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I. ÚVOD 

 

Uplynulý rok 2014 v Múzeu mesta Bratislavy môžeme pokojne nazvať rokom digitalizácie.  

Účasť v Národnom projekte Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2         

(OPIS PO 2) Digitálne múzeum je poctou, výzvou, zodpovednosťou, ale zároveň aj starosťou 

pre väčšinu zamestnancov. 

Vybraných 32 múzeí  poskytuje Múzeu Slovenského národného povstania, ktoré je nositeľom 

projektu, spolu viac ako 170 tisíc zbierkových predmetov, ktoré sa po ošetrení digitálne 

vizualizujú. Naša inštitúcia, ako jedna z mála, poskytuje 15 tisíc predmetov.                                         

Hlavným cieľom projektu je vysokokvalifikovaná digitalizácia najvýznamnejších múzejných 

zbierok kultúrneho dedičstva vrátane dobudovania infraštruktúry pre digitalizáciu na národnej 

úrovni. Digitálne múzeum je jedným z národných projektov spolufinancovaných z finančných 

prostriedkov EÚ. Prostredníctvom projektu Digitálne múzeum sa pamäťové a fondové 

inštitúcie zapoja do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania 

informačného potenciálu zbierok hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Prostredníctvom digitalizácie múzejných zbierok vznikne „Digitálne múzeum“ – depozitár 

digitálnych zástupcov najvýznamnejšej časti múzejných zbierok spojený s digitálnym 

vedomostným systémom múzeí SR, ktoré sú využiteľné na ďalšie vedecké zhodnocovanie 

kultúrnych objektov, vzdelávanie, kultúrny relax, či reprezentáciu a propagáciu krajiny. 

V minulom roku sa pokračovalo v ošetrovaní fyzického stavu vybraných zbierok (spolu 5010 

predmetov - reštaurovanie 65, konzervovanie 3067, čistenie 1878), ich odbornom 

spracovávaní a v júni sa začala samotná vizualizácia v budove depozitárov na Ivánskej ceste. 

V druhej polovici roka sa začalo digitalizovať aj pôde múzea v Starej radnice  a koncom roka 

pracovali spolu štyri pracoviská, najprv v 16 hodinových smenách, neskôr dve v 24 

hodinových. Spolu bolo na snímanie protokolárne odovzdaných a po ukončení procesu 

prebratých 5385 predmetov. Tempo prác a počet predmetov rôzneho druhu kládli vysoké 

nároky na zúčastnených zamestnancov i logistiku celého procesu. S maximálnym nasadením 

sa k spokojnosti všetkých požiadavky podarilo splniť.  

 

Napriek náročnosti tejto úlohy, v minulom roku nezaostávala ani ostatná hlavná činnosť 

múzea. V rámci akvizícií – bez finančných prostriedkov na nákup od zriaďovateľa – múzeum 

získalo darom 194 predmetov dokumentujúcich predovšetkým 20. storočie. 

V rámci evidencie zbierkových predmetov bolo v elektronickej podobe skatalogizovaných 

4219 a aktualizovaných 4892 záznamov. Intenzívna bola fotodokumentácia, ako aj s tým 

spojená administratíva.  

Ošetrovanie zbierkových predmetov súviselo najmä s už spomínanou digitalizáciou, ale 

významný posun nastal v ich uložení.   

V depozitári na Ivánskej ceste bol našimi zamestnancami vypracovaný a následne 

dodávateľsky zrealizovaný projekt opravy starého a výroby nového úložného zariadenia pre 

fond zbraní. Tento bol viac rokov zabalený a provizórne uložený v prázdnych miestnostiach, 

bez riadneho prístupu k jednotlivým predmetom. Získal sa tak prehľad a možnosť práce 

s týmto vzácnym fondom. 

Vďaka finančným prostriedkom získaným z dotačného systému Ministerstva kultúry  

(28 500,-€) bolo možné zakúpiť nové zariadenie (regále a skrine) pre ďalšie fondy 

uchovávané v tejto budove. Výrazne sa tak pomohlo ich kvalitnejšiemu uloženiu. 

Začali práce na postupnom uvoľňovaní objektu v Devínskej Novej Vsi, ktorý má múzeum 

bezplatne prenajatý od Galérie mesta Bratislavy, ale finančne sa podieľa na jeho prevádzke 

a ochrane. Odchodom z objektu múzeum ušetrí nemalé finančné prostriedky. Predpokladáme, 
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že v tomto roku sťahovanie ukončíme a predmety uložíme v priestoroch dvoch hál 

v Dúbravčiciach.  

V súvislosti s uvedenými halami je potrebné opätovne upozorniť na ich stav a najmä 

nevyhovujúce klimatické podmienky. Najmä v zimných a letných mesiacoch sú v týchto 

objektoch veľké teplotné a vlhkostné rozdiely (5 až 32 st.C, 90-100% vlhkosť), čo je najmä 

pre nábytok absolútne nevhodné. 

Na nutnosť riešenia problému s uložením zbierok v plechových halách už niekoľko rokov 

spolu s Galériou mesta Bratislavy upozorňujeme zriaďovateľa. Napriek prerokovávaniu tejto 

problematiky na pôde Oddelenia kultúry, školstva a športu Magistrátu, ako aj v Operatívnej 

porade primátora nenastal žiadny pozitívny posun. Spolu s príslušnými zamestnancami 

Magistrátu riaditelia múzea a galérie absolvovali niekoľko obhliadok areálov a pozemkov  

( Pastierska ul., Parková ul., Technická ul., Bazova ul.,), avšak bez výsledku. Nádej vkladáme 

do nového vedenia mesta, nakoľko vo volebnom programe primátora sa objavil aj bod 

deklarujúci potrebu vybudovania nového depozitára pre mestskú galériu a múzeum. 

Neriešiteľnou úlohou pre múzeum je skutočnosť, že do konca roka 2015 je potrebné uvoľniť 

objekt bývalého kina Odboj, kde máme uložených okolo 1200 najmä kovových predmetov. 

Uznesením číslo 1427/2014, zo dňa 06.03.2014 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy bezodplatne previedlo uvedený objekt do vlastníctva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka s podmienkou, že táto sa zaviaže strpieť užívanie nehnuteľnosti múzeom  

do 31.12.2015. Zároveň žiadalo primátora, „aby vykonal všetky kroky potrebné 

k zabezpečeniu náhradných priestorov pre mestskú príspevkovú organizáciu Múzeum mesta 

Bratislavy v zodpovedajúcej výmere a finančné prostriedky na prípadnú potrebnú 

rekonštrukciu priestorov“.  

Následne Múzeum mesta Bratislavy dalo vypracovať znalecké ocenenie možnej prístavby 

budovy na Ivánskej ceste, ktorú vnímame ako najschodnejšiu cestu na riešenie vyššie 

uvedenej situácie. 

Suma vo výške necelých 500 tisíc eur by mohla byť priechodná aj v rámci obmedzených 

finančných možností hlavného mesta, ale na náš podnet, ani na úlohy z Operatívnej porady 

primátora do dnešného dňa nikto relevantným spôsobom nereagoval. 

 

Vzhľadom na práce súvisiace s digitalizáciou sa v uplynulom roku mierne obmedzila 

vedeckovýskumná činnosť, pokračovali záchranné archeologické výskumy v lokalitách 

Rusoviec a Devína. Intenzívnejšia bola publikačná činnosť našich zamestnancov. 

 

V rámci výstavnej činnosti je potrebné spomenúť najmä výstavu „Vojna z druhej strany“, 

ktorou si múzeum pripomenulo 100 rokov od začiatku I. svetovej vojny. Predchádzal jej 

výskum v Archíve mesta Bratislavy, vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave, 

Krajinskej knižnici Széchenyi v Budapešti, ale aj v SNM – Múzeu kultúry Maďarov na 

Slovensku a Múzeu karpatských Nemcov. Súčasťou bola aj sprievodná publikácia, ako aj 

vzdelávacie programy pre základné a stredné školy, šesť tematických prednášok pre verejnosť 

a štyri koncerty C. a k. dychového komorného orchestra na nádvorí Starej radnice. 

Výstava prostredníctvom doteraz neprezentovaných predmetov a fotografií zo zbierok múzea 

ako aj súkromných zbierok potomkov účastníkov „Veľkej vojny“, poskytla pohľad do 

každodennosti vojnového a civilného života Prešporákov v rokoch 1914 – 1918, s dosahom aj 

na obyvateľov historickej Prešporskej župy.  

Múzeum sa uvedenou výstavou zapojilo aj do kampane „Múzeum v čase – čas v múzeu“,    

ktorú vyhlásil Zväz múzeí na Slovensku – pre rok 2014 s názvom „Príbeh predmetu. Rok 

1914“. Taktiež prispel do rovnomennej publikácie vybraným zbierkovým predmetom – 

dobovým vejárom. 
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Prínosná bola aj výstava „Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla 

Dvořáka“. Bola vyvrcholením prvej etapy dvojročného projektu zameraného na poznávanie 

dejín Bratislavy prostredníctvom rozprávania 27 príbehov z jej minulosti a ilustrátorskej 

súťaže pre deti a mládež od 4 do 16 rokov. Vystavených bolo necelých 400 obrázkov z vyše 

500 namaľovaných počas pravidelných mesačných stretnutí záujemcov s Pavlom Dvořákom 

a jednotlivými kurátormi múzea, ktorí k téme pripravili aj zbierkové predmety. Výstupom 

celého projektu bude rovnomenná publikácia. 

Zaujímavou a pútavou bola výstava prebratá z Múzea mesta Brna „Villa Tugendhat – Ikona 

modernej architektúry v Brne“. Na paneloch mapovala jej dejinný kontext, históriu, filozofiu 

a stavebné osudy od vzniku až po súčasnosť, ako aj život rodiny, ktorá vo vile strávila 

necelých osem rokov. Súčasťou bolo premietanie dokumentárneho filmu, prednáška 

a možnosť návštevníkov nakresliť si svoju vilu snov. 

 

Už tradične bohatá bola prezentačná činnosť. Ku každoročným podujatiam ako Bratislava pre 

všetkých, Noc múzeí a galérií či Rímske hry pribudlo vlani podujatie pre rodiny „Danube 

Limes Day Bratislava-Rusovce“, ako súčasť série podujatí v rámci jedného týždňa vo 

všetkých podunajských krajinách od Rakúska po Čierne more. Cieľom je upozorniť na 

jedinečné rímske pamiatky v rámci Limes romanus.  Potrebné je však zvážiť termín koncom 

júna, nakoľko začiatkom septembra sa v Rusovciach už pravidelne konajú Rímske hry. 

V jarných mesiacoch  sa opätovne uskutočnil obľúbený „Bratislavský cyklus egyptologických 

prednášok – Výpravy do strateného sveta“ s desiatimi vystúpeniami odborníkov k téme 

starovekého Egypta.  

Múzeum v uplynulom roku výrazne rozšírilo ponuku pre verejnosť na hrade Devín. Okrem 

výstavy „Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda“ mali návštevníci možnosť vstúpiť do 

symbolického historického tábora s programom Tovarišstva starých bojových umení, ktorý 

približoval obdobie bežného života, kultúry a bojov starých Slovanov. Spomenuté 

Tovarišstvo počas troch víkendov organizovalo podujatie „Rytieri na Devíne“ s možnosťou 

aktívneho zapojenia sa verejnosti.  

Od polovice mája múzeum v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym 

združením realizovalo projekt prírode blízkeho obhospodarovania areálu hradu. Časť 

trávnatých plôch bola udržiavaná pasením oviec, bez nutnosti celoplošného kosenia pomocou 

mechanizmov. Výsledkom je nielen ekologická údržba plôch, ale aj finančná úspora pre 

múzeum a ďalšia atrakcia pre verejnosť. Stádo oviec a niekoľko kôz na Devíne zapadá do 

projektu NATURA 2000 BA, ktorého cieľom je zachovanie najcennejších prírodných 

biotopov, rastlín a živočíchov európskeho významu v okolí Bratislavy.  

Tradičné remeselné vianočné trhy na nádvorí Starej radnice boli v uplynulom roku obohatené 

o niekoľko atrakcií. Prvýkrát sa ponúkali gurmánske špeciality, bola vyhlásená súťaž 

o najkrajšiu ručne zdobenú vianočnú ozdobu – so záverečným odovzdaním všetkých ozdôb 

Domu tretieho veku – Domu seniorov. V sprievodnom programe prezentovali svoju zručnosť 

tradiční remeselníci, amatérski divadelníci divadla Depaul a trhy symbolicky ukončilo  

vystúpenie detského folklórneho súboru Kobylka. 

Už po druhýkrát vyhlásilo múzeum v spolupráci s Ústavom umelecko-edukačných štúdií 

Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK súťaž o najlepší návrh maľby betlehemu 

na sklenené tabule na priečelí budovy. Porotou, zloženou aj zo zamestnancov múzea, vybratý 

víťazný návrh študentky Simony Sabovej vhodne doplnil predvianočne vyzdobené nádvorie 

Starej radnice.      

V Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť pokračovali vzdelávacie programy pre školy, 

uskutočnilo sa rodinné podujatie zamerané na najmladšiu generáciu Devín patrí deťom – 

s podtitulom „Ako prežiť u Slovanov“, ako aj piaty ročník denného tábora na Devíne „Malé 

múzejné bádania 2014 – Naši Slovania trochu inak“.   
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Návštevnosť múzeí MMB zaznamenala v roku 2014 nárast, celkový počet osôb, ktoré sa 

zúčastnili na prezentačných podujatiach dosiahol počet 185 491 osôb.   

 

Bohatá bola odborná a metodická činnosť, či už účasťou na rôznych konferenciách 

a seminároch, vedením praxe študentov, konzultáciami, metodickými prednáškami, alebo 

odbornými materiálmi a pod. Odborní zamestnanci múzea sú členmi mnohých komisií 

a redakčných rád.   

Veľmi obohacujúca bola študijná cesta zamestnancov do Slezského múzea v Opave 

s prehliadkou nových expozícií a návštevou depozitárov a reštaurátorského pracoviska 

Valašského múzea vo Frenštáte pod Radhoštem. Kontakty s kolegami, výmena skúseností 

a prehliadky expozícií, výstav a pracovísk sú vždy prínosné. 

Múzeum v roku 2014 získalo výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá v kategórii reštaurovanie 

spolu s reštaurátorkami Mgr. Art. Norou Hebertovou a Zlaticou Schreierovou za reštaurovanie 

cechovej zástavy kožušníkov z roku 1751 zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. 

 

K výpočtu pozitív za uplynulý rok je potrebné pridať získané finančné prostriedky na rôzne 

projekty, najmä z dotačného systému Ministerstva kultúry SR. V tejto oblasti bol minulý rok 

mimoriadne úspešný a asi ho bude ťažko zopakovať. Okrem už spomenutej sumy 28 500,-€    

na vybavenie depozitárov, sme obdržali aj  

- 11 200,-€  na fyzickú očistu a chemické ošetrenie osobnej historickej knižnice Dr. Ovídia 

Fausta v počte 8987 kusov v spolupráci s Moravským zemským archívom v Brne, 

- 5 300,-€ na reštaurovanie obojstranne maľovanej zástavy spoločenstva prepravcov osôb 

a tovarov v Bratislave z r. 1825, 

- 2 000,-€ na projekt Rozpoviem ti tri príbehy – I. etapa detskej ilustrátorskej súťaže 

Maľované dejiny Bratislavy. 

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dve dotácie 

- 2 000,-€  na výstavu „Vojna z druhej strany“ 

- 1 200,-€  na podujatie „Devín patrí deťom“. 

Na vydanie zborníka zo seminára „Hrad Devín 1913 – 2013“ sme obdržali dva peňažné dary 

vo výške 2 300,-€. 

 

V rámci kapitálových transferov, kde sme od zriaďovateľa nedostali žiadny príspevok, nám 

Ministerstvo kultúry SR poskytlo 10 000,-€ na projekt „ NKP Rímsky kastel Gerulata, 

projektová dokumentácia v rámci rekonštrukcie areálu múzea Antická Gerulata – SO 4 

Asanácia existujúcich objektov, SO 5 Provizórne objekty pre prevádzku archeologickej 

stanice“.  

Pre tento areál sme získali aj 5 000,-€ na opravu havarijného stavu strechy („zatekanie“)  

od Ministerstva financií SR. 

V prípade Múzea Antickej Gerulaty je potrebné do budúcnosti uvažovať aj s podporou 

zriaďovateľa – hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko celú rekonštrukciu nebude 

pravdepodobne možné financovať len z iných zdrojov. Pre rok 2015 bude priorita opraviť 

zatekajúcu strechu na prevádzkovej budove a podľa pridelených finančných prostriedkov 

začať archeologický výskum na mieste plánovaných nových objektov. 

 

Veľmi pozitívnou správou uplynulého roka je získanie finančných prostriedkov na 

dokončenie rekonštrukcie horného hradu NKP Devín. Oddelenie projektového riadenia 

Magistrátu Bratislavy v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Generálnym investorom 

Bratislavy v úzkej súčinnosti pripravili a po schválení Mestským zastupiteľstvom Bratislavy, 

podali v apríli 2014 žiadosť, ktorá sa po výbere ocitla medzi 13 úspešnými projektmi, ktoré 

dostali peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho 
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hospodárskeho priestoru. 05.11.2014 riaditeľ múzea so zástupcami Úradu vlády SR podpísal 

v Bytči zmluvu o podpore, mesto na obnovu hradu získalo 339 770,-€, spoluúčasť je vyše 

59 000,-€. Po siedmich rokoch uzatvoreného prístupu na najvyššie miesto hradu svitá nádej na 

jeho sprístupnenie verejnosti. 

 

Múzeum mesta Bratislavy sa v roku 2014 stretávalo aj s menej pozitívnymi skutočnosťami. 

Neustále sa zhoršujúci stav objektov kladie stále väčšie nároky na ich údržbu a prevádzku. 

Okrem už vyššie spomenutých objektov – plechových hál – v Dúbravčiciach a bývalom kine 

Odboj, sú najproblematickejšími budovami Michalská veža a bývalé Múzeum umeleckých 

remesiel na Beblavého ulici. Zatekanie, staré inžinierske siete, oprava – či už skôr výmena 

okien, nové sociálne zariadenia, vymaľovanie interiérov, oprava fasády  a pod., sa drobnou 

údržbou nedajú odstrániť. Bez zásadnej pomoci od zriaďovateľa – pridelenia finančných 

prostriedkov nie je vo vlastných silách múzea všetky tieto problémy uspokojivo vyriešiť. 

Na riešenie zo strany Magistrátu čaká aj Múzeum Janka Jesenského, kde spoluvlastníci 

žiadajú zvýšenie finančného príspevku Múzea podľa skutočne užívanej plochy, čo by mohlo 

znamenať až likvidáciu tejto jedinej literárno-múzejnej expozície v Bratislave a jednej z mála 

na Slovensku.  

Naozaj kritický stav je v objekte na Beblavého ulici, kde padajúca strešná krytina ohrozuje 

okoloidúcich chodcov a hrozí zatečenie budovy so zbierkami. V roku 2015 bude 

bezpodmienečne nutné túto situáciu riešiť.  

V roku 2014 postihla Múzeum aj havária v podobe zatečenia celého suterénu Starej radnice. 

Dlhodobo neriešený problém s porušenou kanalizáciou na Primaciálnom námestí  - od rohu 

budov Starej radnice a Primaciálneho paláca po hlavný kanalizačný zberač – sa prejavil počas 

intenzívnych dažďov v Bratislave na prelome mesiacov august a september. Nedostatočne 

odtekajúca voda vyrazila v suteréne na toaletách záchodovú misu zo steny a vytekajúca voda 

zatopila do výšky skoro 10 cm prakticky celý suterén. Následné konzultácie  s generálnym 

dodávateľom rekonštrukcie budovy ako aj kamerové kontroly kanalizácie ukázali, že problém 

je pod námestím. Na túto skutočnosť sme upozorňovali Magistrát už pred rekonštrukciou, 

pripomenul to aj projektant v svojom stanovisku, ale dodnes sa nič neudialo. Bez tejto opravy 

bude hrozba opätovnej havárie neustále aktuálna. Nakoľko je Múzeum poistené, dúfame, že 

aspoň časť nákladov na odstránenie následkov havárie získame späť.  

 

Čoraz väčší problém je získať kvalitných zamestnancov na pozície pokladník, dozorca, lektor, 

či denný a nočný strážnik – informátor.  Taktiež obsadiť odborné pozície mladými 

zamestnancami pri súčasných „tabuľkových“ možnostiach a minimálnymi úpravami cez 

pohyblivé zložky je veľmi problematické. (Priemerná mzda v múzeu bola 492,-€). 

