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I. ÚVOD

Rok 2011 môžeme z pohľadu Múzea mesta Bratislavy rozdeliť na dva diametrálne odlišné 
polroky. Koncom toho prvého sa zavŕšilo sedemročné  náročné obdobie príprav a realizácie 
generálnej rekonštrukcie komplexu budov Apponyiho paláca a Starej radnice a všetkého čo 
s tým súviselo – až po otvorenie novej expozície dejín mesta Bratislavy. 
Postupne sa preberal objekt Starej radnice, odstraňovali sa nedostatky a stavba pomaly 
opúšťala budovu. Závažným nedostatkom bolo neskoré odovzdanie výstavných priestorov 
s vitrínami, desať týždňov na inštaláciu tak rozsiahlej expozície s približne 2500 predmetmi 
sa ukázalo ako nedostačujúce. Taktiež komunikácia a spolupráca s architektom ako aj 
hlavným dodávateľom expozície nebola vždy jednoduchá a bezproblémová. Problémy sa 
ukázali aj na samotnej stavbe, keď sa v suteréne nedarilo odstrániť vysokú vlhkosť a tak 
nebolo možné z dôvodu ochrany zbierkových predmetov nainštalovať a sprístupniť časť 
expozície. Jej termín otvorenia sa tak posunul na budúci rok v prípade, ak budú podmienky už 
vyhovujúce. 

Z dočasného sídla na Židovskej ulici č.1 sa  v marci  presťahovala administratíva múzea 
naspäť do radnice a uvoľnené priestory sa odovzdali Bratislavskému kultúrnemu 
a informačnému stredisku. Zamestnanci múzea si zvykali na nové podmienky, odd. prevádzky 
preberalo nové systémy, ktoré sa ukázali veľmi náročné na prevádzku a údržbu (telefónna 
ústredňa s prístrojmi, serverovňa, ozvučenie, obrazovky a infopulty v expozícii, systém 
kúrenia a pod.).
Na priaznivejšiu finančnú situáciu si musí počkať aj štvrté poschodie (podkrovie) prístavby 
Starej radnice, kde sú plánované ubytovacie priestory zatiaľ iba stavebne pripravené.

2.7.2011 bola slávnostne sprístupnená Stará radnica a expozícia dejín mesta za účasti 
primátora hlavného mesta Milana Ftáčnika, manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej, 
ako aj zástupcov diplomatického zboru, Ministerstva kultúry SR, starostov mestských častí, 
poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších vzácnych hostí z oblasti politického, kultúrneho 
a spoločenského života  a  všetkých organizácií, zainteresovaných na rekonštrukcii. 
Návštevníci, ktorí mali prvý deň bezplatný vstup,  hodnotili nové priestory veľmi pozitívne, 
výhrady vyjadrovali len  k drobným nedostatkom ako napr. nekompletné popisné texty, či 
nedokončená suterénna časť expozície. Vysoko hodnotený bol najmä rozsah sprístupnených 
priestorov, spôsob inštalácie a výber exponátov, infopulty, ako aj záverečný film. 
Málokto si však uvedomil, čo všetko predchádzalo tomuto okamihu. Množstvo hodín 
strávených nad scenárom, výberom predmetov, ich ošetrením a dokumentáciou, prípravou 
textov, fotografií, konzultáciami a diskusiami s architektmi a dodávateľmi, samotnou 
inštaláciou, ako aj ďalšia často mravenčia práca pre neznalého nepochopiteľná. Preto je 
potrebné aj na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
rekonštrukcii budovy alebo realizácii expozície.

V druhom polroku sa život v múzeu dostával pomaly do normálnych koľají. Zainteresovaní 
odstraňovali nedostatky, ostatní sa vrátili k svojej bežnej práci. Postupne sa však začal 
prejavovať nedostatok financií ako najväčší problém uplynulého roka . V pláne rozpočtu 
na rok 2011 sme síce počítali s vyššími nákladmi na prevádzku a predkladali návrh na 
navýšenie príspevku od zriaďovateľa v súvislosti so sprístupnením Starej radnice, avšak naše 
požiadavky neboli zohľadnené. Príspevok od zriaďovateľa bol oproti skutočnosti r. 2010 
znížený o 26 tisíc € a v priebehu druhého polroka ešte o ďalších 15 tisíc!   Nepodarilo sa 
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naplniť ani nadhodnotený plán príjmovej časti rozpočtu a tak múzeum po dlhých rokoch 
prvýkrát skončilo so záporným hospodárskym výsledkom – 23 566,- €. Nepomohli ani 
výrazné úsporné opatrenia. Pre individuálnych návštevníkov sme zatvorili Apponyiho palác 
s dvomi expozíciami – vinohradníckou a historických interiérov, neobnovila sa zmluva 
s upratovacou spoločnosťou, obmedzili sa prakticky všetky aktivity a nákupy. Napriek tomu, 
vysoké prevádzkové náklady najmä na energie spôsobili uvedenú stratu. 

Nedostatok finančných prostriedkov  od zriaďovateľa, spôsobený vysokou zadlženosťou 
hlavného mesta, sa prejavil aj na potrebách múzea. Veľmi negatívne bolo odbornou aj laickou 
verejnosťou prijaté zatvorenie Apponyiho paláca. Po dlhých rokoch sa nerealizoval nákup 
zbierkových predmetov, opätovne nebolo možné zabezpečiť potrebné úložné zariadenie pre 
zbierky v depozitári na Ivánskej ceste, kritickým sa stal stav ďalších depozitárov – dvoch 
plechových hál v Dúbravke do ktorých zateká, ale aj budovy bývalého Múzea umeleckých 
remesiel na Beblavého ul. Na riešenie –opravu strechy a kúrenia -  čaká aj depozitár 
v bývalom kine Odboj v Dúbravke ako aj prenajatý priestor od Galérie mesta Bratislavy 
v Devínskej Novej Vsi, ktorý bude nutné uvoľniť. Nedarí sa opraviť ani strechu na 
Apponyiho paláci, kde po rekonštrukcii neustále zateká do priestorov podkrovia 
s depozitárom skla, porcelánu a keramiky.
Otázka nových depozitárov, najmä pre fond nábytku, sa stáva čoraz aktuálnejšou, najmä keď 
si uvedomíme, že problémom je nielen zatekanie,  ale aj vysoká vlhkosť (80-100%) a veľké 
kolísanie teploty v priebehu roka (-2 až +32 ºC). Taktiež ich priestorová kapacita je prakticky 
naplnená.
Niekoľkokrát kontrolované a zmluvne doriešené bolo aj uloženie vitráží a obrazu z budovy 
PKO, ktoré múzeum prijalo  ako deponát  v decembri 2010 za veľmi hektických okolností 
spojených s otázkou ďalšej existencie tohto objektu. 

Nedostali sme finančné prostriedky  na dokončenie alebo aspoň pokračovanie rekonštrukcie 
citadely na NKP Devín, čo  vnímajú návštevníci hradu naďalej veľmi negatívne. S tým súvisí 
aj menší príjem zo vstupného z dôvodu jeho zníženia. Veľmi pesimistická je perspektíva 
výstavby novej prevádzkovej budovy pre toto pracovisko. Hrozí, že dočasný objekt pre 
administratívu poskladaný zo šiestich obytných kontajnerov, bude takým istým dlhoročným 
provizóriom, ako predchádzajúca 40 ročná drevená budova pôvodne postavená pre 
stavebných robotníkov. V areáli sa nerealizoval ani žiadny archeologický výskum.
     
Čoraz väčším problémom pre múzeum sa okrem depozitárov stáva aj stav expozícií. 
V minulosti sa čiastočne podarilo zrenovovať expozíciu hodín a rodný dom J.N.Hummela,
 vo veľmi zlom stave je však Múzeum zbraní a Múzeum  J. Jesenského. Obidva objekty 
akútne potrebujú nielen novú expozíciu, ale prakticky generálnu rekonštrukciu. Zatekanie, 
staré inžinierske siete, oprava resp. výmena okien, nové sociálne zariadenia, vymaľovanie, 
oprava vežových hodín, fasády apod., to všetko sa drobnou údržbou bez finančných 
prostriedkov nedá opraviť. Bez zásadnej pomoci zriaďovateľa nie je vo vlastných silách 
múzea tieto problémy uspokojivo vyriešiť.
V Múzeu Janka Jesenského žiadajú podieloví spoluvlastníci budovy prepracovať zmluvu 
o užívaní a navrhujú zväčšiť finančný podiel Múzea, čo za súčasnej finančnej situácie našej 
organizácie i mesta môže viesť až k likvidácii tejto expozície. 

Napriek neprideleniu finančných prostriedkov na nákup zbierok, múzeum získalo do svojich 
fondov 427 predmetov, z toho 292 kusov darom. Väčšinu tvoria predmety z obdobia 
30.-70. rokov 20. storočia.
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Práca so zbierkami bola v prvom polroku úzko spätá s prípravou novej expozície. Definitívne 
sa dokončil výber predmetov, preberali sa zreštaurované predmety, všetky sa prečistili, 
fotografovali, vyberal sa obrazový materiál a inštalovala sa expozícia. 
V rámci uvoľnenia budovy na Židovskej ul. boli zo suterénu presťahované zbierky do 
ostatných depozitárov, trezorová miestnosť s najvzácnejšími zbierkami do Starej radnice.
Väčšina zbierkového fondu archeológie sa z Rusoviec presťahovala do budovy na Ivánskej 
ceste.
V druhom polroku pokračovali práce spojené s evidenciou zbierok, aktualizovali a upravovali 
sa záznamy. Dohľadávali a identifikovali sa sporné predmety, zapisovala sa prvostupňová 
evidencia predmetov zo starých zbierok a druhostupňová evidencia zistených predmetov iba 
s prírastkovými číslami. Bola nariadená úplná revízia zbierkového fondu s termínom 
ukončenia v roku 2014, pričom v uplynulom roku prebehli prvé čiastkové revízie.

V roku 2011 klesol počet zamestnancov v reštaurátorskom oddelení na dvoch, čo nesmierne 
skomplikovalo práce spojené s prípravou predmetov pre novú expozíciu. Napriek tomu, že do 
prác sa zapojili aj ďalší zamestnanci,  najmä z odd. dokumentácie, časovo a odborne 
náročnejšie práce sa riešili externými zákazkami (26 predmetov). Vlastní zamestnanci ošetrili 
spolu 1976 predmetov. 

Výskumná činnosť bola z pochopiteľných dôvodov výrazne obmedzená, pozornosť sa 
sústredila najmä na záchranný archeologický výskum v Rusovciach. 
Taktiež publikačná činnosť bola slabšia, pozitívne možno hodnotiť zadanie ďalšieho čísla 
Ročenky MMB do tlače, ako aj vydanie viacerých tlačových materiálov k expozícii, ale najmä 
k sprievodným programom pre verejnosť.

Rozbehla sa výstavná činnosť, okrem  vlastnej výstavy na Devíne bolo vo výstavných 
priestoroch v Starej radnici prezentovaných v spolupráci s inými inštitúciami 6 rôznych 
ďalších výstav.

Veľmi bohatá bola prezentačná činnosť. Pokračovali tradičné podujatia – Bratislava pre 
všetkých, Noc múzeí a galérií, Festival Devín, Rímske hry a podarilo sa obnoviť Vianočné 
trhy tradičných remesiel. Toto verejnosťou veľmi očakávané a vítané podujatie dostalo nový 
rozmer v podobe štýlových stánkov, čím sa zvýšila nielen estetická úroveň, ale aj skvalitnili 
podmienky pre predajcov. Stánky si zabezpečili predajcovia na vlastné náklady. 
Pokračoval úspešný divadelný program Elá hop do múzea, realizoval sa detský letný tábor 
v Antickej Gerulate Malé múzejné bádania a rozbehli sa aj podujatia v nových priestoroch 
a formátoch v Starej radnici. S veľkým záujmom verejnosti sa stretol Detský ateliér Múzeum 
má budúcnosť, ktorý novou formou využíva špeciálny priestor pre verejnosť zriadený v rámci 
expozície dejín mesta.

V personálnej oblasti nastali taktiež zmeny. Po 25 rokoch odišla vedúca odd. prevádzky 
Antónia Škriputová a nastúpil Ing. Peter Rajkovič, etnografku Mgr. Soňu Štangovú nahradila 
Mgr. Katarína Nádaská PhD., odišla konzervátorka Miriam Kocúrová, odd. prevádzky 
opustili dvaja zamestnanci – Eduard Török a Vojtech Šlosár. 
Napriek otvoreniu novej expozície nastal len nepatrný nárast v priemernom prepočítanom 
stave zamestnancov (z 82 na 86) čo bolo spôsobené úspornými opatreniami, najmä 
zatvorením Apponyiho paláca. Kritický stav je v odd. prevádzky, kde dvaja technickí 
zamestnanci a dve upratovačky len veľmi ťažko zvládajú údržbu 15 objektov. Podobný stav je 
aj v odd. reštaurátorov s dvomi zamestnancami. Problémom je zohnať kvalitných odborníkov 
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prakticky na akýkoľvek úsek, vrátane dozorcov a pokladníkov, a to najmä z finančných 
dôvodov, keď priemerný plat zamestnanca je 460,-€.  

V roku 2011 múzeum hospodárilo s finančnými prostriedkami získanými 
z vlastných zdrojov vo výške 334 078,-€  (v roku 2010  310 068,-€  +24 010,-)  
s príspevkom od zriaďovateľa v sume 667 015,-€  (v roku 2010  708 101,-€  -41 068,-).

V hospodárení organizácie sa naplno negatívne prejavil stav financií hlavného mesta ako 
nášho zriaďovateľa. Za posledné dva roky sa príspevok znížil o 78 317,-€,  čo nebolo možné 
dlhodobo nahradiť vlastnými príjmami. Tie tvoria tretinu z celkového rozpočtu, pričom 
príspevok od zriaďovateľa nepokrýva ani všetky osobné náklady. Múzeum v súčasnosti 
prevádzkuje 15 objektov, v ktorých sa nachádza 11 expozícií a 5 depozitárov. Samotná 
prevádzka a údržba vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktoré pohltia väčšinu rozpočtu. Na 
hlavnú činnosť tak zostáva minimum, alebo len sponzorské príspevky. V múzeu preto 
absentujú prezentačné materiály, katalógy zbierok, alebo výstav, ale problémom je už aj 
nákup kancelárskych či čistiacich potrieb. Nové vedenie mesta, ktoré nastúpilo po 
komunálnych voľbách v novembri 2010 a prezentuje podporu múzeu, zdedilo však neľahkú 
úlohu nielen skonsolidovať financie mesta, ale aj zabezpečiť svoje organizácie. Audit majetku 
a služieb, ktorý dalo vypracovať môže dať skutočný obraz o ich stave, nepotvrdí však ich 
význam a potrebu pre naše hlavné mesto.

