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I. ÚVOD 

 
V roku 2015 nielen v Múzeu mesta Bratislavy vrcholil  Národný projekt Operačný program 

informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 (OPIS PO 2) Digitálne múzeum, ktorý musel byť 

v tomto roku ukončený. 32 slovenských múzeí poskytlo Múzeu Slovenského národného 

povstania, ako nositeľovi projektu, viac ako 170 tisíc zbierkových predmetov, ktoré boli po 

ošetrení digitálne vizualizované a komplexne vedomostne spracované. Z MMB bolo do 

projektu vybraných pôvodne 15 tisíc predmetov, výsledný počet skončil na čísle 13 675 

kusov. 

Hlavným cieľom jedného z národných projektov spolufinancovaných z finančných 

prostriedkov EÚ  bola vysokokvalifikovaná digitalizácia najvýznamnejších múzejných 

zbierok kultúrneho dedičstva vrátane dobudovania infraštruktúry pre digitalizáciu na národnej 

úrovni. Prostredníctvom projektu Digitálne múzeum sa pamäťové a fondové inštitúcie zapojili 

do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania informačného 

potenciálu zbierok hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Vzniknúťmá „depozitár“ 

digitálnych zástupcov najvýznamnejšej časti múzejných zbierok spojený s digitálnym 

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

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

V minulom roku bol v rámci digitalizácie ošetrený fyzický stav skoro 2300 zbierkových 

predmetov a  koncom októbra bola ukončená aj samotná vizualizácia, pričom odborné 

spracovávanie zbierkových predmetov – vzhľadom na náročnosť úlohy -  bude ukončené 

v prvých mesiacoch roka 2016. 

V čase najväčšieho náporu na pôde múzea pracovalo päť pracovísk: v depozitári na Ivánskej 

ceste, v Starej radnici v suteréne dve, v kancelári na druhom poschodí skenovanie 2D 

predmetov a voľné snímanie veľkorozmerných či ťažkých predmetov v expozíciách 

a depozitároch. Niektoré pracoviská mali nepretržitú 24 hodinovú prevádzku, ďalšie 16 

hodinovú a zvyšné 8 hodinovú. Intenzita a počet pracovísk bol určovaný spoločnosťou ktorá 

zabezpečovala snímanie a zamestnanci múzea sa prispôsobovali podľa potreby. Napriek 

vysokému tempu a počtu predmetov túto náročnú úlohu múzeum zvládlo k spokojnosti 

nositeľa projektu i jeho subdodávateľa.  

V súčasnosti sa odovzdávajú odborné údaje o predmetoch a rieši otázka sprístupňovania 

spracovaných obrázkov. 

Jedným zo zásadných problémov múzea  ako zbierkotvornej  inštitúcie  je nedostatok 

finančných prostriedkov na nákup zbierkových predmetov. Ich nepravidelný prísun prakticky 

neumožňuje vykonávať systematické dopĺňanie zbierkového fondu podľa akvizičnej 

koncepcie a zachraňovať tak dôležité doklady o minulosti Bratislavy. V uplynulom roku 

múzeum získalo 219 zbierkových predmetov, z toho kúpou 160 kusov. Bolo to  možné vďaka 

finančnému príspevku od zriaďovateľa vo výške 5 tisíc eur, čo bola kompenzácia za 

zabezpečenie výroby kópií predmetov do mini expozície dobových zbraní na mestských 

hradbách.  

Veľmi intenzívne sa pracovalo v rámci druhostupňovej evidencie – katalogizácie zbierkových 

predmetov, kde pribudlo 2237 nových záznamov a aktualizovalo sa 5743, čo spolu dáva číslo 

7980 spracovaných záznamov. 

Bohatý bol prírastok aj v digitálnej obrazovej dokumentácii zbierkových predmetov, kde 

okrem vyššie spomenutého prírastu v rámci národného projektu pribudlo ďalších 4807 

obrázkov a 3254 skenov. 

V januári 2015 bola odovzdaná záverečná správa z revízie zbierkového fondu za roky  

2011-2014, v ktorej sú odporúčania na odstránenie nedostatkov v evidencii, stave a uložení 

zbierkových predmetov.  
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Veľký kus práce sa urobil v rámci úprav depozitárov a uložení zbierok najmä v budove na 

Ivánskej ceste.  Nové regále, zariadenie pre uloženie zbierky textilu, ochranné fólie na okná  

a ďalšie, výrazne zlepšili stav ochrany príslušných zbierok. Pokým v budove na Ivánskej ceste 

sa podmienky pre uloženie zbierok postupne zlepšujú, neustále pretrvávajú problémy v halách 

v Dúbravčiciach, v bývalom kine Odboj a budove bývalého Múzea umeleckých remesiel. 

Každoročne upozorňujeme zriaďovateľa na veľmi nevhodné, ba až nevyhovujúce podmienky 

v týchto objektoch, kde okrem zlej klímy (vysoká vlhkosť /80-100%/ a veľké kolísanie 

teploty v priebehu roka /-2 až +32st.C/), je aj priestorová kapacita už na hranici únosnosti. 

Spolu s Galériou mesta Bratislavy už niekoľko rokov upozorňujeme zriaďovateľa na nutnosť 

riešenia problému s uložením zbierok v plechových halách. Napriek prerokovávaniu tejto 

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

porade primátora nenastal v minulých rokoch žiadny pozitívny posun. Riaditelia múzea 

a galérie absolvovali spolu s príslušnými zamestnancami Magistrátu viacero obhliadok 

areálov a pozemkov ( napr. Pastierska ul., Parková ul., Technická ul., Bazová ul.), avšak bez 

výsledku. Až  nové vedenie mesta v roku 2015 posunulo tento problém ďalej a pre rok 2016 

vyčlenilo finančné prostriedky na preskúmanie statickej vhodnosti prázdnej a v súčasnosti 

dlhodobo nevyužívanej budovy bývalej školy na Plickovej ul. v Rači, ktorá by sa mohla 

upraviť pre potreby uloženia zbierok dvoch mestských inštitúcií.  

 

Koncom roka sa odovzdala Galérii mesta Bratislavy časť haly v Devínskej Novej Vsi, kde 

boli (taktiež v nevyhovujúcich podmienkach) dočasne uložené zbierky fondu etnografie 

a čiastočne farmácie. Uvedeným krokom sa ušetria pre MMB aj nemalé finančné prostriedky 

doteraz uhrádzané galérii ako podiel na prevádzke. 

 

Múzeum našťastie nemuselo do konca roka 2015 uvoľniť objekt bývalého kina Odboj, kde je 

uložených okolo 1200 najmä kovových zbierkových predmetov. Uznesením číslo 1427/2014, 

zo dňa 06.03.2014 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy bezodplatne 

previedlo uvedený objekt do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka s podmienkou, že 

táto sa zaviaže strpieť užívanie nehnuteľnosti múzeom  

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

k zabezpečeniu náhradných priestorov pre mestskú príspevkovú organizáciu Múzeum mesta 

Bratislavy v zodpovedajúcej výmere a finančné prostriedky na prípadnú potrebnú 

rekonštrukciu priestorov“. Vzhľadom k tomu, že zo strany vedenia mesta sa v uvedenej veci 

nič nedialo, po rokovaní so starostom mestskej časti Dúbravka tento vyhlásil, že v súčasnosti 

o objekt, ktorý je aj tak v zlom stave nemá záujem. 

 

Z pochopiteľných dôvodov bola minimalizovaná vedecko-výskumná činnosť, ktorá sa 

obmedzila na niekoľko záchranných archeologických výskumov v Rusovciach a štúdií. 

Spomenúť treba začiatok dlhodobej výskumnej úlohy „Dejiny Múzea mesta Bratislavy“ 

s plánovaným výstupom vo forme monografie. Autorský kolektív spracoval tézy a štruktúru 

monografie a začal s archívnym a knižným výskumom.  

 

Bohatšia bola edičná a publikačná činnosť, kde treba spomenúť okrem vydania tradičného 

Zborníka MMB XXVI,  aj publikáciu Hrad Devín 1913 – 2013, ktorý prezentuje príspevky 

z rovnomennej konferencie konanej na pôde múzea. Prezentáciu múzea obohatí aj séria 

menších publikácií o objektoch a expozíciách – Starej radnici, Apponyiho paláci, Michalskej 

veži, Devíne a Rusovciach, ktorá doteraz v ponuke našej inštitúcie chýbala. Dôležité je aj to, 

že brožúry vyšli taktiež v anglickej mutácii. Koncom roka sme v spolupráci s Galériou mesta 

Bratislavy vydali anglicko-nemeckú knihu o korunováciách v Bratislave, ako sprievodcu 

k pripravovanej rovnomennej výstave v nemeckom Aachene v roku 2016. 
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Múzeum zorganizovalo v spolupráci s Maďarským inštitútom a Pamiatkovým úradom SR 

medzinárodnú konferenciu k 200. výročiu narodenia významného bratislavského rodáka  

 F. F. Rómera (1815-1889). Jej cieľom bolo predstaviť človeka, ktorý svojim dielom na poli 

uhorskej archeológie, ochrany pamiatok, dejín umenia, numizmatiky a múzejníctva patril 

medzi tých vedcov – intelektuálov, ktorí svojou činnosťou obohacovali svoje rodisko 

i vedeckú obec doma a v zahraničí. 

 

V rámci výstavnej činnosti je potrebné spomenúť dve vlastné výstavy – „Devín v praveku“  

na hrade Devín, ktorá prezentovala osídlenie a život na tejto významnej lokalite v praveku 

a „Digitálne múzeum v Starej radnici“, ktorá zverejnila výsledky národného projektu 

Digitálne múzeum predstavením konkrétnej vzorky spracovaných zbierok. 

Návštevníci mali na pôde múzea možnosť vidieť aj práce domácich a svetových sklárov 

v rámci výstavy „Glassmovement – Výber zo sklárskych sympózií 1990 – 2015“, fotografie 

Ladislava Sitenského k 70. výročiu ukončenia 2. svet. vojny – PERUTE, tradičné víťazné 

fotografie zo súťaže SLOVAK PRESS PHOTO, či výber zo zbierky Slovenského 

olympijského a športového múzea pri príležitosti 30. výročia jeho založenia.  

 

Tradične bohatá bola prezentačná činnosť. Osvedčené podujatia ako Bratislava pre všetkých, 

Noc múzeí a galérií, Devín patrí deťom či Vianočné remeselné trhy robia pravidelne dobré 

meno múzeu. Pozitívnym sa ukázalo spojenie dvoch podujatí v Rusovciach do jedného – 

Danubia Limes Days 2015 posilnili už osvedčené Rímske hry.  

Záujemcovia o starovek mohli opätovne navštevovať cyklus Egyptologických prednášok, 

k výstavám boli sprievodné podujatia a Detský ateliér ponúkal vzdelávacie podujatia pre 

školy i verejnosť. 

Treba sa zvlášť zmieniť o pokračovaní a vyvrcholení dvojročného projektu „Maľované dejiny 

Bratislavy“ s podtitulom Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Séria stretnutí a rozprávaní 

známeho historika a popularizátora našich dejín s deťmi, ktoré následne v ateliéri či doma 

kreslili jeho rozprávanie, vyvrcholila výberom prác odbornou porotou a ich následným 

spracovaním a vydaním vo forme krásnej knihy. Slávnostné odovzdávanie cien a verejná 

prezentácia publikácie sa dôstojne uskutočnila na pôde plného Mestského divadla  

P. O. Hviezdoslava za účasti námestníčky primátora a všetkých v projekte zainteresovaných 

detí a osôb.   

Na hrade Devín mali návštevníci možnosť navštíviť „Historický tábor“ – interaktívne 

stanoviská zamerané na obdobie praveku, života Slovanov a stredoveku, alebo sa počas 

prvých nedieľ v mesiaci aktívne zapojiť do podujatia „Rytieri na Devíne“, kde zažili život, 

odievanie i bojovanie obdobia gotiky, renesancie a baroka. Spolupráca s Tovarišstvom starých 

bojových umení a remesiel sa opätovne osvedčila, tak ako aj pri podujatiach „Malé múzejné 

bádania – denné výlety za poznávaním minulosti“ na Devíne, alebo „Na návšteve 

u Apponyiho“ v Starej radnici. 

Úspešne pokračovala aj spolupráca s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením  

s projektom prírode blízkeho obhospodarovania areálu hradu, keď na časti  trávnatých plôch 

sa pásli ovce. Táto atrakcia pre verejnosť bola rozšírená oproti minulému roku o ľavú plochu 

pri komunikácii pred mostíkom cez priekopu, kde sa pásli kozy. 

Aj vďaka týmto aktivitám dosiahla návštevnosť hradu za rok 2015 skoro 130 tisíc osôb. 

 

Návštevnosť všetkých expozícií a výstav dosiahla v uplynulom roku číslo 201 852, čo je 

nárast oproti predchádzajúcemu roku o 16 363 osôb.  

 

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

a seminároch, vedením praxe študentov, konzultáciami, metodickými prednáškami, alebo 
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odbornými materiálmi a pod. Odborní zamestnanci múzea sú členmi mnohých komisií 

a redakčných rád.   

 

Z hľadiska prevádzky objektov je veľkým pozitívom posun v snahe o dokončenie 

rekonštrukcie horného hradu NKP Devín. Po získaní finančných prostriedkov z  Nórskeho 

finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru  

sa v priebehu roka poskytovala intenzívna súčinnosť investorovi prác – Generálnemu 

investorovi Bratislavy. Pripravovali sa podklady pre verejnú súťaž na výber dodávateľa prác, 

konzultoval sa projekt a výtvarno-architektonické riešenie expozície v jaskynných priestoroch 

a realizovali sa práce na osadení monitorovacieho zariadenia na pohyb skalného brala. 

V poslednom štvrťroku sa čistilo bralo od náletových drevín a kontroloval stav murív 

na ťažko prístupných miestach. Zároveň sa vykonala pasportizácia stavu všetkých murív 

v areáli, ktorá ukázala nutnosť zabezpečenia viacerých objektov, ktoré hrozia deštrukciou.  

Pre najbližšie roky bude potrebné venovať týmto objektom zvýšenú pozornosť a vyčleniť 

príslušné finančné prostriedky na ich opravu. 

 

Naopak negatívom je stav v rekonštrukcii areálu a objektov Múzea Antickej Gerulaty, keď 

neboli pridelené finančné prostriedky ani zo strany zriaďovateľa, ani z dotačného systému 

Ministerstva kultúry SR. Z vlastných prostriedkov sme opravili zatekajúcu strechu 

administratívnej budovy ako aj ďalšie menšie nedostatky. 

Žiadny pokrok nenastal ani v prípade Múzea Janka Jesenského, kde podieloví spoluvlastníci 

budovy napriek výzvam nepredložili žiadny konkrétny návrh na riešenie situácie a zo strany 

zriaďovateľa napriek dotazom taktiež neprišla žiadna nová informácia. Vzhľadom  

na technický stav bytu (okná, maľovanie, parkety, kúrenie, elektrika atď.) sme koncom roka 

boli nútený z technických príčin múzeum pre verejnosť zatvoriť.  

S výnimkou Apponyiho paláca, Starej radnice a budovy depozitára na Ivánskej ceste, teda 

objektov ktoré nedávno prešli generálnou rekonštrukciou, sú ostatné v zlom stave.  

Zatekanie, staré inžinierske siete, oprava – či už skôr výmena okien, nové sociálne zariadenia, 

vymaľovanie interiérov, oprava fasády  a pod., sa drobnou údržbou nedajú odstrániť. Bez 

zásadnej pomoci od zriaďovateľa – pridelenia finančných prostriedkov - nie je vo vlastných 

silách múzea všetky tieto problémy uspokojivo vyriešiť. 

Stav fasády Michalskej veže nesvedčí o starostlivosti majiteľa o vzácny objekt symbolizujúci 

mesto. Vlastnými zamestnancami a prostriedkami sme opätovne opravovali elektrické 

rozvody, kúrenie, strešné okno, sociálne zariadenia, vežové hodiny. 

V budove na Beblavého ul. (bývalé Múzeum umeleckých remesiel) je v havarijnom stave 

strešná krytina ktorá ohrozuje okoloidúcich chodcov a hrozí zatečenie budovy so zbierkami, 

v horných podlažiach je odstavené kúrenie, v havarijnom stave sú rozvody elektriny, 

generálnu opravu potrebujú okná. 

Domček J. N. Hummela potrebuje opravu strechy, fasády a okien, výmenu rozvodov a kotla 

na kúrenie, riešenie dlažby na nádvorí. 

Dom U dobrého pastiera potrebuje opraviť fasádu a okná a čiastočne vymeniť strešnú krytinu.  

Opravovali sa dvere a strecha na halách v Dúbravčiciach aby sa odstránilo zatekanie 

ohrozujúce zbierky. 

Odstránili sa škody, ktoré vznikli zatopením suterénu Starej radnice neodtekajúcou dažďovou 

vodou z kanalizácie na Primaciálnom námestí. Bolo nutné vymeniť soklové lišty, drevené 

parkety, dvere, opraviť soc. zariadenia,  ovládanie prvkov osvetlenia a projekcie. Našťastie 

finančné náklady uhradila poisťovňa. 
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Veľmi pozitívne možno hodnotiť uplynulý rok z hľadiska finančných príjmov. Za prenájom 

zbierkových predmetov na účel digitalizácie múzeum dostalo 179 820,-€. Je to čiastka, aká sa 

v príjmovej časti rozpočtu najbližšie roky určite neobjaví. Výrazným spôsobom sa tak  

mohlo skvalitniť materiálno technické vybavenie múzea a pomôcť tým starostlivosti 

o zbierky, ako jednej z hlavných úloh múzea. Zakúpili sa detektory pre archeológov, 

technické zariadenia a prístroje pre reštaurátorské pracovisko, regále do archívu a knižnice, 

zabezpečilo sa úložné zariadenie pre depozitár textilu, prekryli sa okná na budove depozitára 

na Ivánskej ceste ochrannou fóliou, zakúpili sa fotoaparáty, obnovila sa výpočtová technika, 

doplnili vitríny do výstavných priestorov, vydali informačné materiály k piatim expozíciám 

ako aj ďalšie tlačoviny a vďaka týmto  financiám mohli dostať zamestnanci aj slušné 

koncoročné odmeny, ktoré si za odvedenú prácu práve pri digitalizácii naozaj zaslúžili. 

Opätovne však poukazujeme na skutočnosť, že príspevok od zriaďovateľa (754 002,-)    

nepostačuje organizácii na pokrytie výdavkov na ľudské zdroje ( 768 742,-). 

Pritom priemerná mzda pri prepočítanom stave zamestnancov na úväzky (76) je 655,-€,  

pri prepočte na osoby (96) je 521,-€. 

Hlavnú činnosť tak môžeme financovať až keď získame vlastné zdroje na prevádzku.  

V situácii, keď nevieme nakoľko sa v priebehu roka podarí naplniť príjmovú zložku rozpočtu, 

je naozaj veľmi ťažké plánovať výdavky na hlavnú činnosť múzea, najmä keď veľká väčšina 

finančných prostriedkov sa minie na bežnú prevádzku a odstraňovanie havárií.  

V MMB v minulom roku pracovalo 96 zamestnancov, z toho 35 zamestnancov v oblasti 

odbornej činnosti, ekonomiky, prevádzky a 61 prevažne dôchodcov vo funkciách lektor,  

dozorca zbierok,  pokladník, upratovačka, informátor  denný a nočný. 

