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1. IDENTIFIKÁCIA  ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie:  MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 

Sídlo organizácie:  Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica 

Zriaďovateľ:   Ministerstvo kultúry SR 

Dátum zriadenia:   8. máj 1955 

Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 

 

Štatutárny zástupca:   PhDr. Stanislav Mičev, PhD, do 30. 09. 2021   

                                                      PhDr. Marian Uhrin, PhD. od 1. 10. 2021  

 
 
Členovia vedenia:  PhDr. Marian Uhrin, PhD.  
     generálny riaditeľ Múzea SNP 
 
 
 

     Mgr. Carmen Vágnerová 
     zástupkyňa štatutára, riaditeľka Múzea  
 
 
 

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

     Mgr. Karol Gurský 
     vedúci Úseku riaditeľa 
 
 
 

     Mgr. Tatiana Babušíková 
     riaditeľka Archívu Múzea SNP 
 
 
 

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

 

Telefón:   +421 48 2451 101, +421 918 899 444 
Fax:   +421 48 4123 716 
E-mail:   muzeumsnp@muzeumsnp.sk 
Web stránka:  www.muzeumsnp. 
 

mailto:muzeumsnp@muzeumsnp.sk
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

Múzeum Slovenského národného povstania  (ďalej len „Múzeum SNP“) je podľa § 7 

ods. 7 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov celoštátnym špecializovaným múzeom. 

Základným poslaním Múzea SNP je na základe prieskumu a odborného výskumu 

v súlade so svojou špecializáciou získavať, zhromažďovať, vedeckými metódami 

zhodnocovať, odborne spravovať, ochraňovať, digitalizovať, využívať  a rozličnými 

formami prezentovať a sprístupňovať zbierkové predmety,  archívne dokumenty 

a dokumentárne materiály o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 

s dôrazom na dokumentáciu protifašistického, národnooslobodzovacieho boja 

a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej 

rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny; dokumentovať povojnové súdne procesy, 

rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti 

a intolerancie, ako súčasť kultúrneho dedičstva. 

 

Hlavné činnosti organizácie: 

a) základné odborné činnosti: 

- akvizičná činnosť – nadobúdanie zbierkových predmetov, 

- tvorba zbierkového fondu múzea,  

- vedecko-výskumná činnosť so zameraním na nadobúdanie zbierkových 

predmetov, 

- odborná správa zbierkového fondu,  

- odborná evidencia zbierkového fondu,  

- odborná ochrana zbierkového fondu,  

- odborná revízia zbierkového fondu, 

- vedecké skúmanie a zhodnocovanie zbierkového fondu, 

- sprístupňovanie zbierkového fondu múzea formou expozícií, výstav, výchovno-

vzdelávacích aktivít, publikačných a edičných výstupov,  

- odborno-metodická a vzdelávacia činnosť v oblasti múzejnej dokumentácie, 

ochrany a prezentácie pamiatok, zbierkových predmetov v rámci špecializácie múzea 

 

b) vedecko-výskumné činnosti: 

 spracovanie vedecko-výskumných úloh, 

 edičná a publikačná činnosť – výstupy vedecko-výskumnej činnosti, 

 

c) odborné archívne a knižničné činnosti: 

 preberanie, dopĺňanie a rozširovanie archívneho fondu dokumentov z obdobia 

rokov 1938 – 1945 a dokumentov z činnosti múzea, 

 evidencia a odborná správa, ochrana archívnych dokumentov, 

 sprístupňovanie archívnych dokumentov, 
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 poskytovanie služieb bádateľom a návštevníkom archívu, 

 rozširovanie knižničného fondu, 

 evidencia knižničných prírastkov, 

 poskytovanie služieb knižnice jej aktívnym používateľom a návštevníkom. 

 

d) projekt Digitálne  múzeum  

 

e) sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom 

kultúrnych poukazov. 

  

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO 
PLNENIE ZA ROK 2021 

            

Plán hlavných úloh Múzea SNP nadväzuje na koncepciu rozvoja činnosti múzea, 

vychádza z doterajších aktivít realizovaných v rámci odborných činností 

a z dlhodobejších plánov jednotlivých hlavných činností. 

Určujúcimi v tejto oblasti boli:  

- Kontrakt č. MK-1906-2020-421-22822 uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky a Múzeom SNP na rok 2021 

- Zriaďovacia listina Múzea SNP 

- Stratégia rozvoja múzeí a galérií  

- Plán edičnej činnosti a koncepcia vedecko-výskumnej činnosti múzea na roky  

 

 

3.1.1 ZÁKLADÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 

 

1. Akvizičná činnosť: 

 

 Múzeum SNP zabezpečovalo  nadobúdanie zbierkových predmetov v súlade so 

špecializáciou, profiláciou a zriaďovacou listinou múzea a doplňovalo chýbajúce častí 

zbierkového fondu, hlavne o zbierkové predmety viažuce sa na historické udalosti 

rokov 1939 – 1945, s cieľom prezentovať ich v novej stálej expozícii múzea 

a prostredníctvom publikačnej činnosti (napr. predmetom záujmu múzea je získať do 

zbierkového fondu výzbroj a výstroj armád bojujúcich na povstaleckom území, ktoré 

absentujú v zbierkovom fonde múzea). Múzeum SNP pri nadobúdaní zbierkových 

predmetov využilo všetky formy nadobúdania stanovené zákonom č. 206/2009 Z. z. a 

v súlade s Etickým kódexom múzeí. Išlo  predovšetkým o formu daru, kúpy 
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a prevodu po prerokovaní a schválení Komisiou na tvorbu zbierok Múzea SNP. 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala 4x a to dňa 24.06.2021, 24.11. 2021, 29.11. 

2021 ( Archív) a 10.12. 2021.  

Múzeum SNP  nadobudlo celkom 108 ks zbierkových predmetov, z toho: 

- kúpou 68 ks,  

-  vlastným výskumom  25 ks, 

- darom 15 ks.  

 

Komisia na tvorbu zbierok Múzea SNP odporučila nadobudnutie predmetov kultúrnej 

hodnoty formou kúpy, daru a vlastným výskumom s nadobúdajúcou hodnotou: 10 

090 EUR. Nadobúdacia hodnota predmetov kultúrnej hodnoty je vyčíslená len za 

jeho získanie formou kúpy. 

Hodnota predmetov kultúrnej hodnoty získaných formou darov je: 415 EUR. 

Hodnota predmetov kultúrnej hodnoty získaných formou vlastného výskumu je: 2 115 

EUR.  

Celková nadobúdacia hodnota zbierkových predmetov kultúrnej hodnoty získaných 

formou kúpy je  10 090 EUR.  

 

 

2. Odborná správa, ochrana a bezpečnosť zbierkových predmetov: 

       Vykonávanie odbornej správy zbierkových predmetov. 

 

  

- V roku 2021 bola zrealizovaná komplexná identifikácia, obsiahly zápis 

a zaradenie zbierkových predmetov v digitalizačnom systéme ESEZ s následným 

prezentovaním predmetov v databáze Slovakiana vrátane revízii vybraných skupín 

predmetov (celkovo v počte  250 ks zbierkových predmetov).  

 

- Múzeum SNP nadobudlo 108  zbierkových predmetov, čo je viac o 78 ks  

oproti plánu ( 30 ks)  zbierkových predmetov).  

 

- Múzeum SNP spracovalo zbierkové predmety v prvostupňovej evidencii 

získané v roku 2021 v počte 108  ks    a   spracovalo zbierkové predmety 

v druhostupňovej evidencii - katalogizácia 47 ks zbierkových predmetov 

získaných v r. 2020, t. j.  menej 17 ks  oproti plánu  (64 ks). 

 

 

2a) Odborné revízie  
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Plán  realizácie odbornej revízie zbierkového fondu  v odbore: 

 

-  blúzy a košele 115 ks,   nerealizované 

-  bielizeň, vesty, svetre a kombinézy 30ks,   nerealizované 

- stužkové označenia vyznamenaní v počte 109 ks,  realizované 

-  označenia príslušnosti  470 ks, nerealizované 

-  kabáty  87 ks, nerealizované 

-  pláštenky  11 ks, nerealizované 

-  kožuchy a bundy  28 ks, realizované 

-  civilné oblečenie  30 ks, realizované 

-  bodáky a závesníky  150 ks - nerealizované 

- stužkové označenia vyznamenaní  139 ks,   realizované 

- plakety 349 ks,  realizované 

- drobné predmety  38 ks, realizované 

- predmety odňaté obetiam POHG  38 ks, realizované 

- náboženské predmety  12 ks, realizované 

- pamiatkové predmety  67 ks, realizované 

- tradície  42 ks, realizované 

- tradície – výšivky  61 ks, realizované   

 

  t. j. bolo plánované zrealizovať  v roku 2021  revízie  zbierkových predmetov  v  

celkovom počte 1667 kusov.  

     

 2b) Odborné uloženie, ošetrenie a ochrana zbierkových predmetov 

 

- V roku 2021  bola zabezpečená bezpečnosť a všeobecná ochrana zbierkových 

predmetov v objektoch múzea a v expozícii Nemecká. 

- Zrealizovalo sa predsezónne a posezónne konzervovanie veľkorozmerných 

zbierok v areáli Múzea SNP. 

- Zabezpečovalo sa  trvalé odborné uloženie zbierkových predmetov 

v depozitároch a pravidelné týždenné monitorovanie klimatických podmienok v 

jednotlivých depozitároch múzea a realizovalo sa s tým súvisiace zabezpečenie 

optimálnych klimatických podmienok na trvalé odborné uloženie zbierkových 

predmetov.   

- Odborní zamestnanci kontrolovali výpožičky a nájmy zbierkových predmetov 

a viedli dokumentáciu o pohybe zbierkových predmetov. 

- Pravidelne  sa zabezpečovali mesačné kontroly stavu zbierok v expozícii 

v priestoroch Pamätníka SNP a v skanzene Múzea SNP. 

- Zamestnanci Múzea SNP viedli odbornú sprievodnú dokumentáciu ku 

konzervovaniu a reštaurovaniu zbierkových predmetov. 
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- V roku 2021 bola z plánovaných 50 ks zbierkových predmetov zabezpečená 

ochrana ZP:  odborným ošetrením formou reštaurovania 3 ks  zbierkových 

predmetov Múzea SNP. A v roku  2021 sa začali formou reštaurovania, práce na  

zbierkovom predmete Tank L-38, ktoré budú pokračovať aj v roku 2022 .Plán 

ošetrenie  (50 ks ) predmetov Múzea SNP   nebol splnený z dôvodu  ukončenia 

konzervovania a reštaurovania 340 ks predmetov z múzeí podľa uzatvorených 

zmlúv. Dôvodom nesplnenia plánu odbornej ochrany 50 ks zbierkových predmetov  

Múzea SNP bola skutočnosť, že v dôsledku pandémie, bola práca odborných 

zamestnancov konzervátorov a reštaurátorov zameraná na dopracovanie 

dokumentácie a písomných záznamov jednotlivých ošetrovaných ZP. 

 

- M SNP zabezpečovalo priebežne pri novozískaných zbierkach  čistenie, 

dezinsekciu zbierkových predmetov a ošetrenie  zbierkových predmetov ťažkej 

bojovej techniky v skanzene múzeá v otvorených priestoroch, ďalej  ošetrovalo 

zbierkové predmety (čistenie) v rámci repasácie jednotlivých expozícií múzea na 

Kališi, Nemeckej, v Oswienčime.  

 

3. Expozičná činnosť 

 

- V roku 2021 sa zabezpečovala správa a údržba stálych expozícií (expozícia 

Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945 v priestoroch 

Pamätníka SNP, skanzene ťažkej bojovej techniky pri Pamätníku SNP vrátane 

lietadla Li-2, expozícii Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v 

rokoch 1944 –1945 v KP Nemeckej, expozícii Partizánska republika v NKP Kališti, 

expozícii Tragédia slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz - Birkenau 

v Osvienčime, expozícii Fašistické represálie na východnom Slovensku v Pamätníku 

tokajíckej tragédie.  

- Zabezpečovala sa  repasácia stálych expozícií z dôvodu odborného ošetrenia 

vystavovaných exponátov, dopĺňanie expozícií o novo-získané zbierkové predmety. 

- Zabezpečovala sa  obnova informačných systémov v expozíciách a skvalitnenie  

informácií o expozíciách určených pre verejnosť. 

- Zabezpečovala sa  reinštalácia expozície NKP Kalište v máji 2021. 

- Zabezpečovala sa prevádzka multimediálnej výstavy 75 rokov SNP.   

- V roku 2021 sa uskutočnila repasácia expozícií Múzea SNP - stála expozícia 

Múzea SNP – priebežne, expozícia v Nemeckej – III, IV. štvrťrok, expozície NKP 

Kalište – II., IV. štvrťrok,  expozícia Tokajík – IV. štvrťrok, národná expozícia 

v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime – I., IV. štvrťrok, expozícia v Li-2 

v II. štvrťrok. 

- Lektorské služby sa zabezpečovali  v slovenskom, anglickom, nemeckom 

a ruskom jazyku. 
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4. Výstavná činnosť 

 

1. SNP 1944  
Multimediálna interaktívna výstava bola slávnostne sprístupnená verejnosti dňa 29. 

augusta 2019 pri príležitosti 75. výročia SNP. 

Výstava spĺňa najnovšie požiadavky návštevníka na súčasnú múzejnú prezentáciu 

a dopĺňa najmä pocitovú zložku stálej expozície Múzea SNP. 

Z dôvodu pandémie COVID-19 sme vytvorili virtuálnu výstavu s rovnakým názvom, 

ktorá je prístupná na internetovej adrese od 6. marca 2020 

https://roundme.com/tour/560728/info . V roku 2021 mala viac ako 10000 zhliadnutí. 

 

Organizátor:             Múzeum SNP Banská Bystrica 

Miesto:                                   Výstavné priestory Múzea SNP                               

Dátum:    20. 4.  – 31. 12. 2021 

Návštevnosť:   13384 

 

2. Vstali z popola 
Dokumentárna výstava zobrazujúca historické a súčasné fotografie obcí, ktoré boli 

vypálené počas nacistických represálií na Slovensku v rokoch 2. svetovej vojny. 

 

Organizátor:             Múzeum SNP Banská Bystrica 

Miesto:                                      Výstavné priestory Múzea SNP 

Dátum:                                 20. 4. – 31. 12. 2021 

Návštevnosť:   20242 

 

 

3. Pomstitelia z ľudu 
 

Organizátor:             Ministerstvo kultúry RF 

     Múzeum Víťazstva, Moskva, RF 

     Centrálne múzeum Veľkej vlasteneckej vojny  

     1941 – 1945, Moskva, RF 

     Štátne múzeum Veľkej vlasteneckej vojny,  

     Minsk, Bielorusko 

Múzeum SNP Banská Bystrica 

Miesto:                                      Výstavné priestory Múzea SNP 

Dátum:                                 29. 8. – 31. 12. 2021 

Návštevnosť:   4408 

 

4. Cesty za poznaním minulosti – výtvarné práce 
 

https://roundme.com/tour/560728/info


 10 

Víťazné práce 13. ročníka celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže pri príležitosti 

77. výročia SNP a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Súťaž prispieva 

k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej 

tvorivej činnosti, prispieva k účelnému využívaniu voľného času a vytvára podmienky 

prezentácie vlastnej tvorby mladej generácie.  

 

Organizátor:   Múzeum SNP Banská Bystrica 

Miesto:    Výstavné priestory Múzea SNP 

Dátum:    15. 10. – 31. 12. 2021 

Návštevnosť:   200 

 

5. Oslobodenie Slovenska 
 

Súbor jedinečných dokumentárnych fotografií z jednotlivých vojenských operácií 

oslobodzovania Slovenska z rokov 1944 – 1945. 

Z dôvodu pandémie COVID-19 sme vytvorili virtuálnu výstavu s rovnakým názvom, 

ktorá je prístupná na webovej adrese www.oslobodenieslovenska.sk od 22. júna 

2020. V roku 2021 mala viac ako 19000 zhliadnutí. 

 

Organizátor:    Múzeum SNP Banská Bystrica 

     Vojenský ústredný archív Praha 

     Vojenský historický archív Bratislava 

     Národné vojenské múzeum Bukurešť 

     Ruský štátny archív Krasnogorsk 

Miesto:    Skanzen ťažkej bojovej techniky Múzea SNP 

Dátum:    1. 1. – 31. 12. 2021 

Návštevnosť:   35000 

 

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia: 

 

1. Cesty za poznaním minulosti 

13. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže pri príležitosti 77. výročia SNP 

a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov 

z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti, prispieva 

k účelnému využívaniu voľného času a vytvára podmienky prezentácie vlastnej 

tvorby mladej generácie. Súťaž bola jednokolová. Do literárnej časti súťaže bolo 

zaslaných 250 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Do výtvarnej časti 

súťaže bolo zaslaných 917 prác. Práce prišli z územia celého Slovenska. Práce boli 

hodnotené v Múzeu SNP v dňoch 21.  – 23. 9. 2021 odbornou literárnou porotou a 

výtvarnou porotou, ktorá pozostávala z pedagógov a odborných členov poroty, 

ktorých poskytli organizátori súťaže. 

 

http://www.oslobodenieslovenska.sk/
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Organizátor:   Múzeum SNP Banská Bystrica v spolupráci so SZPB 

Hlavní partneri:   Banskobystrický samosprávny kraj 

Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica 

Mestský úrad Banská Bystrica 

Mediálni partneri:  Ročenka odbojárov 

     Bojovník 

Vyhlásenie súťaže:  marec 2021 

Uzávierka súťaže:  30. 6. 2021  

Vyhodnotenie súťaže:  september 2021 

 

2. Noc múzeí 

17. ročník populárneho podujatia v Múzeu SNP. Pre návštevníkov bol pripravený 

atraktívny program nielen v stálej expozícii, ale aj v širšom areáli múzea. Počas tohto 

podujatia bol vstup zdarma. 

 

Organizátor:          Múzeum SNP 

Miesto:                    Stála expozícia a skanzen M SNP 

Dátum:                    15. 5. 2021 

Návštevnosť:   221 osôb 

 

3. Medzinárodný deň rómskeho holokaustu – 17. ročník 

Toto podujatie sa pravidelne organizuje v spolupráci s občianskym združením In 

Minorita v rámci projektu Ma bisteren! už od roku 2005. Súčasťou spomienkového 

stretnutia bolo kladenie vencov k pomníku Obetiam rómskeho holokaustu, ktoré sa 

uskutočnilo v Pietnej sieni Múzea SNP. Pietneho podujatia sa zúčastnili: predseda 

vlády SR Eduard Heger, členovia vlády, splnomocnenkyňa vlády pre rómske 

komunity Andrea Bučková, poslanci a poslankyne NR SR a ďalší oficiálni hostia. 

 

Organizátori:   MV SR 

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske 

komunity 

Múzeum SNP Banská Bystrica 

Miesto:    Areál Múzea SNP v Banskej Bystrici 

Dátum:    1. 8. 2021 

Návštevnosť:   94 osôb 

 

4. Stretnutie generácií – Kalište 2021 

16. ročníka spomienkového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Kancelárie 

prezidentky SR, predseda vlády SR Eduard Heger, podpredseda NR SR Milan 

Laurenčík, podpredseda BBSK Ondrej Lunter, verejná ochrankyňa práv Mária 

Patakyová, zástupcovia SZPB a zástupcovia kultúrneho a spoločenského života 

banskobystrického regiónu.  

 

Organizátori:   Múzeum SNP Banská Bystrica 
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     SZPB  

Miesto:    NKP Kalište 

Dátum:    14. 8. 2021 

Návštevnosť:   950 osôb 

 

5. Celoštátne oslavy 77. výročia SNP 

Múzeum SNP od roku 2006 organizuje celoštátne oslavy výročia SNP ako viacdňové 

spomienkové a kultúrne podujatie. Začína vždy v predvečer výročia, dňa 28. augusta 

slávnostným koncertom Štátnej opery v Banskej Bystrici, počas ktorého každý rok 

odovzdávame Cenu Múzea SNP významným osobnostiam a inštitúciám, ktoré 

spolupracujú s múzeom a zaslúžili sa o šírenie myšlienok antifašizmu v súčasnej 

dobe. Oficiálny program pripomenutia si výročia sa konal  29. augusta za účasti 

štátnych a kultúrnych predstaviteľov SR.  V roku 2021 sa osláv zúčastnili oficiálni 

zástupcovia 35 štátov. Program podujatia sa začal preletom leteckej techniky 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov. Neskôr 

nasledovali príhovory oficiálnych hostí a kultúrny program. 

 

Organizátori:   Múzeum SNP Banská Bystrica 

     Úrad vlády SR 

     MK SR, MO SR, MZV SR, MV SR 

     Mesto Banská Bystrica 

     SZPB 

     Banskobystrický samosprávny kraj 

Miesto:    Areál Múzea SNP v Banskej Bystrici 

Dátum:    28. 8. a 29. 8. 2021 

Návštevnosť:    2500 osôb 

 

6. Tryzna pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia 

Dňa 17. septembra 2021 sa pri tejto príležitosti uskutočnilo slávnostné odhalenie 

tabúľ s 84 menami osôb deportovaných do nacistických koncentračných táborov 

a osôb zavraždených počas nacistických represálií na území Slovenska. 

 

Organizátori:   Múzeum SNP Banská Bystrica 

     ŽNO Banská Bystrica 

Miesto:    Záhrada Chavivy Reikovej Banská Bystrica 

Dátum:    17. 9. 2021 

Návštevnosť:    23 osôb 

 

7. Deň vojnových veteránov 

Pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov pri príležitosti výročia 

ukončenia 1. svetovej vojny 11. novembra 1918. V areáli Múzea SNP sa konala 

pietna spomienka s položením vencov k hrobu neznámeho bojovníka Povstania a 

vysadením symbolickej ruže pri lavičke veteránov v parku pri Pamätníku SNP. 

Pietneho aktu sa zúčastnili vojnoví veteráni, minister obrany SR Jaroslav Naď, 



 13 

náčelník GŠ OS SR gen. Daniel Zmeko, predseda BBSK Ján Lunter a ďalší oficiálni 

hostia. 

 

Organizátori:   Múzeum SNP Banská Bystrica 

Miesto:    Areál Múzea SNP v Banskej Bystrici 

Dátum:    11. 11. 2021 

Návštevnosť:    50 osôb 

5. Vzdelávacia činnosť 
 

                    

1.  Spoznávame múzeum  

Vzdelávací program  určený pre deti posledného ročníka predškolského vzdelávania 

v materských školách. Deti spoznávajú múzeum ako také, oboznamujú sa 

s expozíciou,  zúčastňujú sa  interaktívnej výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Usporiadateľ: Vzdelávacie centrum Múzea SNP v spolupráci s materskými školami 

v Banskej Bystrici. Prednášajúci, PhDr. Jana Odrobiňáková a Mgr. Lucia Sotáková, 

PhD.  

Termín : 6. júla 2021, realizácia online  

Miesto:                           expozícia, interné a externé priestory Múzea SNP 

                           Vzdelávacie centrum  Múzea SNP 

Počet:                53 detí, letný tábor 

Termín:   7.7. 2021 

Miesto:                  expozícia, interné a externé priestory Múzea SNP 

                       Vzdelávacie centrum  Múzea SNP 

Počet:                          25 detí, letný tábor 

 

2. Kufor číslo... 
Vzdelávací program  pre žiakov 9. ročníka ZŠ zameraný na problematiku riešenia  

židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.   Usporiadateľ:                           

Vzdelávacie centrum  Múzea SNP. Prednášajúci:  PhDr. Jana Odrobináková, Mgr. 

Lucia Sotáková, PhD., Bc. Jakub Mičev, Mgr. Lukáš Volentier, PhD. 