Na záver je potrebné skonštatovať, že v živote Múzea mesta Bratislavy sa skončilo jedno 
významné obdobie. Ukončila sa generálna rekonštrukcia komplexu snáď najvýznamnejších 
budov v majetku mesta – Starej radnice a Apponyiho paláca. Múzeum sa vrátilo do svojich 
vynovených priestorov, v ktorých sídli vyše 140 rokov. Sprístupnilo nové expozície, ktoré 
majú ambíciu prezentovať dejiny nášho hlavného mesta na úrovni 21.storočia. Verejnosti sa 
otvorili priestory, ktoré boli mnohé desiatky rokov neprístupné. Pridelením a adaptáciou 
budovy bývalého SOU stavebného na depozitár získali zbierkové predmety neporovnateľne 
lepšie podmienky na svoje uloženie. Napriek všetkým starostiam a problémom súvisiacimi 
s vyššie uvedenými aktivitami, je potrebné poďakovať vedeniu mesta a poslancom mestského 
zastupiteľstva za správne rozhodnutie investovať do tohto majetku, za pochopenie a podporu 
Múzea mesta Bratislavy.
Predovšetkým je  potrebné poďakovať všetkým zamestnancom , ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zapojili do rozsiahlej a náročnej rekonštrukcie nášho múzea. Ich úsilie je väčšinou 
nedocenené, napriek tomu ich mená budú vždy spájané s týmto významným obdobím rozvoja 
jednej z hlavných pamäťových inštitúcií Bratislavy.   
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II. ROZBOR HLAVNEJ ČINNOSTI
 
1. AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ  
V roku 2011 múzeum nemalo vyčlenené financie na nákup zbierkových predmetov. Napriek 
tomu získalo do svojich fondov 427 predmetov, z toho 292 kusov darom, 12 archeologickým 
výskumom  a 123 predmetov pochádza zo starých fondov, ktoré boli doteraz bez novej 
evidencie a ich zaradenie do zbierok prebehlo na základe výsledkov poslednej revízie.    
Dary predstavujú skupinu rozličných predmetov rozširujúcich záber dokumentácie dejín 
mesta. Sú to napríklad  hodiny a rôzne úžitkovo-dekoratívne predmety z keramiky, skla, 
textilu a dreva,  domáce elektrospotrebiče  z obdobia 30.- 70. rokov 20. storočia. Toto 
obdobie je zastúpené aj niekoľkými nábytkovými zostavami. Numizmatická kolekcia bola 
doplnená  kolekciou medailí, plakiet a odznakov spoločenských a výrobných organizácií 
z obdobia socializmu týkajúcich sa Bratislavy. Ďalej to boli rôzne písomnosti napríklad 
kolekcia osobných dokumentov, alebo súbor fotografií z búrania Podhradia.   
Zaevidované predmety zo starých fondov predstavujú predovšetkým  súbor obalového 
materiálu plechového, dreveného a papierového, diplomy, výučné listy, zástavy, pokladničky, 
a stuhy.

Prírastky v roku 2011
   Prírastky                                                      Spôsob nadobudnutia

             Odbor    Vlastný zber            Kúpa  Dar   Výme
na - 

prevod

prír. č. kusov prír. č. kusov prír. č. kusov prír. č. kusov prír. č. kusov
Archeológia 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0
Staršie dejiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbrane 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Umelecké remeslá – kameň, železo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umelecké remeslá 17 28 0 0 0 0 17 28 0 0
Numizmatika 21 21 0 0 0 0 21 21 0 0
Farmácia 43 44 43 44 0 0 0 0 0 0
Novšie dejiny 129 175 40 45 0 0 89 130 0 0
Najnovšie dejiny 22 31 0 0 0 0 22 31 0 0
Dejiny po r. 1989 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Veda a technika 9 10 0 0 0 0 9 10 0 0
Národopis 32 33 32 33 0 0 0 0 0 0
Fotografie, pohľadnice 15 71 0 0 0 0 15 71 0 0
Literatúra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 302 427 128 135 0 0 174 292 0 0

2. EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU  

2/1 Prvostupňová evidencia 
V rámci prvostupňovej evidencie sa vykonávala evidencia akvizícií,  akzualizácia záznamov 
v elektronickej evidencii konvertovaných zo systému AMIS a značenie lokalizácie zbierkových 
predmetov . 
Štofová:
zápisy akvizícií do klasickej knihy prírastkov – dokončenie roku 2010, čiastočne rok 2011.
Celkovo bolo v roku 2011 pridelených 258 prírastkových čísel, z toho vo fonde archeológie 12 
čísel.

Dinušová
označenie lokalizácie 360 predmetov
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fond etnografia: kontrola a doplnenie údajov 283 predmetov 
Francová
umelecké remeslá:14 nových záznamov + 464 aktualizovaných záznamov
staršie dejiny: 8 nových   záznamov + 139 aktualizovaných záznamov
Harmadyová, Divileková
fond archeológia: 12 nových záznamov
fond Archeológia: 1395 aktualizácia záznamov   
Schmidtová
fond archeológia Rusovce: 240 nových záznamov
Nádaská
fond etnografia: kontrola a doplnenie údajov k 821 predmetom
literárny fond: záznamy k 800 predmetom + skenovanie tlačovín

2/2    Katalogizácia zbierkových predmetov   
Odborné spracovanie zbierkových predmetov prebiehalo v dvoch rovinách. Evidencia nových 
akvizícií a aktualizácia a dopĺňanie záznamov konvertovaných zo systému AMIS.( Priebežné 
dopĺňanie rozmerov, popisov, skupín a podskupín, ako aj údajov o uložení zbierkových 
predmetov v súvislosti s ich presunmi) 
Francová
umelecké remeslá  – 89 nových záznamov, 236 aktualizovaných záznamov
staršie dejiny - 11 nových záznamov, 32 aktualizovaných záznamov
Kurincová
fond novšie dejiny - 31 nových záznamov
Dinušová
fond novšie dejiny – 190 aktualizovaných záznamov
Janovíčková
fond novšie dejiny – 19 nových záznamov

2/3 Stav databázy   elektronického spracovávanie zbierkových predmetov (systém BACH)   
Admistratívne práce spojené s prevádzkou systému: Štofová 

- priebežné zapisovanie a dopĺňanie záznamov týkajúcich sa akvizícií r. 2011
-  doplnenie  chýbajúcich  údajov  o predmetoch  a údajov  o umiestnení  predmetov  na 

základe prebiehajúcich inventarizácií (fond farmácie, etnografie, umeleckých remesiel 
a fond novších dejín)

- doplnenie údajov o aktuálnom umiestnení predmetov po inštalácii v expozícii v Starej 
radnici

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

údajov, priebežné dopĺňanie údajov podľa výsledkov prebiehajúcej inventarizácie
- vyznačenie úbytkových čísel k vyradeným predmetom z r. 2010
- zálohovanie  dát  zo  servera,  kopírovanie  databázy  zbierok  a obrázkov  zbierkových 

predmetov do určených adresárov
- doplnenie pôvodných - tzv. starých inventárnych čísel  do záznamov v databáze (na 

základe  výsledkov  inventarizácie)  a následné  doplnenie  dôležitých  prvostupňových 
údajov z pôvodných inventárnych kníh MMB k predmetom získaným 1868 – 1961.
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Stav databázy zbierkových predmetov k 20.1.2012
Fond Prvost. evidencia Katalogizácia

19.1.2011 20.1.2012 20.1.2012
A – archeológia 6922 6922 0
E – etnografia 6450 6480 5036
F – feudalizmus, staršie dejiny 3168 3174 2505
FA – farmácia 9902 9175 7728
Fo – fotografie 8098 8108 8056
J – pozostalosť J.Jesenského 456 456 155
JK - korešpond.J.Jesenského 2526 2526 1
JR - rukopisy J. Jesenského 396 396 2
K – kapitalizmus,novšie dejiny 17737 18232 11372
L – kameň /lapidárium/ 571 571 568
LF – literárny fond 4738 4744 485
N – numizmatika 22478 22524 18460
P – pohľadnice 7661 7666 7661
S – socializmus 4959 4996 4308
T – technika 417 427 418
U – umelecké remeslá I. 12352 13504 9362
UR - umelecké remeslá II. 587 587 568
VE - všeobecná etnografia 117 117 0
Z – zbrane 2054 2059 324
PN - predmety nezaradené do 

konkrétneho fondu
157 154 0

Spolu 111746 112818 77009

2/4 Fotodokumentácia
a/ fotodokumentačná administratíva 
Vedenie evidencie fotodokumentácie zbierkových predmetov a nosičov obrazovej 
dokumentácie týkajúcej sa múzejnej práce : Bukovčáková  

- spracovávanie nových prírastkov + postupné elektronické spracovávanie 
fotodokumentácie bez elektronickej evidencie

Zápis  
nových
(záznamov
)

Zápis  
nových 
(kusov)

Zápis  
starých 
(záznamov
)

Zápis 
starých 
(kusov)

Celkový  
počet  
(záznamov
)

Celkový  
počet  
(kusov)

Negatívy 40 53 2117 2781 36547 61420
Dia-fareb. 6 13 6 9   2302   3569
Dia-ČB 0 0 0 0   300   348
Cudz. Poz. 62 62 0 0  1973 2472

b/ digitálna dokumentácia zbierkových predmetov 
V roku 2011 bolo zdokumentovaných 9615 zb. predmetov archeológie + 4550 ostatných 
zbierkových predmetov 
z toho v evidencii je zapracovaných 2714 zbierkových  predmetov
celkove k 31.12. je digitálne zdokumentovaných 44 772 zbierkových predmetov
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Okrem obrazovej dokumentácie zbierkových predmetov (Mišurová + odborní pracovníci) 
prebiehala pravidelná fotodokumentácia podujatí MMB.   

2/5 Výpožičky zbierkových predmetov      
Štofová:

- evidencia a pravidelná kontrola výpožičiek, následne riešenie jej výsledkov, súvisiaca 
korešpondencia, urgencie vrátenia predmetov, obnovy výpožičiek

- celkove zaevidovaných: 44 zmlúv o výpožičke, resp. nájme, vzťahujúcich sa k 492 ks 
zbierkových predmetov zapožičaných iným subjektom 

      Od iných subjektov bolo zapožičaných  52 predmetov, uzatvorené boli 3 zmluvy.

2/6 Iné práce týkajúce sa evidencie zb. fondu
Štofová:

- vypracovanie  a odovzdanie  výročnej  správy  2010  pre  Muzeologický  kabinet  SNM 
v špecializovanom programe a štatistického výkazu KULT 2010 v digitálnej a tlačenej 
forme

- priebežná  evidencia  dok.  materiálu  o  činnosti  MM  –  plagátov  a pozvánok   – 
v programe Access

- vedenie knihy depozitov
- vedenie knihy pomocného materiálu.

2/7 Revízia zbierkového fondu
V roku 2011 bola nariadená úplná revízia zbierkového fondu s dobou ukončenia v roku 2014.
Prebehli čiastkové revízie zbierkových predmetov:
pri príprave expozície Dejín mesta v Starej radnici 
exponáty v Múzeu Arthura Fleischmanna / Francová, Štofová
exponáty v Múzeu hodín / Francová, Štofová
exponáty v Apponyiho paláci / Francová, Janovíčková, Štofová
exponáty vo Vinohradníckej expozícii/ Dinušová, Štofová
exponáty v Dúbravskom múzeu / Dinušová, Štofová, Nádaská
fondu archeológie / Harmadyová, Divileková
fondu etnografie / Dinušová, Nádaská, Štofová
fondu literárneho / Nádaská, Dinušová
fondu lapidárium / Fiala
fondu novších dejín / Kurincová

2/  8 Knižnica  
Vedenie knižnice: M. Šurdová, spolupráca J. Koňakovská

- revízia kníh v Múzeu Janka Jesenského a vyhotovenie záverečnej správy z revízie
- sterilizácia kníh z MJJ a z knižnice MMB- 50 krabíc v SNA
- balenie kníh a sťahovanie knižnice zo Židovskej ulice do Starej radnice 
- upratovanie v nových priestoroch knižnice v Starej radnici
- ukladanie regálov v spolupráci s odbornými pracovníkmi
- vybalovanie a ukladanie kníh
- kontrola stavu kníh zabalených v krabiciach v kine Dúbravka (Faustova knižnica) a 

Dubravčiciach (Farmaceutická knižnica) kvôli rozhodnutiu, ktoré sa dajú na  
sterilizáciu do SNA

V roku 2011 pribudko do knižnice 48 titulov, z toho 19 kúpou za 270 euro, 22 výmenou, 2 
darom a  5 vlastných publikácií.
Stav knižnice k 31.12.2011  je 22 763 titulov.
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Prezenčné výpožičky:   277
Absenčné výpožičky:    218
Návratky : 168
Návštevníci knižnice spolu: 269

Prírastok počítačovo spracovaných kníh za rok 2011:  350 
Počítačové spracovanie  (celkový počet) : 10 000 titulov

3. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU  

3/1 Ochrana zbierkového fondu vlastnými prostriedkami
V roku 2011 sa znížil počet pracovníkov – reštaurátorov -  na dvoch, čo spôsobilo značné 
problémy najmä s plnením náročnej úlohy v súvislosti s prípravou predmetov pre novú 
expozíciu dejín mesta. Časť reštaurovania  predmetov sa riešila externým ošetrením, v rámci 
vlastných prostriedkom sa do práce zapojila okrem dvoch stabilných zamestnacov J. Nožičku 
a V. Webera aj kustódka fondu textilu J. Dinušová a v konečnej fáze sa na príprave 
predmetov zúčastnila aj M. Bukovčáková a J. Štofová. Čistenie predmetov sa uskutočnilo aj 
v rámci čiastkovej revízie literárneho fondu. 
reštaurovanie  
Nožička            5 ks
Weber              1 ks
                        spolu            6 ks
konzervovanie 
Nožička           93 ks
Weber           527  ks
                         spolu        620 ks
čistenie
Nožička              6 ks
Weber               26 ks
Dinušová        703 ks
Bukovčáková  150 ks
Štofová            220 ks
Nádaská          245 ks 
                          spolu      1350 ks

3/2 Ochrana zbierkového fondu dodávateľsky
reštaurovanie: 
Kováčsko-zámočnícka dielňa akad. soch. Koželu
Vývesne štíty: U-600/001-002, F-403, F-1408             
Firma akad. soch. Lupták
Tabuľa F. X. Messerschmidta L-279b
akad. mal. Mária Horňáková 
F-448, F-457, F-490, F-531 – strelecké terče, maľba na dreve
(spolupráca Mgr. J. Nožička – ošetrenie dreva)
U-7884 – kláštorná práca - Sv. Klára, kombinovaná technika, maľba na pergamene, výšivka 
F-1954 – znak mýtneho práva mesta Bratislavy, olej na dreve
F-2153 – trhová zástavka, obojstranná maľba na železe, 1845          
U-188  – znak lodníkov, polychrómované železo
F-410  –  znak lodníkov, polychrómované železo
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akad. mal. Mária Horňáková + akad. sochár Jozef Lupták
F-1452 – štít spolku Schlaraffia
F-2293 – štít spolku Schlaraffia (grant MK SR)
Mgr. Art Jana Krajčovičová + akad. sochár Jozef Lupták
F-2028  – skladací vejár so slonovinovým držadlom (grant MK SR)
Mgr. Art Milan Rubický – Fenice + akad. mal. Mária Horňáková
U-5732 – rám s maľovanými miniatúrami
Mgr. Art Milan Rubický – Fenice
U-4977 – štít s reliéfom Ukrižovania
Zlatica Schreierová a spol.
F-2607, F-2608 – kabátce  - očistenie, ošetrenie pred vystavením
+ rôzne drobné opravy na textilných a kožených kazulách a dalmatikách – 10 ks
(prišívanie uvoľnených častí, našitie chýbajúcej časti stuhy)
Ivan Galamboš
F-2273 – glóbus (len stojan)
Stanislav Juráš
U-4121/ 1-4 sedacia súprava, komplexné čalúnnické práce 
                                                                                           Spolu:  26 predmetov

3/3 Administratíva   spojená s     ochranou zbierkového fondu   
vypracovanie protokolov  k odbornej ochrane zbierkového fondu 
Schmidtová  67 
Francová      21
Kurincová    21
Janovíčková   2
Nádaská         6

3/  4 Nedostatky v     ochrane zbierkového fondu  
a/klimatické nedostatky v objektoch depozitárov: 
Depozitár  technickej keramiky  - Dúbravčice, hala 2/1 

- zatekanie cez strechu, pretekanie dáždovej vody z exteriéru budovy cez stenu na 
podlahu interiéru, v jesenných až jarných mesiacoch  vlhkosť 80 -100 %, teplota 
v priebehu roka -2 až 32 st.                    