 

V roku 2015 múzeum hospodárilo s finančnými prostriedkami: 

- od zriaďovateľa..........................754 002,-€ 

- s vlastnými zdrojmi....................649 338,-€  z toho za digitalizáciu.....179 820,-€ 

- s dotáciami a darmi.......................40 873,-€ 

SPOLU.......................................1 444 213,-€ 

 

Múzeum mesta Bratislavy a jeho pracovníci prežili opäť jeden ťažký a náročný rok. Preto je 

potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili nielen do rozsiahleho 

a najmä na logistiku zložitého projektu digitalizácie zbierkových predmetov, ale plnili aj 

ostatné hlavné úlohy inštitúcie. Často nad rámec svojich povinností a mimo pracovného času 

so cťou zvládli všetky výzvy ktoré pred nimi stáli. 

 

II. HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 

AKVIZÍCIE 

Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016 získalo do zbierok 219 kusov zbierkových predmetov, 

z toho 160 kusov bolo získaných kúpou, 37 darom a 22 zberom.  

Komisia pre tvorbu zbierok zasadala 24.11.2015. Na nákup zbierkových predmetov bolo 

z rozpočtu múzea vyčlenených 5928 €, na jeden predmet múzeum získalo financie 

z dotačného systému MK SR  v sume  2571,40 €. V roku 2015 sa na nákup zbierok vynaložila 

suma 8 499,40 €. 

Predmety získané kúpou: 

Fond umeleckých remesiel: Predmety týkajúce sa významných bratislavských rodín:  Portréty 

členov obchodníckej rodiny Wimmerovcov: prastarého otca Adolfa Wimmera a Adolfovej 

manželky,  portrét Jozefa Leopolda Filipa Wimmera (1754 Weidling – 1814 Prešporok), 

pastel na papieri, 2. pol. 18. stor., portrét Márie Hardtmuthovej (1859 – 1918), manželky 
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obchodníka Adolfa Wimmera,  kresba ceruzou na papieri, po 1878, zlatý prívesok, 1878 – 

svadobný šperk M. Hardtmuthovej – Wimmerovej.  

Akvizícia stolíka  s plexisklovou hornou platňou zdobenou symbolom znamenia Raka, dielo 

sochára Arthura Fleischmanna zo 60. rokov 20. storočia sa realizovala vďaka dotácii 

z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

Fond novších dejín: predmety dokumentujúce propagandu a každodennosť vojenského života 

z prvej svetovej vojny a dokumenty k legionárskym aktivitám, porcelánové taniere 

z reštaurácie na hlavnej stanici, odevy, textilné doplnky a zariadenie kuchyne z 20. storočia, 

najmä z jeho druhej polovice.  

Fond numizmatiky: sada obehových mincí v jednotnom balení, rok 2014 a 2015, 10- eurová 

strieborná minca vydaná  k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a žetón  k zimným Olympijsklým 

hrám  v Soči.   

Predmety získané darom  
Fond umeleckých remesiel: šálka s podšálkou z porcelánu, Čechy – Dolní Chodov, 1845 – 

1872; pochádza z majetku bývalého riaditeľa Vedeckých ústavov mesta Bratislavy 

a neskoršieho pracovníka Mestského múzea Dr. Ovídia Fausta (1896 – 1972), portrét Ing. 

Igora Ruppeldta, technického riaditeľa mesta Bratislavy, portrét jeho manželky Eleny 

Figušovej – Ruppeldtovej, olejomaľba na plátne, autorka Z. Medveďová 1930, portrét 

hudobného skladateľa Viliama Figuša Bystrého, olejomaľba na plátne, autor: J. Flaché, 1934 

(?), drobnosti z majetku prešporskej obchodníckej rodiny Wimmerovcov 

Fond najnovších dejín: gramofónová platňa s nahrávkami z revolúcie 1989   

Fond numizmatiky: kolkové známky  rokov  1961-1991, 2009-2014, žetóny do nákupných 

vozíkov obchodných reťazcov. 

Predmety získané zberom 

Do zbierkového fondu boli zavedené formou zberu aj predmety získané do múzea pred rokom 

1961, ktoré doteraz  nemali adekvátnu evidenciu, respektíve sa jedná o predmety súvisiace 

z prezentáciou MMB svojou povahou už patriace do zbierkového fondu.     

Fond umeleckých remesiel:  kniežací erb galantského grófa a ríšskeho kniežaťa, uhorského 

palatína Pavla Esterházyho (1635 – 1713) 

Fond novších dejín: duplum pamätnej knihy od Bohumila Melenovského pre MMB z r. 1936. 

Kniha návštevníkov (Fremdenbuch) prešporského mestského múzea z obdobia 1874 – 1912, 

vysvedčenie o ukončení štúdií na Uhorskej kráľovskej štátnej vyššej priemyselnej škole 

v Budapešti pre Oszkára Kornfelda z 20. júna 1917, obálka s hlavičkou kníhkupectva, 

predajne hudobnín a antikvariátu Huga Stampfela, fotografia predstavenstva grémia 

kovospracujúcich živností z 30. decembra 1938, súbor 12-tich fotografií príslušníkov rodín 

Klatt a Dach z Bratislavy, vkladná knižka Mestskej sporiteľne Bratislava, tri vkladné knižky 

Roľníckej vzájomnej pokladnice v Krupine, vkladná knižka (Sparkassabüchel) Mestskej 

sporiteľne Bratislava (Städtische Sparkassa) a vkladná knižka Slovenskej banky v Bratislave. 
Prírastky v roku 2015 

     Prírastky                                                      Spôsob nadobudnutia 

             Odbor     

   Vlastný 

zber            Kúpa  Dar 

  Výmena 

-  prevod 

  

prír. 

č. kusov 

prír. 

č. kusov 

prír. 

č. kusov 

prír. 

č. kusov prír. č. kusov 

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Zbrane – Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umelecké remeslá I. 24 24 0 0 4 4 20 20 0 0 

Umelecké remeslá II. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Numizmatika 10 10 0 0 4 4 6 6 0 0 

Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novšie dejiny 142 181 12 21 121 149 9 11 0 0 
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Najnovšie dejiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veda a technika 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 

Národopis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Literatúra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Spolu 180 219 13 22 132 160 35 37 0 0 

 

1. EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU 

2/1 Prvostupňová evidencia  

vedenie prvstupňovej evidencie: Štofová 

Do prvstupňovej evidencie sú okrem znierkových úredmetov nadobudnutých v danom roku 

priebežne zapisované na základe výsledkov revízie aj zbierkové predmety zo starých zbierok 

(získaných pred rokom 1961), ktoré doteraz neprešli prvostupňovou evidenciou.    

Stav databázy zbierkových predmetov k 20.1.2016 

Fond Prvostupňová evidencia 

  20.01.2015 20.01.2016 

A – archeológia 8237 8237 

E – etnografia 6484 6484 

F – feudalizmus, staršie dejiny 3407 3408 

FA – farmácia 9201 9201 

Fo – fotografie 9350 9387 

J – pozostalosť J.Jesenského 456 456 

JK - korešpond.J.Jesenského 2526 2526 

JR – rukopisy J. Jesenského 393 393 

K – kapitalizmus,novšie dejiny  19209 19636 

LF – literárny fond 4744 4744 

N – numizmatika 22652 22661 

P – pohľadnice 7666 7666 

S – socializmus 5016 5021 

T – technika 440 451 

U – umelecké remeslá, lapidárium 15297 15285 

VE - všeobecná etnografia 117 117 

Z – zbrane 2071 2071 

PN - predmety nezaradené do 

konkrétneho fondu 

141 55 

D – rôzne 344 344 

OF - pozostalosť Ovídia Fausta 2348 3573 

Spolu 120099 121716 

 

2/2 Druhostupňová evidencia - katalogizácia   

Nové záznamy za rok 2015 

Fond E:    Valentová  875   

Fond FA:  Antolíková 566 

Fond J :     Jamrichová 50  

Fond K1:   Janovíčková 33, Kurincová 79 

fond K2:    Janovíčková 160 
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Fond K3:   Janovíčková  150 

Fond LF:   Jamrichová 2 

fond U:      Francová 28,  Janovíčková 72 

Fond T:      Kurincová 8 

Fond S :     Kurincová 5  

Fond Z:      Rada 209 

Aktualizované záznamy 

Fond F1:    Francová 743 

Fond K4:    Francová 291 

Fond N:      Fiala 611 

Fond U :     Francová 4098 

 

2/4 Fotodokumentácia 

a/ fotodokumentačná administratíva  

vedenie fotodokumentačnej administratívy: Bukovčáková, 
 Posledné 

číslo obr. 

dokum.  

Zápis 

nových 

(záznamov) 

Zápis 

nových 

(kusov) 

Zápis 

starých 

(záznamov) 

Zápis 

starých 

(kusov) 

Celkový 

počet 

(záznamov) 

Celkový 

počet 

(kusov) 

Ng Ng-41395 29 59 4 24 41935 63230 

Dia-far.  0 0 0 0   2307   3570 

Dia-ČB  0 0 0 0     300     348 

Cudz. poz.  1 1 0 0  2232   2738 

 

b/ digitálna obrazová dokumentácia zbierkových predmetov 

      
v rámci 

projektu  

Fond za rok 2015 

 celkový 

stav 

Digitálne 

múzeum 

AD-  0 9902 20 

AR- 0 0 32 

D- 44 183 250 

E- 0 6177 891 

F- 4 4301 1030 

Fo- 0 6852 19 

FA- 0 8138 1702 

J- 22 312 116 

JR- 0 45   

K- 140 9110 2901 

L- 0 315 37 

LF- 0 1736 11 

N- 64 2112 1150 

OF- 2513 3505   

P- 0 7666   

R-     90 

S- 326 1264 117 

T- 1 307 21 

U-, UR- 1693 11104 4399 

VE- 0 124 74 

Z- 0 1900 809 

Spolu 4807 75053 13675 
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c/ fotopráce / zbierkové predmety, podujatia/  

fotodokumentácia zbierkových predmetov, podujatí MMB a aktivít poriadaných v priestoroch 

MMB / Mišurová/ 

dokumentačné snímky zbierkových predmetov/ Fiala, Dinušová, Štofová/  

d/ scanovanie zbierkových predmetov 

Bukovčáková 

fond OF  2513 zb. predmetov  

fond U      302 zb. predmetov  

fondy F, N, K, U     35 zb. predmetov  

Fiala 

fond N                        204 zb. pedmetov 

Schmidt 

fond K, S                    150 zb. predmetov 

2/5 Externé bádanie vo fotodokumentácii 

počet bádateľov - 14,  

počet zbierkových predmetov – 13,  

počet zbierkových predmetov v dig. forme 74,  

počet inej fotodokumentácie – 83 dig obr z fotoarchívu 

2/6 Poskytnutie fotodokumentácie verejnosti  

Za rok 2015 sa uzatvorilo 30 licenčných zmlúv na reprodukčné práva vzťahujúce sa 

k zbierkovým predmetom 

2/7 Výpožičky zbierkových predmetov   

Celkove zaevidovaných: 23 zmlúv o výpožičke, vzťahujúcich sa ku 359 ks zbierkových 

predmetov zapožičaných iným subjektom. Od iných subjektov bolo zapožičaných  24 

predmetov na expozičné a výstavné účely, uzatvorené boli 2 zmluvy. 

2/8 Evidencia pomocného a študijného materiálu 

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

/Štofová/ 

2/9 Administratíva spojená s dokumentáciou zbierkového fondu 

- vypracovávanie podkladov pre nadobúdanie zbierok, zmlúv na výpožičky zbierkových 

predmetov, protokolov o o odbornej ochrane zbierkových predmetov /odborní 

pracovníci/ 

- evidencia dokumentov týkajúcich sa zbierkových predmetov /Štofová/ 

10/9 Revízia zbierkového fondu 

V januári 2015 bola vypracovaná záverečná správe z revízie zbierkového fondu uskutočnenej 

v rokoch  2011-2014, v ktorej sú definované odporučenia revíznej komisie na odstránenie 

zistených nedostatkov týkajúcich sa evidencie, stavu a uloženia zbierkových predmetov. 

V rámci projektu Digitálne múzeum prebehli čiastokové revízie snímaných zbierkových 

predmetov.    

   

2. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU 

V roku 2015 sa ochrany zbierkových predmetov realizovala na viacerých úrovniach. Fyzická 

ochrana vlastnými prostriedkami predstavovala čistenie a konzervoivanie zbierkových 

predmetov v rámci prípravy predmetov na digitalizácou, reštaurovanie zbierkových 

predmetov sa uskutočnilo dodávateľsky. Dôležitou súčasťou ochrany zbierok bolo 

pokračovanie v dobudovávaní úložných systémov v jednotlivých depozitároch a inštalácia 

ochranných fólií na okná v budove depozitárov na Ivánskej ceste.      
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3/1 Ochrana zbierkových predmetov vlastnými prostriedkami 

Reštaurovanie  

Dinušová:       15  predmetov 

Rubický           8  predmetov 

Konzervovanie 

Dinušová:     293 predmetov 

Nožička:      227  predmetov 

Rubický:     183  predmetov 

Tomsó:        335  predmetov 

Weber:        296  predmetov 

Čistenie 

Dinušová:    434  predmetov 

Rubický:     188  predmetov 

Štofová:      300  predmetov 

Spolu: 

Reštaurovanie:        23 predmetov 

Konzervovanie:   1334 predmetov 

Čistenie:                922 predmetov 

 

3/2 Ochrana zbierkového fondu zabezpečovaná dodávateľsky 

Reštaurovanie:  

Mgr. Art Nora Hebertová a Zlatica Schreierová 

Vojenská zástava Františka II. Rákocziho z roku 1706 – F-1500 

akad. mal. Mária Horňáková 

Strelecké terče, maľba na dreve 

F-514, F-530, F-532, F-539, F-540, F-549, F-568, F-571   

F-2735 znak cechu mydlárov, obojstranná maľba na plechu 

Elena Rákoczyová 

U-7348 Misa hlboká, porcelán  

U-7498 Misa dvojitá na ovocie, porcelán   

Jakub Kachút 

Chrlič  z kostola Klarisiek L-15 

Mgr. Art. Sylvia Birkušová 

Svadobné šaty K2-3647 

Spolu:                14 predmetov 

 

Vyhotovenie faksimile: 

Mgr. Krajčovičová 

Rukopisné fragmenty:  

Fólio 1. Bratislavského antifonára IIb z roku 1487  a fólio 2  

Bratislavského misál VI z roku 1403, Fólio 7 

Iné práce: 

Komplexné čalúnenie: pohovka U-4870/001, podnožka U-7696 

Stanislav Juráš 

Ošetrenie gotických tabuľových malieb U-10439/1,2 

akad. mal. Mária Horňáková 
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3/3  Uloženie zbierkového fondu 

a/ práce na úpravách depozitárov a uložení zbierkových predmetov 

Depozitáre v budove na Ivánskej ceste: 

inštalácia ochranných fólií na okná 

Depozitár farmácie: 

doplnenie políc a ukladanie predmetov/Štofová, odd. prevádzky/ 

Depozitár zbraní: 

pokračovanie v systematickom ukladaní zbraní, vystielanie zásuviek ochrannou textíliou 

/Štofová, Schmidt/ 

Depozitár  archelógie  

postavenie regálov v depozitári Ivanská cesta, miestnosť č. 108 

očíslovanie skríň s drobnými predmetmi 

zakladanie predmetov a zapisovanie do databázy /Harmadyová, Koňakovská/ 

Depozitár textilu  

príprava priestoru pre inštaláciu zariadenia /odd. prevádzky/ 

inštalácii úložného systému / firma Kovalsystém/ 

Depozitár textilu fondu etnografie  

čistenie a sy stematické  ukladanie textílií / Dinušová/  

Depozitáre na Dúbravčickej ulici: 

úprava a čistenie priestoru v hale  č. 2 a uloženie zbierkových predmetov presťahovaných 

z Devínskej Novej Vsi /Janovíčková, Schmidt, odd. prevádzky/ 

úprava a čistenie priestoru v hale 1, inštalácia nových regálov /Janovíčková, Schmidt, odd. 

prevádzky/ 

Depozitár na Žatevnej ul. 

upratovanie a odstránenie starého úložného zariadenia,  identifikácia nezaevidovaných 

predmetov, prevoz dokumentačného materiálu  do Starej radnice do archívu / Gaučík, Fiala, 

odd. prevádzky/ 

Trezor, Stará radnica 

dezinfekcia trezorov na uloženie zbierkových predmetzov /Rubický/ 

Depozitár v Devínskej Novej Vsi 

ukončenie sťahovania zbierkových predmetov a úprava objektu pre odovzdanie GMB  

/ Schmidt, Janovíčková, odd. prevádzky/  

Depozitár Beblavého ul. 

systematické ukladanie zbierkových predmetov z Devínskej Novej Vsi /Schmidt/ 

Múzeum Janka Jesenského 

presťahovanie časti zbierkového fondu do depozitárov s vyhovujúcimi klimatickými 

podmienkami /Jamrichová/  

Zbierkový fond OF 

uloženie 2513 zb. predmetov OF- vkladanie do priesvitných a papierových obálok 

a papierových škatúľ v skrini fotodokumentácie – označenie škatúľ číslami a názvami 

/Bukovčáková/ 

Práce súvisiace s digitalizáciou 

ukladanie ošetrených a zdigitalizovaných zbierkových predmetov do jednoltivých depozitárov 

/ Fiala, Francová, Dinušová, Gaučík, Jamrichová, Janovíčková, Kurincová, Schmidt, Štofová/  

b/ klimatické podmienky v depozitároch a v expozíciách 

V depozitároch v budove na Ivánskej ceste sú zodpovedajúce klimatické podmienky 45-60% 

vlhkosť, 18 -25  stupňov teploty. 

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

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

klimatické podmienky sú aj  v depozitároch Dúbravka-kino a najmä Dúbravčice –haly, kde 
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navyše  v zimných mesiacoch teplota klesá pod 5 stupňov. Nevyhovujúce klimatické 

podmienky sú aj v suteréne Starej radnice v priestoroch plánovanej expozície, kde sa doteraz 

nepodarilo doriešiť technické nedostatky vyplývajúce z úprav týchto priestorov pri 

rekonštrukcii objektu.        

 

c/ nedostatky v uložení zbierkových predmetov a vybavení depozitárov 

Aj napriek už vykonaným úpravám nedostatky v uložení zbierkových predmetov pretrvávajú 

v halách v Dúbravčiciach, kde je potrebné doriešenie systematického uloženia zbierkových 

predmetov. Ďalej je potrebné skompletizovanie zariadenia uloženia textilu v novozriadenom 

depozitári pre zbierky textilu a doriešenie uloženia predmetov kombinovaného materiálu 

a zbierky etnografie v budove na Ivánskej ceste, doriešenie úložného systému v trezore v SR.  

Dlhodobým problémom je zatekanie stropu v depozitári keramiky a skla a v expozícii  

Apponyiho paláca.  

Samostatnou kapitolou sú priestory Múzea Janka Jesenského, kde sa nachádza expozícia 

i depozitár literárneho fondu. Stav priestoru je dlhodobo nevyhovujúci a vyžaduje komplexnú 

rekonštrukciu, z toho dôvodu je Múzeum neprístupné verejnosti. Pre technické riešenie 

problému je potrebné predovšetkým doriešenie vlastníckych vzťahov z hľadiska Magistrátu 

hl. mesta Bratislavy. 

 

3. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

Rozsah tejto činnosti bol podmienený aktívnou účasťou odborných pracovníkov na projekte 

Digitálne múzeum. Vedeckovýskumná činnosť v roku 2015 prebiehala v troch základných 

rovinách: záchranné archeologické výskumy na lokalite Bratislava Rusovce, riešenie menších 

úloh ukončených výstupom v tlači, systematickú vedeckovýskumnú činnosť prezentuje 

začatie prác na príprave publikácie k dejinám múzea.  