Termín: 2. apríla 2021 

Miesto:        Gymnázium, Krupina – 30 študentov, 1. ročník                                     

Realizácia : online                                               

 

3. Slovenské národné povstanie mojimi očami 
Vzdelávací program  pre žiakov 9. ročníka ZŠ zameraný na problematiku 

Slovenského národného povstania. Prepojenie objektívnej skutočnosti a historických 

faktov so subjektívnym vnímaním mladých ľudí týchto významných dejinných 

udalostí. Usporiadateľ: Vzdelávacie centrum  Múzea SNP 

Prednášajúci: PhDr. Jana Odrobiňáková, Mgr. Lucia Sotáková, PhD., Bc. Jakub     

Mičev, Mgr. Lukáš Volentier, PhD. 
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Termín:              18.marca  2021                          

Miesto:               ZŠ Vazovova, Bratislava - 2 hodiny, 30 žiakov, 9 ročník,  

Realizácia:       online         

    

Termín:             7.4. 2021  

Miesto:              Gymnázium Dolný Kubín, 3. - 4. ročník, 45 študentov 

Realizácia:        online           

 

Termín:              8.4. 2021                          

Miesto:              ZŠ Radvanská, Banská Bystrica - 2 hodiny, 30 žiakov, 9 ročník,  

Realizácia:        online    

 

Termín:             14.4. 2021                          

Miesto:              ZŠ Nitra - 2 hodiny, 17 žiakov, 9 ročník,  

Realizácia:        online                         

 

Termín:            12.5. 2021                          

Miesto:              ZŠ Mirka Nešpora, Prešov - 2 hodiny, 39 žiakov, 9 ročník,  

Realizácia:        online      

 

Termín:             1.6.2021                          

Škola:                ZŠ Sitnianska, 32 žiakov 9. ročník 

Miesto:              expozícia, interné a externé priestory Múzea SNP 

                         Vzdelávacie centrum  Múzea SNP  

 

Termín:             14.9.2021                          

Škola:                ZŠ Badín, 14 žiakov 9. ročník 

Miesto:              expozícia, interné a externé priestory Múzea SNP 

                          Vzdelávacie centrum  Múzea SNP   

 

4. Denný detský tábor - Leto v múzeu 

Interaktívna, výchovno-vzdelávacia činnosť počas letných prázdnin určená pre deti 

prvého a druhého stupňa základných škôl. Usporiadateľ: Vzdelávacie centrum 

Múzea SNP. Počet detí:      13 detí, vek 5 rokov – 13 rokov 

Termín:                    16.8.  – 20.8. 2021 

                                                    

                                                           

5. Lidice pro 21. století 

Medzinárodná literárno-vedomostná súťaž, ktorej cieľom je prispieť k uchovaniu 

pamiatky na občanov  obce Lidice, ktorí boli zavraždení nacistami v roku 1942 a k 

prehlbovaniu znalostí najmladšej generácie o historických udalostiach, vzťahujúcich 

sa k druhej svetovej vojne a k nacistickým totalitným režimom 20. 

storočia.Usporiadateľ:   Památník Lidice a Múzeum SNP. Miesto:Památník Lidice. 
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Zodpovedná  osoba za Múzeum SNP:    PhDr. Jana Odrobiňáková, Mgr. Lucia 

Sotáková, PhD 

Termín:                       január  - jún 2021 

Počet účastníkov:         1062 

Forma realizácie:                         online 

 

 

6. Odborné vzdelávanie pre pedagógov 

V spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov sa realizovalo aktualizačné 

vzdelávanie pre pedagógov, učiteľov vyučovacieho predmetu dejepis, slovenský 

jazyk a literatúra, občianska náuka, etická výchova. Vzdelávanie pozostávalo 

z dominantných a čiastkových tém tematických okruhov Slovenské národné 

povstanie, Druhá svetová vojna, Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 

1944 – 1945, Slovenská republika 1939 – 1945, dejín po roku 1945, vojna 

v Juhoslávii, ale i súčasná situácia v oblasti ľudských práv a utečeneckej krízy. 

Súčasťou jednotlivých stretnutí bola i didaktická aplikácia uvedeného tematického 

okruhu vo vyučovacom procese  a praktický workshop. Vzdelávanie sa realizovalo 

v rámci projektu  Zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv a slobôd. 

Usporiadateľ: Múzeum SNP Banská Bystrica, Organizačný partner:  SZPB 

Termín:                                   30.1.-31.1. 2021, 27.2.-28.2.2021, 27.3.- 28.3.2021, 

17.4.-18.4.2021, 15.5.-.16.5.2021 

 Realizácia:                                online 

 Počet pedagógov:                     20 

 Počet hodín spolu:                    40   

                                                    

     

7. Medzinárodné vzdelávacie projekty 

Listy Jozefovi Tisovi a „židovská otázka“ 

Medzinárodný edukačný projekt Listy Tisovi je určený  žiakom základných 

a stredných škôl, pedagógom a budúcim učiteľom študujúcich na vysokých školách. 

Projekt zachytáva problematiku riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 

1939 – 1945 prostredníctvom listov, ktoré Židia písali prezidentovi Slovenskej 

republiky, Jozefovi Tisovi. Okrem odbornej historickej časti je projekt postavený aj na 

didakticko-metodickej rovine v podobe tvorby metodického materiálu a didaktického 

manuálu, ako s témou pracovať počas vyučovania na hodinách dejepisu, etickej 

výchovy a občianskej náuky. 

Usporiadateľ:  Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava. Organizačný partner:                  

Vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica,  Univerzita P. J. Šafárika Prešov, 

Univerzita J.A. Komenského Bratislava,  Stockton College in Galloway, New Jersey, 

Americké veľvyslanectvo na Slovensku. 

Termín:                             16.10. 2021      

Miesto:                              online workshop 

Počet účastníkov:             45 
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Termín:                            19.10. 2021  
 Miesto:                            online workshop 
 Počet účastníkov:           42 
 Termín:                           26.10.2021 

  

    

8. Národné vzdelávacie projekty 

Zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv a hodnôt prostredníctvom 

mimoškolskej edukačnej činnosti 

 

Vzdelávacie centrum  Múzea SNP sa vo svojej činnosti snaží upriamovať pozornosť 

nielen na prácu so širokou verejnosťou, ale aj na prácu s pedagógmi a žiakmi 

základných a stredných škôl. Uvedomuje si, že v dnešnej dobe je nevyhnutné robiť 

osvetu v oblasti boja proti novodobému extrémizmu, rasizmu a spoločenskej 

intolerantnosti, v oblasti ľudských práv a hodnôt. Práve žiaci základných a stredných 

škôl Banskobystrického samosprávneho kraja (vzhľadom na jeho vplyv a riadenie v 

minulosti ) sú veľmi vhodnou cieľovou skupinou pre prácu v uvedenej oblasti.  

Odborný, pedagogický tím Vzdelávacieho centra Múzea SNP dokáže pracovať so 

žiakmi všetkých cieľových skupín a potrieb. Žiaci so ŠVVP (špeciálnym vzdelávacím 

programom a potrebami) sú súčasťou vzdelávania. Podporné metódy a formy, ktoré 

odborní zamestnanci Vzdelávacieho centra Múzea SNP pri edukácii využívajú, 

profilujú mladých ľudí aj so ŠVVP. Z dlhoročných skúseností je známe, že práve táto 

cieľová skupina je ľahko ovplyvniteľná a je nutné prostredníctvom edukácie zvýšiť 

kompetencie tejto skupiny v oblasti ľudských práv a hodnôt, ktoré by mali byť 

rešpektované bez ohľadu na etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, pohlavie, 

fyzickú zdatnosť, vek alebo sexuálnu orientáciu.  

Zážitkové tréningy realizované prostredníctvom mimoškolskej činnosti predstavujú 

ideálnu formu, ako okrem iného, naučiť žiakov rozlišovať aj paralely minulosti so 

súčasnou podobou novodobého extrémizmu, xenofóbie a rasovej intolerancie. 

Okrem toho sa posilňujú kompetencie žiakov v oblasti materinského jazyka a 

komunikácie, v oblasti práce s informatikou a počítačovou technikou, v oblasti pozície 

človeka v spoločnosti. 

Jednotlivé zážitkové tréningy budú mať po metodickej a pedagogickej stránke 

vypracovaný vzdelávací program so svojou obsahovou štruktúrou, cieľmi, metódami 

a formami, učebným didaktickým materiálom. Toto všetko získa po skončení projektu 

zapojená škola, ktorá v nasledujúcom období môže pokračovať v realizovaní krúžku 

prostredníctvom mimoškolskej činnosti vo vlastnej réžii. Takto kompletne 

vypracovaná činnosť „na kľúč“ bude zážitkový tréning Naučme sa robiť seriózne 

videá, Moderní novinári a Staň sa skvelým lektorom. 

Putovná výstava Ľudia v pohybe, ktorá vznikne, bude okrem panelovej podoby 

vytvorená aj v podobe elektronickej. 

Súčasťou elektronickej verzie budú i vypracované lektorské texty a pokyny pre 

pedagógov, ako pracovať s metódou rovesníckeho sprevádzania. Výstava 

v elektronickej podobe bude k dispozícii grátis všetkým stredným školám, ktoré o ňu 
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prejavia záujem. Môžu s ňou pracovať vo svojich mediálnych učebniach a v prípade 

vyčlenenia financií ju môžu vytlačiť do roll-upovej podoby. 

Svojím obsahovým zameraním je projekt originálny a jedinečný. Odborným 

obsahovým a metodicko-didaktickým vypracovaním predstavuje výbornú pomoc pre 

samotných pedagógov, ktorí nemajú počas svojej profesijnej činnosti dostatok času 

na tvorbu učebných pomôcok a kreovanie aktivít v oblasti mimoškolskej činnosti. 

Preto projektovým zámerom je im v tomto procese maximálne pomôcť a ponúknuť 

plnohodnotné materiály využiteľné v horizonte ďalších rokov ich pedagogickej 

činnosti. Usporiadateľ:  Zväz protifašistických bojovníkov. Organizačný a odborný 

partner:  Vzdelávacie centrum Múzea SNP.                                                      

                                                      

8a ) Naučme sa robiť seriózne videá:  ZŠ Radvanská, ZŠ Spojová, Banská Bystrica    

                                                            8. – 9. ročník, 40 žiakov 

Termín:                                     12.1.,19.1.,26.1.,28.1.2021 

                                                  2.2.,9.2.,23.2.,25.2.2021 

                                                  9.3.,16.3.,23.3.,30.3.2021 

                                                  8.4.,13.4.,22.4., 27.4.2021 

Forma:                              online – 1 hodina / vzdelávanie 

Termín:                                    17.5., 18.5., 24.5., 25.5. 2021 

                                                1.6.,7.1.,14.6., 22.6. 2021                                                                  

Forma:                                      prezenčne, 2 hodiny / vzdelávanie,  

                                                 Vzdelávacie centrum Múzea  SNP 

                                                            

 

Termín:                              20.9., 21.9., 27.9., 28.9. 2021 

                                                 18.10., 19.10, 25.10, 26.10. 2021 

                                               15.11., 16.11., 29.11.,  30.11. 2021 

Forma:                                    prezenčne, 2 hodiny / vzdelávanie,  

                                               Vzdelávacie centrum Múzea  SNP 

                                                          

 

Termín:                                  6.12., 9.12., 13.12., 16.12. 2021 

Forma:                                 online – 1 hodina / vzdelávanie 

                                         

 

8b) Moderní novinári:               ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Banská  

                                             Bystrica,  8. – 9. ročník, 27 žiakov 

Termín:                                    12.1.,20.1.,26.1.,28.1. 2021 

                                             2.2., 9.2.,23.2.,25.2. 2021 

8.3., 15.3.,22.3.,29.3. 2021 

                                                 7.4., 12.4. 2021 

Forma:                                 online, 1 hodina / vzdelávanie 

Termín:                                    26.4.2021 

                                                 24.5.,31.5. 2021 
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                                                 7.6., 14.6. 2021 

Forma:                                 prezenčne, 2 hodiny / vzdelávanie  

                                                 Vzdelávacie centrum Múzea SNP 

 

Termín:                                22.9., 29.9. 2021 

                                                13.10., 20.10. 2021 

                                                 10.11., 24.11. 2021 

Forma:                                prezenčne, 2 hodiny / vzdelávanie  

                                                 Vzdelávacie centrum Múzea SNP 

 

Termín:                               8.12., 9.12. 2021 

Forma:                                  online, 2 hodiny / vzdelávanie 

                                                    

 

8c) Staň sa dobrým lektorom:    Gymnázium Andreja Sládkoviča Banská Bystrica,    

                                                     3. ročník, 31 študentov   

Termín:                                        12.1., 19.1., 26.1., 28.1. 2021 

                                                     2.2., 9.2., 11.2., 23.2. 2021 

                                                     9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 2021 

                                                     8.4., 13.4., 22.4., 27.4. 2021 

Forma:                                         online, 1 hodina / vzdelávanie 

Termín:                                        19.5., 26.5. 2021 

                                                     23.6., 24.6. 2021 

Forma: :                                       prezenčne, 2 hodiny / vzdelávanie 

                                                    Vzdelávacie centrum Múzea 

 

Termín:                                       23.9., 30.9. 2021 

                                                     14.10., 21.10. 2021 

                                                     11.11., 25.11. 2021 

    Forma: :                                    prezenčne, 2 hodiny / vzdelávanie 

                                                       Vzdelávacie centrum Múzea 

Termín:                                        2.12., 3.12. 2021 

Forma:                                            online, 2 hodiny / vzdelávanie 

 

9.Tvorba komiksu o Slovenskom národnom povstaní  - v procese prípravy 

Komiks je určený deťom základných a stredných škôl a má modernou a interaktívnou 

formou spracovať príbeh dvoch povstaleckých generálov – Jána Goliana a Rudolfa 

Viesta v čase vypuknutia Slovenského národného povstania. Projekt realizujeme     v 

spolupráci so študentmi Katedry výtvarnej výchovy, Pedagogickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hotová verzia bude k dispozícii aj ako metodická 

pomôcka na spestrenie hodín dejepisu pri tematike 2. svetovej vojny a Slovenského 

národného povstania. Usporiadateľ:  Múzeum SNP Banská Bystrica, Organizačný 

partner: Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela   
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v Banskej Bystrici. Zodpovedné osoby za Múzeum SNP: PhDr. Jana Odrobiňáková, 

Mgr. Lucia Sotáková, PhD., Bc. Jakub Mičev, Mgr, Lukáš Volentier, PhD. Termín:   

január – jún 2021                                   

 

10. Ďalšie aktivity  Vzdelávacieho centra: 

 

1.   V rámci inkluzívneho vzdelávania prebehla socializácia a stáž autistického 17 –      

ročného  chlapca zo Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom, Zvolen. 

Termín: 21. októbra ,  4.novembra 2021  

2.   Vydanie detskej knižky Dobrodružstvo medveďa Beďa, ktorý radšej pestoval 

šport ako cesnak. Knižka prezentuje SNP, povstalecké územie a Múzeum SNP. 

3.   Príprava a realizácia podujatia Dni mesta Banská Bystrica.  

Čítanie z detskej knihy Dobrodružstvo medveďa Beďa, ktorý radšej pestoval šport 
ako cesnak. 

Termín: 19.6.2021 
Miesto: Areál Pamätníka SNP 
Počet účastníkov: 25 
 
4. Tematických prednáška pre pedagógov v rámci odborného seminára v Múzeu 

holokaustu v Seredi. 

Termín: 20.9.2021 
Počet účastníkov: 30 
 
5. Tematická prednáška a komentovaná prehliadka mestom Banská Bystrica pre      

účastníkov Memoriálu Stopami ukrývaných detí.  

Termín: 21.7.2021 
Počet účastníkov: 50 
 
6.  Tvorba podkladov k webovej stránke Vzdelávacieho centra Múzea SNP. 

 

7. Tvorba scenára a realizácia komentovaných prehliadok pre verejnosť 

s inscenovanými scénkami v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky Kalište, 

v spolupráci s OOCR a KVH Golian. 

Termín: 2.10. 2021 
Počet účastníkov: 140 
 
8. Tvorba scenára a realizácia komentovaných prehliadok pre verejnosť s názvom Po 

stopách Slovenského národného povstania, realizovaných v spolupráci s OOCR 

a KVH Golian. 
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Termín: 22.7., 12.8. 2021 

 Miesto: Banská Bystrica      
 Počet účastníkov: 81 

      

9.  Realizácia komentovaných prehliadok pre verejnosť k problematike SNP 

s názvom Expres 34 tunelov a Kremnica realizované v spolupráci s OOCR Kremnica. 

Termín: 3.7., 10.7. 22.8. 2021 
Miesto: Kremnica      
Počet účastníkov: 421 
 
10.  Spracovanie menného zoznamu ďalších 84 obetí holokaustu z Banskej Bystrice 

a okolia. Slávnostné odhalenie tabúľ s menami za účasti členov Židovskej 

náboženskej obce a verejnosti. 

Termín: 17.9.2021 
Počet účastníkov: 23 
 
11. Tvorba Povstaleckých novín v rámci projektu Otvorený depozitár. 
 
12. Tvorba putovnej výstavy a lektorského textu s názvom Ľudia v pohybe. Výstava 

bude k dispozícii aj v elektronickej verzii a spolu s lektorským textom má slúžiť ako 

didaktická pomôcka pre školy a pedagógov v problematike výučby o ľudských 

právach, spoločenských hodnotách, extrémizme a rasovej diskriminácii. 

 

Konferencie: 

V roku 2021 boli Múzeom SNP zorganizované dve medzinárodné konferencie: 

1.  Názov konferencie: Otvorený depozitár 

Miesto: Múzeum SNP Banská Bystrica, Vzdelávacie centrum 

Termín konferencie: 23.-24. marec 2021 

Zodpovedný: Stanislav Mičev 

2.    Názov konferencie: Fašizmus a nacizmus od vzniku po súčasnosť 

Miesto: Múzeum SNP Banská Bystrica, Vzdelávacie centrum 

Termín konferencie: 22.-23. september 2021 

Zodpovední: Katarína Ristveyová a Stanislav Mičev 

 

Vedľajšie pracovné činnosti v rámci odborných činností: 
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1.  Dokumentačná činnosť na príprave filmu o živote Rudolfa Viesta – 

sprostredkovanie a hľadanie dokumentov, poradná činnosť pri natáčaní a poskytnutie 

rozhovoru k filmu. (Máj – august 2021) 

2.  Spolupráca s Americkým veľvyslanectvom pri organizovaní spomienkových 

podujatí na Polomke a príprava knihy k téme „Americkej hospodárskej pomoci 

v rámci programu Lend-Lease počas 2. svetovej vojny“. (Príprava podkladov 

a celkového zostavenia publikácie. Kontaktná osoba – Igor Schneeweiss – 

Veľvyslanectvo USA) 

3.     Príprava spolupráce na preklade knihy od W. Venohra – Aufstand in der Tatra. 

Ide o jednu z mála cudzojazyčných publikácii (nemčina), ktorá sa zaoberá SNP. 

MSNP bolo oslovené aby pomohlo pri úpravách knihy synom p. Venohra. (2. polrok 

2021) 

4. Príprava podkladov k získaniu štatútu Múzeum SNP vedeckovýskumnej 

akreditácie. 

5.   Realizácia spoločného projektu MSNP a OCR Stredné Slovensko: Témou 

projektu je širokej verejnosti priblížiť pamätné miesta a osobnosti s nimi spojené 

v Banskej Bystrici s názvom Začnite s vysťahovaním! Vyvrcholením projektu boli 4 

komentované prehliadky Banskou Bystricou, Kremnicou a Kališťom počas ktorých sa 

ocitneme na konkrétnych miestach spojených s povstaním a odbojom v Banskej 

Bystrici. Súčasťou budú aj krátke inscenované scény v spolupráci s KVH GOLIAN. 

(Jún-August 2021) 

6.  Príprava a realizácia študijného pobytu dánskeho študenta histórie Frederika 

Korsjberga v MSNP. Frederik kontaktoval MSNP v januári 2021 so žiadosťou 

o absolvovanie stáže v trvaní jeden a pol mesiaca. Zo strany MSNP mu bolo 

vyhovené. Plán cesty, činnosti, karantény a ostatných náležitostí jeho cesty, práce 

a pobytu absolvoval pod réžiou Juraja Lepiša. (Máj-júl 2021) 

7.   Spracovanie dokumentov k sledovaniu činnosti odboja MINV a ÚŠB z archívu 

SNA v Bratislave.  

8.   Spojazdňovanie motorky NSU 251 OSL zakúpenej do zbierkového fondu MSNP 

v roku 2019. 
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Mediálne výstupy v roku 2021 

Marian  Uhrin 

Výstup v RTVS: Hrob rumunského vojaka 

Výstup v RTVS: Rekonštrukcia tanku Lt vz.38 

 

Juraj Lepiš 

Výstup v TV Hronka s názovom: Kamene zmiznutých Ján Vančo s rodinou. 

Výstup v RTVS pri príležitosti osláv SNP v Banskej Bystrici. 

Výstup v  RTVS na tému spôsobu vyrovnania sa s vlastnými dejinami 2. svetovej 

vojny na Slovensku v porovnaní s Nemeckom. (Máj – 2021) 

Výstup v  RTVS k téme operácie Barbarossa. (Jún 2021) 

 

Preklady 

Katarína Ristveyová (AJ) 

 

Preklad webstránky projektu „Otvorený Depozitár“ (spolu s Evou Bullovou) 

Korektúra prekladov k časopisu Judaica et Holocaustica 11/1 

Preklad príspevku do časopisu Judaica et Holocaustica 11/1 

Preklad programu otváracej konferencie (online) k projektu „Otvorený Depozitár“ 

 

Eva Bullová (AJ) 

Preklad príspevkov  z konferencie Otvorený depozitár 

 

Juraj Lepiš (AJ a NJ) 

Preklady a tlmočenie  pre potreby M SNP 

 

Recenzná činnosť: 

 

Marek Sýrny 

Recenzovanie knihy Karola Fremala (350 normostrán) 

Juraj Lepiš 

Recenzia knihy Židokracia od M. Magáta na žiadosť Vojenského spravodajstva SR 

(Marec-Jún 2021) 

 

Lektorské služby: 

Eva Bullová – 19 (SJ a AJ) 

Juraj Lepiš – 15 (SJ, AJ a NJ) 
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Viera Kováčová – 3 (SJ a RJ) 

 

Medzinárodná spolupráca 

Katarína Ristveyová a Eva Bullová 

Preklad a spolupráca pri tvorbe nového projektu Múzea SNP s názvom „Vypálené 

obce“ (podaný v spolupráci s nórskym partnerom)  

 

 

6. Marketing, propagácia múzea a jeho produktov 

 

- „Projekt Otvorený depozitár 2021“  

– príprava grafických podkladov do projektu, realizácia 2-dňovej online konferencie 

prostredníctvom služby Zoom s viac ako 200 účastníkmi 

- "Cesty za poznaním minulosti 2021"  

– príprava propagácie súťaže  

- "Noc múzeí 2021"  

– príprava grafiky, online zabezpečenie a podpora podujatia  

- "Stretnutie generácií na Kališti 2021"  

– príprava a organizačné zabezpečenie   

- "Oslavy 77. výročia SNP 2021"  

– (realizácia koordinačnej porady, protokolárne záležitosti, organizačné 

zabezpečenie, kultúrny program, propagácia a PR, sprievodné podujatia)  

- „MÚZPAS“  

– spoločný produkt múzeí a galérií v Banskej Bystrici na letnú turistickú sezónu 

(mesto, BBSK, OOCR Stredné Slovensko) 

- „Dni mesta Banská Bystrica“  

– zapojenie Múzea SNP do aktivity Mesta Banská Bystrica 

- organizačné zabezpečenie návštevy Múzea SNP pre príslušníkov OS SR (a ich 

partnerov) 

- podávanie žiadostí o ISBN pre publikácie Múzea SNP 

- mediálna podpora výstav v Múzeu SNP a ostatných prezentačných aktivít múzea 

- organizačné zabezpečenie nasvecovania pamätníka pri príležitosti 

spomienkových dní, dní na podporu svetových dní a podobne 
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- aktualizovanie webovej stránky www.muzeumsnp.sk, facebookového profilu, 

instagramového profilu 

- udržiavanie spolupráce s hlavnými a mediálnymi partnermi Múzea SNP 

- grafické spracovanie propagačných materiálov, pozvánok, plagátov, inzercie pre 

rôzne  podujatia, spracovanie propagačných materiálov vzdelávacích programov 

- grafika a tlač pre vzdelávacie oddelenie – certifikáty, osvedčenia, letáky, stojany 

- spustenie seriálu Múzeum pod lupou, mapujúce prácu odborníkov 

v digitalizačnom centre 

- výroba informačných panelov pre areál Pamätníka SNP 

3.1.2 Vedecko-výskumná činnosť  

 

Vedecko-výskumná činnosť zahŕňa prácu na vedecko-výskumných úlohách 

a výstupy z edičnej a publikačnej činnosti.  