 Kritická situácia je najmä na Devíne, kde sa k nízkym platom pridávajú aj sťažené prírodné 

podmienky a väčšinou aj vzdialenosť od bydliska. Možným riešením by mohla byť zmluva 

s bezpečnostnou službou, ktorá by zabezpečovala stráženie všetkých objektov, ako aj 

informátorov. Prepočty nákladov na súčasný stav a možnú spoluprácu s externou 

spoločnosťou ukazujú, že náklady by sa síce zvýšili, ale nemuselo by ísť o neprimeraný 

nárast. Finančné prostriedky by sa však museli presunúť z kapitoly mzdových na 

prevádzkové.  

V roku 2014 múzeum hospodárilo s nasledovnými finančnými prostriedkami: 

- s príspevkom od zriaďovateľa...747 148,-€ 

- s vlastnými zdrojmi....................464 555,-€ 

- s dotáciami a darmi.......................65 809,-€ 

SPOLU.......................................1 277 512,-€ 
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Z uvedeného vyplýva, že múzeum získalo vlastnými aktivitami finančné zdroje vo výške 

41,5% rozpočtu s ktorým hospodárilo.   

 

Na záver je potrebné vyjadriť uznanie a poďakovať všetkým zamestnancom za úspešné 

zvládnutie všetkých úloh pri plnení poslania Múzea mesta Bratislavy, ktorým je záchrana 

a prezentácia kultúrneho dedičstva nielen nášho hlavného mesta, ale aj celej krajiny.  

 

 

II. HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 

1. AKVIZÍCIE 

Celkový počet získaných predmetov za rok 2014 je 194 kusov, čo predstavuje 100 

prírastkových čísiel. Všetky predmety boli získané darom, múzeum na tento rok nemalo 

v rozpočte pridelené žiadne finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov. Komisia 

pre tvorbu zbierok zasadala 18.11.2014. 

Do zbierok pribudli predmety dokumentujúce vybavenie bratislavských domácnosti a detské 

oblečenie predovšetkým z druhej polovice 20. storočia,  pánske odevy a doplnky z prvej 

polovice 20. storočia, úžitkové predmety z prešporskej obchodníckej rodiny Wimmer, žetóny 

súčasných  obchodných reťazcov, mestský hraničný žulový kameň z konca 19. storočia a 4 

diely zo Starého mosta pochádzajúce pravdepodobne z roku 1945. 

 

  
Prírastky v roku 2013 

     Prírastky                                                      Spôsob nadobudnutia 

             Odbor     

   Vlastný 

zber            Kúpa  Dar 

  Výmena 

-  prevod 

  

prír. 

č. kusov 

prír. 

č. kusov 

prír. 

č. kusov 

prír. 

č. kusov prír. č. kusov 

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staršie dejiny – F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zbrane – Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umelecké remeslá - kameň, železo 3 6 0 0 0 0 3 6 0 0 

Umelecké remeslá  14 28 0 0 0 0 14 28 0 0 

Numizmatika 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 

Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novšie dejiny 73 150 0 0 0 0 73 150 0 0 

Najnovšie dejiny 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Veda a technika 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 

Národopis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dokumentácia /pohľadnice, foto, dia/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Literatúra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Spolu 100 194 0 0 0 0 100 194 0 0 

 

 

 

2. EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU 

2/1 Prvostupňová evidencia zbierkových predmetov 

a/klasická evidencia 

- zápisy do klasickej knihy prírastkov – dokončenie roku 2013 /Stofová/ 
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b/elektronická evidencia 

Štofová: 

- zápis a dopĺňanie záznamov týkajúcich sa akvizícií r. 2013 

- doplnenie údajov o umiestnení predmetov v  expozíciách a depozitároch MMB 

- pravidelné sledovanie a štatistika stavu databázy a jej zálohovanie, opravy chybných 

údajov, priebežné dopĺňanie údajov 

- zálohovanie dát zo servera, kopírovanie databázy zbierok do určených adresárov 

- dopĺňanie prvostupňových údajov z pôvodných inventárnych kníh MMB k predmetom 

získaným 1868 – 1961 na základe tzv. starých inventárnych čísel 

- zabezpečenie aktualizácie (update systému bach pre win 8), komunikácia s firmou 

Bach-systems, následne inštalácia na určených pc.  

Bukovčáková: 

- fond Fo- zápis 106 záznamov zb. predmetov z albumov fotografií autora Zinsera 

- fond OF- Zápis 64 záznamov, aktualizácia 2030 záznamov 

 

2/2 Druhostupňová evidencia – katalogizácia zbierkových predmetov    

Aktualizácia starších záznamov z dôvodu úpravy dát po ich konverzii v dôsledku zmien 

v evidenčnom programe BACH  vyplývajúcich zo zosúladenia s Centrálnou evidenciou 

zbierkových predmetov   

Bukovčáková fond fotografie(Fo)                   176 záznamov 

Fiala               fond numizmatiky (N)              739 záznamov 

                       fond umelecké remeslá (UR)      18 záznamov  

Francová        fond umelecké remeslá (U)     2207 záznamov 

                       fond staršie dejiny (F)             1647 záznamov 

                       fond novšie dejiny (K4)                7 záznamov 

Janovíčková   fond novšie dejiny (K3)              55 záznamov 

                       fond umelecké remeslá (U)         50 záznamov 

Záznamy nové 

Antolíková    fond farmácie (FA)                    1245 záznamov 

Fiala              fond numizmatiky (N)                 444 záznamov 

                      fond umelecké remeslá (UR)          7 záznamov  

Francová       fond umelecké remeslá (U)           73 záznamov 

                      fond staršie dejiny  (F1)                 4  záznamy 

Gaučík          fond umelecké remesla (UR)        52 záznamov 

Kurincová     fond novších dejín (K1)              199 záznamov 

                      fond najnovších dejín (S)                4 záznamy 

                      fond techniky (T)                          11 záznamov 

Janovíčková  fond novších dejín (K2, K3)       534 záznamov 

                      fond umelecké remeslá (U)           19 záznamov 

                      pozostalosť J. Jesenského (J)        30 záznamov 

Rada              fond zbraní (Z)                            602 záznamov 

Valentová     fond etnografie (E)                       885 záznamov 

 

V roku 2014 bolo skatalogizovaných v elektronickej podobe 4219 zbierkových predmetov, 

aktualizovaných bolo 4892 záznamov jestvujúcej evidencie zbierkových predmetov.   
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2/3 Stav databázy prvostupňovej elektronickej evidencie   

Stav databázy zbierkových predmetov k 20.1.2015 

Fond Prvostupňová evidencia 

  20.1.2014 20.1.2015 

A – archeológia 8237 8237 

E – etnografia 6486 6486 

F – feudalizmus, staršie dejiny 3406 3407 

FA – farmácia 9201 9201 

Fo – fotografie 9450 9350 

J – pozostalosť J.Jesenského 456 456 

JK - korešpond.J.Jesenského 2526 2526 

JR - rukopisy J. Jesenského 393 393 

K – kapitalizmus,novšie dejiny  19152 19209 

LF – literárny fond 4744 4744 

N – numizmatika 22651 22652 

P – pohľadnice 7666 7666 

S – socializmus 5016 5016 

T – technika 439 440 

U – umelecké remeslá, lapidárium 15284 15297 

VE - všeobecná etnografia 117 117 

Z – zbrane 2071 2071 

PN - predmety nezaradené do 

konkrétneho fondu 

142 141 

D – rôzne 342 344 

OF - pozostaloť Ovídia Fausta 2274 2348 

Spolu 120053 120101 

 

2/4 Fotodokumentácia 

a/ fotodokumentačná administratíva  

 

 Posledné 

číslo obr. 

dokum.  

Zápis 

nových 

(záznamov) 

Zápis 

nových 

(kusov) 

Zápis 

starých 

(záznam

ov) 

Zápis 

starých 

(kusov) 

Celkový 

počet 

(záznamov) 

Celkový 

počet 

(kusov) 

Ng Ng-37364 432 1182 3 27 41900 63147 

Dia-far.  1 1 0 0   2303   3570 

Dia-ČB  0 0 0 0     300     348 

Cudz. Poz.  265 0 0 0  2231   2737 

 

- aktualizácia 3898 záznamov negatívov v databáze fotoarchívu 

- aktualizácia 1126 záznamov cudzích pozitívov v databáze fotoarchívu 

- presun 1551 dig. záberov do fotoarchívu - expozície, výstavy, kult. podujatia, iné 

- presun 509 záberov z reštaurovania zb. predmetov na disk Samsung 

- presun 8307 dig. záberov zb. predmetov do elektronickej evidencie v systéme Bach  

- kontrola a likvidácia duplicitných obrazových digitálnych záberov 

- zálohovanie digitálnych obrázkov 

- popis 2505 ks digitálnych obrázkov zb. predmetov 
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- lepenie 95 ks identifikačných pozitívov na obálky s negatívmi 

- triedenie 360 ks pozitívov a zaraďovanie do obálok k negatívom 

 

b/ digitálna obrazová dokumentácia zbierkových predmetov 

fond za rok 2014 celkový stav 

E- 0 6177 

F- 9 4297 

Fo- 778 6852 

FA- 0 8138 

J- 0 290 

JD- 0 45 

K- 755 8926 

L- 60 315 

LF- 0 1736 

N- 578 2048 

OF- 759 896 

P- 0 7666 

S- 391 391 

T- 3 306 

U- 197 9316 

VE- 0 124 

Z- 0 1900 

Spolu 3618 59562 

 

c/ fotopráce / zbierkové predmety, podujatia/  

 obrazová dokumentácia zbierkových predmetov a podujatí v priestoroch MMB : Mišurová 

d/ scanovanie zbierkových predmetov 

Bukovčáková: 

- scannovanie  385 obrázkov podľa požiadaviek pracovníkov MMB 

- scannovanie  195 obrázkov do fotoarchívu    

- scannovanie  773 zb. predmetov fondu OF-  1444 obrázkov 

- scannovanie  758 zb. predmetov fondu Fo – 1475 obrázkov 

- scannovanie  136 zb. predmetov ostatných fondov – 190 obrázkov 

2/5 poskytnutie fotodokumentácie verejnosti  

V roku 2014 bola poskytnutá fotodokumentácia zbierkových predmetov na publikovanie na 

základe 11 zmlúv o udelení súhlasu na použitie reprodukcií zbierkových predmetov v počte 

64 kusov.    

2/6 externé bádanie  

a/ zbierkový fond 

Fond archeológie (D)Mgr. D. Antoni, doktorand Masarykovy Univerzity Brno /Harmadyová/ 

                                  PhDr. J. Bartík, SNM –AM / Harmadyová/ 

b/ fotodokumentácia 

14  externých bádateľov osobne, 70 odpovedí na e-mailovú poštu /Bukovčáková/ 

2/7 Výpožičky zbierkových predmetov   

Celkove zaevidovaných 24 zmlúv o výpožičke, vzťahujúcich sa ku 218 ks zbierkových 

predmetov zapožičaných iným subjektom. Od iných subjektov bolo zapožičaných  9 predmetov 

na výstavné účely, uzatvorených bolo 6 zmlúv (z toho 1 zmluva vzťahujúca sa na zapožičanie 

výstavných panelov – Vila Tugendhat).  

2/8 Iné práce týkajúce sa evidencie zb. fondu 

 Príprava materiálov k zasadnutiu Komisie pre tvorbu zbierok 18.11.2014 
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- podklady  pre rokovanie komisie, zápisnica / Štofová/ 

- príprava návrhových listov, darovacích zmlúv / Fiala, Francová, Gaučík, Jamrichová, 

Janovíčková, Kurincová/ 

Vypracovanie a odovzdanie Výročnej správy 2013 pre Muzeologický kabinet SNM a výkazu 

KULT 2013 v digitálnej a tlačenej forme /Štofová/ 

Vypracovanie zoznamu predmetov v expozíciách MMB /Štofová/ 

2/8 Evidencia pomocného a študijného materiálu 

Priebežná evidencia dok. materiálu o činnosti MM – plagátov a pozvánok  – v programe 

Access/ Excel. Kontrola elektronickej evidencie, pravidelné zálohovanie /Štofová/ 

2/10 Revízia zbierkového fondu 

- čiastková revízia fondu pohľadníc /Bukovčáková, Holčík/ 

- čiastková revízia predmetov fondu novších dejín /Janovíčková, Schmidt, Štofová/ 

- čiastková revízia fondu etnografie / Kurincová, Štofová/ 

- čiastková revízia fondu techniky / Kurincová, Holčík/ 

- čiastková revízia fondu novších dejín K1/ Kurincová, Holčík/ 

- čiastková revízia fondu umelecké remeslá (UR,U2) a lapidária / Fiala, Gaučík, 

Bukovčáková/ 

- čiastková revízia fondu novších dejín K2 / Dinušová, Janovíčková/ 

- čiastková revízia fondu umelecké remeslá, najstaršie dejiny/ Francová, Schmidt/ 

  

3. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU 

3/1 Vlastnými prostriedkami 

a/ systematická ochrana zbierkových predmetov 

Systematická ochrana zbierkových predmetov prebiehala v dvoch rovinách 

a) ošetrenie predmetov na výstavu Vojna z druhej strany 

b) ošetrovanie zbierkových predmetov na snímanie v rámci projektu Digitálne múzeum   

Reštaurovanie  

Rubický       24 predmetov 

Španová       40 ks 

Konzervovanie 

Dinušová    121 predmetov 

Nožička      161 predmetov 

Rubický     113 predmetov 

Španová       22 predmetov 

Weber        260 predmetov 

Čistenie 

Dinušová 1523 predmetov 

Nožička        5 predmetov 

Rubický      50 predmetov 

Španová    151 predmetov 

Štofová     800 predmetov 

Spolu:  

Reštaurovanie      64 predmetov 

Konzervovanie  667 predmetov 

Čistenie            1759 predmetov 

b/ priebežná starostlivosť o zbierky 

- obhliadka priestoru trezoru z dôvodu zhoršenia klimatických podmienok , 

vypracovanie návrhu na riešenie problému a ošetrenie zbierok /Španová/  

- sledovanie stavu predmetov z dreva v expozíciách Múzeum dejín mesta a Múzeum 

hodín /Rubický/ 
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3/2 Ochrana zbierkového fondu zabezpečovaná dodávateľsky 

1. Konzervovanie zbierkových predmetov v rámci národného projektu Digitálne múzeum 

    2400 predmetov / Peter Pilát, Miroslav Tomaška, Peter Tomsó / 

2. Komplexné reštaurovanie zástavy spoločenstva prepravcov tovarov F-1498 /Mgr. Art. Nora       

Hebertová, Zlatica Scheierová/ 

3. Ošetrenie plynovaním 119 ks tlačí z fondu umelecké remeslá, Moravský zemský archív v 

Brne  

Spolu: 

Reštaurovanie:           1 predmet 

Konzervovanie:    2400 predmetov 

Ošetrenie plynom: 119 predmetov  

3/3 Administratíva 

- vypracovávanie protokolov k odbornej ochrane zbierkových predmetov v rámci 

vlastných prostriedkov a v rámci projektu Digitálne múzeum/ Fiala, Francová, 

Janovíčková, Kurincová, Štofová/ 

- vypĺňanie  databázy online – konzervovanie zbierkových predmetov v rámci projektu 

Digitálne múzeum /Bukovčáková/ 

- vypracovanie reštaurátorských zámerov a zmlúv o dielo na reštaurovanie zbierkových 

predmetov /Fiala 1 zmluva, Francová 3 zmluvy, Janovíčková 1 zmluva/  

3/4  Uloženie a stav zbierkového fondu 

a/ práce na úpravách depozitárov a uložení zbierkových predmetov 

V roku 2014 okrem priebežných prác týkajúcich sa uloženia zbierkových predmetov, sa 

uskutočnila aj výroba a inštalácia nového úložného zariadenia depozitáru zbraní z vlastných 

prostriedkov, dovybavenie ďalších depozitárov novým úložným zariadením (regále a skrine) 

vďaka finančným prostriedkom získaným z dotácie MKSR na projekt vybavenie depozitárov 

MMB a väčšie úpravy v zariadení a uložení zbierkových predmetov v depozitároch 

v Devínskej Novej Vsi, Dúbravčiciach a na Beblavého ulici.      

Úpravy priestorov a inštalácia zariadenia vlastnými prostriedkami:  

Depozitár zbierkového fondu zbraní, Ivánska cesta  

- zabezpečenie a realizácia opravy staršieho depozitárneho zariadenia fondu zbraní 

- vypracovanie návrhu na nové zariadenie /Rubický, Štofová/   

- zabezpečenie  výroby depozitárneho zariadenia, spolupráca s dodávateľom /Štofová/ 

- vybaľovanie, triedenie a ukladanie predmetov do nového zariadenia /Štofová, Rada, 

Schmidt/ 

Depozitár v Devínskej Novej Vsi: 

- príprava priestoru na uloženie predmetov z podesty 

- odvoz predmetov menších rozmerov do budovy na Beblavého ulici 

- premiestňovaní zbierkových predmetov z podesty na prízemie 

- prevoz časti väčších predmetov do Dúbravčíc 

- rozobratie a odvoz materiálu podesty do depozitáru v Dúbravčiciach /Janovíčková, 

odd. prevádzky, dodávateľská firma/ 

Depozitár Dúbravčice, hala 2 

- dovoz a uloženie zbierkových predmetov na jestvujúcu podestu 

- dovoz materiálu a dostavba podesty /Janovíčková, odd. prevádzky, dodávateľ/ 

Depozitár na Beblavého ulici (MUR): 

- príprava priestoru na uloženie zbierok etnografie( odvoz zb. predmetov na Ivánsku 

cestu 

- dovoz regálov a ich rozloženie na 2. podlaží 

- prevážanie a ukladanie zbierkových predmetov etnografie z Devínskej Novej Vsi / 

Janovíčková, dodávateľská firma/  
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Dovybavenie zariadenia depozitárov na Ivánskej ceste z projektu MKSR 

Depozitár truhlíc a streleckých terčov 

Depozitár výtvarného umenia 

Depozitár svietidiel 

Depozitár zástav a textilu 

Depozitár etnografie / textil 

Depozitár najnovších dejín 

Depozitár archeológie 

- vypracovanie projektu /Francová/ 

- príprava priestorov na inštaláciu zariadenia/príslušní kurátori zbierok, odd. prevádzky/ 

- zabepečenie objednávky a dodania zariadenia/ Rajkovič/ 

- zabezpečenie rozmiestnenia do jednotlivých depozitárov/Kurincová/ 

Priebežné práce na systematickom ukladaní zbierkových predmetov 

Depozitár zbierkového fondu farmácie, Ivánska cesta     

- zabezpečenie a realizácia opravy staršieho depozitárneho zariadenia /Štofová, odd. 

prevádzky/ 

Depozitár sakrálnej plastiky a dreva, Ivánska cesta 

- priebežné vybaľovanie zbierkových predmetov a ich ukladanie do skriniek 

Depozitár hodín, Ivánska cesta 

- priebežné vybaľovanie menších hodín a ich ukladanie do skriniek 

Depozitár cechov a kombinovaných predmetov 

- presuny, priebežné vybaľovanie zbierkových predmetov a ich ukladanie do skriniek 

b/ klimatické podmienky v depozitároch a v expozíciách 

V depozitároch v budove na Ivánskej ceste sú zodpovedajúce klimatické podmienky 45-50% 

vlhkosť, 18 -20  stupňov teploty, potrebné je zabezpečenie okien nepriehľadnou fóliou 

zamedzujúcou priame osvetlenie priestorov. 

Nevyhovujúce klimatické podmienky sú v depozitári na Beblavého ulici, v zimných 

mesiacoch až 90-100% vlhkosť a teplota okolo 10-12 stupňov. Podobne nevyhovujúce 

klimatické podmienky sú aj  v depozitároch Dúbravka-kino a Dúbravčice –haly, kde 

v zimných mesiacoch teplota klesá pod 5 stupňov. V štádiu úprav klimatických podmienok je 

priestor trezoru, kde sa vysoká vlhkosť postupne znižuje prístrojom na odvlhčovanie. V rámci 

expozícií boli čiastočne sledované klimatické hodnoty, v priebehu roku sa nakúpili ďalšie 

merače. Na základe merania hodnôt a ich vyhodnotenia sa bude pristupovať k optimalizácii 

klimatického stavu.      

c/ nedostatky v uložení zbierkových predmetov a vybavení depozitárov  

Nedostatky v uložení zbierkových predmetov zotrvávajú v halách v Dúbravčiciach, kde je 

potrebné komplexné vyriešenie systematického uloženia zbierkových predmetov. 

 

4. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

4/1 Archeologické výskumy 

Názov úlohy: Prestavba a dostavba rodinného domu, Brigádnická ul., par. č. 876/1,2, Devín 

Riešiteľ: Mgr. K. Harmadyová, PhD. 

Doba riešenia: 23.7.- 6.8.  

Výstup: Výskumná správa 

Preskúmaná kultúrna vrstva z 19. storočia, nálezy: tehly z 19. a 320. stor., fragment nádoby zo 

16/17. stor. 