Depozitár  železa a kameňa – Dúbravčice,  hala 2/2
- zatekanie cez kovovú strechu do interiéru, preliačená stena  depozitára pri vchode. 

v jesenných až jarných mesiacoch  vlhkosť 80 -100 %, teplota v priebehu roka -2 až 
32 st., korózia predmetov                               

Depozitár nábytku – Dúbravčice, hala 1
- v jesenných až jarných mesiacoch  vlhkosť 80 -100 %, teplota v priebehu roka -2 až 32 

st., výskyt plesní na dreve              
Depozitár v budove na Beblavého ulici

- v jesenných až jarných mesiacoch vlhkosť 70 -100%, nefunkčné kúrenie
-

b/nedostatky v uložení zbierkových predmetov, resp. vo vybavení depozitárov:
Ivánska cesta 23

- doriešenie úložného systému v jednotlivých depozitároch (výtvarné umenie, 
etnografia, najnovšie dejiny, archeológia)

- vybudovanie úložného zariadenia pre textil a zbrane
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-  z dôvodu nedostatočného vybavenia depozitárov úložným zariadením sú predmety 
zatiaľ uložené v krabiciach, čo je stav nevyhovujúci nielen pre samotné predmety ale 
aj pre prácu s nimi

Trezorová miestnosť
- doplnenie kovových skríň pre zbierku umeleckých remesiel

Depozitár nábytku Dúbravčice
- doriešiť systematické uloženie zbierky nábytku a klavírov

Depozitár v Devínskej Novej Vsi
- doriešenie uloženia predmetov z tohto priestoru z dôvodu jeho nutného uvoľnenia

3/5   práca so zbierkami   
a/ sťahovanie zbierkového fondu

- sťahovanie  zbierkových predmetov zo suterénu na Židovskej ulici, marec  /Dinušová, 
Janovíčková, Kurincová/

- balenie a sťahovanie zbierkového fondu archeológie na Ivánsku cestu / Schmidtová
- balenie a presťahovanie zbierkových predmetov z trezorovej miestnosti na Židovskej 1 

do trezorovej miestnosti v Starej radnici – marec 2011 / Fiala, Francová
b/ priebežná starostlivosť o zbierkové predmety
vo všetkých depozitároch múzea sledovanie a zapisovanie klimatických podmienok 
Apponyiho palác –Študijný depozitár keramiky a skla:
- priebežná starostlivosť o zbierky, ich ukladanie
- služby pri technických úpravách závad (Francová) 
Ivanská cesta č. 23:

- priebežné ukladanie zbierkových predmetov / Dinušová, Divileková, Francová, 
Harmadyová, Kurincová, Nádaská, Štofová / 

- podľa potreby poskytovanie servisu na jednotlivých poschodiach budovy
(umožnenie vstupov pre kontrolu hasiacich prístrojov a EPS, deratizáciu, upratovanie a rôzne 
práce údržbárov MMB) /Francová, Dinušová, Kurincová/
Depozitár nábytku Dúbravčice

- práce na systematickom uložení zbierkových predmetov / Janovíčková 

4. VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  

4/1    Archeologické výskumy  
Lokalita Rusovce
Tehelný hon, p. Králik  
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia:  august 2010- marec 2011
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie: 
Poloha sa nachádza na novej ulici vzniknutého satelitu rodinných domov v severnej časti 
Rusoviec na polohe Tehelný hon. Nachádzajú sa tu stavby a hroby, ktoré boli objavené 
leteckým prieskumom a verifikované klasickým prieskumom v roku 1997. V priestore 
základových rýh rodinného domu sme nezachytili žiadne historické objekty.  
Vývojová ul., p. Blahovec
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 15.3.2011
Výstup: Výskumná správa - rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
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Poloha sa nachádza v západnej časti Rusoviec na Vývojovej ulici, v blízkosti skúmanej 
polohy bolo odkryté pohrebisko I. V priestore základových rýh rodinného domu sme 
nezachytili žiadne historické objekty.
Fara Rusovce
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 28. 4. 2011; 21.6.2011; 19.9.- 2.10.2011
Výstup: Výskumná správa - rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza v severovýchodnej časti obce, pri rímskokatolíckom kostole 
Sv. Magdalény. Celá parcela fary leží v areáli rímského kastela Gerulata.  Výskum prebehol 
formou prieskumu v záhrade a v sonde pri južnej stene staršieho múru fary. 
Druhá časť výskumu prebehla pred stavbou farského centra. V ryhách budúcej stavby sme 
preskúmali novovekú a neskorostredovekú stratigrafiu a vrstvy a objekty z doby rímskej. 
Osobitne treba spomenúť zaniknutý novoveký cintorín, který sa nachádza pri kostole a 
pravdepodobne  v období baroka (18. stor.) bol zlikvidovaný. V barokovej vrstve sme 
nachádzali časti ľudských kostier .
Farská sýpka
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 21.-23. 6. 2011
Výstup: Výskumná správa rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza v severovýchodnej časti obce, pri rímskokatolíckom kostole 
Sv. Magdalény, bývalá farská sýpka v dvore fary, dnes súkromný majetok. Už pri výskume 
plynofikácie v roku 1993 sme preskúmali obvodový obranný kamenný múr kastela 
3. stavebnej etapy, pričom východná stena sýpky je položená na tomto múre kastela. Zachytili 
sme jeho polohu a rozmery po obvode sýpky, urobená bola kresebná aj fotografická 
dokumentácia.
Irkutská   ul.   
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 25. 5. 2011
Výstup: Výskumná správa rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza v centrálnej časti Rusoviec, neďaleko areálu múzea MMB – Antická 
Gerulata.Výskum na predmetnej stavbe odkryl stratigrafiu z doby rímskej, ryhy neboli 
dostatočne hlboké na dôkladnejšie preskúmanie polohy. 
Hájová   ul.  
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 16. 6. 2011
Výstup: Výskumná správa rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza v severozápadnej časti Rusoviec, na konci Hájovej ulice. Neďaleko sa 
nachádza poloha Tehelný hon, kde boli preskúmané stavby a hroby z doby rímskej. 
V priestore základových rýh rodinného domu sme nezachytili žiadne historické objekty
Balkánska   ul.  
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 13. 7. 2011
Výstup: Výskumná správa rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza na hlavnej ulici. Na výskumoch rodinných domov okolitých parcel sme 
preskúmali sídliskové vrstvy a objekty z doby rímskej, včetne narušeného kostrového hrobu. 
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V priestore základových rýh rodinného domu sme preskúmali novovekú a iba čiastočne 
rímsku stratigrafiu. 
Tehelný hon  , p. Rychtárik  
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 20.7. 2011; 5. 9. 2011
Výstup: Výskumná správa
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza na novej ulici vzniknutého satelitu rodinných domov v severnej časti 
Rusoviec na polohe Tehelný hon. Nachádzajú sa tu stavby a hroby, ktoré boli objavené 
leteckým prieskumom a verifikované klasickým prieskumom v roku 1997. V priestore 
základových rýh rodinného domu sme zachytili antropogénne novoveké vrstvy, ktoré 
predstavovali terénne úpravy. Výskumom sme získali malý fragment nevýraznej keramiky 
z tela nádoby, datovanej do rímskeho obdoba.
Tehelný hon, p. Mateička
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 24.10.2011; 14.11.2011; 12.1.2012
Výstup: Výskumná správa rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza na novej ulici vzniknutého satelitu rodinných domov v severnej časti 
Rusoviec na polohe Tehelný hon. Nachádzajú sa tu stavby a hroby, ktoré boli objavené 
leteckým prieskumom a verifikované klasickým prieskumom v roku 1997. V priestore 
základových rýh rodinného domu sme nezachytili žiadne historické objekty.  
Tehelný hon,   p. Melíšek   
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 7.10.2011; 9.10.2011
Výstup: Výskumná správa rozpracovaná
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza na novej ulici vzniknutého satelitu rodinných domov v severnej časti 
Rusoviec na polohe Tehelný hon. Nachádzajú sa tu stavby a hroby, ktoré boli objavené 
leteckým prieskumom a verifikované klasickým prieskumom v roku 1997. V priestore 
základových rýh rodinného domu sme zachytili antropogénne novoveké vrstvy, ktoré 
predstavovali terénne úpravy. V objektovej skladbe sme definovali 2 objekty – kolovú jamu a 
žľab z rímskej doby. 
Balkánska   ul.   
Riešiteľ: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Doba riešenia: 2.11. 2011
Výstup: Výskumná správa v rozpracovaní
Stručné vyhodnotenie
Poloha sa nachádza v západnej časti Rusoviec na Balkánskej  ulici, v blízkosti Základnej 
školy. Historická stratigrafia bola odkrytá a preskúmaná v juhovýchodnom rohu budúcej 
stavby, ostatná časť bola narušená stavbou predchádzajúceho domu, ktorý bol čiastočne 
podpivničený s negatívnymi nálezmi. 

Lokalita Podunajské Biskupice
Kostol sv. Mikuláša
Riešiteľ: PhD. K.Harmadyová, PhD. D. Divileková
Doba riešenia: november 2011
Výstup: výskumná správa
Záchranný archeologický výskum, objavené základy historických murív a novovekých 
hrobov.
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4/2    Spracovávanie zbierkových predmetov   
Pracovné a prepravné známky Dunajskej paroplavebnej spoločnosti v Bratislave (DDSG) 
v rokoch 1831-1918  v Múzeu mesta Bratislavy.
Riešiteľ: Anton Fiala
Doba riešenia: II. polrok 2011
Výstup: štúdie publikovaná v  Zborníku Múzea  mesta Bratislavy, Bratislava 23, 2011.
Stručné vyhodnotenie: 
Pracovné a prepravné známky  Bratislavskéj expozitúry  Dunajskej paroplavebnej 
spoločnosti (DDSG)  patria k unikátom  v stredoeurópskom priestore a zachytávajú obdobie 
od roku 1831 až doku 1918.

5. EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Skladačka 
Víta vás nová Stará radnica, celofarebná, 2011
Obsah: Architektúra a história Starej radnice; prehľad a ponuka priestorov – Výstavné 
priestory; Detský ateliér Múzeum má budúcnosť (DA MMB); Multifunkčná sieň, kaviareň. 
Autori: Štefan Holčík, Marta Janovíčková, Beáta Husová 
Grafické riešenie: Marián Lukáč, Goodluck, s.r.o.
Informačné a programové letáky
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, 2011, Beáta Husová
Obsah: všeobecný leták pri príležitosti otvorenia DA MMB, 2011
Informačný leták k vzdelávacím programom pre Múzeum dejín mesta v Starej radnici
Obsah: Mária Terézia a my; Remeslo má zlaté dno, 2011, Beáta Husová  
Programové letáky
Programový leták október – december 2011; Detský ateliér MMB pozýva 
Programový leták január – jún 2012, Detský ateliér MMB pozýva 
Grafické riešenie: Marián Lukáč, Goodluck, s.r.o.
Programový leták Elá hop do múzea! Prechádzka po Apponyiho paláci trochu inak 
Programový leták, vydalo MMB, formát A6 
Grafický návrh: Marian Lukáč, Goodluck, s.r.o., december 2011
Zostavila: B. Husová
 
6. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  

6/1 Samostatné publikácie:
Nádaská, K.:
 Mágia v ľudovej kultúre Slovenska, Bratislava 2011,  ISBN:9788089096497 (audiokniha)
Beňušková, Z.- Nádaská, K.:
 K dejinám etnológie na Slovensku. UKF, Nitra, 2011, ISBN: 9654387125839
Obuchová, V.- Janovíčková, M.: 
Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí. Marenčin PT, Bratislava 2011 
ISBN 9788081140778

6/2 Štúdie
Fiala:
Nálezy byzantských mincí. In: Platidlá na území Slovenska. Bratislava NBS 2011, s. 52 - 59
Francová, Z.: 
Život zasvätený práci pre národ: Marína Paulíny. 
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In: Dudeková, G. a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na 
Slovensku. Bratislava, Veda 2011, s. 684 – 701
Harmadyová, K. – Divileková, D.:
Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade.In: Archaeologia historica 36, 
2011, 253-264.
Nádaská K.:
Náboženské púte a pútnická turistika. In: Moravčíková, M.-Nádaská, K.: Nová religiozita, 
Bratislava 2011, str.192-235
Schmidtová, J. – Bárta, P.:
Výskum v Gerulate v roku 2099 a otázka lokalizácie porty principalis sinistra.
 In: Droberjar (ED.) Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem 
a Dunajem. Studia archaeologica Suebica i. Lublin 2011, S. 403-412

6/3 Vedeckopopulárne články 
Francová, Z.:
Barokové cestovné hodiny bratislavskej proveniencie. In: Pamaitky a múzeá 011, 1, s.60 -61
Husová, B.:
Elá hop do Múzea! Prechádzka po Apponyiho paláci trochu inak, IN: Múzeum 1/2011, str. 13 
-14  
Pamäť miesta/Vzrušujúce hľadanie dejín pamäti jednej školy, IN: Múzeum 2/2011, str. 27 – 
30
Janovíčková, M.:
Príprava a realizácia novej expozície Dejín mesta v Múzeu mesta Bratislavy. In: Múzeum 
3/2011, s. 5- 8
Nádaská K.:
Význam a zmysel náboženských pútí. In: KN 36/2011, s.8-12
Hody a hodové slávnosti. In: KN 40/2011, s.12
Živých zvolávajú, mŕtvych oplakávajú, blesky lámu. In: KN 48/2011, s.14-15
Betlehemská hra – Klenot ľudovej tradície a zbožnosti. In: KN 50/2011, s.20-21

6/  4 Recenzie   
Fiala, A.:
Michalička Vladimír:Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky. Vydal: 
Ústav informácií a prognóz školstva v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky Memoria 
museica, Bratislava 2010. In: Follia numizmatika 25/1. Brno 2011, s. 69 
Kolektív: Slovenská medaila 2005 – 2010. Bratislava, Willart 2011. In: Follia Numizmatica 
25/2. Brno 2011, s.88
Gunnar Haljak: Livonian Coins XIII – XVIII Century, Part I: feudal States. Livonian Coins 
from XIII – XVIII century. Tallinna Raamatutrükikoja OÜ.Tallin 2010. In: Slovenská 
numizmatika 19/2011, s.215 - 216
Francová, Z.:
Zacharová Eva: Školské nástenné tabule v zbierke Múzea školstva a pedagogiky. In: Múzeum 
2011, 4, s. 54 
Nádaská K.: 
Letavajová, S. –Priečko, M.: Alternatíva, životný štýl, identita? In: Ethnogia Actualis 
Slovacca 10/2011, s. 26  

6/  5 Iné  
Husová, B.:
Publikovanie a vedenie web stránky MMB www.muzeum.bratislava.sk
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6/6   Spolupráca MMB na vydávaní publikácií  
Dvořák, P. : Štvrtá kniha o Bratislave, Bratislava 2011

- výber zbierkových predmetov pre ilustračné obrázky /Fiala, Francová, Janovíčková, 
Kurincová/ 

7. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ  

7/1  Expozície
Múzeum dejín mesta, Stará radnica, otvorenie  2. 7. 2011
Kurátor: M. Janovíčková
Scenár: Z. Francová, Š. Holčík, M. Janovíčková, E. Kurincová, M.Šurdová
Autori doplnkových programov: A. Fiala, Z. Francová, D. Divileková, K. Harmadyová,B. 
Husová, E. Hyrossová, M. Janovíčková, E. Kurincová, J.Luková, I. Machajdík
Príprava predmetov: J. Dinušová, J. Nožička, V. Weber + externí spolupracovníci 
koncepcia detského ateliéru: B. Husová  
Architektonické riešenie: Bouda & Masár
Grafické riešenie:  Marián Lukáč
Realizácia inštalácie: Z. Francová, Š. Holčík, M. Janovíčková, E. Kurincová, M.Šurdová 
Realizácia 1. časti inštalácie expozície s témou dejín mesta na prízemí a 1. poschodí Starej 
radnice .Cieľom expozície je priblížiť návštevníkom históriu mesta výberom 
najvýznamnejších okruhov z jeho dejín. K významným udalostiam sme priradili aj vznik 
Múzea mesta Bratislavy, ktoré sa vzhľadom na dobu jeho založenia (1868) stalo už súčasťou 
jeho histórie. 
Skladba zbierkových predmetov múzea, priestorové členenie a rozloha priestorov 
limitovali časové ohraničenie expozície od najstarších dejín mesta až do konca 
30. rokov 20. storočia. S najdôležitejšími udalosťami v živote mesta v druhej polovici 
20. storočia má návštevník možnosť oboznámiť sa prostredníctvom filmu 
premietaného v závere prehliadky prvého poschodia.  
Celkové riešenie expozície možno rozdeliť na niekoľko častí. Sú to priestory 
s pôvodnou výzdobou, ktoré sú ako samostatné artefakty doplnené iba nevyhnutnými 
exponátmi, v prípade témy dejiny Múzea mesta Bratislavy aj historickými vitrínami 
(bývalé priestory mestského archívu, tzv. sieň širšej mestskej rady, súdna sieň, 
kaplnka.) Nasleduje predmetová časť, kde sú exponáty inštalované vo vitrínach či na 
stene doplnené panelmi s textami a obrázkami (správa mesta, korunovácie a šľachta, 
remeslá a cechy, obchod, priemysel a živnosti, spolky, Dunaj, privátny život, 
školstvo, divadlo, spoločenský život).
Rekonštrukcia radnice umožnila expozične využiť aj ďalšie priestory, ktoré boli 
verejnosti doteraz  čiastočne alebo úplne neprístupné. V prvom rade sú to miestnosti 
na prízemí, kde pôvodne sídlil Archív mesta Bratislavy. Tie sa vzhľadom na nové 
nálezy interiérovej výzdoby stali vhodným miestom na inštaláciu sakrálneho umenia. 
Expozične sú využité aj jednotlivé podlažia radničnej veže, kde sú umiestnené panely 
k dejinám Starej radnice. 
 