1. Spracovanie vedecko-výskumných úloh 

 

V roku 2021  bolo odbornými zamestnancami spracovaných 34 vedecko-

výskumných úloh: 

1. Názov úlohy : Dopravná technika slovenskej a povstaleckej armády 1939 – 

1945 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD. 

Syntetizácia získaných informácií z analyzovaných primárnych a sekundárnych 

prameňov, príprava rukopisu publikácie a čiastkových štúdií. 

Dokončenie úlohy – rukopis vedeckej monografie: október 2021 

 

2. Názov úlohy : Výzbroj slovenskej a povstaleckej armády 1939 – 1945 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD. 

Syntetizácia získaných informácií z analyzovaných primárnych a sekundárnych  

prameňov, príprava rukopisu publikácie a čiastkových štúdií                                        

 

3. Názov úlohy : Pluk útočnej vozby 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin, PhD. 

http://www.muzeumsnp.sk/
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Syntetizácia získaných informácií z analyzovaných primárnych a sekundárnych 

prameňov, príprava rukopisu publikácie a čiastkových štúdií 

 

4.  Názov úlohy: Prehliadka nemeckých jednotiek v B. Bystrici 1944. Slovenská 

armáda 1939-1945 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marian Uhrin PhD. a Tomáš Hofírek 

Vojnová kronika č. 1/2021  

 

5.   Názov úlohy: Kto bol kto v slovenských dejinách 1939 – 1945 

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Marek Sýrny, PhD. 

Prebieha záverečná korektúra a vypracovanie posledných 30 hesiel odbojárov 

 

6.  Názov úlohy: Vojnová kronika 1/2021 

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Marek Sýrny, PhD. 

Redakčné spracovanie a odovzdanie podkladov ku grafickej úprave časopisu ( 100 

normostrán) 

 

7.  Názov úlohy: Vojnová kronika 2/2021 

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Marek Sýrny, PhD. 

Redakčné spracovanie a odovzdanie podkladov ku grafickej úprave časopisu ( 80 

normostrán) 

 

8. Názov úlohy: Február 1948 

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Marek Sýrny, PhD. 

Konferencia Považská Bystrica, september 2021 

 

9. Názov úlohy: Judaica et Holocaustica 10/2 v AJ 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Ristveyová, PhD. 

Editorské práce 

 

10. Názov úlohy: Judaica et Holocaustica 11/1 v AJ 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Ristveyová, PhD. 

Editorské práce 
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11. Názov úlohy: Charlotta Mittemannová – spomienky na život, druhú svetovú  

vojnu a pobyt v koncentračnom tábore Ravensbück 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 

Acta judaica et holocaustica No.3, 2021 

 

12. Názov úlohy: Liečiteľka rán na tele aj na duši - Príbeh Márie Štubnerovej, 

ošetrovateľky II. slovenskej partizánskej brigády M.R. Štefánika 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 

Vojnová kronika č.2, ročník IX., 2021 

 

13. Názov úlohy: Ženy v SNP 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 

Rešerš a zber materiálu o účasti žien v SNP 

 

14.  Názov úlohy: Židia v 1.Československej republike 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 

Oswienčim, časť scenára  

 

15.  Názov úlohy: Slovenskí Židia v Lublinskej oblasti 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 

Oswienčim, časť scenára  

 

16. Názov úlohy: Návrat domov- Židia na Slovensku po roku 1945 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 

Oswienčim, časť scenára  

 

17. Názov úlohy: Po stopách SNP v národnej kultúrnej pamiatke Kalište 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 

Scenár ku komentovanej prehliadke 

 

18. Názov úlohy: Spracovanie menného zoznamu obetí na pamätné tabule do 

záhrady Chavivy Reichovej 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Sotáková,  PhD. 
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Začiatok IV. etapy výskumu – 84 mien obetí deportovaných do koncentračných 

táborov na území okupovaného Poľska z Banskej Bystrice a okolia 

 

19. Názov úlohy:  Činnosť organizácie TODT na Slovensku v priebehu 

Septembra –  Novembra 1944 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Lepiš,  PhD. 

Výskum konkrétnych problémov v dejinách Slovenska 

 

20. Názov úlohy:   Návrat účastníkov odboja na Slovensko zo systému 

koncentračných táborov 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Lepiš,  PhD. 

Výskum konkrétnych problémov v dejinách Slovenska 

 

21.  Názov úlohy: Letáky, plagáty, heslá a ich interpretácia v odboji na 

Slovensku  

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Lepiš,  PhD. 

Výskum konkrétnych problémov v dejinách Slovenska 

 

22.  Názov úlohy: Trať Slovenského národného povstania : história železničnej 

trate Banská Bystrica-Dolná Štubňa 

Zodpovedný riešiteľ: Volentier, Lukáš-Mičko, Peter-Kviatková, Tatiana 

Vojnová kronika, M SNP 1/2021, s.49-56 

 

23.  Názov úlohy: Epizódy z bojov pancierových vlakov 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukáš Volentier, PhD. 

Vojnová kronika, M SNP 2/2021 

 

24. Názov úlohy: Nútené práce na Slovensku, židovské pracovné tábory a 

strediská 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová 

Oswienčim, časť scenára  

 

25. Názov úlohy:  Perzekučné opatrenia voči Rómom 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová 
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Oswienčim, časť scenára  

 

26. Názov úlohy:  Splnomocňovací zákon č. 210/1940 sl.z. 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová 

Oswienčim, časť scenára  

 

27. Názov úlohy: Židovský kódex, Zákon č.198/1941 Sl.z. 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová 

Oswienčim, časť scenára  

 

28. Názov úlohy: Ústredňa Židov 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová 

Oswienčim, časť scenára  

29.  Názov úlohy: Židia zo Slovenska v Auschwitzi 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová 

Oswienčim, časť scenára  

 

 

30.  Názov úlohy: Monsterprocesy 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Kováčová 

časť scenára  výstavy  Ľudia v pohybe 

 

31. Názov úlohy: Otvorený depozitár M SNP 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Stanislav Mičev, PhD. 

Konferencia v M SNP 

 

32.  Názov úlohy: Krajná pravica na slovenskej politickej scéne 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Stanislav Mičev, PhD. 

Konferencia v M SNP 

 

33.  Názov úlohy: Spomienky Vladimíra Strmeňa 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Stanislav Mičev, PhD. 

Príprava do tlače 
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34.  Názov úlohy: Múzeum SNP v Banskej Bystrici 

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Stanislav Mičev, PhD. 

Slovenské pohľady 11/2021 

   

4. Edičná a publikačná činnosť – výstupy vedecko-výskumnej činnosti, 

 

V roku 2021 M SNP vydalo  3 odborné publikácie. 

1. Peter Zaťko, Spomienky. 
    Banská Bystrica, Múzeum SNP 2021 

2. Vojnová kronika, č.1/2021. Roč. 10. Spoločnosť, politika, armáda, kulúra. 
 Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. 

 Banská Bystrica, Múzeum SNP 2021   

3.  Fremal Karol, Nekomunistický odboj na Slovensku v rokoch 1938-1944 
     Banská Bystrica, Múzeum SNP 2021 

3.1.3  Výkon odborných knižničných a archívnych činností 

 

1) Knižnica Múzea SNP  

 

Knižnica v hodnotenom období, aj napriek obmedzeným podmienkam, ktoré boli 

zapríčinené protipandemickými opatreniami, plnila činnosti a ukazovatele stanovené  

v Kontrakte č. MK-1906/2020-421/22822 uzatvorenom medzi Ministerstvom kultúry 

SR a Múzeom SNP na rok 2021 a v Pláne hlavných úloh Múzea SNP na rok 2021.       

Knižnica zabezpečovala predovšetkým výkon odborných knižničných činností: 

   

 rozšírenie knižničného fondu ako výsledok cieľavedomého prieskumu ponuky 

v počte 133 knižničných jednotiek, z toho bolo získaných kúpou 44 knižničných 

jednotiek v hodnote 979,58 €, darom 38 knižničných jednotiek, prevodom 22 ks, 

výmenou 29 ks publikácií; cieľ stanovený v kontrakte bol minimálne 80 knižničných 

jednotiek, 

 služby návštevníkom knižnice roku 2021, poskytnutie 174 absenčných a 

128 prezenčných výpožičiek, celkom 302 výpožičiek; cieľ na rok bol minimálne 100 

výpožičiek, 

 poskytovanie informácií, návštevníkom a používateľom knižnice – 8 bádatelia, 

40  používateľov knižnice, 67 on-line služieb, 
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 automatizované spracovanie knižničných jednotiek,  v sledovanom období bolo 

spracovaných 136 knižničných jednotiek, cieľ počas roka spracovať ročný prírastok 

knižničných jednotiek 133 kn. j., celkovo je v knižnici spracovaných elektronicky 

16 028 kn. j.  

 celkový počet knižničných jednotiek v knižnici k 31.12.2021 je 22639 kn.j., 

posledné prírastkové číslo je 23212, 

 odborné uloženie a zabezpečenie ochrany knižničného fondu, získané prírastky 

boli po spracovaní uložené do depozitára, ktorý je zabezpečený EZS, teplota 

a vlhkosť je v depozitári pravidelne kontrolovaná a upravovaná podľa potreby, 

 katalogizovanie prírastkov do autorského, názvového a tematického katalógu 

544 záznamov na katalogizačných lístkoch,  

 priebežne boli realizované ponuky a následná distribúcia objednaných, ako aj 

povinných výtlačkov múzeom vydaných publikácií počet vydaných alebo 

odpredaných publikácií  2.405 ks v sume 15.461,34 €, 

 vedenie operatívno-technickej evidencie prijatých a vydaných publikácií, 

 knižnica (zamestnankyňa knižnice) zabezpečovala prepis spomienok z audio 

nosiča do písanej podoby 338 strán a prepis rukopisu pre potreby publikovania 68 

strojopisných strán. 

 

Ciele knižnice pre výkon odborných knižničných činností: 

 

 rozšírenie knižničného fondu v počte 80 knižničných jednotiek,  

 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 

133 kn. j. 

 

Prehľad plnenia cieľov odborných knižničných činností  

 

 rozšírenie knižničného fondu v počte 133 knižničných jednotiek, z toho získaných 

kúpou 44 kn. j. v hodnote 979,58 €, darom 38 kn. j., prevodom 22 kn. j., výmenou 29 

kn. j., cieľ formulovaný v kontrakte bol splnený, 
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 služby návštevníkom, 174 absenčných a 128 prezenčných, celkom 302 

výpožičiek počas roka; cieľ formulovaný v kontrakte bol splnený, 

 počet návštevníkov v knižnici, ktorým boli poskytnuté služby 8 bádateľov 40 

používateľov a 67 on-line služieb, celkový počet 115   

 automatizované spracovanie do systému BACH-knižnica celkového ročného 

prírastku 133 knižničných jednotiek a 3 staršie kn. j., plnenie celkom 136 

spracovaných knižničných jednotiek, cieľ bol splnený, 

 knižnica realizovala ponuky a následnú distribúciu objednaných múzeom 

vydaných publikácií, a to v počte 2.405 ks v sume 15.461,34 € 

 

Hodnotením dosiahnutých cieľov a porovnávaním merateľných ukazovateľov 

vyplývajúcich z kontraktu na rok 2021 pre knižnicu, je možné konštatovať, že 

knižnica splnila svoje ciele.  

   

 

Archív Múzea SNP 

Archív Múzea SNP v hodnotenom období, aj napriek obmedzeným podmienkam na 

prácu zapríčinenými protipandemickými opatreniami a znížením počtu zamestnancov 

(nástup dvoch zamestnankýň na materskú dovolenku), plnil činnosti a ukazovatele, 

ktoré mu boli stanovené v Kontrakte č. MK-1906/2020-421/22822 uzatvorenom 

medzi Ministerstvom kultúry SR a Múzeom SNP na rok 2021 a v Pláne hlavných úloh 

Múzea SNP na rok 2021.  

Archív Múzea SNP v roku 2021 zabezpečoval výkon odborných archívnych činností:  

 akvizičná činnosť -  skúmanie ponúk a komunikácia s majiteľmi archívnych 

dokumentov s cieľom doplnenia archívnych zbierok a fondov z obdobia rokov 1938 – 

1945, do zbierok a fondov archívu bolo získaných celkom 173 dokumentov, ktoré 

boli zaevidované pod 73 prírastkových čísel, komisia na tvorbu archívnych zbierok 

zasadala 1-krát. Cieľ získania dokumentov o histórii rokov 1938 – 1945 bol 

stanovený minimálne na 70 dokumentov, 

 pripravovanie archívnych dokumentov na vyraďovacie konanie a kontrola archívu 

vyradených spisov (100 šanónov z úseku ekonomického, datovanie 1970 až 1992 ), 

preberanie do archívu, registratúrneho strediska a vyhotovenie preberacích 
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protokolov dokumentov s hodnotou „A“ z činnosti Múzea SNP úsek riaditeľa  4 

zoznamy a bez hodnoty „A“ 2 zoznamy, 

 spracovanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov tvorbou  inventárov 

k osobným fondom – plnenie 9 inventárov k osobným fondom (D. Kováč, rodina 

Wollnerová, II. časť Š. Antolík, rodina Zámišová, C. Kuchta, P. Hronec, Anton Rašla, 

Ivan Szekely,...),  cieľ na rok 2021 bol minimálne  4 inventáre, 

 ukončenie spracovania aktuálneho inventára a registra k zbierke kroník, výpisy 

kroník a dotazníkov, a to na základe územno-správneho členenia platného v rokoch 

2. sv. vojny (120 str.), 

 spracovanie ďalšej časti registra zbierky spomienok Múzea SNP,   

 evidovanie ďalších fondov a zbierok archívu do centrálneho systému MV SR  A -

fondy (celkom 61 súborov archívnych dokumentov), 

 poskytovanie služieb v archíve – 301 návštevám, z toho 93 prezenčných, bol 

poskytnutý materiál  7148 arch. jednotiek; cieľ bol poskytnúť 150 návštevám a 

bádateľom  1300 arch. j. dokumentov, 

 ukladanie zbierok na základe triednika, pokračovanie v tvorbe úložného systému 

v depozitári (fond M – Múzeum SNP), 

 príprava dokumentov pre publikáciu Oslobodenie Slovenska,  pre vydávané 

periodikum Vojnová kronika, ako aj pre vzdelávacie aktivity múzea, 

 zabezpečenie konzultácií, a tiež prác spojených s vyhotovením rešerší a kópií 

dokumentov v počte 361 skenov dokumentov písomných a 1388 skenov 

obrazových pre bádateľov, 

 Archív Múzea SNP v čase obmedzenia prístupu do archívu z dôvodu pandémie, 

reagoval na požiadavku škôl vzdelávať žiakov IX. ročníkov v archíve s využitím 

dobových dokumentov. Archív formou on-line vzdelávania spracoval témy: História 

Múzea SNP, Archív Múzea SNP a Kremnička v čase II. sv. vojny (miesto represálií 

nacistov) a prostredníctvom digitálnych kópií archívnych dokumentov  tieto témy 

žiakom IX. ročníkov priblížil a zároveň im ukázal činnosť múzea a poslanie archívov,    

 pokračovanie digitalizácie obrazových dokumentov – negatívov  získaných v roku 

1984, a to 1495 arch. j. a z najstarších negatívov so signatúrou N 1004 až N 5559,   

celkom 6050 arch. j., cieľ bol 2000 arch. j. evidovaných negatívov upravených 

a spracovaných do digitálnej formy, 
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- konzervovanie a reštaurovanie písomných dokumentov bolo realizované 

svojpomocne, v počte  27 listov, materiál papier, vrátane vypracovania protokolov 

o reštaurovaní a ďalších 160 listov novozískaných dokumentov bolo očistených 

a konzervovaných, 

 vzdelávanie zamestnancov archívu počas roka 2021 realizovali odborní 

zamestnanci Archívu Múzea SNP  absolvovaním  on-line cyklu webinárov Hranice 

neformálneho vzdelávania – múzejná pedagogika v praxi;  on-line XXIV. archívne 

dni, vedecká archívna konferencia organizovaná Archívom Pamiatkového úradu SR; 

Správa registratúry moderná správa archívnych dokumentov v praxi  a webinára 

Archívy v dobe pandemickej, medzinárodnej vedeckej konferencie Osobné údaje 

v archívoch: súkromie a otvorenosť vo veku informatizácie a medzinárodnej 

konferencie Archívy, knižnice a múzeá v digitálnom svete 2021, medzinárodných 

vedeckých konferencií organizovaných Múzeom SNP: Modernizácia múzejných 

depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti a Fašizmus a nacizmus od 

vzniku po súčasnosť, 

- publikačná činnosť: Barboriaková, Lenka. Osobnosti v Archíve Múzea Slovenského 

národného povstania. In: Múzeum, metodický, študijný a informačný, recenzovaný 

časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, ročník 67, č 3/2021, s. titulka a 22-26: 

fotografie, 

- absolvovanie porady vedúcich zamestnancov špecializovaných archívov na 

Slovensku, poriadanej odborom verejnej správy Ministerstva vnútra SR. 

 
Ciele archívu:  
 

 poskytnutie služieb minimálne 150 bádateľom a návštevníkom archívu, 

 poskytnutie prezenčných výpožičiek archívnych dokumentov v objeme 1300 

archívnych jednotiek,  

 ukončenie spracovania a vydanie sprievodcu po Archíve Múzea SNP, 

 vypracovanie 4 inventárov k archívnym fondom a zbierkam 

 rozšírenie archívnych zbierok o nové dokumenty a ich evidencia minimálne 70 

dokumentov, 

 digitalizácia archívnych obrazových dokumentov v počte 2000 archívnych 

jednotiek. 
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Prehľad plnenia cieľov odborných archívnych činnosti  

 

- poskytovanie služieb v archíve 301 návštevám, z toho 93 prezenčných návštev, 

stanovený cieľ bol splnený, 

- poskytnutie prezenčných výpožičiek v objeme 7148 archívnych jednotiek  k 

štúdiu a bádaniu, cieľ na rok 2021 bol splnený,   

- spracovanie sprievodcu po Archíve Múzea SNP nebol ukončený, predpoklad 

ukončenia apríl 2023, dôvodom bol odchod 2 zamestnankýň archívu na MD,  

- v rámci sprístupňovania archívnych súborov bolo spracovaných 9 inventárov 

a ďalšie sú rozpracované, cieľ bol splnený  

- rozšírenie archívnych zbierok a fondov o nové dokumenty v počte 173 

dokumentov a ich evidencia (73 prírastkových čísiel), dokumenty boli získané formou 

kúpy 141 dokumentov a formou daru 32 dokumentov, 

- ukončenie v spracovania registra k zbierke XIII kroniky bolo splnené 

- spracovanie ďalších archívnych fondov a zbierok do centrálneho elektronického 

systému MV SR -  A Fondy, splnené 

- odborné uloženie nových archívnych fondov a zbierok do depozitára 

- pokračovanie v tvorbe úložného systému a lokačného plánu depozitára Archívu 

Múzea SNP   

- konzervovanie a reštaurovanie archívnych dokumentov  (spevnenie, doplnenie 

chýbajúcich častí papieroviny 27 listov a vypracovanie  protokolov o reštaurovaní, 

archív uskutočnil svojpomocne, 160 listov dokumentov ošetrených, dezinfikovaných 

vykonal konzervátor múzea, 

- digitalizácia obrazových archívnych dokumentov, plnenie v roku 2021 bolo 6050 

arch. jednotiek negatívov, a to získaných a evidovaných v roku 1984 a starších 

ročníkov evidencie. 

 
Hodnotením dosiahnutých cieľov a porovnávaním merateľných ukazovateľov 

vyplývajúcich z kontraktu na rok 2021 pre archív, je možné konštatovať, že archív  

plnil  ciele v každej oblasti a sprístupňovanie dokumentov posunul do formy on-line  

vzdelávania pre starších žiakov a študentov.  

  

3.1.4  Zabezpečenie  udržateľnosti projektu Digitálne múzeum 
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Digitalizačné centrum Múzea SNP, ako  špecializované pracovisko zabezpečovalo 

svoje hlavné aktivity:  

- konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov, 

- digitalizáciu zbierkových predmetov.   

 

Ako pracovisko zriadené v rámci OPIS PO2, vykonávalo tieto aktivity v zmysle 

projektovej udržateľnosti. Aktivity vykonávalo nielen pre účely Múzea SNP, ale aj 

pre  múzeá registrované v Registri múzeí a galérií SR. Konzervovanie a digitalizácia, 

ako pokračujúce projektové aktivity, boli  ponúkané bezplatne. Reštaurovanie 

zbierkových predmetov odplatne.  

Digitalizačné centrum Múzea SNP pôsobilo v súčasnosti ako líder o oblasti 

digitalizácie múzejných predmetov, čo ho zároveň zaradilo  do pozície nositeľa 

metodickej podpory v tejto problematike. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné svoje 

poznatky prezentovať na konferenciách v SR a v zahraničí. Zároveň pôsobilo ako 

špičkové pracovisko v oblasti reštaurovania múzejných zbierkových predmetov, 

vďaka čomu sú jeho zamestnanci vyzývaní na konzultácie a tvorbu cenových 

podkladov pre projektové dokumentácie.  

Plán úloh a plnenie v roku 2021 

1. Zabezpečiť počet pracovných miest v počte 36 zamestnancov v rámci 

udržateľnosti projektu Digitálne múzeum 

 

Stav úlohy: K 30. 11. 2021 bolo v pracovnom pomere viazaných 36 zamestnancov 

na pracovných miestach v rámci udržateľnosti projektu Digitálne múzeum. 

Digitalizačné centrum (DC) prešlo delimitáciou, od 1.12.2021 bola poverená vedením 

DC Slovenská národná galéria (SNG). Po delimitácií DC bolo v Múzeu SNP 

vytvorené Konzervátorské oddelenie, ktoré malo k 31. 12. 2021 v pracovnom pomere 

viazaných 13 zamestnancov. 

2. Konzervovanie zbierkových predmetov: 450 ks 

Zodpovedný : Konzervátorské oddelenie M SNP 
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Stav úlohy: K 31. 12. 2021 sa skonzervovalo 341 ks predmetov, z toho 1 ks z Múzea 

SNP. V roku 2021 bolo potrebné reagovať na situáciu s pandémiou COVID-19 

a delimitáciou DC. V 1. polroku 2021 vypracovávali zamestnanci konzervátorské 

dokumentácie a nahrávali ich do systému pre riadenie a vyhodnocovanie 

digitalizačných procesov, ktorý bol v r. 2020 z technických príčin nefunkčný. V 1. 

polroku 2021 sa zamestnanci DC pripravovali na dlhodobo plánovaný prevoz tanku 

LT-38, pre potreby jeho odborného ošetrenia. Nadviazalo sa na  spoluprácu so SNG 

v rámci bodovej analýzy zloženia chemických prvkov na cínových ZP zo SNM-EM. 

V auguste bola zrealizovaná symbolická rekonštrukcia povrchovej farebnej úpravy 

lietadla Li-2. Odborné ošetrenie nadrozmerných zbierkových predmetov, situácia 

s ochorením COVID-19, ako aj delimitácia DC nepriaznivo ovplyvnili počet 

skonzervovaných predmetov v roku 2021. 

3. Reštaurovanie zbierkových predmetov: 28 ks 

 

Stav úlohy: K 31. 12. 2021 sa zreštaurovalo 20 ks objektov, z toho 3 ks z Múzea 

SNP. V júni bol prevezený do priestorov DC tank LT-38, predpoklad  dokončenia 

odborného ošetrenia je do konca roka 2022. Situácia s ochorením COVID-19 

a proces delimitácie DC znemožnili ukončenie aj niektorých reštaurovaných ZP z 

Múzea SNP. To malo za následok nižší počet ukončených realizácií reštaurátorským 

zákrokom v roku 2021.  

4. Vysokokvalitná obrazová dokumentácia pre potreby záznamu z konzervovania: 

450 ks 

 

Stav úlohy: K 31. 12. 2021 bola vytvorená obrazová dokumentácia stavu pred a po 

konzervovaní k 341 ks zbierkových predmetov, ktoré boli odborne ošetrené 

v rozsahu konzervovania.  