Názov úlohy: Rodinný dom BUNGALOV 1279 Devín 

Riešiteľ: Mgr. K. Harmadyová, PhD. 

Doba riešenia: 1.8. 

Výstup: Výskumná správa - výskum bez nálezov. 
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Názov úlohy: Rodinný dom, novostavba, Kovácsova ul., parc. č. 1039/2, Rusovce (Tibor 

Nagy a Juliana Nagyová) 

Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová 

Doba riešenia: 16. 1. – 30. 1. 2014 

Výstup: Výskumná správa 

Profily stavebnej jamy boli narušené novovekými objektami. 

Nálezy:  porcelánové črepy s modrou linkou, datované do 20. storočia, poškodená a neúplná 

tehla so firmy  „Kokas Kálmán és fiai (slov. Kálman Kokas a synovia)“, Csorna zo začiatku 

20. storočia.  Pôvodný dom slúžil ako colnica pre železničnú dopravu smerom na Maďarsko. 

Názov úlohy: Rodinný dom, Kovácsova ul., parc. č. 743/1, Mária Prosová 

Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová 

Doba riešenia: 10.4. – 19.5.2014 

Výstup: Výskumná správa 

Pri hĺbení ryhy pre inžinierske siete k rodinnému domu bol nájdený kostrový hrob, poloha na 

chrbáte, hlava v smere severozápad – juhovýchod, ruky prekrížené a uložené v lone. V jednej 

ruke držal pohárik a na prstoch sa nachádzali prstene, spolu 4 kusy. Ďalšie nálezy: náramok 

zo švartne –sapropelit, minca (Maximinus 309 – 313), sklenený flakón, železný predmet, asi 

náramok, ale z drôtov. 

Názov úlohy: Rodinný dom, Balkánska ul., parc. č. 851/4, 851/5, 851/7, Rusovce 

Mgr. Róbert Breier 

Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová 

Doba riešenia: 29.5. – 19.5.2014 

Výstup: Výskumná správa 

Stavba sa nachádza na mieste staršieho domu. Zachytené premiešané novoveké stavebné 

vrstvy a vrstvy datované keramikou do 16.-17. storočia. K domu bola hĺbená prípojka na 

inžinierske siete. Osídlenie doby rímskej sme zistili iba v miestach, ktoré boli prehĺbené do 

hĺbky cca 180 – 200 cm. Inak sme zase zachytili opäť vrstvy 16.-17. storočia a novoveké 

vrstvy. 

Názov úlohy: Rodinný dom, Colnícka ul., parc. 390/94, 95, Rusovce,  Marek Krist 

Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová 

Doba riešenia: 24.10.2014 

Výstup: Výskumná správa 

Výskum rodinného domu na polohe nebol zabezpečený. Prebehol len pri hĺbení ryhy pre 

kondenzačný kotol. Výplň tvorila hlinitá zásypová vrstva so stavebnými suťami až do hĺ 90 

cm. Podľa susedov, starousadlíkov bola do týchto miest vyvážaná sutina zo starej Petržalky. 

4/2 Záchranné archeologické výskumy a obhliadky 

Riešiteľ: Harmadyová 

Obhliadka a odborná konzultácia archeologických nálezov na Dolných Korunách, 

vyhotovenie správy z obhliadky (21. 5. 2014) 

Obhliadka a odborná konzultácia nálezu pivnice (17. – 20. stor.) na Hutníckej ulici v Devíne 

(25. 6. 2014) 

Archeologický výskum na Štítovej ulici parc. č. 36 (od 2. 6. 2014 do 24. 9. 2014, záchranný 

výskum, objekt LTD2, objekt 17. – 19. stor.).  

Vyhotovenie výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu na Štítovej ulici parc.  

č. 36 (odoslaná na PÚ SR 17. 12. 2014). 

4/3 Vedeckovýskumné úlohy 

Názov úlohy: Vojna z druhej strany - 100. rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny  

Riešiteľ: PhDR. Elena Kurincová, Mgr. Štefan Gaučík, PhD., 

Začiatok plnenia: september  2013 

Termín ukončenia: 2014 
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Výstup: Výstava Vojna z druhej strany   

Vyhodnotenie: Doplnenie  a rozšírenie  výskumu k zbierkovým predmetom a témam 

prezentovaným na výstave  Vojna z druhej strany v Archíve hlavného mesta  SR Bratislava, 

vo Vojenskom historickom archíve v  Bratislave, v Krajinskej knižnici Széchenyi 

v Budapešti,  SNM-Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku a SNM-Múzeu karpatských 

Nemcov. Vypracovanie scenára, výber predmetov na výstavu a jej realizácia, vypracovanie 

textu sprievodnej publikácie. 

Výstup: výstava a sprievodná publikácia k výstave   

Názov úlohy: Archívny výskum pozostalosti Františka Floriána Rómera v Archíve hl. mesta 

Bratislavy  

Riešiteľ: Mgr. Štefan Gaučík, PhD 

Termín: október – december 2014 

Výstup: príprava konferencie k výročiu narodenia F. Rómera  v roku 2015 a vypracovanie 

prednášky 

Vyhodnotenie:  Štúdium fondu Rómera, spracovanie poznámok a fotenie dokumentov, 

príprava prednášky na plánovanú konferenciu. 

Názov úlohy: Pozostalosť krajčíra Jozefa Pecsuka v zbierkovom fonde MMB 

Riešiteľ: Mgr. Marta Janovíčková 

Termín: jún – október 2014  

Výstup: štúdia do zborníka Bratislava XXVI/2014  

Vyhodnotenie: Na základe  prieskumu zbierového fondu k téme, štúdiu dokumentov 

v Archíve mesta Bratislavy a štúdiu odbornej literatúry zostavenie profesného i osobného  

života krajčíra doloženého konkrétnymi predmetmi ilustrujúcimi jeho činnosť od konca 19. 

storočia do roku 1948. 

 

5.EDIČNÁ ČINNOSŤ 

Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava XXVI, 2014 

Vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 2014, 213 strán, 116 obr., náklad 350 ks,  

ISBN 978-80-89636-03-7. 

Zodpovedný redaktor: PhDr. Peter Hyross, vedecký redaktor: PhDr. Elena Kurincová 

Zborník Hrad Devín 1913-1913 

Vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 2014, 192 strán, čb. obrázky, náklad 300 ks,  

ISBN 978-80-89636-0404 

Zostavavovateľ: Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. 

Kurincová E. -  Gaučík Š.: Vojna z druhej strany  

Sprievodca k výstave . Vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 48 strán, slovensko-anglická 

mutácia, náklad 300 ks, 52 ks obrázky farebné, ISBN 978-80-89636-02-0.  

Husová, B.: Malá kniha – Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla 

Dvořáka 

Vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 2014, 6 strán, celofarebná skladačka, náklad 1000 ks  

 

6. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

6/1 Samostatné publikácie 

Kurincová E. -  Gaučík Š.:  

Vojna z druhej strany. Sprievodca k výstave, MMB 2014, ISBN 978-80-89636-02-0  

6/2 Štúdie 

Francová, Z.: 

Úžitkové predmety viedenskej proveniencie v bratislavských meštianskych domácnostiach 

pred rokom 1918. In: Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí.  
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Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CeArC 

Pamäť bez hraníc v dňoch 19. – 20. marca 2013 v Bratislave. Bratislava 2014, s. 62-91 

Pamiatky na šamorínskych mlynárov v zbierkach Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede 

a Múzea mesta Bratislavy. In: Spravodaj múzea/Múzeumi Hiradó, XXIII. roč., 2005-2014. 

Dunajská Streda 2014, s. 129 – 141; maďarské resumé. 

Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach MMB – 1. časť  

In: Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava XXVI, 2014, 153-190 

Gaučík, Š. 

Uhorská kráľovská úverová hlavná pokladnica v Prešporku (1774–1784). In. Bratislava. 

Zborník Múzea mesta Bratislavy, roč. XXVI, 2014, s. 53 - 64 

Náš prvý ekonóm. Život Edmunda Tarjána „Első közgazdasági szaktekintélyünk” Tarján 

Ödön életrajza. In: Kalligram, roč. 23, 2014, č. 9, s. 89-96 

Hrboľaté cesty vedeckosti historickej muzeológie/ Múzeum és történeti muzeológia, avagy 

a tudományosítás rögös útjai. In: Történeti Muzeológiai Szemle, roč. 13, 2014, s. 245-253 

Začleňovanie peňažných ústavov na južnom Slovensku do maďarského bankového systému 

v rokoch 1938-1945. In: Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. Central 

Banking in Central Europe. In: Národná banka Slovenska, Bratislava, 2014, s. 112-129 

Dobročinné aktivity Prešporskej sporiteľne v 19. storočí/A Pozsonyi I. Takarékpénztár 

közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században. In: Fórum Társadalomtudományi 

Szemle, roč. 16, č. 3, 2014, s. 59-79 

Janovíčková, M.: 

Pánsky krajčír Jozef Pecsuk. In: Zborník MMB Bratislava XXVI, 2014, s. 193 - 202 

Kurincová, E.: 

Mesto a monarchia – muzealizácia vzťahov.  In: Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom 

pohraničí. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie usporiadanej v rámci projektu 

CeArC  Pamäť bez hraníc v dňoch 19.- 20.marca 2013  v Bratislave , s. 205 - 228 

Schmidtová, J.-Bárta, P.:  

Výskum priekopy rímskeho tábora Gerulata II. v Rusovciach v roku 2009. In: Zborník SNM 

2014 Suplementum 8, s. 141-154 

Schmidtová, J.-Nádaskay, R.-Bárta , P.:  

 Terra sigillata z priekopy rímskeho tábora Gerulata II. v Rusovciach. In: Zborník SNM 2014 

Suplementum 8, s. 89-100 

6/3 Vedeckopopulárne články  

Francová, Z.: 

Cechová zástava prešporských kožušníkov z roku 1751 zo zbierok Múzea mesta Bratislavy.  

(spoluautorky N. Hebertová a Z. Schreierová). In: Pamiatky a múzeá 2014, č. 4, s. 35-39 

Gaučík, Š.: 

Menšina a hospodárstvo po druhej svetovej vojne/ Kisebbség és gazdaság a hontalanság 

éveiben. In: Szél-járás, roč. 7, 2014, č. 1, s. 43-48 

Tivadar Ortvay a Prešporok/ Ortvay Tivadar és Pozsony. In: Szél-járás, 2014, roč. 7, č. 3, s. 

24-32 

Harmadyová, K.: 

Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda. In: Múzeum, roč. 60, č. 1, 28 – 30 

Predslov. In.: Zborník Hrad Devín 1913 – 2013, s. 7- 8   

Hrad Devín v súčasnosti. In.: Zborník Hrad Devín 1913 – 2013, s. 136 - 144 

Doslov. In.: Zborník Hrad Devín 1913 – 2013, s. 183 - 184   

Husová, B.:  

Hrad Devín – otvorená brána ku kultúrno-historickému dedičstvu. In: Múzeum LX, 2014, č.1, 

str. 10 – 13  

Múzeum mesta Bratislavy (1868 - ) /Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera. 
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In: EPICURE, Jeseň 2014, No 33, str. 56 - 61 

Kurincová, E.: 

Majetok a krv za nášho cisára. Pamiatky  a múzeá, 4, 2014 s. 26 – 30,  12 obr. 

Múzeum mesta Bratislavy ( Genéza budovania historickej zbierky).  In:  Grusková Anna 

(zost.): Teatrálny svet 1839 -1939. Album fotografií umenia z najstarších divadelných 

a paradivadelných fotografií z územia dnešného Slovenska a slovenských menšín. Vydal 

Divadelný ústav Bratislava 2014, s.279 - 280. 

Vejár s vyobrazením osobností z 1. svetovej vojny. In: Letenayová Zdenka – Čambálová 

Daniela ( zost.) : Príbeh predmetu. Rok 1914. Vydal Zväzu múzeí na Slovensku  2014, s.22, 1  

Schmidtová, J.: 

Das römische Militärlager und die Zivilsiedlung Gerulata in Bratislava-Rusovce  

In: (Hrsg.) Mgr. Franz Humer: Die Römische Stadt entwickelt sich, 2015,  47 – 50 

Schmidtová, J.- Matulová, N.: 

Dočasné tábory v priestor Gerulaty. Pamiatky a múzeá 2015/1, s. 2 - 4 

6/4 Správy 

Francová, Z.: 

Seminár Historické zástavy a ich reštaurovanie. In: Pamiatky a múzeá 2014, č. 2, s. 67  

Harmadyová, K.: 

Hrad Devín 1913 – 2013. Seminár venovaný storočnému výročiu od začatia archeologického 

výskumu na hrade Devín. In: Múzeum, roč. 60, č. 1, 55 – 56. 

6/5 Recenzie  

Gaučík, Š.: 

Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája. In: Fórum Társadalomtudományi 

Szemle, 2014, roč. 16, č. 4, s. 168-170 

Janovíčková, M.: 

Výstava 120 rokov SNM. Múzeum 2/2014, s. 28 - 29   

6/6 Iné 

Francová, Z.:  

Za Doc. Mikulášom Gažom.  In: Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava XXVI, 2014, 

205-208 

Janovíčková, M.: 

Múzejná dokumentácia súčasnosti. Úvodník. In: Múzeum 3/2014, s. 1 

Husová,B.: 

Update a príprava materiálov pôvodnej webovej stránky www.muzeum.bratislava.sk  

 

7. EXPOZIČNÁ  A VÝSTAVNÁ   ČINNOSŤ 

7/1  Expozície  

Reinštalácia expozície Múzeum Antická Gerulata. 

Doplnenie nových fotografií, textov a byliniek typických pre antické Stredomorie pre mobilnú 

zeleň s textami obsahujúcimi popis rastliny, jej lekárenského i kuchynského využitia, báje 

a povesti viažúce sa k rastline: oleander, figovník, šalvia, rozmarín, vinič, mak, mäta, hrozno. 

7/2 Výstavy domáce 

a/ vlastné 

Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda 

4. 4. 2013 – 31. 10. 2014, Hrad Devín  

Autorka: K. Harmadyová 

Výtvarné riešenie:  N&V Design, spol. s r.o., Bratislava 

Výstava Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda bola venovaná 1150. výročiu príchodu 

vierozvestcov na územie Veľkej Moravy. Úspešný dvojročný projekt na hrade Devín 

pokračoval aj v roku 2014.  

http://www.muzeum.bratislava.sk/
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Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

Vojna z druhej strany    

Projekt k 100. výročiu začiatku prvej svetovej vojny  

13. 05. 2014 – 12. 10. 2014, výstavná sieň Stará radnica, MMB   

Autori: PhDr. Elena Kurincová a Mgr. Štefan Gaučík, PhD 

Výtvarné riešenie: akad.mal. Pavel Choma  

Výstava Vojna z druhej strany ponúkla návštevníkovi pohľad do každodennosti vojnového 

a civilného života v Prešporku v rokoch 1914 – 1918. Prostredníctvom zbierkových 

predmetov z Múzea mesta Bratislavy ako aj zo súkromných zbierok  a dokumentov z Archívu 

mesta Bratislavy poukázala na život civilistov a vojnové skúsenosti vojakov  jedného z miest 

monarchie – Prešporka. Výstava sa zameriavala aj na dosah vojny pre obyvateľov historickej 

Prešporskej župy. 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka 

8. 12. 2014 – 11. 1. 2015, výstavná sieň MMB, Stará radnica  

Autorka a kurátorka: B. Husová; kurátorka: M. Pavlikánová  

Vizuál: Mgr. art. Maroš Schmidt, kresba – Laura Andorová 

Grafické práce a tlač: Ing. Gabriel Gurecka 

Dvojročný projekt vyvrcholil po 1. etape výstavou ilustrácií 27 príbehov, ktoré odzneli 

v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť alebo ich záujemcovia získali na webovom sídle 

MMB.  

Projekt o histórii nášho hlavného mesta Bratislavy odštartoval dňa 11. 1. 2014, pokračoval 

vždy raz do mesiaca podujatiami pod názvom „Rozpoviem ti tri príbehy“...  Dostali sme sa 

z praveku cez starovek, stredovek až do novoveku. Mladí ilustrátori v ateliéri a v školách v l. 

etape projektu namaľovali pod vedením pedagógov presne 502 obrázkov. Z nich sme 383 

vystavili a ostatné sme v zakladačoch poskytli návštevníkom k nahliadnutiu. Výstava bola 

podporená aktivitou pre návštevníkov, ktorí mali možnosť zahlasovať o „najlepšiu divácku 

ilustráciu.“   

b/ v spolupráci s inými inštitúciami 

Villa Tugendhat – Ikona modernej architektúry v Brne   

06. 03. 2014 – 27. 04. 2014, výstavná sieň Stará radnica, MMB   

Autorky: Dagmar Černoušková, Iveta Černá   

Graphic design studio – Ateliér Zidlický, Brno 

Manažérky výstavy: Beáta Husová, Múzeum mesta Bratislavy, Eliška Veselovská, Muzeum 

města Brna  

Panelová výstava mapuje dejinný kontext, históriu, filozofiu a stavebné osudy vily Tugendhat 

od jej vzniku až po súčasnosť ako aj životné peripetie rodiny, ktorá vo vile strávila žiaľ len 

necelých osem rokov. Vilu dali postaviť manželia Greta a Fritz Tugedhatovci v rokoch 1929-

1930 podľ návrhu nemeckého architekta Ludwiga Miesa van der Rohe.V roku 2001 bola 

zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V rozpätí rokov 2010 – 

2012 prebehla v poradí druhá rozsiahla obnova a reštaurovanie vily podľa projektu Sdružení 

pro vilu Tugendhat.  

c/ výstavy iných vystavovateľov v MMB 

Hommage á Peter Strassner 

19. 9. – 31. 10. 2014, Hrad Devín  

Výstava moderného monumentálneho sochárskeho umenia v exteriéri hradu Devín. Výsledky 

práce žiakov a priateľov na počesť zosnulého Petra Strassnera.   

SLOVAK PRESS PHOTO 2014 

24. 10. – 27. 11. 2014, výstavná sieň MMB, Stará radnica  

Súťaž a následná výstava priniesla nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako 

ho vidia fotografi žijúci v SR. Cieľom bolo umožniť verejnosti byť očitými svedkami udalostí 
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a javov uplynulého roku. Výsledky súťaže vyhlásili organizátori na slávnostnom udeľovaní 

cien 23. 10. 2014 v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ocenené práce si verejnosť mohla 

následne prezrieť vo výstavných priestoroch MMB.  

d/ zapožičanie zbierkových predmetov na výstavy iných inštitúcií 

Fiala 

SNM-Historické múzeum, Bratislavské korunovačné medaila a žetóny, 10.7.2014 -18.1.2015, 

18 zb. predmetov 

Harmadyová 

Stredoslovenské múzeum v BB, Krása kachlíc, 27. 9. 2013 – 15. 2. 2014, 2 zb. predmety 

Gemersko – Malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Krása kachlíc, 3. 2. 2014-18.5.2014, 

2 zb. predmety. 

Hradné múzeum Fiľakovo, Krása kachlíc, 17. 5. 2014 – 12. 9. 2014, 2zb. predmety. 

Banícke múzeum v Rožňave, Krása kachlíc, 16. 9. 2014 – 31. 10. 2014, 2 zb. predmety 

Harmadyová, Schmidtová 

AÚ Akademie věd ČR, Brno, Velká Morava a počátky křesťanství, 26.11.2014- 30.11.2015, 5 

zb. predmetov 

Janovíčková 

SNM-Múzeum Bojnice, Umenie orientu, 1.7.-30.9.2014, 5 zb. predmetov  

Kurincová 

SNG výstava  Od Tatier k Dunaju /Dve krajiny, 26.5.2014 -15.11.2014 , 8 zb. predmetov 

Klub výtvarných umelcov Bratislava,  výstava SNP  vo výtvarnom umení, Banská Bystrica, 

8.8.2014 -30.9.2014,  1 zb.predmet 

SNG, výstava Svetlo na hrane, 4.9.-2014 -15.3.2015,   4 zb. predmety 

Univerzitná knižnica výstava  Advokácia včera a dnes, 27.10.2014 -28.11.2014, 14 zb. 

predmetov 

SNM –HM Bratislava, výstava Život a dielo Ľ. Štúra, 1.12.2014 -31.12.2015, 5 zb. predmetov 

 

8.PREZENTAČNÁ  ČINNOSŤ 

8/1 Prednášky  

3. Bratislavský cyklus egyptologických prednášok – Výpravy do strateného sveta  

Venované nedožitým 95. narodeninám Vojtecha Zamarovského 

Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň MMB v spolupráci s nadáciou Aigyptos 

Spolupráca za MMB: A. Hárši, B. Husová  

23. 01. 2014,  Dr. Jozef Hudec: Útek Svätej Rodiny do Egypta 

06. 02. 2014, Mgr. Martin Odler: Drsné metódy otcov egyptológie. Ťažké začiatky egyptskej 

archeológie. 

