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I. ÚVOD
Rok 2013 možno považovať na pomery Múzea mesta Bratislavy za normálny, čo znamená
zložitý z pohľadu financií, správy objektov i zbierok, ale najmä ich uloženia. Počet
zamestnancov síce narástol o štyroch, ale priemerná mzda klesla k úrovni roku 2011
na 464,- €. Ich vekový priemer je nad 50 rokov a získať, pri súčasnom nastavení platových
tabuliek a možnostiach úprav miezd ich pohyblivými zložkami, nových kvalitných mladých
zamestnancov je prakticky nemožné. Pritom všetky náklady na zamestnancov ani nie sú
pokryté príspevkom od zriaďovateľa.
Hlavnú činnosť je tak možné financovať až keď múzeum získa vlastné zdroje na prevádzku.
V uplynulom roku to bolo 388 751,- €, čo znamenalo 35% z rozpočtu.
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 odstraňovanie havárií a bežnú prevádzku.
Zároveň je potrebné opätovne pripomenúť, že múzeum spravuje 15 objektov, z ktorých 11 je
historických. Kritická je najmä situácia s uložením zbierkových predmetov.
Čoraz aktuálnejšou sa stáva otázka nových depozitárov najmä pre fond nábytku, najmä keď si
uvedomíme, že problémom je nielen zatekanie, ale aj vysoká vlhkosť (80-100%) a veľké
kolísanie teploty v priebehu roka (-2 až +32st.C). Taktiež priestorová kapacita súčasnej haly
je prakticky naplnená.
Na riešenie - opravu strechy a kúrenia - čaká aj depozitár v bývalom kine Odboj v Dúbravke,
kde hrozí aj jeho odovzdanie mestskej časti, ako aj prenajatý priestor od Galérie mesta
Bratislavy v Devínskej Novej Vsi, ktorý bude taktiež nutné onedlho uvoľniť.
Kritický začína byť stav budovy bývalého Múzea umeleckých remesiel na Beblavého ul. v súčasnosti taktiež využívanej ako depozitár - kde sa okrem iného pomaly rozpadá strešná
krytina, okná a v havarijnom stave sú elektrické rozvody a kúrenie.
Bez pridelenia finančných prostriedkov nie je možné zabezpečiť potrebné úložné zariadenie
pre zbierky v depozitári na Ivánskej ceste, ktoré tak stále zostávajú zabalené, pričom
poškodenie hrozí najviac textilu a zbraniam.
Nedostatok finančných prostriedkov od zriaďovateľa sa však čoraz výraznejšie prejavuje aj
na celkovom stave jednotlivých objektov a expozícií múzea.
Vo veľmi zlom stave je Múzeum zbraní v Michalskej veži a Múzeum J. Jesenského. Obidva
objekty akútne potrebujú nielen novú expozíciu, ale prakticky generálnu rekonštrukciu.
Zatekanie, staré inžinierske siete, oprava resp. výmena okien, nové sociálne zariadenia,
vymaľovanie, fasády a pod., to všetko sa drobnou údržbou bez finančných prostriedkov nedá
opraviť. Bez zásadnej pomoci zriaďovateľa nie je vo vlastných silách múzea tieto problémy
uspokojivo vyriešiť.
V Múzeu Janka Jesenského okrem toho žiadajú podieloví spoluvlastníci budovy riešiť stav,
keď múzeum užíva väčšiu plochu než na akú má podľa podielu nárok. Žiadajú výrazne
zväčšiť finančný podiel Múzea, čo za súčasnej situácie našej organizácie i mesta môže viesť
až k likvidácii tejto expozície. Po niekoľkých nádejných spoločných rokovaniach s vlastníkmi
na Magistráte sa však zatiaľ situácia výraznejším spôsobom smerom k vyriešeniu neposunula.
Múzeum i spoluvlastníci čakajú na zásadné rozhodnutie vedenia mesta.
V minulosti sa síce čiastočne podarilo zrenovovať expozíciu hodín v Dome U dobrého
pastiera a expozíciu v rodnom dome J.N.Hummela na Klobučníckej ul., ale samotné budovy
taktiež už potrebujú väčšie opravy. Je smutné, že hlavné mesto nevie zabezpečiť finančné
prostriedky na opravy svojich historických a pre turistov najatraktívnejších skvostov.
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Finančné prostriedky stále chýbajú aj na dokončenie alebo aspoň pokračovanie rekonštrukcie
citadely na NKP Devín, stratila sa aj perspektíva výstavby novej prevádzkovej budovy pre
toto pracovisko. Dočasný objekt pre administratívu poskladaný zo šiestich obytných
kontajnerov, sa stal trvalým provizóriom. V uplynulom roku sa podarilo aspoň zasypať
archeologické sondy na mieste plánovanej novej budovy. A návštevníci sa naďalej sťažujú
a čudujú, že ani mesto ani štát nevedia zabezpečiť potrebné finančné prostriedky pre tento
významný pamätník našej minulosti.
Od jesene 2008, keď sa uzatvoril horný hrad, do 31.12.2013 prišlo MMB o 304 000,- €
z dôvodu zníženého vstupného o 1 €. Táto suma už ďaleko prevyšuje náklady potrebné na
dokončenie uvedenej rekonštrukcie.
Zrekonštruované budovy Apponyiho paláca a Starej radnice s modernými technológiami,
drahými a na údržbu náročnými zariadeniami, nákladným servisom a revíziami, omnoho
väčšia využívaná plocha uvedených objektov, ako aj nový depozitár na Ivánskej ceste,
výrazne zaťažujú rozpočet múzea. Každoročné požiadavky na navýšenie príspevku od
zriaďovateľa doteraz nikdy neboli zohľadnené a tak zvýšené výdavky sú pokrývané na úkor
hlavnej činnosti múzea. Reštaurovanie, prezentačné materiály, výstavy a sprievodcovia či
katalógy k nim, kultúrno-vzdelávacie programy a podujatia, služobné cesty, nákup literatúry
a ďalšie základné oblasti činnosti múzea sú z dôvodu nedostatku financií stále viac
obmedzované.
Akvizičnou činnosťou múzeum v roku 2013 získalo 597 kusov zbierkových predmetov,
z toho 392 kúpou, 184 darom, 16 prevodom a 5 vlastným zberom.
Zriaďovateľ poskytol múzeu na nákup zbierok kapitálové prostriedky vo výške 15 000,-€,
ktoré boli vyčerpané v plnej výške.
V rámci evidencie zbierkového fondu sa okrem iného pokračovalo v odstraňovaní
nedostatkov z minulosti, identifikovali sa sporné predmety, prebiehala kontrola a realizácia
druhostupňovej evidencie, postupovala evidencia fotodokumentácie, ako aj spracovávanie
knižničného fondu.
Pokračovali práce na čiastkových odborných revíziách zbierkových fondov s plánovaným
ukončením v roku 2014. Z uvedeného dôvodu boli prijatí štyria zamestnanci, aby zákonom
stanovená úloha bola v riadnom termíne splnená.
V rámci ochrany zbierkového fondu sa vlastnými zamestnancami zreštaurovalo 17 ks
predmetov, konzervovalo 1343 a očistilo 1784 kusov. Dodávateľsky sa zreštaurovalo 19
kusov zbierkových predmetov. Pri celkovom počte skoro 120 000 kusov, ktoré má múzeum
vo svojich zbierkach je to však len nepatrný počet.
Výskumná činnosť, okrem záchranného archeologického výskumu, sa postupne stále viac
zameriava na spracovávanie jednotlivých fondov a taktiež parciálnym dejinám Bratislavy.
Po minulých slabších rokoch sa obnovila aj publikačná činnosť odborných zamestnancov.
Veľmi bohatá bola v uplynulom roku výstavná činnosť múzea. Štyri vlastné výstavy
(Konopná nostalgia, Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda, Bratislava 1993-2013
a Hrad Devín 1913-2013 – sto rokov archeologického výskumu) boli vhodne doplnené tromi
prevzatými (Škola moderného videnia – bratislavská ŠUR 1928-1939, Víťazstvá a prehry –
Slovenský šport 1993- 2012 a SLOVAK PRESS PHOTO).
Veľmi pozitívne bola verejnosťou prijímaná skutočnosť, že k výstavám boli organizované aj
sprievodné podujatia pripravené oddelením komunikácie.
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Dve výstavy múzeum prezentovalo v zahraničných partnerských inštitúciách.
V Budapeštianskom historickom múzeu to boli Bratislavské motívy vo výtvarnom umení
a umeleckom remesle zo zbierok MMB a v moskovskom Múzeu mesta Moskvy Bratislava
1993 – 2013. Obnovili sa tak niekoľko rokov prerušené kontakty z dôvodu rekonštrukcie
Starej radnice.
Bohatá bola aj prezentačná činnosť, okrem tradičných podujatí ako Bratislava pre všetkých,
Noc múzeí a galérií, Festival Devín, Rímske hry, Vianočné trhy, či množstve vzdelávacích
programov v tomto roku múzeum pripravilo aj denný letný tábor na Devíne, či programy
predstavujúce jednotlivé múzeá MMB – Lárom fárom po múzeu.
Významným celoštátnym projektom na ktorom sa zúčastňuje múzeum je národný projekt
OPIS PO 2 Digitálne múzeum – projekt: digitalizácia múzejných zbierok. Jeho cieľom je
zvýšenie hodnoty zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy prostredníctvom vizualizácie
a komplexného vedomostného spracovania zbierkových predmetov. Do projektu je
zaradených 15 000 zbierkových predmetov a je plánovaný na roky 2012 – 2015, pričom
práce sú rozdelené na štyri etapy.
V roku 2013 sa ukončili práce 1. etapy – ukončenie výberu predmetov, zostavenie zoznamu a
ich zaradenie do digitalizačnej kampane.
Pokračovalo sa na prácach 2. etapy - ošetrovaní fyzického stavu zbierkových predmetov
vlastnými silami a prostriedkami i pracovníkmi digitalizačného centra zo zdrojov projektu
a začali práce na 3. etape - odbornom spracovávaní zbierkových predmetov a príprave
metadát pre digitalizáciu.
Účasť na tomto náročnom projekte bude v najbližšom období hlavnou úlohou múzea do ktorej
bude zapojená väčšina jeho zamestnancov.
V roku 2013 múzeum hospodárilo s finančnými prostriedkami získanými
z vlastných zdrojov vo výške 388 751,-€ ...+24 906 oproti 2012
( v roku 2012 363 845,-€ +29 767,-)
( v roku 2011 334 078,-€ +24 010,-)
( v roku 2010 310 068,-€),
s príspevkom od zriaďovateľa v sume 718 900,-€...+15 000 oproti 2012
( v roku 2012 703 900,-€ +36 885,-)
( v roku 2011 667 015,-€ - 41 068,-)
( v roku 2010 708 083,-€).
Záverom môžeme skonštatovať, že múzeum v rámci svojich finančných aj personálnych
možností v roku 2013 úspešne plnilo svoje základné poslanie – zbierať, ochraňovať
a prezentovať hmotné dejiny Bratislavy.
Preto je potrebné poďakovať, pochváliť a vyjadriť uznanie všetkým zamestnancom, ktorí
v náročných podmienkach, finančne aj spoločensky nedocenení napĺňajú základné poslanie
svojej inštitúcie.
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II. ROZBOR HLAVNEJ ČINNOSTI
1. AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ
V roku 2014 múzeum rozšírilo svoje zbierkové fondy o ďalšie zaujímavé predmety. Komisia na
tvorbu zbierok zasadala 21.5.2013 a 10.12.2013.
Celkový počet predmetov získaných v r. 2013 je 597 kusov, čo predstavuje 257 prírastkových
čísel. Z toho bolo získaných 392 ks kúpou, 184 darom, 16 ks prevodom a 5 vlastným zberom.
Prevodom boli do zbierok nadobudnuté predmety inštalované v bývalej expozícii, niektoré
z nich aj zabudované, ktoré doteraz neboli evidované v zbierkovom fonde a majú historickoumeleckú hodnotu. V rámci skupiny predmetov získaných zberom sa nachádzajú rôzne
technické prístroje ako napr. telefóny z budovy Starej radnice, ktoré sa používali pred jej
rekonštrukciou.
Zbierkové predmety pribudli do fondu farmácie (dokumenty z pozostalosti významnej osobnosti
dejín farmácie Dr. Vodovi), zbierka výtvarného umenia bola obohatená o olej na plátne od
neznámeho autora Pohľad do interiéru domu Krischkerovcov na Laurinskej 8 (palác
Motešických) a portrét bývalej pracovníčky Múzea mesta Bratislavy Alžbety GüntherovejMayerovej od Ernesta Zmetáka (pastel na papieri).
Do zbierky umeleckého remesla a úžitého umenia pribudli: nápojová súprava z číreho
brúseného skla (krištáľ) s geometrickým dekorom, Čechy - Praha, Josef Inwald, 40. roky 20.
storočia + misa z brúseného skla; čajová súprava, porcelán, znač. TK Thun Czechoslovakia,
Klášterec, 1918-1939; toaletná súprava, bezfarebné brúsené sklo, čierny geometrický dekor,
art deco, 20.- 30. roky 20. storočia; dve šálky s podšálkami zdobené motívom bratislavského
hradu, porcelán, MSB Czechoslovakia, 60. roky 20. storočia; miska z lisovaného striebra
zdobená dekorom viničných listov a hrozna, Pressburg, Fridericus Voit, 1841; kalich,
čiastočne pozlátené striebro s gravírovaným gréckym textom, dat. 1699, zhotoviteľ zlatník Ján
z Peloponézu – z pozostalosti bývalej kurátorky múzea Lujzy Kresánkovej; žardiniéra,
glazovaná keramika, reliéfny dekor zvierat – práca bratislavského rodáka sochára Arthura
Fleischmanna z roku 1936. Zbierka nábytku sa rozšírila o časť zariadenia jedálne zhotovenej
podľa návrhu Josefa Šolca v roku 1945 a súpravu nábytku obývacej izby zo začiatku 60.
rokov 20. storočia zhotovená v UP Bučovice. Do tejto skupiny patrí aj rozmerná strojová
tapiséria s konca 19. storočia pod názvom Poľovačka.
Numizmatickú zbierku MMB dopĺňa sada obehových mincí v jednotnom balení, rok 2013,
žetón NBS (20. výročie Národnej Banky), sada obehových mincí v jednotnom balení, rok
2012, papierový obal s textom, mince v špeciálnych umelohmotných púzdrach, sada
obehových mincí v jednotnom balení, rok 2010. Ďalej zbierku rozširuje zlatá minca v
hodnote 100 €, 2012 vydaná pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. za uhorského
kráľa v Prešporku. Do fondu drobnej plastiky múzea pribudli dve medaile vydané pri
príležitosti Športových hier mládeže a pracujúcich v Bratislave b. l. (60.- te roky 20. stor.) za
II. a III. miesto, ako aj plaketa vydaná pri príležitosti 11. ročníka spomienkovej jazdy
historických vozidiel (500 km slovenských) z roku 1984 a závesná medaila Zaslúžilého
pracovníka z 80.-tych 20. stor. Spomienku na zaniklú Devín banku v Bratislave máme z ich
z propagačného materiálu - taška Devín banky, a. s., vyrobená po roku 1989.
Fond umeleckého kováčstva a zámočníctva, umeleckého stavebného stolárstva a
kachliarstva bol doplnený o predmety : kovový reliéf „ Slnečná sústava“ z 2. pol. 20. st.,a
predmety z interiéru Starej radnice: dvojkrídlové drevené dvere z obdobia rokoka z 2. pol.
18. st. a drevené jednokrídlové dvere z 2. polovice 19. stor. a dvoje keramické kachle z 2.
polovice 18. stor.
Do fondu novších dejín pribudla dokumentácia rodiny Scherz (zošity, vysvedčenia,
potvrdenia, fotografie rôzne pamiatky) a dokumentácia z rodiny Gűnther (potvrdenia účty,
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mapy, divadelný plagát) ďalej to boli rôzne predmety z domácnosti, odevy, školské zošity
a športové potreby z druhej polovice 20. storočia a dva detské kočíky zo začiatku 60. rokov
20. storočia. Výrazne sa doplnila aj zbierka hračiek o predmety z medzivojnového obdobia,
predovšetkým však z druhej polovice 20. storočia.
Fond techniky sa rozrástol o predmety z druhej polovice 20. storočia (gramorádio, šijací stroj,
práčku Skrat z 50. rokov, rádio Tesla, cestovné žehličky).
Darom dostalo múzeum od Bratislavského okrášľovacieho spolku 2 fotoalbumy
dokumentujúce stavbu mostu SNP a prevodom získalo od PAMINGu listinu z veže klarisiek
z konca 19. storočia.
Prírastky v roku 2013
Prírastky