5. Vysokokvalitná obrazová dokumentácia pre potreby záznamu z reštaurovania: 28  

ks 
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Stav úlohy: K 31. 12. 2021 bola vytvorená obrazová dokumentácia stavu pred, počas 

a po reštaurovaní k 20 ks zbierkových predmetov, ktoré boli odborne ošetrené 

v rozsahu reštaurovania.  

6. Digitalizácia zbierkových predmetov: 8 000 ks 

Stav úlohy: K 31. 12. 2021 sa zdigitalizovalo 5 273 ks predmetov. Celkový počet 

zdigitalizovaných zbierkových predmetov v roku 2021 nepriaznivo ovplyvnila situácia 

s ochorením COVID-19. Okrem zdigitalizovaných ZP bol spracovaný v systéme pre 

riadenie a vyhodnocovanie digitalizačných procesov 7 030 digitálnych zástupcov z 

Divadelného ústavu, ktoré boli snímané v rokoch 2016 - 2019. Po spracovaní tohto 

objemu bolo možné všetkých 7 030 digitálnych zástupcov odovzdať do CDA a CAIR, 

čo doposiaľ nebolo možné. 

7. Uloženie digitálnych objektov do Centrálneho dátového archívu a Centrálnej 

aplikačnej infraštruktúry a registratúry.  

 

Stav úlohy : Múzeum SNP vložilo v roku 2021 do CDA 31 312 digitálnych objektov, k 

31. 12. 2021 je celkovo uložených v CDA 207 929 objektov, čo je 95,18 % z celkovej 

produkcie digitalizácie. V roku 2021 sme vložili do CAIR 8 557 digitálnych objektov, 

k 31. 12. 2021 bolo úspešne spracovaných v CAIR 114 985 ks objektov. Dostupných 

na spracovanie v CAIR je 28 036 ks digitálnych objektov. Odovzdávanie objektov do 

CDA  a CAIR pokračuje štandardným spôsobom. Zároveň je potrebné vyriešiť spätný 

harvesting dát z CAIR do Systému pre riadenie a vyhodnocovanie procesov 

digitalizácie, aby sme poznali status objektov v DRK a prípadnú chybovú informáciu.  

V priebehu roku 2021 dochádzalo od partnerských múzeí k častým žiadostiam o 

poskytnutie digitálnych objektov. Múzeum SNP všetky požiadavky kladne vybavilo, 

respektíve sú v štádiu spracovania. Tieto dáta sú diseminované z CDA a sú 

poskytnuté partnerským múzeám.  
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3.1.5  ČINNOSTI  ORGANIZÁCIE  A ICH ČÍSELNÉ  UKAZOVATELE 

 

 

        

Kontrakt na rok 2021 číslo MK – 1906/2020-421/22822  bol stanovený z Ministerstva 

kultúry SR  vo výške 2 853 866 EUR a rozpísaný podľa návrhu Múzea SNP  na štyri 

základné  činnosti Múzea SNP (viď tabuľka č. 1). 

Z toho zdroje štátneho rozpočtu  (zdroj 111) boli stanovené vo výške 2 801 166  

EUR a predpokladaný plán tvorby vlastných zdrojov organizácie (zdroj 46) vo výške 

52 700 EUR.  Kontrakt na rok 2021 bol počas roka upravovaný tromi dodatkami. 

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu č. MK – 1906/2020-421/22822 boli zdroje štátneho 

rozpočtu zvýšené o prioritné projekty spolu o sumu 95 000 EUR.      

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu č. MK – 1906/2020-421/22822 bol 28.  septembra 2021 

zvýšený rozpočet Múzea SNP o sumu 477 550 EUR, z toho 362 476 EUR na údržbu 

a servis digitalizačnej technológie a 115 074 EUR na prvok 0EK 0103 podporu 

infraštruktúry. Ďalej úprava (zvýšenie) Kontraktu zahŕňalo aj zvýšenie finančných 

prostriedkov vo výške 29 237 EUR na vyplatenie odmien na úrovni 350 EUR pre 

zamestnanca vrátane odvodov poistného v zmysle Dodatku č. 1  ku Kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa. V dodatku č. 2  bola premietnutá  aj vyššia tvorba vlastných 

príjmov na zdroji (46), t.j. zvýšená  tvorba vlastných zdrojov z plánovaných 52 700 

EUR na 176 917 EUR.  

Tabuľka č.1

Zákazky/činnosti podľa 

kontraktu na rok 2021

Schválený 

kontrakt na rok 

2021               

prvok 08S             

zdroj (111 + 46) 

Upravený 

kontrakt k 

31.12.2021            

prvok (08S +0EK)    

zdroj (111+ 46)

Prioritné projekty    

k 31.12.2021       

prvok (08T)          

(zdroj 111)

Zdroje spolu          

k 31.12.2021     

prvky           

(08S+08T+0EK)        

Skutočné náklady     

k 31.12.2021

% čerpania 

nákladov k 

celkovým 

nákladom   

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

Výkon základných 

odborných činností
1 419 613 1 727 253 83 295 1 810 548 1 949 595 54,10

 Vedecko-výskumná 

činnosť
79 443 79 443 0 79 443 237 685 6,60

Celkové  náklady 2 853 866 3 172 010 83 295 3 255 305 3 603 944 100,00

Zabezpečenie 

financovania 

udržateľnosti projektu 

Digitálne múzeum

1 224 530 1 277 128 35,441 235 034 0 1 235 034

Výkon odborných 

knižničných činností 

a archívnych činností

130 280 139 536 3,87130 280 0 130 280
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Dodatkom č. 3  ku Kontraktu č. MK – 1906/2020-421/22822 bol  znížený rozpočet 

Múzea SNP o sumu 312 232 EUR, z toho v rámci prvku 08S 0106-Múzeá a galérie 

znížený rozpočet vo výške 264 330 EUR a v rámci  prvku 0EK 0103-Podporná 

infraštruktúra vo výške 47 902 EUR na základe Memoranda o spolupráci 

uzatvorenom medzi Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom obrany SR 

a Delimitačného protokolu z 30. 11. 2021, ktorým prešlo 23 zamestnancov  vrátane 

nadobudnutého majetku prislúchajúcemu Digitalizačnému  centru pod Slovenskú 

národnú galériu.   

Zníženie finančných prostriedkov dodatkom  č. 3 ku  Kontraktu na rok 2021  zahŕňalo 

aj zníženie výdavkov vo výške 628 EUR v rámci delimitácie finančných prostriedkov 

na prevádzku múzea v Auschwitzi za mesiac december 2021.   

Dodatkom č. 3  ku Kontraktu bolo premietnuté aj zníženie nevyčerpaných finančných 

prostriedkov v rámci prioritného projektu a vrátenie nedočerpaných zdrojov  vo výške 

11 705 EUR. 

Po premietnutí úprav dodatkami ku Kontraktu č. MK – 1906/2020-421/22822  bol 

upravený rozpočet vo výške 3 172 010 EUR vrátane zvýšenej tvorby vlastných 

príjmov vo výške 176 917 EUR (tabuľka č. 1) a rozpočet účelovo vyčlenených 

finančných prostriedkov na prioritné projekty vo výške 83 294 EUR. 

Po premietnutí úprav rozpočtu a Kontraktu na rok 2021  predstavovali finančné 

zdroje Múzea SNP na rok 2021 zo štátneho rozpočtu  vrátane prioritných projektov 

(zdroj 111 )  a tvorby vlastných zdrojov (zdroj 46) sumu  3 255 305 EUR. 

Nedočerpané prostriedky z minulých rokov (zdroj 131) vo výške 350 342 EUR, ako 

ďalší finančný zdroj, sa nepremietajú v schválenom alebo upravenom rozpočte 

organizácie, nakoľko boli premietnuté v úpravách rozpočtu Múzea SNP v  

predchádzajúcich rokoch. 

Spolu všetky  finančné zdroje pre rok 2021  vrátane nedočerpaných zdrojov 

z predchádzajúcich rokov predstavovali sumu 3 605 647 EUR. 

Čerpanie výdavkov spolu zo všetkých zdrojov k 31. 12. 2021 vykázalo Múzeum SNP 

vo výške 3 603 944 EUR. 
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Nevyčerpaný zostatok vo výške 1 703 EUR bude predmetom vyúčtovania 

prostriedkov štátneho rozpočtu za rok 2021.  

 

V tabuľke č. 2 je uvedený prehľad čerpania výdavkov podľa obsahu za všetky štyri 

hlavné činnosti Múzea SNP spolu v členení podľa  jednotlivých zdrojov krytia  k  31. 

12. 2021.   

Schválený rozpočet vo výške 2 853 866 EUR bol upravovaný siedmimi rozpočtovými  

opatreniami na sumu 3 172 010 EUR na prvku 08S 0106 – Múzeá a galérie (funkčnej 

klasifikácie 0820 + 0850). 

V upravenom rozpočte uvedenom v tabuľkách kontraktu (2, 2a-2d)  nie sú 

premietnuté  prostriedky uvoľnené a  upravené prostriedky prioritných projektov 

(80 000 EUR na scenár a grafické a architektonické riešenie novej expozície 

v Oswienčime a medzinárodnú konferenciu „Pripomenutie si 100.  výročie Alexandra 

Dubčeka“ vo výške 3 295 EUR). V upravenom rozpočte nie sú premietnuté ani 

dočerpané výdavky z minulých rokov vykázané na zdroji (131*). 

Spolu  K 31.12.2021 bolo čerpanie vykázané vo výške 3 603 944 EUR, z toho zo 

štátneho rozpočtu (zdroj 111)  z prvku 08S+ 08T+0EK bolo  čerpanie vo výške 

Výdavky na projekt

v členení podľa

ekonomickej klasifikácie schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** * skutočnosť**

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

610 - Mzdy, platy, služobné 1 468 365 1 420 682 1 426 062 1 429 865 1 419 304 1 419 304 38 500 1 378 1 378 11E1+11E2 5 380

         príjmy a OOV spolu:

v tom:

620 - Poistné a príspevok 525 700 507 471 523 398 511 500 507 471 521 518 14 200 0 0 11E1+11E2 1 880

         do poisťovní spolu:

630 - Tovary a služby 11E: 0 0 8 319 11E1+11E2 8 319

630 - Tovary a služby 08S 0106: 847 301 955 451 1 038 360 847 301 988 646 955 451 0 0 81 833 131K 1 076

630 - Tovary a služby  0EK 0103: 67 172 67 172 67 172 67 172 81 833 11E1+11E2

630 - Tovary a služby spolu: 1 137 651 1 113 851 847 301 1 055 818 1 022 623 81 833 81 833 9 395

640 - Bežné transfery spolu: 12 500 12 500 41 240 12 500 12 500 33 240 0 11E1+11E2 8 000

v tom:

600 - Bežné výdavky spolu 2 853 866 3 078 304 3 104 551 2 801 166 2 995 093 2 996 685 52 700 83 211 83 211 24 655

700 - Kapitálové výdavky spolu 0 93 706 499 393 80 000 93 706 93 706 325 687

600 + 700 SPOLU 2 853 866 3 172 010 3 603 944 2 801 166 2 995 093 3 076 685 52 700 176 917 176 917 350 342

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrica Tabuľka č. 2

Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2021          k 31.12. 2021 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov 

Názov činnosti :Sumárna tabuľka za rok 2021

Číslo: príloha č. 2 podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2021

(v eurách)

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z iných zdrojov

Poznámka:  * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2021

                   ** - skutočnosť čerpania za rok 2021 - v celých číslach 
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3 076 685 EUR, z vlastných zdrojov organizácie (zdroj 46) vo výške  176 917 EUR, 

z nedočerpaných prostriedkov z minulých rokov (zdroj 131*) vo výške  350 342 EUR.  

Čerpanie bežných výdavkov k 31. 12. 2021  bolo vo výške 3 104 551 EUR, čerpanie 

kapitálových výdavkov je vo výške  499 393 EUR.  

V čerpaní  výdavkov z minulých rokov (suma 350  342 EUR), boli vykázané aj   

nedočerpané a vrátené,  účelovo vyčlenené prostriedky   prioritných projektov z roku 

2019  vo výške 285 022,80 EUR na položke „711 004“-vratky z kapitálových 

výdavkov. 

Vratky sa týkali  nezrealizovaného multimediálneho, kultúrno-výchovného projektu 

„Moje povstanie“ vo výške 250 000 EUR  a nezrealizovaného obstarania SW 

vrátane dotykových terminálov k výstave  „Armáda v povstaní“ vo výške 35 000 EUR, 

zostatku nevyčerpaných výdavkov na obstaranie zb. predmetov vo výške 22 EUR. 

Multimediálny projekt nebol realizovaný z dôvodu pandémie Covid19 a pozastaveniu 

akýchkoľvek spoločensko-kultúrnych podujatí. 

 

Za sledované obdobie vykázalo Múzeum SNP  výdavky  na činnosti „Výkon 

základných odborných činností“  vo výške 1 949 595   EUR, t. j. 54,10 % 

Názov činnosti : Výnon základných odborných činností za rok 2021- článku II. Predmet kontraktu  

Výdavky na projekt

v členení podľa

ekonomickej klasifikácie schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** * skutočnosť**

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

610 - Mzdy, platy, služobné 748 173 732 716 644 890 709 673 731 338 638 132 38 500 1 378 1 378 11E1+11E2 5 380

         príjmy a OOV spolu:

v tom:

620 - Poistné a príspevok 266 870 260 242 239 063 252 670 260 242 237 183 14 200 0 11E1+11E2 1 880

630 -Tovary a služby 11E 0 8 319 0 0 11E1+11E2 8 319

630 - Tovary a služby 08S 0106: 392 070 573 275 502 845 392 070 491 442 442 378 0 81 833 59 391 131K 1 076

630 - Tovary a služby  0EK 0103: 54 814 54 491 54 814 54 491 0 0 0

630 - Tovary a služby spolu: 392 070 628 089 565 655 546 256 496 869 81 833 59 391 9 395

11E1+11E2

640 - Bežné transfery spolu: 12 500 12 500 20 160 12 500 12 500 12 160 0 0 0 11E1+11E2 8 000

v tom:

600 - Bežné výdavky spolu 1 419 613 1 633 547 1 469 768 1 366 913 1 550 336 1 384 344 52 700 83 211 60 769 16 336

700 - Kapitálové výdavky spolu 0 93 706 479 827 0 80 000 0 93 706 74 140 325 687

600 + 700 SPOLU 1 419 613 1 727 253 1 949 595 1 366 913 1 550 336 1 464 344 52 700 176 917 134 909 342 023

Tabuľka č. 2a

Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2021               k 31.12.2021 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov 

Číslo: príloha č. 3a podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2021

(v eurách)

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrcica

      Z iných zdrojov

Poznámka:  * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2021

                   ** - skutočnosť čerpania za rok 2021 - v celých číslach 

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov
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z celkových vykázaných výdavkov (tabuľka č. 2a). Najvyšší podiel tejto zákazky 

tvoria mzdové výdavky vo výške 644 890 EUR, t. j. 33,07 % z celkových výdavkov 

zákazky, bežná prevádzka vo výške  565 655 EUR, t.j. 29,01 %, kapitálové výdavky 

vrátane vrátených nedočerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške  

479 827 EUR, t. j.  24,61 %.  

Vykázané vyššie  čerpanie 1 949 595 EUR  oproti upravenému rozpočtu  v kontrakte 

na rok 2021 je ovplyvnené skutočnosťou, že dočerpané prostriedky z minulých rokov 

vykázaných vo výške 342 023 ERU na zdroji (131*) sa nepremietajú v schválenom, 

resp. upravenom rozpočte, čo sa v čerpaní javí ako vysoko prekročenie záväzného 

limitu. 

Rovnalo v tabuľke (2, 2a-d) v upravenom rozpočte nie sú premietnuté ani prostriedky 

prioritných projektoch uvoľnených RO č. 1 (15 000EUR) a    RO č. 2 (80 000 EUR). 

V čerpanie výdavkov je uvedené vrátane  prostriedkov z prioritných projektov  

a dočerpaných prostriedkov  z minulých rokov. 

V rámci základných odborných činností  sú vyčíslené  výdavky na činnosti spojené  

so samotným  výkonom  Múzea SNP  a Vzdelávacieho centra. V rámci zákazky sa 

sledujú výdavky  na výstavnú  a propagačnú činnosť, vzdelávacie  a školiace aktivity  

Vzdelávacieho centra,  činnosti samotnej  vnútornej správy a riadenia  organizácie, 

organizáciu celoslovenských osláv Slovenského národného povstania, celoslovenské 

Stretnutie generácií na Kališti, ako symbolu vypálenia všetkých obcí na Slovensku,  

akcie organizované v kooperácii s múzeami Mesta B. Bystrica a Zvolen - „Noc 

múzeí“,  spoločensko-kultúrnych podujatí v spolupráci s Banskobystrickým 

samosprávnym krajom B. Bystrica, Mestom B. Bystrica, OOCR Banská Bystrica 

„Múzejný pas“,  ďalej s usporiadaním medzinárodných  odborných konferencií, 

výstav, výdavky spojené s účasťou  na pietnych tryznách na Slovensku a v zahraničí 

v Čechách a v Poľsku.    

V rámci tejto zákazky boli hradené  všetky prevádzkové náklady spojené so správou  

dvoch hlavných  budov v správe M SNP (prevádzky samotného Múzea SNP  na 

Kapitulskej ulici a  Vzdelávacieho  centra na Tulskej ulici), náklady na prevádzku 

Pamätníka  Nemecká, Národnej kultúrnej pamiatky Kalište,  expozície v Osvienčime,  

výdavky spojené s organizáciou pietnej spomienky v expozícii v Tokajíku a objektu-

chatky  v Krpáčove.  
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 Správa a prevádzka zahŕňa mzdy  a odvody do poisťovní 48  zamestnancov. 

Výdavky na uvedenú činnosť zahŕňajú okrem miezd fyzického stavu zamestnancov 

aj náklady na zamestnancov  prijatých na sezónne práce a skrátený pracovný pomer 

do expozícií-dozor. V rámci uvedenej činnosti sú zahrnutí aj zamestnanci, ktorí  

vykonávajú hlavný výkon základných odborných činností, výkon zamestnancov  

úseku ekonomicko-prevádzkových činností, úseku generálneho riaditeľa, úseku 

marketingu, propagácie a IT, zamestnancov Vzdelávacieho  centra.  

     

 

Zákazka  „Vedecko-výskumná činnosť “ 

 Na vedecko-výskumnú činnosť  boli  vyčlenené účelovo výdavky na funkčnej 

klasifikácii 0850 vo výške 79 443 EUR (tabuľka č. 2b).  

K 31. 12. 2021 boli na zákazke „Vedecko-výskumná činnosť“ vykázané  výdavky  vo 

výške 237 685   EUR, čo predstavuje 6,60  % z celkových výdavkov organizácie.  

Čerpanie mzdových výdavkov na tejto zákazke vykázalo Múzeum SNP   vo výške 

136 885  EUR, t. j.  57,59  % z celových výdavkov zákazky. Objem miezd na zákazke 

Názov činnosti : Vedecko-výskumná činnosť za rok 2021-  článku II. Predmet kontraktu

Výdavky na projekt

v členení podľa

ekonomickej klasifikácie schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** * skutočnosť**

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

610 - Mzdy, platy, služobné 42 192 42 192 136 885 42 192 42 192 136 885 0 0 0 11E1+11E2 0

         príjmy a OOV spolu:

v tom:

620 - Poistné a príspevok 14 750 14 750 47 791 14 750 14 750 47 791 0 0 0 11E1+11E2 0

         do poisťovní spolu:

v tom:

630 - Tovary a služby 08S 0106: 22 501 22 501 40 429 22 501 22 501 38 612 0 0 1 817 131K 0

630 - Tovary a služby  0EK 0103: 0 120 120 0

630 - Tovary a služby spolu: 22 501 22 501 40 549 22 501 22 501 38 732 0 1 817

v tom: 11E1+11E2 0

640 - Bežné transfery spolu: 0 12 460 12 460 0 0 11E1+11E2 0

v tom:

600 - Bežné výdavky spolu 79 443 79 443 237 685 79 443 79 443 235 748 0 0 1 817 0

700 - Kapitálové výdavky spolu 0 0 0 0 0 0

600 + 700 SPOLU 79 443 79 443 237 685 79 443 79 443 235 748 0 0 1 817 0

Tabuľka č. 2b

Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2021                  k 31.12.2021 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov 

Číslo: príloha č. 3b podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2021

(v eurách)

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrcica

      Z iných zdrojov

Poznámka:  * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2021

                   ** - skutočnosť čerpania za rok 2021 - v celých číslach 

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov
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je vykázaný z funkčnej klasifikácie (0850) veda a výskum  a z funkčnej klasifikácie 

(0820).  Limit výdavkov na funkčnej klasifikácii (0850)  je  účelovo vyčlenený  z MK 

SR na vedu a výskum od roku 2015  (v tom čase pre 4 zamestnancov) a je  

v rovnakej výške, odkedy sa nepremietlo zákonné  zvýšenie platových taríf  od 

1.1.2019 a 1.1. 2020  a   zvýšenie základnej stupnice o 5%  od 1.1.2019 (bývalá 

osobitná stupnica),   podľa § 7 ods.6, písm. c) zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

Navyše počas obdobia od 2015 do  2021 sa počet odborných zamestnancov 

historikov, zaoberajúcich sa vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou,   zvýšil  

zo štyroch na siedmich zamestnancov, pričom objem mzdových prostriedkov bol od 

roku 2015 nezmenený vo výške 46 880 EUR. Pre rok 2021 bol aj tento objem 

mzdových výdavkov znížený,  z dôvodu 10 % šetrenia výdavkov verejnej správy, na  

sumu 42 192 EUR. 

Mzdové náklady, ako aj poistné  vykrýva  Múzeum SNP  z objemu financií  zo 

zákazky  „Výkon základných odborných činností“, z funkčnej klasifikácie 0820. 

  Výdavky vykázané na tejto zákazke predstavujú výhradne výdavky súvisiace s 

vedecko-výskumnou činnosťou spojenou s vydávaním zborníkov, publikácií 

a odbornej literatúry.   

Samotnú vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť zabezpečovali personálne od roku 

2015 štyria zamestnanci, od roku 2020 vykonávajú vedecko-výskumnú a publikačnú 

činnosť   7  zamestnanci -  historici.  
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V rámci činnosti „Výkon odborných knižničných a archívnych činností“   

vykázala organizácia k 31.12.2021 výdavky vo  výške 139 536  EUR, t. j. 3,87 % 

k celkovým plánovaným výdavkom vyčlenených na zákazku (tabuľka č. 2c). 

Knižnica,  ako aj archív a dokumentácia obdobia 1939 -1945 spolu 

s administratívnou múzea  je od roku 2016-2017  umiestnená vo Vzdelávacom centre 

Múzea SNP na Tulskej ulici, čím sa  vytvorili vhodné podmienky pre umiestnenie 

centrálneho archívu, knižnice a centrálneho registratúrneho  strediska organizácie,  

ako aj   priestory pre bádateľov  z archívnych materiálov z celého Slovenska.  

Mzdové výdavky boli vyčerpané v rámci knižničnej a archívnej činnosti k 31.12.2021  

vo výške   95 170 EUR EUR, poistné do fondov  vykázalo Múzeum SNP na tejto 

zákazke vo výške 35 711  EUR, výdavky na fungovanie centrálnej knižnice 

a centrálneho  archívu  vo výške  2 221 EUR súvisia hlavne s dopĺňaním knižničného 

fondu a bežných kancelárskych potrieb a materiálov v rámci zákazky. 