06. 03. 2014, Mgr. Veronika Dubcová : Egypt a ostrovy uprostred Veľkého zeleného mora 

20. 03. 2014, Dr. Lucia Hulková: Smrť na Níle - pohrebné rituály a predstavy o posmrtnom 

živote starých Egypťanov 

03. 04. 2014, Dr. Phil. Ľubica Hudáková: Z dejín Strednej ríše  

24. 04. 2014, Ma. Silvia Štubňová: „Som šťastný aj bez piva!“ ...alebo láska, sex a erotika 

v starovekom Egypte  

15.05. 2014, Mgr. Lenka Suková: Obrazy v krajine, krajina v obrazoch  

29.05.2014, Mgr. Katarína Arias: Počiatky staroegyptského písma alias ako fungujú 

hieroglyfy. 

12. 6. 2014, Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.: Kolapsy civilizácií včera a dnes  

26. 6. 2014, Doc. PhDr. Květa Smoláriková PhD.: Cudzinci v Egypte 
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Prednášky pracovníkov MMB 

Fiala 

Rád nemeckých rytierov v 15. storočí v nálezoch mincí na Slovensku. Slovenská 

numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava ,18. 2. 2014  

Evidenčné známky Prvého prešporského pohrebného ústavu v rokoch 1871- 1918.Slovenská 

numizmatická spoločnosť (80. výročie organizovanej numizmatiky na Slovensku),  

29. 11. 2014   

Francová 

Remeslá a obchod v Bratislave, frekventanti kurzu vlastivedných sprievodcov BKIS, 

11.11.2014 

Harmadyová 

Doba rímska na hrade Devín., pre Gessellschaft der Freunde Carnuntum, Viedeň, 26.2.2014 

Slávnostná prednáška o hrade Devín, Zjazd SAS, AÚ SAV Nitra, 8. 4. 2014 

Odborná prednáška na Katedre archeológie FF UK, 30. 10. 2014 

Gaučík 

Vojna, prevrat a bezprávie. Maďari v Československu v rokoch 1944-1945, 11. 12. 2014, 

Budapešť 

Život a dielo Tivadara Ortvaya, Prešporské kasíno, 25. 2. 2014 

O výstave Vojna z druhej strany, Dvory nad Žitavou, 3.5.2014 

8/2 Kultúrne podujatia   

a/ sprievodné podujatia výstav 

Villa Tugendhat – Ikona modernej architektúry v Brne   

06. 03. 2014 – 27. 04. 2014, výstavná sieň Stará radnica, MMB   

Premietanie dokumentárneho filmu pod názvom „Osud jménem Tugendhat“.  

Interaktívne plochy pre návštevníkov – „Nakresli si svoju vilu snov“ 

Zabezpečenie: B. Husová  

Skleněný pokoj - mnoho životů vily Tugendhat 

26. 04. 2014, 14:30, Faustova sieň, Múzeum mesta Bratislavy 

Prednáša: Ing. arch. Iveta Černá, riaditeľka múzea Vila Tugendhat v Brne  

Spolupráca: B. Husová  

Vojna z druhej strany   

Stretnutie s dejinami v Starej radnici - súbor prednášok a odborných výkladov k výstave 

Zabezpečenie: B. Husová  

Prednášky:  

Elena Kurincová, MMB 

Muzeálna dokumentácia prvej svetovej vojny pre učiteľov škôl, 22.5.2014  

Bojiská a vojnová a každodennosť 72. Pešieho pluku, 2.10.2014           

Dušan Kováč, HÚ SAV 

Sarajevksý atentát a vypuknutie vojny, 5. 6. 2014; Faustova sieň, MMB 

Odborné výklady na výstave 

Kurincová: 19. 6.,  6.10    

Gaučík: 17. 5., 6. 6., 4. 9., 2. 10. 2014 

Koncerty pod vežou 

Hrá C. a k. dychový komorný orchester, nádvorie Starej radnice  

13. 5. 2014, vernisáž výstavy; 17. 5. 2014, Noc múzeí a galérií  

19. 6. 2014, 02. 10. 2014  

Zabezpečenie: B. Husová  

b/ Bratislava pre všetkých 

26. 04. 2014 – 27. 04.2014 10:00 – 18: 00  

Koordinácia: J. Graňová  
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Aktívna účasť: Bukovčáková, Fiala, Francová, Dinušová, Harmadyová, Janovíčková, 

Koňakovská, Kurincová, Mišurová, Štofová, Špaňová, Šurdová, odd. prevádzky 

Voľné vstupy do všetkých tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy  

Program 26.04. 

Múzeum dejín mesta, Stará radnica  

Výstava: Vila Tugendhat – Ikona modernej architektúry v Brne  

Premietanie dokumentárneho filmu: Osud jménem Tugendhat; réžia Rudolf Chudoba, 

priebežne  

Prednáška „Sklenený pokoj – mnoho životov vily Tugendhat“ 

Ing. arch. Iveta Černá, riaditeľka Vily Tugendhat, Múzeum města Brna    

Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác 

Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky  

Nádvorie Starej radnice  

Koncert  Funny Fellows  

Evergreeny z obdobia 20. a 30 rokov  

Program 27.04. 

Stará radnica- Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 

Čo si predstavujem pod slovom múzeum?  

Realizácia: B. Husová, J. Striešová  

Vstupy každú celú hodinu maximálne 20 detí súčasne 

Ateliér zameraný na predstavenie Múzea mesta Bratislavy a jeho tematických múzeí 

s tvorivou dielňou na princípe pracovania so znakmi a symbolmi.  

c/ Noc múzeí a galérií 

16. 5. 2014, vstup do múzeí 11:00-23:00 

Koordinácia podujatia: J. Graňová  

Aktívna účasť: Bukovčáková, Francová, Gaučík, Harmadyová, Holčík, Koňakovská, 

Mišurová, Štofová, Špaňová, Šurdová, odd. prevádzky  

Program:  

Stará radnica 

Výstavná sieň Stará radnica- výstava Vojna z druhej strany  

Veľká vojna (1914 – 1918) výklad pre deti k výstave /Husová/  

Odborný výklad k výstave pre dospelých  Gaučík/ 

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť  

Program pre deti: Dvere do ateliéru otvorené. Nakuknite dnu a zistite čo je múzeum 

a dozviete sa, že aj Múzeum mesta Bratislavy je rodina, v ktorej je spolu jedenásť 

súrodencov. Sú plní tajomstiev, lebo ukrývajú veľa starých vecí, ktoré rodiny v minulosti 

používali.  

Realizácia: B. Husová 

Nádvorie Starej radnice 

Koncerty pod vežou s C. a k. dychovým komorným orchestrom  

 Apponyiho palác 

Múzeum vinohradníctva.Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej 

republiky  

Múzeum historických interiérov  odborný výklad po expozícií – 19:00, Holčík  

d/ podujatia v rámci kultúrneho leta 

Danube Limes Day Bratislava – Rusovce  

Rímsky kastel Gerulata  

29. 6. 2014, Múzeum Antická Gerulata Rusovce 

Spolupráca za MMB: J. Schmidtová 

Aktívna účasť: Dinušová 
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Podujatie bolo súčasťou podujatia konajúceho sa v jeden týždeň vo všetkých Podunajských 

krajinách od Rakúska po Čierne more a upozorňovalo na jedinečné rímske pamiatky na Limes 

romanus, ktorú tvorila reťaz rímskych vojenských táborov spojených cestami – Viedeň 

/Vindobona; Petronell/Carnuntum; Komárno/Brigetio a Budapešť/Aquincum. Týždeň aktivít 

bol bohatý na program, ktorý vyústil do podujatia v Bratislave pre rodiny.   

Rytieri na Devíne 

29. 6.; 10. 8. a 7. 9. 2015, exteriér  hradu Devín 

Realizácia:  Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 

Koordinácia za MMB: K.Harmadyová, J. Koakovská 

Podujatie obohatilo tri víkendy počas leta programom zameraným na plnenie interaktívnych 

úloh – streľba z luku, historický šerm a tanec, čajovňa, razenie mincí a detský rytiersky turnaj.  

Program prezentoval obdobie stredoveku a novoveku z hľadiska života rytierov.  

Historický tábor na hrade Devín  

júl – september 2014, exteriér hradu Devín 

Realizácia:  Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 

Koordinácia za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská 

Počas mesiacov júl až september oživoval návštevu hradu program Tovarišstva starých 

bojových umení, ktorý približoval obdobie bežného života, kultúry, bojov Slovanov. 

Napomáhal rodinám prežiť zmysluplný čas na hrade a získať zručnosti v činnostiach – 

namlieť obilie, vedieť strieľať lukom, napísať si meno v cyrilike atď. Program podporoval 

výstavu „Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda“ na hrade Devín a vzdelávacie 

programy „Kto sú to Slovania kde sa vzali“?   

Rímske hry 2014 – Viem, že nič neviem – 16. ročník 

6. 9. 2014, Múzeum Antická Gerulata Rusovce 

Realizácia a dramaturgia: B. Husová  

Odborná garancia: J. Schmidtová  

Ďalšia spolupráca: J. Graňová, J. Striešová 

Aktívna účasť: Bukovčáková, Fiala, Dinušová, Fiala, Janovíčková, Mišurová, Rubický, 

Schmidt, Šurdová, Špaňová, odd. prevádzky   

Osvedčenú klasiku obohatili novinky – virtuálne poznávanie histórie pomocou interaktívnych 

zariadení. Návštevníci si vytvorili kvalitnejšiu predstavu, ako vyzeral svet v dobe slávnej 

Rímskej ríše, ktorú MMB pripravilo v spolupráci s VIS GRAVIS a OZ SCCG.   

Okrem predstavenia gladiátorov a rímskych légií program tlmočil odkaz pre 21. storočie.   

V častiach „Ako sa virtuálne odkrývajú dejiny“ a „Cestovanie v čase – taká bola Gerulata“.  

V programe nechýbali preklady latinských textov ani obľúbené počítanie podľa rímskej školy 

či hra na archeológov a výtvarný ateliér. Návštevníci sa dozvedeli využitie Pytagorovej vety 

v praxi. Programom tradične sprevádzala Patrícia Garajová.     

e/ podujatia v predvianočnom období  

Remeselné vianočné trhy 2014, 21. 11. – 23. 12. 2014, nádvorie Starej radnice. 

Podujatie má tradíciu od roku 1998 a v súčasnosti MMB spolupracuje s voľným  združením 

remeselníkov Slovenska. V tomto roku sa zúčastnilo 6 predajcov z rôznych kútov Slovenska.  

Ponúkali sa prvýkrát aj gurmánske špeciality. Jeden stánok bol venovaný predaju vareného 

vína. Ostatné stánky ponúkali kvalitné remeselné výrobky: cínolejárstvo, vitráže, medové 

výrobky a produkty, drevorezba.   

Remeselníci vyhlásili tento rok súťaž „O najkrajšiu ručne zdobenú vianočnú ozdobu“.  

Štatút povoľoval zapojenie jednotlivcov, kolektívov, skupín. Ozdoby zo súťaže vytvorili 

vianočnú atmosféru a radosť seniorom z Domu tretieho veku – Domu seniorov.  

Sprievodný program „Remeselné vianočné trhy 2014“: 

22.11.2014, 12.00 – 19.00 / Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel - cínolejárstvo 

a vianočné predstavenie divadla Depaul 
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28.11.2014, 16.00 – 19.00 / Vianočné predstavenie divadla Depaul 

29.11.2014, 12.00 – 19.00 / Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel- vitráže a vianočné 

predstavenie divadla Depaul 

6.12.2014, 12.00 – 19.00 / Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel – včelárstvo 

a vystúpenie folklórneho súboru Chočanka 

12.12.2014, 16.00 – 19.00 / Vianočné predstavenie divadla Depaul 

13.12.2014, 12.00 – 19.00 / Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel – drevorezba 

a vianočné predstavenie divadla Depaul 

19.12.2014, 16.00 – 19.00 / Vianočné predstavenie divadla Depaul 

20.12.2014, 16.00 – 19.00 / Slávnostné symbolické ukončenie Remeselných vianočných 

trhov, vianočné predstavenie divadla Depaul a vystúpenie detského folklórneho súboru 

Kobylka.  

Atmosféru na nádvorí dotvárali živé zvieratká, ktoré zabezpečilo Bratislavské regionálne 

ochranárske združenie (BROZ).  

Maľovaný betlehem  

Stará radnica, sklené priečelie vstupu do Múzea Dejín mesta 

21. 11. 2014 – 7. 1. 2015 

Koordinácia: B. Husová  

Vyzdobené nádvorie v predvianočnom období už po druhýkrát obohatili aj maľby betlehemu 

na sklených tabuliach na priečelí budovy Múzea dejín mesta. MMB už po druhýkrát vyhlásilo 

v spolupráci s Pedagogickou fakultou – Ústavom umelecko-edukačných štúdií Katedry 

výtvarnej výchovy súťaž o najlepší výtvarný návrh betlehemu. Pracovníci múzea mali 

možnosť sa vyjadriť k návrhom a zahlasovať za najlepší. Súťaž vyhrala študentka Simona 

Sabová. Odborne pracovala so študentmi a zastrešovala súťaž PaedDr. Martina Pavlikánová, 

PhD.   

d/ iné podujatia 

Pastva na Devíne  

jún – november 2014 

Koordinácia: K. Harmadyová 

Nový projekt na hrade Devín začal počas akcie Noc múzeí a galérií. Nepriamo zapadol do 

projektu NATURA 2000 BA, ktorého cieľom je zachovanie najcennejších prírodných 

biotopov, rastlín a živočíchov európskeho významu  v okolí Bratislavy. Projekt od roku 2012 

realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) – pastva za účelom obnovy 

cenných lesostepných lokalít úspešne prebieha napríklad na lokalitách ako je NPR Devínska 

Kobyla, či NPR Šúr. 

8/3 Spolupráca MMB s inými inštitúciami na kultúrnych podujatiach 

NKP Hrad Devín 

Stretnutie speváckych zborov CULTUS, 8. 7. 2014 

Horalky, Sedita  Sereď, 12. – 13. 7., 19. – 20. 7. 2014 

Burza starožitností,  júl – október 2014 

Koncert Pocta slobode 22.8.2014 

Šarkaniáda, MÚ Devín, 4. 10. 2014 

Mikulášsky beh na hrade Devín, združenie VAZKA, 7.12.2014  

Koordinácia za MMB: K. Harmadyová, J.Koňakovská 

8/4 Lektorské výklady v expozíciách a na výstavách 

Múzeum dejín mesta 

Francová 2x, Janovíčková 2x 

Študijný depozitár keramiky a skla 

Francová 1x 

NKP Hrad Devín 
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Harmadyová 6x 

Výstava Vojna z druhej strany 

Kurincová  6x, Gaučík  5x 

 

9. VZDELÁVACIE PROGRAMY 

9/1 Nové programy v rámci expozícií 

Deti, nakuknite do múzea!   

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica   

Autorka: B. Husová  

Vzdelávací program pre materské školy a základné školy ročníky (1 – 4).   

Deti zistia čo je to múzeum a načo nám je múzeum. Dozvedia sa, že Múzeum mesta 

Bratislavy je rodina, v ktorej je spolu jedenásť súrodencov. Sú plní tajomstiev, lebo ukrývajú 

veľa starých vecí a príbehov, ktoré rodiny v minulosti používali. Pri poznávaní jednotlivých 

múzeí využijú fantáziu a výtvarné cítenie. Jednotlivé múzeá spoznajú pomocou znakov 

a výtvarnej skratky či priraďovania zvukov a príbehov. Vďaka tomu si malí návštevníci spoja 

jednotlivé tematické múzeá a otvoria nové cesty vnímania reality cez silu umenia. Hlavnú 

úlohu hrajú v programe mäkučké vankúše, ktoré sú ušité v tvaroch budov a symbolov 11 

múzeí MMB. 

Účasť: 265  

9/2 Programy prebiehajúcev rámci expozícií 

Mária Terézia a my, Múzeum dejín mesta, Stará radnica; účasť 593  

Remeslo má zlaté dno, Múzeum dejín mesta, Stará radnica, účasť 156  

Na návšteve u Apponyiho, Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, 120  

Mesto ako na dlani, Múzeum zbraní, Michalská veža, účasť 78 

Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, Múzeum Arthura Fleischmann 

účasť 11 

Prišli k nám Rimania, Múzeum Antická Gerulata, Rusovce, účasť 50  

9/3 Programy v rámci výstav 

Kto boli Slovania a kde sa vzali  

k výstave Devín v časoch príchodu Konštantína a Metoda  

Autorka: B. Husová  

Program priblížil život Slovanov v radostiach, smútkoch, ich umenie a duchovnú kultúru, 

vysvetlil význam Konštantína a Metoda v súvislosti s výročím príchodu učencov na územie 

Slovenska. Publikum na výstave interaktívne pracovalo. Malo možnosť pohybovať sa v zrube 

a vyskúšať repliky dobového oblečenia a účesy. Dozvedelo sa o taktike boja Slovanov 

a zbraniach, o rozvrstvení obyvateľstva. Nechýbali ani ukážky stravy, ukladanie potravín 

a pod. Interaktivitu podporili názorné pomôcky a rôzne činnosti: pracovný list, modelovanie 

tabuľky s pečiatkou „dovvina“, mletie obilia na žarnove, vzorky potravín a textílií, odevy, 

ukážky zbraní, nádoby, nadzemné obydlie, ceduľky označujúce rozvrstvenie veľkomoravskej 

spoločnosti, fotografie a mapy. 

Účasť: 417  

Veľká vojna (1914 – 1918) k výstave Vojna z druhej strany  

Vzdelávací program pre základné a stredné školy  

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť a výstavná sieň MMB v Starej radnici  

22. máj –  12. október 2014 

Autorka: B. Husová  

Cieľom programu bolo zamyslieť sa nad vojnami  a ich vplyvu na ľudstvo. Zameral sa na 

najvýznamnejšie prelomové udalosti v čase prvej svetovej vojny z hľadiska svetových dejín.  

V druhej časti sledoval obsah výstavy a zameral na charakteristiku vplyvov vojny a jej 

dopadov na civilné obyvateľstvo v Bratislave. Program bol doplnený interaktívnymi úlohami 
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a vytváraním príbehov ľudí a udalostí, ktoré sa udiali v zázemí a na frontoch. Ich cieľom bolo 

vyvolať záujem a získať nové poznatky a pocity z prvej svetovej vojny. Interaktívny význam 

mali pomocné tabuľky a obraz honvéda, s ktorými publikum pracovalo a posúvalo ho v deji. 

Utvrdzovalo v empatii žiakov a konfrontovalo s utrpením  na bojiskách a zázemí. K programu 

bol vypracovaný pracovný list.  

Účasť: 180  

9/4 Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka  

Projekt je zameraný na poznávanie dejín Bratislavy prostredníctvom rozprávaní príbehov 

z dejín Bratislavy a ilustrátorskej súťaže pre deti a mládež od 4 do 16 rokov. 

Ponúkol deťom a mládeži jedinečnú možnosť stať sa ilustrátorom príbehov renomovaného 

historika Pavla Dvořáka do pripravovanej knihy „Maľované dejiny Bratislavy /Deti ilustrujú 

príbehy Pavla Dvořáka.“ Atmosféru podujatí podporujú ukážky zbierkových predmetov 

približujúce danú tému. Predstavujú ich priamo kurátori zbierok z Múzea mesta Bratislavy, 

ale aj zástupcovia pozvaní z iných múzeí a kultúrnych inštitúcií Bratislavy, dopĺňajú ukážky 

predmetov zaujímavým interaktívnym rozprávaním.  

Autorka  projektu: Beáta Husová  

Realizačný tím 1. etapy: 

Autor príbehov a expert: Pavel Dvořák  

Odborná spoluúčasť:  Anna Ďurišová, SNM – Prírodovedné múzeum;  

Anton Fiala, Zuzana Francová, Katarína Harmadyová, Jaroslava Schmidtová, Monika 

Šurdová, Múzeum mesta Bratislavy  

Branislav Lesák a Branislav Resutík, Mestský  ústav ochrany pamiatok  

Vedenie výtvarných ateliérov v múzeu: Michaela Syrová.  