Plánovaná druhá časť expozície (najstaršie dejiny mesta)je posunutá na rok 2012 
z dôvodov  nezodpovedajúcich klimatických podmienok v priestoroch suterénu.
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7/2 Výstavy 

7/2.1 Výstavy múzea
a/ vlastné

• Boj o stredoveký hrad 
16. 04. – 30. 10. 2011, výstavná sieň, NKP Devín
Scenár a kurátorky: Denisa Divileková, Katarína Harmadyová,
Pozvánka k výstave, banner   
Výstava venovaná obdobiu stredoveku a novoveku (11. – 17. storočie). Osvetľuje vznik 
hradov na našom území, význam ich pasívnej a aktívnej obrany, prezentuje spôsoby 
dobývania hradov, výstroj a výzbroj stredovekých bojovníkov a tiež dôvody zániku hradov 
na našom území. 

b/ v spolupráci s inými inštitúciami
• Prešporské korunovácie

02. 07. – 02. 10. 2011, výstavná sieň Stará radnica, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy 
Kurátorka: Martina Vyskupová, GMB, komisárka: B. Husová, MMB  
Pozvánka k výstave, bannery, 
Výstava prezentovala výber z unikátnej kolekcie grafických listov súvisiacich 
s korunováciami uhorských kráľov, ktoré sa v tomto meste konali v rokoch 1563-1830. Išlo 
o významné obdobie našich dejín, ktoré dokumentujú predstavené diela, ako dôležitý dobový 
materiál. Výstava sa konala pri príležitosti 270. výročia korunovácie najvýznamnejšej 
panovníčky Uhorska, ktorá prispela k rozkvetu Bratislavy v 18. storočí – Márie Terézie.

• Juraj Bartoš - Bratislava 80. rokov 
02.07. 2011 – 02. 10. 2011, výstavná sieň Stará radnica 
Kurátor: autor, komisárka: B. Husová, 
Bannery k výstave 
Juraj Bartoš patrí k renomovaným fotografom, čo dokumentovala aj výstava v priestoroch 
Starej radnice. Prezentovala život Bratislavčanov v 80. rokoch. Vystavené fotografie dávali 
dôraz na ľudí a ich prejavy v socialistickej šedosti pred umeleckými koncepciami a významne 
dokumentovali svoju dobu.    

• Hommage á Peter Strassner
22. 09 - 31. 10. 2011, exteriér Hradu Devín 
Kurátor: Mgr. Art. Gabriel Strassner
Výstava bola koncepčne postavená na diele samotného autora, ale aj jeho detí a žiakov a bola 
poctou už nežijúcemu autorovi. Diela - sochy z rôznych materiálov ako  kov, keramika, drevo 
sú veľkorozmerné exteriérové artefakty. V samotnom priestore hradu vznikla inštalácia diel 
ako zaujímavý vizuálny kontrast moderného umenia zasadeného do historického prostredia. 
Zoznam vystavujúcich autorov: Akad. sochár Peter Strassner; Mgr. Art. Lucia Fabiánová-
Strassnerová (keramika); Mgr. Art. Gabriel Strassner (drevo, bronz); Mgr. Art. Ľubo Mikle 
(zváraná oceľ); Mgr. Art. Kristína Jadroňová (fotomontáž); Mgr. Art.Slavomír Gabriška 
(drevo). 

• House of Family – fotografická výstava
26. 10. - 4. 12. 2011, výstavná sieň Stará radnica, OZ Dvojfarebný svet
Komisár: Tomáš Halász
Pozvánka, plagát a bannery k výstave
Obrázky z Kambodže - každodenný život sirôt nakazených vírusom HIV, ich radosti, hranie, 
ale aj trápenie priniesla fotografická výstava House of Family občianskeho združenia 
Dvojfarebný svet a slovenských fotoreportérov Márie Cadrákovej a Tomáša Halásza. 
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• Praha objektívom tajnej polície.
04. 11. 2011 - 20. 11. 2011 výstavná sieň v Starej radnici.

České centrum, Bratislava
Pozvánka k výstave 
Jedným z najzaujímavejších útvarov československej komunistickej polície, štátnej 
bezpečnosti, bola Správa sledovania. V archívnych fondoch v nej ostali zachované 
administratívne a personálne činnosti. Najzaujímavejšie sú však tisíce fotografií a negatívov 
o sledovaných osobách. Tieto fotografie sú svedkami praktík tajných služieb totalitnej 
spoločnosti, ale tiež výpoveďou o doposiaľ anonymných autoroch fotografií. Vyššie uvedená 
výstava tieto dokumenty priblížila. 

• Život za hokej 
15. 12. 2011 – 19. 02. 2012, výstavná sieň Stará radnica
Scenár: Mgr. Viliam Karácsony, Múzeum telesnej kultúry a športu
Pozvánka a bannery k výstave 
Pohľad na dejiny slovenského hokeja so sprievodnými podujatiami.

7/2.2  Spolupráca pri výstavách v iných inštitúciách

a/ aktívna spolupráca 
• Dúbravské múzeum

Miestny úrad Dúbravka, otvorenie 23. 9. 2011 
metodická pomoc pri zriadení múzea, zapožičanie zbierkových predmetov, aktívna účasť pri 
inštalácii expozície / Dinušová, Janovíčková, Nádaská/ 

b/ zapožičanie predmetov
• Medové motúzy, Malokarpatské múzeum v Pezinku

november 2010 – január 2011, 24 medovníkových foriem (Francová)
• Tahiti. SNM – Múzeum slovenských národných rád

marec – máj, 3 ks nábytku (Janovíčková)
• Bratislava očami Karla Frecha, Galéria mesta Bratislavy

marec – júl 2011,  7 výtvarných diel na výstavu (Francová)
• Prezentácia pomníka Šándora Petöfiho, SNM – Múzeum kultúry maďarov na 

Slovensku
september – december 2011, 3 stuhy (Kurincová) 

• Laterárius – Dejiny tehliarstva. SNM – Archeologické múzeum
september 2011 – september 2016, 9 ks dlaždíc ( Harmadyová)

• F. Š. Lotrinský – holíčská fajáns a kamenina (reinštalácia výstavy z Hodonína)
Mesto Holíč, marec – september 2011, 33 ks holíčskej fajansy a kameniny (Francová)

• Juraj Franko, Malokarpatské múzeum v Pezinku
jún – október, 13 keramických diel (Francová)

• Nové Slovensko, Slovenská národná galéria
júl 2011 – január 2012, úžitkové predmety a fotografie, 16 ks (Francová, Janovíčková, 
Kurincová) 

Zahraničie:
• F. Š. Lotrinský – holíčska fajáns a kamenina, Masarykovo múzeum v Hodoníne

december 2010 – marec 2011, 33 ks holíčskej fajanse (Francová)
• Amber Contexts (Kontexty jantáru) Muzeum zamkowe w Malborku

november 2011 – február 2012, gotická lampa z pozostalosti kráľovnej Žofie (Francová)
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• Zlatom a ohňom – Umenie Slovenska na sklonku stredoveku , SNG -Mussée de 
Cluny Paris

september 2010 – január 2011, 4 ks fóliá a fragmety z Hanovho antifonára ( Šurdová)

8. PREZENTAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ  

8/1 Prednášky  , besedy   
Schmidtová:
Gerulata v Rusovciach a prezentácia knihy Rímske pamiatky na strednom Dunaji. Rakúske 
veľvyslanectvo -Mozartova sieň 12.10.
Fiala
Korunovácia Márie Terézie v roku 1741 v medailérskej tvorbe. Národná banka Slovenska 
21.6. 
Janovíčková
Nové Slovensko –cyklus besied, téma -užité umenie, SNG, 1.12.2011
Nádaská
Významé osobnosti žijúce v Bratislave v 19. storočí. Klub bratislavských seniorov, 4.11. 
2011

8/2 Kultúrne podujatia         

a/ Dni Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy sa zapojilo do celomestského podujatia Bratislava pre všetkých 
v dňoch 16. 04.  – 17. 04. 2011 v rámci sviatku samosprávy Hlavného mesta SR Bratislavy.
Koordinácia podujatia: J. Sabolová, koordinácia programov: B. Husová
Spolupráca: pracovníci MMB  
Návštevnosť: 17 813
Program:

• Sprístupnenie študijného depozitára skla, porcelánu a keramiky v Apponyiho paláci.
každú celú hodinu: 14:00 h; 16:00 h; 18:00 h;  

• Apponyiho palác 
Renesančná hudba, koncert renesančného súboru  pri ZUŠ Jozefa Kresánka

• Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy 
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža 
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka 
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín
Antická Gerulata Rusovce 

• Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín s predajom v spolupráci s Ruby /Café Bar Reastaurant  
Jarmok remeselníkov, nádvorie Apponyiho paláca  
Výstava a predaj remeselných výrobkov. Voľné združenie remeselníkov Slovenska.

b/ Noc múzeí a galérií
Koordinácia podujatia: J. Sabolová, koordinácia programov: B. Husová
Spolupráca: pracovníci MMB 
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14.05.2011, 10.00 - 24.00 h, posledný vstup 23.30 h,
Návštevnosť: 8 629
Program:

• Múzeá na slovíčko - osobné stretnutia pracovníkov múzeí s verejnosťou a odborné 
výklady v tematických múzeách MMB:

Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža 
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka 
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín
Antická Gerulata Rusovce 

• Nech sa páči, vstúpte... 
Prehliadka študijného depozitára skla, porcelánu a keramiky v Apponyiho paláci s odborným 
výkladom. Každú celú hodinu: 15.00 h, 17.00 h, 19.00 h, 21.00.

• Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín s predajom v spolupráci s Ruby /Café Bar Reastaurant  
Jarmok remeselníkov, nádvorie Apponyiho paláca  
Výstava a predaj remeselných výrobkov. Voľné združenie remeselníkov Slovenska.

c/ otvorenie Starej radnice
Víta vás nová Stará radnica, 1.-2. júl 2011, Stará radnica 
PR, scenár, príprava a realizácia programov k otvoreniu Starej radnice B. Husová, spolupráca 
na realizácii: J. Sabolová; J. Striešová,   
Slávnostné otvorenie Starej radnice sa konalo za účasti manželky prezidenta Slovenskej 
republiky  Silvie Gašparovičovej ako aj najvyšších predstaviteľov mesta  a významných 
osobností kultúrneho a spoločenského života. 

• Program pre verejnosť 2. júla
moderátorka Patrícia Garajová pripravila rozhovory s primátorom Hlavného mesta SR 
Bratislavy, Milanom Ftáčnikom; riaditeľom Múzea mesta Bratislavy, Petrom Hyrossom; 
hlavnou scenáristkou novej expozície Múzea dejín mesta, Martou Janovíčkovou; hlavným 
architektom rekonštrukcie komplexu budov Starej radnice, Petrom Boudom a autorkou 
koncepcie DA MMB Beátou Husovou. Súčasťou programu bol koncert evergreenov v podaní 
Hudobnej skupiny Kuštárovci.  

•  Predstavujme Detský ateliér MMB, 2. júl 2011, Stará radnica 
Pilotný výtvarný ateliér v novom priestore zameraný na tému Stará radnica. 
B. Husová, J: Striešová 
Témy aktivít: výzdoba papierových tašiek motívom mačky a Starej radnice
maľba na sklenené fľaštičky, výroba hlinenej tabuľky s odtlačkom mačky, 
výroba hlinenej tabuľky s odtlačkom Starej radnice, make-up mačky podľa vlastnej fantázie
maľba na baliaci papier. 
Návštevnosť: 35

d/ podujatia v rámci kultúrneho leta
Devín 2011 
27. – 28. 08. 2011, hrad Devín 
Festival historického šermu, hudby a tanca na hrade Devín. Podujatie malo medzinárodné 
zastúpenie skupín historického šermu. Múzeum ho pripravilo v spolupráci s agentúrou SHŠ.
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Rímske hry 2011/Zažite antiku v Gerulate 
10. 09. 2011, Antická Gerulata Rusovce
Dramaturgia podujatia: B. Husová, koordinácia podujatia J. Sabolová, vedenie výtvarných 
dielní J. Striešová, spolupráca: J. Dinušová, A. Fiala, Z. Francová, M, Šurdová, J. 
Schmidtová,   
14. ročník celomestského podujatia zaznamenal novinku. Návštevníci si v interaktívnej časti 
mohli vyskúšať odev, účes (parochne) a makeup v duchu starorímskej módy v spolupráci 
s Editou Botlíkovou (maskérka TV Markíza). Obsah podujatia tiež tvorili celodenné súťaže 
v dielňach, gladiatorské zápasy v spolupráci s TOSTABUR a prezentácia knihy Rímske 
pamiatky na strednom Dunaji / Od Vindobony po Aquincum. 

e/ podujatia v rámci Vianoc 
Vianočný jarmok v Starej radnici
25. 11. – 23. 12. 2011, nádvorie Starej radnice
Zabezpečenie: B. Husová; P. Rajkovič
Vianočný jarmok v Starej radnici si zachoval komorný charakter. Po rekonštrukcii získal 
priestor nádvoria nový charakter a umožnil zúčastniť sa predaja 7 remeselníkom v nových 
stánkoch. (medové sviečky, figúrky, medovina, výrobky zo skla, kovu, razenie mincí, výšivky 
a ponuka vína) 
Betlehem na nádvorí Starej radnice
6. 12. 2011 – 6. 1. 2012, nádvorie Starej radnice 
Sprístupnenie výtvarného diela - dreveného kolorovaného betlehemu. Kolektív autorov: Alojz 
Machaj – sochy anjelov; Jozef Bárta – Panna Mária a jasličky; Andrej Irša – socha Ježiška, 
pastiera a sochy zvierat; Miro Kinder- socha sv. Jozefa; Alexander Spuchlák – sochy ovečiek. 
Koncert folkrockovej hudobnej skupiny Prešporok  
13. 12. 2011, Stará radnica, Faustova sieň
Zbezpečenie: B. Husová, J. Sabolová, P. Rajkovič
 Návštevnosť: 70 
Dohviezdny večer
16. – 18.12. 2011, Stará radnica, Faustova sieň 
Zabezpečenie: B. Husová
Divadlo PIKI a Múzeum mesta Bratislavy uviedlo pre verejnosť poetickú vianočnú veselohru 
pre malých aj veľkých s pastiermi, anjelmi, koledami a bábkovým divadlom.
Návštevnosť: 134
f/ iné
Elá hop do múzea! Apponyiho palác
15. 01.; 19. 02.; 19. 03.; 16. 04.; 21. 05.; 18. 06.; 24. 09.; 15. 10.; 19. 11.; 10. 12.2011.    
Projekt vznikol v úzkej spolupráci MMB s protagonistami divadla PIKI, Katkou Aulitisovou 
a Ľubomírom Piktorom, výtvarníčkou Markétou Plachou.
Odborná spolupráca: M. Janovíčková, B. Husová 
Program dlhodobého charakteru zábavnou divadelnou formou sprevádza návštevníka 
po Múzeu historických interiérov. Ide o divadelné etudy vložené do prehliadky múzea. Okrem 
rozprávania o vytipovaných zbierkových predmetoch predstavenie podáva obraz doby 
18. a 19. storočia. Jeho hodnota je v skĺbení historických udalostí spojených s osobnosťami 
súvisiacimi s dejinami mesta: grófa Juraj Apponyiho, panovníčka Mária Terézia či Napoleon 
Bonaparte. Popri historickej línii sa tiahne aj línia zameraná na umelecké smery vytýčeného 
obdobia – rokoko, empír a biedermeier a ich vplyv na módu, životný štýl a interiér.
História je oživená aj zapájaním  publika do deja.
Návštevnosť: 500 
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Prehliadky študijného depozitára skla a keramiky
Verejné návštevy študijného depozitára s odborným výkladom Z. Francovej v Apponyiho 
paláci. 
Pravidelne raz do mesiaca vždy vo štvrtok v dvoch vstupoch: 10:00 a 16:00 h. 
13. 01.; 10. 02.; 10. 03.; 07. 04.; 05. 05.; 02. 06.; 30. 06.; 28. 07.;25. 08.; 22. 09.; 
20.10.;10.11.; 08.12. 2011