4/1 Záchranné archeologické výskumy v lokalite Bratislava- Rusovce 

riešiteľ:  J. Schmidtová 

Názov úlohy:  Rodinný dom,  Tehelný hon, parc. č. 1224/118, 119, 120, 245  

Doba riešenia: 6.-11.3 2015 

Výstup: Výskumná dokumentácia 

Stručné vyhodnotenie: 

 Výskumy MMB preskúmali sídliskové objekty z obdobia neskorej doby bronzovej a doby 

rímskej. Dobu rímsku zastupuje unikátny nález rímskej strešnej krytiny s kolkom jazdeckej 

jednotky Canannefatov – zatiaľ prvý a jediný doklad kolku tejto jednotky na tehle. Pri stavbe 

inžinierskych sietí a pri stavbe rodinného domu na parcele 1224/148 sme preskúmali priekopu 

dočasného tábora z doby rímskej.  

Názov úlohy:  Maďarská 44, parc. 29/1,29/2,30/1 

Doba riešenia: 16.6. až 22.62015 práca v teréne, 5 dní vypracovanie výskumnej 

dokumentácie 

Výstup: Výskumná dokumentácia 

Stručné vyhodnotenie: Poloha sa nachádza v tesnej blízkosti kastela Gerulata, pri južnom 

fronte tábora, dnes na rohu Maďarskej ulice, naproti kaštieľu. Ryhy pre rozľahlý rodinný dom 

s ateliérom narušili len vrchné novoveké vrstvy. Získali sme aj starší materiál z doby rímskej, 

ale len zo sekundárnej polohy a takisto materiál z obdobia neskorého stredoveku 16.-17. 

storočia, takisto zo zberov. 

Názov úlohy:  Dom s hypocaustom, Irkutská, parc. 186  

Doba riešenia: 15.9.2015 – 8.10.2015 práca v teréne, 30 dní vypracovanie výskumnej 

dokumentácie 
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Výstup: Výskumná dokumentácia; prednáška na konferencii 20.11.2015; „Stretnutie česko-

slovenskej skupiny pre rímsko-provinciálnu a klasickú archeológiu“; Filozofická fakulta TU 

v Trnave. Prednášajúci: Jaroslava Schmidtová 

Stručné vyhodnotenuie: 

NKP Dom s hypocaustom, ktorá je v ÚZPF SR vedená pod č. 11422/1 sa nachádza 

v Pamiatkovej zóne Bratislava – Rusovce.  

Cieľom výskumu bolo overenie rozsahu zachovaných murovaných konštrukcií, vyhodnotenie 

odkrytej architektúry z hľadiska zistenej dispozície, datovanie a odborné vyhodnotenie 

skúmanej polohy. Na malom priestore sme zachytili 6 objektov a popísali 21 vrstiev. 

Definovali sme tri rímske úrovne, rímske objekty, stredoveký objekt a novoveký objekt. 

V sektore 2a sme preskúmali  dva múry, ktoré tvoria roh pamiatky. Bezpochyby ide 

o integrálnu súčasť stavby s hypokaustom a to časť kúreniska – praefurnia č. 1. Zachytená 

bola stratigrafia, ktorá bola dobre datovaná hlavne nálezmi terry sigillaty rheinzabernských 

dielní z obdobia Severovcov. Okrem spomenutej terry sigillaty sme získali množstvo 

signifikantného keramického materiálu, 4 bronzové mince, fragmenty kahancov, sklo, 

kovanie konského postroja,  maľované interiérové omietky, architektonický článok – rímsu. 

Najvýznamnejším objavom je ďalšia časť míľnika, ktorý označuje vzdialenosť  Carnuntum – 

Gerulata. Dôležitý je hlavne materiál z doby rímskej a to z 3. storočia, ktorý doteraz 

v nálezech Gerulaty absentoval. 

4/2 Úlohy ukončené výstupom v tlači  

Riešiteľ: Š. Gaučík 

Archívny výskum pozostalosti F. Rómera 

Výstup:  prednáška, štúdia 

Život a dielo Tivadara Ortvaya  

Výstup: štúdia 

Zmeny tradičných úverových vzťahov v Prešporku v prvej polovici 19. storočí  

Výstup: štúdia 

4/3 Systematická vedeckovýskumná činnosť 

Názov úlohy: Dejiny Múzea mesta Bratislavy 1868 – 1918 

Doba riešenia: 2015-2017 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Š. Gaučík, PhD. 

Čiastkový riešitelia: Z. Francová, K. Harmadyová, B. Husová, M. Janovíčková, J. Schmidtová    

Výstup: Monografia o dejinách MMB 

Práce za rok 2015: archívny a knižný výskum, spracovanie téz a štruktúry monografie 

 

4. EDIČNÁ ČINNOSŤ 

Kurincová Elena ( zost.) 

Zborník MMB, Bratislava, XXVI, 2014. Múzeum mesta Bratislavy, 216 str., 126 obr., náklad 

350 ks, ISBN 978-80-89636-03-7 

Harmadyová, K. (zost.) 

Hrad Devín 1913 – 2013. Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava 2015., 191 str. náklad 300 ks,   

ISBN 978-80-89636-0404 

Harmadyová, K.:  

Hrad Devín. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 31, obr. f 16, náklad 1000, ISBN 978-80-

89636-13-6 

Devín Castle. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 31, obr. f 16, náklad 2000, ISBN 978-80-

89636-12-9 

Holčík, Š.-Luková , J.- Francová Z.:  

Coronation Festivities Bratislava / Preßburg 1563–1830, Krönungsfeierlichkeiten Bratislava 

/ Preßburg  1563 – 1830. Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy 
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96 str., 67 obr. , 1 000 ks, ISBN 978-80-89340-74-3 

Holčík, Š.:  

Stará radnica. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 43 str., obr. čb 1, f 25, náklad 1000 ks, ISBN 

978-80-89636-08-2 

Old Town Hall. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 43 str., obr. čb 1, f 25, náklad 2000 ks, ISBN 

978-80-89636-18-1  

Apponyiho palác. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 31 str., obr. čb 3, f 10, náklad 1000 ks, 

ISBN 978-80-89636-15-0 

Apponyiho House. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 31 str., obr. čb 3, f 10, náklad 2000 ks, 

ISBN 978-80-89636-14-3 

Michalská veža. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 30 str., obr.čb 2, f 14, náklad 1000 ks , 

ISBN 978-80-89636-17-4 

Michaels Tower. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 30 str., obr. čb 2, f 14, náklad 1000 ks, 

ISBN 978-80-89636-16-7  

Husová, B.:  

Lárom – fárom po múzeách MMB. Manuál pre deti a rodičov. Múzeum mesta Bratislavy 

2015,  str. 39, obr. čb 21, f  28, náklad 1000 ks, ISBN 978-80-89636-09-9 

Wandering here and there through BCM’s museums. A guide for children and parents. 

Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 39, obr. čb 21, f  28, náklad 200 ks, ISBN 978-80-9636-

10-5  

Lárom – fárom s pánom Marquratom – malá kniha. Programová skladačka,  

Múzeum mesta Bratislavy, 2015, strán 6, celofarebná, 800 ks  

Husová, B.; Dvořák, P.:  

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Múzeum mesta 

Bratislavy 2015, strán 216, obrázky f ilustrácie detí 197, 1200 ks, ISBN 97880896360551   

Schmidtová, J.:  

Rusovce Gerulata. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 35, obr. čb 0, f 13, náklad 1000, ISBN 

978-80-89636-11-2  

Rusovce Gerulata. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 35, obr. čb 0, f 13, náklad 2000 ISBN 

978-80-89636-07-5 

  

6. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

6/1 Samostatné publikácie: 

Harmadyová, K.:  

Hrad Devín. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 31, obr. f 16, náklad 1000, ISBN 978-80-

89636-13-6 

Devín Castle. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 31, obr. f 16, náklad 2000, ISBN 978-80-

89636-12-9 

Holčík, Š.-Luková , J.- Francová Z.:  

Coronation Festivities Bratislava / Preßburg 1563–1830, Krönungsfeierlichkeiten Bratislava 

/ Preßburg  1563 – 1830. Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy 

96 str., 67 obr. , 1 000 ks,ISBN 978-80-89340-74-3 

Holčík, Š.:  

Stará radnica. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 43 str., obr. čb 1, f 25, náklad 1000 ks, ISBN 

978-80-89636-08-2 

Old Town Hall. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 43 str., obr. čb 1, f 25, náklad 2000 ks, ISBN 

978-80-89636-18-1  

Apponyiho palác. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 31 str., obr. čb 3, f 10, náklad 1000 ks, 

ISBN 978-80-89636-15-0 
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Apponyiho House. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 31 str., obr. čb 3, f 10, náklad 2000 ks, 

ISBN 978-80-89636-14-3 

Michalská veža. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 30 str., obr.čb 2, f 14, náklad 1000 ks , 

ISBN 978-80-89636-17-4 

Michaels Tower. Múzeum mesta Bratislavy 2015, 30 str., obr. čb 2, f 14, náklad 1000 ks, 

ISBN 978-80-89636-16-7  

Husová, B.:  

Lárom – fárom po múzeách MMB. Manuál pre deti a rodičov. Múzeum mesta Bratislavy 

2015,  str. 39, obr. čb 21, f  28, náklad 1000 ks, ISBN 978-80-89636-09-9 

Wandering here and there through BCM’s museums. A guide for children and parents. 

Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 39, obr. čb 21, f  28, náklad 200 ks, ISBN 978-80-9636-

10-5  

Lárom – fárom s pánom Marquratom – malá kniha. Programová skladačka,  

Múzeum mesta Bratislavy, 2015, strán 6, celofarebná, 800 ks  

Husová, B.; Dvořák, P.:  

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Múzeum mesta 

Bratislavy 2015, strán 216, obrázky f ilustrácie detí 197, 1200 ks, ISBN 97880896360551   

Schmidtová, J.:  

Rusovce Gerulata. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 35, obr. čb 0, f 13, náklad 1000, ISBN 

978-80-89636-11-2  

Rusovce Gerulata. Múzeum mesta Bratislavy 2015, str. 35, obr. čb 0, f 13, náklad 2000 ISBN 

978-80-89636-07-5  

6/2 Štúdie 

Francová, Z.: 

Porcelán a sklo obdobia biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy.  

In: Beňová, Katarína (ed.): Domáce a európske súvislosti biedermeiera. Zborník 

z medzinárodnej konferencie, Bratislava: vydavateľstvo Stimul pre Katedru dejín výtvarného 

umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2015, s.153-160.  

Cechové pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy 

In: Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (ed.): Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, 

manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava, Slovenský národný archív 2014,  

s. 194-212 (rukopis odovzdaný v roku 2014, vyšlo v roku 2015) 

F. F. Rómer a Múzeum mesta Bratislavy 

In: Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava  roč. 27, 2015, s. 119 - 138 

Gaučík, Š.: 

Ideológia, moc, racionalita. Urbanizácia Galanty v období socializmu.  

In: Vajda, Barnabás – Gaučík, Štefan (ed.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák 

szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Selye Janos Egyetem 

Tanárképző Kara, Komárom, 2015. [Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. 

Formy urbanizácie na juhu Slovenska.  

Edícia: Monographiae Comaromienses 17., Komárno, 2015, 240 strán, ISBN 978-80-8122-

158-3], s. 85 – 115. 

Výzva  a povinnosť.  

In: Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava, 2015, roč. 27, s. 7 – 10 

Zabudnutá archívna pozostalosť Flórisa Rómera v Bratislave.  

In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2015, roč. 27, s. 138 – 156 

Rómer Flóris és Pozsony. [Flóris Rómer a Prešporok]. In: Honismeret, 2015, roč. 43, č. 6, s. 

14 – 20 



17 

 

A szövetkezeti autonómia jegyében. A Hangya érdekérvényesítési stratégiái Csehszlovákiában 

(1919 – 1923). [V znamení družstevnej autonómie. Záujmové stratégie družstevnej centrály 

Hangya v Československu 1919 – 1923]  

 In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015, roč. 17, č. 1, s. 3 – 25 

Az Öreg Takarék. Az Ipolysági Takarékpénztár rövid története (1868 – 1945). [Stará 

sporiteľňa. Krátke dejiny Šahanskej sporiteľne 1868 – 1945]  In: Fórum 

Társadalomtudományi Szemle, 2015, roč. 17, č. 1, s. 51 – 59 

Hiányzó fejezetek. Adalékok Hegysúr középkori történetéhez. [Chýbajúce kapitoly. Príspevky 

k stredovekým dejinám obce Hrubý Šúr]  In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2015, roč. 

17, č. 4, s. 141 – 155 

A csehszlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a két világháború között. [Maďarské 

družstevnícke hnutie medzi dvoma vojnami]. In: Szél-járás, 2015, roč. 8, č. 1, s. 36 – 44 

Földreform- és szövetkezetpolitika a szlovák nemzetépítés szolgálatában (1945 – 1948). 

[Pozemková reforma a družstevná politika na Slovensku v rokoch 1945 – 1948]  

In: Varga, Zsuzsanna-Pallai, László (ed.): Föld-parasztság-agrárium. Tanulmányok a 20. 

századi földkérdésről a Kárpát-medencében, Kapitális Kft., Hajdúnánás, 2015, s. 313 – 344.  

Harmadyová, K.: 

Výskum v krypte kostola sv. Kríža v Bratislave-Devíne. In: Bartík, J. (zost.): Zborník na 

pamiatku Jozefa Paulíka. Štúdie. Zborník SNM Archeológia – Supplementum 9. Bratislava, 

285 – 293 

Schmidtová, J. 

Lucia Hlavenková - Jaroslava  Schmidtová - Tomáš Zeman: Paleodemografia rímskej 

populácie Gerulaty v 1. až 4. storočí n.l.. In:Historická demografie 2015/39 (2). Etnologický 

ústav Akademie věd České republiky a Karlova univerzita v Prahe, s. 137 - 179 

Schmidtová, J. - Jezná,J. – Baxa, P.: Villa rustica in Čunovo. In: Sz. Biro – A. Molnar (Hrsg.), 

Landliche Siedlungen der romischen Kaiserzeit im Mittleren Donauraum. Győr 2015, 263 – 

290 

6/3 Vedeckopopulárne články  

Fiala, A.: 

Grémium (cech ?) maliarov (natieračov),pozlacovačov a lakovníkov v evidenci  

znakov v Prešporku v rokoch 1812 – 1848. In: Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (ed.): 

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

Bratislava, Slovenský národný archív 2014, , s. 91 – 96  

Známky a medaily spoločnosti Stollwerck v Prešporku koncom 19. a začiatkom  

 20.  storočia. In: Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (ed.): Remeslo má zlaté dno... Cechy, 

živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava, Slovenský národný archív 

2014, s. 318 -323,  

Pracovné známky  Dunajskej paroplavebnej spoločnosti v Bratislave (1831 – 1918) uložené 

v numizmatickom kabinete Múzea mesta Bratislavy. In:  Slovenská numizmatika  XX. Nitra 

2015, s. 151 – 164. 

Francová, Z.: 

Patriotické motívy na keramike a skle z rokov 1914 – 1918. In: Pamiatky a múzeá 2015, č. 1, 

s. 42- 48  

Gaučík, Š.: 

Egy egész ember - 200 éve született Rómer Flóris. [Pred 200-tými rokmi sa narodil F. Rómer]  

In: Új Szó, 18. apríl 2015, s. 20  

Háború, összeomlás, jogfosztás. A csehszlovákiai magyarok 1944-1945-ben. [Vojna, rozpad, 

diskriminácia. Maďari na Slovensku v rokoch 1944 – 1945]  

In… Rubicon, 2015, č. 5 – 6, s.10 – 13 

Emlékezés Isten szolgájára, Paxy László atyára. [Spomienka na farára Ladislava Paxyho]  
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In: Mi Újság?, 2015, roč. 11, č. 46, s. 6 – 7 

Harmadyová, K.: 

Burg Devín. Militärposten. In: Gassner, V. – Pülz, A. (Hrsg.): Der römische Limes in 

Österreich, s. 292 – 295, Wien. 

Hrad Devín. In: Good Flight 01/2015, s.35 – 37 

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

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

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

Husová, B.:  

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.  In: Múzeum  4/2015, s. 

30-31  

Janovíčková, M.: 

Nábytok v štýle biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. In: Beňová, K.(ed.): 

Domáce a európske súvislosti biedermeiera. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava: 

vydavateľstvo Stimul pre Katedru dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, 2015, s.161-170  

Kurincová, E.: 

Múzeum mesta Bratislavy a revolučné dvojročie. In: Múzeum , 3, 2015, s.25 – 29  

Schmidtová, J.: 

Rímsky vojenský tábor kastel Gerulata.  In: Historická revue XXVI, 2015/6, 29-34 

Rusovce – Gerulata. Kastel – vicus.  In: Der Römische Limes in Österreich. Wien 2015, 277-

280 

6/4 Správy 

Husová, B.:  

Múzeá mesta Bratislavy, Múzeum dejín mesta v Starej radnici. In: Epicure, štvrťročník, jar 

2015, IX. ročník, s.54 – 61 

Navštívte s nami tematické múzeá mesta Bratislavy (1868) Apponyiho palác. In: Epicure, 

štvrťročník, leto 2015, IX. ročník, s. 52 - 59 

Mesto ako na dlani... Michalská veža s expozíciou Múzea zbraní. In: Epicure, štvrťročník, 

jeseň 2015, IX. ročník, s. 72 – 78 

Harmadyová, K.  

Devín v praveku.  In: Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti, roč. 26, č. 1 – 2, s.26 

– 27 

6/5 Recenzie  

Kurincová, E.: 

Výstava Ľudovít Štúr (1815 -1856) reformátor slovenskej spoločnosti.  In: Múzeum , 3, 2015, 

s.50-51  

József Demmel: Ľudovít Štúr . Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí. Kaligram 

Bratislava 2015. In: webová stránka  Bratislavské rožky, 2 str.   

6/6 Iné 

Francová.Z.: 

stať: Pohár s perličkovou výšivkou... In: Beňová, Katarína (ed.): Biedermeier. Bratislava: 

Slovenská národná galéria 2015, s. 70 

Husová, B.:  

Update webového sídla Múzea mesta Bratislavy, www.muzeum.bratislava.sk  

Realizácia: B. Husová, externe: A. Veselá hl. mesto SR Bratislava   

Pravidelné editovanie webovej stránky www.muzeum.bratislava.sk 

Realizácia: B. Husová, J. Striešová, B. Remešová 

 

 

http://www.muzeum.bratislava.sk/
http://www.muzeum.bratislava.sk/
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7. EXPOZIČNÁ  A VÝSTAVNÁ   ČINNOSŤ 

7/1  Expozície 

Úpravy v expozícii Múzeum Antická Gerulata / Schmidtová/ 

- doplnenie nových fotografií,  textov a byliniek pre mobilnú zeleň s textovými 

informáciami týkajúcimi sa ich dobového využitia 

7/2 Výstavy domáce 

a/ vlastné 

Devín v praveku  

Hrad Devín, 9. 4. 2015 – 31. 10. 2017 

Autorka výstavy: Katarína Harmadyová 

Technická realizácia: NV design 

Výstava prezentovala život na strategicky významnej lokalite  a jej osídlenie v praveku.  

Prostredníctvom takmer 400 predmetov z archeologických výkumov dokumentovala pokroky 

v ťažení a využívaní kovov, zmenu spôsobu života jednotlivých kultúr a ich rozlíšenie najmä 

pomocou keramiky, zdokonaľovanie pracovných, hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale 

aj tvorby šperkov a pod.  