Dokumentácia projektu: Ľudmila Mišurová  

Ďalšia spolupráca: Marta Janovíčková, Albín Hárši, Jana Graňová, Justína Striešová; Zuzana 

Havlíková  

„Rozpoviem Ti tri príbehy“ – témy  rozprávaní a výtvarných ateliérov  

Bratislavská veľryba; Mamut na Koreničovej ulici; Žena, ktorá sa vybrala k slnku;  

11. 1. 2014 

Stratené mesto kniežaťa Biateca; Našla sa Gerulata, Hroby mužov s dlhou bradou; 8. 2. 2014 

Slovansko-avarská doba; Dowina; Veľmi strašná bitka; Koniec Veľkej Moravy8. 3. 2014  

Rozprávka o dvoch anjeloch; Tatári v Bratislave; Mestské privilégia, 5. 4. 2014 

Kráľovná starého Dunaja; Sprisahanci; V kolíske malého kráľa,10. 5. 2014 

Matejov Čierny Pluk; Novovek Bitka pri Moháči panoval – dvaja králi na jednom tróne; 

Bratislava korunovačným mestom, 7. 6. 2014 

Smrť Mikuláša Drábika, Súdy a popravy na začiatku stredoveku 

Cárska návšteva na Podhradí – návšteva cára Petra Veľkého; Matej Bel a jeho doba,  

13. 9. 2014 

Život a krv za našu kráľovnú; Husársky kúsok; Čudák z Zuckermandlu; Najlepšej 

manželke,10. 10. 2014 

Kráľ v klobúku, Bratislava v čase Jozefa II.;  Koniec čierneho démona; Mory v dejinách 

Bratislavy; Jeho veličenstvo Dunaj, Regulácia rieky, 8. 11. 2014 

Návštevnosť: 659 osôb 

Počet škôl v I. etape: 13   

Devín patrí deťom - Ako prežiť u Slovanov   

8. 6. 2014, nedeľa 

Realizácia: B. Husová, J. Graňová, J. Striešová  
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Aktívna účasť: Bukovčáková, Dinušová, Harmadyová, Koňakovská, Kurincová, Rubický, 

Schmidt, Špaňová, Štofová, Šurdová, odd. prevádzky   

3. ročník podujatia Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť 

Program bol vyprofilovaný ako rodinné podujatie zamerané najmä na najmladšiu generáciu 

Bratislavčanov a popri výstave Devín v časoch príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú 

Moravu, upozorňoval na život Slovanov prostredníctvom interaktívnych ukážok života.  

Podujatie so súťažou prispelo k lepšiemu pochopeniu života v 9. – 10. storočí na území 

Slovenska.  Program podporoval získanie zručností vo fyzickej obratnosti (prejsť cez peň 

a nerozliať vodu, naštiepať drevo) a nových poznatkov (hľadanie základov kresťanského 

kostola na Slovanskom hradisku). Program hravou formou doplnil školské osnovy a priviedol 

deti a rodičov do autentického prostredia.  

Malé múzejné bádania 2014 – Naši Slovania trocha inak  

14. – 18. 7. 2014, Hrad Devín  

Realizácia: J. Striešová – vedúca tábora, B. Husová, K. Harmadyová 

v spolupráci s Tovarišstvom starých bojových umení a remesiel.  

Ústrednou témou piateho ročníka denného tábora „Malé múzejné bádania bol život Slovanov. 

Denný tábor sa konal v  prostredí hradu Devín. Účastníci sa stretli so slovanskými bojovníkmi 

a prešli dobovým kurzom obrany. Dozvedeli sa o náboženských predstavách našich predkov, 

o odievaní a bývaní. Okrem toho si vyrobili šperky, meče, štíty a predmety na hrnčiarskom 

kruhu. Hľadali poklad Slovanov. Do programu bola zaradená vyhliadková plavba loďou na 

Devín a stretnutie s archeologičkou. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Tovarišstvom 

starých bojových umení a remesiel. 

Účasť: 20  

 

10.PROPAGÁCIA MÚZEA V MASMÉDIÁCH 

10/1 Rozhlas  

RTVS – Rádio Slovensko 

Husová 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 9. 1. 2014 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 10. 1. 2014 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 14 1. 2014 

Devín patrí deťom - reportáž z podujatia, 7. 6. 2014 

Maľované dejiny Bratislavy reportáž,  rozhovor, 11. 12. 2014 

Maľované dejiny Bratislavy, ranné vysielanie od 6 do 9:00  

Ako deti naučiť vzťahu k dejinám a význam projektu Maľované dejiny Bratislavy,  

rozhovor, 13.12.2014 

Schmidtová 

Nočná pyramida, 23. 6. 2014 

RTVS – Rádio Regina 

Francová 

Múzeum hodín, 27.1.2014, repríza v apríli 2014 

Sv. Florián, 25.4.2014 

Gaučík 

Interview o výstave Vojna z druhej strany: 

Slovenský rozhlas-Rádio Regina, 13. 5. 2014 

Slovenský rozhlas-Rádio Patria, 20. a 21. 5. 2014. 

Husová 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 8. 1. 2014 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 15. 1. 2014 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 3. 2. 2014  
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Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 6.3.2014  

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 3. 4. 2014  

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť,  9. 5. 2014 

Veľká vojna – pozvánka na programy pre školy, 13. 5. 2014 

Devín patrí deťom, pozvánka na podujatie, MMB a podujatia pre deti 

pozhovor, 6. 6. 2014 

Devín patrí deťom, reportáž z podujatia, 8. 6. 2014 

Kto boli Slovania a kde sa vzali? Čo si myslia deti o živote v minulosti, 

rozhovor, 11. 6. 2014 

Otvorenie výstavy Maľované dejiny Bratislavy, reportáž, 

rozhovor, 10. 12. 2014 

Kurincová 

Rozhovor o výstave Vojna z druhej strany, 13. 5. 2014  

Janovíčková 

Rozhovor o zbierkových predmetov dokumentujúcich každodennosť, 6. 6. 2014- 

Radio Slovakia International - zahraničné vysielanie, nemecká redakcia 

relácia Hallo Freunde 

Francová 

vypracovanie a nahratie príspevkov v nemčine: 

- Bratislavské mosty – 2. časť, 3.1.2014 

- 100 rokov prešporskej električky, 7.2.2014 

- Technické výdobytky v Prešporku – pouličné osvetlenie, telefón, 28.2.2014 

- J.W. Kempelen (1734 – 1804) – medailón osobnosti, 28.3.2014 

- Zlatá bula Mateja Korvína, 23.5.2014 

- Prešporská rodina výrobcov klavírov Schmidtovcov, 20.6.2014 

- Gizela Weyde, 12.9.2014 

- Landererovci – prešporskí tlačiari, 26.9.2014 

- Povodne v Prešporku, 10.10.2014 

- Prešporský fotoateliér Kozics, 7.11.2014 

10/2 Televízia  

RTVS 1 

Televízne noviny, reportáž z otvorenia výstavy Maľované dejiny Bratislavy, 10. 12. 2014 

Francová 

Slovenská televízia, relácia Slovensko v obrazoch, Múzeum hodín, 27.1.2014 

Schmidtová 

Zábavno-náučná súťaž "DAJ SI ČAS" pre deti základných škôl, moderátorský vstup  

z Gerulaty, 15. 2. 2014  

Účasť na súťaži v štúdiu RTVS, úloha porotcu pri súťaži detí, dňa 3. 3. 2014 

Slovensko v obrazoch, Gerulata,  9. 11. 2014 

TA3 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, reportáž z podujatia,  

12 1. 2014 

TVBA 

Husová 

Vila Tugendhat, reportáž z otvorenia výstavy, 6. 3. 2014 

Vzdelávací program - Veľká vojna – reportáž z programu pre školy, 22. 5. 2015 

Info – novinky z múzea, 9. 10. 2015 

Reportáž z otvorenia výstavy Maľované dejiny Bratislavy, 10. 12. 2014 

Kurincová 

Výstava Vojna z druhej strany, 21. 5. 2014  
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Spravodajstvo Slovenskej televízie o výstave Vojna z druhej strany, 21. 7. 2014 

Televízia Ružinov  

Husová 

Reportáž z otvorenia výstavy Maľované dejiny Bratislavy, 10. 12. 2014 

10/3 Tlač 

Gaučík  

Naša pamäť môže byť nádejou (interwiew). In: Miklósi Péter: Faggató. Válogatás tizennyolc 

hónap interjúiból. Clara Disegn Studio, Bratislava, 2014, s. 75-86. 

Schmidtová 

Hry v Ríme. Rusovecké noviny, december 2015 

Husová 

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, múzejná pedagogika a projekt Maľované dejiny 

Bratislavy – rozhovor s B. Husovou, Slovenka september 2014 

Rozhovor s autorkou projektu maľované dejiny Bratislavy B. Husovou, Metropola, december 

2014.  

Pravidelné tlačové správy  

Pravda – nedeľná príloha a web; Sme a web; INBA; Staromestské noviny, Bratislavské 

noviny; Bratislavský kuriér; Metropola.  

d/ iné  

ohlasy na  výstavu Vojna z druhej strany 

1. Výstava pripomína, ako Prešporok velebil i zatracoval vojnu. 15. 5. 2014. 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/317709-vystava-pripomina-ako-presporok-velebil-

i-zatracoval-vojnu/ 

2. Vojna z druhej strany. 16. 7. 2014. http://www.bratislavskerozky.sk/sk/Cerstve-

rozky/Velka-vojna/Vojna-z-druhej-strany.html 

3. A háború másik oldala. 16. 7. 2014. http://www.pozsonyikifli.sk/hu/Friss-kifli/Nagy-

Haboru/A-haboru-masik-oldala.html 

4. L. Juhász, Ilona: Két kiállításról: Vojna z druhej strany (Pozsony, 2014. május 13.); 

"Népeimhez" - Történetek a nagy háborúból (Pozsony, 2014. augusztus 13.). In: Acta 

Etnologica Danubiana, 16, 2014. 

 

11.ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 

11/1 Konferencie, sympóziá, semináre 

a/usporiadanie odborného seminára 

Historické zástavy a ich reštaurovanie 

Múzeum mesta Bratislavy, tará radnica - Faustova sieň, 20.3.2014 

- komunikácia s účastníkmi, zostavenie programu /Francová/ 

- prípravné práce, odd. komunikácie a odd. prevádzky  

- PR seminára /Husová/ 

b/ účasť aktívna 

Historické zástavy a ich reštaurovanie, seminár 

usporiadateľ: Múzeum mesta Bratislavy 

miesto a dátum konania: Bratislava, Faustova sieň Starej radnice - 20.3.2014 

prednáška s powerpointovou prezentáciou:  

Francová:  Cechová zástava prešporských kožušníkov z roku 1751. Historický kontext a 

umeleckohistorická analýza 

36. Medzinárodný slovenský a český kalorimetrický seminár 

usporiadatelia:  Univerzita Pardubice a Odborná skupina chemické termodynamiky ČSCh 

miesto a dátum konania: Trenčianske Teplice - 27.5.2014 

prednáška s powerpointovou prezentáciou:  
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Francová:  Žartovné sklo v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. Príspevok k typológii sklárskej 

produkcie 18. - 19. storočia). 

Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska, 

vedecká konferencia 

usporiadateľ: Slovenský národný archív Bratislava 

miesto a dátum konania: Slovenský národný archív Bratislava, Drotárska cesta, 2.10.2014 

prednáška s powerpointovou prezentáciou: 

Francová:  Cechové pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy 

Fiala: Grémium (cech) maliarov , pozlacovačov a lakovačov v evidencii znakov v Prešporsku  

v rokoch 1812-1848 

Seminár historických sakrálnych textílií, realizovaný v rámci projektu KEGA 001VŠVU-

4/2014 Reštaurovanie a výskum súboru sakrálnych textílií 18. a 19. storočia zo zbierkového 

fondu SNM - Historického múzea v Bratislave 

usporiadateľ: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava 

miesto a dátum konania: VŠVU, Drotárska cesta 44, 6.11.2014 

prednáška s powerpointovou prezentáciou:  

Francová: Sakrálne textílie v zbierkach Múzea mesta Bratislavy 

2. cyklus prednášok z hospodárnych a sociálnych dejín 

usporiadatelia: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Sekcia pre hospodárske a sociálne 

dejiny, Historický ústav SAV, Katedra histórie, Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského  

miesto a dátum konania: Pedagogická fakulta UK Bratislava, Moskovská 3, 14.10.2014 

prednáška s powerpointovou prezentáciou:  

Francová: Cechové pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy 

Setkání Česko-slovenské skupiny pro římsko-provinciální a klasickou archeologii 

usporiadateľ: Ústav Archeologie a muzeologie Brno 

miesto a dátum konania:  Brno, Knihovna Ústavu Archeologie a Muzeologie, 21.11. 2014   

prednáška: Schmidtová:Výskumy MMB v Gerulate v roku 2014 a rekonštrukcia múzea 

Gerulata 

Langobardská pohřebiště na Moravě. Seminár. 

usporiadateľ: Technické múzeum v Brne 

miesto a dátum konania: Technické muzeum v Brne, 9. 12. 2014 

prednáška: Schmidtová – Ruttkay: Bratislava – Rusovce, poloha Pieskový hon. 

Život a dielo Tivadara Ortvaya 

usporiadateľ: 

miesto a dátum konania: Prešporské kasíno, Bratislava, 25. 2. 2014 

prednáška: Gaučík: 

Miľníky 

usporiadateľ: Obecné zastupiteľstvo Dvory nad Žitavou, Vlastivedná spoločnosť Pro Patria, 

Bibliotheca Hungarica Šamorín 

misto a dátum konania: Dviry nad Žitavou 3. 5. 2014 

prednáška: Gaučík: „Moje srdce Anna.” Muzeálne predmety ako príbehy z prvej svetovej 

vojny. 

Nádej a realita. Maďarsko 1945/ Remény és realitás. Magyarország 1945 

usporiadateľ: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Országgyűlés Hivatala, 

miesto a dátum konania: Budapešť, 11. 12. 2014  

Gaučík: Vojna, prevrat a bezprávie. Maďari v Československu v rokoch 1944-1945 

100 rokov od vypuknutia 1.svetovej vojny, odborno-didaktická konferencia 

usporiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava 

miesto a dátum konania: Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce,  2. 7. 2014  
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prednášky s powerpointovou prezentáciou:  

Husová: Význam a úloha múzeí v školskom vzdelávacom programe. 

na príklade: Veľká vojna 1914 – 1918 

Kurincová: Muzeálie a vojnová propaganda   

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí 

usporiadateľ: Zväz múzeí na Slovensku 

miesto a dátum konania: Múzeum slovenského národného povstania, 7. – 9. 10. 2014,   

prednáška:  Husová: Identita Múzea mesta Bratislavy v 146-ročnej tradícii existencie 

a súčasný vizuál 

Veľká vojna a  Bratislavská župa, konferencia 

usporiadateľ: BSK a Académia Istropolitana Nova 

miesto a dárum konania:  Zochová chata, 3. 9. 2014 

prednáška s powerpointovou prezentáciou:  

Kurincová: Bojiská a vojnová každodennosť 72. Pešieho pluku   

Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia, 

konfencia 

usporiadateľ: Fórum inštitút pre výskum menšín 

Miesto a dátumkonania:  Šamorín 22. októbra 214 

prednáška s powerpointovou prezentáciou: Muzeálie a 1. svetová vojna   

Zuckermandel Medzi Dunajom a hradným bralom, konferencia 

usporiadateľ:  BOS a Múzeum kultúry  karpatských Nemcov 

miesto a dátum konania:  Bratislava, 2. 11. 2014 

prednáška s powerpointovou prezentáciou:  

Kurincová: Rodinné “ skutočnosti“- pozostalosť rodiny Scherz v MMB    

c/ účasť pasívna: 

Historické zástavy a ich reštaurovanie, seminár 

miesto a dátum konania: Bratislava, Faustova sieň Starej radnice - 20.3.2014 

účastník: Fiala, Janovíčková, Nožička, Špaňová 

Workshop k výstave Umenie a príroda stredovekej Európy  

miesto a dátum konania: SNM - Historické múzeum, Hrad, 5.2.2014 

účastník: Francová, Janovíčková, Kurincová 

V„COLLOQUIUM  AVGVSTVM“ 

miesto a dátum konania: FF UK Praha, sprievodné akcie v Archeoparku Liboc,  

20. - 21. 6. 2014 

účastník. Schmidtová 

Zjazd slovenských archeológov a vedecký seminár 

miesto a dátum konania: AÚ SAV Nitra, 8.4.2014 

účastník: Schmidtová 

Umenie vo vojne - Vojna v umení, seminár 

miesto a dátum konania: SAV, Bratislava Štefániková ul., 9. 4. 2014  

účastník: Kurincová 

Prvá svetová vojna v zrkadle maďarskej a slovenskej literatúry, konferencia 

miesto a dátum konania: Bratislava, Maďarský kultúrny inštitút, Palisády, 26. 5. 2014 

účastník: Kurincová 

Konferencia konzervátorov a reštaurátorov 

miesto a dátum konania: Ústí nad labem, 9.-11.9.2014 

účastník: Nožička 
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11/2 Metodická činnosť  

a/ zabezpečenie a vedenie odbornej praxe 

Odborná prax študentov 1. ročníka odboru Muzeológia a kultúre dedičstvo – FFUK 

Bratislava, 4. 4. – 24. 4. 2014 

Vedúca praxe: B. Husová  

Zbierky užitého umenia /Francová/ 

Archeologické výskumy a história hradu Devín /Harmadyová/ 

Význam múzejnej pedagogiky s praktickými ukážkami /Husová/ 

Odborná činnosť Múzea mesta Bratislavy /Janovíčková/ 

Praktické ukážky múzejnej pedagogiky /Striešová/  

Knižnica Múzea mesta Bratislavy /Šurdová/   

Husová 

zabezpečenie a vedenie praxe: 

- študenti: Houssam Tabit; Marco Košuda; Michal Granec, Súkromná obchodná 

akadémia AMOS, Holíčska 2, Bratislava, význam múzea pre cestovný ruch, aktivity 

podporujúce vzdelávanie verejnosti, praktické ukážky programov 

- študentka  Lucia Matúšková, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda – 

katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií – Trnava –, prax zameraná na podporu 

vzdelávania verejnosti (všetkých vekových skupín) na príkladoch programov z oblasti 

múzejnej pedagogiky MMB. Nezastupiteľnosť múzeí v uvedenej  špecifickej činnosti.  

Janovíčková 

- zabezpečenie a vedenie odbornej praxe: študentka Lenka Vargová, Muzeológia  

a kultúrne dedičstvo FFUK Bratislava, téma – dokumentácia každodennosti 

v zbierkach múzeí   

b/ posudky 

Francová 

- posudok na príspevok Kataríny Beňovej František Balassa medzi Bratislavou 

a Viedňou do Zborníka MMB 2014 

Gaučík 

- posudok dizertačnej práce Lőrinčíková Silvia: Podnikateľské aktivity rodu 

Andrássyovcov v oblasti baníctva a hutníctva v 19. storočí z hľadiska hospodárskych 

výsledkov a technologického pokroku, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave, Bratislava 2014, 188 strán vrátane príloh 

Husová 

- posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

pre študijné odbory skupiny 76 Učiteľstvo – 7662 M animátor voľného času 

Kurincová 

- posudok na projekt Poklady slovenských múzeí I. etapa – realizátor Zväz múzeí na 

Slovensku 

- posudok na katalóg – Pamätnica k výstave 30 krát o športe (Akvizície Múzea telesnej 

kultúry v SR  1985 - 2015) , realizátor  SZTK Múzeum telesnej kultúry 

- posudok na výskumný a edukačný projekt  VŠVU  Bratislava  Kega Renesancia  

historických fotografických techník 19. storočia  a učebnica Renesancia fotografie 19. 

storočia     

c/ konzultácie 

Francová 

Prijaté: 

- PhDr. Hedvika Sedláčková, Brno – historické sklo 
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- Mgr. Miloš Gregor, PhD., Prírodovedné múzeum SNM, Ramanova analýza vzácnych 

kameňov v šperkoch – 8 ks zbierkových predmetov (merania uskutočnené 

v mesiacoch jún, júl 2014) 

- Doc. MUDr. Eva Morovicsová, PhD., FFUK – prístroj na púšťanie žilou 

Poskytnuté: 

- prof. Atilla Pandula, Budapešť, heraldické motívy na streleckých terčoch 

- Tatiana Figurová, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, identifikácia úžitkových 

predmetov z 1. polovice 19. storočia 

- Lucia Halászová, GMB – spolky v Bratislave  

- študentka Katedry dejín výtvarného umenia FFUK Tereza Peterová – miniatúry 

v zbierkach MMB, výber a fyzické sprístupnenie 63 ks miniatúr  

Gaučík 

- Konzultácia s Ágnes Mánya Benyovszky, autorkou knihy Belle Époque. Architekti 

a stavitelia v Prešporku 1890-1914. Marenčin PT, Bratislava, 2014 

Husová 

- Lucia Búšiková, Muzeológia a kultúre dedičstvo – FFUK Bratislava, Múzejná 

komunikácia v Múzeu mesta Bratislavy so zameraním na tematické Múzeum dejín 

mesta, konzultácia k bakalárskej práci   

Janovíčková 

- konzultácie ohľadom diplomovej práce študentky Muzeológie Lenky Vargovej na 

tému Zbierky múzeí dokumentujúce každodennosť 

- Tatiana Figurová, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, identifikácia úžitkových 

predmetov z 1. polovice 19. storočia 

Kurincová 

- konzultácie k diplomovej práci o E. Kozicsovi Petra Balážiová VŠVU  

- konzultácie  s dr. Kecermanom a dr. Gajdošovou v súvislosti s prípravou konferencie 

a výstavy o advokátovi Jankovi Jesenskom 

- konzultácie a výber predmetov  pre výskum  Ing. Pavla Kanisa o prvej svetovej vojne    

d/ metodické prednášky 

Husová. 