8/3 Spolupráca MMB s inými inštitúciami   na kultúrnych podujatiach  
Ticketpartnerschaft  - spolupráca s Niederösterreichische Landesausstellung, Rakúsko, 
recipročné zľavnené vstupy návštevníkov výstavy v Rakúsku "Eröbern, erleben, entdecken" a 
v expozíciách MMB, propagácia MMB v sprievodnom materiáli k výstave v Rakúsku
Tribute to Freedom-Pocta slobode 
koncert 25.8., hrad Devín, 3. ročník podujatia konaného pri príležitosti pádu Železnej opony, 
agentúra ABBY ART
Šarkaniáda  na hrade Devín
 1. 10. 2011 v spolupráci s MČ Devín 
Móda storočí – prierez dobovým odievaním
23.  7. 2011 v spolupráci s Bratislavským okrášlovacím spolkom - prehliadka na nádvorí 
Starej radnice 
Dni majstrov ÚĽUVu 
2. – 4. 9. 2011, prezentácia ľudových tvorcov na nádvorí Starej radnice 
Radničkine trhy
30. 9.2011  v spolupráci s OZ Inklúzia prezentácia na nádvorí Starej radnice
Kultúrne leto
júl – august, zázemie pre festival VIVA MUSICA 

8/4 Vzdelávacie programy
• Mária Terézia a my 

Nový vzdelávací program pre Múzeum dejín mesta 
Autorka: B. Husová , 20. 10. 2011 prezentácia pre pedagógov v Starej radnici 
Informačný leták k programu
Čo by nebolo, keby sa nenarodila významná panovníčka Mária Terézia? Dejiny Bratislavy by 
vyzerali inak. Na tieto otázky, ale aj na mnohé iné sa snaží odpovedať zapojením 
návštevníkov – žiakov základných a stredných škôl – program Mária Terézia a my. 
Jedna línia programu sleduje panovníčku od jej detstva až po nástup na trón v roku 1740 
a dotkne sa aj jej korunovácie v roku 1741 za uhorskú kráľovnú. 
Druhá línia predstavuje Prešporok počas vlády výnimočnej panovníčky. Celé rozprávanie sa 
odohráva počas prehliadky historicky cennej Starej radnice. Program je interaktívny a využíva 
pomôcky – makety insígnií a textílie. 
Návštevnosť: 519

• Remeslo má zlaté dno
Nový vzdelávací program pre Múzeum dejín mesta 
Autorka: J. Striešová 
20. 10. 2011 prezentácia pre pedagógov v Starej radnici 
Informačný leták k programu
Minulosť Bratislavy je nerozlučne spätá s cechovými organizáciami. Žiaci sa dozvedia viac 
o práci a zvyklostiach remeselníkov. Vzdelávací program približuje túto tému hravou 
a zrozumiteľnou formou aj s použitím makiet  zbierkových predmetov. Program odhalí napr. 
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ako sa členovia cechu zvolávali na zasadnutia. Na konci programu účastníci získajú v remesle 
výučné listy. 
Návštevnosť: 285
Ďalšie vzdelávacie programy v stálej ponuke pre základné a stredné školy 

• Na návšteve u Apponyiho; Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov
Autorka: B.Husová, návštevnosť: 175 

• Mesto ako na dlani, Michalská veža – Múzeum zbraní, 
Autorka: J. Striešová, návštevnosť 109

• Arthur Fleischmann/Po stopách slávneho rodáka. 
Autorka: J. Striešová, návštevnosť 38

• Rímske légie v Gerulate, Antická Gerulata Rusovce 
Autorka: B. Husová, návštěvnost 19

• Stopy vicusu v Gerulate: Antická Gerulata Rusovce 
Autorka: B. Husová, návštevnosť 329

Návštevnosť programov celkom: 1591 (do návštevnosti je zarátané aj lektorovanie v Múzeu 
Janka Jesenského, Múzeu A. Fleischmana v rámci Noci múzeí a výtvarný ateliér v Starej 
radnici pri príležitosti otvorenia Starej radnice.)

• Pamäť miesta Terezianum 
 v rámci projektu Základnej školy Matky Alexie „Robiť toľko dobra, koľko je len možné“ 
v spolupráci s MMB – B. Husová (2009 – 2011) 
Špeciálne vytvorený metodických program: 
„Pamäť miesta Základnej školy Matky Alexie a Apponyiho paláca MMB. Hľadanie paralel.“ 
Miesto konania: Apponyiho palác, Muzeum historických interiérov 
Návštevnosť: 385

• Malé múzejné bádania – denný letný tábor v Antickej Gerulate
15. – 19. august 2011
Autorka a vedúca tábora: Beáta Husová 
Odborná garancia: Jaroslava Schmidtová 
Spoluautorka výtvarnej časti:  Justína Striešová
Externí experti sú Edita Botlíková (účesy a makeup starých Rimanov), 
Barbora Jurinová (dramatické dielne), Drahoslav Chalány (výtvarné dielne - točenie na 
kruhu).
Asistenti: študenti - Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova ulica, Bratislava. 
Informačný leták k dennému táboru.
2. ročník Malých múzejných bádaní v Antickej Gerulate v Rusovciach bol  zameraný na 
dejiny starovekého Ríma. Mladí bádatelia v autentickom prostredí vojenského tábora 
z prelomu 1. a 2. storočia po Kristovi zažili každý deň iný pohľad na život v starovekom 
Ríme. Bádanie a činnosť v tábore bol zameraná na nasledovné oblasti: 
Na čo nám je archeológia? Bádanie na provizórnom archeologickom výskume viedlo 
k objaveniu predmetov, ich prvotnému ošetreniu, zaraďovaniu a spracovávaniu. 
Kaderníci v Starovekom Ríme. Účastníci sa stali bádateľmi aj v oblasti odievania a rímskych 
účesov.  
Zoznámte sa s Daidalom a Ikarom. Originálny reliéf Daidala a Ikara sa našiel v priestore 
Gerulaty  ako doska náhrobnej architektúry. Deti a pripravili na tému tohto príbehu záverečné 
divadelné predstavenie. 
Urob si svoj zbierkový predmet v rámci výtvarnej dielne. 
Počet účastníkov: 17
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• Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 
Stará radnica
Pani renesancia 
08. 10. 2011; Múzeum dejín mesta 
Účastníci sa dozvedeli čo je to renesancia, kde sa schováva v Starej radnici a v širších 
súvislostiach, čo je to umelecký sloh. Pozreli si bábkové divadlo, v ktorom hrali drevení herci 
v renesančných kostýmoch. Deti si mohli odskúšať renesančný baret a typický nariasený 
renesančný golier, pozrieť si zblízka marionety. Na záver namaľovali spoločný výjav: Ako si 
predstavujem pani renesanciu.  
Lárom – fárom po múzeách MMB, 8.10.; 26. 10.; 05.11.; 26. 11. 2011
Cyklus zameraný na poznávanie tematických múzeí MMB 
Autorka a realizácia: B. Husová, realizácia dramatických ateliérov: Divadlo PIKI, Animare 
Sylva – bábkové divadlo; spolupráca: J. Striešová, Z. Francová, M. Janovíčková 
Cieľové skupiny: 
Deti vo veku 6 – 12 rokov; rodičia, starí rodičia, mládež
Priebeh podujatí cyklu Lárom - fárom po múzeách MMB prebieha v blokoch: 
 „Deti a rodičia“ – spoločná prehliadka tematického múzeu MMB.
„Pre rodičov bez rodičov“ – príprava prekvapenia v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť 
„Len pre rodičov“ – ukážka výsledkov práce v ateliéri 

• Lárom – fárom  po Múzeu dejín mesta v Starej radnici , 26. 10. 2011
Návštevníci vstúpili do doby, kedy bola postavená radničná veža uvádzaná v prameňoch ako 
"Nový dom s vežou". Zistili kto bol richtár Jakub II. a kupec Izák. Na čo bola mestu Stará 
radnica v minulosti a čo je v nej dnes. To všetko zažili aj s rodičmi. 
V ateliéri pripravili v dramaticko-výtvarnej dielni krátke predstavenie na tému Stará radnica 
v jednotlivých dejinných obdobiach. 

• Lárom – fárom po Múzeu hodín v dome U dobrého pastiera, 5. 11. 2011 
Návštevníci sa dozvedeli všetko o architektúre domu U dobrého pastiera,  o jeho majiteľoch. 
Získali informáciu, prečo nesie názov U dobrého pastiera. Na dobovej fotografii z 20. rokov 
20. storočia účastníci videli podľa sušiacich sa perín, že skutočne v ňom predtým žili 
nájomníci. 
V múzeu si prezreli jednotlivé typy hodín a dozvedeli sa akým spôsobom sa v minulosti meral 
čas. V Dramaticko-výtvarnej dielni si deti nacvičili pohybovú hru o plynutí času a v závere 
predviedli rôzne typy hodín, ktoré si sami vymysleli a namaľovali ako masku na tvár. 

• Lárom fárom po Múzeu zbraní v Michalskej veži, 26. 11. 2011 
Návštevníci získali základné informácie o veži a bráne, ktoré sú posledným pozostatkom 
silných stredovekých hradieb. Dozvedeli sa, že okolo veže prechádzal kat a odsúdenci, 
ktorých viedli na smrť upálením (procesy s bosorkami). Získali prehľad, kto obýval vežu 
a kto boli jej poslední nájomníci. 
Dramaticko-výtvarná dielňa sa venovala rozprávkovému príbehu o zachraňovaní dievčiny 
uväznenej drakom v Michalskej veži. Do Bratislavy prichádzalo množstvo bojovníkov so 
zbraňami z rôznych historických dôb. Celé predstavenie bolo postavené tak, že ho prenášajú 
rôzne televízne spoločnosti do celej Európskej únie. 
Návštevnosť:
Z dôvodu kapacity Detského ateliéru je predaj vstupeniek obmedzený maximálne na 36 
účastníkov – detí a dospelých;
Návštevnosť celkom na štyroch podujatiach: 154 osôb
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8/5 Lektorské výklady
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Fiala 1x, Janovíčková 7x, Holčík 12 x, Kurincová 4x
Študijný depozitár skla a keramiky( mimo hodín pre verejnosť)
Francová 6 x
Múzeum historických interiérov
Janovíčková 4 x
Hrad Devín
Harmadyová 2 x, Divileková 2 x
Múzeum Janka Jesenského
J. Striešová  6x

8/  6 Propagácia v masmédiách     
a/ rozhlas
Rádio Regina
Husová
Malé múzejné bádania, zámer denného tábora MMB, máj 2011
Nová Stará radnica, 30. 6.  
Regina, Malé múzejné bádanie, 10. 8. 
Detský ateliér MMB, 16. 8. 
Rímske hry 2011 – pozvánka, 7. 9. 
Janovíčková
Nová Stará radnica, 30.6.  
   Slovenský rozhlas:  
Husová
Rádiožurnál, Nová Stará radnica, 28. 06.
Detský Ateliér MMB, 08. 08.
Nádaská
Mágia – čítanie na pokračovanie, Slovenský rozhlas – júl – september 
Predkresťanské náboženské systémy – Nočná pyramída, Slovenský rozhlas 24.7.
Význam kultúry v dejinách Európy – Nočná pyramída,  Slovenský rozhlas, 16.8.
Tradícia Slovenských Vianoc – Kontakty, Slovenský rozhlas, 20.12.
Francová
Radio Slovakia International (zahraničné vysielanie, nemecká redakcia
relácia Hallo Freunde, redaktorka Ľ. Tvarožková
vypracovanie a nahratie príspevkov v nemčine:
Vianočné hry v Bratislave – 7.1.
Požiar Bratislavského hradu v roku 1811 (200 rokov) – vysielané 27.5. 
Stará radnica po obnove a jej nová expozícia – 11.11.
Vianoce v Petržalke – vysielané 4.12.
Vianočné zvyky v Bratislave – vysielané 23.12.
Michalská veža (brána) – marec 2011 (nahrávané 7.3., vysielané 10.3.)
b/ televízia
STV
Harmadyová, Divileková
Natáčanie z cyklu „Staroslovenské kultúrne centrá“ o Devíne – interview K. Harmadyová, D. 
Divileková na hrade Devín 21.10.2011
Natáčanie z cyklu „Staroslovenské kultúrne centrá“ o Devíne - Výber, vyhľadanie a príprava 
26 predmetov na natáčanie na Ivánskej ceste 26.10.2011
TA3
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Husová
Otvorenie Starej radnice a prezentácia DA MMB, 29. 6. 
Showbiz, Prezentácia DA MMB pri otvorení Starej radnice, 2. 7.   
Rímske hry 2011, reportáž z podujatia,10. 9. 
Janovíčková
Showbiz, prezentácie expozície dejín mesta pri otvorení Starej radnice, 2. 7.   
Nádaská
Tradícia Trojkráľových obchôdzok na Slovensku, relácia Téma, december 2011
Vinohradníctvo  na Slovensku, relácia Téma, december 2011
TVBA
Husová
Plán činnosti na rok 2011, 13. 2. 
Pamäť miesta ZŠMA, 29. 3. 
Nové programy v MMB + Malé múzejné bádanie, 10. 5. 
Nové výstavy v Starej radnici, 9. 8.  
Nové programy v Starej radnici, 17. 8. 
Rímske hry 2011, 7. 9. 
Detský ateliér MMB, Elá hop do múzea!, 29. 11. 
TV Markíza
Husová
Rímske hry 2011, reportáž z podujatia, 10. 9. 
Zatvorenie Apponyiho paláca – podujatia pokračujú. október 2011 
TV Nové mesto
Kurincová
Expozícia dejín mesta, október 

c/ tlač
Husová
Pravidelná spolupráca: Bratislavský kuriér; Bratislavské noviny; Staromestské noviny; denník 
SME;  denník Pravda – príloha pre deti Čertík; 
Nádaská
Čo sa jedlo a pilo na Vianoce, Plus 7 dní, december 2011
Schmidtová
Jedinečný nález na Hájovej. Rusovské noviny, júl 2011

9. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ  

9/1 Konferencie, sympóziá, semináre
a/ účasť aktívna

• Drobní živnostníci v Malackách a okolí v prvej pol. 20. storočia
Mestské centrum kultúry malacky, Múzeum M. Tillnera, 12. 5. 2011
Kurincová: Dokumetácia živností v MMB 

• Habáni a habánska keramika, v rámci III. ročníka podujatia Slávnosti hliny 
Keramická Modra  

Usporiadateľ: SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 2. 9. 2011
Francová:  Habánska fajansa v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

• Medzinárodná konferencia stredoveku
Usporiadateľ: FF UK – Katedra archeológie, AÚ SAV Nitra, Modra 15. 9. 2011
Harmadyová, Divileková: Stredoveké a novoveké obytné a hospodárske objekty z hradu 
Devín
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• Informačno – komunikačno technológie
Zväz múzeí na Slovensku, 12. – 13. 10 2010 Banská Štiavnica
Janovíčková: aktívna účasť na príprave a priebehu konfernecie