Digitálne múzeum v Starej radnici  

Výstavá sieň Stará radnici 10. 12. 2015 – 28. 2. 2016 

Autorky výstavy:  Marta Janovíčková, Zuzana Francová 

Spolupráca: J. Dinušová, A. Fiala. Š. Gaučík, E. Kurincová, Ľ. Mišurová, Z. Valentová  

Realizácia: odd. prevádzky, J. Dinušová, Z. Francová, M. Janovíčková, M. Rubický, R. 

Schmidt 

Grafické práce: Juraj Blaško, Peter Nosáľ 

Technická spolupráca: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici,  

TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. - STUDIO 727 

PR: Beáta Husová  

Výstava zverejnila výsledky národného projektu Digitálne múzeum v rámci Operačného 

programu informatizácia spoločnosti, prioritná os 2. V rokoch 2014 - 2015 prebiehala 
digitalizácia 13 675 zbierkových predmetov MMB, z ktorých odborní pracovníci múzea 

vybrali konkrétnu vzorku a na nej verejnosti priblížili podstatu projektu. 

Cieľom projektu bolo zvýšenie hodnoty zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy 

prostredníctvom vizualizácie a komplexného vedomostného spracovania zbierkových 

predmetov. 

b/ v spolupráci s inými inštitúciami 

PERUTE – fotografie Ladislava Sitenského k 70. výročiu ukončenia 2. sv. vojny  

Výstavná sieň , Stará radnica, 6. 5. 2015 – 16. 8. 2015 

Komisárka výstavy: Beáta Husová  

Spolupráca: České kultúrne centrum na Slovensku, SNM – Historické múzeum 

Výstava venovanú umeleckej a zároveň autentickej fotografii Ladislava Sitenského (1919 – 

2009). Patril k hlavným českým fotografom 2. svetovej vojny. Zachytil boje na západnom 

fronte, ktorého sa zúčastnil ako príslušník československej zahraničnej armády.  

Bol držiteľom mnohých vysokých vojenských vyznamenaní a prestížnych umeleckých 

ocenení. Výstava prezentovala unikátne zábery z jeho pôsobenia v službách 312 stíhacej 

perute letectva Spojeného kráľovstva. 

c/ výstavy iných vystavovateľov v MMB 

Glassmovement – Výber zo sklárskych sympózií 1990 - 2015 

Výstavná sieň, Stará radnica  22. 1. 2015 – 26. 4. 2015 

Spolupráca: Beáta Husová, oddelenie prevádzky Albín Hárši 

Predstavitelia  svetovej a domácej sklárskej scény vystavovali diela vytvorené na 

medzinárodných sympóziách doplnené aj o ateliérovú tvorbu. Medzinárodná výstava autorov 
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zo sklárskych dielní. Výsledky medzinárodných sympózií doplnené aj o ateliérovú 

tvorbu.Vystavených je vyše 100 umeleckých diel. K výstave bol pripravený dokumentárny 

film.  

30 x o športe 

Výstavná sieň, Stará radnica, 8. 9. 2015 – 18. 10. 2016 

Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci s MMB 

PR: Beáta Husová 

Výstava pripomenula 30. výročie založenia SOV - SOŠM (založeného 24.10.1985 

pod názvom Múzeum telesnej kultúry v SR) ako historicky prvého celoštátneho 

špecializovaného múzea s múzejnou dokumentáciou a prezentáciou dejín telesnej 

výchovy, športu a olympijského hnutia na území Slovenska. Po prvýkrát projektom 

predstavilo verejnosti výber predmetov z tridsaťročnej  akvizičnej činnosti. Výstava 

bola zaradená v rámci Bratislavy do hlavného programu Európskeho týždňa športu 

na Slovensku.  

SLOVAK PRESS PHOTO 2015 

Výstavná sieň, Stará radnica, 21. 10. 2015 – 29. 11. 2015 

Spolupráca: oddelenie prevádzky 

Výstava v Múzeu mesta Bratislavy upozornila na výber najlepších reportážnych 

fotografií odzrkadľujúcich významné udalosti doma a vo svete v roku 2015, 

prezentovala aj víťaznú fotografiu 4. ročníka súťaže.  

Hommage á Peter Strassner V. 
NKP hrad Devín, 25. 09. – 31. 10. 2015 

Občianske združenie HáPS, zast.Lucia Fabiánová- Strassnerová 

Spolupráca za MMB: K. Harmadyová 

Piaty ročník výstavy umeleckých rôznych autorov artefaktov z keramiky, kovu, dreva, 

kameňa, bronzu a iných materiálov. 

e/ zapožičanie zbierkových predmetov na výstavy iných inštitúcií 

NBS- Múzeum mincí a medailí v Kremnici, výstava Coronatus Posonii, 15.3-10.7. 2015, 18 

ks /Fiala/ 

SNM- Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, výstava Slovom a činom, 20.4.-30.5.2015, 3 

ks  /Kurincová, Fiala/ 

SNG, výstava Sochárky – výber osobností česko-slovenského sochárstva. 

Bratislava, Esterházyho palác, 10.4.2015 – 16.8.2015, 2 ks / Francová/ 

SNG, výstava Biedermeier ,Bratislava, Esterházyho palác 19.6.2015 – 1.11.2015 

51 ks, Francová, Janovíčková  

Divyd združenie, výstava Spomienky na lido v Expo arene Eurovea , 19.6.-154. 9. 2015, 3 ks 

Kurincová 

SNM- Múzeum Betliar, výstava Jej veličenstvo kráľovná: Kráľovná Alžbeta v našich dejinách 

a predstavách, 4.6.-30.9.2015, 5 ks Fiala, Francová, Kurincová 

Centrum současného umění DOX, výstava Skvělý nový svět,  10.9.2015 -25. 1.2016,1 ks 

Kurincová 

FOTOFO Mesiac fotografie  výstava J.N.Kozics, 19. 10.-15.12.2015, 10 ks Kurincová 

Malokarpatské múzeum Pezinok, výstava Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja, 

4.11.-2015-15.4.2016, 5 ks Kurincová 

SNG, výstava Uchovávanie sveta, od 15.12. 2015 , 170 ks, Janovíčková, Kurincová 

 
8. PREZENTAČNÁ  ČINNOSŤ 

8/1 Prednášky   

Výpravy do starovekého Egypta – cyklus prednášok 

Egyptologické prednášky venované 20. výročiu založenia nadácie AIGYPTOS 



21 

 

V spolupráci s nadáciou AIGYPTOS  

Múzeum mesta Bratislavy – Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov  

15. 1. 2015   

Mgr. Jozef Hudec, PhD. - Život a boj v staroegyptskom východnom pohraničí 

13. 2. 2015 

Mgr. Martin Odler - Staroveký Egypt v slovenskej literatúre. 

27. 2. 2015 

Mgr.Veronika Dubcová – Tajomstvá údolia kráľov 

13. 3. 2015 

Mgr. Daniel Šichan – Mocenská sebaprezentácia panovníkov 18. dynastie  

27. 3. 2015 

Mgr. Miroslava Šurinová – Južná Hranica Egypta – Staroegyptské pevnosti v Núbii 

10. 4. 2015 

Dr. PHIL. Ľubica Hudáková – Amarnská revolúcia a Egyptské umenie  

17. 4. 2015 

Mgr. Lucia Hulková, PhD.  –  Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ....alebo príbeh 

Tutanchamonových nástupcov 

24. 4. 2015 

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, PhD. – Chentkaus – Príbeh kráľovského mena pokračuje 

15. 5. 2015 

Mgr. Katarína Arias  

Obetné dary pre zásvetie – komplex princeznej Šeretnebtej   

29. 5. 2015 

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.  

Nové výskumy vo veľkých šachtových hrobkách z 1. tis. pred Kr. v Abúsíru 

12. 6. 2015 

Doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD.  

Oáza Bahréja a nie len z vtáčej perspektívy 

26. 6. 2015, 17:30 

Mgr. Dušan Magdolen, PhD.  

Odkrývanie tajomstiev starovekého Egypta: Enigma Bohyne Sešat 

Prednášky pracovníkov MMB 

Fiala 

Nálezy mincí na Devíne – SNS, pobočka Bratislava 20. X. 2015,  Slovenská numizmatická  

spoločnosť, pobočka Bratislava v prednáškovej miestnosti  Fakulty   chemickej 

a potravinárskej technológie Slovenskej   technickej univerzity – Bratislava.  

Francová 

Remeslá, obchod a vinohradníctvo v Bratislave 

- prednáška s power-pointovou prezentáciou 

pre frekventantov kurzu vlastivedných sprievodcov (BKIS) – Židovská 1, 19.11.2015  

Remeslá, cechy a obchod v starom Prešporku 

- prednáška s power-pointovou prezentáciou 

Pedagogická fakulta UK Bratislava, Moskovská 3 – 14.10.2015 

Gaučík 

Prešporské Kasíno, Bratislava, 20. január 2015, Dejiny peňažníctva na Slovensku medzi 

rokmi 1945 – 1948  

Prednáška o výstave Vojna z druhej strany, Dvory and Žitavou, 1. máj 2015 

Dejiny obce Hrubý Šúr, Obec Hrubý Šúr, 29. augusta 2015 

Dejiny Prešporskej sporiteľne 1842 – 1918. Prešporské Kasíno, Bratislava, 20. október 2015,  
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Kurincová 

Imidž mesta Pressburg, Pozsony, Bratislava na pohľadniciach . 27. 10.2015  združenie 

Bratislavské rožky, Balassiho inštitút Bratislava  

Schmidtová 

Kastel Gerulata. 4.3.2015;  Univerzitná knižnica v Bratislave - Informačné a dokumentačné 

stredisko UNESCO. Prednáška pre verejnost.  

Kastel Gerulata. 2.12.2015; Univerzitná knižnica v Bratislave - Informačné a dokumentačné 

stredisko UNESCO. Stretnutie Pridružených škôl UNESCO v SR.  

 

8/2 Kultúrne podujatia   

a/ Bratislava pre všetkých 

Piatok – nedeľa,  24. 04. 2015 – 26. 04. 2015 

Nádvorie Starej Radnice 

Remeselný jarmok -Voľné združenie remeselníkov Slovenska  

Sobota, 25.4.2015  10:00 – 18: 00  

Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy  

Výstavná sieň, Stará radnica  

Výstava GLASSMOVEMENT - výber zo sklárskych sympózií 1990 - 2015  

14:00 asistovaný sprievod  – sklár Juraj Steinhübel 

Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác 

Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky  

Nedeľa, 26. 04. 2015; 10: 00 – 18:00  

Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy  

Stará radnica- Detský ateliér múzeum má budúcnosť   

Deti nakuknite do múzea! 

Ateliér zameraný na predstavenie Múzea mesta Bratislavy a jeho tematických múzeí 

s tvorivou dielňou. /Husová/ 

dva vstupy 10:00 a 15:00, Stará radnica  

Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác 

Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky  

Koordinácia podujatia: J. Graňová 

Spolupráca: J.Dinušová, Š.Gaučík, K.Harmadyová, B. Husová, M.Janovíčková, E.Kurincová, 

M. Rubický, R. Schmidt, J.Schmidtová, J.Štofová, P.Tomsó 

Odd. prevádzky: A. Hárši, Ľ. Mandúch, I. Salama  

b/ Noc múzeí a galérií 

Noc múzeí a galérií v Múzeu mesta Bratislavy  

16. máj 2015, 11:00 – 23:30, posledný vstup 23:00 

Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Bratislava 

- večer v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť, podujatie pre rodičov a deti /Husová/ 

- 21.00 odborný výklad po expozícií Múzea dejín mesta, Stará radnica /Janovíčková/  

- premietanie dokumentárnych filmov k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.  

„Tri Spomienky“ – bombardovanie Bratislavy v roku 1944.  

„Slavín“ –  vznik unikátneho pamätníka, vspolupráci so Slovenským filmovým ústavom.  

Nádvorie Starej radnice  

Koncert klasickej hudby, THE LADIES ENSEMBLE   

Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava 

Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky – priebežne 

Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava   

20:00 Odborný výklad po expozícií Múzea historických interiérov /Holčík/ 

 

http://www.muzeum.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700015&id=3152&p1=1005
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Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 

21:00 Odborný výklad po expozícií Múzea Arthura Fleischmanna / Striešová/  

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2, Bratislava 

22:00 Odborný výklad /Šurdová/  

Hrad Devín, Muránska 10, Devín  

10:00 – 20:00 – posledný vstup 19:30 

16:00 Odborný výklad o dejinách hradu a k výstave na NKP hrade /Harmadyová/  

Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7, Rusovce   

10:00 – 20:00 – posledný vstup 19:30  

16:00 Odborný výklad k stálej expozícii a výstave v múzeu /Schmidtová/ 

Kordinácia podujatia: J. Graňová 

Spolupráca: J.Dinušová, A.Fiala, Š.Gaučík, K.Harmadyová, M. Janovíčková, J.Nožička, 

M.Rubický, R. Schmidt, J.Schmidtová, J.Štofová, P.Tomsó 

Odd. prevádzky: A. Hárši, Ľ. Mandúch, I. Salama  

c/Zo storočia do storočia  

NKP Devín 13. 6. 2015, 10:00 – 18:00  

Devín patrí deťom – 4. ročník podujatia pre rodiny  

Námet a scenár: Beáta Husová 

Realizácia: B. Husová, J. Graňová, J. Dinušová, M. Šurdová, R. Schmidt, M. Bukovčáková, 

K. Harmadyová, J. Koňakovská,  

odd. prevádzky: Ľ. Manduch, Albín Hárši, Ivan Salama, externisti v spolupráci 

s Tovarišstvom starých bojových umení a remesiel.   

Rodinné tímy sa zapojili do interaktívneho poznávania praveku v súvislosti s výstavou „Devín 

v praveku“ (od neolitu až po dobu železnú), života v období Veľkomoravskej ríše a v období 

stredoveku. Hlavným zámerom bolo bádanie a plnenie úloh, kde prejavili návštevníci svoju 

zručnosť a invenciu.  Porovnávali jednotlivé historické doby. Pozreli si predstavenie 

rozprávky.  

c/Rímske hry a Danubia Limes day 2015 

Múzeum Antická Gerulata Rusovce a Rímsky parčík, v spolupráci s MUOP , 12.9. 2015  

Námet, realizácia, PR: B. Husova  

Spolupráca: TOSTABUR, M. Musilová  

Kordinácia podujatia: J. Graňová 

Ďalšia spolupráca: J. Dinušová, M. Bukovčáková, A. Fiala. Z. Francová, E. Kurincová, Ľ. 

Mišurová, M. Rubický, R. Schmidt, J. Schmidtová, J. Striešová   

Odd. prevádzky: A. Hárši, Ľ. Mandúch, I. Salama  

Rímske hry/ Z virtuality do reality v roku 2015 boli zamerané na tanec ako ušľachtilé 

umelecké vyjadrenie pohybu. Zároveň sa realizovala aj prezentácia ostatných oblastí života – 

legionári, gladiátori, odievanie, výtvarné umenie. Poznávať staroveký Rím cez Gerulatu 

umožnili aj tento rok informačné technológie, niektoré z nich projekt uplatnil priamo v rámci 

súťaží na Rímskych hrách. Návštevníci sa mohli zapojiť do rôznych disciplín a v rámci troch 

vyhodnotení vyhrať pekné ceny.  

V roku 2015 sa podujatie rozšírilo o aktivitu v rámci Danube Limes Day, ktorá obohatila 

poznávanie histórie najmä prostredníctvom športu.  Súčasťou bol  cyklovýlet, ktorého časť 

viedla po trase starej rímskej cesty z Carnunta do Gerulaty. Vodáci splavovali Dunaj od 

Carnunta po Rusovce. Cyklisti vyrazili od mosta Lafranconi a počas zastávok dostali 

informácie o rímskych pamiatkach na území Carnunta.  

Danube Limes Day je medzinárodné podujatie venované rímskym pamiatkam na dunajskej 

hranici, medzi ktoré patrí aj Gerulata.   
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d/ iné podujatia MMB 

Rytieri na hrade Devín  

Nové poznatky, zábava a relax... 

3. 5., 7. 6.; 5. 7., 2. 8. a 6. 9. 2015, 10:00 – 19:00 

Realizácia: Tovarišstvo bojových umení 

Spolupráca: K. Harmadyová, J. Koňakovská , B. Husová,  BKIS 

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel pripravilo v spolupráci s MMB podujatie 

"Rytieri na Devíne" 2. ročník. Návštevníci postupne zažili obdobie, gotiky, renesancie 

a baroka. Išlo o komplexný pohľad na doby – život, odievanie, bojovanie.    

Historický tábor na hrade Devín 

Máj – september 2015 

Autor a realizácia: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 

Spolupráca: B. Husová, K. Harmadyová, J. Koňakovská 

Stále interaktívne stanoviská pre návštevníkov Devína zamerané na obdobie praveku, života 

Slovanov a stredoveku.  

e/ podujatia v predvianočnom období  

Vianočné remeselné trhy 2015  

Nádvorie Starej radnice, 20. 11. – 23. 12. 2015,  

PR: Beáta Husová  

Múzeum mesta Bratislavy dalo opäť priestor na nádvorí Starej radnice remeselníkom zo 

Slovenska. Voľné združenie remeselníkov Slovenska popri predaji remeselných výrobkov 

pripravilo 2.ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú ozdobu. Hlasovanie prebiehalo cez facebook.  

Všetky súťažné ozdoby potešili obyvateľov bratislavského domu seniorov.   

Každú sobotu prebiehali prezentácia a ukážky jednotlivých remesiel – cínolejárstvo, tvorba 

vitráží, včelárstvo a drevorezba.  

Program doplnili vystúpenia folklórnych súborov – Kobylka, Chočanka a detská ľudová 

muzička FidliCanti. Celkovú atmosféru  dopĺňali vo vyhradenom priestore živé zvieratá.   

 

8/3 Spolupráca MMB s inými inštitúciami na kultúrnych podujatiach 

„Národná slávnosť na Devíne“ pri príležitosti 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra 

Hrad Devín, 25.04.2015  

Organizátori: Dom Matice slovenskej v Bratislave, VÚC, Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy, Miestny úrad MČ Bratislava – Devín, MMB 

Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská 

Orientačný beh školskej mládeže na hrade Devín 

Organizátor Vazka,  28. – 30. 4. 2015 

Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská 

Natáčanie do relácie „Vo štvorici po Slovensku“  

Hrad Devín, 28.05.2015 

Organizátor: Spoločnosť Noemo, s.r.o., pre TV Markíza 

Mgr. Marian Palka – produkčný relácie Vo štvorici po Slovensku 

Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská 

„Bazár na hrade Devín“,  

Organizátor: MMB a Ing. Kristína Miková, Čsl. parašutistov 23, BA  

26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8. 2015 

Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská 

Koncert Pocta slobode  

Hrad Devín, 21. 8. 2015 

Organizátor: ABBY ART s.r.o., zast. Ing. Jana Vachová 

Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská 
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Šarkaniáda  

Hrad Devín (3. 10. 2015 

Organizátor: Miestny úrad Devín 

Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská 

8/4 Vzdelávacie programy 

a/ programy prebiehajúce 

Deti nakuknite do múzea 

Autorka B. Husová, realizácia B. Husová, J. Striešová – 500 žiakov 

Mária Terézia a my  

Autorka B. Husová, realizácia J. Striešová, B. Husová – 365 žiakov 

Remeslo má zlaté dno  

Autorka a realizácia: J. Striešová, B. Husová  – 227 žiakov 

Na návšteve u Apponyiho  

Autorka B. Husová, realizácia J. Striešová, B. Husova –  43 žiakov  

Mesto ako na dlani  

Autorka: J. Striešová, realizácia: J. Striešová – 77  žiakov 

Arthur Fleischmann-po stopách bratislavského rodáka  

Autorka a realizácia: J. Striešová – 21 žiakov  

Stopy vicusu v Gerulate  

Autorka B. Husová, realizácia J. Striešová – 233 žiakov 

Kto boli Slovania a kde sa vzali? Detský ateliér MMB  

Autorka a realizácia: B. Husová – 44 žiakov 

b/programy v rámci výstav 

Vojna a jej dôsledky – Úvahy nad dokumentmi 

Výstava PERUTE – fotografie Ladislava Sitenského, 7. 5. 2015 – 18. 8. 2015 

Autorka a realizácia: Beáta Husova, 110 žiakov  

PR: Beáta Husová  

Vzdelávací program pre školy, centrá voľného času a iné skupiny k 70. výročiu konca 2. 

svetovej vojny a 75. výročiu vzniku československých perutí RAF.  

