantu na vycestovanie do Nemeckých archívov.
Vedecko-výskumná úloha č.8
Názov úlohy: Slovenskí letci v nemeckých dokumentoch
Cieľ: V spolupráci s pplk. PhDr. Petrom Šumichrastom, PhD., z VHÚ sme sa dostali
z množstvu zaujímavých nemeckých dokumentov o pôsobení slovenských letcov na
východnom fronte. V súčasnej dobre prekladá dané dokumenty Mgr. Juraj Lepiš, PhD
v spolupráci s ktorým prebieha výskume danej problematiky. Predpoklad je vydať dokumenty
ako súborné dielo v roku 2020. Podmienkou ďalšieho výskumu je získanie grantu na
vycestovanie do Nemeckých archívov.

Vedecko-výskumná úloha č. 9
Názov úlohy: Počiatky odboja na pozadí dobovej propagandy
Cieľ: Dejiny odboja počas 2. svetovej vojny boli už spracované niekoľkokrát vcelku
vyčerpávajúcim spôsobom. Jednou z posledných otázok spojených s touto problematikou je
práve formovanie odboja na miestnej úrovni a dobová propaganda a anti-propaganda. Ide
predovšetkým o propagandu z Maďarska poprípade iných krajín, ktorá počas existencie
republiky (ale hlavne v jej začiatkoch) ovplyvňovala verejnú mienku na Slovensku, ale aj
činnosť rodiacich sa odbojových kruhov. Práve zvolená forma tejto agitácie (letáky, plagáty
a pod.) mimo Slovenska ale vo vzťahu ku nemu, nebola dodnes spracovaná. Získané poznatky
budú prezentované na konferenciách a štúdiách.
Vedecko-výskumná úloha č.10
Názov úlohy: Severný Spiš a Horná Orava v rokoch 1939-1945
Cieľ: Objasniť udalosti spojené s inkorporáciou týchto oblastí späť k Slovensku po ich
prinavrátení Slovensku v roku 1939. Vysvetliť politické pozadie, situáciu obyvateľstva po
sociálnej, kultúrnej a hospodárskej sfére. I keď v posledných rokoch vychádzajú publikácie
spojené s týmto obdobím ucelená prehľadová práca stále chýba. Po dlhoročnom výskume
bude vo forme výstupu odborná vedecká publikácia.
Vedecko-výskumná úloha č.11
Názov úlohy: Slobodný slovenský vysielač 1944 v dokumentoch
Cieľ: Do dnešného dňa neexistuje odborná vedecká publikácia, ktorá by sa zaoberala
činnosťou Slobodného slovenského vysielača počas SNP a osudmi jeho zamestnancov počas
a po vojne. Cieľom pripravovanej publikácie, z ktorej budú predbežne robené vedecké
výstupy je priniesť všetky relevantné dokumenty a informácie. V priebehu roka 2020 bude
úloha ukončená vo forme niekoľkých štúdii a pripravená bude edícia dokumentov.

Vedecko-výskumná úloha č.12
Názov úlohy:
Acta Judaica et Holocaustica
Cieľ: Šéfredaktorská, zostavovateľská činnosť a korektúry vedeckého časopisu Acta Judaica
et Holocaustica. Časopis bude vychádzať v spolupráci s Univerzitou Komenského
v elektronickej aj printovej forme. Jazyk časopisu bude anglický s periodicitou dva krát ročne.

Vedecko-výskumná úloha č.13
Názov úlohy: Rómsky holokaust na území pripojenom Viedenskou arbitrážou k Maďarsku
Cieľ: Keďže sa oficiálna menšinová politika satelitných štátov Nemecka sústreďovala hlavne
na riešenie židovskej otázky, je rómsky holokaust dodnes neprebádanou témou. Cieľom úlohy
bude priblížiť zákony a obmedzenia voči Rómom vydané maďarskou vládnou garnitúrou na
arbitrážnom území. Výsledky budú prezentované vo forme čiastkových štúdií.