• Tradičné remeslá pre dnešok - historické východiská, súčasné podoby a perspektívy  
uplatnenia vo vidieckom priestore

Usporiadateľ: Lesy SR – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v rámci Programu 
rozvoja vidieka 2007 – 2013, 19. – 20.10. 211
Francová: Rezbárstvo a uplatnenie dreva v umeleckom remesle
Janovíčková: Stolárstvo a nábytok 

• Haban artefacts from public and private collections and archaeological excavations  
in Central Europe 

Usporiadateľ: Magyar Nemzeti Múzeum (Maďarské národné múzeum), Budapešť, 
25. 10.2011
Francová:  Haban faience in the Bratislava City Museum collections

• Medzinárodná konferencia Quo Vadis - Long Term research projects in European 
Archaeology, 

Usporiadateľ:  Archaeological State Museum, Centre of Baltic Scandinavian Archaeology, 
Stiftung Schleswig – Holsteinische Landesmeseen, Schloss Gottorf, Schleswig 26. – 28. 2011
Harmadyová: spolupráca na na príspevku s Dr. K. Pietom: Castle Devín

• EXPO dieťa a rodina
4. ročník medzinárodného veľtrhu služieb a produktov pre deti a rodičov,  Incheba Expo 
Bratislava, 12. 11. 2011
B. Husová: Interaktívne Predstavenie novej koncepcie Všetko o múzeu a DA MMB.  

b/ účasť pasívna
Francová, Kurincová:
Od provincie k metropole
Usporiadateľ: Historický ústav SAV Bratislava,  20.5.2011
Šľachtický dvor – perspektívy a výzvy súčasného bádania v interdisciplinárnom kontexte - 
Usporiadateľ: Historický ústav SAV Bratislava, 16.11.2011
Kurincová
Židovské kultúrne dedičstvo a jeho využívanie pri rozvoji miestnej kultúry
BSK Bratislava, 6. 12. 2011
J. Striešová
EXPO dieťa a rodina, 4. ročník medzinárodného veľtrhu služieb a produktov pre deti 
a rodičov,  Incheba Expo Bratislava, 12. 11. 2011
Schmidtová
Medzi tradíciou a budúcnosťou – Table ronde.
100 rokov klasickej archeológie na Univerzite Karlovej. UK. Ústav pre klasickú archeológiu 
Praha. 10.3.
Nožička
Konferencia konzervátorov a reštaurátorov
usporiadateľ: Technické muzeum v Brne, Metodické centrum konzervácie, Komisia 
konzervátorov – reštaurátorov AMG ČR, Slezské zemské muzeum v Opave
Opava, 6. – 8.9.2011 
Dinušová, Nožička
Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva
usporiadateľ: Slovenské národné múzeum, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava, 3. – 4.11.2011
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9/2   Metodická činnosť   

a/ odborná prax
• Poslucháči etnológie a muzeológie, Filozofickej fakulty UK 
- zabezpečenie múzejnej praxe so stážou v jednotlivých pracoviskách múzea

(Fiala, Francová, Harmadyová, Husová, Janovíčková, Kurincová, Nožička, Schmidtová, 
Šurdová, Štofová)

•  Žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova ul.
zabezpečenie praxe v oblasti múzejenj pedagogiky ( Husová) 

•  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Priebežná spolupráca so študentmi pri spracovaní tematických múzeí metódu 3D: Radovana 
Škvoráková – Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác;  Múzeum hodín – dom U dobrého 
pastiera, Petra Heribanová – Múzeum dejín mesta, Stará radnica, 
Mariana Ludviková – Múzeum zbraní, Michalská veža, bolo dokončené. 
Riešenie virtuálnych múzeí na stránke: www.muzeum.bratislava.sk 
Spolupráca a vedenie študentov: Beáta Husová 
b/ metodické prednášky
Husová
Oblasti PR Múzea mesta Bratislavy – teória a skúsenosti, fungovanie múzea, prezentácia 
múzejnej pedagogiky a predstavenie koncepcie Všetko o múzeu. 17.3.211 
Prezentácia múzea a metodológia neformálnych vzdelávacích programov v MMB. Praktická 
ukážka – Mária Terézia a my . 24.11.2011 
Filozofická fakulta UK Pre 2. ročník sociálnej antropológie)
c/ metodická pomoc
Janovíčková
metodické usmernenie a konzultácie pri založení Dúbravského múzea v mestskej časti 
Dúbravka 
d/ metodické materiály
Husová
Pamäť miesta, aktivita projektu – Základnej školy Matky Alexie „Robiť toľko dobra, koľko 
je len možné“ (2009 – 2011). 
Vytvorenie metodických postupov a programov pod názvom: 
„Pamäť miesta Základnej školy Matky Alexie a Apponyiho paláca MMB. Hľadanie paralel.“ 
„Spoznávam svoju pamäť miesta.“ Rozpracovanie metódy „reťazové sprievodcovstvo.“ 
Janovíčková
vypracovávanie a aktualizovanie metodických materiálov pre odbornú činnosť MMB
e/ posudky
Francová
Posudok príspevku do Zborníka Múzea mesta Bratislavy XXIII (2011):
Daniela Čarná, Ivan Jančár, Zsófia Kiss-Szemán a Jana Luková:
Galéria mesta Bratislavy oslavuje 50. výročie svojho založenia
Posudok kapitoly o histórii GMB do reprezentatívnej publikácie
50 rokov Galérie mesta Bratislavy
Posudok projekt GMB predkladaného na grant v roku 2012:
Mučenícke legendy (zo zbierok GMB)
Janovíčková
Posudky pre Zborník Bratislava, 23, 2011
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Francová, Z.: Zbierky keramiky a skla v Múzeu mesta Bratislavy
Francová, Z.: Reštaurovanie cechových pamiatok zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
(spoluautori Mária Horňáková a Jaromír Nožička)
Múzeum- metodický a študijný časopis
pravidelné posudzovanie príspevkov do 4 čísiel časopisu
Kurincová
Posudky pre Zborník SNM, História 48, 2011
L. Osyková: Podoby predvolebných stretnutí agrárnej a ľudovej strany v medzivojnovom 
období
J. Herman: Exodus garbiarstva v Brezovej pod Bradlom
Posudok pre Zborník Bratislava, 23, 2011
J. Nožička. Historické bicykle v zbierkach Múzea mesta Bratislavy 
Nádaská
6 oponentské posudky pre BC práce odbor Muzeológia FF UK, Bratislava,
4 oponentské posudky pre BC práce odbor Etnológia FF UK Bratislava
7 školiteľské posudky pre DP práce odbor Etnológia FF UK Bratislava
5 školiteľské posudky pre DP odbor Mimoeurópska etnológia UCM Trnava
3 oponentské posudky DP pre odbor Kulturológia FFUK Bratislava
1 školiteľské posudky DP pre odbor Slovenské dejiny FFUK Bratislava

f/  činnosť v komisiách a radách
Dinušová
Radničkine trhy 2009 - umelecká komisia tradičného stretnutia osôb s mentálnym 
postihnutím, chránených dielní a domovov služieb, člen
Fiala
Národný numizmatický komitét Slovenska, člen
Slovenská numizmatická spoločnosť, člen
Francová:
Komisia pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen
Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, člen
Redakčná rada Zborníka SNM História, člen
Knižničná rada MMB, predseda
Harmadyová
Knižničná rada MMB, člen
Husová
m3 – Múzea tretej generácie, Expertná skupina I pre definovanie úlohy múzea v súčasnej 
spoločnosti, člen
Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku, člen
Hyross 
Komisia kultúry MsZ Pezinok, člen neposlanec
Rada projektu SNM m3 - Múzeá tretej generálie, člen 
Múzejná rada Mestského múzea v Pezinku, člen                      
Grantový systém ARS Bratislavensis, člen komisie
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, predseda
Zväz múzeí na Slovensku, člen predstavenstva, od októbra predseda 
Porota Múzeum roka 2010, člen
Janovíčková
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM- Múzeum židovskej kultúry, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM – Múzeum Bojnice, člen
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Redakčná rada časopisu Múzeum, člen
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen
Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva, Pamiatkový úrad, predseda
Komisia pre ochranu hnuteľných pamiatok pri MK SR, člen
Komisia dotačného systému MK SR – kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – 
Akvizície - člen
Výtvarná komisia ÚĽUVu, člen
Zväz múzeí na Slovensku, predseda, do októbra 2011
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 MMB, člen
Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum židovskej kultúry, člen
Knižničná rada MMB, člen
Schmidtová
Pracovná skupina pri Pamiatkovom úrade pre nomináciu miest do zoznamu Svetového 
dedičstva, člen
Šurdová
Knižničná rada MMB, člen
Štofová
Komisia pre tvorbu zbierok – tajomník
Striešová 
Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku, člen

g/ školenia
Múzeá tretej generácie, projekt SNM.  Školenie pracovníkov prvého kontaktu: pokladníci, 
dozorcovia, lektori  za účasti Jany Sabolovej.  
Školenie prebiehalo v Apponyiho paláci 18. 1. od 08:00 do 16:00.  Zúčastnili sa ho súčasne obe 
zmeny pracovníkov v dvoch termínoch.

9/3 Odborné materiály 
Fiala, Francová, Holčík, Janovíčková  , Kurincová  
Expozícia dejín mesta:
vypracovanie úvodných textov pre jednotlivé témy, zostavenie textov a obrázkov na panely, 
vypracovanie textov pre audioguide, vypracovanie popisiek exponátov
Kurincová:
Scenár k záverečnému filmu expozície Múzeum dejín mesta pod názvom Ľudia a mesto
Francová:
vypracovanie odborných textov pre publikačné účely:
Zbierky keramiky a skla v Múzeu mesta Bratislavy ( Zborník MMB, v tlači) 
Reštaurovanie cechových pamiatok zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
(spoluautori Mária Horňáková a Jaromír Nožička) (Zborník MMB, v tlači)
Remeslá a cechy v Bratislave v období vlády Márie Terézie ( Zbporník z konferencie 
Bratislava v čase M. Terézie)
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Rezbárstvo a drevo v umeleckom remesle (Zborník z konferencie Tradičné remeslá pre 
dnešok) 
Habánske pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy (Zborník zo seminára habáni a 
habánska keramika)
Encyklopédia Beliana: Vypracovanie hesiel zo skupiny umelecké remeslá v počte 73 : 
Harmadyová, Divileková
scenár k výstave Boj o stredoveký hrad
vypracovanie textov pre publikačné účely
Harmadyová,  K.:  Kapitoly  do  pripravovanej  monografie  Najstaršie  dejiny  Bratislavy  (42 
strán, v tlači)
Plachá, V. – Divileková, D.: Cintorín z 11.- 12. storočia  na hrade Devín (67 strán + 31 
kresebných tabuliek, v tlači)
Janovíčková
vypracovanie odborných textov pre publikačné účely:
Nábytok a stolárstvo ( Zborník z konferencie Tradičné remeslá pre dnešok)  
Expozícia dejín mesta v Starej radnici ( Pamiatky a múzeá, v tlači)
Husová
Všetko o múzeu. Koncepcia pre Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Múzeum dejín 
mesta, Stará radnica, Bratislava , 2011  
Lárom – fárom po múzeách 
Rozpracovanie scenárov prvých podujatí pre Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 

9/  4 Projekty, granty, dotácie  
• Dotácie MK SR

na rok 2011 
Schmidtová
Rímsky vojenský tábor Gerulata, brána severného frontu, dotácia na rok 2011
Žiadosť zamientnutá
Francová
Reštaurovanie maľovaného erbového štítu bratislavského spolku Schlaraffia z konca 19. 
storočia, získaná suma 870 €
Reštaurovanie maľovaného vejára so slonovinovým držadlom z 2. polovice 18. storočia, 
získaná suma  1 500 €
žiadosti na rok 2012 zadané v roku 2011
Schmidtová
Rímsky vojenský tábor( kastel) Gerulata v Rusovciach, vypracovanie štúdie projektovej 
dokumentácie rekonštrukcie a prestavby areálu MMB – Múzea Antickej Gerulaty.
Francová
Reštaurovanie obojstranne maľovanej cechovej zástavy bratislavských kožušníkov z roku 
1751 – 1. etapa
Preklad a vydanie anglickej verzie reprezentatívnej publikácie Múzeum mesta Bratislavy
Nádaská 
Úložný a policový systém pre ľudový odev. Žiadosť zamietnutá. 

• Programu teritoriálnej spolupráce 2007 – 2013, Stredná Európa, číslo 1CE079P4.
Schmidtová
Projekt „Nomination of the Central European part of the Roman Danube Limes within the 
international UNESCO World Heritage Framework „Frontiers of the Roman Empire, skrátene 
„Danube Limes – UNESCO World Heritage“ 
vypracovanie žiadosti na rok 2012:  Antická gerulata - história a vývoj miesta.

33



• ARS Bratislavensis 2011
Husová                                                                               
Rímske hry 2011 / Zažite antiku v Gerulate 
Finančné zabezpečenie celomestského projektu so zameraním na celodenné súťaže 
v tvorivých dielňach, a gladiátorské zápasy. Projekt zrealizovaný a vyúčtovaný.
Získaná suma: 1000 €
Všetko o múzeu
September – december 2011, Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 
Finančné zabezpečenie komunitných periodicitne sa opakujúcich programov v novom 
priestore Múzea mesta Bratislavy – v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť (DA MMB). 
Projekt zrealizovaný a vyúčtovaný.
Získaná suma: 1000 €

• Digitálne múzeum
Múzeum mesta Bratislavy sa zapojilo do projektu Digitálne múzeum v rámci Operačného 
programu informatizácie spoločnosti Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových inštitúcií 2011 – 
2014. Uloha na rok 2011 – vypracovanie podkladov pre projekt, vytypovanie okruhov 
zbierkových predmetov:
Dinušová, Divileková, Fiala, Francová, Harmadyová, Janovíčková, Kurincová, Schmidtová 

9/  5 Študijné cesty  
• Študijná cesta do Hodonína a Uherského Hradišťa – 18.3.2011

                  - prehliadka výstav a depozitárov Slováckeho muzea (Fiala, Francová, Kurincová)
• Študijná cesta do Kopčan a Holíča – 24.8.2011

- prehliadka ranostredovekého kostolíka v Kopčanoch a v Holíči výstavy 
František Lotrinský, holíčskeho zámku a kostola sv. Martina ( Fiala, Francová, 
Hyross, Kurincová, Nožička)

10. NÁVŠTEVNOSŤ  
V roku 2011 expozície múzea mavštívilo 150 093 návštevníkov, čo je o 25 358 viac ako 
v roku 2010. 
Príloha: tabuľka č. 5 o  návštevnosti v jednotlivých objektoch

11. PREVÁDZKA  
Oddelenie prevádzky zabezpečovalo prevádzku nasledovných objektov :
1.Apponyiho palác , Radničná 1
2.Stará radnica , od 1.4.2011 – po rekonštrukcii , Primaciálne nám. 3
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
12.Depozitár Dúbravka , Agátová ul.
13.Depozitár , Žatevná 2
14.Depozitár , Ivánska cesta
15. Administratívna budova Židovská 1 – do 31.3. 2011
16.Depozitár Devínska Nová Ves
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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
-  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 Octavia
- vykurovanie objektov
- upratovanie objektov a budov – letná a zimná údržba
- odstraňovanie  závad a nedorobkov budovy Starej radnice po rekonštrukcii
- 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

Prevádzkové a údržbárske práce :
- zimná údržba – likvidácia snehu v nádvoriach Starej radnice a Apponyiho paláca, objekty 
  v Dúbravke, na Ivánskej ceste – depozit, múzeum J. Jesenského
- údržba zelene – Objekt v Rusovciach, kosenie trávy  a jej likvidácia, čistenie exteriérových 
   priestorov
- drobné opravy na elektrických rozvodoch a dopĺňanie osvetľovacích telies
- opravy vodoinštalačných a odpadových rozvodov
- zámočnícke a stolárske práce
- maliarske a natieračské práce
- práce pri úprave výstavných priestorov a depozitárov
- práce na kúrenárskych a chladiacich rozvodoch
- zabezpečovanie opravárenských prác dodávateľským spôsobom väčšieho rozsahu