Spôsob nadobudnutia

Archeológia
Staršie dejiny – F
Zbrane – Z
Umelecké remeslá - kameň, železo
Umelecké remeslá
Numizmatika
Farmácia
Novšie dejiny
Najnovšie dejiny
Veda a technika
Národopis
Dokumentácia /pohľadnice, foto, dia/
Literatúra

Vlastný
zber
prír.
prír.
č.
kusov č.
kusov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
19
138
0
0
9
9
0
0
1
53
0
0
208 370
0
0
1
8
0
0
11
11
2
2
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Dar
prír.
prír.
č.
kusov č.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
121
3
4
4
5
0
0
1
103 262
101
0
0
1
5
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spolu

257

122

Odbor

597

5

5

Výmena
-

prevod

kusov
0
0
0
1
9
5
53
104
8
4
0
0
0

prír. č.
0
0
0
4
6
0
0
4
0
0
0
0
0

kusov
0
0
0
4
8
0
0
4
0
0
0
0
0

184

14

16

Kúpa

392

116

2. EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
2/1 Prvostupňová evidencia
Vedenie prvostupňovej evidencie: Štofová
- zápisy do klasickej knihy prírastkov – dokončenie roku 2012, čiastočne 2013, celkovo
bolo v roku 2013 pridelených 257 prírastkových čísel, z toho vo fonde farmácie 1 číslo
(53 predmetov z pozostalosti lekárnika Dr. Gustáva Vodu)
- doplnenie chýbajúcich údajov o predmetoch a údajov o umiestnení predmetov na
základe prebiehajúcich a ukončených čiastkových inventarizácií (fond najnovších dejín,
umeleckých remesiel a fond novších dejín)
- doplnenie údajov o aktuálnom umiestnení predmetov po inštalácii v expozícii v Starej
radnici na základe vlastných podkladov a podkladov od odborných pracovníkov
- doplnenie údajov o umiestnení predmetov v expozíciách MMB (Hummel, MV, MAF)
Bukovčáková
- zápis 2274 nových záznamov fond OF
Dinušová
- doplnenie 253 fotografií hračiek do 1. stupňovej evidencie
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V roku 2013 neboli komisionálne vyradené a zaznamenané žiadne predmety.
2/2 Druhostupňová evidencia - katalogizácia
Katalogizácia zbierkových predmetov prebiehala v dvoch rovinách. Nové
záznamy odborného spracovania akvizícií a aktualizácia jestvujúcich záznamov, ktoré neboli
úplné - dopĺňali sa popisy, rozmery, skupiny a podskupiny a údaje o aktuálnom uložení
zbierkových predmetov.
fond D:
5 aktualizovaných záznamov /Francová/
fond FA: 378 nových záznamov /Antolíková/
fond F1: 263 aktualizovaných záznamov /Francová/
Fond K: 230 nových záznamov /Kurincová/
165 nových záznamov /Janovíčková/
5 aktualizovaných záznamov /Francová/
121 aktuaizovaných záznamov /Dinušová/
fond N: 593 nových záznamov /Fiala/
fond UR: 197 nových záznamov /Gaučík/
fond U:
29 nových záznamov, 6847 aktualizovaných záznamov/ Francová/
4 nové záznamy /Janovíčková/
Fond T:
1 nový záznam /Kurincová/
Fond Z : 51 nových záznamov /Rada /
Celkove:
1592 nových záznamov
7241 aktualizovaných záznamov
2/3 Stav databázy BACH
Správa databázy : Štofová
- pravidelné sledovanie, kontrola a štatistika stavu databázy a jej zálohovanie, opravy
chybných údajov, priebežné dopĺňanie údajov podľa výsledkov prebiehajúcej revízie
- vymazávanie duplicitných a prebytočných záznamov po kontrole a dohode s odb.
pracovníkmi
- zálohovanie dát zo servera, kopírovanie databázy zbierok a obrázkov zbierkových
predmetov do určených adresárov
- doplnenie pôvodných - tzv. starých inventárnych čísel do záznamov v databáze (na
základe výsledkov inventarizácie) a následné doplnenie dôležitých prvostupňových
údajov z pôvodných inventárnych kníh MMB k predmetom získaným 1868 – 1961
- zabezpečovanie aktualizácie (update systému bach) podľa požiadaviek pracovníkov
MMB, komunikácia s firmou Bach-systems, následne inštalácia na jednotlivých pc
MMB, import dát, úprava adresárov
- v spolupráci s Mgr. A. Radom pripojenie obrázkov zb. predmetov z fondu zbraní
k prvostupňovej databáze a jej následné kopírovanie použité ako základ pre
druhostupňové spracovanie zbierok
V roku 2013 prebehla úprava elektronického systému na evidenciu zbierok PRO MUZEUM
z dôvodu zosúladenia jednotlivých údajov odbornej evidencie zbierkových predmetoch so
systémom ESEZ. Účelom tejto úpravy bola bezproblémová konverzia dát do Centrálnej
evidencie zbierkových predmetov (CEMUZ) stanovená zákonom.