Téma bola rozšírená o aktuálne témy a spracovaná formou besied so žiakmi boli. Rozhovory  

boli zacielené na dobro a zlo, vojnu a mier. Prečo vznikajú pamätníky obetiam vojny a aký 

význam má Slavín pre súčasníka. Podklady pre besedy popri návšteve výstavy boli dve 

filmové snímky, ktoré vznikli v 60. rokoch 20. storočia. Tri spomienky – dokument 

o bombardovaní Bratislavy v júni 1944 s autentickými filmovými zábermi. Slavín – Prečo 

vznikajú pamätníky?   

Vitajte v praveku  

máj 2015 – október 2015 

Autorka a realizácia: Beáta Husova, 110 žiakov  

Interaktívny program v dvoch rovinách k výstave Praveký Devín. Návšteva výstavy 

a individuálna práca návštevníkov pomocou pracovných listov s využitím pomôcok – kópií 

vybratých zbierkových predmetov. Práca na interaktívnom stanovisku – ako sa žilo a 

pracovalo v období praveku.  

c/ Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 

1/c Projekt Maľované dejiny Bratislavy 

a/ Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka 

V spolupráci s odbornými internými a externými historikmi a kurátormi zbierok. 

Autorka, príprava a realizácia: B. Husová 

Rozpoviem ti tri príbehy...  

10. 1. 2015, Stará radnica.  



26 

 

Napoleon v Bratislave, Napoleonské vojny zničili Bratislavu – Ako štúrovci nemali peniaze 

na zaplatenie, Cesta štúrovcov na Devín, Ako Štúr unikal šibenici – Revolúcia 1848 – 1849 

a zatykač na štúrovcov.  

14. 2. 2015, Stará radnica.  

Témy: Osamelé hroby na Kamzíku, Rakúsko-pruská vojna a jej koniec v Bratislave – Koniec 

dunajskej slobody, regulácia Dunaja ako dielo inžiniera Lanfranconiho – Bratislavské 

gobelíny – Senzačný objav pod tapetami Primaciálneho paláca.  

14. 3. 2015, Stará radnica.  

Témy: Vznik Československa na konci prvej svetovej vojny, Smrť generála, Pád lietadla 

Milana Rastislava Štefánika – Koniec Márie Terézie, Zničenie pomníka veľkej kráľovnej na 

nábreží.   

18. 4. 2015, Stará radnica.  

Témy: Bombardovanie a ďalšie vojnové udalosti – Čas železa a krvi, oslobodenie Bratislavy 

v apríli 1945 – Generál s levom, dramatické osudy pomníka Milana Rastislava Štefánika. 

b/ Zasadanie poroty – výber ilustrácií do pripravovanej publikácie  

26. 6. 2015, Apponyiho palác 

Zloženie poroty: Martin Kellenberger, predseda poroty 

Členovia poroty: Jakub Dvořák, fotograf; PhDr. Beáta Husová; Múzeum mesta Bratislavy 

Mgr. Marta Janovíčková, Múzeum mesta Bratislavy; PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. 

pegagogička, tajomníčka poroty; PhDr. Katarína Podobová, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.  

Mgr. art. Maroš Schmidt, Slovenské múzeum dizajnu; Mgr. Michaela Syrová, PhD., 

historička umenia; Mgr. Mária Števková, Vydavateľstvo BUVIK. 

Odborná porota vybrala 323 detských ilustrácií, ktoré boli odporučené na použite do 

pripravovanej publikácie.  

Realizácia: Beáta Husová, Jana Graňová  

c/ Slávnostné odovzdávanie cien víťazom ilustrácií a uvedenie publikácie Maľované dejiny 

Bratislavy  

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, 7. 12. 2015 

Námet a scenár oslavy: Beáta Husová 

Spolupráca: Jana Graňová, Justína Striešová  

2/c Malé múzejné bádania – denné výlety za spoznávaním minulosti  

NKP hrad Devín,  6. 7. – 10. 7. 2015, 8:00 – 16:30,  

Autorka a realizácia: Justína Striešová, externe Zuzana Havlíková  

Šiesty ročník Malých múzejných bádaní na témy: „Spoznávame dávnominulé časy“.  Účastníci 

sa stretli s pravekým človekom, Slovanom, stredovekým rytierom a dámou. Súčasťou programu 

bolo aj točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie, maľovanie, bádanie s odborníkmi 

a kamarátmi zaoberajúcimi sa šermom.  

3/c Na návšteve u Apponyiho 

17. 10. 2015, Apponyiho palác, spolupráca Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel.  

Autorka a realizácia: Beáta Husová 

Ateliér bo zameraný  na symbolickú návštevu grófa Juraja Apponyiho v paláci, ktorý dal 

postaviť na Radničnej ulici.  Program rozprával o živote šľachty v paláci, o jej bontóne, 

odievaní, zábave v 18. storočí. Návštevníci si vyskúšali dobové odevy podľa, precvičili 

tanečné kreácie.  

4/c Mária Terézia a my – program pre rodiny   

14. 11. 2015, Stará radnica a Apponyiho palác, spolupráca Tovarišstvo starých bojových 

umení a remesiel 

Autorka a realizácia: Beáta Husová 

Porovnanie života Márie Terézie ako mamy so životom súčasných matiek. Účastníci zistili 

aké povinnosti mala kráľovná, čo sa ako dieťa musela učiť, v čom bola najlepšia a prečo sa 
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dostala na trón. Panovníčka pomyslene pozvala publikum na návštevu do Starej radnice. 

Program upozornil na miesta, ktoré Mária Terézia navštívila a ako ovplyvnila dejiny 

Bratislavy. Najzaujímavejšou časťou boli informácie o jej deťoch a jej starostiach s nimi.  

 

8/5 Lektorské výklady v expozíciách a na výstavách 

poskytované odbornými pracovníkmi:    

Múzeum Arthura Fleischmanna 

Francová 1 x (AJ) 

Múzeum Antická Gerulata 

Schmidtová 2x 

Múzeum dejín mesta 

Francová 1 x 

Janovíčková 5 x  

Múzeum historických interiérov 

Janovíčková 2x 

NKP Hrad Devín 

Harmadyová 3x  

Výstava Digitálne múzeum v Starej radnici 

Janovíčková 3 x 

 

9.PROPAGÁCIA MÚZEA V MASMÉDIÁCH 

a/ rozhlas 

Francová 

Radio Slovakia International - zahraničné vysielanie, nemecká redakcia 

Oberuferer Weihnachtsspiele – Vianočné hry v Prievoze, 02. 01. 2015 (repríza) 

Franz Floridus Rómer, 10. 04. 2015 

Goldene Bulle Matthias Corvinus für Preßburg, – Zlatá bula Mateja Korvína pre Prešporok 

22. 05. 2015  (repríza) 

Preßburger Kunstverein – Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945, 05. 06. 2015 

Trinitarierkirche – Kostol trinitárov – Najsv. Trojice, 17. 07. 2015 

Preßburger Beugel – Prešporské rožky, 14. 08. 2015 

Wie Bratislava zur Krönungsstadt wurde– Ako sa Prešporok stal korunovačným mestom, 11. 

09. 2015 (repríza)    

Alte Brücke– Starý most v Bratislave, 25. 09. 2015   

Wimmer und Szönyi  - architekti Wimmer und Szönyi, 23. 10. 2015 

Preßburger Kunstverein - Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945, 06. 11. 2015, (repríza) 

Frieden von Preßburg – Prešporský mier, 04. 12. 2015 

Radio Slovakia International - zahraničné vysielanie, ruská redakcia  

Rozhovor o Múzeu hodín, 1.12.2015 

Gaučík 

RTVS Rádio Patria 

Medzinárodná konferencia z príležitosti 200. výročia narodenia F. F. Rómera (22. apríl 2015) 

Harmadyová 

RTVS Slovenský rozhlas  

Rozhovor k výstave Devín v praveku, 13. 4. 2015 

Relácia Generácia, k výstave Devín v praveku + história hradu, 27. 4. 2015 vysielané 9. 5. 

2015 

Povesti o hrade Devín (vysielané 27. 9. a 4. 10. 2015) 

RTVS Rádio Devín 

Rozhovor k výstave Devín v praveku + história hradu, 18. 5. 2015 
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Husová 

RTVS Rádio Regina  

Projekt – stretnutia Rozpoviem ti tri príbehy, 8. 1. 2015 

Projekt – Rozpoviem ti tri príbehy – pozvánka na podujatie. 1. 2. 2016 

hosť rádia o 11:00 – projekt Maľované dejiny Bratislavy – príprava publikácie,14. 3. 2015 

Pozvánka na podujatie Detského ateliéru MMB, 16. 4. 2015 

Výstava PERUTE  a vzdelávací program.5. 5. 2015 

Výstava Digitálne múzeum v Starej radnici – pozvánka na výstavu  

Kniha maľované dejiny Bratislavy práve vyšla, 8. 12. 2015 

Z prezentácie knihy Maľované dejiny Bratislavy v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.  

12. 12. 2015 

Prezentácia knihy po slávnostnom uvedení do života, 14. 12. 2015 

RTVS Slovenský rozhlas  

Nočná pyramída. Ako hosť v štúdiu k Noci múzeí a galérií , 14. 5. 2015 

Z prezentácie knihy Maľované dejiny Bratislavy v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.  

12.12. 2015 

RTVS Rádio Devín 

Noc múzeí a galérií – Múzeum J.N.Hummela, 15. 5. 2015 

Noční jazdci – význam Múzea mesta Bratislavy z hľadiska vzdelávania a PR, 28. 2. 2015 

b/ televízia 

Harmadyová 

TA3  

Reportáž + rozhovor o pastve na hrade, 12. 8. 2015 

Husová 

TVBA 

Projekt Maľované dejiny Bratislavy – význam projektu, 9. 1. 2015 

Novinky z múzea – február 2015, ponuka na jarné prázdniny, 25. 2. 2015 

Podujatie Devín patrí deťom, 10. 6. 2015 

Čo nás čaká ešte v lete v MMB, 4. 8. 2015 

Prezentácia knihy Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka, 15. 12. 

2015 

RTVS Slovenská televízia  

Vzdelávací program k výstave PERUTE – prezentácia, 6. 5. 2015 

Prezentácia knihy Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka  

v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava,  12. 12. 2015 

Francová 

RTVS Slovenská televízia  

Rozhovor o meraní času v Múzeu hodín – pre detskú reláciu Daj si čas... 10.3.2015 – 

vysielané 6.4.2015 (?) 

c/ tlač 

Francová  

Denník Plus jeden deň, rozhovor pre článok: Tikajúce klenoty, 24.3.2015 

Harmadyová 

Denník N, rozhovor k výstave Devín v praveku + história hradu, 14. 4. 2015   

Schmidtová 

INBA september 2015: Múzeum Antická Gerulata 

Rusovské noviny, február 2015: Konali sa gladiátorské hry aj v Gerulate?  

Rusovské noviny, október  2015: Vznešení Rimania odmietali tanec 
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d/iné 

Harmadyová 

On-line časopis Panorama, k výstave Devín v praveku + história hradu, 24. 4. 2015 

Husová 

PR: direct mailing  
Pravidelné tlačové informácie pred podujatiami, rýchle oznamy a mimoriadne udalosti.  

 

10.ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 

10/1 Konferencie, sympóziá, semináre 

a/ usporiadanie podujatiam 

Medzinárodná konferencia z príležitosti 200. výročia narodenia F. F. Rómera  

„Slovom a činom“ , Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, 22.4.2015 

Spolupráca: Maďarský inštitút, Pamiatkový úrad SR 

Zostavovateľ: Š. Gaučík 

Organizačné zabezpečenie: B. Husová, J. Graňová, J. Striešová, Odd. prevádzky  

 

b/ účasť aktívna 

Kolokvium na počesť Doc. PhDr. Ivy Ondřejovej, CSc. 

Usporiadateľ:  Univerzita Karlova Praha 

Miesto a dátum konania: Praha, 17.4.2015, 

Prednáška: J. Schmidtová: Nové nálezy rímskych prsteňov z Rusoviec – Gerulaty.  

 „Slovom a činom“ Medzinárodná konferencia z príležitosti 200. výročia narodenia F. 

Rómera 

Usporiadateľ: Múzeum mesta Bratislavy   

Miesto a dátum konania: MMB, Apponyiho palác,  22.4.2015 

Prednáška:   

Z. Francová: F. F. Rómer a Múzeum mesta Bratislavy 

Š. Gaučík: Zabudnutá archívna pozostalosť Flórisa Rómera v Bratislave  

18. Celoruská numizmatická konferencia 

Usporiadateľ: Štátne historické múzeum v Moskve,  

Miesto konania a doba konania:  Moskva a Kolomna, 20.-25. 4. 2015 

Prednáška: Fiala:  Sovjetskije  političeskije lidery i  russkaja chudožestvennaja elita   

v medalerskom  iskusstve  Čechoslovakii i Slovakii.  XX veka. 

Konferencia Pozemková reforma a družstevná politika na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 

Meststká samospráva Hajdúnánás, Univerzita v Debrecíne, Hajdúnánás, 5. jún 2015, 

Prednáška: Gaučík : Hospodársky život na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 

Medzinárodný odborný seminár na tému Hrnčiarske tradície, zvyky a sviatky 

konaný v rámci VII. ročníka podujatia Slávnosť hliny – Keramická Modra 2015  

usporiadateľ: SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre 

miesto a dátum konania: Modra, hotel Sebastian 4.9.2015 

Prednáška:   Francová: „Svetlá hus“ – maľovaný džbán ako doklad keramickej tradície 

Vedecká konferencia. Komunikácia v dejinách ľudskej společnosti. 

Banská Bystrica, 29. 9.2015 

Prednáška: J. Schmidtová: O pošte a cestných spojeniach v staroveku 

Kolokvium Biedermeier 

usporiadateľ: Slovenská národná galéria Bratislava 

miesto a dátum konania: Slovenská národná galéria Esterházyho palác, 1.-2.10.20154 

Prednáška:   

Francová: Porcelán a sklo obdobia biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy  

Janovíčková: Nábytok v štýle biedermeieru zo zbierok Múzea mesta Bratislavy 
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Konferencia Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky 

Usporiadateľ: SNM a ZMS 

Miesto a dátum konania:Banská Bystrica Múzeum SNP, 10.- 11. 11.2015   

Prednáška:  

Kurincová: Prezentácia Múzeum mesta Bratislavy v rokoch 1939 -1950 

Konferencia Stretnutie česko-slovenskej skupiny pre rímsko-provinciálnu a klasickú 

archeológiu, Filozofická fakulta TU v Trnave, 20.11.2015   

Prednáška: J. Schmidtová, Gerulata, NKP Dom s hypokastom – výskum, reštaurovanie, 

prezentácia. Ciele do budúcnosti.  

Kolokvium „Miniatúrne nádobky v dobe rímskej“ 

SNM -Archeologické múzeum v Bratislave, 16.12.2015.  

Prednáška: Jaroslava Schmidtová, Miniatúrna nádobka z výskumu MMB villy rustici v trase 

diaľnice D2. 

 
c/ účasť pasívna 

Medzinárodný pracovný seminár k výstave Etruskovia z Perugie v Bratislave 

Reštaurátorské techniky a metodológie použité na vystavovaných exponátoch. 

usporiadateľ: SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad, 27.3. 2015 

účastník: Rubický, Francová  

„Slovom a činom“ Medzinárodná konferencia z príležitosti 200. výročia narodenia F. 

Rómera 

MMB, Apponyiho palác,  22.4.2015 

Účastník: Janovíčková, Kurincová, Šurdová  

Vedecká konferencia Nová doba, nový svet 

usporiadateľ: Spolok architektov Slovenska 

miesto a dátum konania: Bratislava, 5.3.2015 

účastník: Francová 

Festival slovenských múzeí 

Stará Ľubovňa, 22.-23. 6. 2015 

Účastník: Dinušová, Hyross, Kurincová 

Seminár pre vlastníkov a správcov nehnuteľných KP Pro monumenta 

Organizátor: Pamiatkový úrad SR, 24.6. SNM  

Účastník: K. Harmadyová 

Konferencia Zbierky v digitálnom veku. Súmrak originálu? 

Rada galérií Slovenska a Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, 25.6.2015 

účastník: Francová, Jamrichová 

Konferencia konzervátorov a reštaurátorov v Plzni 

Metodické centrum konzervácie TMB v spolupráci s Komisiou konzervátorov – reštaurátorov 

AMG a Západočeskou univerzitou v Západočeskom múzeu v Plzni, 8. 9.- 10. 9. 2015 

Účastník: Nožička, Rubický, Schmidt 

Vedecká konferencia CSTI, Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej 

ochrany materiálov a objektov dedičstva v Bratislave 

Slovenské Národné Múzeum SNM, 7. 10. - 9. 10. 2015 

Účastník: Rubický 

Seminár k výstave Velká Morava a počátky křesťanství 

SNM, Bratislava – hrad, 28. 9. 2015 

Účastník: Harmadyová  

Konferencia o vytváraní synergie v oblasti pamäťových inštitúcií MEMORY 2015 

usporiadateľ: Koval systems, a. s. a Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenská asociácia 

knižníc, Zväz múzeí na Slovensku, Hotel Bratislava, 27. 10. 2015 
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Účastník: Francová, Hyross, Štofová 

Odborný seminár, Odborné ošetrenie múzejných zbierok, legislatíva a prax v Banskej Bystrici  

Slovenské Národné Múzeum SNM a Múzeum SNP, 28. 10. 2015 

Účastník: Rubický 

Workshop Využívanie výstupov digitalizácie v projektoch OPIS PO2 

Slovenské národné múzeum, Zväz múzeí na Slovensku, SNM, 5.11. 2015 

Účastník: Francová, Harmadyová, Janovíčková, Štofová 

Prednáška o reštaurovaní paramentov (doc. S. Birkušová) – sprievodné podujatie k výstave 

Paramenty. Liturgické textílie. SNM- HM – 16.11.2015 

Účastník:. Francová 

Konferencia v rámci cyklu Historia magistra Ľudovít Štúr a fenomény doby 

HÚ SAV Univerzitná knižnica, Univerzitná knižnica Bratislava, 19. 11. 2015  

Účastník: Kurincová 

Metodický deň: Metódy a dokumentácia archeologického výskumu.  

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum, 3.12.2015  

Účastník: Harmadyová, Schmidtová 

Pracovné stretnutie múzejných archeológov  

SNM-Archeologické múzeum Bratislava, 7.12.201 

Účastník: Harmadyová, Schmidtová   

Archeologické komisie 

lokality: Kostolište 23.7., Podunajské Biskupice  2.10., 21. 10. Gerulata Rusovce, Sv. Jur- 

Neštich 20.11. 