- Múzejná pedagogika a jej využitie pre učiteľský smer výtvarná výchova na príklade 

programu: Deti nakuknite do múzea!  Pedagogická fakulta – Ústav umelecko-

edukačných štúdií Katedry výtvarnej výchovy, 3. ročník, 19. 3. 2014 

- Múzejná pedagogika a jej využitie pre učiteľský smer výtvarná výchova na príklade 

programov: Deti nakuknite do múzea! Čo je to vizuál a jeho využitie v uvedenom 

programe. Rozvoj pochopenia výtvarnej skratky a rozvoj motoriky, nácvik farieb 

a pod., Pedagogická fakulta – Ústav umelecko-edukačných štúdií Katedry výtvarnej 

výchovy, 1. ročník, 27. 3. 2014 

- Múzejná pedagogika a jej využitie pre učiteľský smer výtvarná výchova na príklade 

programov: Deti nakuknite do múzea! Mária Terézia a my. Prepájanie dejín a umenia 

a jeho prenos do výtvarnej činnosti v predmete výtvarná výchova.  Pedagogická 

fakulta – Ústav umelecko-edukačných štúdií Katedry výtvarnej výchovy, 2. ročník,  2. 

10. 2014 

- Múzejná pedagogika a jej využitie pre učiteľský smer výtvarná výchova na príklade 

programov: Deti nakuknite do múzea! Mária Terézia a my. Prepájanie dejín a umenia 

a jeho prenos do výtvarnej činnosti v predmete výtvarná výchova.  Pedagogická 

fakulta – Ústav umelecko-edukačných štúdií Katedry výtvarnej výchovy, 3. ročník,  

19. 11. 2014 

-  „Oživovanie učebníc v múzeu“ – vyučovanie v Múzeum mesta Bratislavy. Pilotné 

prednášky s interaktívnymi aktivitami a pomôckami pre 5. a 7. ročník základných 
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deväťročných škôl. Prepojenie učiva a jeho oživenie „na mieru podľa učebníc“ 

s využitím zbierkových predmetov v tematických múzeách MMB 

- Čo je to archeológia a čo nám poskytuje? Zaradenie vzniku Gerulaty do časovej osi. 

Zaradenie predmetov z archeológie do hmotných prameňov, Múzeum Antická 

Gerulata v Rusovciach, 10. október 2014 

- Na návšteve v archíve. Čo ukrývali archívy v minulosti a dnes. Príklad tereziánskeho 

archívu v Starej radnici.  Určenie doby, v ktorej vznikol. Ukážky písomných 

prameňov dnes a v minulosti, Múzeum dejín mesta – Stará radnica, 16. október 2014 

e/ metodické materiály. 

Husová 

- Veľká vojna 1914 – 1918, pracovný list k neformálnemu vzdelávaciemu programu – 

metodické interaktívne pomôcky a pokyny pre pedagógov s využitím v školských 

vzdelávacích programoch, 

- Rímske hry 2014 – Vie, že nič neviem, pracovný list s metodickými pokynmi 

k súťažiam pre návštevníkov, spolupráca RNDR. Andrej Ferko, PhD., Katedra 

matematiky, fyziky a informatiky Prírodovedeckej fakulty UK 

- „Oživovanie učebníc v múzeu“ – vyučovanie v Múzeum mesta Bratislavy, pilotné 

materiály pre 5. a 7. ročník základných deväťročných škôl, prepojenie učiva a jeho 

oživenie s využitím zbierkových predmetov v tematických múzeá MMB. Metodický 

materiál a interaktívne pomôcky 

Janovíčková  

- vypracovanie podkladu pre kompletizáciu chronologickej evidencie 

- doplnok Internej smernice pre správu zbierok: výpožičky zbierkových predmetov  

11/3 Odborné materiály 

Francová 

- vypracovanie a odovzdanie nominácie na Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá 

v kategórii reštaurovanie Mgr. Art Nory Hebertovej a Zlatice Schreierovej za projekt 

reštaurovania cechovej zástavy kožušníkov z roku 1751 (F-363), projekt získal 

ocenenie 

-  v spolupráci s Mgr. J. Lukovou z Galérie mesta Bratislavy vypracovanie návrhu 

projektu výstavy Krönungsfeierlichkeiten in Bratislava / Preßburg – Stadt der 

ungarischen Könige, Aachen, Centre Charlemagne, na rok 2016 (v nemčine)  

Harmadyová 

- Burg Devín. Brückenkopf, príspevok v tlači 

Husová 

- Význam a úloha múzeí v školskom vzdelávacom programe, na príklade: Veľká vojna 

1914 – 1918, príspevok v tlači 

- Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí, 

príspevok v tlači 

- Identita Múzea mesta Bratislavy v 146-ročnej tradícii existencie a súčasný vizuál, 

príspevok v tlači 

- PANO 3D Visual Marketing– vizuálne prezentácie v odbore vizuálneho marketingu, 

spracovanie materiálu a fotografovanie panorám: Jozef Spišák  - výber 

najzaujímavejších zbierkových predmetov a častí expozícií tematických múzeí, 

predmetný popis, určenie farebnosti a garancia správnosti výsledkov 

- Rímske hry 2014 / Viem, že nič neviem, zámer na projekt  

Kurincová 

- Muzeálie a vojnová  propaganda, príspevok v tlači 

- Bojiská a vojnová každodennosť 72. pešieho pluku, príspevok v tlači 

- Múzeum mesta Bratislavy a muzeálie k prvej svetovej vojne, príspevok v tlači 
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- Rodinné „skutočnosti“ – pozostalosť rodiny Scherz v MMB, príspevok v tlači 

Schmidtová 

- Villa rustica in Čunovo, spoluautori Jezná, J., Baxa, P., príspevok v tlači 

- Rusovce – Gerulata. Auxiliarkastell – vicus. Limes Limesführer.  Der römische Limes 

in Österreich, príspevok v tlači 

11/4 Činnosť v komisiách 

Dinušová 

Radničkine trhy 2013 - umelecká komisia tradičného stretnutia osôb s mentálnym 

postihnutím, chránených dielní a domovov služieb, člen 

Fiala 

Národný numizmatický komitét Slovenska, člen výboru 

Francová: 

Komisia pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen 

Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, člen 

Redakčná rada Zborníka SNM História, člen 

Redakčná rada revue Pamiatky a múzeá, člen 

Knižničná rada MMB, predseda 

Harmadyová 

Knižničná rada MMB, člen 

Husová 

Expertná skupina I pre definovanie úlohy múzea v súčasnej spoločnosti, člen 

Hyross  

Komisia kultúry MsZ Pezinok, člen neposlanec 

Múzejná rada Mestského múzea v Pezinku, člen                       

Grantový systém ARS Bratislavensis, člen komisie 

Odborná komisia Hl.m. SR Bratislavy pre pamätníly a zásahy do verejného priestoru, člen 

Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru, člen   

Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, predseda 

Zväz múzeí na Slovensku, predseda  

Janovíčková 

Komisia pre tvorbu zbierok MMB, predseda 

Komisia pre tvorbu zbierok SNM- Múzeum židovskej kultúry, predseda 

Komisia pre tvorbu zbierok SNM – Múzeum Bojnice, člen 

Komisia na tvorbu zbierok Slovenské centrum dizajnu – múzeum dizajnu, predseda 

Komisia na tvorbu zbierok Múzeum ÚĽUVu, predseda 

Redakčná rada časopisu Múzeum, člen 

Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen 

Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva, Pamiatkový úrad, predseda 

Komisia dotačného systému MK SR – kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – 

Akvizície - člen 

Výtvarná komisia ÚĽUVu, člen 

Kurincová 

Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen 

Redakčná rada Zborníka SNM História, člen 

Archívna rada SNM, člen 

Komisia pre tvorbu zbierok Múzea telesnej kultúry, člen 

Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen 

Knižničná rada MMB, člen 

Nožička 

Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum židovskej kultúry, člen 
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Rubický 

Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen 

Schmidtová 

Odborná komisia pre archeologický výskum“ Bratislavský hrad – severná terasa 

Striešová 

Komisia ZMS pre múzejnú pedagogiku  

Šurdová 

Knižničná rada MMB, člen 

Štofová 

Komisia pre tvorbu zbierok – tajomník 

Striešová  

Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku, člen 

11/ 5 Študijné a pracovné cesty 

- študijná cesta pracovníkov MMB - Slezké muzeum v Opave, 12.6.2014,  prehliadka 

expozície Slezského muzea  a návšteva depozitárov a reštaurátorského pracoviska 

Valašského muzea pri Frenštáte pod Radhoštěm 

- Festival múzeí 2014, Fiľakovo – 16.6.2014 Fiala, Francová, Šurdová 

- Moravské zemské muzeum Brno, Salón asociácie umelcov medailérov- návšteva 

výstavy, 4.3.2014, Fiala 

- pracovná cesta do Prievidze a Bojníc  - 27.8.2014, výber keramiky, skla, odevu a 

redmetov z domácnosti u súkromnej majiteľky v Prievidzi a prehliadka výstavy 

umeleckého remesla Orientu v SNM – Múzeu Bojnice. Francová, Janovíčková 

- Modrá u Velehradu, Mikulčice, návšteva archeologických lokalít, 

30.5.2014,Harmadyová, Šurdová  

11/6 Účasť na kurátorských a odborných výkladoch na výstavách, v expozíciách 

- účasť na kurátorskom výklade Mgr. Jany Lukovej k výstave Výber z portrétnej tvorby 

zo zbierky starej maľby Galérie mesta Bratislavy – GMB, Pálffyho palác, 11.4.2014, 

Francová 

- účasť na kurátorskom výklade Mgr. Kataríny Beňovej, PhD. a Mgr. Martina Čiča na 

výstave Dve krajiny – SNG, 7.10.2014, Francová 

 

12. PROJEKTY 

12/1 Národný projekt OPIS PO 2 Digitálne múzeum 

Projekt: Digitalizácia múzejných zbierok 

Cieľom projektu Digitálne múzeum je zvýšenie hodnoty zbierkového fondu Múzea mesta 

Bratislavy prostredníctvom vizualizácie a komplexného vedomostného spracovania 

zbierkových predmetov. Do projektu je zaradených 15 000 zbierkových predmetov. 

Projekt je plánovaný na roky 2012 – 2015, práce sú rozdelené na štyri etapy: 

1. Výber zbierkových predmetov a ich základné spracovanie pre potreby vizualizácie 

(2012 - 2013) 

2. Ošetrovanie fyzického stavu zbierkových predmetov (2012 – 2014) 

3. Odborné spracovávanie zbierkových predmetov – príprava metadát (2013 -2015) 

4. Samotná vizualizácia zbierkových predmetov (2014 -2015) 

V roku 2014 sa pokračovalo na prácach 2. etapy -  ošetrovaní fyzického stavu zbierkových 

predmetov vlastnými silami a prostriedkami i pracovníkmi digitalizačného centra 

z prostriedkov projektu  a na prácach 3. etapy -odborné spracovávanie zbierkových predmetov 

a príprave metadát pre digitalizáciu. 

V druhom polroku  sa začala realizovať 4. etapa projektu – vizualizácia zbierkových 

predmetov na Ivánskej ceste, od decembra aj v Starej radnici. 

Koordinácia prác na projekte: Janovíčková 
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Odvzdávanie a preberanie predmetov na snímanie:   

Fiala                   25 predmetov 

Francová        1981 predmetov 

Dinušová         482 predmetov 

Harmadyová      20 predmetov 

Janovíčková     820 predmetov 

Kurincová        729 predmetov 

Štofová          1200 predmetov 

Gaučík             107 predmetov 

Rada                  21 predmetov 

Celkový počet predmetov nasnímaných v roku 2014: 5385 kusov 

Spracovávanie metadát: 

Antolíková, Fiala, Francová,Janovíčková, Kurincová, Rada, Valentová 

Konzervovanie a čistenie predmetov: 

Dinušová, Nožička, Rubický, Špaňová, Weber  za MMB 

Pilát, Tomaška, Tomsó za Digitalizačné centrum 

12/2  Dotačné programy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Dotačný program 1: Obnovme svoj dom 

NKP Rímsky kastel Gerulata. projektová dokumentácia v ráci rekonštrukcie areálu Múzea 

Antická Gerulata 

Poskytnuté finančné prostriedky: 10 000 

vlastné zdroje: 1990,80  

Garant projektu: J. Schmidtová 

Dotačný program 2: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

Vybavenie depozitárov Múzea mesta Bratislavy 

Poskytnuté finančné prostriedky: 28 500 

vlastné zdroje: 11 193 

nevyčerpaná časť dotácie: 4 077,10 

garant projektu: Z. Francová 

Reštaurovanie obojstranne maľovanej zástavy spoločenstva prepravcov osôb a tovarov 

v Bratislave z roku 1825 

poskytnuté finančné zdroje: 5 300 

vlastné zdorje: 2 010 

Garant projektu: Z. Francová 

 Rozpoviem vám tri príbehy... I. etapa Detská ilustrátorská súťaž Maľované dejiny Bratislavy 

poskytnuté finančné zdroje: 2 000 

vlastné prostriedky: 1 134  

Garant projektu: B. Husová 

Chemické ošetrenie a fyzická očista osobnej historickej knižnice Dr. Ovídia Fausta 

poskytnuté finančné prostriedky: 11 200€ 

vlastné zdroje: 1 319,20 

nevyčerpaná časť dotácie: 1690,69  

Chemické ošetrenie sa vykonávalo v Moravskom zemskom archíve v Brne, ošetrených bolo 

8987 kníh. 

Garant prokejtu: M. Šurdová 

12/3 Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 

NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti  

projekt v rámci výzvy CLT02 pre program SK05 „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho 

a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 
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kultúrneho dedičstva“ Mesto Bratislava na obnovu hradu získalo 339 770,-€, spoluúčasť je 

vyše 59 000,-€.  

Garant projektu: K. Harmadyová  

12/4 Dotačný program Bratislavského samosprávneho kraja 

Ako prežiť u Slovanov / Devín patrí deťom  

8. 6. 2014, Hrad Devín  

Autorka projektu: B. Husová  

Získané financie: 1 500 € 

Vojna z druhej strany 

Výstava k výročiu začatia 1. svetovej vojny 

Scenár. Š. Gaučík, E. Kurincová 

Získané financie: 2 000 € 

12/5 Iné zdroje 

Hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie kultúry a športu  

Rímske hry 2014 / Viem že nič neviem  

Autorka projektu: B. Husová  

Získané financie: 1615 € 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.   

Maľované dejiny Bratislavy / Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka 

„Malá kniha“ o prvých ilustrátoroch a ilustráciách  

Grafické a polygrafické práce, tlač – skladačky – Malá kniha  

Autorka projektu: B Husová  

Získané financie: 1560 €         

 

13. KNIŽNICA 

Vedenie knižnice: Monika Šurdová 

13/1 počet prírastkov za daný rok, forma získania, celkový stav 

Prírastok kníh za rok 2014:  137 titulov 

Z toho: 

Kúpou:                                    19 

Výmenou:                               55 

Darom:                                   58 

Knihy získané na zmluvu:       2 

Vlastné zaradené publikácie:   3 

Suma vynaložená na nákup kníh   513 € 

 

Stav knižnice k 31.12.2014      32 528 titulov 

Stav knižnice Ovídia Fausta       9 000 titulov 

13/2 Výpožičky 

Prezenčné výpožičky            159 

Absenčné výpožičky             132 

Návratky                               118 

Návštevníci knižnice spolu   242 

Z toho MMB                         221 

Externí návštevníci                 21 

13/3 Elektronické spracovanie knižných titulov- za daný rok, celkový stav databázy 

Prírastok počítačovo spracovaných kníh za rok 2014            54 

Počítačové spracovanie (celkový počet)                          11 720 

13/4 Iné práce súvisiace s prevádzkou knižnice   

- revízia knížničného fondu- 19 541 zrevidovaných kníh 
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- sledovanie vydaných publikácií, emailová korešpondencia, vybavovanie objednávok, 

osobná návšteva kníhkupectiev 

- agenda okolo vyradených časopisov a zborníkov – telefonáty + e-mailová 

korešpondencia s múzeami, ktoré prejavili o ne záujem 

- agenda súvisiaca s výmenou našich vydaní a zasielanie povinných výtlačkov (SNK 

Martin + Univerzitná knižnica v Bratislave) 

- príprava podkladov pre zasadanie Knižničnej rady 

- práce spojené s realizáciou projektu Chemické ošetrenie a fyzická očista knižnice Dr. 

Ovídia Fausta v spolupráci so zemským archívom v Brne (balenie, prevoz a odvoz, 

vybaľovanie a ukladanie kníh, písomná agenda)  

 

14. OCENENIA 

Múzeum v roku 2014 získalo výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá v kategórii reštaurovanie 

spolu s reštaurátorkami Mgr. Art. Norou Hebertovou a Zlaticou Schreierovou za reštaurovanie 

cechovej zástavy kožušníkov z roku 1751 zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. 

Reštaurovanie a uskutočnilo na základe získania finančného príspevku z dotačného systému 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.                                 

 

15. NÁVŠTEVNOSŤ MÚZEÍ MMB  

V roku 2014 sme zaznamenali zvýšenie počtu návštevníkov nášho múzea na počet 185 491 

osôb, oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 16 829 osôb. Tradične najvyšší počet 

návštevníkov dosahuje NKP Hrad Devín, v roku 2014 to bolo 121 632 osôb. /Štatistika 

návštevnosti  v prílohe/.    

 

III. PREVÁDZKA MÚZEA 

 
1. OBJEKTY MMB 

Múzeum spravuje a zabezpečuje prevádzku nasledovných objektov : 

1.Apponyiho palác , Radničná 1 

2.Stará radnica ,  Hlavné nám. č. 1 

3.Michalská veža  - Múzeum zbraní , Michalská 22 

4.Múzeum farmácie , Michalská 26 

5.Múzeum hodín , Mikulášska 2 

6.Depozitár v budove býv. múzea umeleckých remesiel, Beblavého 1 

7. Múzeum J.N. Hummela, Klobúčnícka 2 

8.Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 

9.Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2 

10.Múzeum Antická Geruláta, Gerulátska ul. Rusovce 

11.NKP hrad Devín v spolupráci s odd. hradu Devín 

12.Depozitár Dúbravka , Agátová ul. 

13.Depozitár , Žatevná 2 

14.Depozitár , Ivánska cesta 

15.Depozitár Devínska Nová Ves 

2. ČINNOSŤ ODDELENIA PREVÁDZKY 

a/zabezpečenie technického chodu budov a objektov pozostávajúca z činnosti 

- ochrana objektov a budov , fyzická a technická , kamerový systém, EZS, EPS 

- revízie a technické kontroly – plynových zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov,   

  elektrické zariadenia, výťahy, bleskozvody, EPS, EZS 

- revízie a technické kontroly plynových zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov, 

elektrického zariadenia, výťahov, bleskozvodov, EPS, EZS 
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- školenia a požiadavky vyplývajúce z BOZP, CO a PO 

- správa telekomunikačných zariadení 

- správa a prevádzka audio a video zariadení 

- autodoprava – prevádzka a údržba vozidiel FIAT DOBLO a ŠKODA Octávia 

- vykurovanie objektov 

- upratovanie objektov a budov – letná a zimná údržba 

- odstraňovanie  porúch a havárii 

- pripomienkovanie zmluvných vzťahov z technického hľadiska 

- zariaďovanie skladových priestorov a montáž regálových systémov 

-  zabezpečovanie subdodávateľských činností – deratizácia , sťahovacie práce 

- súčinnosť prác s magistrátom hl.m. SR Bratislavy pri mestských akciách 

b/ostatné pravidelné činnosti 

- servis plynových zariadení 

- zabezpečenie deratizácie objektov 

- zabezpečenie externých aktivít v priestoroch MMB - koncerty , prehliadky , 

ochutnávky vín , šermiarske podujatia ,prednášky, spolupráca na projektoch 

magistrátu - zabezpečenie technického zázemia , servis pri prenájmoch priestorov 

- zabezpečenie čistoty a poriadku – kosenie trávy, čistota v exteriérových priestoroch 

objektov 

- zabezpečovanie interných aktivít a podujatí organizovaných MMB – výstavy, 

programy 

- vypracovanie technických podkladov k zmluvám 

- vypracovanie technických podkladov k výberovým konaniam 

- zabezpečovanie autodopravy 

- zabezpečenie monitoringu verejnej kanalizácie na Primaciálnom nám. 