8

Stav databázy zbierkových predmetov k 20.1.2014
Fond
Prvostupňová evidencia
11.1.2013
20.1.2014
A – archeológia
8237
8237
E – etnografia
6481
6486
F – feudalizmus, staršie dejiny
3203
3406
FA – farmácia
9175
9201
Fo – fotografie
9400
9450
J – pozostalosť J.Jesenského
456
456
JK - korešpond.J.Jesenského
2526
2526
JR - rukopisy J. Jesenského
393
393
K – kapitalizmus,novšie dejiny
18789
19152
L – kameň /lapidárium/
570
571
LF – literárny fond
4744
4744
N – numizmatika
22622
22651
P – pohľadnice
7666
7666
S – socializmus
5008
5016
T – technika
428
439
U – umelecké remeslá I.
13970
14105
UR - umelecké remeslá II.
604
609
VE - všeobecná etnografia
117
117
Z – zbrane
2060
2071
PN - predmety nezaradené do konkrétneho fondu
D – rôzne
OF - pozostaloť Ovídia Fausta

142
342
1115

155
407
2274

Spolu

118127

120053

2/4 Fotodokumentácia
a/ fotodokumentačná administratíva
Práce spojené s evidenciou fotodokumentácie zbierkových predmetov a fotodokumentácie
podujatí MMB: Bukovčáková
– scannovanie 593 obrázkov podľa požiadaviek odborných pracovníkov MMB
– scannovanie 35 obrázkov podľa požiadaviek pracovníkov odd. prezentácie MMB
– scannovanie 198 strán admin. dokumentov zo sekretariátu MMB – (zmluvy pre internet )
– presun 24070 dig. záberov expozícií, výstav a kultúrnych podujatí do fotoarchívu MMB
– presun 9236 dig. záberov zb. predmetov do elektronickej dokumentácie
– úprava a retuš 1893 dig. záberov
– lepenie identifikačných pozitívov na obálky s negatívmi – 324 ks
– triedenie vrátených starých pozitívov a negatívov – 653 ks
– popis, premenovanie, resp. opravy názvu dig obrázkov– 1803 ks
– overovanie zaradených dig. obrázkov nafotených odb. pracov. v r. 2007-2010 – 13229 ks
– výber zbierkových predmetov Fo- na transport na reštaurovanie pred digitalizáciou– 721 ks
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b/ stav databázy klasickej fotodokumentácie BACHu

Ng
Dia-far.
Dia-ČB
Cudz. Poz.

Posledné
číslo obr.
dokum.
Ng-37021

Zápis nových
záznamov = kusov
0
0
0
0
0
0
0
0

Zápis starých
záznamov = kusov
5
4534
4
4
0
0
0
0

Celkový počet
záznamov = kusov
41467
66735
2306
3573
300
348
1969
2472

c/ fotodokumentácia zbierkových predmetov a podujatí
Mišurová:
zbierkové predmety : 953 ks / ateliérové zábery/
podujatia MMB :1210 záberov
Fiala, Bukovčáková: 700 predmetov /dokumentačné zábery/
Dinušová: 690 predmetov /dokumentačné zábery/
d/ scanovanie zbierkových predmetov
Bukovčáková 1253 ks
Fiala 180 ks
Schmidt 150 ks
e/ fotodokumentácia lokalít NKP Devín, Rusovce
NKP Devín
- dokumentácia exteriéru objektu, podujatí 2448 dig. záberov Harmadyová
Rusovce
- fotodokumentácia terénu na archeologických výskumoch 181 dig. záberov
Schmidtová
f/ bádanie vo fotodokumentácii
počet bádateľov externých: 19
počet fotodokumentácie zbierkových predmetov poskytnutých na skúmanie: 407
počet bádaní pracovníkov MMB: 148
počet fotodokumentácie zbierkových predmetov poskytnutých na skúmanie: 519
g/ poskytnutie fotodokumentácie zbierkových predmetov na publikovanie
uzatvorených 11 zmlúv na fotodokumentáciu 97 kusov zbierkových predmetov
2/5 Výpožičky zbierkových predmetov
- evidencia a pravidelná kontrola výpožičiek, následne riešenie jej výsledkov, súvisiaca
korešpondencia, urgencie vrátenia predmetov, obnovy výpožičiek /Štofová/
- vypracovanie nových zmlúv / Francová, Fiala, Harmadyová, Janovíčková, Kurincová,
Štofová/
Celkove zaevidovaných: 22 zmlúv o výpožičke, resp. nájme, vzťahujúcich sa ku 459 ks
zbierkových predmetov zapožičaných iným subjektom. Od iných subjektov bolo zapožičaných
176 predmetov na expozičné a výstavné účely, uzatvorených bolo 11 zmlúv.
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2/6 Iné práce týkajúce sa evidencie zb. fondu
Štofová
- vypracovanie výročnej správy 2012 pre Muzeologický kabinet SNM v špecializovanom
programe a štatistického výkazu KULT 2012 v digitálnej a tlačenej forme
- vytváranie a tlač rôznych výstupov z evidencie zbierok, ako aj rôznych štatistík podľa
požiadaviek nadriadených a pracovníkov MM (zoznamov predmetov v expozíciách
MM, zoznamov pre inventarizáciu, zoznamov chýbajúcich predmetov atď).
Gaučík, Fiala
- súpis a selekcia tehál v Dúbravčiciach (303 ks, 41 škatúľ)
- súpis a charakteristika razítok bratislavskej firmy D. Adler (55 ks)
Harmadyová
- vyhľadanie, výber a založenie zbierkových predmetov (32 ks pre Mgr. D. Antoniho,
doktorand MU Brno, 9.10.2013)
Schmidtová
- spracovanie podkladov pre registráciu archeologických nálezov
2/7 Evidencia pomocného, študijného materiálu a dokumetačného materiálu
Schmidtová
- spracovanie podkladov pre vyčlenenie pomocného archeologického materiálu
Štofová
- priebežná evidencia dok. materiálu o činnosti MM – plagátov a pozvánok – v programe
Access
2/8 Revízia zbierkového fondu
V roku 2013 pokračovali práce na čiastkových revíziách zbierkových fondov s plánovaným
ukončením revízie v roku 2014
Čiastková revízia fondu archeológie / Harmadyová, Koňakovská/
Čiastková revízia zbierkového fondu starších dejín / Francová, Štofová, Fiala, Bukovčáková,
Gaučík/
Čiastková revízia zbierkového fondu fondu novších dejín / Kurincová, Štofová, Gaučík,
Dinušová/
Čiastková revízia zbierkového fondu fotografie ukončená / Bukovčáková, Holčík, Kurincová/
Čiastková revízia zbierkového fondu umelecké remeslá UR, U2 / Fiala, Bukovčáková,
Gaučík/
Čiastková revízia zbierkového fondu etnografie/ Dinušová, Nádaská, Štofová/
Čiastková revízia fondu numizmatiky / Fiala, Bukovčáková /
čiastková revízia fondu lapidárium / Fiala, Bukovčáková/
Revízia predmetov zapožičaných Múzeu polície, fotografovanie / Štofová, Rada, Nožička/
Revízia predmetov umiestnených v sprístupnených expozíciách MMB Štofová + príslušní
kurátori (všetky okrem MJJ a suterénu SR)

3. KNIŽNICA
Vedenie knižnice: Šurdová
1/3 stav knižničného fondu
Prírastok kníh za rok 2013:
Z toho:
Kúpou
Výmenou

266 titulov
10 titulov
98 titulov
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Darom
138 titulov
Vlastné publikácie
9 titulov
Publikácie za poskytnutie
fotografie predmetov zo zbierok 11 titulov
Stav knižnice k 31.12.2013: 32392 titulov
Suma vynaložená na nákup kníh v roku 2013: 170,00 Eur
2/3 výpožičky
Prezenčné výpožičky :
Absenčné výpožičky :
Návratky :
Návštevníci knižnice spolu:

335
235
240
278

3/3 elektronické spracovávanie knižničného fondu
celkový počet spracovaných titulov : 11666
prírastok za rok 2013:
1306
4/3 iné práce týkajúce sa knižnice
- pokračovanie v systematickom ukladaní knižničného fondu
- kontrola stavu kníh z pozostalosti Dr. Ovídia Fausta, ich prevoz z Dúbravky do
budovy na Beblavého 1, ich príprava na sterilizáciu (balenie do vhodných krabíc) /
Šurdová, Schmidt/
- knižnica J. G. Tajovského: prenášanie kníh do vhodných priestorov v rámci skladu
knižnice
- vypracovanie zoznamu posoniensií a ich uloženie
- zisťovanie informácií o nových knihách na internete, telefonovanie s vydavateľmi
a kníhkupectvami, nákup kníh v kníhkupectvách alebo priamo u vydavateľa.
- evidencia 266 kníh v prírastkovom zozname podla zoznamov schválených KR
- výmena zborníka Bratislava a ostaných vydaní , vybavovanie povinných výtlačkov
5/3 revízia knižničného fondu
- začatie prác na revízii knižničného fondu / Šurdová, Schmidt, Kopčeková/
- značenie lokalizácie kníh
6/3 knižničná rada
- v roku 2014 zasadala 27. 5. a 2. 12
- vypracovávanie podkladov a zápisníc /Šurdová/

4. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU
4/1 Ochrana zbierkového fondu vlastnými prostriedkami
V roku 2013 pracovníci oddelenia reštaurátorov vykonávali odbornú ochranu zbierkových
predmetov vytypovaných za MMB na digitalizáciu v rámci projektu Digitálne múzeum.
reštaurovanie
Rubický: 17 ks
konzervovanie
Nožička: 132 ks
Rubický: 63 ks
Špaňová: 425 ks
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Weber: 669 ks
Dinušová: 54 ks
čistenie
Nožička: 17 ks
Rubický: 55 ks
Dinušová: 1132 ks
Špaňová : 580 ks
spolu:
reštaurovanie:
17 ks
konzervovanie: 1343 ks
čistenie:
1784 ks
4/2 Ochrana zbierkového fondu zabezpečovaná dodávateľsky
reštaurovanie:
 Mgr. Art Nora Hebertová a Zlatica Schreierová
cechová zástava kožušníkov z roku 1751 (2. etapa - ukončenie)/Francová/
 Vysoká škola výtvarných umení /Jana Križanová/
12 chromofotografií / Kurincová/
 akad. sochár Jozef Ľupták
plastika raka z vývesného štítu FA-5172 / Janovíčková/
 Vysoká škola výtvarných umení
kamenné plastiky 5 ks / Fiala/
spolu: 19 ks
4/3/ priebežná starostlivosť o zbierky
Depozitár železa a kameňa ( Dúbravka kino)
- ukladanie zbierok do regálov /Fiala, Bukovčáková, Gaučík/
- pravidelná kontrola požiarnej signalizácie /Fiala/
Depozitár Dúbravka malá hala
- ukladanie získaných tehál /Fiala, Gaučík/
- systematické ukladanie zbierok a príprava priestoru na dobudovanie úložného
systému/ odd. prevádzky, Janovíčková, Fiala/
Depozitár Dúbravka veľká hala
- pokračovanie prác na systematickom uložení zbierky nábytku /Janovíčková,
Dinušová, Schmidt/
Depozitár na Beblavého ulici č. 1
- zabezpečovanie prevozu predmetov medzi depozitármi MUR a IC / Kurincová,
Janovíčková/
- zabezpečovanie servisu pre pravidlené kontoly a údržbu, sledovanie klimatického
stavu /Dinušová, Kurincová, Janovíčková/
Depozitáre na Ivanskej ceste č. 23
- rozmiestňovanie meračov, zber údajov, sprístupňovanie priestorov chodieb
a depozitárov za účelom kontroly hasičskej a bezpečnosti pri práci, rozmiestňovanie
násad pre škodcov, sprístupňovanie priestorov pre upratovanie ,údržbu napr. dopĺňania
klimatizácie destilovanou vodou a iné, /Kurincová/
Depozitár zbraní:
- montáž regálov, rozmiestnenie trezorových skríň / Nožička, odd. prevádzky/
- zhotovenie konštrukcie na uloženie zbraní / Nožička/
- vybaľovanie a ukladanie zbierkových predmetov / Štofová, Rada/
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Depozitár hodín
- vybalenie podlahových a čiastočne aj niektorých väčších nástenných hodín, priebežné
vybaľovanie menších hodín a ich ukladanie do skriniek/Francová,Schmidt
praktikantka Lachová/
Depozitár sakrálnej plastiky a dreva
- priebežné vybaľovanie zbierkových predmetov a ich ukladanie do skriniek /Francová/
Depozitár cechov a kombinovaných predmetov
- priebežné vybaľovanie zbierkových predmetov a ich ukladanie do skriniek /Francová/
Depozitár svietidiel
- prenášanie svietnikov z fondu U, ich vybaľovanie a ukladanie do skriniek /Francová/
Depozitár zástav a textilu
- rozbalenie 5 cechových zástav a ich uloženie do zásuviek /Francová, Dinušová /
Apponyiho palác, depozitár keramiky a skla:
- vybaľovanie a ukladanie predmetov z fondu K presťahovaných z MUR / Francová/
4/3 Administratíva súvisiaca s odbornou ochranou zbierkových predmetov
V súvislosti s vykonávaním odbornej ochrany zbierkových predmetov pracovníci
vypracovávali v rámci ochrany vlastnými prostriedkami reštaurátorské protokoly, v rámci
prác vykonávaných dodávateľsky zámery na reštaurovnie, zmluvy o dielo a zmluvy o
výpožičke.
4/4 Nedostatky v uložení zbierkových predmetov
Dlhodobo pretrvávajú nedostatky v klimatických podmienkach depozitárov najmä objektov v
Dúbravke ale aj v dočasnom depozitári na Beblavého ulici. Druhým závažným nedostatkom
je už dlhodobé nedostatočné vybavenie depozitárov na Ivanskej ceste úložným zariadením
znemožňujúce nielen systematické uloženie zbierok tam presťahovaných(zabalených
v krabiciach) ale aj presťahovanie zbierok z objektu v Devínskej Novej Vsi a z objektu na
Beblavého ulici, doriešenie uložného zariadenia v halách v Dúbravke.
a/ klimatické nedostatky v objektoch depozitárov
Depozitárne haly v Dúbravčiciach
- nedoliehajúce dvere umožňujúce pretekanie dažďovej vody a nafúkanie snehu
v jesenných až jarných mesiacoch vlhkosť 80 -100 %, teplota kolísajúca v priebehu
roka -2 až +32 st.
Depozitár v budove na Beblavého ulici
- v jesenných až jarných mesiacoch vlhkosť 70 -100%
b/ nedostatky v uložení zbierkových predmetov, resp. vo vybavení a stave depozitárov
Ivánska cesta 23
- doriešenie úložného systému v jednotlivých depozitároch (výtvarné umenie,
etnografia, najnovšie dejiny, archeológia, depozitár svietidiel,)
- vybudovanie špeciálneho úložného zariadenia pre textil a zbrane
- z dôvodu nedostatočného vybavenia depozitárov úložným zariadením sú predmety
zatiaľ uložené v krabiciach, čo je stav nevyhovujúci nielen pre samotné predmety ale
aj pre prácu s nimi
Stará radnica - trezorová miestnosť
- doplnenie kovových skríň pre zbierku umeleckých remesiel, oprava uzatvárania
jestvujúcich skríň
Dúbravka - haly
- doriešiť systematické uloženie zbierky nábytku a klavírov
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- dobudovať úložný systém v malej hale
Dúbravka – bývalé kino
- riešenie havarijného stavu padajúceho stropu, opadávania omietok a úpravu vstupných
dverí
Depozitár v Devínskej Novej Vsi
- doriešenie uloženia predmetov z tohto priestoru z dôvodu jeho nutného uvoľnenia
Budova na Beblavého ulici
- z dôvodu vlhkosti pleseň a opadávanie omietky v suteréne
- nefunkčné hygienické zariadenie

5. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
5/1 archeologické výskumy
Riešiteľ: Katarína Harmadyová
 Záchranný archeologický výskum na ulici Pod Skalou č. 30
Doba riešenia: 13. - 17.6.2013
 Záchranný archeologický výskum na Kremeľskej ulici parc. č. 606
Doba riešenia: 1.8.2013
 Záchranný archeologický výskum na Brigádnickej ulici parc. č. 876/1,2
Doba riešenia: 23.7. - 6.8. 2013
Vyhodnotenie : bez nálezových okolností a výpovednej hodnoty
Výstup: výskumná dokumentácia
Riešiteľ: Jaroslava Schmidtová
 Bratislava – Rusovce. Rodinný dom, Tehelný hon, parc. č. 1224/102, Mgr.
Michal Dyttert a Mgr. Gabriela Dyttertová.
Doba riešenia: marec
Vyhodnotenie: Na polohe sme preskúmali jeden objekt – žľab (objekt 1), ktorý sa priečne
ťahal v smere V - Z cez celú stavbu. Najmenšiu hĺbku má žľab pri bode X6 (132,81 m.n.m.),
najväčšiu hĺbku pri bode X3 (132,47 m.n.m.), tj. klesá smerom na V. Na polohe je čitateľná
situácia, recentný horizont nasadá na zvyšky pôvodného pôdneho horizontu hlinitej zeminy a
pedoturbačnú vrstvu nad piesčitým podložím. Recentný horizont prekrýva objekt 1.
 Bratislava – Rusovce. Rodinný dom, Balkánska 628/2, Petr Blahovec.
Doba riešenia: jún
Vyhodnotenie: Na skúmanej polohe neboli definované žiadne objekty ani nálezy. Preskúmané
boli premiešané novoveké planírkové vrstvy bez výpovednej hodnoty.
 Bratislava – Rusovce. Gerulatská ul., parc. 108, Farská sýpka, Henrieta Hrubá.
Doba riešenia: november
Vyhodnotenie: Poloha sa nachádza v severozápadnej časti Rusoviec pri rímskokatolíckom
kostole Sv. Magdalény na parcele č. 108 Gerulatskej ulici. 100 metrov od polohy je MMB –
Múzeum Antická Gerulata. Východná stena farskej sýpky stojí na rímskom obvodovom
obrannom múre západného frontu 3. stavebnej etapy kastela Gerulata. Ide o ten istý múr,
ktorý je prezentovaný v areáli MMB – Múzea Antická Gerulata a ktorý predstavuje severný
front kastela. V roku 2013 prebehla stavba inžinierskych sietí, kde sme zachytili vrstvy
datované materiálom do doby rímskej, 16.-17. storočia a 18.-19. storočia.
Výstup: nálezová správa
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5/2 vedeckovýskumné úlohy
Riešiteľ: Zuzana Francová
 Prešporská zlatnícka rodina Gerickovcov
Doba riešenia: 2013
Vyhodnotenie: Práca na základe sumarizácie poznatkov z domácej i zahraničnej literatúry,
archívneho bádania, ako aj analýzy zachovaných zlatníckych artefaktov mapuje život
a činnosť troch prešporských zlatníckych majstrov z rodiny Gerickovcov, ktorých pôsobenie
vypĺňa obdobie zhruba polstoročia: od 70. rokov 18. storočia do polovice 30. rokov 19.
storočia.
Výstup: štúdia odovzdaná do zborníka MMB Bratislava 2013
 Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
doba riešenia: 2013 – 1. etapa
Vyhodnotenie: Práca je prvým pokusom o identifikáciu a komplexné odborné spracovanie
sklárskych artefaktov z obdobia 17. a 18. storočia v zbierkovom fonde umeleckých remesiel
Múzea mesta Bratislavy. Prináša prehľad genézy súboru, jeho typologickú analýzu i pokus
o náčrt proveniencie. Jadrom práce je 1. časť katalógu (43 kusov), obsahujúca podrobné údaje
o jednotlivých predmetoch vrátane porovnávacieho materiálu a analógií z dostupnej odbornej
literatúry.
Výstup: rukopis (vyše 20 strán) bol spolu s fotografiami odovzdaný do zborníka MMB
Bratislava 2013, ale pre veľký rozsah bol stiahnutý a spolu s 2. časťou navrhnutý na
samostatné vydanie.
Riešiteľ: Elena Kurincová, Štefan Gaučík
 Vojna z druhej strany
Doba riešenia: september 2013 – máj 2014
Výskum v AMB a Vojenskom historickom archíve, príprava scenára k výstave
Výstup: Výstava Vojna z druhej strany