Účastník: Harmadyová 

Prezentácie kníh 

Hofrichter Jozef + Janovíček Peter: Von Pressburg nach Salzburg, 

Rakúsky kultúrny inštitút, 14. 1. 2015 

Účastník: Šurdová  

Ľudovít Hallon: Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska, Dom umenia, 16.3.2015 

Účastník: Janovíčková, Kurincová, Šurdová 

 

10/2 Odborné materiály 

Francová, Janovíčková, Kurincová, Šurdová 

Virtuálne múzeum 

interaktívna forma využívajúca technológiu AR Digital Guid v expozícii Múzeum dejín mesta 

v Starej radnici   

- výber zbierkových predmetov v expozícii 

- vypracovanie textov k 29 vytypovaným objektom, výber a popis doplňujúceho 

obrazového materiálu 

Fiala 

- spracovanie hromadných nálezov keltských mincí v Bratislave pre pripravovanú 

výstavu keltských pamiatok v Perugii 

Francová 

- vypracovanie a predloženie komplexného návrhu aktivít k 150. výročiu založenia 

Múzea mesta Bratislavy (2018), v maximalistickom variante zahŕňajúcom výstavu, 

publikáciu, vedeckú konferenciu a filmový dokument 

- vypracovanie a predloženie návrhu na výstavu k 150. výročiu založenia Múzea mesta 

Bratislavy v roku 2018, pracovný názov: Trinásta komnata 

- vypracovanie katalógového hesla o spomienkovom predmete na cisárovnú Alžbetu pre 

SNM – Múzeum Betliar  
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- vecné vyhodnotenie projektu za rok 2015 Reštaurovanie obojstranne maľovanej 

vojenskej zástavy Františka II. Rákócziho z roku 1706 

Harmadyová 

- štúdium a príprava materiálov k Bibliografii Devínu 

Jamrichová 
- spracovanie prehľadu osobností (životopis, bibliografia), od  ktorých  sú v Literárnom fonde 

zbierkové predmety 

Janovíčková 

- vypracovanie podkladov pre výrobu úložného zariadenia zbierky textilu 

- správa o plnení Stratégie rozvoja múzeí a galérií SR do roku 2018 za obdobie  

2013-1. polrok 2015 

- vypracovanie podkladov pre Koncepciu rozvoja Múzea mesta Bratislavy na roky 

2016-2018 

- materiál o stave depozitárov a zbierkových predmetov v Dúbravke, finančné 

vyčíslenie hodnoty zb. predmetov a sumy potrebné na ich ošetrenie 

Kurincová 
- ideový zámer, námet a výber predmetov pre expozíciu v priestoroch Slavína  pod 

názvom Mesto Bratislava vo vojne a v časoch oslobodzovania, 5 strán  

Vypracovanie  návrhového listu  

- na unikátny zbierkový predmet európskeho významu –v rámci 2. ročníka kampane 

Zväzu múzeí na Slovensku Poklady slovenských múzeí  – gotickú lampu z pozostalosti 

českej kráľovnej Žofie /Francová/, prechodové dvere v Starej radnici /Janovíčková/ 

Príspevky odovzdané do tlače: 

Fiala 

Encyclopaedia Beliana, Encyklopedický ústav SAV Bratislava- vypracovanie a odovzdanie 

hesiel: zlatina, kovolejárstvo 

Francová: 

Encyclopaedia Beliana, Encyklopedický ústav SAV Bratislava- vypracovanie a odovzdanie 

hesiel: kovanie (doplnok); krakelovaný porcelán 

Gaučík 

[Obraz Lajosa Jócsika a o spoločnosti] Az értelmiségi közösségteremtés konstrukciói. Jócsik 

Lajos társadalomképe. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2016, č. 1 

[Vojna, rozpad, diskriminácia. Maďari na Slovensku v rokoch 1944 – 1945] Háború, 

összeomlás, jogfosztás. A csehszlovákiai magyarok 1944–1945-ben (zborník z konferencie, 

Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapešť) 

Kurincová 

Múzeum mesta Bratislavy za druhej svetovej vojny pre zborník z konferencie v Banskej 

Bystrici, 15 str. 13 obr.   

Dejiny Bratislavy 5, Pripájanie obcí k Veľkej Bratislave  30 strán. 

Schmidtová 

Nové nálezy jednotky piatej cohorty Lucensium. Zborník SNM na pamiatku Magdy 

Pichlerovej. Supplementum. Spoluautor:Ľudovít Mathédesz: . 

 

10/3 Metodická činnosť  

a/ zabezpečenie a vedenie odbornej praxe 

Odborná prax študentov katedry Etnológie a muzeológie Univerzity Komenského, Odbor 

muzeológia a kultúrne dedičstvo:  

Bezák Pavol, Blahutová Lucia, Brngalová Lenka, Danyiová Terézia, Dašková Stela, Fajner 

Michal, Fedas Tomáš, Ihnačák Jaroslav, Kasmanová Laura, Solárová Nikola 

Zabezpečenie a medziodborová koordinácia Beáta Husová 
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Základné informácie o odbornej činnosti MMB / Janovíčková/  

Odborný výklad, metodika v odbore múzejná pedagogikaa metodika práca PR – vizuálna 

mediálna komunikácia MMB /Husová/ 

Dokumentácia MMB/Štofová/ 

Knižnica MMB / Šurdová/ 

Vedenie praxe v rámci podujatí: Bratislava pre všetkých a Noc múzeí a galérií / Graňová/ 

Realizácia: Jana Graňová  

Zabezpečenie magisterskej praxe poslucháčky FFUK  muzeológia a kultúrne dedičstvo 

Z.Falathovej /Kurincová/ 

Zabezpečenie magisterskej praxe poslucháčky FFUK  muzeológia a kultúrne dedičstvo 

L. Vargovej / Janovíčková/ 

b/ posudky 

Francová 

Príspevok Lukáš Svěchota: Pamiatkovo chránené vexilá alebo zástavy zo zoznamu 

pre Pamiatkový úrad SR (časopis Monument revue) 

Gaučík 

Dizertačná práca Lacko, M.: Podnikanie štátu v spišsko-gemerskej banskej oblasti do 

polovice 19. storočia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 

2015, 213 strán vrátane príloh. 

Janovíčková 

Publikácia: Hasalová, E.-Piatrová, A.: Paramenty-liturgické textílie, katalóg výstavy, SNM-

HM, 2015 

Príspevok do Zborníka MMB Bratislava Gyula Perger: Flóris Rómer ako zakladateľ múzea v 

meste Győr 

Vybrané príspevky do časopisu Múzeum3/2015 

Kurincová 

Slavomír Bucher: Príspevok k poznaniu urbanným Bratislavy v kontexte ideológie národného 

socializmu a komunizmu v rokoch 1939 -1989 pre Historický časopis 

Príspevok do Zborníka Bratislava 27, 2015 štúdia Š. Gaučíka: Zabudnutá archívna 

pozostalosť Flórisa Rómera v Bratislave 

c/ konzultácie 

Odborní pracovníci múzea pravidelne poskytujú konzultácie odborníkom z múzeí, galérií či  

iných vedeckých i kultúrnych inštutúcií a z oblasti školstva. Poskytujú aj konzultácie týkajúce 

dejím mesta  záujemcom z laickej verejnosti.     

d/ metodické materiály 

Pracovné listy pre žiakov základných a stredných škôl k výstave Devín v praveku 

a vzdelávaciemu programu: Vitajte v praveku  

Realizácia: Beáta Husová  

e/ činnosť v komisiách 

Fiala 

Národný numizmatický komitét Slovenska, člen výboru 

Francová: 

Komisia pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen 

Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, člen 

Redakčná rada Zborníka SNM História, člen 

Redakčná rada revue Pamiatky a múzeá, člen 

Knižničná rada MMB, predseda 

Hyross  
Komisia kultúry MsZ Pezinok, člen neposlanec 

Múzejná rada Mestského múzea v Pezinku, člen                       
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Grantový systém ARS Bratislavensis, člen komisie 

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

Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru, člen   

Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, predseda 

Zväz múzeí na Slovensku, predseda  
Jamrichová 

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

podprogram 2.4. akvizície múzeí a galérií, 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 

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

Komisia na tvorbu zbierok Múzeum ÚĽUVu, predseda 

Komisia pre odoborné činnosti pri ZMS, člen 

Redakčná rada časopisu Múzeum, člen 

Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen 

Výtvarná komisia ÚĽUVu, člen 

Kurincová 

Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen 

Redakčná rada Zborníka SNM História, člen 

Archívna rada SNM, člen 

Komisia pre tvorbu zbierok Múzea telesnej kultúry, člen 

Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen 

Knižničná rada MMB, člen 

Pracovná skupina pre odovzdávanie agendy archívnych súborov zo Štátneho archívu 

v Bratislave do Archívu hlavného mesta Bratislavy 

Nožička 

Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum židovskej kultúry, člen 

Rubický 

Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen 

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

Podprogram 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva, člen 

Schmidtová 

Odborná  komisiu pre archeologický výskum AÚ SAV Nitra, poloha Kostolište, okr. Malacky 

Komisia pre zápis slovenskej časti Limesu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

Striešová 

Komisia ZMS pre múzejnú pedagogiku  

Šurdová 

Knižničná rada MMB, člen 

Štofová 

Komisia pre tvorbu zbierok – tajomník 

10/4 Študijné cesty 

Trnava, Západoslovenské múzeum, prehliadka výstavy k 60. výročiu založenia múzea + stálej 

expozície, stretnutie s kolegami – 25.2.2015, Francová 

Krajinská Széchenyiho knižnica, Budapešť, 29.-30.6, 1.-3.7. Gaučík 

Odborný tematický zájazd pracovníkov MMB na Gemer – 23.-25.9.2015,  
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10/5 Účasť na kurátorských a odborných výkladoch na výstavách, v expozíciách 

- účasť na kurátorskom výklade Zsófie Kiss-Szemán na výstave Stretnutia s múzou – 

Herman Ármin Kern, GMB, Pálffyho palác  – 16.1.2015, Francová 

- účasť na kurátorskom výklade Mgr. Jany Lukovej a Mgr. Martiny Vyskupovej 

k výstave Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu 

v zbierkach GMB, Galéria mesta Bratislavy – GMB, Mirbachov palác – 9.11.2015, 

Francová, Štofová 

- účasť na kurátorskom výklade Mgr. Kataríny Beňovej, PhD., PhDr. Jany Švantnerovej 

a Silvie Senesi - Lutherovej, PhD. na výstave Biedermeier – SNG, 1.10.2015, 

Francová, Janovíčková 

- účasť na kurátorskom výklade na výstave Veľká Morava, SNM-HM – 21.10.2015, 

Francová, štofová 

- účasť na workshope k výstave Paramenty. Liturgické textílie. SNM-HM – 23.11.2015, 

Francová 

- účasť na kurátorskom výklade k výstave Legiovlak, Múzeum dopravy – 2.12.2015, 

Francová, Štofová 

 

11.PROJEKTY 

11/1 Národný projekt OPIS PO 2 Digitálne múzeum 

Projekt: Digitalizácia múzejných zbierok 

V roku 2015 sa ukončili práce na projekte, cieľom ktorého je zvýšenie hodnoty zbierkového 

fondu Múzea mesta Bratislavy prostredníctvom vizualizácie a komplexného vedomostného 

spracovania zbierkových predmetov. Do projektu bolo zaradených pôvodne 15 000 

zbierkových predmetov, konečné realizácia snímania sa uskutočnila na počte 13 675 objektov. 

Práce na projekt  plánovanom na roky 2012 – 2015 boli rozdelené na štyri etapy: 

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

(2012 - 2013) 

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

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

4. Samotná vizualizácia zbierkových predmetov (2014 -2015) 

V roku 2015 sa pokračovalo ešte na prácach 2. etapy -  ošetrovaní fyzického stavu 

zbierkových predmetov vlastnými silami a prostriedkami i pracovníkmi digitalizačného centra 

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

a príprave metadát pre digitalizáciu a ukončila 4. etapa -vizualizácia zbierkových predmetov 

digitalizačných pracoviskách na Ivánskej ceste (predmety 3D do 70 a 3D nad 70), v Starej 

radnici (predmety 2D, 3D do 70, 3D do 10, voľné snímanie), v objekte múzea Antická 

Gerulata( voľné snímanie) a v depoziotári nábytku v Dúbravčiciach(3D nad 70). 

Odvzdávanie a preberanie predmetov na snímanie:   

Fiala, Francová, Dinušová, Gaučík, Harmadyová, Jamrichová,Janovíčková, Kurincová         

Rada, Štofová, Schmidtvová           

Spracovávanie metadát: 

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

Konzervovanie a čistenie predmetov: 

Za MMB: Dinušová, Nožička, Rubický, Schmidt, Weber  za MMB 

Za Digitalizačné centrum: Pilát 

Spolupráca pri manipulácii s predmetmi:  

Hárši, Mandúch, Salama, Schmidt, IGS-Service 

Koordinácia prác na projekte: Janovíčková  
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11/2  Dotačné programy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Obnovme si svoj dom, program 1, podprogram 1.1  

Archeologický výskum pri základoch veľkomoravskej sakrálnej architektúry na NKP hrad 

Devín 

Poskytnuté finančné prostriedky: 11 136 € 

Garant projektu: K. Harmadyová 

Oprava zatekajúcej strechy nad architektúrami z doby rímskej (4. stor.) 

Poskytnuté finančné prostriedky:  23 564 € 

Garant projektu: K. Harmadyová 

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií , podprogram 2.2 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka  

Poskytnuté finančné prostriedky: 4 700 €  

Garant projektu: B. Husová 

Virtuálna realita v múzeu 

interaktívna forma využívajúca technológiu AR Digital Guid v expozícii Múzeum dejín mesta 

v Starej radnici 

Poskytnuté finančné prostriedky: 13 000 € 

Garant projektu: M. Janovíčková 

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií , podprogram 2.4 

 Akvizícia kávového stolíka od sochára Arthura Fleischmanna 

Poskytnuté finančné prostriedky: 2 571,40 € 

Garant projektu: Z. Francová 

Pro Slovakia, podprogram 5.1:  

Korunovácie v Bratislave - vydanie reprezentatívnej dvojjazyčnej publikácie 

Poskytnuté finančné prostriedky: 5 500 € 

Garant projektu. Z. Francová 

Kultúrne poukazy 2015  

Garant projektu: Justína Striešová  

Realizácia: Jana Graňová  

 

11/3 Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 

NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti  

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

a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 

kultúrneho dedičstva“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu. 

Poskytnuté finančné prostriedky:  

Garant projektu: K. Harmadyová 

 

11/4 Dotačný program Bratislavského samosprávneho kraja 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na vydanie publikácie : úspešná 2 500 €  

Poskytnuté finančné prostriedky: 2 500 €  

Garant projektu: B. Husová 

Rímske hry 2015  

Poskytnuté finančné prostriedky: 2 500 € 

Garant projektu: Beáta Husová 

Lárom- Fárom po múzeách MMB /manuál pre deti a ich rodičov  

Poskytnut finančné prostriedky:  1 800 €  

Garant projektu: Beáta Husová 
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11/5 Iné zdroje 

Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka  

Projekt podporili:  

Oddelenie kultúry hlavného mesta SR Bratislavy: 4 200 € 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.: 2000 €  

Súkromné financie: Martin Borguľa: 2000 € 

Garant projektu: Beáta Husová  

Archeologický výskum na NKP Dom s hypocaustom 

Projekt podporil:  

Miestny úrad Rusovce z projektu MK SR "Obnovme si svoj dom"  

Finančné prostriedky: 1408,43 € 

Garant projektu: J. Schmidtová 

 

12. KNIŽNICA 

Vedenie knižnice: M. Šurdová 

12/1 Počet prírastkov za daný rok, forma získania, celkový stav 

Prírastok kníh za rok  2015              508 

Z toho: 

Kúpou                                                74 

Výmenou:                                          27 

Darom                                                82 

Knihy získané na zmluvu                    1 

Vlastné zaradené publikácie              16 

Knižnica doc. Gaža .                        308 

Stav knižnice k 31.12.2015         33 037   

 

Suma vynaložená na nákup kníh           853,89 Eur 

12/2 Výpožičky 

Prezenčné výpožičky                       265 

Absenčné výpožičky                        128 

Návratky                                          148 

Návštevníci knižnice spolu              254 

Z toho MMB                                    216  

Externí návšteníci                               38 

12/3 Elektronické spracovanie knižných titulov 

Počítačové spracovanie (celkový počet)                       12 222 

Prírastok počítačovo spracovaných kníh za rok 2015       502  

12/4 Iné práce súvisiace s prevádzkou knižnice   

- revízia kníh a priraďovanie signatúry knihám s prír. číslom 19 542 až po posledné 

zaevidované ku dňu 30.7.2015 

- revízia príručnej knižnice na hrade Devín (498 titulov) 

- zasielanie povinných výtlačkov a realizácia výmena vydaných titulov MMB (Zborník 

Bratislava, Hrad Devín 1913-2013 a sprievodcovia k výstavám) 

- konzultácie pre pracovníkov MMB z jazykových a vecných slovníkov a drobné 

preklady pre kolegov z maďarčiny, nemčiny a latinčiny 

- práce na definitívnom usporiadaní knižnice dr. O. Fausta 

- konzultácie s J. Kodályom (Archív mesta Brataislvy) a Dr. Mészarosovou 

(Univerzitná knižnica) ohľadne koordinácie doplňovania knižničného fondu MMB 

bratislavskými tlačami 

- účasť a výber kníh do knižnice MMB na výstave kníh Bibliotéka, 5.- 6.11.2015 



38 

 

- účasť a výber kníh do knižnice MMB na burze kníh v SNM , 2. 4. 2015  

- sledovanie klimatických podmienok v priestoroch kdw sú uložené knihy 

- vedenie agendy zasadaní Knižničnej rady 

 

13.NÁVŠTEVNOSŤ  EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV 

V roku 2015 počet návštevníkov v jednotivých múzeách MMB dosiahol počet 201 852 osôb. 

Oproti predchádzajúcemu roku je to zvýšenie o 16 363 osôb. Tradične najvyšší počet 

návštevníkov dosahuje  pravidelne NKP Hrad Devín, v roku 2015 to bolo 129 764 osôb. 

Počas podujatia Bratislava pre všetkých múzeá MMB navštívilo bezplatne 26 529 osôb.     

         

   SPOLU Platiaci Neplatiaci Bratislava 

 

Noc   Rímske 

          pre všetkých Múzeí  hry 

Múzeum A. Fleischmanna 655 99 556 313 157   

Múzeum J. N. Hummela 1255 624 631 471 209   

Múzeum hodín  6512 5370 1142 1628 1073   

Múzeum farmácie  5165 2461 2704 1960 762   

Múzeum zbraní  19571 17873 1698 3760 2374   

Apponyiho palác 7353 4780 2573 1833 764   

Múzeum dejín mesta 28734 18157 10577 6916 3142   

Múzeum Antická Gerulata 2843 1944 899 360 96 705 

NKP Hrad Devín   129764 111377 18387 9288 1508   

Spolu   201852 162685 39167 26529 10085 705 

 

III. PREVÁDZKA MÚZEA 

 
1. OBJEKTY MMB 

Múzeum spravuje a zabezpečuje prevádzku nasledovných objektov : 

1.Apponyiho palác , Radničná 1 

2.Stará radnica ,  Hlavné nám. č. 1 

3.Michalská veža  - Múzeum zbraní , Michalská 22 

4.Múzeum farmácie , Michalská 26 

5.Múzeum hodín , Mikulášska 2 

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

7. Múzeum J.N. Hummela, Klobúčnícka 2 

8.Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 

9.Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2 

10.Múzeum Antická Geruláta, Gerulátska ul. Rusovce 

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

12.Depozitár Dúbravka , Agátová ul. 