- zabezpečenie technických podmienok výstav, spolupráca na inštalácii výstav 

- technické zabezpečenie a realizácia konferencií v priestoroch Starej radnice 

a Apponyiho paláca 

c/ práce na jednotlivých objektoch  

Michalská veža 

- oprava zázemia dozorcov Michalská veža , oprava stropov- SDK podhľady, omietka 

a maľovka 

- oprava vodovodných rozvodov – výmena ventilov a výmena ohrievača teplej vody 

- sprevádzkovanie druhého sociálneho zariadenia 

- oprava a výmena svietidiel v expozícii a výmena nosných prvkov expozičných 

predmetov 

- odhrdzavenie zábradlia na ochodze a nový náter 

- odstránenie grafitov v pod bráni, nová maľovka 

- oprava a údržba vežových hodín 

- sfunkčnenie verejného osvetlenia v spolupráci s magistrátom hl. mesta Bratislavy 

- osadenie zábran proti vtákom v pod bráni v spolupráci s MČ Staré mesto 

- technický pasport  budovy 

Múzeum farmácie – Červený rak 

- viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovka fasády 

- zabezpečenie vypracovania posudku k zavlhaniu priestorov 

- oprava podlahového kúrenia 

- zabezpečovacie práce pri prenájme priestorov na filmovú tvorbu 

- súčinnosť pri inventarizácii majetku 

- demontáž a zabezpečenie uskladnenia vývesného štítu 

- technický pasport  budovy 
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Múzeum hodín – Dobrý pastier 

- oprava vstupných dverí – očistenie od grafitov, oprava zámku 

- oprava časti elektrických rozvodov – svetelných, oprava svietidiel 

- vymaľovanie interiéru 

- kompletná výmena ventilov na radiátoroch za termostatické 

- výmena zámkov v celej budove (okrem prenajatých priestorov)  

- viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovanie fasády 

- zabezpečovacie práce pre digitalizáciu 

- oprava a výmena prvkov elektr. rozvodov – vypínače a zástrčky 

- zabezpečenie opráv v prenajatých priestoroch 

- technický pasport  budovy 

Depozitár, Beblavého ulica 

- oprava vstupných dverí a zabezpečenie  proti vstupu nepovolaným osobám, do 

suterénnych priestorov 

- viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovanie fasády 

- oprava drevených okien – zabezpečenie proti otvoreniu 

- opravy na vykurovacom systéme v objekte 

- prehliadka stavu strešnej krytiny 

- technický pasport  budovy 

Antická Geruláta – Rusovce 

- vypracovanie cenovej kalkulácie na opravu strechy výstavných priestorov 

- oprava zámkov dverí v celom objekte 

- oprava vodovodných interiérových zariadení 

- kosenie v areály a odstránenie náletových rastlín  na objektov archeologických prvkov 

stavieb 

- vypracovanie cenovej kalkulácie na opravu strechy administratívnej budovy 

- technický pasport  budovy 

Depozitár, Ivánska cesta 

- oprava obehového  čerpadla vykurovania 

- zabezpečovacie práce pre digitalizáciu – demontáž a montáž regálových zostáv 

- oprava vodovodných interiérových  zariadení 

- zabezpečenie kalkulácie prístavby budovy 

- technický pasport  budovy 

Múzeum J. N. Hummela 

- oprava dvoch  plynových kotlov 

- vyčistenie nádvoria – odstránenie machu z dlažby 

- vyčistenie odkapových zvodov 

- oprava exteriérových lavičiek 

- oprava vstupných dverí 

- technický pasport  budovy 

Múzeum J. Jesenského 

- začiatok opráv okien – očistenie a vytmeľovanie sklených častí 

- oprava vstupnej bránky – navarenie ocel. prvkov a maľovanie 

- starostlivosť o zeleň 

- technický pasport  budovy 

Múzeum  A. Fleischmana 

- oprava zámkov dverí 

- kontrola funkčnosti vodovodných prvkov 

- technický pasport  budovy 
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NKP Devín 

- oprava  krídla vstupnej brány 

- zabezpečenie opravy telefónnej ústredne 

- diagnostika poruchy vnútro areálového osvetlenia 

- opravy zdravotechnických zariadení 

- oprava odkvapových potrubí  objektu kancelárii 

- zabezpečenie materiálu pre opravu lavičiek v objekte 

- technický pasport  budovy 

Apponyiho palác 

- oprava systému chladenia objektu a rozvodov 

- oprava vodovodných interiérových  zariadení 

- technický pasport  budovy 

Stará radnica 

- oprava systému chladenia objektu 

- vymaľovanie priestoru apartmánu 

- údržba splaškovej kanalizácie 

- údržba zatekania do sociál. zariadení v suteréne 

- oprava vodovodných interiérových  zariadení 

-  odstraňovanie následkov po vytopení suterénnych priestorov 

- technický pasport  budovy 

- zabezpečovacie práce pre digitalizáciu 

 

3. ŠTRUKTÚRA A ZOZNAM ZAMESTNANCOV 

PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 

Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa 

Jarmila Domesová, sekretariát 

Odborné oddelenie 

PhDr. Elena Kurincová, vedúca oddelenia, novšie dejiny 

Mgr. Mária Antolíková, farmácia 

Mgr. Anton Fiala, numizmatika, umelecké remeslo( kovy, kameň)  

Mgr. Zuzana Francová, umelecké remeslo ( kovy, sklo, keramika, hodiny), sakrálne a 

výtvarné umenie 

Mgr. Štefan Gaučík, PhD., novšie dejiny 

PhDr. Štefan Holčík, staršie dejiny 

Mgr. Marta Janovíčková, zariadenie domácností  

Adam Rada, militáriá  

PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeológia – doba rímska 

PhDr. Zora Valentová, etnológia  

Mgr. Andrea Jamrichová, literárna história – od 1. novembra 2014 

Oddelenie dokumentácie   

Mgr. Marta Janovíčková, vedúca dokumentácie 

Marta Bukovčáková, vedenie  agendy fotodokumentácie, správa zbierkového fondu 

pohľadníc  

Ing. Júlia Dinušová, kustódka zbierky textilu 

Ľudmila Mišurová, fotodokumentácia  

Bc. Jana Štofová, vedenie agendy dokumentácie zbierkových predmetov  

Mgr. Monika Šurdová,vedenie knižnice MMB 

Radko Schmidt, dokumentačné práce  
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Oddelenie reštaurátorov  

Mgr. Jaromír Nožička, vedúci oddelenia, materiál: drevo 

Mgr. Milan Rubický, materiál: polychrómované a zlátené drevo, kameň 

Aneta Špaňová, materiál: papier  

Mgr.Vladimír Weber, materiál: kovy  

Oddelenie prezentácie a tvorby programov 

PhDr. Beáta Husová, vedúca oddelenia, tlačové informácie, koncepcie programov 

Jana Sabolová, zabezpečenie prevádzky expozícií  

Mgr. Justína Striešová, múzejná pedagogička  

Zuzana Havlíková, múzejná pedagogika /septemer – december 2014/ 

Hrad Devín 

Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. vedúca oddelenia, archeológia  

Jitka Koňakovská, administratívna pracovníčka 

Štefan Gaál, technické zabezpečenie prevádzky 

Antonín Kraus, Vojtech Šlosár, Miroslav Macejko, Rudolf Mikloš, strážnici 

Ekonomické oddelenie 

Natália Boďová, vedúca oddelenia 

Viera Slávičková, účtovníčka, správa majetku /do 30.4/ 

Katarína Čerešňová, účtovníčka, správa majetku /od 1.3/ 

Mária Belešová, mzdová účtovníčka 

Oddelenie prevádzky 

Peter Rajkovič, vedúci oddelenia 

Albín Hárši, technické zabezpečovanie prevádzky 

Dušan Páleníček, technické zabezpečovanie prevádzky 

Ivan Salama, technické zabezpečovanie prevádzky 

Informátori:    

Stará radnica : Ivan Záhorec, Ladislav Madžo, Marian Spišiak, Igor Hrušovský, 

Vladimír Kapusta, Horváth Marian 

Depozitár Dúbravka: Pavol Záhradný /do 3.9./, Ján Vančo /do 30.6./, Ján Juck, Ján 

Klinčák /do 30. 11/ , Anton Scherhaufer /od 1.9/, Jozef Kertesz/od 7.7/ 

Depozitár Ivánska cesta: Ladislav Stranovský , František Mits, JUDr. Milan Janičko /od 

1.6/ 

Upratovačky : 

Ružena Dudiková, Darina Kollárová, Beáta Lelkesová, Eva Pohanková 

 

Personálne obsadenie tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy 

Múzeum mesta Bratislavy  v roku 2014 ,  zamestnávalo spolu 45 dozorcov a  

pokladníkov.  

Múzeum  farmácie :                   2    pokladníci  +  2 dozorcovia  (pracujú na ½  úväzok) 

Múzeum  zbraní :                       2    pokladníci  +  4  dozorcovia (pracujú na ½  úväzok) 

Múzeum A. Fleischmanna :      2    pokladníci (pracujú na ½  úväzok) 

Múzeum  hodín :                        2    pokladníci  +  2 dozorcovia (pracujú na ½  úväzok) 

Múzeum Antická Gerulata :     1    pokladník  (pracuje na plný úväzok) 

Múzeum vinohradníctva                        

a Historických  interiérov  :      1    pokladník   (pracuje na plný úväzok) 

                                                     1    šatniar         (pracuje na plný úväzok) 

                                                     4    dozorcovia  (pracujú na ½ úväzok) 

Múzeum Dejín mesta :              2    pokladníci   (pracujú na ½ úväzok) 

                1     šatniar            (pracuje na plný úväzok) 

                                                   12    dozorcovia   (pracujú na ½ úväzok)               
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Múzeum J. Jesenského :                  len na objednávky 

Múzeum  J.N.Hummela :                 predaj vstupného zabezpečuje  predajňa        

NKP Devín:                          3    pokladníci  (pracujú na plný úväzok)  

                     4     lektori ( pracujú na ½ úväzok )á 

       

IV. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE 

a/  charakteristika hospodárenia 

Prioritnými úlohami v hlavnej činnosti  bola  aktívna účasť našej inštitúcie na projekte 

“Digitálne múzeum” v rámci národného projektu – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 

obnova ich národnej infraštruktúry. Projekt je plánovaný na roky 2012 – 2015, práce sú 

rozdelené na štyri etapy:   

1. Výber zbierkových predmetov a ich základné spracovanie pre potreby vizualizácie 

      (r. 2012) 

2. Ošetrovanie fyzického stavu zbierkových predmetov (r. 2012 – 2014) 

3. Odborné spracovávanie zbierkových predmetov – príprava metadát (r. 2013 -2015) 

4. Samotná vizualizácia zbierkových predmetov (r. 2014 -2015) 

 

V sledovanom období sa uskutočnilo: 

- odborné spracovávanie údajov k zbierkovým predmetom podľa požiadaviek projektu 

- odborné ošetrovanie zbierkových predmetov 

- príprava priestorov na vizualizáciu zbierkových predmetov 

- príprava setov zbierkových predmetov na realizáciu vizualizácie 

- od mes. máj 2014 realizácia vizualizácie 

- odovzdávanie a preberanie zbierkových predmetov 

 

Finančné náklady za rok 2014: 

- prostriedky na ošetrenie zbierok  … 950,94 € 

- prostriedky na prevoz predmetov na rešt. a digitalizač.pracovisko … 5 279,80 €     

plánovaná obnova výpočtovej techniky … 4 159,68 €. 

  

Popri tejto hlavnej úlohe sme zabezpečovali základné úlohy našej inštitúcie, akými sú 

zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa /základná evidencia, obrazová 

dokumentácia, samotné odborné spracovanie/ a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou 

formou.  

Okrem týchto hlavných a základných úloh,  múzeum plnilo i ďalšie úlohy v súvislosti 

s plánovanými kultúrno-spoločenskými aktivitami, ako bolo napr. podujatie Bratislava pre 

všetkých, Noc múzeí a galérií,  Kultúrne leto,  Rímske hry v Antickej Gerulate v Rusovciach.  

Ďalej to boli neformálne vzdelávacie programy pre školy, Malé múzejné bádania 2014 na 

tému „Naši Slovania trocha  inak“ a súťaž „O rád zlatej hrivny kniežaťa Rastislava“ 

organizované formou denného letného tábora na NKP hrad Devín, Festival historického 

šermu, hudby, tanca a remesiel,  podujatie pre deti „Devín patrí deťom“  a ďalšie prezentačné 

aktivity.  

V oblasti správy a prevádzky činnosť múzea bola zameraná na prevádzku 15 objektov, z toho 

9 objektov Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v  Rusovciach, depozit. 

sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke tiež ako depozitár, 

objekt na Ivánskej ceste v Bratislave, ktorý taktiež slúži ako depozitárny priestor a 

reštaurátorské dielne. 
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Hospodárili sme s finančnými prostriedkami: 

▪ Schválený  príspevok na bežné výdavky od zriaďovateľa predstavoval 747 148 €,  

▪ Vlastné zdroje múzeum dosiahlo vo výške 464 555 €, 

▪ Ministerstvo kultúry SR poskytlo múzeu  dotácie zo štátneho rozpočtu spolu 

      vo výške 45 309 €,   

▪ Bratislavský samosprávny kraj – dotáciu vo výške 3 200 €. 

▪ Ministerstvo financií – poskynutá dotácia vo výške 5 000 €. 

▪ Peňažné dary – Národná banka Slovenska 2 000 €, UNILES, s.r.o. Bratislava 300 €. 

Kapitálový transfer:  

▪ Ministerstvo kultúry SR poskytlo múzeu   na projektovú dokumentáciu  v rámci 

rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata Rusovce 10 000 €.   

Hospodárenie organizácie bolo ukončené s hospodárskym výsledkom  +28 640,70 €: 

Výnosy  ....  1 784 239,30 €  

Náklady ...   1 755 598,60 € 

Pre porovnanie uvádzame vývoj dodsiahnutého hospodárskeho výsledku: 

r. 2011 ...        – 23 556 € 

r. 2012 ...           0,00 € 

r. 2013 ...    0,00 € 

r. 2014 ... + 28 641 € 

b/  príjmy organizácie 

Múzeum mesta Bratislavy dosiahlo v r. 2014 tržby za vlastné výkony a tovar (príjmy 

z prenajatých pozemkov, prenajatých budov, priestorov, zbierkových predmetov, príjmy zo 

vstupného, z predaja propagačného materiálu)   v porovnaní s plánom na 119,79 %. 

 Najväčším zdrojom vlastných príjmov sú finančné prostriedky získané za vstupné,   predaj 

propagačného materiálu a za prenájom zb.predmetov za účelom digitalizácie v rámci projektu 

„Digitálne múzeum“. 

Najväčšie príjmy zo vstupného a  predaja propagačného materiálu sme i v tomto roku 

zaznamenali na Národnej kultúrnej pamiatke Devín. 

I v oblasti zmluvných,  príležitostných prenájmov, služieb spojených s nájmom, a 

archeologickým prieskumom  sa nám plán  podaril naplniť,  ba  prekročiť, a to hlavne vďaka   

krátkodobým komerčným prenájmom – poskytovali sme prenájom priestorov rôznym 

inštitúciam, prepožičiavali sme reprezentačné priestory, Faustovu sieň na komerčné účely, na 

prednáškové akcie, nádvorie Starej radnice a areál NKP hrad Devín na usporadúvanie 

reklamných akcií, osláv a pod.  

Poskytovali sme taktiež  zmluvný  prenájom -  časť nebytových priestorov v objekte   Múzea 

hodín na Židovskej ul. na prevádzkovanie kaviarne,  nebytové priestory  na prevádzkovanie 

reštaurácie v objekte Apponyiho palác,  na prevádzkovanie kaviarne spojenej s predajom 

výrobkov chránených dielní v podbrání Starej radnice.                       

Vykonávaný bol archeologický prieskum a výskum na stavbách rodinných domov v mestskej 

časti Bratislava-Rusovce, Čunovo a Devín. 

Oblasť ostatných finančných výnosov reprezentujú finančné prostriedky získané od:       

Ministerstvo  kultúry SR poskytlo múzeu  dotáciu zo štátneho rozpočtu 
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- vo výške 5 300 € na podporu realizácie projektu s názvom reštaurovanie    

obojstranne maľovanej zástavy spoločenstva prepravcov osôb a tovarov v Bratislave 

z r. 1825, 

       - 11 200 €  na realizáciu projektu s názvom - chemické ošetrenie a fyzická očista  

          osobnej historickej knižnice Dr. Ovidia Fausta, 

             -  28 500 € na vybavenie depozitárov Múzea mesta Bratislava – Ivánska cesta 23,  

                 Bratislava,  

             -   2 000 € na realizáciu projektu s názvom „Rozpoviem ti tri príbehy...“ I.etapa  

                 Detská ilustrátorská súťaž Maľované dejiny Bratislavy        

Bratislavský samosprávny kraj poskytol múzeu dve dotácie:    

                - na „Výstavný projekt Múzea mesta Bratislavy k 100. výročiu prvej svetovej vojny  

                   výstava Vojna z druhej strany“ ... 2 000 € 

                 - na projekt „Umná šikovnosť ako prežiť u Slovanov/Devín patrí deťom 3. ročník“  

                  1 200 €.  

Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 5 000 € na opravu havarijného 

stavu strechy lapidária – objekt Antická Gerulata Rusovce. 

Obdržali sme taktiež i dva peňažné dary vo výške 2 300  € na vydanie Zborníka zo seminára 

Hrad Devín 1913-2013. 

c/  výdavky organizácie 

Výdavky organizácie boli vynakladané na nevyhnutné náklady spojené s hlavnou činnosťou 

múzea akou je starostlivosť o zbierkový fond, jeho dokumentácia, výstavná, publikačná 

a propagačná činnosť a  na prevádzku a správu MMB.   

V oblasti prevádzky a správy boli finančné prostriedky použité na rôzne opravy, hlavne 

odstraňovanie havarijných stavov, akými bola napr. oprava plynového kotla v objekte Múzea 

J.N.Hummela, oprava zariadenia EPS/HSP a multiroomu v objekte Stará radnica, 

depozitárneho zariadenia na uloženie zb. predmetov – fondu zbraní, havária rozvodu TUV 

v objekte na Ivánskej ceste, prečistenie kanalizačného potrubia na Primaciálnom nám. 

Bratislava zo šachty vyúsťujúcej z objektu múzea, oprava a následné zakúpenie nového 

elektrického bojlera do objektu Michalská veža, opravu vodoinštalácie v objekte Múzea 

hodín. 

Finačne náročná bola oprava havarijného stavu strechy lapidária na objekte Antická Gerulata 

Rusovce.     

V oblasti služieb okrem už spomínaných opráv boli finančné prostriedky vynakladané na 

odborné technické a servisné práce na PC, kopírovacích strojov, základný servis výťahov, 

povinné zmluvné a havarijné poistenie budov a motorových vozidiel, služby BOZP a OPP, 

odbornú prehliadku elektroinštalácie, odbor. prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov 

v objekte Apponyiho palác, odbor. prehliadku EZS, EPS v objektoch MMB, revíziu 

a následnú opravu hasiacich prístrojov,  opravu služobného motorového vozidla, technickú 

a emisnú kontrolu, deratizáciu všetkých objektov MMB, odvoz odpadu, poštovné, nájomné, 

tlač vstupeniek pre NKP hrad  Devín, vypracovaný bol odborný posudok s návrhom riešenia 

vlhnutia interiéru objektu Múzea farmácie, vypracovaná bola geodetická dokumentácia 

k vyčísleniu výmery zatrávnenej plochy v areáli NKP hrad Devín, prebehlo trikrát kosenie na 

NKP hrad Devín.  

Uskutočnený bol prevoz a dovoz kníh na chemické ošetrenie do Moravského zemského 

archívu Brno (Knižnica Dr.Ovídia Fausta v počte 8987 kníh). 
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Finančne náročná bola výroba a dodanie depozitárneho zariadenia do objektu na Ivánskej 

ceste v Bratislave, výroba a montáž drevenej plošiny do depozitárneho zariadenia 

v Dúbravke, 

výroba a montáž vertikálnych roliet a žalúzií do objektov MMB. 

V apríli r. 2014 sme v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením 

Bratislava zaviedli prevádzkovanie pastvy oviec v rámci areálu Národnej kultúrnej pamiatky 

hrad Devín. Cieľom pastvy bolo zabezpečenie prirodzenej prírode šetrnej formy údržby 

areálu, ako aj zvýšenie atraktívnosti a teda aj návštevnosti lokality. 

S prevádzkou a správou múzea súvisia i náklady, ktoré sme vynaložili na spotrebu energií, na 

spotrebu materiálu, zahrnuté sú tu napr. náklady na materiál pre opravy budov, opravy 

vozidiel, kancelársky materiál, materiál súvisiaci so sťahovaním,   fotomateriál, čistiace a 

hygienické potreby ,  náklady na pohonné hmoty, materiál zakúpený pre reštaurátorov,  nákup 

ochranných pracovných prostriedkov, drobného hmotného majetku  -  nákup notebooku pre 

program NORIS-správa majetku, multifunkčného zariadenia pre knižnicu MMB, skener HP 

Scanjet 200 s príslušenstvom pre sekretariát riaditeľa, 2 ks prof. vysávačov na mokro-suché 

použitie pre reštaurátorské dielne a upratovačky MMB, zakúpená bola benzínová kosačka do 

odd. prevádzky MMB, 3 ks ultrazvukových zvlhčovačov vzduchu do expozozícií MMB, atď.   