Čerpanie kapitálových výdavkov v rámci zákazky „Výkon odborných knižničných 

a archívnych činností“ neboli v roku 2021  vykázané.   Archívnu a knižničnú   činnosť  

realizujú  7  zamestnanci archívu a knižnice 

Názov činnosti :Výkon odborných knižničných a archívnych činností za rok 2021 článku II. Predmet kontraktu

Výdavky na projekt

v členení podľa

ekonomickej klasifikácie schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** * skutočnosť**

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

610 - Mzdy, platy, služobné 93 000 93 000 95 170 93 000 93 000 95 170 11E1+11E2

         príjmy a OOV spolu:

v tom:

620 - Poistné a príspevok 33 480 33 480 35 711 33 480 33 480 35 711 11E1+11E2

         do poisťovní spolu:

v tom:

630 - Tovary a služby 08S 0106: 3 800 3 800 2 221 3 800 3 800 2 007 0 214 131K

630 - Tovary a služby  0EK 0103: 0 0

630 - Tovary a služby spolu: 3 800 2 221 3 800 3 800 2 007 214

v tom: 11E1+11E2

640 - Bežné transfery spolu: 0 0 6 434 6 434 0 0 11E1+11E2

600 - Bežné výdavky spolu 130 280 130 280 139 536 130 280 130 280 139 322 0 214 0

700 - Kapitálové výdavky spolu 0 0 0

600 + 700 SPOLU 130 280 130 280 139 536 130 280 130 280 139 322 0 214 0

Tabuľka č. 2c

Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2021              k 31.12.2021 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov 

Číslo: príloha č. 3c podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2021

(v eurách)

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrcica

      Z iných zdrojov

Poznámka:  * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2021

                   ** - skutočnosť čerpania za rok 2021 - v celých číslach 

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov
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Druhé najvyššie čerpanie  finančných prostriedkov k 31.12.2021 bolo vykázané 

v rámci činností organizácie  na zákazke „Digitálne múzeum“   vo výške 1 277 128  

EUR, t. j. 35,44 %  (tabuľka 2d).  

Na základe prijatého Memoranda o spolupráci medzi MK SR a MO SR, ako aj 

delimitačného protokolu k 30. 11. 2021 bolo 23 zamestnancov k 1. 12. 2021 

presunutých  do  Slovenskej národnej galérie. Z uvedeného dôvodu sú v čerpaní 

výdavkov v rámci zákazky „Digitálne múzeum“ vykázané mzdové výdavky, poistné, 

prevádzkové výdavky, ako aj kapitálové výdavky za obdobie január -november 2021. 

V rámci prevádzkových výdavkov boli do platnosti zmluvy o nájme priestorov 

uhradené výdavky len za prenájom priestorov  a s tým súvisiace energie za mesiac 

december 2021, ktoré budú pomerne  refakturované  Slovenskej národnej galérií.   

Čerpanie   mzdových výdavkov k 31. 12. 2021 zahŕňajú mzdy 36 zamestnancov za 

obdobie 1-11/2021  a mzdy 13  zostávajúcich  konzervátorov a reštaurátorov za 

mesiac december 2021 spolu vo výške 549 117  EUR, rovnako poistné za uvedené 

obdobie a zostávajúcich zamestnancov  vo výške 200 833 EUR, prevádzkových 

Názov činnosti :Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektu Digitálne múzeum na rok 2021 podľa  článku II. Predmet kontraktu

Výdavky na projekt

v členení podľa

ekonomickej klasifikácie schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** schválený* upravený skutočnosť** * skutočnosť**

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

610 - Mzdy, platy, služobné 585 000 552 774 549 117 585 000 552 774 549 117 11E1+11E2 0

         príjmy a OOV spolu:

v tom:

620 - Poistné a príspevok 210 600 198 999 200 833 210 600 198 999 200 833 0 11E1+11E2 0

         do poisťovní spolu:

v tom:

630 - Tovary a služby 08S 0106: 428 930 470 903 492 865 428 930 470 903 472 454 0 20 411 131K

630 - Tovary a služby  0EK 0103: 0 12 358 12 561 0 12 358 12 561

630 - Tovary a služby spolu: 428 930 483 261 505 426 428 930 483 261 485 015

v tom: 11E1+11E2

640 - Bežné transfery spolu: 0 0 2 186 0 0 2 186 0 0 11E1+11E2

v tom:

600 - Bežné výdavky spolu 1 224 530 1 235 034 1 257 562 1 224 530 1 235 034 1 224 590 0 20 411 0

700 - Kapitálové výdavky spolu 0 19 566 0 0 19 566

600 + 700 SPOLU 1 224 530 1 235 034 1 277 128 1 224 530 1 235 034 1 224 590 0 39 977 0

Tabuľka č.   2d

Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2021              k 31.12.2021      - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov 

Číslo: príloha č. 3d podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2021

(v eurách)

VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE

Názov organizácie: Múzeum SNP Banská Bystrcica

      Z iných zdrojov

Poznámka:  * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2021

                   ** - skutočnosť čerpania za rok 2021 - v celých číslach 

celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov
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výdavkov  v rámci kategórie „630“ - tovary a služby vo výške 505 426 EUR, bežných 

transferov (PN, OČR)  2 186 EUR. 

Najvyšší podiel výdavkov v rámci zákazky Digitálne múzeum boli  výdavky na údržbu 

digitalizačných liniek vo výške 323 780  EUR za pravidelnú údržbu a servis 

digitalizačných liniek. Ďalšou vysokou položkou z prevádzky Digitalizačného centra 

tvorili výdavky na nájomné 64 503  EUR a energie vo výške 34 772  EUR.  

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2021 boli zvýšené Múzeum SNP finančné 

prostriedky vo výške 477 550 EUR, ktoré boli  alokované na Ministerstve kultúry SR 

(celkom vo výške 515 650 EUR počas roka) až do ich uvoľnenia  rozpočtovým 

opatrením dňa  28.  septembra 2021. Z týchto finančných prostriedkov bol upravený - 

zvýšený rozpočet na zákazke „Digitálne múzeum“  o sumu 322 736 EUR.   

Z alokovaných finančných prostriedkov na rok 2021 pre Múzeum SNP neboli  do 30. 

11. 2021 uvoľnené kapitálové výdavky vo výške 38 100 EUR na plánovaný upgrade 

Witikonu a sa stali predmetom delimitácie financií na Slovenskú národnú galériu.   

V  rámci delimitácie 23  zamestnancov  do Slovenskej národnej galérie  od 1.  

decembra 2021 boli Múzeu SNP rozpočtovým opatrením č. 4/2021 znížené finančné 

zdroje v celkovej výške  312 232 EUR, z toho v rámci prvku 08S   264 330 EUR 

a v rámci prvku 0EK   47 902 EUR. Z uvedenej čiastky predstavovali mzdové 

výdavky zníženie o 32 226 EUR, poistné 11 601 EUR za mesiac december 2021  

a nevyčerpané zdroje kategórie „630“ tovary a služby  prvku 08S vo výške  220 503 

EUR, „630“ tovary a služby  prvku 0EK  47 902  EUR.  

Digitalizáciu, konzervátorské a reštaurátorské činnosti realizovalo v rámci 

udržateľnosti projektu „Digitálne múzeum“, ktorá trvala do novembra 2021 

zabezpečovalo  36 zamestnancov. Od 1. decembra 2021  po delimitácii 

zamestnancov do SNG,  zabezpečovalo činnosť konzervovanie a reštaurovanie 

zbierkových predmetov  v rámci zákazky  spolu  13 konzervátorov a reštaurátorov. 

 

 



 48 

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

                                                                                                                                                         

4.1. PREHĽAD ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ  

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

1809/2021-421/931 zo dňa 20.01.2021 pre Múzeum SNP na rok 2021 stanovené 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na prvku 08S 0106 – Múzeá a galérie.      

 Bežné výdavky spolu  vo výške :                                                  2 801 166  EUR 

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

                                                                                                           1 429 865 EUR 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-1804/2021-421/6679  zo dňa 15. marca 2021 

boli RO č.1  zvýšené bežné výdavky štátneho rozpočtu v  rámci prioritných projektov, 

prvku 08T 0103 -Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  na : 

„Pripomenutie 100.  výročia narodenia Alexandra Dubčeka“ -medzinárodná 

konferencia     

                                                                                                            (+) 15 000  EUR  

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-2686/2021-421/13488  zo dňa 1. júna  2021 

boli RO č. 2  zvýšené kapitálové  výdavky štátneho rozpočtu v rámci  prioritných  

projektov,  v rámci prvku :      08T 010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR, 

zdroja 111. 

 RI : 44 053  M SNP – Obstaranie scenára a grafické a architektonické riešenie 

novej expozície v Osvienčime                                                       (+) 80 000 EUR 

 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-1804/2021-421/20252   zo dňa 28. septembra 

2021  boli RO č. 3  zvýšené bežné  výdavky štátneho rozpočtu na servis a údržbu 

digitalizačnej technológie spolu vo výške 477 550 EUR z toho rámci prvku :                                                                                                                                  

08S 0106 – Múzeá a galérie, zdroja 111                                        (+) 362 476 EUR   

0EK 0I03 – Podporná infraštruktúra, zdroja 111                             (+) 115 074 EUR 
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Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-1804/2021-421/27607  zo dňa 7.decembra 

2021 boli RO č. 4  znížené bežné  výdavky štátneho rozpočtu  v rámci delimitácie 

zamestnancov do SNG  spolu vo výške  312 232 EUR  z toho v rámci  prvku : 

08S 0106 – Múzeá a galérie, zdroja 111                                              (-) 264 330 EUR   

0EK 0I03 – Podporná infraštruktúra, zdroja 111                                    (-)   47 902 

EUR 

 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-1804/2021-421/28673  zo dňa 17.decembra 

2021 boli RO  č. 5  zvýšené bežné  výdavky štátneho rozpočtu na  v rámci  na 

odmeny 350 EUR na zamestnanca a alikvotné poistné  v zmysle Dodatku č. 1  

Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na prvku: 

08S 0106 – Múzeá a galérie                                                                   (+) 29 237 

EUR 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-1804/2021-421/29429  zo dňa 27.decembra 

2021 boli RO  č. 6  znížené bežné  výdavky štátneho rozpočtu na  v rámci  prvku 08T 

0103-Podpora kultúrnych aktivít RO a PO vo výške nedočerpaných prostriedkov na 

medzinárodnú konferenciu  „100. výročie narodenia A. Dubčeka“        (-) 11 705,02 

EUR 

Listom Ministerstva kultúry SR č. MK-1804/2021-421/30120  zo dňa 30.decembra 

2021 boli RO  č. 7  znížené bežné  výdavky štátneho rozpočtu  v rámci v rámci 

delimitácie  na prevádzku Auschwitz na Slovenské národné múzeum  na  prvku:  

08S 0106 - Múzeá a galérie                                                                          (-) 628 

EUR                              

Prehľad rozpočtových opatrení podľa jednotlivých prvkov k 31.12. 2021 
 
RO č. 1  kapitálové výdavky       (+)         15 000   EUR       -  08T 0103        zdroj 111 
RO č. 2  kapitálové výdavky       (+)         80 000   EUR       -  08T 010E        zdroj 111 
RO č. 3  bežné výdavky              (+)       362 476  EUR        - 08S 0106         zdroj 111 
RO č. 3  bežné výdavky              (+)       115 074  EUR        - 0EK 0I03          zdroj 111 
RO č. 4  bežné výdavky              (-)         264 330 EUR        - 08S 0106          zdroj 
111 
RO č. 4  bežné výdavky              (-)           47 902 EUR        - 0EK 0I03          zdroj 111 
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RO č. 5  bežné výdavky              (+)          29 237 EUR        - 08S 0106          zdroj 
111 
RO č. 6  bežné výdavky              (-)           11 705 EUR        - 08T 0103          zdroj 
111 
RO č. 7  bežné výdavky              (-)                628 EUR        - 08S 0106          zdroj 
111  
 

Schválený rozpočet na rok 2021 vo výške 2 853 866   EUR,  z toho  zo zdroja 

štátneho rozpočtu  (2 801 166 EUR) a vlastných príjmov (52 700 EUR)  bol upravený 

k 31.12.2021 z Ministerstva kultúry SR siedmimi rozpočtovými opatreniami na sumu  

3 255 305  EUR, toho bežné výdavky vo výške 3 081 599   EUR, kapitálové výdavky 

vo výške 173 706 EUR.  

 Prehľad schváleného, upraveného  rozpočtu podľa jednotlivých kategórií, čerpania  

zo všetkých zdrojov (111,46,131,11E),  funkčnej klasifikácie 0820 a 0850,  prvkov 

08S 0106,  0EK 0I03, 08T 0103, 08T 010E, v porovnaní s rokom 2020  je uvedený 

v tabuľke č. 3.  

 

4.2. PREHĽAD PLNENIA PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV 
K 31.12.2021 ZO VŠETKÝCH ZDROJOV V POROVNANÍ S ROKOM 2020 

 

Pre rok  2021 bol  schválený bežný transfer  vo výške 2 853 866 EUR, z toho:  

príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností v kategórii „310“,  zdroj (111) vo 

výške  2 801 166   EUR. Plán tvorby vlastných  príjmov  v kategórii „210“  a  „220“  

bol pre rok 2021 už niekoľko rokov plánovaný v rovnakej výške  52 700 EUR (tabuľka 

č.3). 

Plánovaná výška tvorby vlastných zdrojov na rok 2021  nebola zvýšená voči reálnej 

tvorbe vlastných príjmov predchádzajúcich rokov kvôli pandémii Covid 19. Zo strany 

organizácie bolo obtiažne plánovať vývoj príjmov organizácie, nakoľko nebolo možné 

predpokladať vývoj  pandémie s následným dopadom na uzavretie múzea 

a zablokovanie príjmov z aktivít a vstupného. 

 Nájomca bašty sa  kvôli uzatváraniu priestorov dostával do finančných problémov 

a plnil svoje povinnosti len vďaka dotáciám z Ministerstva hospodárstva SR do výšky 
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50 % mesačného nájomného, o ktorú dotáciu na nájomné  Múzeum SNP požiadalo  

ako prenajímateľ. 

 Nájomca parkoviska plnil  svoje finančné povinnosti len vďaka splátkovým 

kalendárom. V dôsledku uzatvoreniu priestorov poklesli príjmy aj z predaja služieb - 

z premietania a fungovaniu Filmového klubu, krátkodobých  výstav,  

z krátkodobých  prenájmov kinosály, vzdelávacích priestorov a zasadačky, ako aj 

z realizácie spoplatnených  vzdelávacích programov.  

Na jednej strane organizácia zaznamenala šetrenie v  oblasti spotreby PHM, 

cestovných nákladov, služieb a spotrebe energií  ale na strane druhej zaznamenala 

aj pokles príjmov.  

Tuzemské bežné transfery a granty  v kategórii „310“ poukázané rozpisom 

schváleného rozpočtu a premietnutou úpravou rozpočtových opatrení  k 31.12.2021 

z Ministerstva kultúry SR  na činnosť vykázalo Múzeum  SNP na podpoložke „312 

001“  tuzemské bežné granty a transfery  zo štátneho rozpočtu  vo výške 2 998 388 

EUR. 

Tuzemské kapitálové transfery a granty  v  kategórii „320“ poukázané rozpočtovými 

opatreniami  vykázalo Múzeum SNP  na podpoložke „322 001“  tuzemské kapitálové  

granty a transfery vo výške 80 000 EUR. 

 V  rámci schválenej  „Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19“  bola z Ministerstva hospodárstva SR 

odsúhlasená  žiadosť  o dotáciu na nájomné Múzea SNP, ako prenajímateľa,  za 

prenajímané priestory Mäsiarskej bašty v areáli Múzea SNP za nájomcu  a bol 

poskytnutý bežný transfer vo výške 6 733,65 EUR,  kategória „310“- tuzemské bežné 

granty a transfery, ktoré Múzeum SNP vykázalo na  zdroji „46“  za obdobie od 01. 01. 

2021 – 30. 4. 2021 z Ministerstva hospodárstva SR na  úhradu nájomného za 

nájomcu Sv & Sm, s.r.o. B. Bystrica za prenájom  Mäsiarskej bašty na reštauračné 

účely.  

Plnenie príjmov z poistného k 31.12.2021 v kategórii „290“ – Iné nedaňové príjmy 

boli vo výške 1 188 EUR.  Plnenie vlastných príjmov k 31.12.2021 bolo  v kategórii 

„200“  vo výške 187 663 EUR,    t. j. index rastu  3,56 %,   k plánovaným  príjmom  

(52 700  EUR) na kategórií „200“ na zdroji 46. 
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Plnenie vlastných príjmov  na zdroji „46“  bolo vo výške 187 663 EUR, oproti roku 

2020 (121 003 EUR)  je vyššie o 66 660 EUR, t.j. index rastu 1,55 % 

Príjmy celkom k 31.12.2021  vrátane príjmov bežného a kapitálového transfera  

uvoľneného  na činnosť   Múzea SNP  z Ministerstva kultúry SR, dotácie na nájomné 

z  Ministerstva hospodárstva SR a  plnenia  vlastných príjmov  vykázalo Múzeum 

SNP  vo výške 3 273 385    EUR,  čo je oproti roku 2020  nižšie o 1 256 064 EUR.  

Pokles celkových príjmov ovplyvnilo nižšie uvoľnenie  bežného a  kapitálového 

transferu na činnosť Múzea SNP, ako aj s delimitácia zamestnancov do Slovenskej 

národnej galérie a zníženia bežného transferu.   
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(v EUR) Tabuľka č.3

Kategória 
Skutočnosť 

k 31.12.2020

Schválený 

rozpočet na rok 

2021

Upravený 

rozpočet              

k 31.12.2021

Skutočnosť          

k 31.12.2021

% čerpania 

výdavkov  / 

plnenia príjmov 

(4:3)

Index 2021 / 

2020x100  (4:1)

a 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Príjmy celkom:         

z toho: 4 529 449 2 853 866 3 131 088 3 273 385 104,54% 72,27

200                                     

Nedaňové 

príjmy                            

z toho:  121 003 52 700 52 700 187 663 356,10% 155,09

210                            

Príjmy  z 

podnikania  a 

vlastníctva 

majetku 31 739 26 200 26200 28 927 110,41% 91,14

220                                       

Administratívne 

a iné poplatky 

a platby 88 832 26 500 26500 157 548 594,52% 177,35

230                                      

Kapitálové 

príjmy 0 0 0 0 0,00% 0,00

290                                      

Iné  príjmy  432 0 0 1 188 0,00% 0,00

300                              

Granty a 

transfery:          

z toho: 
4 408 446 2 801 166 3 078 388 3 085 722 100,24% 70,00

310                                    

tuzemské 

bežné transfery 

(zdroj 111 )
3 479 246 2 801 166 2 998 388 2 998 388 100,00% 86,18

320                                

tuzemské 

kapitálové 

transfery    

(zdroj 111)
267 200 0 80 000 80 000 100,00% 29,94

320                         

tuzemské 

kapitálové 

transfery a 

granty            

(zdroj 131 J ) 560 000 0 0 0 0,00% 0,00

310                                

tuzemské 

bežné granty ( 

zdroj 11E1 + 

11E2) 99 000 0 0 0 0,00% 0,00

310                               

bežné granty a 

transfery (zdroj 

46) 3 000 0 0 7 334 0,00% 244,46

600 bežné 

výdavky           

z toho: 3 660 797 2 853 866 3 081 599 3 104 551 0,00% 84,81

610 mzdové 

výdavky 1 428 778 1 468 365 1 420 682 1 426 062 100,38% 99,81

620 poistné a 

príspevok do 

poisťovní 528 821 525 700 521 519 523 398 100,36% 98,97

630 tovary a 

služby         z 

toho: 1 685 529 847 301 1 104 456 1 113 851 100,85% 66,08

631 cestovné 

náhrady 13 209 7 000 2 265 2 265 100,00% 17,15

632 energie, 

voda,komuniká

cie 226 702 275 329 213 589 214 666 100,50% 94,69

633 materiál 85 093 34 140 128 795 131 705 102,26% 154,78

634 dopravné 20 359 35 620 21 114 21 114 100,00% 103,71

635 rutinná 

údržba 974 974 105 000 381 472 381 472 100,00% 39,13

636 nájomné 

za nájom 70 652 73 572 74 830 74 830 100,00% 105,91

637 služby 294 540 316 640 282 389 287 799 101,92% 97,71

640  bežné 

transfery 17 669 12 500 34 942 41 240 118,02% 233,40

700 kapitálové 

výdavky 511 286 0 173 706 499 393 287,49% 97,67

Bežné a 

kapitálové 

výdavky spolu: 4 172 083 2 853 866 3 255 305 3 603 944 110,71% 86,38
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 Schválené bežné výdavky kategórie „600“ pre rok 2021 boli pre Múzeum SNP vo 

výške 2 853 866 EUR (tabuľka č.3). 

 Bežné výdavky kategórie „600“  boli  k 31. 12. 2021  upravené na sumu 

3 081 599 EUR, t.j. zvýšené  oproti schválenému rozpočtu o 227 733 EUR.   

Výdavky spolu kategórie  „600“ a „700“ boli v priebehu roka  upravené siedmimi 

rozpočtovými opatreniami zvýšené  o sumu 193 927  EUR  na prvku ( 08S a 0EK)   

a zvýšené na prvku 08T  o sumu 83 295 EUR na prioritné projekty na nasledovný 

účel: 

 „Pripomenutie 100.  výročia narodenia Alexandra Dubčeka“ – medzinárodná 

konferencia   zvýšené o 15 000 EUR bežné výdavky kategórie „630“, 

 Obstaranie scenára a grafické a architektonické riešenie novej expozície 

v Osvienčime zvýšené o 80 000 EUR kapitálové výdavky kategórie „700“. 

 

Kapitálové výdavky  rozpisom rozpočtu neboli schválené. Po premietnutí 

rozpočtových  opatrení počas roka 2021 boli kapitálové výdavky upravené-zvýšené  

na sumu  173 706 EUR.     

Čerpanie bežných výdavkov kategórie „600“ Múzeum SNP vykázalo vo výške  

3 104 551 EUR, index oproti roku 2020 je 0,84%. V absolútnych číslach je pokles 

čerpania bežných výdavkov oproti roku 2020 o 556 246 EUR. V čerpaní bežných 

výdavkov bolo premietnuté aj čerpanie z prostriedkov Európskeho hospodárskeho 

mechanizmu (EHM) na úhradu miezd, poistného v rámci  vo výške 23 580 EUR 

projektu „Otvorený depozitár“   

 Čerpanie kapitálových výdavkov kategórie „700“ bolo k 31.12.2021  vo výške     

499 393  EUR, index oproti roku 2020 je 0,97 %. V absolútnych číslach je pokles 

čerpania kapitálových výdavkov oproti roku 2020 o 11 893 EUR.   

V čerpaní kapitálových výdavkov bolo premietnuté aj vrátenie nedočerpaných 

kapitálových výdavkov z roku 2019 vo výške 285 022 EUR  vykázané na položke 

„719 004“ - vratky. 

  

 Mzdové výdavky (610)  boli pre rok 2021 schválené  zo štátneho rozpočtu (zdroj 

111) vo výške 1 468 365  EUR vrátane  plánovaných vlastných príjmov  (zdroj 46)  vo 

výške  38 500 EUR.  
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Bez plánovaných vlastných príjmov bol rozpočet mzdových výdavkov zo štátneho 

rozpočtu na oboch funkčných klasifikáciách (0820+0850)   vo výške 1 429 865  EUR.  

Schválený  rozpočet mzdových výdavkov bol v porovnaní so schváleným rozpočtom  

predchádzajúceho roka 2020  nižší  o 158 874 EUR z dôvodu 10 % šetrenia zdrojov 

verejnej správy na každej ekonomickej kategórií oproti schválenému rozpočtu 

predchádzajúceho roka 2020. 

 Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňal   mzdové  výdavky  pre 36 zamestnancov 

v rámci udržateľnosti projektu „Digitálne múzeum“ a mzdy  7 zamestnancov 

historikov vyčlenených na samostatnej funkčnej klasifikácii 0850 – „Veda-výskum“.  

Počet zamestnancov, ktorí sa venujú výskumu a publikácii odbornej literatúry  sa od 

roku 2015  zvýšil  zo štyroch na siedmich historikov. Z uvedeného dôvodu účelovo 

vyčlenené mzdy na vedu-výskum v rámci funkčnej klasifikácie (0850) nepostačujú, čo 

je zrejmé aj v čerpaní výdavkov uvedené v tabuľke č. 2b a rozdiel miezd  vykrýva 

organizácia zo zákazky „Výkon základných odborných činností“. 

Rozpočtovým opatrením č. 5  bol zvýšený záväzný limit mzdových výdavkov 

o 21 665 EUR na vyplatenie odmien  na rok 2021  na úrovni 350 EUR na 

zamestnanca  pre zamestnancov, ktorí postupujú pri odmeňovaní podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov  pri výkone práce vo 

verejnom záujme  v súlade s Dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 

Po premietnutí zvýšenia  výdavkov bol záväzný limit mzdových výdavkov vo výške 

1 451 530 EUR. 