13.Depozitár , Žatevná 2 

14.Depozitár , Ivánska cesta 

15.Depozitár Devínska Nová Ves 

 

2. ČINNOSŤ ODDELENIA PREVÁDZKY 

a/zabezpečenie technického chodu budov a objektov pozostávajúca z činnosti 

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

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

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

- správa telekomunikačných zariadení 

- správa a prevádzka audio a video zariadení 

- vykurovanie objektov 

- upratovanie objektov a budov – letná a zimná údržba 

- odstraňovanie  porúch a havárii 

- pripomienkovanie zmluvných vzťahov z technického hľadiska 

- zariaďovanie skladových priestorov a montáž regálových systémov 

-  zabezpečovanie subdodávateľských činností – deratizácia , sťahovacie práce 

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

b/ostatné pravidelné činnosti 

- servis plynových zariadení 

- zabezpečenie deratizácie objektov 

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

ochutnávky vín , šermiarske podujatia ,prednášky, spolupráca na projektoch 

magistrátu - zabezpečenie technického zázemia , servis pri prenájmoch priestorov 

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

objektov 

- zabezpečovanie interných aktivít a podujatí organizovaných MMB – výstavy, 

programy 

- vypracovanie technických podkladov k zmluvám 

- vypracovanie technických podkladov k výberovým konaniam 

- zabezpečovanie autodopravy 

- zabezpečenie monitoringu verejnej kanalizácie na Primaciálnom nám. 

- zabezpečenie technických podmienok výstav, spolupráca na inštalácii výstav 

- technické zabezpečenie a realizácia konferencií v priestoroch Starej radnice 

a Apponyiho paláca 

c/ práce na jednotlivých objektoch  

Stará radnica 

Inštalácia výstav 

Kompletná oprava suterénu po zatopení – oprava sociálnych zariadení , výmena  a oprava 

drevených parkiet , výmena soklových líšt , oprava osvetlenia  

Sanačné práce v súvislosti s opadavaním omietok v suteréne 

Vyčistenie okapových žľabov 

Spolupráca na osadení nového kamerového systemu na Hlavnom nám. 

Spolupráca s mestom na celomestských podujatiach zabezpečovaním technického zázemia 

Zabezpečovacie práce pre digitalizáciu 

Michalská veža 

Digitalizácia zbierkových predmetov 

Oprava elektrických svietidiel v expozícii 

Oprava vodovodných rozvodov – výmena ventilov 

Oprava a výmena svietidiel 

Odstránenie grafitov v pod bráni , nová maľovka 

Oprava a údržba vežových hodín 

Technický pasport  budovy –aktualizácia 

Oprava strešného okna a dverí k sociálnemu zázemiu 

Múzeum farmácie – Červený rak 

Viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovka fasády 

Digitalizácia zbierkových predmetov 

Oprava elektrických svietidiel v expozícii 
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Technický pasport  budovy-aktualizácia 

Múzeum hodín – Dobrý pastier 

Osadenie nových zvlhčovačov 

Oprava vstupných dverí – očistenie od grafitov, 

Oprava – výmena vykurovacieho telesa 

Spolupráca s Pro –Monumenta na vypracovaní posudku  objektu 

Výmena poškodenej strešnej  krytiny 

Depozitár, Beblavého ulica 

Výmena poškodenej strešnej krytiny 

Vyčistenie okapových žľabov 

Vypracovanie statiky k stavebno-technickému riešeniu strešnej krytiny 

Vypracovanie rozpočtu na  kompletnú výmenu strešnej  krytiny 

Viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovanie fasády 

Spolupráca s magistrátom k vianočnej výzdobe mesta 

Technický pasport  budovy-aktualizácia 

Oprava rozvodov elektriny 

Antická Geruláta – Rusovce 

Oprava strešnej konštrukcie 

Kosenie v areály a odstránenie náletových rastlín  na objektoch archeologických prvkov 

stavieb 

Výrez stromov v areály 

Oprava zámkov dverí a závesov dverí 

Čistenie areálu na plochách patriacich MMBa  za oplotením areálu 

Oprava vodovodných zariadení 

Oprava konštrukcie okien 

Múzeum J. N. Hummela 

Oprava dvoch  plynových kotlov 

Vyčistenie dlažby nádvoria 

Oprava vstupných dverí 

Múzeum J. Jesenského 

Opráv okien – očistenie a vytmeľovanie sklených častí 

Oprava vstupnej bránky  

Starostlivosť o zeleň 

Múzeum  A. Fleischmana 

Oprava WC 

Oprava vodovodných ventilov 

Apponyiho palác 

Zabezpečovacie práce pri prenájme priestorov na filmovú tvorbu 

Oprava zatekania strechy 

Oprava ventilácie v suteréne objektu 

Oprava klimatizácie priestorov kuchyne a suterénu 

Budova depozitárov Ivánska cesta 

Oprava systemu vykurovania 

Oprava telekomunikačného kábla 

Zabezpečenie prác pri digitalizácia zbierkových predmetov 

Montáž regalových zostáv 

Čistenie strechy objektu 

Technický pasport  budovy-aktualizácia 

Zabezpečenie dodávky fólii na okná depozitárov 

Deepozitáre - Dúbravčice 
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Výstavba novej podesty na zbierkové predmety s postrekom proti drevokazným hubám 

a červotočom 

 Oprava telefónneho  vedenia 

Čistenie areálu 

Depozitár -  Devínska Nová Ves 

Presťahovanie depozitáru do ostatných objektov 

Depozitár -  Dúbravka – Kino Odboj 

Čistenie priestorov depozitu 

Sťahovanie interiérového vybavenia 

Oprava zabezpečovacieho systému 

NKP Devín 

Oprava  poruchy vnútro areálového osvetlenia 

Opravy zdravotechnických zariadení 

Technické zabezpečenie pre areálové opravy 

Pasport opravy strechy expozície 

 

Vedenie a zabezpečovanie prevádzky objektu NKP Devín  

K.  Harmadyová, ved. odd. NKP Devín, spolupráca J. Koňakovská, Š. Gaál    

 -  pastva na hrade Devín, zabezpečenie zvierat/ovce, kozy/:spoločnosť BROZ (apríl – 

december 2015) 

 

3. ŠTRUKTÚRA A ZOZNAM ZAMESTNANCOV 

PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 

Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa 

Mgr. Beáta Remešová, sekretariát 

Odborné oddelenie 

PhDr. Elena Kurincová, vedúca oddelenia, novšie dejiny 

Mgr. Mária Antolíková, farmách (do 31.3.2015) 

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

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

výtvarné umenie 

Mgr. Štefan Gaučík, PhD., novšie dejiny 

PhDr. Štefan Holčík, staršie dejiny 

Mgr. Andrea Jamrichová, literárny fond (do 30.11.2015) 

Mgr. Marta Janovíčková, umelecké remeslo, zariadenie domácností  

Adam Rada, militáriá (do 31.8.2015) 

PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeológia – doba rímska 

PhDr. Zora Valentová, etnológia  

Oddelenie dokumentácie   
Mgr. Marta Janovíčková, vedúca dokumentácie 

Marta Bukovčáková, vedenie  agendy fotodokumentácie, správa zbierkového fondu 

pohľadníc  

Ing. Júlia Dinušová, kustódka zbierky textilu 

Ľudmila Mišurová, fotodokumentácia  

Bc. Jana Štofová, vedenie agendy dokumentácie zbierkových predmetov  

Mgr. Monika Šurdová,vedenie knižnice MMB 

Radko Schmidt, dokumentačné práce  

Nadežda Vrtielková, knihovník  (od 16.11.2015) 

Oddelenie reštaurátorov  
Mgr. Jaromír Nožička, vedúci oddelenia, materiál: drevo 
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Mgr. Milan Rubický, materiál: polychrómované a zlátené drevo, kameň 

Peter Tomsó, materiál: drevo  

Mgr.Vladimír Weber, materiál: kovy  

Oddelenie prezentácie a tvorby programov 

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

Jana Graňová, zabezpečenie prevádzky expozícií  

Mgr. Justína Striešová, manažer kultúry  

Hrad Devín 

Mgr. Katarína Harmadyová, vedúca oddelenia, archeológia  

Jitka Koňakovská, ref.pre ek.inf.+dokument. 

Štefan Gaál, technické zabezpečenie prevádzky 

Antonín Kraus (do 31.3.2015), Vojtech Šlosár, Miroslav Macejko, Rudolf Mikloš (do 

15.10.2015), Gabriel Malina (od 1.7.2015), Ivan Mikulec (od 20.7.2015) -ifnormátori 

Ekonomické oddelenie 

Natália Boďová, vedúca oddelenia 

Katarína Čerešňová, účtovníčka, správa majetku 

Mária Belešová, mzdová účtovníčka 

Oddelenie prevádzky 

Peter Rajkovič, vedúci oddelenia 

Albín Hárši, technické zabezpečovanie prevádzky 

Dušan Páleníček, technické zabezpečovanie prevádzky (do 30.6.2015) 

Ivan Salama, technické zabezpečovanie prevádzky 

Ľudovít Manduch, technické zabezpečovanie prevádzky (od 1.6.2015) 

Informátori:    

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

Vladimír Kapusta (do 30.7.2015), Horváth Marian 

Depozitár Dúbravka: Ján Juck, Milan Menďan,, Jozef Kertész, Rudolf Neumar 

Depozitár Ivánska cesta:  František Mits, JUDr. Milan Janičko 

Upratovačky : 

Ružena Dudiková, Darina Kollárová, Beáta Lelkesová (do 31.7.2015) Eva Pohanková, 

Judita Pálinkášová (od 1.8.2015) 

 

Personálne obsadenie tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy 

V roku 2015 sa počet dozorcov a pokladníkov menil v prípade dlhodobejšej pracovnej 

neschopnosti pokladníčok (v Múzeu hodín a v Múzeu zbraní ). Na miesta sme prijali  nových 

zamestnancov. 

Múzeum hodín                                     2 osoby  -  asistent predaja                                                                                 

                                                               2 osoby  -  asistent expozície 

Múzeum farmácie                                2 osoby  -  asistent predaja 

                                                               2 osoby  -  asistent expozície 

Múzeum zbraní                                    2 osoby  -  asistent predaja 

                                                               4 osoby  -  asistent expozície 

Múzeum  A. Fleischmanna                  1 osoba  -  asistent predaja 

Múzeum vinohradníctva , 

vinárstva  a historických interiérov    1 osoba  -   asistent predaja 

                                                                7 osôb    -   asistent expozície ( z toho 2 os pridelené  

                                                                                   z Devína , v zimnej sezóne ) 

Múzeum dejín mesta   BA                    2 osoby  -  asistent predaja 

                                                              13 osôb     -  asistent expozície 

Múzeum Antická Gerulata                  1  osoba  -  asistent pokladne + lektor 
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SPOLU                                                 11 osôb    -  asistent predaja 

                                                               28 osôb  -    asistent expozície 

 

IV. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE 
 

a/  charakteristika hospodárenia 

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

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

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

rozdelené na štyri etapy:   

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

      (r. 2012 - 2013) 

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

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

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

 

V roku 2015 sa uskutočnilo: 

- ošetrovanie  fyzického stavu zbierkových predmetov vo vlastnej réžii a prostriedkami 

       i pracovníkmi digitalizačného centra z prostriedkov projektu. 

- ukončená bola aj realizácia vizualizácie zbierkových predmetov zaradených  

      do digitalizačnej kampane. 

- pokračovali práce na odbornom spracovávaní zbierkových predmetov a príprave metadát 

ako súčasti obrazovej dokumentácie zbierkových predmetov a začala sa ich kompletizácia. 

 

Finančné náklady za rok 2015: prostriedky na ošetrenie zbierok 

 

      -     materiál na reštaurovanie      2 176 € 

      -     reštaurovanie zbierok dod.spôsobom          11 100 €  

- materiál na sťahovanie zbierok        1 446 € 

- prostriedky na prevoz predmetov na rešt.  

a digitalizač.pracovisko            22 358 € 

- plánovaná obnova výpočtovej techniky  8 577 € 

  

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

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

dokumentácia, samotné odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou 

formou.  

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

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

všetkých, Noc múzeí a galérií,  Kultúrne leto,  Rímske hry a  Danube limes Day 2015 

v Antickej Gerulate v Rusovciach.  Ďalej to boli neformálne vzdelávacie programy pre školy, 

Malé múzejné bádania 2015 na tému Vitajte v praveku organizované formou denného letného 

tábora na NKP hrad Devín, Rytieri na Devíne, Historický tábor,  podujatie pre deti Devín 

patrí deťom  a ďalšie prezentačné aktivity, výstavy Devín v praveku, Perute - k 70 výročiu 

konca 

2. svetovej vojny, Digitálne múzeum 
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V oblasti správy a prevádzky činnosť múzea bola zameraná na prevádzku 15 objektov, z toho  

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

depozitárne haly v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, depozitár v bývalom kine Odboj 

v Dúbravke a budova na Ivánskej ceste v Bratislave, ktorá slúži ako depozitár a nachádzajú  

sa tu aj reštaurátorské dielne. 

 

Hospodárili sme s finančnými prostriedkami: 

 

 schválený  príspevok na bežné výdavky od zriaďovateľa predstavoval 754 002 €,  

 vlastné zdroje múzeum dosiahlo vo výške 649 338 €, z toho príjmy 

za digitalizáciu zbierkových predmetov     179 820 € 

 Ministerstvo kultúry SR poskytlo múzeu  dotácie zo štátneho rozpočtu spolu 

      vo výške 34 073 €,   

 Bratislavský samosprávny kraj –  dotácie spolu vo výške 6 800 € 

príjmy celkom    1 444 213 € 

  

Hospodárenie organizácie bolo ukončené vyrovnaným hospodárskym výsledkom:  

výnosy  ....  1 976 028,83 €  

náklady ...   1 976 028,83 € 

 

Pre porovnanie uvádzame vývoj dosiahnutého hospodárskeho výsledku: 

r. 2013 ...    0,00 € 

r. 2014 ... + 28 641 € 

r. 2015...    0,00 € 

 

b/  príjmy organizácie 

Múzeum mesta Bratislavy dosiahlo v r. 2015 tržby za vlastné výkony a tovar (príjmy 

z prenajatých pozemkov, prenajatých budov, priestorov, z digitalizácie zbierkových 

predmetov, príjmy zo vstupného, z predaja propagačného materiálu) v porovnaní s plánom  

na 98,35 %. 

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

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

„Digitálne múzeum“. 

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

zaznamenali na Národnej kultúrnej pamiatke Devín. 

V oblasti zmluvných,  príležitostných prenájmov, služieb spojených s nájmom 

a archeologickým prieskumom  sa nám plán  podaril naplniť na 98,21 %. Poskytovali sme    

krátkodobé komerčné prenájmy rôznym inštitúciam, prepožičiavali sme reprezentačné 

priestory, Faustovu sieň na komerčné účely, na prednáškové akcie, nádvorie Starej radnice 

a areál NKP hrad Devín na usporadúvanie reklamných akcií, osláv a pod.  

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

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

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

výrobkov chránených dielní v podbrání Starej radnice.                       

 

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

časti Bratislava-Rusovce, Čunovo a Devín. 

 

Oblasť ostatných finančných výnosov reprezentujú finančné prostriedky získané od:     

Ministerstvo  kultúry SR poskytlo múzeu  dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 
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- 9 000 € na podporu realizácie projektu s názvom reštaurovanie vojenskej zástavy Františka  

                II. Rákocziho z r. 1706, 

- 2 800 €  na realizáciu projektu s názvom – akvizícia kávového stolíka od sochára  

                 A.Fleischmanna 

- 13 000 € na realizáciu projektu s názvom „Virtuálna realita v múzeu“ Bratislava,  

 -  4 700 € na vydanie publikácie s názvom „Maľované dejiny Bratislavy“       

 -  5 500 € na vydanie dvojjazyčnej publikácie „Korunovácie v Bratislave“ 

  

Bratislavský samosprávny kraj poskytol múzeu tri dotácie:    

-  2 500 €  na „projekt „Rímske hry a Danube Limes Day/Z virtuality do reality“  

-1 800 € na projekt „Lárom fárom po  múzeách MMB – vydanie publikácie „Manuál pre  deti   

              a rodičov“ 

- 2 500 € na projekt „Maľované dejiny Bratislavy“- vydanie publikácie „Deti ilustrujú 

príbehy Pavla Dvořáka“  

 

c/  výdavky organizácie 

Výdavky organizácie boli vynakladané na nevyhnutné náklady spojené s hlavnou činnosťou 

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

a propagačná činnosť a  na prevádzku a správu MMB.   

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

odstraňovanie havarijných stavov, akými bola napr. oprava plynových kotlov v objekte 

Múzea J.N.Hummela a Múzea hodín, výmena čerpadla, oprava ÚK v Múzeu hodín, 

prečistenie šachty -sfunkčnenie prípojky splaš. kanalizácie odvádzajúcej vodu z objektu Stará 

radnica, vyčistenie odkvapového žľabu spodnej časti strechy a uvoľnenie škridiel na objekte 

Múzea umeleckých remesiel, oprava premietacieho zariadenia v expozícii Stará radnica, 

oprava strechy Apponyiho paláca – zabezpečenie proti zatekaniu, oprava a pretmelenie spojov 

a oplechovanie brán proti zatekaniu strechy na depozitárnom zariadení  Dúbravčice, oprava 

strechy admin. budovy – Antická Gerulata Rusovce.  Finančne najnáročnejšie bolo 

odstránenie havarijného stavu suterénu Starej radnice, ktorý vznikol zatopením jej priestorov. 

Bolo nutné vymeniť soklové lišty, drevené parkety, dvere, opraviť soc. zariadenia,  ovládanie 

prvkov osvetlenia a projekcie. 

       

V oblasti služieb okrem už spomínaných opráv boli finančné prostriedky vynakladané  

na odborné technické a servisné práce na PC, kopírovacích strojov, základný servis výťahov, 

povinné zmluvné a havarijné poistenie budov a motorových vozidiel, služby BOZP a OPP, 

odbornú prehliadku elektroinštalácie, EZS, EPS v objektoch MMB, revíziu a následnú opravu 

hasiacich prístrojov,  opravu služobného motorového vozidla, technickú a emisnú kontrolu, 

deratizáciu všetkých objektov MMB, odvoz odpadu, poštovné, nájomné, tlač vstupeniek, 

kosenie areálu  NKP hrad Devín a areálu Antická Gerulata Rusovce, ročný servis klimatizácie 

v objekte Stará radnica a Apponyiho palác, sťahovanie zbierkových predmetov z depozitárov 

na digitalizáciu, tlač propagačných čierno-bielych letákov pre návštevníkov NKP hrad Devín, 

zhotovený bol nový navigačný a informačný systém pre NKP hrad Devín, grafické práce, 

príprava dát do tlače a následná tlač pozvánok, bannerov, plagátov k výstavám,  

pre medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 200 výr. narodenia Floriána Rómera, 

pre podujatia Bratislava pre všetkých tlač, Noc múzeí, Devín patrí deťom, tlač Zborníka  

 

MMB, tlač letákov pre podujatia „Malé múzejné bádania“, výroba interaktívnych pomôcok 

pre detského návštevníka, vydanie publikácie „Maľované dejiny Bratislavy - Deti ilustrujú 

príbehy Pavla Dvořáka“, uskutočnená bola predtlačová príprava a preklady textov do 
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publikácie „Korunovačné slávnosti v Bratislave 1563-1870“, vydanie publikácií MMB 

(vizuál, grafika a tlač). 

Do depozitárneho zariadenia na Ivánskej ceste v Bratislave bola zrealizovaná výroba 

a dodávka mobiliáru špeciálne navrhnutého pre potreby múzea na efektívnu úschovu 

a ochranu zbierok textilu, dodávka a montáž okenných fólií, do knižnice MMB sa dali vyrobiť 

drevené regále.    