6. EDIČNÁ ČINNOSŤ
 Zborník Múzea mesta Bratislavy, Bratislava, 25, 2013
ISBN 978-80-89636-01-03, ISSN: 0524-2428, 246 strán
- príprava obsahovej náplne, komunikácia s autormi, zostavovanie zborníka,
zabezpečenie prekladu resumé, zabezpečenie posudkov, administratíva Redakčnej
rady 7.11. 2013, príprava rukopisu do tlače, komunikácia s grafikom / Kurincová/
 Pracovné listy pre základné a stredné školy k programu Stretnutie
s ľuďmi z minulosti / Kto boli Slovania a kde sa vzali?
Autorka: B. Husová, Sprievodný materiál k výstave Devín v čase príchodu Konštantína
a Metoda, vydalo Múzeum mesta Bratislay, náklad 2000 ks, Odborný garant: K. Harmadyová
 Rozpoviem Ti tri príbehy, interaktívna skladačka s programovou
ponukou na rok 2014, Detský ateliér Múzeum má budúcnosť
Autorka: B. Husová, vydalo Múzeum mesta Bratislavy s spolupráci s vydavateľstvom
BUVIK, Prepress: Ružový sloník, s.r.o.; Bratislava, 6 strán, celofarebná
Náklad 1000 ks, december 2013
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7. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
7/1 Samostatné publikácie:
Gaučík, Š.:
Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere
1945–1948. / Ubúdajúca menšina. Hospodárska diskriminácia maďarskej menšiny na
Slovensku 1945-1948 / Kalligram, Bratislava, 408 strán (monografia), ISBN 9788081016219
7/2 Štúdie
Fiala, A.:

 Razba Rádu nemeckých rytierov v 15. storočí z fondov Slovenska.
In: Al XIV—lea symposion de numizmatică. Dedicat aniversării a 20-a a leului
moldovenesc, Chişinău. 2013, s. 29-31.
Francová
 Svadobné motívy na maľovaných streleckých terčoch zo zbierok Múzea mesta
Bratislavy
In: Zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Muž a žena vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok. (Ed. Katarína Nádaská) Bratislava, Zväz
múzeí na Slovensku, Etnologická sekcia ZMS, Múzeum mesta Bratislavy, 2013, s. 199-208
 Remeslá a cechy v Bratislave v období vlády Márie Terézie
In: WOCH. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy
ročník I., číslo 1/2013, s.62-77 nem. resumé:
/Handwerke und Zünfte in Bratislava während der Regierungszeit von Maria Theresia /(s.
108)
 Prešporská zlatnícka rodina Gerickovcov.
In: Zborník MMB Bratislava 25/2013
Gaučík, Š.:
 Szocialista iparosítás és várostervezés Vágsellye példáján. /Socialistická
industrializácia a plánovanie mestských sídiel na príklade mesta Šaľa/
In: Eruditio–Educatio, roč. 7, 2012, č. 4, s. 56-70.
 Az „antidemokratikus demokráciától” a kommunista hatalomátvételig.
Csehszlovákia politikai rendszere 1945–1948. /Od „antidemokratickej
demokracie” po komunistický prevrat. Politický systém Československa 19451948/
In: Eruditio–Educatio, roč. 8, 2013, č. 4,
 A cseh szövetkezetek fejlődése (1867–1918). /Vývoj českých družstiev 18671918/
In: Századok, roč. 147, 2013, č. 5, s. 1255-1267.
 Álomjárás és valóság. Adalékok Hantos László értelmiségi habitusához. /Ilúzie
a realita. Intelektuálny profil Lászlóa Hantosa/
In: Feitl, István–Sipos, Balázs–Varga, Zsuzsanna (ed.): Rendszerváltások kortársa és kutatója.
Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, s. 189-194.
 Szempontok és adalékok a szenci szövetkezetek történetének vizsgálatához.
/Náhľady a poznámky ku štúdiu dejín družstiev v Senci/
In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, roč. 15, 2013, č.1, s. 3-36.
 Muzeális jelenség és szelektált emlékezet–tíz év távlatából. /Múzejný fenomén
a selektívna pamäť po desiatich rokoch/
In: Acta Museologica Hungarica IV., 2012, s. 26-27.
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Az eredet csapdája, avagy hangsúlyok és eltolódások. /Pasca pôvodu alebo
dôraz a zmena/
In: Korall, roč. 14, 2013, č. 51, s. 234-242
 Dejiny seneckých družstiev (1905–1948). In: Senec – Stáročia mesta, Senec,
2013, s. 201-217. A szenci szövetkezetek története (1905–1948)
In: Szenc – Egy város évszázadai, Szenc, 2013, s. 195-212.
 Predmet a kontext. Interpretácie dejín Prešporskej prvej sporiteľne.
In: Zborník Múzea mesta Bratislavy, 25/2013
 Problematika slovenských záujmových podnikov Rimamuránskošalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti a nové obchodno-politické
stratégie (1918-1924)
In: Montánna história, roč. 5-6, 2012-2013, s. 162-211.
Holčík, Š.:
 Tereziánske porcelánové kabinety v prešporskej kráľovskej rezidencii.
In: Zborník Múzea mesta Bratislavy, 25/2013
Husová, B.:
 Bližšie ku Gerulate. Teória a prax v pätnásťročnom hľadaní pamäti miesta
v Gerulate.
In: Zborník Határtalan antikvitás – Bezhraničná antikvita
Antiquity, Štúdie o rímskej antikvite, Budapest 2013, str. 53 - 60
 Úloha múzea pri sprostredkovaní poznatkov o krajine, jej histórii a kultúre.
In: Definovanie úlohy múzea v súčasnej spoločnosti v rámci projektu Múzeá tretej generácie
– m3, Slovenské národné múzeum, Bratislava 2012, s. 58 - 82
 Vizuálna identita múzeí.
In: Definovanie úlohy múzea v súčasnej spoločnosti v rámci projektu Múzeá tretej generácie
– m3. Slovenské národné múzeum, Bratislava 2012, str. 82 - 86
Nádaská, K.:
 Lásky neláskavé.
In: Zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Muž a žena vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok. Bratislava, Zväz múzeí na Slovensku,
Etnologická sekcia ZMS, Múzeum mesta Bratislavy, 2013, s. 171-180
7/3 Vedeckopopulárne články
Francová, Z.:
 Bratislava na akvareloch Eugena Barkánya a Františka Floriansa
In: Pamiatky a múzeá 2013, č. 2, s. 31- 34, 12 farebných fotografií
 Strelecký terč z roku 1813
In: Pamiatky a múzeá 2013, č. 4, s. 42-48, 12 farebných fotografií
Gaučík,Š.- Holčík Š.:
 Znalec prešporských dejín – profesor T. Ortvay sa narodil pred 170 rokmi.
In: Bratislavské noviny, 9. 12. 2013, (spoluautor Štefan Holčík)
Gaučík, Š.:
 100. výročie šahanského gymnázia] Hullámzó víz tükrére betűket róni.
In: Egy évszázad a történelem sodrában. Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
jubileumi évkönyve 1913–2013. Šahy-Ipolyság, 2013, s. 223-224.
 Csak követnie kellett ösztöne parancsszavát“. Článok k 110. výročiu smrti
Jánosa Fadrusza. In: Új Szó, roč. 66, 26. 10. 2013, č. 250, s. 20.
 A királynő lámpája.
In: Mi Újság? roč. 9, október 2013, č. 39, s. 8-11.
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 Ortvay Tivadar. 170 éve született Pozsony történetírója.
In: Új Szó, roč. 66, 30. november 2013, s. 20.
Husová, B.:
 Symbióza múzea a školy
Husová, B.: Múzeum 2/2013, ročník LIX, str. 8-11
Janovíčková, M.:
 Na margo vedeckovýskumnej činnosti v múzeách.
In: Múzeum 4/2013, s. 1-2
7/4 Správy
Hyross, P.:
 Z činnosti Múzea mesta Bratislavy.
In: Zborník MMB Bratislava 25/2013
Kurincová, E.:
 Jubilujúca Mária M. Zubercová. “ po slovensky sa o módach nikdy nepísalo,...“
In: História Suplementum I. 2013 s.7-8.
7/5 Iné
Francová, Z.:
 Anotácia knihy G. Dudekovej a kol.: Medzi provinciou a metropolou. Obraz
Bratislavy v 19. a 20. storočí.
In:Pamiatky a múzeá 2013, č. 2, zadná vnútorná strana obálky
Janovíčková, M.:
 Múzeá na začiatku roku 2013. Úvodník.
In: Múzeum 1/2013, s. 1
 Životné jubileum Mgr. Zuzany Francovej.
In: Zborník MMB Bratislava 25/2013

8. EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
8/1 Expozície
Múzeum Antická Gerulata Rusovce
- doplnenie areálu expozície o bylinky typické pre antické Stredomorie s textami
informujúcicmi o rastline, jej využitia v lekárenstve, v kuchyni, o bájach báje
a povestiach viažúcich sa ku konkrétnym rastlinámn: oleander, figovník, šalvia,
rozmarín, vinič, mak, mäta, hrozno
- príprava a výroba troch nových dvojjazyčných panelov v exteriéry s fotografiami,
mapami a fotografiami / Schmidtová, Schmidt/
8/2 Výstavy domáce
a/ vlastné
Profesia – Umenie / Fotograf Josef Hofer ( 1883- 1967)
Výstavná sieň v Starej radnici, trvanie 31.10. 2012 - 3. 2. 2013
Autorka a kurátorka: E. Kurincová
Výstava priniesla návštevníkom pohľad na zaujímavé fotografie autora, u ktorého
profesionálne vnímanie sveta cez objektív fotoaparátu prerástlo do umeleckej fotografie.
Súčasníkovi sa prostredníctvom výstavy naskytol pohľad na umeleckohistorické a
architektonické pamiatky medzivojnovej Bratislavy, ale aj život na uliciach a námestiach.
Výstava bolo zaradená do projektu Mesiac fotografie 2012.
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Prezentovala profesionálnu tvorbu fotografa Vedeckých ústav mesta Bratislavy Josefa Hofera
v rokoch 1923 -1945. Koncipovaná bola ako projekt spojenia múzejného a galerijného
prístupu k prezentácii. J. Hofer patrí k fotografom s civilistickým umeleckým názorom a je
predstaviteľom fotografie novej vecnosti v medzivojnovom období. Výstava sa pokúsila
interpretovať jeho tvorbu z pohľadu fenoménu prešporskej lokálnej identifikácie ako
osobitného kultúrneho javu.
Konopná nostalgia
Výstavná sieň MMB v Starej radnici, trvanie: 21. 02. 2013 – 07. 04. 2013
Autorka a kurátorka: K. Nádaská
Spolupráca: J. Dinušová, M. Janovíčková, J. Striešová
Výstava ideovo i obsahovo prepájala hlavnú myšlienku – konopnú niť. Predstavila
technológiu výrobu konopného plátna a jeho využitie v minulosti a v súčasnosti
prostredníctvom zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy.
V rámci výstavy sa návštevník zoznámil aj s tvorbou majsterky ľudovej umeleckej výroby
ÚĽUV, Boženou Adamicovou. Výstavu obohatil aj pohľad súčasných mladých odevných
dizajnérov, študentov ŠÚV Jozefa Vydru, ktorí sa inšpirovali pri tvorbe tradičnou
výrobou, odevom a výšivkou. Návštevník tiež videl tvorbu renomovaných výtvarníkov.
Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda
Hrad Devín, Trvanie: 04. 04. 2013 – október 2014
Autorka a kurátorka: K. Harmadyová
Tvorivý tím: M. Rubický, B. Husová, J. Koňakovská
Rekonštrukcie predmetov a odevov: Helena Jurikovičová, Ateliér Persona, keramik
Drahoslav Chalány.
Realizácia: N&V Design s.r.o.
Cieľom výstavy bolo priblížiť návštevníkom krajinu, zvyky a spôsob života ľudí, ktorí tu žili
čase príchodu Konštantína a Metoda.
Výstava bola delená tematicky na okruhy: hradiská a ich význam; veľkomoravská spoločnosť;
odev a šperk; hospodárstvo, bývanie; vybavenie domácnosti; strava; vojenstvo; cestovanie a
obchod; pohania a kresťania, pohrebný rítus. Stala sa prierezom do života Slovanov v období
Veľkej Moravy. Obsah výstavy významne podporili zbierkové predmety, ktoré archeológovia
našli počas rozsiahlych výskumov na hrade a v obci Devín. Unikátnosť výstavy sa prejavila aj
v ukážke rekonštrukcie obydlia a odevu predstaviteľov najvyššej spoločenskej vrstvy –
kniežaťa a kňažnej.
Bratislava 1993 – 2013
Výstavná sieň MMB v Starej radnici, termín: 18. 04. – 16. 6. 2014
Autorky: E. Kurincová, K. Nádaská
Manažérka výstavy a PR: B. Husová
Panelová putovná výstava bola zameraná na premeny hlavného mesta Bratislavy v rozpätí
20. rokov obohatená pohľadom známych fotografov. Na 18 paneloch boli spracované témy
dotýkajúce sa politických, ekonomických, spoločenských a kultúrnych premien hlavného
mesta. V neposlednom rade bola výstava príbehom o živote samotných ľudí - Bratislavčanov
za posledné dve desaťročia.
Karol Kállay / Bratislava moja
Výstavná sieň MMB, Stará radnica, termín: 18. 04. – 16. 6. 2014
Manažérka výstavy a PR: B. Husová
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Unikátne fotografie z knihy Karola Kállaya pod názvom Bratislava moja zachytávali
atmosféru povojnovej Bratislavy v rokoch 1944 - 1964. Výber z nich bol obsahom výstavy s
rovnomenným názvom. Výstava bola darom pre Bratislavčanov, ale aj všetkých návštevníkov
mesta a oslavou Bratislavy ako hlavného mesta. Výstava bola zároveň aj spomienkou na
výrazného umelca pri príležitosti jeho prvého výročia úmrtia.
Hrad Devín 1913 – 2013 Sto rokov archeologického výskumu
Výstavná sieň MMB, Stará radnica, termín: 5. 12. 2013 – 23. 02. 2014
Autorky: K. Harmadyová, V. Plachá
Manažérka výstavy a PR: B. Husová
Cieľom výstavy bolo priniesť prierez archeologickej činnosti na hrade Devín v priebehu
100 ročnej tradície výskumu. Výstava bola zároveň spomienkou na osobnosti, ktoré sa na
výskumoch v rokoch 1913 – 2013 podieľali a odhalili pre ďalšie generácie významné
kultúrno-historické dedičstvo. Výstava zároveň predstavila najvýznamnejšie archeologické
nálezy z rôznych historických dôb, ktoré sa počas výskumu našli.
b/ výstavy v spolupráci s inými inštitúciami
Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte
urbánneho prepojenia – výstava súťažných návrhov
Hlavné mesto SR Bratislava, Spolok architektov Slovenska
Múzeum Antická Gerulata Rusovce, termín: 28. 05. 2013 – 31. 10. 2013
Za MMB spolupráca: J. Schmidtová
Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach sa pripravuje v najbližších rokoch na rozsiahlu
rekonštrukciu areálu. Za týmto účelom bola vypísaná urbanisticko-architektonická súťaž
"Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte urbánneho
prepojenia". Po úspešnej realizácii projektu, by sa vytvorilo komfortné, viacúčelové
prostredie tak pre návštevníka ako aj pre pracovníkov Múzea mesta Bratislavy. Súťaž bola
vyhlásená dňa 11. 12. 2012. Cieľom súťaže bolo vytvorenie atraktívneho, moderného areálu
múzea, ktorý prezentuje unikátnu zbierku nevyčísliteľnej hodnoty svetového kultúrneho
významu. Pripravuje sa na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Súťažné návrhy
boli vystavené v priestore Múzea Antická Gerulata v Rusovciach.
Škola moderného videnia – bratislavská ŠUR 1928 - 1939
OZ FOTOFO/ Stredoeurópsky dom fotografie
Výstavná sieň MMB, Stará radnica, termín:02. 07. 2013 – 01. 09. 2013
Výtvarné riešenie: Pavol Choma
Za MMB spolupráca: M. Janovíčková
Výstava bola jubilejnou spomienkou na založenie a existenciu významnej školy –
bratislavskej ŠUR. Škola bola zdrojom šírenia vkusu a moderného pohľadu na svet. Jej vznik
a nezastupiteľné miesto sa považuje dodnes za dôležitý kultúrny počin a môžeme ju smelo
označiť za školu moderného videnia, ako výstižne vyjadruje názov výstavy.
Škola umeleckých remesiel šírila poznatky o modernom pokroku vo výrobe, ovplyvňovala
výchovu a bola prameňom vkusu svojej doby. Študenti ŠUR sa mohli prihlásiť do 11
oddelení: Oddelenie fotografické; Oddelenie maliarske; Oddelenie grafické; Oddelenie
aranžovania – večerné, Oddelenie aranžovania – denné; Oddelenie drevorobné, Oddelenie
keramické; Oddelenie kovorobné, Oddelenie módy a textilu; Denná škola módy a textilu;
Detský kurz. Expozícia výstavy predstavila práce pedagógov jednotlivých oddelení.
Víťazstvá a prehry Slovenský šport 1993 – 2012
Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike
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Výstavná sieň MMB, Stará radnica, termín: 13. 09. 2013 – 20. 10. 2013
Za MMB spolupráca: B. Husová
Na prelome rokov 1992-1993 sa udalosti spojené so vznikom samostatnej Slovenskej
republiky prejavili aj v príprave a vytváraní novej infraštruktúry športu a jeho riadiacich
štruktúr. Výstava poskytla prehľad o slovenskom športe v ére samostatnosti. Okrem bohatej
fotografickej dokumentácie bola obohatená o predmety, ktoré múzeu darovali alebo na
výstavu zapožičali napr. Jozef Gönci, bratia Hochschornerovi, Peter Velits, Peter Sagan,
Danka Barteková, Slavomír Kňazovický, Zuzana Štefečeková, Jozef Krnáč, Dominik Hrbatý,
Anastázia Kuzminová, Ivan Bátory, Veronika Velez – Zuzulová a mnohí ďalší. Medzi
vystavovanými predmetmi boli aj trofeje akým je napr. pohár majstrov sveta v ľadovom
hokeji, trofej pre športovca 20. storočia, či ocenenie pre najlepšieho športovca roku 1993
futbalistu Petra Dubovského.
SLOVAK PRESS PHOTO
Výstavná sieň MMB, Stará radnica, termín: 24. 10. – 27. 11. 2013
Kurátorka výstavy: J. Garvoldtová
Za MMB spolupráca: B. Husová, P. Rajkovič
Múzeum mesta Bratislavy vystavovalo 2. ročník súťaže víťazov novinárskej
fotografie. Medzinárodná porota Tibor Huszár – predseda poroty, fotograf,
Slovensko, Alan Hyža – fotograf, Slovensko, Péter Korniss – fotograf, poradný zbor
WPP, Maďarsko, Tomasz Gudzowaty – fotograf, Poľsko, Jindřich Štreit – pedagog
a fotograf, Česká republika, Jan Šibík – fotograf, Česká republika – udeľuje
každoročne Cenu za celoživotné dielo (Drahotín Šullo) a najvyššie ocenenie Grand
Prix (Milan Illik). Cenu Grand Bratislava udeľuje primátor Bratislavy a je spojená
s ročným štipendiom 2000 € za fotografovanie premien Bratislavy (Martina
Šimkovičová). Návštevníci hlasovali za cenu diváka (Laura Witteková).
8/3 Výstavy v zahraničí
Bratislavské motívy vo výtvarnom umení a umeleckom remesle zo zbierok Múzea mesta
Bratislavy
Budapeštianske historické múzeum (Budapesti Történeti Múzeum), termín: 18. 07. – 6.
10.2013
Autorka: Z. Francová
Spolupráca: B. Husová
Výstava bola historicky prvou ucelenejšou prezentáciu výsledkov dlhoročnej akvizičnej
činnosti Múzea mesta Bratislavy v zahraničí. Obsahovo bola zameraná na výtvarnú
dokumentáciu mesta, jeho celkovej podoby, ale aj jednotlivých lokalít, významných
historických budov a už neexistujúcich mestských zákutí. Vystavené diela predstavovali
svedectvo o podobách a premenách mesta najmä v časovom rozpätí od 20. do 60. rokov 20.
storočia. Zachytávali jeho historické centrum: Hlavné námestie s budovou Starej radnice,
Michalskú ulicu, Podhradie s domom U dobrého pastiera, oblasť Horského parku, ale tiež
dnes už zaniknuté miesta, ktoré neodmysliteľne spoluvytvárali špecifický kolorit mesta. Ich
autormi sú významní bratislavskí umelci prevažne medzivojnového obdobia, ale aj
neprofesionálni výtvarníci. Zastúpené boli tiež osobnosti, ktoré v Bratislave trvale nežili a
boli len prechodne, časťou svojho tvorivého života spojené s naším prostredím.
Bratislava 1993 – 2013
Moskovské múzeum Moskva (Moskovskij muzej Moskava),termín: 28. 10. – 18. 11. 2013
Autorky: E. Kurincová, K. Nádaská
Inštalácia výstavy v Moskve / Kurincová/
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8/4 Spolupráca pri výstavách iných inštitúcií
Hommage á Peter Strassner III.
Múzeum mesta Bratislavy a zúčastnení výtvarníci
Exteriér hradu Devín, trvanie 20. 09. - 30. 10. 2013
Spolupráca za MMB: K. Harmadyová
Tretí ročník výstavy na Hrade Devín bol prejavom úcty k životu a práci akademického
sochára. Bol to človek, ktorý neúnavne tvoril a pracoval. Pôsobil tiež ako pedagóg. Diela
vystavovali organizátori v exteriéri hradu ako aj vo výstavnej sieni (stredný hrad).
8/5 Zapožičanie zbierkových predmetov na výstavy iných inštitúcií
Na vlnách Dunaja. Podunajské múzeum v Komárne 18. 6. – 15. 10. 2013, zapožičanie 3 ks
zbierkových predmetov / Kurincová/
Ján Levoslav Bella v Sibiu. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 7.6. 2013–
7.1.2014, zapožičanie 36 ks zbierkových predmetov / Nádaská/
Ako sa meral čas. Bratislava – Hrad, 3.8. 2013 – 2.2.2014, Slovenské národné múzeum,
zapožičanie 41 ks zbierkových predmetov /Fiala, Francová, Kurincová, Šurdová/
Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku. Ponitrianske múzeum v Nitre, 1.7. – 31. 8.
2013, zapožičanie 2 ks zbierkových predmetov/Harmadyová/
Krása, ktorá hreje. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 30.9.???? – 30.4.2013,
zapožičanie 2 ks zbierkových predmetov / Harmadyová/

9. PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
9/1 Prednášky
a/ cyklus prednášok v spolupráci s nadáciou Aigyptos
 Poďte s nami do starovekého Egypta
Egypt vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy
Faustova sieň MMB
Termín: 17. 1. 2013
Otvorenie cyklu prednášok zameraných na staroveký Egypt. Slávnostné podujatie sa konalo v
spolupráci s Veľvyslanectvom Egyptskej republiky.
 Miesta poriadku a večnosti – hroby veľmožov Starej ríše
Termín: 25. 1. 2013, Faustova sieň , MMB
Prednášajúci: Mgr. Katarína Arias
Hrobky staroegyptských veľmožov a vysokých hodnostárov sú pre súčasného človeka hlavne
odrazom umeleckej realizácie ich tvorcov. Pre starých Egypťanov však boli predovšetkým
miestom výkonu zádušného kultu a miestom uskutočňovania poriadku a harmónie Maat
umožňujúce posmrtný život zosnulého.
 Egypt v slovenskej kultúre 19. storočia (1800 – 1918)
Termín: 1. 2. 2013, Faustova sieň , MMB
Prednášajúci: Mag. Phil. Ľubica Hudáková – Mgr. Martin Odler
Egyptománia sa v 19. storočí začínala vzmáhať aj v Uhorsku. Prednáška priblížila osudy
slovenských cestovateľov v Egypte, Egypt vo výtvarných a literárnych dielach umelcov
pochádzajúcich zo Slovenska a tiež Egypt v dobovej slovenskej tlači. Prezentovali sa
staroegyptské artefakty, ktoré sa v tomto období dostali do zbierok našich múzeí.
 Nové výskumy na pyramídovom pohrebisku v Abúsíre
Termín: 8. 2. 2013, Faustova sieň , MMB
Prednášajúci: Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, PhD.
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Abúsírské pyramídové pohrebisko patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality nielen
v memfidskej nekropole, ale tiež v celom Egypte. To dokazujú aj výskumy Českého
egyptologického ústavu FF UK, ktoré sa koncentrujú nielen na hrobky kráľovien, kráľovských
synov a ďalších členov kráľovskej rodiny, ale tiež na niektoré časti pyramídového komplexu
panovníka Niuserrea.
 Egypt – najzápadnejšia satrapia Perzskej ríše
Termín: 15. 2. 2013, Faustova sieň , MMB
Prenášajúci: Doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD.,Český egyptologický ústav FF UK Praha
Intenzívnym snahám Kýra II. a následne i jeho syna Kambýsa bolo expandovať na západ
a zmocniť sa slabnúcich monarchií. Obavy sajských panovníkov sa naplnili v roku 525 pred. n.
l. keď sa po prehranej bitke pri ústí pelúzijského ramena Nílu Egypt stal na viac než storočie
pevnou súčasťou perzskej ríše. Nečakané podoby tejto koexistencie dvoch kultúr prednášajúci
paralelne sledoval na území Egypta i Perzie.
 Brat či nepriateľ? Prvá mierová zmluva v dejinách a jej pozadie
Termín: 1. 3. 2013, Faustova sieň , MMB
Prednášajúci: Mgr. Veronika Dubcová
Zmluva medzi Egyptom a Chetitskou ríšou uzatvorená v 13. storočí pred n. l. po dlhoročnom
vojenskom konflikte a rozhodujúcej bitke pri Kadeši, je považovaná za prvú mierovú zmluvu
v dejinách. Prednáška priniesla ukážku politiky a diplomacie neskorej doby bronzovej na
Blízkom východe, ktorá nebola odlišná od tej dnešnej.
 „Alexander, syn Amónov ": Význam života a smrti Alexandra Veľkého v dejinách
Egypta
Termín: 15. 3. 2013, Faustova sieň , MMB
Prednášajúci: Mgr. František Hříbal, PhD.
Srdečné privítanie Alexandra v Egypte. Miestne legendy v ňom hľadali syna posledného
slobodného faraóna a teda priameho dediča kráľovskej koruny a božských titulov.
 Školy v starovekom Egypte
Termín: 5. 4. 2013, Faustova sieň , MMB
Prednášajúci: Ba. Silvia Štubňová
Prednáška sa zameriavala na témy kto chodil do škôl, v akom veku deti začali navštevovať
školy, kto v nich vyučoval, čo a akým spôsobom sa učilo, a ako dlho trvalo štúdium.
Deti získali základ vzdelania v podobe morálnych hodnôt a praktických zručností od svojich
rodičov. Len málo z nich si mohlo dovoliť nadobudnúť aj formálne vzdelanie v oficiálnych
inštitúciách.
 Hatšepsut - žena na tróne faraónov
19. 4. 2013, Faustova sieň , MMB
Prednášajúci: Mgr. Lucia Hulková, PhD.
Ukážka verejného života v Starovekom Egypte cez príbeh dcéry faraóna Tutmosisa I.,
Hatšepsut a manželky jeho nástupcu, ktorá dosiahla najvyššie spoločenské postavenie prístupné
žene v starom Egypte. Prednáška riešila predstavu ženy na tróne Egypťanov a ich vyrovnaním
sa s jej vládou.
b/ prednášky pracovníkov MMB
Fiala
 Oslobodenie Bratislavy v roku 1945 Sovietskou armádou vo svetle medailérskej
tvorby.
19. 2. 2013, Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava
Francová
 Remeslá, obchod a vinohradníctvo v Bratislave
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prednáška s power-pointovou prezentáciou pre frekventantov kurzu vlastivedných
sprievodcov (BKIS) – Židovská 1, 19.11.2013
Harmadyová
 Kto boli Slovania a kde sa na našom území vzali.
26.2.2013, Detský ateliér, Stará radnica
 Pozvánka na návštevu k Slovanom.
16.2. 2013, Detský ateliér, Stará radnica
 Boli Slovania gurmáni ?
20.4.2013, Detský ateliér, Stará radnica
 Čomu Slovania verili a ako písali.
11.5.2013, Detský ateliér, Stará radnica
 Problematika výskumu hradu Devín.
10.10.2013, prednáška pre študentov histórie a archeológie na FF UK v Bratislave
9/2 Kultúrne podujatia
a/ sprievodné podujatia výstav
 Ako si pamätám Bratislavu? Spomínanie nad fotografiami Josefa Hofera
Výstava Profesia – Umenie / Fotograf Josef Hofer ( 1883- 1967)
Výstavná sieň Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, 10. 01. 2013 a 24. 01. 2013
Autorka a realizácia: B. Husová; odborný výklad: E. Kurincová
Odborný výklad k výstave a následné spomínanie seniorov poskytovalo odpovede na
množstvo otázok v akej Bratislave žili Bratislavčania v minulosti, zaoberalo sa fenoménom
prešporátstva, oživovalo spomienky na mladosť. Zámerom bolo zorganizovať neformálne,
ľudské stretnutie staršej a najmladšej generácie – žiakov základných a stredných škôl. Zo
stretnutí nad fotografiami Josefa Hofera sa vytvárali hlasové záznamy. Tieto dokumentačné
výstupy sú zverejnené na webovej stránke MMB. Účasť: 55
 Návšteva Věry Čáslavskej
Výstava Víťazstvá a prehry /Slovenský šport 1993 – 2012
Výstavná sieň MMB, Stará radnica, 13. 09. 2013
Spolupráca: B. Husová
Významná športová gymnastka Československa, Věra Čáslavská navštívila výstavu Víťazstvá
a prehry/Slovenský šport 1993 - 2013 a darovala Múzeu telesnej kultúry v SR dve zlaté
olympijské medaily. Podujatie bolo ukončené autogramiádou bývalej športovkyne.
 Šport je môj život – besedy. Moja prvá reportáž – literárna súťaž
Výstava Víťazstvá a prehry /Slovenský šport 1993 – 2012
Výstavná sieň MMB, Stará radnica, 17. 09. 2013; 24. 09. 2013; 1. 10. 2013; 08. 10. 2013; 09.
10. 2013; 15. 10. 2013
Autorka: B. Husová
Realizácia: B. Husová, V. Karácsóny
Spolupráca: J. Striešová, A. Hárši
Uskutočnilo sa 9 besied s osobnosťami z oblasti športu: Jozef Gönci, Mária Mračnová; Kristína
Letenayová, Karolína Belás, Peter Kraus, Samuel Stolár; Miroslav Motyčík , Katarína Ráczová;
Ján Riapoš. Zároveň bola vyhlásená literárnu súťaž: Moja prvá reportáž, ktorá mapovala
priebeh uvedených besied. Každej besede predchádzala asistovaná prehliadka výstavy.
Účasť: 345 žiakov a študentov z 13 škôl. Do literárnej súťaže sa zapojilo 33 žiakov
 Derniéra výstavy Víťazstvá a prehry / Slovenský šport 1993 – 2012
Výstavná sieň MMB, Stará radnica, 18. 10. 2013
Scenár a vyhodnotenie súťaže: B. Husová
Spolupráca: J. Graňová – Sabolová, J. Striešová, A. Hárši
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Slávnostné ukončenie výstavy s vyhlásením výsledkov súťaže Moja prvá reportáž. Ocenení