Mzdové prostriedky boli z dôvodu delimitácie digitalizátorov a konzervátorov 23 

zamestnancov  znížené o sumu 32 226 EUR, t.j. o alikvotnú sumu mzdy za mesiac 

december 2021 pre Slovenskú národnú galériu. 

Upravený limit mzdových výdavkov  k 31. 12. 2021  bol vo výške 1 420 682 EUR 

oboch funkčných klasifikácií  (0820 +0850)  vrátane vlastných zdrojov (46) vo výške  

1 378 EUR.  

Čerpanie mzdových výdavkov k 31.12.2021 vykázalo Múzeum SNP spolu zo 

všetkých zdrojov vo výške  1 426 062 EUR, z toho: 1 419 304  EUR zo štátneho 
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rozpočtu, t.j. 100 % k upravenému rozpočtu,  5 380 EUR zo zdroja Európskeho 

hospodárskeho mechanizmu,  1 378 EUR z vlastných zdrojov.  

Vyššie čerpanie oproti záväznému limitu mzdových výdavkov vo výške 5 380 EUR  

bolo vykázané z čerpania výdavkov  zo zdroja (11E*) pre zamestnancov,  ktorí 

zabezpečujú realizáciu projektu „Otvorený depozitár“  financovaného z Európskeho 

hospodárskeho mechanizmu. 

Čerpanie na zdroji 11E* sa nepremieta v schválenom resp. upravenom rozpočte.  

Čerpanie mzdových výdavkov oproti roku 2020 pokleslo v absolútnych číslach 

o 2 716  EUR.  

 Poistné a príspevok do poisťovní (620)  bolo pre rok 2021  schválené  vo výške 525 

700   EUR, vrátane plánovaných vlastných príjmov vo výške 14 200 EUR. 

Oproti minulému roku  2020 bol schválený rozpočet na poistné a odvody do poisťovní 

na kategórii „620“  nižší o 75 378  EUR.  Zníženie poistného je rovnako ako 

u mzdových výdavkov ovplyvnené 10 % šetrením zdrojov  verejnej správy oproti 

schválenému rozpočtu roku 2020. 

Rozpočtovými opatreniami bola kategória „620“ poistné zvýšená o sumu 7 512 EUR 

o alikvotnú sumu poistného voči   pridelenému objemu prostriedkov na odmeny 

v súlade s Dodatkom ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 

Z dôvodu delimitácie 23 zamestnancov bolo znížené poistné pre 23 delimitovaných 

zamestnancov na odvod poistného za mesiac december 2021  o sumu 11 601 EUR.  

Kategória „620“ poistné  a príspevok do poisťovní bola po vykonaných rozpočtových 

opatreniach vo výške 521 519 EUR. 

Čerpanie poistného k 31. 12. 2021  bolo spolu vo výške 523 398 EUR, z toho zo 

štátneho rozpočtu  zdroj (111 ) vo výške  521 519 EUR, t. j. 100 %   k upravenému 

rozpočtu.  

Vyššie čerpanie na poistné oproti upravenému rozpočtu  výdavkov  na poistné  vo 

výške 1 879  EUR  bolo vykázané   zo zdroja (11E*) pre zamestnancov,  ktorí 

zabezpečujú realizáciu projektu „Otvorený depozitár“  financovaného z Európskeho 

hospodárskeho mechanizmu. 
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Čerpanie na zdroji 11E* sa nepremieta v schválenom resp. upravenom rozpočte. 

 

Schválený rozpočet výdavkov na kategórii „630“  tovary a služby  bol pre rok 2021 vo 

výške 847 301 EUR, čo bolo oproti roku 2020 nižšie o 639 933 EUR. 

Tento pokles schváleného rozpočtu bol v dôsledku  10 % zníženia rozpočtu  na 

ekonomickej kategórii oproti roku 2020 z dôvodu šetrenia verejných výdavkov 

a alokovanou sumou vo výške 515 650 EUR na Ministerstve kultúry SR. Tieto 

alokované zdroje na podpornú infraštruktúru  boli  RO č. 3   uvoľnené dňa 28.  

septembra 2021  vo výške  477 550 EUR, z toho na prvok 08S vo výške  362 476 

EUR a 115  074 EUR na prvok 0EK. 

Rozpočtovým opatrením č. 4  boli  z dôvodu delimitácie znížené výdavky na kategórii 

„630“ o celkovú sumu 268 405 EUR, z toho z prvku 08S: 220 503 EUR a z prvku 0EK 

: 47 902 EUR a presunuté do SNG. 

Rozpočtovým opatrením č. 6  boli znížené výdavky kategórie  „630“  znížené o sumu 

nedočerpaných prostriedkov  vo výške 11 705 EUR uvoľnených  na medzinárodnú 

konferenciu „ pripomenutia 100 výročia narodenia Alexandra  Dubčeka“. 

Rozpočtovým opatrením č. 7  boli znížené výdavky o sumu  628 EUR z dôvodu 

delimitácie expozície v Auschwitzi do správy Slovenského národného múzea, Múzea 

v Seredi.    

Na základe darovacej zmluvy s Banskobystrickým samosprávnym krajom získalo 

Múzeum SNP  30 000 EUR na opravu tanku Lt, z toho  bežné výdavky vo výške 

16 533 EUR na obstaranie náradia, konzervátorských materiálov, kapitálové výdavky 

vo výške 13 467,01 EUR na nákup vysokozdvižného vozíka a sústruhu 

s príslušenstvom na opravu tanku LT-38.   

Kategória „630“ po premietnutí všetkých rozpočtových opatrení bola upravená na 

sumu 1 104 456 EUR.  

Čerpanie výdavkov kategórie „630“ bolo k 31.12.2021  vo výške 1 113 851 EUR, t.j. 

index 0,66 % oproti roku 2020. Pokles čerpania výdavkov v roku 2021 oproti 

minulému roku 2020 je o 571 676 EUR.  
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Čerpanie  výdavkov k 31. 12. 2021  v porovnaní s rokom 2020 podľa rozpočtových 

položiek zo všetkých zdrojov krytia (111, 131K, 46, 11E* )   a   prvkov (08S,08T, 

0EK)  

 

 

Najväčší podiel poklesu výdavkov bol zaznamenaný na položke „631“ cestovné a 

„635“ opravy a údržba (uvedené v tabuľke č. 4). 

 Múzeum SNP zaznamenalo  aj na položke „632“ – energie, a „637“- služby.  

 

  Pokles čerpania výdavkov oproti roku 2020  na položke „635“ opravy a údržba  

bol ovplyvnený predovšetkým poklesom výdavkov za servis digitalizačných 

technológií v dôsledku  ukončenia zmluvného vzťahu s VTGroup  k 30. 6. 2020, 

napriek  tomu, že platnosť zmluvy končila   až 30. novembra 2020.  

V januári 2021 bola uhradená posledná splátka z faktúry z roku 2020 za servis 

digitalizačných zariadení, nakoľko  Múzeum SNP muselo uhrádzať od roku 2019  

najväčšie zmluvné záväzky postupne na základe splátok, z dôvodu prehratého 

súdneho sporu v roku 2019 trvajúceho 13 rokov (od roku 2006). Postupné splácanie 

finančne najvyšších  zmluvných záväzkov  voči firme VTGroup    Múzeum  SNP 

splatilo v januári 2021.  

Tabuľka č.4

Kategória 
Skutočnosť          

k 31.12.2020

Nárast (+)  /    

pokles (-) 

oproti  roku 

2020

Skutočnosť              

k  31.12. 2021

% čerpania    

oproti 

minulému 

roku  

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

"631"    - cestovné   13 209 (-) 10 944 2 265 17,15

"632"     - energie 226 702 (-) 12 037 214 666 94,69

"633"     - tovary a služby 85 093 (+) 46 612 131 705 154,78

"634 "    - dopravné 20 359 (+)  755 21 114 103,71

"635"     - opravy a údržba 974 974 (-) 593 502 381 472 39,13

"636"     -  prenájom 70 652 (+) 4 178 74 830 105,91

"637"     -  služby 294 540 (-) 6 741 287 799 97,71

"630" - tovary a služby 1 685 529 (-) 1 571 678 1 113 851 66,08
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Múzeum SNP vysúťažilo  v apríli 2021  dvoch  dodávateľov na  servis a pravidelnú 

údržbu scenerov Cruise a Witikon s nižšími ročnými nákladmi (ročná úspora na 

položke „635“) v roku 2021 tak predstavovala výšku 614 245 EUR len na samotnej 

údržbe digitálnej  technológie). 

Ďalším dôvodom  úspory výdavkov v roku 2021 na kategórii „630“ bol pokles 

výdavkov  na cestovné výdavky o 10 944 EUR,  úspora energií vo výške 12 037 

EUR, úspora výdavkov na  služby o 6 741 EUR kvôli pandémii a uzatvoreniu 

prevádzky expozícií, zredukovanie počtu tuzemských a  zahraničných služobných 

ciest, zredukovanie využívania služobných automobilov a pozastaveniu akýchkoľvek 

aktivít Múzea SNP počas pandémie.  

Pokles výdavkov  v dôsledku obmedzení počas pretrvávajúcej pandémie, ovplyvnili   

uzatvorenie expozícií, v dôsledku čoho bol zaznamenaný pokles tak príjmov, ako aj 

výdavkov na prevádzku ( hlavne u energii).   

Výdavky kategórie „630“ predstavovali prevažne výdavky na úhradu energií, 

poštovného, vodného-stočného, telefónnych poplatkov, za nájom a energie  

priestorov pre Digitalizačné centrum, stravného pre zamestnancov, tvorbu sociálneho 

fondu, nákup dezinfekčných prostriedkov a materiálov na dezinfekciu a čistenie 

priestorov z dôvodu pandémie, opravy služobných automobilov, kosenie NKP Kalište, 

honoráre, preklady a príspevky na vydanie odbornej literatúry, štvrťročné povinné 

revízie výťahov, EZS, EPS, hasiacich prístrojov, výdavky za  ochranu objektov  

prihlásených na pult centrálnej ochrany u polície, opravy osvetlenia v areáli Múzea 

SNP, oprava serverov a páskovej knižnice v Digitalizačnom centre, nákup materiálu 

pre konzervátorov, reštaurátorov a digitalizátorov, nákup kancelárskeho papiera 

a tonerov pre administratívu,   nákup interiérového vybavenia vo Vzdelávacom centre  

sekretariátu, nákup regálov do knižnice a do kancelárií pre historikov,  maľovanie 

priestorov vo Vzdelávacom centre, výmenu kobercov vo Vzdelávacom centre na 

sekretariáte a v kancelárii generálneho riaditeľa, nákup notebookov, 

špecializovaných PC  na postprocesing pre potreby digitralizácie, nákup a výmena 

tlačiarní pre zamestnancov DC,  M SNP a Vzdelávacieho centra, úhrada výdavok za 

výkon prelitrovania služobných automobilov, úhrada rekreačných poukazov pre 

zamestnancov, úhradu dane z nehnuteľnosti, poplatky za vedenie bankových účtov, 

organizovanie celoslovenských osláv Výročia Slovenského národného povstania, 
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celoslovenského Stretnutia generácií v NKP Kalište ako symbol a pripomenutie si 

vypálenia všetkých obcí na Slovensku.    

Porovnanie čerpania  výdavkov podľa jednotlivých položiek v kategórii „630“ za 

Múzeum SNP a Digitalizačné centrum je uvedené v tabuľke č. 4a. 

                                                                                                                Tabuľka č.4a 

 

 

Bežné výdavky kategórie „630“ Múzea SNP vrátane všetkých jeho stredísk 

Vzdelávacieho centra, NKP Kalište, Pamätníka Nemecká, Tokajíka, Oswienčimu 

vrátane výdavkov na chod organizácie boli k 31. 12. 2021  vo výške 608 424 EUR, 

predstavovali 54.62 % z celkových výdavkov kategórie. 

Bežné výdavky kategórie „630“ Digitalizačného centra boli k 31. 12. 2021  vo výške 

505 427 EUR, predstavovali  45, 38 % z celkových výdavkov kategórie. 

Bežné transfery kategória „640“ bola  pre rok 2021 schválená vo výške 12 500 EUR. 

V priebehu roka 2021 bola kategória zvýšená na sumu 34 942 EUR. Čerpanie 

k 31.12.2021 vykázalo Múzeum SNP vo výške 41 240 EUR, index rastu 2,33 %.  

Vysoké čerpanie oproti roku 2020 bolo ovplyvnené vyplatením odchodného  vo výške 

25 243 EUR trom zamestnancom po ukončení pracovnej zmluvy   a vyplatením OČR  

a PN vo výške 4 120 EUR  ktoré je vyššie z dôvodu pandemických PN.   

Kategória 
Čerpanie  M SNP 

k 31. 12. 2021 

Čerpanie DC          

k 31. 12. 2021 

Čerpanie                    

spolu                         

k  31.12. 2021

% čerpania    

M SNP na 

celkových 

výdavkoch  

% čerpania    

DC na 

celkových 

výdavkoch  

1. 2. 3. 4. 5.(2/4*100) 6.(3/4*100)

"631"    - cestovné   1 970 295 2 265 86,98 13,02

"632"     - energie 179 894 34 772 214 666 83,80 16,20

"633"     - tovary a služby 116 550 15 155 131 705 88,49 11,51

"634 "    - dopravné 10 076 11 038 21 114 47,72 52,28

"635"     - opravy a údržba 47 440 334 032 381 472 12,44 87,56

"636"     -  prenájom 9 312 65 518 74 830 12,44 87,56

"637"     -  služby 243 182 44 617 287 799 84,50 15,50

"630" - tovary a služby 608 424 505 427 1 113 851 54,62 45,38
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Čerpanie  výdavkov kategórie „640“  zahŕňa  8 000 EUR čiastka zaslaný grant 

nórskemu partnerovi v súlade s Projektovou zmluvou uzatvorenou medzi 

Ministerstvom investícií, regionálneho  rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ 

MIRRI“) a Múzeom SNP dňa 30. septembra 2020. Zmluva sa týka poskytnutia grantu 

na vybudovanie „Otvoreného depozitára“ v budove Múzea SNP.      

Dočerpanie  prostriedkov v roku 2021  z minulých rokov 
                                    zdroj  131 J, 131K   program 08S  + 08T   
 
 

 

 

V roku 2021 Múzeum SNP dočerpalo bežné výdavky  z roku 2020 vo výške 1 076 

EUR (zdroj 131K) . 

(v EUR ) Tabuľka č.5

Kategória 

Schválený 

rozpočet 

rok 2021

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2021

Čerpanie 

vrátane 

vrátených na 

MK SR  k 

31.12.2021 

Z toho   vrátené        

na MK SR                

RP:  719 014

Zdroj Prvok

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

610  -mzdové 

výdavky 0 0 0 0 131K 08S 0106

620 - poistné a 

príspevok do 

poisťovní 0 0 0 0 131K 08S 0106

630- tovary a služby 

0820 0 0 1 076 0 131K 08S 0106

630- tovary a služby 

0820   prioritný 

projekt 0 0 0 0 131K 08T 0103

630- tovary a služby 

0850 0 0 0 0 131K 08S 0106

630 spolu:
0 0 1 076 0 131K 08S+08T

640- bežné transfery
0 0 0 0 131K 08S 0106

600 bežné výdavky 

0 0 1 076 0 131K 08S+08T

700- kapitálové 

výdavky spolu 0 0 315 000 285 000 131J 08T 0103

700- kapitálové 

výdavky spolu 0 0 10 687 22 131J 08T 0106

700- kapitálové 

výdavky spolu 0 0 325 687 285 022 131J   Σ 08T 

600 + 700 Výdavky 

spolu 0 0 326 763 285 022 131 08S+08T
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V roku 2021 boli dočerpané kapitálové výdavky  z roku 2019  vo výške 40 665 EUR   

vykázané na (zdroji 131J).  

Z kapitálových výdavkov z prioritných projektov  uvoľnených v roku 2019  vo výške 

560 000 EUR z prvku 08T,  zdroja 131J neboli vyčerpané výdavky vo výške 285 022 

EUR, ktoré boli  vrátené na depozitný účet Ministerstva kultúry SR v decembri 2021. 

 Nevyčerpané  a vrátené finančné prostriedky z prioritných projektov z roku 2019  boli 

za uvedené účelovo určené projekty: 

 multimediálny kultúrno-výchovný projekt „Moje povstanie“ vo výške 250 000 

EUR,  

 výstavu „Armáda v povstaní“ vo výške 35 000 EUR, 

 nákup zbierkových predmetov (ZP)  vo výške 22 EUR. 

 

Čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov 
                                               Zdroj 46   prvok 08S  0106  
 
 

                                                                                                        

Schválený objem tvorby vlastných zdrojov pre rok 2021 na zdroji (46) bol vo výške 

52 700 EUR.  

(v EUR ) Tabuľka č.6

Kategória 
Schválený 

rozpočet rok 2021

Upravený rozpočet             

k 31.12.2021

Skutočnosť    k 

31.12.2021

% čerpania    

4:2

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

610-mzdové 

výdavky 38 500 1 378 1 378 100,00

620 - poistné a 

príspevok do 

poisťovní 14 200 0 0 0,00

630- tovary a 

služby 0 81 833 81 833 0,00

640- bežné 

transfery 0 0 0 0,00

600- bežné výdavky 

spolu 52 700 83 211 83 211 100,00

700- kapitálové 

výdavky spolu 0 93 706 93 706 0,00

600 + 700 

Výdavky spolu 52 700 176 917 176 917 100,00
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Skutočné plnenie k 31. 12. 2021  bolo vo výške 176 917 EUR, z toho bežné výdavky 

vo výške 83 211 EUR, kapitálové výdavky vo výške 93 706 EUR.    

Z vlastných zdrojov  boli financované výdavky na položkách: „611“- tarifné platy  vo 

výške 1 378 EUR, výdavky na položke „631“ – cestovné vo výške 15 EUR, „632“- 

energie vo výške 14 021 EUR,     „633“ – materiál vo výške  47 691  EUR , “634“ -

dopravné vo výške  1 862 EUR,  „635“ – údržba  vo výške 1 190 EUR, „636“ – 

nájomné vo výške 2 215 EUR,  „637“ - služby vo výške 14 839  EUR.  

Z kapitálových výdavkov boli čerpané výdavky vo výške 93 706 EUR, podľa 

jednotlivých akcií je čerpanie uvedené v tabuľke č. 7.   

Celkové čerpanie vlastných zdrojov k 31. 12. 2021  vo výške 176 917 EUR, t.j. 5,75 

% k čerpaniu celovým ročným výdavkom zo štátneho rozpočtu zdroja (111) vo výške 

3 076 684 EUR. 

 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov k 31.12.2021 podľa 
jednotlivých investičných akcií a zdrojov krytia 

 

Kapitálové výdavky  kategórie „700“ neboli v schválenom rozpočte na rok 2021 

Múzeum SNP rozpísané. 

Rozpočtovým opatrením č. 2 boli zo štátneho rozpočtu zvýšené kapitálové výdavky 

z prioritných projektov  vo výške 80 000 EUR účelovo určené na „Obstaranie scenára 

a grafické a architektonické riešenie novej expozície v Oswienčime“, ktoré boli 

k  31.12.2021  vyčerpané vo výške 79 999,20 EUR. Nevyčerpané prostriedky vo 

výške 0,80 EUR boli v decembri 2021  podľa usmernenia Ministerstva kultúry SR 

vrátené na výdavkový účet Ministerstva kultúry  SR z rozpočtovej podpoložky 

“719 014“ vratky.  

 

V roku 2021 boli dočerpané kapitálové výdavky z roku 2019, zdroj (131J) účelovo 

určené prioritné projekty vo výške 30 000 EUR za realizáciu  filmu „Oslobodenie“. 

 

Nedočerpané kapitálové výdavky uvoľnené v rámci prioritných prostriedkov z roku 

2019 na multimediálny kultúrno-vzdelávací projekt ako aj obstaranie dotykových  
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terminálov na výstavu „Armáda v povstaní“ vo výške 285 022 EUR boli vrátené na 

depozitný účet Ministerstva kultúry SR v decembri 2021. 

 

Na základe zmluvy o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom 

o realizácii  

projektu „Oprava tanku  LT-38“ vo výške 30 000 EUR,   Múzeum SNP  obstaralo 

vysokozdvižný vozík vo výške 8 587 EUR a sústruh s príslušenstvom vo výške 4 879 

EUR. 

 

Z vlastných zdrojov Múzeum SNP realizovalo kapitálové výdavky  vo výške 71 740 

EUR, ktoré sú podľa jednotlivých investičných akcií podrobne uvedené v tabuľke č. 7. 
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(v EUR )

Číslo RI
Názov invesičnej 

akcie 

Účel použitia 

finančných 

prostriedkov

Schválen

ý 

rozpočet 

rok 2021

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2021

Skutočnosť    

k 

31.12.2021

% čerpania   

6:5*100

vratka na 

MK SR - 

nevyčerpan

é FP

EK Zdroj Prvok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

44 053

M SNP - obstaranie 

scenára a 

architektonické 

riešenie novej 

expozície v 0 79 999,20 100,00 0,00 711 004 111 08T010E

44 053

M SNP - obstaranie 

scenára a 

architektonické 

riešenie novej 

expozície v 

Osvienčime 0 0,80 0,00 0,80 719 014 111 08T010E

33 331

M SNP-Nákup strojov, 

prístrojov,zariadení a 

techniky  

Nákup PC a 

notebookov pre 

potreby DC

0 6 099,00 6 099,00 100,00 0,00 713 002 46 08S 0106

33 331

M SNP-Nákup strojov, 

prístrojov,zariadení a 

techniky  

Dokumentárny 

film Willy 

Brandt 

(konferencia) 0 2 400,00 2 400,00 100,00 0,00 711 004 46 08S 0106

33 331

M SNP-Nákup strojov, 

prístrojov,zariadení a 

techniky  

Vysokozdvižný 

vozík (projekt 

oprava tanku 

LT-38 - 

financovaný z 

BBSK) 0 8 587,20 8 587,20 100,00 0,00 713 004 46 08S 0106

33 331

M SNP-Nákup strojov, 

prístrojov,zariadení a 

techniky  

Sústruh s 

príslušenstvo

m (projekt 

oprava tanku 

LT-38 - 

financovaný z 
0 4 879,81 4 879,81 100,00 0,00 713 004 46 08S 0106

33 465

M SNP-

Rekonštrukcia 

objektov múzea

Autorský návrh 

k hrobu 

neznámeho 

vojaka

0 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 711 004 46 08S 0106

33 465

M SNP-

Rekonštrukcia 

objektov múzea

Výroba a 

montáž hrobu 

neznámeho 

vojaka
0 4 110,00 4 110,00 100,00 0,00 717 003 46 08S 0106

33 465

M SNP-

Rekonštrukcia 

objektov múzea

Projektová 

dokumentácia 

k projektu 

"Otvorený 

depozitár" 0 41 640,00 41 640,00 100,00 0,00 716 46 08S 0106

32 414

M SNP - Nákup 

motorového vozidla

Nákup mot. 

vozidla Ford 

Focus

0 23 990,00 23 990,00 100,00 0,00 714 001 46 08S 0106

39 619

M SNP - Podpora 

účelových 

investičných projektov

Film 

Oslobodenie

0 0,00 30 000,00 0,00 0,00 711 004 131J 08T0103

39 619

M SNP - Podpora 

účelových 

investičných projektov

Vrátené 

nevyčerpané 

prostriedky z 

PP "Moje 

povstanie" 0 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 719 014 131J 08T0103

39 619

M SNP - Podpora 

účelových 

investičných projektov

Vrátené 

nevyčerpané 

prostriedky z 

PP "Armáda v 

povstaní" 0 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 719 014 131J 08T0103

29 415

M SNP - Akvizícia 

zbierkových 

predmetov

Nákup 

zbierkových 

predmetov 0 0 10 687 0 22 719 014 131J 08T0106

Kapitálové 

výdavky Σ
x x

0 93 706,01 419 393,81 447,56 285 022,80 700

111+131J

+46 08S +08T

Tabuľka č.7

80 000,00

Obstaranie 

scenára pre 

novú expozíciu 

v Osvienčime
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Vyhodnotenie čerpania  finančných prostriedkov 
poskytnutých na zahraničné pracovné aktivity 

 
 

Za rok 2021  Múzeum SNP  vykázalo  cestovné výdavky na zahraničné služobné 

cesty vo výške1 646,80 EUR.  