Iné práce:
- oprava strešnej krytiny depozitu na Žatevnej ulici
- sťahovacie práce pre zabezpečenie technického zázemia v objekte Antickej Gerulaty
- úprava exteriérových priestorov objektu depozitu na Agátovej ulici
- oprava elektrického rozvodného systému v múzeu J.N. Hummela
- úprava exteriérových priestorov objektu  múzea Janka Jesenského
- likvidácie zeleného odpadu v NKP hrad Devín

III. ŠTRUKTÚRA A ZOZNAM ZAMESTNANCOV

• Zamestnanci vykonávajúci hlavnú činnosť

PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa
Jarmila Domesová, sekretariát
Odborné oddelenie
PhDr. Elena Kurincová, vedúca oddelenia, novšie dejiny
Mgr. Anton Fiala, numizmatika, umelecké remeslo( kovy, kameň) 
Mgr. Zuzana Francová, umelecké remeslo (kovy, sklo, keramika, hodiny), sakrálne umenie
Mgr. Marta Janovíčková, nábytok, zariadenie domácností 
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PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeológia – doba rímska 
Mgr. Soňa Štangová, etnológia, odevy, hračky, do 31.6.2011
PhDr. Štefan Holčík, dejiny mesta 
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. etnológia, literárny fond, od 1.7.2011
Oddelenie dokumentácie      
Mgr. Marta Janovíčková, vedúca dokumentácie, zást. riaditeľa
Marta Bukovčáková, vedenie  agendy fotodokumentácie, správa zbierkového fondu 
pohľadníc 
Ing. Júlia Dinušová, správa zbierok, 
Ľudmila Mišurová, fotodokumentácia 
Bc. Jana Štofová, vedenie agendy dokumentácie zbierkových predmetov, zabezpečovanie 
alternatívnej dokumentácie 
Mgr. Monika Šurdová,vedenie knižnice MMB 
Jitka Koňakovská, knižnica január – apríl, november - decemcer
Oddelenie reštaurátorov     
Mgr. Jaromír Nožička, vedúci oddelenia, materiál: drevo
Mgr.Vladimír Weber, materiál: kovy 
Miriam Kocúrová, materiál: keramika, kovy, sklo, kosť,  do 31.1.2011
Oddelenie   komunikácie  
PhDr. Beáta Husová, vedúca oddelenia, tlačové informácie, koncepcie programov
Jana Sabolová, zabezpečenie prevádzky expozícií 
Mgr. Justína Striešová, múzejná pedagogička 
Ekonomické oddelenie
Natália Boďová, vedúca oddelenia
Viera Slávičková, účtovníčka
Vilma Medzihorská, mzdová účtovníčka
 Oddelenie prevádzky
Antónia Škriputová, vedúca oddelenia,  do 31.5.2011
Peter Rajkovič, vedúci oddelenia, od 15.4.2011
Albín Hárši, technické zabezpečovanie prevádzky
Dušan Páleníček, technické zabezpečovanie prevádzky
Ružena Kelemenová, upratovačka
Valéria Tóthová, upratovačka
Hrad Devín
Mgr. Katarína Harmadyová, vedúca oddelenia 
Mgr. Denisa Divileková, archeológia 
Jana Riegelová, administratívna pracovníčka 
Štefan Gál,  prevádzka,  od  1.6.2011 

Informátori : 
Stará radnica :     Fontányi Ján, Záhorec Ivan, Spišiak Marián, Kapusta Vladimír, Hrušovský 
                              Igor
Dúbravčice :         Török Eduard, Mihalíček Peter, Vančo Ján, Záhradný Pavol
NKP hrad Devín: Šlosár Vojtech, Kraus Antonín, Macejko Miroslav, Miklóš Rudolf
Ivánska cesta :      František Mits, Ladislav Stranovský

• Personálne obsadenie tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy 
Celkový počet zamestnancov: pokladníkov, dozorcov a zamestnankýň v šatni bol v roku 2011 
pohyblivý, ale maximálny počet v období 01.07.– 15. 09. 2011 bol 59 osôb. 
Obsadenie v jednotlivých múzeách:
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Michalská veža:  2 pokladníčky  – Eva Mikulcová, Jana Enekesová
                             4 dozorcovia    -  Anna Rusnáková,  Zuzana Bahnová,  Michal
                                                               Štefanka, Mária Roková
Múzeum Farmácie:     2 pokladníčky  -  Bernardína Zemančíková, Eva Krajčovičová
                             2 dozorcovia    -  Anna Moravčíková,  Libuša Šramková

Múzeum hodín:   2 pokladníčky  – Irena Fraštacká, Marta Chudziaková
                             1 dozorca         -  Silvia Števušková 
Múzeum A. Fleischmanna: 

2 pokladníčky  -  Marta Bartová, Božena Vacková                    
Múzeum Gerulata -  Rusovce :    
                             1 pokladníčka a zároveň lektorka  –  Svetlana Pivoňová
Múzeum Dejín mesta :        

2 pokladníčky –  Eliška Dvořáčková, Viera Trabalková
                             1 šatňa              - Emília Gažíková
                           14 dozorcov –     Daniela Harmincová, Gabriela Bilická, Františka
                                                               Melounková, Angela Beladičová, Terézia Halenárová, 
                                                               Milan Sláma, Jaroslav Klíč, Vojtech Skopál, Melánia 
                                                               Prokešová, Pavla Maradová,Júlia Kompaníková, Soňa 
                                                               Gosiorovská, Eva Kütreiberová, Igor Rehánek.
NKP Devín:               2 pokladníčky –  Jitka Koňakovská, Mária Duchoňová, Veronika
                                                               Lörincová
                                    2 lektorky        -  Janka Balajková , Veronika Jantáková 
                                    2 dozorcovia    - Elza Duchoňová, Ružena Beerová

IV. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE 

a/  charakteristika hospodárenia
Činnosť Múzea mesta  Bratislavy  v r. 2011 tak ako i po minulé roky bola zameraná najmä na 
priority vedenia hlavného mesta, ktorou bolo zabezpečovanie úloh spojených s 
ukončením generálnej rekonštrukcie objektu Starej radnice a prezentovaním dejín Bratislavy 
muzeálnou formou -  otvorením a sprevádzkovaním novej expozície dejín mesta. Nová 
expozícia je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej činnosti prakticky všetkých 
zamestnancov múzea. 

Prezentácia expozície  je založená predovšetkým na zbierkových predmetoch, z ktorých 
mnohé vzhľadom k dobe svojho vzniku a spôsobu uloženia potrebovali nielen základné 
ošetrenie fyzického stavu, ale vyžadovali si aj rozsiahlejšie reštaurátorské zásahy, aby ich 
bolo možné dôstojne prezentovať (na reštaurovanie bolo vynaložených 20 762 €).

Z dôvodu neposkytnutia kapitálových prostriedkov od zriaďovateľa na nákup zbierok, 
múzeum získavalo nové prírastky len darom, prípadne vlastným zberom.

Opätovne sa obnovila výstavná činnosť v rámci samostatného výstavného priestoru, kde bolo 
usporiadaných 6 výstav s finančnými nákladmi 9 665,93 €.

V rámci prezentačnej činnosti sa vytvorili nové typy vzdelávacích programov a aktivít pre 
verejnosť s dôrazom na deti a mládež. Finančné náklady na tieto programy boli vynaložené vo 
výške 4 637 €.
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Samozrejme popri tejto hlavnej úlohe sme pokračovali i v napĺňaní základných úloh našej 
inštitúcie, ktorými 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 2011 na 
tému Staroveký Rím organizované formou denných letných táborov v Antickej Gerulate 
v Rusovciach, Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel na NKP hrad Devín, a 
ďalšie prezentačné aktivity. 

V oblasti správy a prevádzky činnosť múzea bola zameraná na prevádzku 9 objektov 
v Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v  Rusovciach, depozitný sklad 
v Dúbravčiciach, bývalé kino Odboj v Dúbravke tiež ako depozitár,  objekt na Ivánskej ceste 
v Bratislave, ktorý taktiež slúži ako depozitárny priestor a sú tu aj reštaurátorské dielne.

Hospodárili sme s finančnými prostriedkami získanými
 z vlastných zdrojov vo výške 334 078 €,
 s príspevkom na bežné výdavky od zriaďovateľa, ktorý činil  667 015  €,  čo je oproti 

pôvodne schválenému rozpočtu menej o – 15 000 €,
 Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 2 370 € 
 ARS BRATISLAVENSIS poskytlo múzeu dotáciu 2 000 €,
 Národná banka Slovenska darovala múzeu finančnú  sumu vo výške 2 000 €.

Hospodárenie organizácie bolo ukončené  hospodárskym výsledkom  - 23 566 €.

Takýto nepriaznivý hospodársky výsledok  v našej inštitúcii ešte zaznamenaný nebol:

r. 2007 ...        0  (vyrovnane príjmov i výdavkov) 

r. 2008 ... +  1 tis. Sk

r. 2009 ...        + 1,00 €  

r. 2010 ...        + 0,87 €

Záporný hospodársky výsledok je výsledkom nezohľadnenia potrieb múzea a 
výrazného zvýšenia nákladov v súvislosti s otvorením a prevádzkou zrekonštruovanej Starej 
radnice. Najmä nárast cien za plyn a dodávku tepla zo strany magistrátu sa nepodarilo 
kompenzovať úsporami v ostatných oblastiach, okrem iného aj zatvorením Apponyiho paláca. 
Zníženie plánovaného príspevku oproti skutočnosti v roku 2010 o 26 086 € viedlo pri príprave 
rozpočtu na rok 2011 k nadhodnoteniu príjmov, ktoré sa však nepodarilo naplniť. A tak aj 
keď sa vlastné príjmy oproti roku 2010 zvýšili o 24 011 €, oproti plánu boli nižšie o 25 362 €. 
A v druhom polroku bol príspevok od zriaďovateľa znížený ešte o ďalších 15 000 €. 
Príspevok od zriaďovateľa tak bol znížený oproti skutočnosti r. 2010 o 41 086 €.

b/  príjmy organizácie
Múzeum mesta Bratislavy dosiahlo v r. 2011 tržby za vlastné výkony a tovar (príjmy 
z prenajatých pozemkov, prenajatých budov, priestorov, príjmy zo vstupného, z predaja 
propagačného materiálu)   v porovnaní s plánom na 92,9 %.

Najväčším zdrojom vlastných príjmov sú finančné prostriedky získané za vstupné, za 
zmluvné a príležitostné prenájmy.
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Príjmy zo vstupného a predaja propagačného materiálu sme  v porovnaní s plánom  plnili  na 

98,2 %.

Najväčšie príjmy zo vstupného i v tomto roku sme zaznamenali na Národnej kultúrnej 
pamiatke Devín, kde narástol i počet návštevníkov.

Plánované príjmy zo zmluvných a príležitostných prenájmov sme plnili len na  77,3 % 
v dôsledku neplánovaného ukončenia dvoch prenájmov nebytových priestorov. Taktiež 
zaznamenávame absenciu krátkodobých komerčných prenájmov. 

Poskytovali sme  prenájom časti nebytových priestorov v objekte Michalská veža, prenájom 
bol však ukončený ku dňu 30.06.2011,  Múzea umeleckých remesiel na Beblavého ul., kde 
bol prenájom taktiež ukončený,  a to ku dňu 31.05.2011.

V objekte  Múzea hodín na Židovskej ul. prenajímame nebytové priestory na prevádzkovanie 
kaviarne a v objekte  Apponyiho palác na prevádzkovanie kaviarne a reštaurácie.                     

Príležitostné prenájmy – poskytovali sme prenájom priestorov  rôznym inštitúciám , 
prepožičiavali sme reprezentačné priestory na komerčné účely,  areál NKP Devín na 
usporadúvanie   reklamných  akcií, osláv a pod.

  
Oblasť ostatných finančných výnosov reprezentujú finančné prostriedky získané na realizáciu 
reštaurovania zbierok do novej expozície a na plánované  kultúrno-spoločenských aktivity: 

• Ministerstvo kultúry SR poskytlo múzeu  dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 2 370 
€ na podporu realizácie  reštaurovania maľovaného vejára so slonovinovým držadlom 
z 2. polovice 18. stor. (1 500 €) a maľovaného erbového štítu bratislavského spolku 
Schlarafiia z konca 19. stor. (870 €), 

• ARS  BRATISLAVENSIS  nám  poskytlo   dotáciu  za  účelom  finančnej  podpory 
projektu  „Rímske hry – 13. ročník oživenej histórie v Antickej Gerulate Rusovce vo 
výške 1 000 € a dotáciu  1 000 €  za účelom finančnej podpory súvisiacej s realizáciou 
projektov „Všetko o múzeu“ – Múzeum má budúcnosť. 

• Národná  banka  Slovenska  darovala  múzeu  finančnú  sumu  vo  výške  2 000  €  na 
realizáciu výstavy „Boj o stredoveký hrad“ na NKP hrad Devín.

c/  výdavky organizácie
Výdavky organizácie boli vynaložené na nevyhnutné náklady spojené s hlavnou činnosťou 
múzea akou je starostlivosť o zbierkový fond, jeho dokumentácia, výstavná, publikačná 
a propagačná činnosť,  na prevádzku a správu MMB a na vyššie spomínané práce a služby 
súvisiace so zabezpečovaním úloh spojených s otvorením novej expozície dejín mesta. 

Na reštaurovanie zbierok inštalovaných v nových výstavných priestoroch bolo vynaložených 
20 762 €.  Okrem spomínaných reštaurátorských  prác boli finančné prostriedky vynakladané 
na rôzne opravy, hlavne odstraňovanie havarijných stavov napr. na elektroinštalácii 
v depozitárnom zariadení v Dúbravke, na NKP hrad Devín bola realizovaná oprava 
podlahového kúrenia vo výstavných priestoroch (výmena termostatu a riad. jednotky) 
a výmena čerpadla na toaletách, oprava výťahu v Apponyiho paláci. Vo všetkých objektoch 
MMB boli uskutočnené odborné prehliadky EPS a EZS, revízie hasiacich prístrojov, revízie a 
čistenie komínov, plynových kotolní, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov,  vykonaná 
bola deratizácia a dezinfekcia objektov.   
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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 a pod.  

Na spotrebu energií (el. energia, plyn, dod. tepla) sme vynaložili oproti skutočnosti roku 2010 
viac o 18 025 €, v spotrebe elektrickej energie sme  dokonca dosiahli úsporu, avšak výrazné 
prekročenie   zaznamenávame v oblasti vykurovania v objekte Starej radnice a Apponyiho 
paláca, ktoré pre múzeum zabezpečuje a náklady refakturuje (dodávku plynu a tepla) 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.     

V oblasti služieb okrem už spomínaných opráv boli finančné prostriedky vynakladané  na 
opravy DHM, napr. kopírovacích strojov, opravu počítačov, tlačiarní, na opravu os. 
automobilov, výrobu propagačných letákov na podujatia, výrobu info systému – Stará 
radnica,   výrobu info skladačiek pre všetky expozície MMB, tlač vstupeniek, dvojjazyčných 
popisiek pre Múzeum farmácie,   havarijné a zákonné poistenie motorových vozidel, poistenie 
budov, koncesionáske poplatky, členské príspevky,    servisné služby, na spoje, nájomné, 
odvoz odpadu, poštovné, vodné a  stočné, fotopráce, ďalej na údržbu internetovej stránky, 
revízie a sevis výťahov.  Každoročne  nemalé finančné prostriedky vynakladáme aj  na 
kosenie rozsiahleho trávnatého areálu NKP Devín. 

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 21 932 €, z toho na edičnú činnosť  6 660 € (doplatok za výrobu Zborníka 
ročník 2010). 

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  86  sme vynaložili

474 671  €,  na ostatné osobné náklady /OON/ 5 101 €.

Celková výška mzdových nákladov vrátane OON predstavuje čiastku 479 772 €, čo je oproti 
plánu na  r. 2011 menej o 673 €.

Priemerný mesačný plat zamestnanca MMB činil  460 €.