S hlavnou činnosťou organizácie sú spojené náklady v oblasti starostlivosti o zbierkový fond, 

napr. na reštaurovanie zbierok vo vlastnej réžii i dodávateľským spôsobom, na dokumentáciu 

zb. predmetov,  propagáciu. 

Najvýraznejšou položkou súvisiacou s hlavnou činnosťou sú však náklady spojené 

s usporiadaním prezentačných aktivít.  

Na náklady súvisiace s prezentačnou, výstavnou a publikačnom činnosťou  bolo 

vynaložených 71 878 €, z toho na edičnú činnosť 5 400 € (grafické spracovanie a príprava 

tlačových podkladov   Zborníka MMB).  

S nákladmi na hlavnú činnosť bezprostredne súvisia i také náklady, ako sú výdavky napr. na 

cestovné, poštovné, náklady na spoje, nákup pracovných prostriedkov a pomôcok, 

kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, atď.  

Na mzdové náklady pri priemernom prepočítanom stave zamestnancov  96  sme vynaložili 

566 835 €,  na ostatné osobné náklady /OON/ 5 000 €. 

Celková výška mzdových nákladov vrátane OON predstavuje čiastku 571 835 €, čo je  úrovni 

plánu na rok 2014  (plán 572 058 €). 

Priemerný mesačný plat zamestnanca MMB činil 492 €. 

Pre porovnanie uvádzame vývoj priemerného mesačného platu zamestnancov MMB za 

predchádzajúce roky: 

r. 2012 ...   470 € 

r. 2013 ...   464 € 

r. 2014 ...   492 €.   

Veľkou  položkou v rozpočte sú i štátom stanovené povinné odvody, ktoré zamestnávateľ za 

zamestnanca odvádza do poisťovní.  

Oblasť sociálnych nákladov (tvorba soc.fondu a stravovanie zametnancov) - vzhľadom 

k tomu, že múzeum nemá vlastné stravovacie zariadenie, poskytovalo svojim zamestnancom  

stravovanie cez sprostredkovateľskú organizáciu formou nákupu stravovacích poukážok 
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v nominálnej hodnote 3 € (náklad na jednu stravovaciu poukážku pre organizáciu predstavuje 

1,65 €  a sociálny fond 0,19 €).  

d/ vyhodnotenie záväzkov, pohľadávok  

 

Ku dňu 31.12.2014  vykonali dielčie inventarizačné komisie, ustanovené riaditeľom MMB  

inventarizáciu hospodárskych prostriedkov. 

 

Pri dokladovej inventarizácii pohľadávok a záväzkov bol zistený nasledovný stav: 

 Pohľadávky k 31.12.2014: 

 - voči odberateľom    83 428,34 € 

 - ostatné pohľadávky    11 984,77 € 

 

Záväzky k 31.12.2014: 

- voči dodávateľom     4 234,56 €  

- ostatné záväzky       246,00 €       

- voči zamestnancom (mzdy)                     25 686,41 €   

- voči zdravot.  poisťovniam       6 420,05 € 

- voči soc. poisťovni               15 240,29 €       

V. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ 

 
V pláne pre rok 2014 sme z rozpočtu mesta žiadali kapitálový transfer vo výške 15 000 € na 

nákup zbierkových predmetov.  

Kapitálové prostriedky nám však pridelené neboli. 

 

Ministerstvo kultúry SR poskytlo našej inštitúcii kapitálové prostriedky vo výške 10 000 € na 

podporu realizácie projektu s názvom „NKP Rímsky kastel Gerulata – vypracovanie 

projektovej  dokumentácie v rámci rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata Rusovce“. 

Náklady na vypracovanie štúdie projektovej dokumentácie predstavovali čiastku 11 944,80 €, 

z vlastných zdrojov bolo použitých 1 990,80 €. 

  

Kapitálové výdavky vlastné                                19 638,05 €   

z vlastných zdrojov bol zakúpený nasledovný majetok: 

šijací stroj na reštaurovanie textil.zbierok                399,00 € 

priemyselný vysávač                  329,67 € 

oplotenie (pastva oviec na NKP hrad Devín)        2 195,00 € 

výroba a dodanie depozitárneho zariadenia   

do objektu na Ivánskej ceste 23, Bratislava           14 723,58 € 

vyprac.projektovej dokumentácie – Múzea 

Antická Gerulata Rusovce                           1 990,80 € 

VI. PERSONÁLNA PRÁCA 

Múzeum mesta Bratislavy zabezpečovalo úlohy v r. 2014 s priemerným prepočítaným stavom 

zamestnancov  96 , z toho s  35 zamestnancami v oblasti odbornej činnosti, ekonomiky, 

prevádzky a správy MMB a s  61 zamestnancami, prevažne dôchodcami vo funkciách lektor,  

dozorca zbierok,  pokladník, upratovačka, informátor  denný a nočný. 
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Pre porovnanie uvádzame prehľad počtu zamestnancov za predchádzajúce r 

r.    2012 …    92 

r.    2013 …    96 
r.    2014 …    96  

VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

V priebehu roku 2014 bola vykonávaná pravidelná predbežná i priebežná  vnútropodniková 

finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami.  

Ku dňu 31.12.2014 na základe príkazného listu riaditeľa bola dielčími inventarizačnými 

komisiami vykonaná periodická inventarizácia hospodárskych prostriedkov. 

Vyhodnotenie inventarizácie ústrednou inventarizačnou komisiou je nasledovné: 

a) Dlhodobý hmotný a nehmotný inv. majetok celkom činí ...    20 543 012,87 €  

     z toho: 

     - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol zaznamenaný 

v celkovej hodnote ……………………………………   244 166,09 €    

     - Stavby …………………………………………………..       7 883,23 €       

     - Budovy …………………………………………………                  158,30 €   

     - Ostatný dlhodobý hmotný majetok …………………….      18 877 162,39 € 

     - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný – pozemky….           921 072,71 €  

     - Dlhodobý nehmotný majetok ………………………….              32 064,64 €         

     - Zbierky …………………………………………………           460 505,51 €  

  

b)  Drobný hmotný majetok ……………………………….               104 690,15 €    

Pri porovnávaní týchto hodnôt s účtovným stavom neboli zistené žiadne rozdiely. 

Ústredná inventarizačná komisia odporučila riaditeľovi MMB vyradiť z evidencie:     

- drobný hmotný majetok OOPP/KHM v hodnote 958,26 € - nefunkčný, neopraviteľný,  

zastaralý. 

Vykonané boli i kontroly ochranných pracovných pomôcok vedených na osobných kartách 

zamestnancov, materiálových zásob na sklade, cenín, pokladničnej hotovosti, peňažných 

prostriedkov vedených na bankových účtoch, pohľadávok a záväzkov. 

Pravidelne štvrťročne boli vykonávané kontroly vedenia pokladničných kníh a ich peňažného 

stavu. 

Ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, že neboli zistené žiadne rozdiely. 

 
Spracovali: 

PhDr. Peter Hyross 

Mgr. Marta Janovíčková 

Natália Boďová  

 

 

Bratislava, február 2015                                                                             

        PhDr. Peter Hyross  

                                                                                               riaditeľ MMB 
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Prílohy: 

Tabulková časť 

Obrázky 

 

 

Štatistika  návštevnosti za rok 

2014     Tab. č.1 

        Názov múzea  Platiaci Neplatiaci  SPOLU  
      BA pre 
    všetkých Noc múzeí a galérií    Rímske hry 

            neplatiaci platiaci //neplatiaci platiaci//neplat. 

Múzeum J.Jesenského 54 3 57       

Múzeum J.N.Hummela 633 897 1530 607             32  //  102   

Múzeum A. 
Fleischman. 153 914 1067 782               4  //  121   

Múzeum  Farmácie 1972 2680 4652 1748           149  //  846   

Múzeum Zbraní 10 884 6438 17 322 3500           553  //  1390   

Múzeum Hodín 2966 2232 5198 1482           193  //   397   

Apponyiho palác 1766 2943 4709 1804           177  //  861   

Gerulata Rusovce 1862 887 2749 215             29  //    11       482  //  253 

Múzeum Dejín 
Star.rad. 17 692 8 883 26 575 5950           508 //   1342   

Devín 107 863 13 769 121 632 3768           703  //   64   

SPOLU 145 845 39 646 185 491 19 856       2348  //  5134    482  //  253 
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  Múzeum mesta Bratislavy    

        

 Výsledky hospodárenia za rok 2014 - podľa rozpočtovej klasifikácie   EUR 

       Tab.č. 2 

       Príjmy       

 Zdroj Po- Pod-   Skutočnosť  Rozpočet Skutočnosť 

   lož- po- Názov 2013 2 014 2 014 

   ka ložka         

 a b c d   1 2 

 41 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 4 728,00 3 000 4 530 

 41 212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 65 459,00 74 000 65 223 

 41 212 004 Príjmy z prenajatých strojov,prístr.... a ostatné  9 339,00   22 074 

 41 222 003 Pokuty a penále zmluvné 6 412,00 4 960 3 813 

 41 223 001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 302 686,00 302 800 367 298 

 41 242   Úroky z tuzemských vkladov 17,00 40 38 

 111 291 002 Ostatné výnosy - MK SR     0 

 72 291 003 Transféry mimo verejnej správy a Granty     0 

 41 291 004 Náhrady škôd od zamestnancov     19 

 41 292 006 Náhrady z poistného plnenia 10,00   1 443 

 41 292 027 Iné 100,00 3 000 117 

 72 292 027 Dary 3 000,00   2 300 

 111 312 001 Transfér zo štát.rozp. - MK SR 11 500,00 10 000 45 309 

 41 312 007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce 718 900,00 747 148 747 148 

       Dotácia ARS Bratislava 1 500,00     

       Dotácia Grantový program PPP - HM SR Bratislava 2 660,00     

 111 312 008 Transfér z VUC 3 000,00   3 200 

       Príjmy spolu 1 129 311,00 1 144 948 1 262 512 

 41 321   Kapitálové granty       

 111 322 001 Tuzem. kapitálové transfery z rozpočtu MK SR a Min.fin.SR     15 000 

 41 322 005 Tuzemské kapitálové transfery z rozpočtu obce 15 000,00     

       Príjmy z kapitálových transférov 15 000,00 0   

       Príjmy podľa rozpočetovej klasifikácie celkom  1 144 311,00 1 144 948 1 277 512 

    Kap.transféry-odpisy  389 481 390 414 

    rezervy-dovolenky, odvody, tovary, služby  34 000 150 866 

    Príjmy podľa rozp.klas.+zúčt.kap.transf.-odpisy+rezervy  1 568 429 1 818 793 

 

 

Vypracoval: Natália Boďová 

Dňa: 31.1.2015 

Č. tel. 02/59100814 

E-mail:bodova@bratislava.sk 
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 Múzeum mesta Bratislavy     
  

 Výsledok hospodárenia za rok 2014 

                                                                  Výnosy a náklady   EUR 

     Tab.č. 3 

   Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Index 

 Ukazovateľ za rok na rok za rok Skutočnosť 

   2013 2014 2014 Rozpočet 

           

 a   3 2 4 

 VÝNOSY celkom 1 529 485 1 568 429 1 784 239 1,13760 

           

 Tržby za vlastné výkony a tovar (602,604) 360 684 379 800  538 728 1,41845 

 Ostatné výnosy z prevádzkovej  činnosti(64x,66x) 7 171 5 000  7 366 1,47325 

 Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- 38 152 34 000  48 851 1,43679 

 vádzkovej činnosti (652,653)         

 Výnosy -dary(697) 3 000 3 000  2 300 0,76667 

 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce(691) 718 900 747 148  747 148 1,00000 

 Výnosy z bežných transf.ARS Bratislavensis (691) 4 160       

 Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce(692) 387 918 389 481  390 414 1,00240 

 Výnosy z bež.transf. MK SR + Min.fin.SR 9 500 10 000  46 232  4,62320 

 Výnosy z bež.transf. Bratislav.samospráv.kraj     3 200    

 NÁKLADY celkom 1 529 485 1 568 429  1 755 598 1,11934 

           

  Spotreba materiálu a tovaru (501,504) 34 313 30 400  44 051 1,44904 

  Spotreba energie (502) 139 085 142 200  139 657 0,98212 

 Služby(511,512,518) 137 233 154 460  213 020 1,37913 

 v tom:         

        Opravy a udržiavanie (511) 29 952 32 400  48 492 1,49668 

        Cestovné (512) 1 691 1 000  988 0,98759 

        Náklady na reprezentáciu         

        Ostatné služby (518) 105 589 121 060  163 540 1,35090 

  "Z" Mzdové náklady (521) 539 065 572 058  571 835 0,99961 

   v tom: OON 5 000 5 000  5 000 1,00000 

   Náklady na zákonné sociálne poistenie (524) 181 761 182 700  192 594 1,05415 

   Sociálne náklady (527) 43 269 44 288  42 769 0,96571 

   Dane a poplatky (538) 1 803 1 800  1 059 0,58833 

   Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54x) 1 165 2 233  1 055 0,47232 

 Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. 393 733 429 500  541 080 1,25979 

 a finančnej činnosti         

 v tom:         

        Odpisy (551) 393 733 395 500  390 214 0,98663 

 Tvorba zák.rezerv (552) 24 037 34 000  25 986 0,76431 

 Tvorba ostatných rezerv (553) 24 814   124 880   

 Kurz.rozdiely (563) 21   73   

 Finančné náklady (568) 8 283 8 790  8 405 0,95624 

 Splatná daň z príjmov (591) 903       

 Minoriadne náklady         

 Výsledok hospodárenia 0 0   28 641     

 Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby) 96 96,0 96  1,00000 

 Priemerná mzda 464 492  492  1,00000 
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 Múzeum mesta Bratislavy     
          
 Výsledky hospodárenia za rok 2014 - podľa rozpočtovej klasifikácie   EUR 
         Tab.č. 4 

           Výdavky       

 Pro- Od- Sku- Po- Pod-   Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť 
 gram diel pi- lož- po- Názov 2013 2 014 2 014 
 č.   na ka ložka         

 a b c d e f   4 2 

   08 2 611   
Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funk. plat...vrát. ich 
náhrad 436163 468 611 463 882 

   08 2 612 001 Osobný príplatok 59488 59 600 71 070 

   08 2 612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 34307 27 247 33 907 

   08 2 614   Odmeny 15400 16 600 17 670 

   08 2 621   Poistné VšZP 38373 38 508 40 890 

       623   Poistné ostatné zdrav.poisťovne 14518 14 660 15 415 

       625 001 Soc.poisť. - nemocenské 7553 7 720 5 036 

       625 002 Soc.poisť. - starobné 75852 76 020 81 760 

       625 003 Soc.poisť. - úrazové 4343 4 420 5 230 

       625 004 Soc.poisť. - invalidné 10191 10 545 10 524 

       625 005 Soc.poisť. - v nezamestnanosti 3363 3 463 3 813 

       625 006 Soc.poisť. - garančné 1346 1 446 1 454 

       625 007 Soc.poisť. - rezervný fond 25731 25 918 27 736 

   08 2 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské 700 700 551 

   08 2 631 002 Cestovné náhrady - zahraničné 765 300 420 

   08 2 632 001 Energie 146839 142 200 132 090 

   08 2 632 002 Vodné, stočné 9663 9 500 6 855 

   08 2 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 11052 11 890 10 430 

   08 2 633 001 Interiérové vybavenie 1049 500 6 397 

   08 2 633 002 Výpočtová technika 3565 500 1 899 

   08 2 633 004 
Prevádz. stroje, prístroje, zariadenie, technika a 
náradie 2123 1 000 2 585 

   08 2 633 006 Všeobecný materiál 23899 22 840 25 018 

   08 2 633 007 materiál pre reštaurovanie 1639 1 700 927 

   08 2 633 009 
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. a kompenzač. 
pomôcky 606 860 841 

   08 2 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 25 100 1 036 

   08 2 633 013 Softvér a licencie 1590 1 900 1 761 

   08 2 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 3170 2 900 2 276 

   08 2 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1580 1 500 3 207 

   08 2 634 003 Poistenie zákon. a havar. - autá 1034 1 060 775 

   08 2 634 004 Prepravné+ taxi 6 50 83 

   08 2 634 005 Karty, známky, poplatky     0 

   08 2 635 001 Rutinná a štandardtná údržba interierové vybavenie     308 

   08 2 635 002 Rutinná a štandardtná údržba výpočtovej techniky 1520 1 700 1 988 

   08 2 635 003 Rutinná a štandardtná údržba telek. Techniky 474 300 51 

   08 2 635 004 Rutinná a štandardtná údržba prevádzkových strojov,        
           prísprojov, zariadení,techniky a náradia 5377 4 100 4 754 

     2 635 005 Rutinná a štandardtná údržba špeciálnych strojov,       
           prístrojov, zariadení, techniky a náradia 10822 7 500 14 349 

   08 2 635 006 
Rutinná a štadard. údržba budov, objektov alebo ich 
častí 12968 17 300 23 698 

   08 2 636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 10281 11 050 13 514 

   08 2 637 001 
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympózia 192 300 775 

   08 2 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 500 500 2 766 
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   08 2 637 004 Všeobecné služby 84986 81 120 126 421 

   08 2 637 005 Špeciálne služby 649 250 462 

   08 2 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, preklady 1838 2 000 620 

   08 2 637 012 Poplatky a odvody 490 600 578 

   08 2 637 014 Stravovanie 35594 39 358 54 171 

   08 2 637 015 Poistenie majetku 6733 6 830 6 764 

   08 2 637 016 Prídel do sociálneho fondu 4823 4 930 5 169 

   08 2 637 023 Kolkové známky 332 50 103 

   08 2 637 024 Kurzové rozdiely 21   0 

   08 1 637 030 Vrátená dotácia 6430   0 

   08 2 637 031 Pokuty a penále 182   5 

   08 2 637 035 Dane, konces.poplatky... 3795 4 550 3 381 

   08 2 642 006 Členské príspevky v tuzemsku 983 983 1 030 

   08 2 642 012 Odstupné     1 539 

   08 2 642 013 Odchodné 295   0 

   08 2 642 014 Ochrana zdravia - zdravotná spôsobilosť 274 250 259 

   08 2 642 015 Nemocenské dávky 661 1 000 1 048 

 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu   1 126 153 
1 138 

929 1 239 291 

   08 2 711 003 Software     0 

   08 2 713 002 Nákup výpočtovej techniky 1405   2 261 

   08 2 713 004 
Nákup prevádzkových strojov,prístr.,zar.,techn.a 
náradia 730   42 070 

   08 2 713 005 Špec.stroje, prístroj, technika     0 
   08 2 717 002 Rekonštrukcie a modernizácia 24006   11 945 
   08 2 719 002 Nákup umeleckých diel a zbierok 15078   0 

 Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie celkom  1 167 372 
1 138 

929 1 295 567 

      odpisy  395 500 390 214 
      rezervy  34 000 150 866 
          

      Bežné výdavky spolu+odpisy+rezervy  
1 568 

429 1 836 647 

 

 

 

Vypracoval: Natália Boďová 

Dňa: 31.1.2015 

Č. tel. 02/59100814 

E-mail:bodova@bratislava.sk 
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              EUR 
               Výsledky hospodárenia za rok 2014 - čerpanie rozp. práce a miezd       Tab.č.5  

    
Ukazovateľ Rozpočet  Skutočnosť   % 

 na rok rok  

 2014 2014 plnenia 

Mzdové prostriedky celkom 572058 571835 
 

99,96 

    

Mzdové prostriedky bez OON 567058 566835 99,96 

z toho: tarifné platy 410362 389216 94,85 

           náhrady miezd 53249 53219 99,94 

           príplatok za riadenie 7678 7678 100,00 

           osobný príplatok 59600 72376 121,44 

              príplatok za zastupovanie    

           prípl.za prácu nadčas 1000 1650 165,00 

           príplatok za zmennosť    

  príplatok za prácu v so,ne,noc 15 250   20827 136,57 

        príplatok za prácu- sviatok 3319 3199 96,38 

           odmeny 16600 18670 112,47 

           v tom: jubilejné 400 400 100,00 

           ostatné (uviesť aké)    

    

Ostatné osobné náklady 5000 5000 100,00 

Odstupné, odchodné    

    

Priemerný prepočítaný    

stav pracovníkov (osoby) 96 96 100,00 

    

Priemerná mzda v € 492 492 100,00 

 

Vypracoval: Natália Boďová 

Dňa: 31.1.2015 

Č. tel. 02/59100814 

E-mail:bodova@bratislava.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