Vedecko-výskumná úloha č.14

Názov úlohy: Maďarská menšinová politika namierená voči židovskému obyvateľstvu na
arbitrážnom území
Cieľ: Hoci je židovský holokaust organizovaný na území Maďarska počas druhej svetovej
vojny častou témou bádateľov a historikov, jeho uskutočnenie na južnom Slovensku,
pridelenom Viedenskou arbitrážou k Maďarskému kráľovstvu, je ešte stále v začiatkoch.
Čiastkové štúdie, ktoré budú výstupom bádateľskej činnosti, poukážu na systematickosť aj
rozdiely vo vykonávaní holokaustu na území Maďarska a jeho severného (arbitrážneho)
územia.
Vedecko-výskumná úloha č.15
Názov úlohy: Dejiny Múzea SNP
Cieľ: Múzeum SNP bolo založené v roku 1955. V terajšej budove Múzea SNP sídli od roku
1969. Cieľom štúdie je zmapovať dejiny Múzea SNP.

Dátum: 3.12.2019

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Múzeum Slovenského národného povstania

Charakteristika plánovaných činností k Prílohe č. 3c
Charakteristika plánovanej činnosti
Výkon odborných knižničných činností a archívnych činností
Múzeum Slovenského národného povstania v rámci plánovaných činností zabezpečí výkon
odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a archívnych činností podľa zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov:

-

-

rozšírenie knižničného fondu podľa potrieb kurátorov, ostatných odborných
zamestnancov múzea a na základe prieskumu knižného trhu a jeho ponuky odbornej
literatúry so zameraním na predmet špecializácie múzea, a to v počte minimálne 100
knižničných jednotiek,
poskytnutie absenčných a prezenčných výpožičiek minimálne 100 knižničných
jednotiek pre interných aj externých aktívnych používateľov knižnice,
zabezpečenie knižničných služieb pre návštevníkov knižnice,
zabezpečenie pokračovania automatizovaného spracovania starších knižničných
jednotiek, ako aj evidencie ročného (rok 2020) prírastku knižničných jednotiek,
odborné uloženie prírastku a zabezpečenie ochrany knižničného fondu,
zabezpečenie odbornej správy a ochrany archívnych dokumentov, zbierok a fondov,
poskytnutie služieb archívu minimálne 150 bádateľom, návštevníkom a odborné
usmernenie a poradenstvo pri výbere a následnom použití pramennej databázy zo
zbierok a fondov Archívu Múzea Slovenského národného povstania,
zabezpečenie odborného preberania, spracovania a uloženia archívnych dokumentov
z činnosti Múzea Slovenského národného povstania, za účelom ich archivácie,
zabezpečenie prezenčných výpožičiek 1300 archívnych dokumentov a vedenie
sprievodnej dokumentácie (bádateľské listy ),
získania archívnych dokumentov (minimálne 70) zameraných na obdobia rokov 1939
– 1945, za účelom doplnenia archívnych historických zbierok, a to formou daru, kúpy
alebo prevodu,
zabezpečenie evidencie ročného prírastku archívnych dokumentov,
pokračovať vo vypracovávaní inventárov k osobným fondom (v počte 4)
nachádzajúcim sa v archíve
vypracovanie sprievodcu po Archíve Múzea SNP
vypracovanie registra k zbierke plagátov,
spracovávanie registra k zbierke XIII. Kroniky (zbierka výpisov z kroník miest a obcí
z r. 1944 – 1945)
zabezpečenie odborného výberu archívnych dokumentov pre potreby aktivít (výstavy,
expozície, vzdelávacie, prezentačné akcie, publikačné účely) múzea,
zabezpečenie výkonu odborného ošetrenia archívnych dokumentov,
odborné uloženie prírastku a zabezpečenie ochrany archívneho fondu,

-

digitalizácia archívnych obrazových dokumentov získaných v roku 1981 až 1983,
minimálne
v počte 2000 a. j., za účelom ich ochrany a dokumentácie.

Dátum: 3.12.2019
PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Múzea Slovenského národného povstania