Aj v roku 2015 sme  spolupracovali  s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením 

Bratislava na  prevádzkovaní pastvy oviec v rámci areálu NKP hrad Devín. Cieľom pastvy 

bolo zabezpečenie prirodzenej prírode šetrnej formy údržby areálu, ako aj zvýšenie 

atraktívnosti a teda aj návštevnosti lokality. 

 

S prevádzkou a správou múzea súvisia i náklady, ktoré sme vynaložili na spotrebu energií, 

 na spotrebu materiálu, zahrnuté sú tu napr. náklady na materiál pre opravy budov, opravy 

vozidiel, kancelársky materiál, materiál súvisiaci so sťahovaním, materiál pre reštaurátorov,  

údržbársku dielňu, čistiace a hygienické potreby, tonery, materiál pre vybavenie lekárničiek 

v objektoch MMB, na nákup svetelných zdrojov, kancelárskych stoliček, lešenia, náklady  

na pohonné hmoty,   nákup ochranných pracovných prostriedkov, dobudovanie 

reštaurátorských dielní na Ivánskej ceste prevádzkovými prístrojmi (mobilné odsávanie, 

horkovzdušná sušiareň, ventilátor, digestor, žehliaci systém, reštaurátorské špachtle 

s termostatom a nadstavcami, elektrické náradie-pokosová a skracovacia píla), dobudovanie 

výpočtovej techniky.   

    

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  128 431 €, z toho na edičnú činnosť 10 800 € (grafické spracovanie a príprava 

tlačových podkladov  Zborníka MMB), vydanie publikácií k 5 expozíciam v slovenskom 

a anglickom jazyku 23 932 €. 

 

S nákladmi na hlavnú činnosť bezprostredne súvisia i také náklady, ako sú výdavky napr.  

na cestovné, poštovné, náklady na spoje, nákup pracovných prostriedkov a pomôcok, 

kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, atď.  

 

Na mzdové náklady pri priemernom prepočítanom stave zamestnancov  96  sme vynaložili 

599 952 €,  na ostatné osobné náklady /OON/ 5 000 €. 

Celková výška mzdových nákladov vrátane OON predstavuje čiastku 604 952 €, čo je  úrovni 

plánu na rok 2015  (plán 605 506 €). 

Priemerný mesačný plat zamestnanca MMB za rok 2015 činil 521 €. 

Pre porovnanie uvádzame vývoj priemerného mesačného platu zamestnancov MMB za 

predchádzajúce roky: 

 

r. 2013 ...   464 € 

r. 2014 ...   492 € 

r. 2015...    521 €    
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Veľkou  položkou v rozpočte sú štátom stanovené povinné odvody, ktoré zamestnávateľ za 

zamestnanca odvádza do poisťovní.  

Oblasť sociálnych nákladov (tvorba soc. fondu a stravovanie zamestnancov) - vzhľadom 

k tomu, že múzeum nemá vlastné stravovacie zariadenie, poskytovalo svojim zamestnancom  

stravovanie cez sprostredkovateľskú organizáciu formou nákupu stravovacích poukážok 

v nominálnej hodnote 3,30 € (náklad na jednu stravovaciu poukážku pre organizáciu 

predstavuje 1,82 €  a sociálny fond 0,19 €).  

 

d/ vyhodnotenie záväzkov, pohľadávok  

Ku dňu 31.12.2015  vykonali dielčie inventarizačné komisie, ustanovené riaditeľom MMB  

inventarizáciu hospodárskych prostriedkov. 

Pri dokladovej inventarizácii pohľadávok a záväzkov bol zistený nasledovný stav: 

  

pohľadávky k 31.12.2015: 

 - voči odberateľom    19 523,32 €    

 - ostatné pohľadávky       7 911,97 €    

 

záväzky k 31.12.2015: 

- voči dodávateľom     25 304,30 €  

- ostatné záväzky            0       

- voči zamestnancom (mzdy)                       39 174,93 €  

- voči zdravot.  poisťovniam            370,86 € 

- voči soc. poisťovni                   1 799,48 €        

 

V. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ 
 

Kapitálový transfer od zriaďovateľa - príspevok na obstaranie hmotného  inv. majetku vo 

výške  5 000 € bol použitý na nákup zbierkových predmetov. 

 

Kapitálové výdavky vlastné vo výške 63 631,52 €.                        

Z vlastných zdrojov bol zakúpený nasledovný majetok: 

- detektor pre archeologický výskum na NKP hrad Devín a Múzeum Antická Gerulata 

Rusovce…       940,00 € 

- sústruh pre reštaurátorské dielne    919,80 € 

- stolové svetlo s predradičom pre  rešt.dielne   431,00 € 

- kovové regále do archívu                     5 090,00 € 

- klimatizačná jednotka Split do objektu NKP hrad Devín 940,42 € 

- žehliaci systém Fashion Master Miele pre rešt.textilu       1 685,00 € 

- výroba a inštalácia replík historických zbraní           5 000,00 €  

- nákup zbierkových pedmetov               813,30 € 

- regále do knižnice                                  19 296,00 € 

- digestor do rešt. dielní              3 090,00 € 

- sušiareň do rešt. dielní              4 914,00 € 

- mobilné odsávanie (pojazdná filtrač.jednotka)            2 885,00 € 

- server                 2 000,00 € 

- DLP projektor        910,00 € 

- vitríny do výstavných priestorov           11 731,00 € 

- fotoaparát a príslušenstvo do fotolaboratória           1 788,00 € 

- fotoaparáty do dokumentač.odd.+NKP hrad Devín           1 198,00 €  
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VI. PERSONÁLNA PRÁCA 
 

Múzeum mesta Bratislavy zabezpečovalo úlohy v r. 2015 s priemerným prepočítaným stavom 

zamestnancov  96 , z toho s  35 zamestnancami v oblasti odbornej činnosti, ekonomiky, 

prevádzky a správy MMB a s  61 zamestnancami, prevažne dôchodcami vo funkciách lektor,  

dozorca zbierok,  pokladník, upratovačka, informátor  denný a nočný. 

 

Pre porovnanie uvádzame prehľad počtu zamestnancov za predchádzajúce roky:  

       

r.    2013 …    96 

r.    2014 …    96  

r.    2015 …    96 

 

VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 

V priebehu roku 2015 bola vykonávaná pravidelná predbežná i priebežná  vnútropodniková 

finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  

pri hospodárení s verejnými prostriedkami.  

 

Ku dňu 31.12.2015 na základe príkazného listu riaditeľa bola dielčími inventarizačnými 

komisiami vykonaná periodická inventarizácia hospodárskych prostriedkov. 

 

Vyhodnotenie inventarizácie ústrednou inventarizačnou komisiou je nasledovné: 

a) Dlhodobý hmotný a nehmotný inv. majetok celkom činí ...    20 602 846,33 €  

     z toho: 

     - dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol zaznamenaný 

v celkovej hodnote ……………………………………   301 899,02 €    

     - stavby …………………………………………………..       7 883,23 €       

     - budovy …………………………………………………                  158,30 €   

     - ostatný dlhodobý hmotný majetok …………………….      18 877 162,39 € 

     - dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný – pozemky….           921 072,71 €  

     - dlhodobý nehmotný majetok ………………………….              32 064,64 €         

     - zbierky …………………………………………………           462 606,04 €  

  

b)  Drobný hmotný majetok ……………………………….             118 337,82 €    

  

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

 

Ústredná inventarizačná komisia odporučila riaditeľovi MMB vyradiť z evidencie:     

 

- drobný hmotný majetok OOPP/KHM v hodnote 4 704,65 € - nefunkčný, neopraviteľný,  

zastaraný. 

 

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. 
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Prílohy: 

Tabuľková časť 

Obrázky 

 

 

 

Múzeum mesta Bratislavy 

   

       Výsledky hospodárenia za rok 2015 - podľa rozpočtovej klasifikácie 

  

EUR 

      

Tab.č.1 

      Príjmy       

Zdroj Po- Pod-   Skutočnosť  Rozpočet Skutočnosť 

  lož- po- Názov za rok na rok za rok 

  ka ložka   2014 2 015 2 015 

a b c d   1 2 

41 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 4 530 4 200 3 920 

41 212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 65 223 212 000 209 999 

41 212 004 Príjmy z prenajatých strojov,prístr.... a ostatné  22 074 22 300 20 318 

41 222 003 Pokuty a penále zmluvné 3 813 1 571 1 125 

41 223 001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 367 298 420 200 413 593 

41 242   Úroky z tuzemských vkladov 38 40 32 

111 291 002 Ostatné výnosy - MK SR       

72 291 003 Transféry mimo verejnej správy a Granty       

41 291 004 Náhrady škôd od zamestnancov 19   10 

41 292 006 Náhrady z poistného plnenia 1 443     

41 292 027 Iné 117   341 

72 292 027 Dary 2 300     

111 312 001 Transfér zo štát.rozp. - MK SR 45 309 34 500 34 073 

41 312 007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce 747 148 754 002 754 002 

      Dotácia ARS Bratislava       

      Dotácia Grantový program PPP - HM SR Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

111 312 008 Transfér z VUC 3 200 6 800 6 800 

      Príjmy spolu 1 262 512 1 455 613 1 444 213 

41 321   Kapitálové granty       

111 322 001 Transféry kapitálové -z rozpočtu MF a MK SR 15000     

41 322 005 Tuzemské kapitálové transfery z rozpočtu obce   5 000 5 000 

      Príjmy z kapitálových transférov       

      Príjmy podľa rozpočetovej klasifikácie celkom  1277512 1 460 613 1 449 213 

       

       

 

Vypracovala: Boďová, Čerešňová 
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Múzeum mesta Bratislavy 

   
         Výsledky hospodárenia za rok 2015 - podľa rozpočtovej klasifikácie 

  

EUR 

        

Tab.č. 2 

          Výdavky       

Pro- Od- Sku- Po- Pod-   Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť 

gram diel pi- lož- po- Názov za rok na rok za rok 

č.   na ka ložka   2014 2 015 2 015 

a b c d e f   4 2 

  08 2 611   

Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funk. plat...vrát. ich 

náhrad 463882 457 000 456 951 

  08 2 612 001 Osobný príplatok 71070 87 006 86 954 

  08 2 612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 33907 33 500 33 347 

  08 2 614   Odmeny 17670 28 000 27 700 

  08 2 621   Poistné VšZP 40890 33 158 32 094 

      623   Poistné ostatné zdrav.poisťovne 15415 12 800 12 778 

      625 001 Soc.poisť. - nemocenské 5036 8 700 8 661 

      625 002 Soc.poisť. - starobné 81760 86 960 86 801 

      625 003 Soc.poisť. - úrazové 5230 5 000 4 963 

      625 004 Soc.poisť. - invalidné 10524 12 800 12 736 

      625 005 Soc.poisť. - v nezamestnanosti 3813 4 300 4 213 

      625 006 Soc.poisť. - garančné 1454 1 600 1 544 

      625 007 Soc.poisť. - rezervný fond 27736 29 500 29 446 

  08 2 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské 551 600 568 

  08 2 631 002 Cestovné náhrady - zahraničné 420 1 350 1 304 

  08 2 632 001 Energie 132090 89 800 89 675 

  08 2 632 002 Vodné, stočné 6855 8 600 8 586 

  08 2 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 10430 9 500 9 490 

  08 2 633 001 Interiérové vybavenie 6397 53 400 53 362 

  08 2 633 002 Výpočtová technika 1899 8 600 8 577 

  08 2 633 004 

Prevádz. stroje, prístroje, zariadenie, technika a 

náradie 2585 7 800 7 765 

  08 2 633 006 Všeobecný materiál 25018 28 300 28 244 

  08 2 633 007 materiál pre reštaurovanie 927 2 270 2 245 

  08 2 633 009 

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. a 

kompenzač. pomôcky 841 1 400 1 388 

  08 2 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1036 50 21 

  08 2 633 013 Softvér a licencie 1761 1 400 1 381 

  08 2 633 015 Reprezentačné 

 

50 30 

  08 2 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2276 2 300 2 282 

  08 2 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 3207 650 608 

  08 2 634 003 Poistenie zákon. a havar. - autá 775 900 891 

  08 2 634 004 Prepravné+ taxi 83 75 58 

  08 2 634 005 Karty, známky, poplatky 

     08 2 635 001 Rutinná a štandardtná údržba interierové vybavenie 308 

    08 2 635 002 Rutinná a štandardtná údržba výpočtovej techniky 1988 2 300 2 295 

  08 2 635 003 Rutinná a štandardtná údržba telek. Techniky 51 80 60 

  08 2 635 004 Rutinná a štandardtná údržba prevádzkových          

             strojov, prísprojov, zariadení,techniky a náradia 4754 8 300 8 230 

    2 635 005 Rutinná a štandardtná údržba špeciálnych strojov, 

             prístrojov, zariadení, techniky a náradia 14349 10 500 10 412 
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  08 2 635 006 

Rutinná a štadard. údržba budov, objektov alebo ich 

častí 23698 39 350 39 135 

  08 2 636 001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 13514 13 500 13 215 

  08 2 637 001 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 

sympózia 775 250 236 

  08 2 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 2 766 780 758 

  08 2 637 004 Všeobecné služby 126 421 217 800 217 722 

  08 2 637 005 Špeciálne služby 462 

    08 2 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, preklady 620 7 080 7 027 

  08 2 637 012 Poplatky a odvody 578 680 623 

  08 2 637 014 Stravovanie 54 171 40 600 40 549 

  08 2 637 015 Poistenie majetku 6 764 6 300 6 202 

  08 2 637 016 Prídel do sociálneho fondu 5 169 4 070 4 031 

  08 2 637 023 Kolkové známky 103 140 122 

  08 2 637 024 Kurzové rozdiely 

  

21 

  08 2 637 031 Pokuty a penále 5 

 

15 

  08 2 637 030 Vrátená dotácia 

  

4 123 

  08 2 637 035 Dane, konces.poplatky... 3 381 6 250 6 201 

  08 2 642 006 Členské príspevky v tuzemsku 1 030 1 244 1 234 

  08 2 642 012 Odstupné 1 539 1 650 1 622 

  08 2 642 013 Odchodné 

 

2 950 2 923 

  08 2 642 014 Ochrana zdravia - zdravotná spôsobilosť 259 450 433 

  08 2 642 015 Nemocenské dávky 1 048 1 300 1 238 

BEŽNÉ VÝDAVKY spolu   1 239 291 1 382 943 1 383 090 

  08 2 711 003 Software 

     08 2 713 002 Nákup výpočtovej techniky 2261 8 300 8 286 

  08 2 713 004 

Nákup prevádzkových strojov,prístr.,zar.,techn.a 

náradia 42070 58 300 58 226 

  08 2 713 005 Špec.stroje, prístroj, technika 

 

2 670 2 626 

  08 2 717 002 Rekonštrukcie a modernizácia 11945 

    08 2 719 002 Nákup umeleckých diel a zbierok 0 8 400 8 385 

Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie celkom  1 295 567 1 460 613 1 460 613 

         Vypracovala: Boďová, Čerešňová 
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Múzeum mesta Bratislavy 

 Výsledok hospodárenia za rok 2015 

                                                                              Výnosy a náklady 

  

EUR 

    

Tab.č.3 

  Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Index 

Ukazovateľ za rok na rok za rok Skutočnosť 

  2014 2015 2015 Rozpočet 

a   3 2 4 

VÝNOSY celkom 1 784 239 1 729 646 1 976 028 1,14245 

Tržby za vlastné výkony a tovar (602,604) 538 728 553 790  670 848 1,21138 

Ostatné výnosy z prevádzkovej  činnosti(64x,66x) 7 366 540  11 425 21,15741 

Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre- 48 851 25 900  124 880 4,82162 

vádzkovej činnosti (652,653)         

Výnosy -dary(697) 2 300   2 000   

Mimoriadne výnosy         

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce(691) 747 148 754 002  754 002 1,00000 

Výnosy z bežných transf.ARS Bratislavensis (691)         

Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce(692) 390 414 385 414  372 000 0,96520 

Výnosy z bez.transférov MK SR 46 232 10 000  34 073 3,40730 

Výnosy z bež.transf. BSK (693) 3 200   6 800    

NÁKLADY celkom 1 755 598 1 729 646  1 976 028 1,14245 

Sporebované nákupy- v tom 183 708 188 936  255 673   

 Spotreba materiálu a tovaru (501,504) 44 051  62 236  106 727 1,71488 

 Spotreba energie (502) 139 657  126 700  148 946 1,17558 

Služby(511,512,518) 213 020  249 290  425 933 1,70858 

v tom:         

       Opravy a udržiavanie (511) 48 492  67 100  151 624 2,25967 

       Cestovné (512) 988  1 000  1 871 1,87100 

       Náklady na reprezentáciu   1 000  30 0,03000 

       Ostatné služby (518) 163 540  180 190  272 408 1,51178 

 "Z" Mzdové náklady (521) 571 835  605 506  604 952 0,99909 

  v tom: OON 5 000  5 000  5 000 1,00000 

  Náklady na zákonné sociálne poistenie (524) 192 594  192 261  190 317 0,98989 

  Sociálne náklady (527) 42 769  46 790  52 331 1,11842 

  Dane a poplatky (538) 1 059  1 100  1 617 1,47000 

  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54x) 1 055  1 244  17 631 14,17283 

Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz. 541 080  435 900  412 195 0,94562 

a finančnej činnosti         

v tom:         

       Odpisy (551) 390 214  410 000  392 195 0,95657 

Tvorba zák.rezerv (552)   25 900  20 000 0,77220 

Tvorba ostatných rezerv (553) 150 866        

Kurz.rozdiely (563) 73    522   

Finančné náklady (568) 8 405  8 619  8 737 1,01369 

Splatná daň z príjmov (591)     6 120   

Minoriadne náklady         

Výsledok hospodárenia 28 641 0   0     

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby) 96 96,0 96  1,00000 

Priemerná mzda 492 521  521  1,00000 

Vypracovala: Boďová, Čerešňová     
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                           Múzeum mesta Bratislavy         

          EUR 

                Výsledky hospodárenia za rok 2015 - čerpanie rozp. práce a miezd 

  

          Tab. č.4        

Ukazovateľ Rozpočet 

na rok 

2015 

Skutočnosť 

za rok 

2015 

  % 

plnenia 

Mzdové prostriedky celkom 605506 604952 99,91 

Mzdové prostriedky bez OON 600506 599952 99,91 

z toho: tarifné platy 387506 383715 99,02 

náhrady miezd 69000 68236 98,90 

príplatok za riadenie 8600 8748 101,72 

osobný príplatok 86700 86954 100,29 

príplatok za zastupovanie    

prípl.za prácu nadčas 1800 1980 110,00 

príplatok za zmennosť    

príplatok za prácu v so,ne,noc 23400 20219 86,41 

príplatok za prácu- sviatok 2500 2400 96,00 

odmeny 21000 27700 131,90 

v tom: jubilejné 800 200 25,00 

ostatné (uviesť aké)    

Ostatné osobné náklady 5000 5000 100,00 

Odstupné, odchodné  4545  

Priemerný prepoč.stav zam. (úväzky) 76,00 76,33 100,43 

                  Priemerná mzda v € 658 655 99,54 

Priemerný prepoč.stav zam. (osoby) 96 96 100,00 

Priemerná mzda v € 521 521 100,00 

                           

 

 

 

 

 

 

                   Spracovali: 

                   PhDr. Peter Hyross 

                   Mgr. Marta Janovíčková 

                   Natália Boďová 

 

 

 

 

                  V Bratislave, február 2016 

 

 

         PhDr. Peter Hyross 

             riaditeľ MMB 
 

 

  

 

                           