Pre porovnanie uvádzame vývoj priemerného mesačného platu zamestnancov MMB za 
predchádzajúce roky:

r. 2008 …  433 €  

r. 2009 ....  467 €

r. 2010 ....  466 €

r. 2011 ...   460 €
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Veľkou  položkou v rozpočte sú i štátom stanovené povinné odvody, ktoré zamestnávateľ za 
zamestnanca odvádza do poisťovní. 

Oblasť sociálnych nákladov -   nakoľko múzeum nemá vlastné stravovacie zariadenie, 
poskytovalo svojim zamestnancom  stravovanie cez sprostredkovateľskú organizáciu formou 
nákupu stravovacích poukážok 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 31.12.2011  vykonali dielčie inventarizačné komisie, ustanovené riaditeľom MMB 
inventarizáciu hospodárskych prostriedkov.
Pri dokladovej inventarizácii pohľadávok a záväzkov bolo zistené nasledovné:

- Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2011 činili  14 852,69 €        
-    Pohľadávky voči zamestnancom k 31.12.2011 činili   847,55 €     
- Pohľadávky voči odberateľom k 31.12.2011  činili 14 088,61 €
- Ostatné pohľadávky k 31.12.2011 činili 7 074,54 €      

V. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Pri zostavovaní plánu na kapitálových výdavkov pre rok 2011 múzeum plánovalo a žiadalo 
z rozpočtu mesta prostriedky vo výške 65 900 € na:

o nákup interiérového vybavenia pre zariadenie depozitára a reštaurátorských dielní  na 
Ivánskej ceste v Bratislave vo výške 30 900 €,

o nákup zbierok vo výške 35 000 €.                
Požadované kapitálové prostriedky na rok 2011 nám neboli pridelené.

Z dôvodu neposkytnutia kapitálových prostriedkov na nákup zbierok, bola akvizičná činnosť 
múzea v roku 2011 ohrozená , múzeum získalo nové prírastky len darom.

Na kapitálové prostriedky z vlastných zdrojov bolo vynaložených… 448,00 €
Zakúpený bol nasledovný dlhodobý hmotný majetok:
exteriérový informačný stojan (nezerový) na NKP hrad Devín... 178,06 €

o kancelársky PC s príslušenstvom do odbor. oddelenia… 269,94 €

VI. PERSONÁLNA PRÁCA
Múzeum mesta Bratislavy zabezpečovalo úlohy v r. 2011 s priemerným prepočítaným stavom 
zamestnancov  86 , z toho s  31 zamestnancami v oblasti odbornej činnosti, ekonomiky, 
prevádzky a správy MMB a s  55 zamestnancami, prevažne dôchodcami vo funkciách lektor, 
dozorca zbierok,  pokladník, upratovačka, informátor  denný a nočný.

Pre porovnanie uvádzame prehľad počtu zamestnancov za predchádzajúce roky:   
r.    2009 ....... 82
r.    2010 …... 82
r.    2011 …... 86
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Nárast počtu  sme zaznamenali v oblasti pomocných zamestnancov (dozorca zbierok, 
pokladník, šatniar) z dôvodu otvorenia novej expozície dejín mesta od mesiaca júl 2011.  

VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

V priebehu roku 2011 bola vykonávaná pravidelná predbežná i priebežná  vnútropodniková 
finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami. 

Ku dňu 31.12.2011 na základe príkazného listu riaditeľa bola dielčími inventarizačnými 
komisiami vykonaná periodická inventarizácia hospodárskych prostriedkov.

Vyhodnotenie inventarizácie ústrednou inventarizačnou komisiou je nasledovné:

- Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol zaznamenaný
v celkovej hodnote …………………………………… 226 873,94 €   

- Stavby …………………………………………………..     7 883,23 €      
- Budovy …………………………………………………        6 453 597,40 €  
- Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný – pozemky….           921 072,71 € 

-     Dlhodobý nehmotný majetok ………………………….              33 656,95 €        
-     Zbierky …………………………………………………          430 426,36 € 
-     Drobný hmotný majetok ……………………………….             37 596,15 €   

Pri porovnávaní týchto hodnôt s účtovným stavom neboli zistené žiadne rozdiely.

Ústredná inventarizačná komisia odporučila riaditeľovi MMB vyradiť z evidencie nefunkčný 
a neopraviteľný   

dlhodobý hmotný majetok v hodnote ... 2 888,07 €
- drobný hmotný majetok v hodnote ... 1 207,82 €     

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.

V Bratislave 31.1.2012  

                                                                    

                                                                            Schválil:  PhDr. Peter Hyross 
                                                                                                    riaditeľ
                                                                                                      
Prílohy:
Tabuľky č. 1-4 -  Výsledky hospodárenia
               č. 5     -  Návštevnosť
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Múzeum mesta Bratislavy Tabuľka č. 1

EUR
Príjmy

Po- Pod- Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
lož- po- Názov 2010 2011
ka
a b c 1 2 3
212 002 Príjm y z prenajatých pozemkov
212 003 Príjm y z prenajatých budov, pries torov a objektov
212 004
223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a s lužieb
242 Úroky z tuzem ských vkladov 42 50 17
291 002 Ostatné výnosy - MK SR
291 003
291 004 Náhrady škôd od zamestnancov 98 7
292 006 Náhrady z pois tného plnenia 25
292 027 Iné
311 Granty
312 001
312 007 Tuzemské bežné transfery v rám ci VS z rozpočtu obce

321 Kapitálové granty
322 001
322 005 Tuzemské kapitálové trans fery z rozpočtu obce(odpisy)

Tuzemské kapitálové trans fery z rozpočtu obce
Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie spolu

Dátum: 25.01.2012
Č. tel.: 02/59100814

                                 Výsledky hospodárenia za rok 2011 - podľa rozpočtovej klasifikácie

2 011
ložka

1 710 5 000 2 710
55 840 83 100 53 173

Príjm y z prenajatých strojov,prís tr.... a ostatné 12 396 16 180
230 264 271 340 267 276

10 500
Trans fér m im o verej.správy a Granty 2 000 2 000

2 900
Trans fér zo š t.rozp. - MK SR 5 000 2 370

708 101 667 015 669 015
Príjmy bez kapitálových transférov 1 018 351 1 037 005 1 012 773

3 500
Trans féry v rám ci ver.správy-z rozpočtu Minis ters tva 15 000

24 722

1 061 573 1 037 005 1 012 773

Vypracoval: Boďová

E-mail: bodova@bratislava.sk
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Múzeum mesta Bratislavy Tabuľka č. 2

EUR
Výdavky

Od- Po- Pod- Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
diel pi- lož- po- Názov 2010 2011

na ka
b c d e f 1 2 3

08 2 611
08 2 612 001Osobný príplatok
08 2 612 002Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
08 2 614 Odmeny
08 2 621 Poistné VšZP

623
625 001
625 002
625 003
625 004
625 005
625 006
625 007

08 2 631 001Cestovné náhrady - tuzemské 415 600 160
08 2 631 002Cestovné náhrady - zahraničné 400 59
08 2 632 001Energie
08 2 632 002Vodné, stočné
08 2 632 003Poštové služby a telekomunikačné služby
08 2 633 001Interiérové vybavenie 136 400 77
08 2 633 002Výpočtová technika 131 460
08 2 633 004 609 400 920
08 2 633 006Všeobecný materiál
08 2 633 007materiál pre reštaurovanie 477 400 418
08 2 633 009 922 500 505
08 2 633 010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 602 220 84
08 2 633 013Softvér a licencie 420 0
08 2 634 001Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
08 2 634 002Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 696 600
08 2 634 003 927
08 2 634 004Prepravné+ taxi 89 50 71
08 2 635 001
08 2 635 002Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 868
08 2 635 003 461
08 2 635 004Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, 

prístrojov, zariadení,techniky a náradia
2 635 005Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,

prístrojov, zariadení, techniky a náradia
08 2 635 006Rutinná a štandard. údržba budov, objektov alebo ich častí
08 2 636 001Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí
08 2 637 001Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 289 240 321
08 2 637 003Propagácia, reklama a inzercia 458 60
08 2 637 004Všeobecné služby
08 2 637 005Špeciálne služby 662
08 2 637 011Štúdie, expertízy, posudky 350
08 2 637 012Poplatky a odvody
08 2 637 014Stravovanie
08 2 637 015Poistenie majetku
08 2 637 016Prídel do sociálneho fondu
08 2 637 023Kolkové známky 66 50 148
08 2 637 024Kurzové rozdiely 8
08 2 637 031Pokuty a penále 95
08 2 637 035
08 2 642 006Členské príspevky v tuzemsku 832 840 764
08 2 642 012Odstupné
08 2 642 013Odchodné
08 2 642 014Ochrana zdravia - zdravotná spôsobilosť 231
08 2 642 015Nemocenské dávky 400

08 2 711 003Software
08 2 712 001Budovy, objekty alebo ich časti
08 2 713 002Nákup výpočtovej techniky
08 2 713 004 211
08 2 713 005 448
08 2 719 002Nákup umeleckých diel a zbierok

odpisy

Dátum: 25.01.2012
Č. tel.: 02/59100814

Výsledky hospodárenia za rok 2011 - podľa rozpočt.klasifikácie

Sku-
2 011

ložka

Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funk. plat...vrát. ich náhrad 386 966 400 345 389 223
32 389 34 000 45 274
27 012 28 200 30 396
19 400 17 900 13 250
36 477 34 797 37 279

Poistné ostatné zdrav.poisťovne 9 692 9 090 10 110
Soc.poisť. - nemocenské 6 274 6 480 6 538
Soc.poisť. - starobné 64 245 63 810 66 511
Soc.poisť. - úrazové 3 676 3 700 3 840
Soc.poisť. - invalidné 7 384 13 890 7 026
Soc.poisť. - v nezamestnanosti 2 452 4 630 2 340
Soc.poisť. - garančné 1 093 1 160 1 174
Soc.poisť. - rezervný fond 21 765 20 990 22 561

1 139
118 441 126 000 145 989

5 320 5 600 7 476
11 189 10 100 11 093

1 200
Prevádz. stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

18 628 15 970 15 619

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. a kompenzač. pomôcky

1 305
2 327 2 000 2 051

2 770
Poistenie zákon. a havar. - autá 1 243 1 100

Oprava - interierové vybavenie
1 689 1 300

Oprava telek.techniky

7 181 6 500 4 799

5 623 5 500 4 941
24 057 29 000 24 008
11 315 11 315 11 375

2 260
108 430 102 259 85 721

2 266
1 160 2 010
1 784 1 500 2 287

25 869 33 766 31 946
9 345 9 300 5 942
4 103 4 143 4 258

1 023
Dane, konces.poplatky... 3 146 3 150 3 151

1 467
1 329 1 291

1 500 1 885
1 094 1 292

991 979 1 017 905 1 016 186
8 509
4 870
1 045

Nákup prevádzkových strojov,prístr.,zar.,techn.a náradia
Špec.stroje, prístroje, technika

49 721
1 056 335 1 017 905 1 016 634
26 805 19 100 22 844

1 083 140 1 037 005 1 039 478

Vypracoval: Boďová

E-mail: bodova@bratislava.sk



Múzeum mesta Bratislavy Tabuľka č. 3

Výsledky hospodárenia za rok 2011
Výnosy a náklady

EUR
Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Index

Ukazovateľ za na za 2012

rok 2010 rok 2011 rok 2011 2011

a 1 2 4
VÝNOSY celkom 1 054 999 1 037 005 1 045 675 1,00836

Tržby za vlastné výkony a tovar 310 067 359 440 334 078 0,92944

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 604 50 5 503 

Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- 14 343 22 377 
vádzkovej činnosti
Výnosy z bežných transferov zo ŠR, EÚ 9 900 10 500 6 370 0,60667

Mimoriadne výnosy

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu 
obce 708 101 667 015 667 015 1,00000

Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce 11 984 10 332 

NÁKLADY celkom 1 054 998 1 037 005 1 069 231 1,03108

Spotreba materiálu 24 947 21 090 21 079 0,99948

Spotreba energie 124 409 126 000 142 434 1,13043

Služby 189 105 178 174 163 518 0,91774

v tom:
Opravy a udržiavanie 35 506 42 900 36 777 0,85727

Cestovné 1 556 1 000 608 0,60800

Náklady na reprezentáciu

Ostatné služby 152 043 134 274 126 133 0,93937

"Z" Mzdové náklady 463 656 480 445 479 772 0,99860

v tom: OON 4 992 5 105 5 101 0,99922

Náklady na zákonné sociálne poistenie 152 459 158 547 157 885 0,99582

Sociálne náklady 35 224 39 809 42 055 1,05642
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Dane a poplatky 2 010 1 100 1 485 1,35000

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 730 840 1 810 2,15476

Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. 49 182 19 100 46 643 2,44204
a finančnej činnosti
v tom:
Odpisy 26 805 19 100 22 844 1,19602

Finančné náklady 12 276 11 900 12 550 1,05462

Minoriadne náklady

Výsledok hospodárenia 1 -23 556 

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov 
(osoby) 82 87 86 0,98851

Priemerná mzda 466 455 460 1,01099

Vypracoval: Boďová
Dátum: 25.01.2012
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Múzeum mesta Bratislavy Tabuľka č. 4

          EUR

Ukazovateľ Rozpočet Skutočnosť   %
na rok rok
2011 2011 plnenia

Mzdové prostriedky celkom 479772 99,86

Mzdové prostriedky bez OON 475340 474671 99,86
z toho: tarifné platy 358399 337393 94,14
           náhrady miezd 36841 48015 130,33
           príplatok za riadenie 4800 4857 101,19
           osobný príplatok 34000 45827 134,79
              príplatok za zas tupovanie

1100 1269 115,36
           príplatok za zmennosť
  príplatok za prácu v so,ne,noc 17500 19244 109,97
        príplatok za prácu- sviatok 4800 4816 100,33
           odmeny 17900 13250 74,02
           v tom: jubilejné 400
           ostatné (uviesť aké)

Ostatné osobné náklady 5105 5101 99,92
Odstupné, odchodné 0 2758

Priemerný prepočítaný 87 86 98,85
stav pracovníkov (osoby)

Priemerná mzda v € 455 460 101,10

Dátum:        25.01.2012

Výsledky hospodárenia za rok 2011-čerp.rozpočtu práce a miezd 

480 445

           prípl.za prácu nadčas

Vypracovala: Boďová

č.tel.:          02/59100814
E-mail: bodova@bratislava.sk
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Príloha č. 5 - Tabuľka návštevnosti

Návštevnosť múzeí v 
MMB Rok 2011

Názov múzea
Celkový 
počet 
návštevníko
v

Platiaci Neplatiaci BA pre všetkých Noc múzeí a galérií

    Rímske hry

Múzeum J.Jesenského 89 81 8 os   

Múzeum J.N.Hummela 2327 517 126 1420 264

Múzeum A. 
Fleischman. 1098 236 194 428 240

Múzeum  Farmácie 6553 2185 172 2554 1642

Múzeum Zbraní 14454 9786 916 2775 977

Múzeum Hodín 7696 3971 862 1680 1183

Apponyiho palác 7005 2284 299 2817 1605

Gerulata Rusovce 3083 2071 260 319 37 / 396

Múzeum Dejín Star.rad. 11050 10 585 465 0 0

NKP  Devín 96 738 84 445 5342 5820 1131

SPOLU 150 093 116 161 8 644 17 813 7 475
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	Múzeum mesta Bratislavy sa zapojilo do celomestského podujatia Bratislava pre všetkých 
	v dňoch 16. 04.  – 17. 04. 2011 v rámci sviatku samosprávy Hlavného mesta SR Bratislavy.
	Koordinácia podujatia: J. Sabolová, koordinácia programov: B. Husová
	Spolupráca: pracovníci MMB  
	Jarmok remeselníkov, nádvorie Apponyiho paláca  
	Koordinácia podujatia: J. Sabolová, koordinácia programov: B. Husová

	Jarmok remeselníkov, nádvorie Apponyiho paláca  
	V. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
	exteriérový informačný stojan (nezerový) na NKP hrad Devín...	178,06 €
	VI. PERSONÁLNA PRÁCA
	VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
	Ústredná inventarizačná komisia odporučila riaditeľovi MMB vyradiť z evidencie nefunkčný a neopraviteľný   
	dlhodobý hmotný majetok v hodnote ...	2 888,07 €