Charakteristika plánovaných činností k Prílohe č. 3d
Charakteristika plánovanej činnosti
Zabezpečenie udržateľnosti projektu Digitálne múzeum
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2:
Múzeum Slovenského národného povstania v rámci plánovaných činností zabezpečí výkon
Digitalizačného centra v zmysle udržateľnosti projektu realizovaného v rámci OPIS PO2
(ďalej len „projekt“). Činnosť Digitalizačného centra je vykonávaná v súlade zo zákonom č.
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov; a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných
odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty,
pričom bude napĺňať nasledovné ciele:
 zabezpečiť 36 pracovných miest,
 prevádzkovať metodicko-technologické pracovisko, konzervátorské pracovisko
a digitalizačné pracovisko v tzv. Digitalizačnom centre,
 konzervovať zbierkové predmety múzeí a galérií zapísaných v Registri múzeí
a galérií Slovenskej republiky v počte 500 ks.
Digitalizačné centrum prostredníctvom svojho konzervátorského pracoviska
zabezpečí konzervovanie zbierkových predmetov Múzea SNP a ostatných
slovenských múzeí. V zmysle personálneho obsadenia pracoviska bude možné
vykonať konzervovanie zbierkových predmetov z materiálových skupín : drevo,
kov, textil, koža, kameň, papier, keramika, porcelán, maľba. Z konzervátorského
zásahu je vytvorená potrebná dokumentácia v zmysle výnosu MK SR č. MK2544/2015-110/11648,
 reštaurovať zbierkové predmety múzeí a galérií zapísaných v Registri múzeí
a galérií Slovenskej republiky v počte 26 ks (počet zohľadňuje stav poškodenia
plánovaných realizácií reštaurovania zbierkových predmetov, ich rozmer a časovú
náročnosť prác).
Digitalizačné centrum prostredníctvom svojho konzervátorského pracoviska
zabezpečí reštaurovanie zbierkových predmetov Múzea SNP a ostatných
slovenských múzeí. V zmysle personálneho obsadenia pracoviska bude možné
vykonať reštaurovanie zbierkových predmetov v nasledujúcich špecifikáciách :
polychrómovaná plastika, štuko, kameň, drevo, papier, maľba. Z reštaurátorského
zásahu je vytvorená potrebná dokumentácia v zmysle výnosu MK SR č. MK2544/2015-110/11648,
 digitalizovať zbierkové predmety múzeí a galérií zapísaných v Registri múzeí
a galérií Slovenskej republiky v počte 7 800 kusov, (Počet zohľadňuje nasledovné:
Počas udržateľnosti projektu prejavili záujem o digitalizáciu múzeá, ktoré
nepracujú s katalogizačným systémom ESEZ. Momentálny stav systému pre
riadenie a vyhodnocovanie digitalizačných procesov neumožňuje vytvorenie SIP
balíkov pre digitálnych zástupcov zbierkových predmetov z týchto múzeí.
Múzeum SNP realizovalo v roku 2019 prvú fázu upgradu systému pre riadenie








a vyhodnocovanie digitalizačných procesov (z vlastných zdrojov). V roku 2020 ma
Múzeum SNP v pláne zrealizovať druhú fázu upgradu, aby bolo možné tieto SIP
balíky vytvoriť pre korektné uloženie digitálnych zástupcov do Centrálneho
dátového archívu.
Digitalizačné centrum zabezpečí vysokokvalitnú obrazovú dokumentáciu pre
potreby záznamu z konzervovania v počte 500 ks a pre potreby záznamu
z reštaurovania v počte 26 ks.
Digitalizačné centrum disponuje 8 rôznymi technologickými zariadeniami
určenými pre digitalitalizáciu 2D a 3D malých objektov. Okrem digitalizácie
kultúrnych objektov Múzea SNP, bude pokračovať digitalizácia partnerských
projektových múzeí, ale i nových inštitúcií, ktoré neboli súčasťou projektu.
Digitalizácia je primárne určená pre archívne, bádateľské či prezentačné účely.
spracovať digitálne objekty a uložiť ich v Centrálnom dátovom archíve
a Centrálnej aplikačnej infraštruktúre a registratúre, do Centrálneho dátového
archívu vložiť obsah zdigitalizovaný v roku 2019 a starší, digitálne objekty je
potrebné postprocesovať a vytvoriť príslušné formáty na ďalšie uloženie. V rámci
pracoviska sú tvorené dva druhy SIP balíkov. Jeden archívny, ktorý je trvalo
ukladaný v CDA. Druhý prezentačný, ktorý sa odosiela do CAIR a následne je
využitý pre potreby portálu kultúry www.slovakiana.sk.
realizovať, v prípade potreby na základe rozhodnutia Ústrednej pracovnej skupiny
pre digitalizáciu, zmenu rozdelenia celkového počtu digitalizovaných objektov
v rámci dimenzionalít, a to maximálne do výšky 10% plánu roku 2020.

Dátum: 3.12.2019

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
generálny riaditeľ
Múzea Slovenského národného povstania