Z dôvodu pandémie sa realizovalo len päť zahraničných služobných ciest, účasť na 

Terezínskej tryzne, pietnom zhromaždení v Prahe pri 80.  výročí zahájenia deportácii 

Židov,  účasť  v Estónsku na medzinárodnom sympóziu, účasť na pracovnom 

stretnutí kvôli nadobudnutiu zbierkových predmetov a pracovné stretnutie 

v Oswienčime kvôli pripravovanej, novej expozície.  

 

4.3.  Hodnotenie nákladov  

  

Celkové náklady k 31.12.2021  vykázalo Múzeum SNP vo výške  3 613 547,45 EUR, 

oproti roku 2020  (3 739 447,06 EUR), je  pokles nákladov  o 125 900,61 EUR.   

Pokles nákladov organizácia zaznamenala u energií  (-) 19 570 EUR, u  predaja 

komisionálneho a obchodného tovaru (-) 153 EUR, u opráv a údržby (-) 23 095 EUR,  

cestovnom (-) 10 944 EUR,  nákladoch na REPRE    (-)518 EUR,    ostatných 

službách   (-)238 017  EUR- servis a údržba digitalizačných liniek z dôvodu 

vysúťaženého nových  dodávateľov služby, v mzdových nákladoch (-) 12 922 EUR, 

zákonnom sociálnom poistení (-)4 947 EUR, DDS (-) 476 EUR, ostatných sociálnych 

nákladoch - PN, OČR (-)11 470 EUR, dane z nehnuteľnosti (-) 150 EUR, odpisoch (-) 

17 526 EUR, predanom materiáli  (-) 100 EUR, kurzových rozdieloch (-) 24 EUR, 

mimoriadnych opravných položkách (-) 258 EUR.  Pokles nákladov bol ovplyvnený, 

zmenou  nového dodávateľa za údržbu digitalizačných liniek, poklesom nákladov 

z dôvodu uzatvorenia expozícii a šetrenia  energií, poklesom predaja  

komisionálneho tovaru z dôvodu poklesu návštevnosti oproti rokom pred pandémiou, 

poklesu odpisov z dôvodu oddelimitovania  majetku k 30. 11. 2021  na Slovenskú 

národnú galériu, nerealizovania plánovanej opravy múru pri lietadle a pri garážach pri 

služobnom vchode, poklesom príplatkov za prácu cez uzatvorené víkendy  a s tým 
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súvisiaci pokles poistného, poklesom resp. úplným zrušením zahraničných 

služobných ciest. 

Nárast nákladov Múzeum SNP vykázalo len na spotrebe materiálu oproti 

predchádzajúcemu roku o  (+) 35 605 EUR z dôvodu nákupu kancelárskeho 

vybavenia sekretariátu a miestnosti riaditeľa na Tulskej 39, doovybavenie skriňami 

a kancelárskym nábytkom miestností pre historikov, obstarania spotrebného 

materiálu z daru a grantu od Banskokystrického samosprávneho kraja  na 

zreštaurovanie Tanku LT 38 a ochrany zbierkových predmetov, obstaranie a výmeny 

zastaralých PC a notebookov pre zamestnancov, ochranných pomôcok pre 

zamestnancov (konzervátorov, reštaurátorov, údržbárov). 

Nárast nákladov organizácia zaznamenala na „527“ - zákonných sociálnych 

nákladoch  (+) 38 463 EUR na stravné  pre zamestnancov-vykázala 57 598 EUR,   

rekreačné poukazy 3 788 EUR, odchodné troch zamestnancov a ukončenie 

pracovného pomeru – vykázala 25 243 EUR, tvorbu sociálneho fondu – vykázala vo 

výške 15 519 EUR. 

V roku  2021 sa zvýšili náklady  na účte „548“ – ostatné náklady  v dôsledku 

zaúčtovania zmarenej investície – vo výške 17 250 EUR z vlastných zdrojov. Išlo 

o úhradu  prostriedkov z vlastných  zdrojov organizácie na zameranie a geometrický 

plán objektu na vybudovanie  Kultúrno-kreatívneho  centra. Od roku 2017 Múzeum 

SNP vyvíjalo úsilie a snahu  zapojiť sa do  výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR  

o získanie nenávratného finančného príspevku vo výške cca 17 000 000 EUR 

z prostriedkov EÚ, na vybudovanie Kultúrno-kreatívneho centra pri Múzeu SNP, kde 

pre vytvorenie zázemia celého projektu pripravovalo rekonštrukciu objektu Základnej 

školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici, ktorú malo Múzeum SNP v prenájme od 

Mesta Banská vo výmere 2 019 m2, za 6 000 EUR za rok  na vybudovanie Kultúrno-

kreatívne centrum (KKC). Predložený projekt Múzea SNP nebol zo strany 

Ministerstva kultúry SR kvôli formálnej chybe akceptovaný.  Podrobný prehľad 

nákladov podľa druhov  v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedený v tabuľke 

č. 8.  

V rámci nákladov na účte „548“ bola DPH za zahraničné faktúry vo výške 456,18  

EUR, ďalej  nekrytá DPH vo výške 1 575,44 EUR, v rámci ďalšieho projektu, do 

ktorého sa Múzeum  zapojilo v roku 2020 „Otvorený depozitár“ vo výške 999 357 
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EUR financovaného z EHP na základe Partnerskej zmluvy s Ministerstvom investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Okrem nákladov zmarenej investície bol 

vykázaný na nákladovom účte  nákup zbierkových predmetov vo výške 10 665 EUR.  
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(v EUR) Tabuľka č.8

Ukazovateľ

Skutočnosť 

nákladov           

k 

30.12.2020

Plán 

nákladov na 

rok 2021

Upravený 

plán  

nákladov                   

k 

31.12.2021

Skutočnosť  

nákladov                

k 31.12.2021

Nárast (+)/(-) 

nákladov 

oproti 

minulému 

roku (5-2)

% nákladov 

ku 

schválené

mu plánu  

(5:3)

Index 

2021/202

0  (5:2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

501                

spotreba 

materiálu 
72 122 80 000 107 727 107 727 35 605 134,66 1,49

502                

sotreba energie 177 573 180 000 158 003 158 003 -19 570 87,78 0,89

504              

predaný tovar 254 500 101 101 -153 20,20 0,40

50           

sotrebované 

nákupy              

spolu 249 949 260 500 265 831 265 831 15 882 102,05 1,06

511                   

opravy a 

udržovanie 67 514 100 000 44 419 44 419 -23 095 44,42 0,66

512                

cestovné 13 209 10 000 2 265 2 265 -10 944 22,65 0,17

513                 

náklady na 

reprezantáciu 2 347 2 300 1 829 1 829 -518 79,52 0,78

518                 

ostatné služby 670 667 804 580 432 650 432 650 -238 017 53,77 0,65

51                      

služby                

spolu 753 737 916 880 481 163 481 163 -272 574 52,48 0,64

521 mzdové 

náklady 1 464 692 1 429 865 1 451 770 1 451 770 -12 922 101,53 0,99

524 zákonné 

sociálne 

poistenie 503 773 404 500 498 826 498 826 -4 947 123,32 0,99

525 

ost.soc.poisteni

e  DDP 25 049 25 200 24 573 24 573 -476 97,51 0,98

527 zákonné 

sociálne 

náklady  64 228 64 300 102 691 102 691 38 463 159,71 1,60

528  Ostatné 

sociálne 

náklady 17 669 17 500 6 199 6 199 -11 470 35,42 0,35

52 osobné 

náklady spolu 2 075 411 1 941 365 2 084 059 2 084 059 8 648 107,35 1,00

532 Daň z 

nehnuteľnosti 23 516 23 500 23 366 23 366 -150 0,00 0,99

538 Ostatné 

dane a poplatky 9 168 0 8 989 8 989 -179 0,00 0,98

53 Ostatné 

dane a poplatky             

spolu 32 684 23 500 32 355 32 355 -329 137,68 0,99

542 predaný 

materiál 
100 0 0 0 -100 0,00 0,00

545 ostatné 

pokuty,penále a 

úroky z 

omeškania 0 0 0 0 0 0,00 0,00

548                     

osta.náklady na 

prevádzkovú 

činnosť 29 875 18 201 30 936 30 936 1 061 169,97 1,04

549                    

manká a škody 0 0 0 0 0 0,00 0,00

54     ostatné 

náklady na 

prev.činnosť     

spolu 29 975 18 201 30 936 30 936 961 169,97 1,03

551                 

odpisy, DLHM 

a DLNM 593 945 500 000 576 419 576 419 -17 526 115,28 0,97
552                   

Tvorba 

zákon.rezer. z 

prevádz. 

činnosti 0 0 139 203 139 203 139 203 0,00 0,0055                     

Odpisy   

rezervy a OP 

z prev. 

činnosti 593 945 500 000 715 622 715 622 121 677 143,12 1,20
563                 

kurzové 

rozdiely 57 100 33 33 -24 33,00 0,58

568                        

ost. fin. náklady 3 431 2 500 3 548 3 548 117 141,92 1,03
56                 

finančné 

náklady 3 488 2 600 3 581 3 581 93 137,73 1,03

57 Mimoriadne 

náklady tvorba 

oprav. Položiek 258 0 0 0 -258 0,00 0,00

Náklady spolu 3 739 447 3 663 046 3 613 547 3 613 547 -125 900 98,65 0,97
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4.4.  Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov  

Celkové výnosy 31.12.2021   vykázalo Múzeum SNP Banská Bystrica vo výške 

3 718 686  EUR, t. j. pokles   o 1 241 856   EUR   oproti minulému  roku 2020 

( 4 960 542 EUR). Pokles bol spôsobený znížením bežného transferu  vyčleneného 

pre rok 2021  o 480 858 EUR, z dôvodu znížením kapitálového transferu pre rok 

2021 o 687 200 EUR. Spolu zníženie  bežného a kapitálového transferu celkom 

o 1 168 058 EUR. 

Dôvodom celkového medziročného zníženia príjmov bolo zníženie príjmov  (BT a KT)  

zo strany Ministerstva kultúry SR a to 10 % šetrenia prostriedkov štátneho rozpočtu 

vo všetkých organizáciách oproti predchádzajúcemu roku. Ďalším dôvodom bolo 

neuvoľnenie finančných prostriedkov pre Múzeum SNP alokovaných vo výške 

515 650 EUR na servis digitalizačných liniek na Ministerstve kultúry SR do 09/2021, 

kde bolo uvoľnená čiastka vo výške 477  500 EUR, z  ktorej bola k 30. 11. 2021  

delimitovaná  suma 268 405 EUR, ako nevyčerpané zdroje Digitalizačného centra 

vrátane  23  zamestnancov DC,  na Slovenskú národnú galériu. 

Skutočné tržby Múzea SNP k 31.12.2021 boli  vo výške 156 722 EUR oproti roku 

2020 (117 142 EUR) prekvapivo  vyššie o 139 580 EUR a to aj počas pretrvávajúcej 

pandémie. 

Podľa jednotlivých výnosových druhov boli výnosy k 31. 12. 2021 : 

 výnosy z vlastnej činnosti  (602) vo výške  144 788    EUR,  

  výnosy za tržby za tovar (604) vo výške 11 934  EUR, 

 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648)     vo výške   1 343  EUR, 

 výnosy z bežných transferov od subjektov VS  (683) vo výške   24 080 EUR, 

 výnosy z kapitálových transferov od subjektov VS (684)  vo výške 204 EUR, 

 výnosy z BT   od ostatných subjektov  mimo verejnej správy VS (687) vo výške         

100 EUR, 

 výnosy z KT od ostatných subjektov mimo verejnej správy (688) vo výške 7 500 

EUR. 
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Skutočné tržby z predaja vlastných výkonov a tovaru „60“ k 31.12.2021   vo 

výške  156 722  EUR. 

Nárast tržieb oproti  minulému roku : 

- vstupné do hlavnej expozície  (+)   90  EUR, 

- príjmy z prenájmu Mäsiarskej bašty (+) 8 41 EUR,  

- príjmy z predaja publikácií, odbornej literatúry (+) 3 154 EUR,  

- tržby za DC – konzervovanie, reštaurovanie (+) 614 EUR, 

- tržby ostatné – dar 30 000 EUR od VUC Banská Bystrica na konzervovanie  

     tanku LT-38.   

Pokles tržieb  oproti minulému roku : 

- zo vstupného expozície lietadlo (-) 3 197 EUR, 

- zo vstupného expozície  Nemecká (-) 121 EUR, 

- z prenájmu  parkoviska  (-)  1 100 EUR,  

- z prenájmu kinosály a zasadačky  (-)  2 082  EUR,  

- z predaja vzdelávacích aktivít (-) 947 EUR, 

- zo služieb poskytovaným vlastným zamestnancom   v RZ Krpáčovo (-)  943 

EUR, 

- zrušenie prenájmu z dôvodu ukončenia nájomných vzťahov v KKC (-)  2 274 

EUR. 

Prehľad tvorby výnosov  za  rok   2021   

 zo vstupného v hlavnej expozícii M SNP   40 578 EUR 

 zo vstupného v lietadle   1 113 EUR 

 zo vstupného v Nemeckej    774  EUR 

 z prenájmu Bašty   24 486 EUR 

 z prenájmu  parkoviska  9 581 EUR 

 z prenájmu kinosály, zasadačky   2 727  EUR 

 z predaja vlastných publikácií, zborníkov   10 265 EUR 

 zo  skenovania fotodokumentácie 125 EUR 

 z predaja služieb vzdelávanie  0 EUR 

 zo zariadenia Krpáčovo  1 738  EUR 

 za tržby  z projektu  Digitálne múzeum    21 308 EUR   
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 z podnájmu podnájomníkov KKC – doúčtovanie z roku 2020 -  527 EUR 

 ostatné dar od VUC Banská Bystrica   30 000 EUR, 

 tržby za vzdelávací program leto v múzeu a projekt múzejno-galerijný pas 1 566 

EUR, 

 tržby za komisionálny predaj tovaru a obchodný tovar  11 934 EUR. Prehľad 

tvorby výnosov v porovnaní s rokom  2020 je uvedený v tabuľke č.9. 

 

 

(v EUR) Tabuľka č.9

Ukazovateľ

Skutočnosť     

výnosov            

k 

31.12.2020

Schválený 

plán 

výnosov na 

rok 2021

Upravený 

plán  

výnosov                   

k 

31.12.2021

Skutočnosť  

výnosov    k 

31.12.2021

Nárast (+)/(-) 

výnosov 

oproti 

minulému 

roku (5-2)

%  plnenia 

výnosov ku 

schválené

mu plánu  

(5:3)

Index 

2021/202

0 (5:2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

vstupná hlavná expozícia 

múzea
40 488 40 000 40 578 40 578 90 101,45 1,00

vstupné lietadlo 4 310 4 000 1 113 1 113 -3 197 27,83 0,26

vstupné Nemecká 895 550 774 774 -121 140,73 0,86

prenájom nehnuteľnosti - 

Mäsiraska bašta 16 068 20 300 24 486 24 486 8 418 120,62 1,52

prenájom nehnuteľnosti - 

parkovisko
10 681 8 000 9 581 9 581 -1 100 119,76 0,90

prenájom, kinosála, 

zasadačka,nájom 

priestorov
4 809 2 000 2 727 2 727 -2 082 136,35 0,57

predaj publikácií, 

odbornej literatúry 
7 111 7 000 10 265 10 265 3 154 146,64 1,44

predaj služieb  

skenovanie, foto 119 200 125 125 6 62,50 1,05

tržby z predaja služieb 

vzdelávanie 947 300 0 0 -947 0,00 0,00

tržby z predaja služieb 

Krpáčovo 2 681 1 600 1 738 1 738 -943 108,63 0,65

tržby Digitalizácia 20 694 22 930 21 308 21 308 614 92,93 1,03

KKC  prenájom 

podnájomníkov  2 801 0 527 527 -2 274 0,00 0,19

ostatné 221 0 31 566 31 566 31 345 0,00 0,00

Spolu tržby za predaj 

služieb: 111 825 106 880 144 788 144 788 32 963 135,47 1,29

0

tržby za  obchodný tovar 

(komis) 5 317 5 000 11 934 11 934 6 617 0,00 2,24

Vlastné výnosy za 

predaj služieb a 

obchodný tovar           

spolu: 117 142 111 880 156 722 156 722 39 580 140,08 1,34
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4.5.  Hodnotenie hospodárskeho výsledku 

 

Múzeum SN Banská Bystrica nemá povolenú a ani nevykonávalo podnikateľskú 

činnosť. Stav výnosov z výsledovky hospodárenia vrátane výnosov z bežných  

a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu   k 31.12.2021 bol vo výške 3 718 

685,77 EUR,    stav nákladov z výsledovky hospodárenia je vo výške 3 613 546,45   

EUR. 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2021  je  účtovný zisk  (+) 105 139,32   EUR.  

 

Rezervný fond  

V súlade s metodickým usmernením č. MF/020324/2020-352 dňa 5.12.2021  je stav  

rezervného fondu k 31.12.2021  -  0,00 EUR. 

 

4.6. Prioritné projekty a ich plnenie  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

V roku 2021  boli Múzeum  SNP uvoľnené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  

zdroj 111 na dva  prioritné projekty spolu  vo výške 95 000 EUR v členení: 

 bežné výdavky vo výške 15 000 EUR na medzinárodnú konferenciu – 

„Pripomenutie si 100. výročie  narodenia Alexandra Dubčeka“, 

 kapitálové výdavky vo výške 80 000 EUR na „Obstaranie scenára a grafického 

a architektonického riešenia  novej expozície v Oswienčime“. 

 

Čerpanie  prioritných projektov  z roku 2021 a dočerpanie prioritných projektov z roku 

2019 je podľa jednotlivých projektov uvedených v tabuľke  č. 10.   



 74 

 

 

 

               

 

 

 

                                                                           

(v EUR ) Tabuľka č.10

Prvok  

progra

movej 

štruktúr

y

Číslo RI

Názov 

invesičnej 

akcie 

Účel použitia 

finančných 

prostriedkov

Schválený 

rozpočet 

rok 2021

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2021

Skutočnosť    

k 31.12.2021

% čerpania   

(7:6)*100

Ekonomická 

kategória
Zdroj

Nevyčerpané 

FP - vrátené 

na MK SR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

08T 

010E
44 053

M SNP-

Obstaranie 

scenára a 

graf. a 

architek. 

Riešenie 

novej 

expozície v 

Osvienčime         

Obstaranie 

scenára pre 

novú 

expozíciu v 

Osvienčime

0 80 000 80 000 100 700 111 0,80

08T 

0103
x x

Pripomenutie 

100. výročia 

narodenia 

Alexandra 

Dubčeka

0 3 295 3 295 100 630 111 11 705,02

08T  

0106
29 415

M SNP-

Akvizície 

zbierkových 

predmetov            

Prioritný 

projekt

Nákup 

zbierkových 

predmetov

0 0 10 687 0 700 131 J 22,00

08T 

0103
39 619

M SNP -

Podpora 

účelových 

inestičných 

projektov               

Prioritný 

projekt

Film 

Oslobodenie
0 0 30 000 0 700 131J 0,00

08T 

0103
39 619

M SNP -

Podpora 

účelových 

inestičných 

projektov               

Prioritný 

projekt

Multimediálny 

projekt "Moje 

povstanie 

1944/2019"

0 0 250 000 0 700 131J 250 000,00

08T 

0103
39 619

M SNP -

Podpora 

účelových 

inestičných 

projektov               

Prioritný 

projekt

Výstava 

"Armáda v 

Povstaní"

0 0 35 000 0 700 131J 35 000,00

x

Prioritné 

programy 

spolu

x x 0 83 295 408 982 0 630+700 111+131J 296 727,82
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4.7.  Rozbor výdavkov podľa funkčnej klasifikácie   

 

Vyhodnotenie čerpania výdavkov organizácie podľa funkčnej  klasifikácie 

 

0820 – Kultúrne služby bez prostriedkov EU 

Rozpis bežného transferu  na rok 2021 na funkčnej klasifikácii  0820 – Kultúrne 

služby  bol v celkovej výške 2 774 423     EUR,     z toho    zo    zdroja     (111) vo 

výške 2 721 723 EUR  a zo zdroja (46) 52 700 EUR. 

Upravený  bežný a kapitálový transfer na funkčnej klasifikácii bol rozpočtovými 

opatreniami zvýšený na sumu: 3 175 861,92   EUR (0820, vrátane zdroja 46). 

Čerpanie bežného a kapitálov1ho  transferu bolo z výdavkovej časti  na funkčnej 

klasifikácii  „0820“   k 31.12.2020  vo výške   3 500 922,51    EUR.  

 

0850 – Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 

Rozpis bežného transferu na rok 2021 na funkčnej klasifikácii 0850 – Výskum a vývoj 

v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva bol vo výške 79 443 EUR. Čerpanie 

z výdavkovej časti na funkčnej klasifikácii bolo k 31.12.2021   bolo   vo  výške 79 443 

EUR,  z toho mzdové výdavky (610) vo výške 42 192 EUR, odvody do poisťovní 

(620) vo výške  15 943 EUR, bežné výdavky (630) vo výške  20 784  EUR, bežné 

transfery (640) 524 EUR. 

0820 a 0850  bez prostriedkov EÚ 

Rozpis schváleného  bežného transferu  (111 +46)  na obe funkčné klasifikácie  

(0820 +0850)  bol stanovený  pre rok 2021  vo výške 2 853 866  EUR, z toho  zdroj 

(111)  vo výške 2 801 166 EUR a zdroj  (46)  vo výške  52 700 EUR.  

Upravený rozpočet zdroj (111 + 46), zo všetkých prvkov programovej štruktúry 

(08S+0EK 08T)  bol k 31.12.2021 vo výške 3 255 305   EUR.  

Čerpanie  výdavkov k 31.12.2021 zo všetkých zdrojov (111+46+131J), zo všetkých 

prvkov programovej štruktúry (08S+0EK+08T)  bolo vo výške  3 580 365  EUR 
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vrátane čerpania výdavkov z minulého roka (131*) vo výške 326 763 EUR, vlastných 

zdrojov (46) vo výške 176 917 EUR. 

Čerpania výdavkov podľa prvkov programovej štruktúry, ekonomických  kategórií 
a zdrojov krytia   k  31. 12. 2021 

 

 Čerpanie výdavkov podľa  jednotlivých prvkov programovej štruktúry,  08S 0106, 

08T 0103, 08T 010E,0EK 0I03,  ekonomických kategórií  610,620,630,640,700  a  

zdrojov krytia  111, 131*, 46, 11E*  je  uvedené v tabuľke č. 11. 

 

 

Čerpanie výdavkov podľa  jednotlivých prvkov programovej štruktúry,  08S 0106, 08T 

0103, 08T 010E, ekonomických kategórií  610,620,630,640,700  a  zdrojov krytia  

111, 131K, 46,  11E* je  uvedené v tabuľke č. 17. 

Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie podľa prvkov 

ekonomickej klasifikácie 

(v EUR )

Prvok 

programovej 

štruktúry

Názov Zdroje krytia 
Kategória      

610 

Kategória 

620

Kategória      

630 

Kategória      

640 

Kategória      

600 

Kategória      

700

Kategória     

600 + 700

111 1 377 112 505 576 931 370 32 716 2 846 774 0 2 846 774

46 1 378 0 81 833 0 83 211 93 706 176 917

11E* 5 380 1 879 8 321 8 000 23 580 0 23 580

131 K 0 0 1 076 0 1 076 0 1 076

Veda výskum 0850 111 42 192 15 943 20 784 524 79 443 0 79 443

0EK0I03 

Informačná 

technológia

Múzeá a galérie   0820 111 0 0 67 172 0 67 172 0 67 172

Σ 08S 0106   

0820 +0850
0820+0850

111+ 46+11E*+ 

131K
1 426 063 523 398 1 110 556 41 240 3 101 256 93 706 3 194 962

08T 0103

Pripomenutie 100. 

výročia narodenia 

Alexandra Dubčeka - 

medzinárodná 

konferencia

111 0 0 3 295 0 3 295 0 3 295

08T 010E

Obstaranie scenára a 

graf. a archit. riešenie 

novej expozície v 

Osvienčime

111 0 0 0 0 0 80 000 80 000

08T 0103 Film oslobodenie 131J 0 0 0 0 0 30 000 30 000

08T 0103

Multimediálny projekt 

"Moje povstanie 

1944/2019"

131J 0 0 0 0 0 250 000 250 000

08T 0103
Výstava "Armáda v 

Povstaní"
131J 0 0 0 0 0 35 000 35 000

08T 0106
Nákup zbierkových 

predmetov
131J 0 0 0 0 0 10 687 10 687

08S + 08T x 111+46+131K 1 426 063 523 398 1 113 851 41 240 3 104 551 499 393 3 603 944

08S 0106 

Múzeá a 

galérie  

Múzeá a galérie   0820

Tabuľka č.11
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V rámci  prvku   08S0106 – Múzeá a galérie bol  pre rok 2021 schválený bežný 

transfer  vo výške 2 853 866  EUR, upravený rozpočet k 31.12.2021  bol vo 

3 104 837,94 EUR. 

 Čerpanie  vykázalo Múzeum SNP k 31.12.2021 na prvkoch nasledovne: 

 08S 0106  zo všetkých zdrojov vo výške 3 127 791,48 EUR, z toho kapitálové 

výdavky vo výške 93 706,01    EUR,  bežné výdavky vo výške 3 034 085,47  EUR. 

 08T 0103  upravený rozpočet 15 000 EUR,  upravený rozpočet 3 294,98 EUR, 

čerpanie vo výške 318 294,98 EUR,  

 08T 0106 čerpanie vo výške10 687 EUR,  

 08T 010E  upravený rozpočet 80 000 EUR, čerpanie vo výške 80 000 EUR. 

 

5. Prostriedky európskej únie  a spolufinancovanie 
 

Múzeum SNP nevykazuje hospodárenie s mimorozpočtovými prostriedkami. 

Múzeum SNP prijalo v decembri 2020 prostriedky vo výške 99 000 EUR na základe 

projektovej zmluvy medzi správcom programu Ministerstvom investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR  a prijímateľom M SNP  na realizáciu projektu v rámci 

programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“  na 

projekt „Otvorený depozitár“.   

 Múzeum SNP k 31. 12. 2021  vyčerpalo v rámci projektu financovaného  

z prostriedkov Európskeho hospodárskeho mechanizmu na zdroji 11E*, funkčnej 

klasifikácii 0820 – Múzea a galérie, prvku 08S 0106  na projekt :  „Otvorený 

depozitár“  spolu 23 579,95 EUR, na z toho: 

 na kategórii „610“ mzdové výdavky vo výške 5 380,32 EUR 

 na kategórii „620“ poistné  a príspevok do poisťovní  vo výške 1 879,68 EUR 

 na kategórii „630“ tovary a služby vo výške 8 319,95 EUR 

 na kategórii „640“ bežné transfery vo výške 8 000 EUR. 
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6.  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
  

   M SNP nevykazuje  podnikateľskú činnosť. 

 

 7.  ZHODNODENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE 
 

Majetok spravovaný Múzeom SNP tvorili budovy, pozemky zverené múzeu 

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

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

a knižničný fond.  

 

Na základe Memoranda o spolupráci uzavretom medzi Ministerstvom kultúry SR 

a Ministerstvom obrany SR dňa 5.5.2021 a Príkazu ministerky kultúry Slovenskej 

republiky č. 14/2021, týkajúceho sa mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov, 

rozdielu majetku a záväzkov, personálnej, mzdovej, spisovej, zmluvnej a ostatnej 

agendy Múzea Slovenského národného povstania k 30.9.2021 a delimitácie 

Digitalizačného centra Múzea SNP na Slovenskú národnú galériu, a Slovenskej 

národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime na 

Slovenské národné múzeum k 30.11.2021, a zmluvy o prevode správy hnuteľného 

majetku štátu č. MSNP/145/2021, s účinnosťou od 1. decembra 2021 bol 

delimitovaný  hnuteľný majetok v celkovej nadobúdacej cene 4 606 580,01 € 

z Múzea SNP na Slovenskú národnú galériu. 

Tento delimitovaný majetok  v celkovej  nadobúdacej  cene 4 606 580,01 €  je  

členený   nasledovne: 

Dlhodobý hmotný majetok         nadobúdacia cena                      4 219 004,51 € 

Dlhodobý nehmotný majetok     nadobúdacia cena                          344 684,40 € 

Drobný hmotný majetok             nadobúdacia cena                          42 687,85 € 

Drobný nehmotný majetok        nadobúdacia cena                                 203,25 € 

 

a  v aktuálnej celkovej zostatkovej cene k 30.11.2021: 1 197 491,57 €, členený 

nasledovne: 

Dlhodobý hmotný majetok zostatková cena k 30.11.2021                   1 093 668,67 € 

Dlhodobý nehmotný majetok zostatková cena k 30.11.2021                        60 931,80 € 
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Drobný hmotný majetok    zostatková cena k 30.11.2021                              42 687,85 € 

Drobný nehmotný majetok  zostatková cena k 30.11.2021                                 203,25 € 

 

Na základe Memoranda o spolupráci uzavretom medzi Ministerstvom kultúry SR 

a Ministerstvom obrany SR dňa 5.5.2021 a Príkazu ministerky kultúry Slovenskej 

republiky č. 14/2021, týkajúceho sa mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov, 

rozdielu majetku a záväzkov, personálnej, mzdovej, spisovej, zmluvnej a ostatnej 

agendy Múzea Slovenského národného povstania k 30.9.2021 a delimitácie 

Digitalizačného centra Múzea SNP na Slovenskú národnú galériu, a Slovenskej 

národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime na 

Slovenské národné múzeum k 30.11.2021, a zmluvy o prevode správy hnuteľného 

majetku štátu č. MSNP/147/2021, s účinnosťou od 9. decembra 2021  bol 

delimitovaný hnuteľný majetok v celkovej nadobúdacej cene 209 852,06 € z Múzea 

SNP na  Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. 

Tento delimitovaný hnuteľný majetok v celkovej nadobúdacej cene 209 852,06 € je  

členený nasledovne: 

 

- Dlhodobý hmotný majetok      nadobúdacia cena     93 599,21 € 

- Dlhodobý nehmotný majetok  nadobúdacia cena            114 270,69 € 

- Drobný hmotný majetok      nadobúdacia cena       1 982,16 € 

 

a  v aktuálnej celkovej zostatkovej cene k 3.12.2021: 88 957,36 €, členený 

nasledovne: 

 

- Dlhodobý hmotný majetok  zostatková cena k 30.11.2021     0 € 

- Dlhodobý nehmotný majetok  zostatková cena k 30.11.2021   86 975,20 € 

- Drobný hmotný majetok   zostatková cena k 30.11.2021 1 982,16 € 

 

Po znížení majetku z dôvodu delimitácie časti majetku do Slovenskej národnej 

galérie a Slovenského národného múzea  je stav majetku Múzea SNP uvedený 

v tabuľke č. 12 a č. 13.  

Stav aktív M SNP zo súvahy vo výške 4 745 201,94 EUR, stav pasív vo výške 

4 745 201,94 EUR  
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Tabuľka č.12

P.č. Názov aktív 
Stav aktív         

k 31.12.2021

Stav aktív            

k 31.12.2020

1 Dlhodobý nehmotný  majetok 656 940,48 700 439,72

2 Dlhodobý  hmotný majetok 3 767 262,45 6 330 289,17

3 Dlhodobý finančný majetok 0,00 0

4 Zásoby 8 652,47 6 737,12

5 Dlhdobé pohľadávky 0,00 0

6 Krátkodobé pohľadávky 10 714,39 2 164,98

7 Finančné účty 299 882,69 421 076,69

8 Časové  rozlíšenie 1 749,46 2 482,96

Spolu aktíva 4 745 201,94 7 463 190,64

Tabuľka č.13

P.č. Názov pasív
Stav pasív         

k 31.12.2021

Stav pasív             

k 31.12.2020

1 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

2 Fondy 0,00 2 120 421,24

3 Výsledok hospodárenia 240 144,74 -3 206 511,01

4 Rezervy 139 203,29 677 338,89

5 Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 331 198,58 6 984 997,78

6 Dlhodobé hzáväzky 7 567,54 3 254,22

7 Krátkodobé záväzky 9 528,29 859 337,04

8 Bankové úvery 0,00 0,00

9 Časové rozlíšenie 17 559,50 24 406,48

Spolu pasíva: 4 745 201,94 7 463 244,64

Tabuľka č.14

TEXT rok 2021 rok 2020

Náklady celkom 3 613 546,45 3 739 447,06

Výnosy celkom 3 718 685,77 4 960 542,25

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  

rok 105 139,32 1 221 095,19
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8. ZHODNODENIE ZAMESTNANOSTI 
 

 Ministerstvo kultúry SR stanovilo v rozpise záväzných ukazovateľov ŠR na rok 

2021 zo dňa 20.1.2021 orientačný ukazovateľ – Priemerný evidenčný prepočítaný 

počet zamestnancov na rok 2021 v počte 76 osôb. Na základe Zmeny záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 

7.12.2021 bol Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov stanovený na 

počet 53 osôb. Toto zníženie bolo uskutočnené z dôvodu delimitácie 23 

zamestnancov na Slovenskú národnú galériu k 30.11.2021.  

Skutočný fyzický stav k 31.12.2021 bol 66 zamestnancov. K 31.12.2021 bol 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický 61 osôb a Priemerný evidenčný 

prepočítaný počet zamestnancov bol 56,97 osôb. 

 

 

 

tabuľka č.15

rozpočtová 

klasifikácia

Múzeum SNP
Digitalizačné 

centrum

Vzdelávacie 

centrum
Nemecká Kalište Krpáčovo

Spolu 

výdavky - 

náklady

632001 elektrika 47 367,01 22 646,38 8 023,98 3 382,85 2 019,62 758,39 84 198,23

632001 plyn 38 486,20 4 304,28 0,00 0,00 0,00 0,00 42 790,48

632001 teplo 1 828,39 0,00 14 519,05 0,00 0,00 0,00 16 347,44

632002 vodné a stočné 13 924,41 236,32 265,79 0,00 0,00 240,00 14 666,52

632*** 101 606,01 27 186,98 22 808,82 3 382,85 2 019,62 998,39 158 002,67

635006 19 027,86 0,00 2 687,13 0,00 0,00 200,00
21 914,99

635*** 19 027,86 0,00 2 687,13 0,00 0,00 200,00
21 914,99

636001
0,00 56 077,20 2 409,00 0,00 0,00 0,00 58 486,20

636*** 0,00 56 077,20 2 409,00 0,00 0,00 0,00 58 486,20

101 606,01 83 264,18 25 217,82 3 382,85 2 019,62 998,39 216 488,87

nájom budov, objektov alebo 

ich častí

nájomné spolu:

Spolu:

Náklady na prevádzku budov a objektov Múzea SNP k 31.12.2021

Druh  výdavku - nákladu

energie 

energie spolu:

opravy a údržba objektov a 

ich častí

opravy a úržba objektov 

spolu:
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Porovnávané 
obdobie 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický 

Celkom Ženy Muži 
ZŤP do 
70 % 

ZŤP nad 
70 % 

Za 1Q/2021 88,56 46,56 42,00 5,88 1,94 

Za 2Q/2021 90,48 47,48 43,00 6,00 2,00 

Za 3Q/2021 90,24 47,24 43,00 6,00 2,00 

Za 4Q/2021 79,87 43,48 36,39 5,69 2,00 

Za rok 2021 87,33 46,19 41,14 5,88 1,98 

 

Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov, ktorý zohľadňuje počet zamestnancov 

v prepočte na plný aj skrátený pracovný úväzok a tiež dobu trvania pracovného pomeru 

v kalendárnom roku sa v roku 2021 pohyboval nasledovne: 

 

 

Porovnávané 
obdobie 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 

Celkom Ženy Muži 
ZŤP do 
70 % 

ZŤP nad 
70 % 

Za 1Q/2021 83,98 43,55 40,43 4,51 1,49 

Za 2Q/2021 85,70 44,27 41,43 4,79 1,63 

Za 3Q/2021 85,01 43,58 41,43 4,89 1,68 

Za 4Q/2021 74,25 39,27 34,98 4,26 1,52 

Za rok 2021 82,29 42,69 39,60 4,61 1,58 

  

 

Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov ovplyvnili v roku 2021 

zamestnanci s kratším pracovným časom v nasledovnom členení (stav je 

k 31.12.2021): 

 1 osoba x 10 hod./týždenne 

 3 osoby x 19,5 hod./týždenne 

 1 osoba x 20,00 hod./týždenne 

 1 osoba x 22,50 hod./týždenne 

 3 osoby x 25,00 hod./týždenne 

 

Za rok 2021 vznikol pracovný pomer 6 zamestnancom, ukončené pracovné pomery 

boli 2, oba boli ukončené podľa § 60 zákona č.311/2001 Z.z., t.j. dohodou o skončení 

pracovného pomeru. Medzi „nových“ zamestnancov v počte 4 patria dozorkyne 

v Múzeu SNP, ktoré podliehajú sezónnosti. Jeden zamestnanec pribudol na pokrytie 

chýbajúcich potrieb organizácie v organizačnej zložke Archív, z dôvodu vykrytia 

potrieb archívneho vzdelania. Jeden zamestnanec bol prijatý do Vzdelávacieho 

centra Múzea SNP na upratovanie. 

Materskú alebo rodičovskú dovolenku čerpalo k 31.12.2021 5 zamestnankýň. 
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Organizácia zabezpečuje potreby zamestnancov aj prostredníctvom Dohôd 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. V priebehu roka 2021 vzniklo a zaniklo 18 

„dohôd“. 

 

Vývoj priemerného mesačného platu v rokoch 2017 až 2020 

 

 

Rok Priemerný plat v € 

2017 1.168 € 

2018 1.224 € 
 2019 1.418 € 

2020 1.436 € 

2021 1.439 € 

  

 

 V tabuľke č. 2 „Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za 

rok 2021“ tabuľkovej prílohy tejto správy o hospodárení je vykázaná priemerná 

mesačná mzda k 31.12.2021 v stĺpci skutočnosť celkom v sume 1.438,69 €, táto sa 

viaže na skutočne vynaložené mzdové výdavky kategórie 610 k 31.12.2021 

a priemerný evidenčný stav zamestnancov prepočítaný za obdobie 1-12/2021, t. j. 

82,29 zamestnancov. 

 

 

Na záver zhodnotenia zamestnanosti za  rok 2021 predkladáme vekovú, 

vzdelanostnú štruktúru a štruktúru podľa kategórie zamestnancov k 31.12.2021: 

 

 

Štruktúra zamestnancov k 31.12.2021: 

 

 

KATEGÓRIA POČET Z toho VEDÚCI 

Odborní zamestnanci 37 6 

Administratívni zamestnanci 11 3 

Prevádzkoví zamestnanci 18 0 

SPOLU 66 9 

 

Veková štruktúra zamestnancov Múzea SNP k 31.12.2021 

 

 

Veková kategória POČET Z toho ŽIEN 

18 – 25 rokov 1 1 

26 – 30 rokov 4 3 

31 – 35 rokov 5 4 

36 – 40 rokov 14 7 

41– 45 rokov 11 6 

46 – 50 rokov 5 3 
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51 – 55 rokov 7 5 

56 – 60 rokov 8 5 

61 a viac rokov 11 7 

SPOLU 66 

 

 

41 

  

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov Múzea SNP k 31.12.2021 

 

Druh vzdelania POČET Z toho ŽIEN 

Základné 0 0 

Stredné 4 3 

Úplné stredné 27 
 

17 

Vysokoškolské I. stupňa 2 0 

Vysokoškolské II. stupňa 26 18 

Vysokoškolské III. stupňa 7 3 

SPOLU 66 
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9. HLAVNÉ  SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV 
ORGANIZÁCIE 

 

Hlavné skupiny užívateľov výstupov činností (akvizičnej, vedecko-výskumnej 

expozičnej, výstavnej, odborno-metodickej, vzdelávacej, prezentačnej a edičnej) 

Múzea SNP tvoria: 

- Štát  Múzeum spravuje, ochraňuje, sprístupňuje a prezentuje doma i v zahraničí 

majetok štátu (kultúrne dedičstvo), realizuje kultúrnu politiku štátu a spätne 

odovzdáva skúsenosti a výsledky dosiahnuté jej uplatňovaním (spätná väzba). 

 

- Široká verejnosť - návštevníci Múzea SNP patria medzi najpočetnejšiu skupinu 

užívateľov výstupov činností múzea. Tvoria ju mladí ľudia, ale aj široké spektrum  

dospelých  návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí sem prichádzajú za 

vzdelaním, zábavou, informáciami, alebo len vyplniť si voľnú chvíľu a stretnúť sa tu 

s priateľmi. Podstatné je, že v ostatných rokoch sa počet užívateľov v rámci tejto 

skupiny  zvyšuje. 

 

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

vedomosti,  vedeckí pracovníci z oboru histórie a  spoločenských vied . 
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- Základné, stredné a vysoké školy, ktoré využívajú ponuky produktov múzea na 

doplnenie vzdelávacieho procesu žiakov a študentov. 

 

- Návštevníci, bádatelia Archívu Múzea SNP, študujúci  čitatelia v knižnici Múzea 

SNP, ktorí prichádzajú sem za informáciami, vzdelávaním a poznaním. Počet osôb v 

tejto skupine užívateľov z roka na rok rastie. Je potrebné pre túto skupinu budovať 

a zdokonaľovať informačnú databázu. 

 

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

Tvoria ďalšiu užívateľskú skupinu výstupov činností múzea. Pôsobnosť týchto 

inštitúcií je o. i. postavená na úzkej spolupráci s Múzeom SNP, keďže činnosť zväzu 

a redakcie je úzko spätá s národnou históriou obdobia, ktoré po muzeálnej stránke 

obhospodaruje Múzeum SNP. Je len prirodzené, že spolupráca múzea s ňou bude 

mať prioritu aj v budúcnosti. 

 

- Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy 

Základom bola spolupráca Múzea SNP s Ministerstvom kultúry, Ministerstvom 

školstva, Ministerstvom zahraničných vecí a Ministerstvom obrany. Múzeum SNP vidí 

svoje postavenie v tejto spolupráci predovšetkým v polohe  partnera vykonávajúceho 

odborné servisné služby podporujúce záujmy štátnej kultúrnej politiky  (napr. 

vypracovávanie podkladov pre rokovania so zahraničnými partnermi v oblasti kultúry, 

návrhov na kultúrne aktivity vo vzťahu k zahraničiu, odborná príprava expozícií a 

výstav pre zahraničie, metodické pôsobenie a odborná pomoc organizáciám a 

inštitúciám v SR, školám, kultúrno-spoločenským zariadeniam a pod.). 

Dôležité miesto patrí ďalej spolupráci múzea s  vyššími územnými celkami, 

obvodnými, mestskými a obecnými úradmi najmä  pri organizovaní spoločných 

podujatí (konferencie, semináre, oslavy výročí SNP a oslobodenia, kultúrno-

spoločenské aktivity atď.). 

 

- Vedecké ústavy a vysoké školy 

VHÚ Armády SR, HÚ SAV, Politologický ústav SAV, VHÚ – Vojenské  múzeum 

Svidník, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.a ďalšie vysoké školy a univerzity. 

Formy užívania výstupov a formy spolupráce: spoluúčasť pri usporiadaní sympózií, 

konferencií a seminárov, vydávaní publikácií, súborov dokumentov, ďalej 
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poskytovanie možnosti štúdia v Archíve a knižnici Múzea SNP, odborno-metodická 

pomoc pracovníkov múzea študentom vysokých škôl pri seminároch a diplomových 

prácach, uskutočňovanie modelovaných vyučovacích hodín dejepisu v expozícii 

múzea. odborná prax študentov v Múzeu SNP. 

 

- Múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie, médiá 

Poskytovanie odborno-metodickej pomoci v rámci predmetnej špecializácie múzea 

jednotlivým kultúrnym inštitúciám v SR i v zahraničí a  rôznym médiám vo 

všeobecnosti.   

 

- Nadácie, kluby, združenia a kultúrno-spoločenské neziskové organizácie 

Spolupráca Múzea SNP s týmito organizáciami sa orientovala na organizovanie 

spoločných podujatí, na ktoré  múzeum poskytlo priestory a techniku. Do úvahy  

v súčasnosti prichádzajú: Klub priateľov Múzea SNP a i. 

 

- Zastupiteľské úrady v SR 

Spolupráca múzea s týmito úradmi bola najmä vo vzájomnej súčinnosti pri  aktivitách 

Múzea SNP v jednotlivých krajinách (napr. pri prezentovaní výstav, organizovaní 

konferencií s medzinárodnou účasťou, získavaní odbornej literatúry a pod.), 

uzatváraní dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, výmene pracovníkov 

(stáže) atď. Na základe doterajšej praxe a výhľadového plánu Múzea SNP sa  

spolupráca orientuje na zastupiteľstvá týchto krajín: Česká republika, Ruská 

federácia, Taliansko, USA, Veľká Británia, Francúzsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, 

Rumunsko, Bulharsko, Izrael, Srbsko, JAR. 

- Klienti (zákazníci) – tvoria ich prenajímatelia priestorov (výstavných priestorov, 

kinosály, zasadačky, výstavného nábytku, ...), užívatelia služieb (ozvučenie, 

osvetlenie akcií, premietanie, ...) 

10. Zhodnotenie výsledkov kontrol vykovaných kontrolnými 
orgánmi 

 

Na základe Poverenia  č.1810/01 Najvyššieho kontrolného úradu SR Bratislava  bola 

v Múzeu SNP od 1.  júla 2021 do 10.  novembra 2021  členmi Najvyššieho 

kontrolného úradu z expozitúry Banská  Bystrica vykonaná kontrola  hospodárenia 
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s verejnými prostriedkami a nakladaním s majetkom č. KA-031/2021/1070. 

Kontrolovaným obdobím boli  roky od 1. 1.  2018  do 31. 12. 2020.  

Najvyšší  kontrolný úrad zistil 29 pochybení, závery sú uvedené v Protokole 

o výsledku kontroly  Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladaním 

s majetkom Múzeu SNP KA-031/2021/1070. Tento protokol  je zverejnený na stránke 

NKU k nahliadnutiu verejnosti. 

Na odstránenie nedostatkov z kontroly NKU prijalo  Múzeum SNP do 31. januára 

2022  opatrenia.    

 

 

 

 

 Návštevnosť v  stálych v expozíciách   spolu:                   114 115      osôb 

  

 Výstavy v Múzeu SNP:                                                       38 234       osôb 

 Výstavy mimo Múzea :                                                       35 000       osôb 

 Virtuálne výstavy:                                                               30 300       osôb 

 Spolu výstavy:                                                                  103 534       osôb     

  

 Vzdelávacie činnosti:                                                           2 385       osôb 

 Kultúrne a spoločenské podujatia :                                      3 838      osôb 

 Filmový klub:                                                                           541      osôb           

  

Návštevnosť spolu:                                                             224 413    osôb        

11. ZÁVER  
 

  Múzeum Slovenského národného povstania v roku 2021 vykonávalo činnosti, ktoré 

sú zakotvené v zriaďovacej listine a činnosti ktoré boli stanovené v Pláne hlavných 

úloh Múzea SNP na rok 2021  a  v  Kontrakte č. MK – 1906/2020-421/22822  

a rozplánované v rámci odborných činností múzea  na rok 2021.  

 

 

Počas hodnoteného obdobia  bolo spracovaných 34 vedecko-výskumných úloh,  

realizovalo  3  výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ako samostatných edičných 

titulov, 2 medzinárodné konferencie.  

 Múzeum SNP v roku 2021  dosiahlo návštevnosť   svojich stálych expozícií v počte 

84 115  osôb okrem návštev Múzea Auschwiz-Birkenau, celková návštevnosť vrátane 

návštev výstavných podujatí organizovaných v priestoroch a  mimo  priestorov 

Múzea SNP, vrátane návštevnosti Filmového klubu a kultúrno-spoločenských 

podujatí,  usporiadaných v múzeu, predstavovala za rok 2021 počet 224 413  osôb.  
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V Banskej Bystrici, 23. februára 2022   

                                                                   

 

                                                                            PhDr. Marian Uhrin, PhD.         

                                                                               riaditeľ Múzea SNP 