mladí prispievatelia získali hodnotné ceny a návštevu Zimného štadiónu Ondreja Nepelu.
Súčasťou derniéry bola aj prezentácia novej publikácie ERVO 1992 – 2012 Zbierka
poštových materiálov z 20-ročnej produkcie od autora Ervína Smažáka.
b/ Bratislava pre všetkých
Pri príležitosti podujatia Hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava pre všetkých Múzeum
mesta Bratislavy pripravilo okrem prehliadok expozícií tematických múzeí MMB ďalšie
podujatia.
Termín: 18. – 21. 04. 2013
Koordinácia celého podujatia: J. Graňová - Sabolová
Dramaturgia podujatia: Beáta Husová
Spolupráca: Dinušová, Domesová, Francová, Harmadyová, Janovíčková, Kurincová,
Mišurová, Nádaská, Nožička, Rubický, Schmidtová, Štofová, odd. prevádzky
 Otvorenie výstavy Bratislava 1993 – 2013
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica , 18. 4.
Panelová výstava o premenách hlavného mesta Bratislavy v rozpätí dvadsiatich rokov,
obohatená pohľadom známych aj menej známych fotografov.
 Otvorenie výstavy Karol Kállay – Bratislava moja
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica , 18. 4.
Unikátne fotografie z autorovej rovnomennej knihy, ktoré zachytávajú atmosféru povojnovej
Bratislavy v rokoch 1944 – 1964.
 Boli sme pri tom... Bratislava 1993 – 2013
Faustova sieň MMB, Stará radnica 18. 4., vernisáž výstavy s verejnou besedou
Autorka a realizácia: B. Husová
Technická spolupráca: A. Hárši
Verejná beseda zameraná na premeny hlavného mesta SR Bratislavy v politickom
a spoločenskom kontexte v rokoch 1993 – 2013 prostredníctvom významných osobností,
známych z politického a spoločenského života. Hostia: Elena Kurincová, autorka výstavy,
MMB; Milan Zemko, historik; Milan Ftáčnik, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, Ján
Budaj, zástupca primátora Hlavného mesta SR Bratislavy a Anton Popovič, riaditeľ
Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam.
 Boli Slovania gurmáni?
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, 20. 4.
Autorky: B. Husová, K. Harmadyová
Spolupráca: J. Striešová
Ateliér zameraný na pokračovanie cyklu Stretnutie s ľuďmi z minulosti na tému stravovania
Slovanov. Interaktívna prednáška pre deti a rodičov.
Súčasť programu: točenie nádob na hrnčiarskom kruhu a výzdoba podľa dobových nálezov;
modelovanie.
 Korunovácie v Bratislave
Pripomenutie výročia 450 rokov od prvej korunovácie
Faustova sieň MMB, Stará radnica, 21. 4. 2013
Prednášajúci: Z. Francová
 Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
Termín: 20. – 21. 04. 2013, 10:00 – 18:00
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
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Múzeum zbraní, Michalská veža
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín
Výstava: Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda
Program: Rozprávanie o histórii hradu Devín, K. Harmadyová
Antická Gerulata Rusovce
Výstava: Dunajský limes na Slovensku - Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji
c/ Noc múzeí a galérií
Múzeum mesta Bratislavy sa zapojilo do osláv svojho najväčšieho sviatku sprievodnými
podujatiami a zapojením všetkých expozíci i tematických múzeí.
Termín 18. 05. 2013
Koordinácia podujatia: J. Graňová - Sabolová
Dramaturgia: B. Husová
Spolupráca: Dinušová, Domesová, Francová, Harmadyová, Janovíčková, Kurincová,
Mišurová, Nádaská, Nožička, Rubický, Schmidtová, Štofová, odd. prevádzky
 Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín
Výstava: Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda
Antická Gerulata Rusovce
Výstava: Dunajský limes na Slovensku - Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji
 Skupinové odborné lektorovanie na hrade Devin
v dvoch vstupoch: 11.00 h a 15.00 h
 Zrod staroegyptskej kultúry – príklad vzniku vyspelej civilizácie
Faustova sieň MMB.
Prednášajúci: Hazim Ahmed Attiatalla
Spolupráca: B. Husová, A. Hárši
Prednáška známeho egyptského profesora sa zaoberala zrodom staroegyptskej kultúry
a mnohými jej aspektmi, ktoré sa stali vzorom pre ďalší rozvoj vyspelých civilizácií. Kultúra
a umenie v starovekom Egypte, politika, či prvé znaky štátnosti boli témou prednášky jedného
zo známych odborníkov na egyptológiu a archeológiu, ktorý v súčasnosti pôsobí na
univerzitách v Káhire aj vo Viedni.
 Ochutnávka vín
Múzeum vinohradníctva – Apponyiho palác
V spolupráci s Národným salónom vín v SR, Bratislava
d/ podujatia v rámci kultúrneho leta
 Devín patrí deťom - Oslavujeme príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
Exteriér Hradu Devín, 15. 6. 2013
Autorka a dramaturgia: B. Husová
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Koordinátorka: J. Graňová - Sabolová
Odborná spolupráca: K. Harmadyová
Výtvarné dielne a ich koordinácia: J. Striešová
Technická spolupráca: J. Koňakovská
Spolupráca: A.Fiala, M. Bukovčáková,M. Janovíčková, E.Kurincová, K.Nádaská
Celodenný program bol zameraný na rodiny a tematicky sa opieral o výstavu Devín v čase
príchodu Konštantína a Metoda.
Návštevníci v programe Tovarišstva starých bojových umení videli výstavu zbraní a zbroje,
tajomstvá o výrobe zbraní a ich použitie, možnosť fotografovania sa v zbroji, ukážky bojov
a ukážky účinkov zbraní.
Tematická sobota zameraná na tému: Oslavujeme príchod Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu ponúkala aj možnosti empirického zážitku: vyskúšať si dobový odev a ukázať ako
vznikal textil z ľanu, vyskúšať si dobové účesy, posedieť si v zrube a zoznámiť sa s kultúrou
bývania a životného štýlu, zomlieť múku na žarnove, kovanie, výrobu hrivien ako platidla,
točenie na hrnčiarskom kruhu a výzdobu keramiky, tkanie, písanie mena a priezviska
hlaholikou a cyrilikou. Výchova umením prebiehala v ateliéri priamo v plenéri. Rozvíjal
fantáziu účastníkov, ktorí dopĺňali zachovanú omietku z ranokresťanského veľkomoravského
kostola. Nechýbalo rozprávanie o živote Slovanov, o ich kultúre a náboženstve. Aktivity
pomohli názorne deťom aj dospelým vytvoriť si čo najkomplexnejší pohľad na život v 9. –
10. storočí.
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť vyhlásil na podujatí Devín patrí deťom svojich
víťazov.
 Rímske hry 2013
Múzeum mesta Bratislavy Antická Gerulata Rusovce
Termín 07. 09. 2013
Dramaturgia podujatia a PR: B. Husová
Koordinácia podujatia: J. Graňová -Sabolová
Výtvarné dielne – vedenie: J. Striešová
Odborná spolupráca: J. Schmidtová
Jubilejný 15. ročník priniesol nové súťažné stanoviská. Hlavná téma podujatia sa dotýkala
rozsiahlej rekonštrukcie areálu a výsledkom architektonickej súťaže Rekonštrukcia areálu
Múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia.
Hlavný program sa začal o 14:00 špeciálnym výkladom pre deti, ktoré sa stali pod vedením B.
Husovej certifikovanými odborníkmi na dejiny Gerulaty. Podmienkou bolo vyplnenie
interaktívneho listu, s ktorým pracovali počas vlastnej prednášky. Následne o 15:00 bol pre
záujemcov pripravený odborný výklad archeologičky PhDr. J: Schmidtovej.
Vyvrcholením programu bolo vystúpenie skupiny TOSTABUR o 16:00 – gladiátorské zápasy
s komentovanými vstupmi.
Hry pre dospelých a deti – súťaž pre rodinné tímy – obsahovali disciplíny:
Časová os – zaradenie vzniku Gerulaty do dejín Rímskej ríše – E. Kurincová
Ako pracuje archeológ, ukážky náradia, určovanie nálezov – krátky výklad - J. Schmidtová
Špeciálna súťaž pre dospelých – rímske citácie a počítanie po rímsky – M. Šurdová
Rímske chute – určovanie potravín – R. Schmidt
Výcvik legionárov – meč a štít – TOSTABUR
Vrhanie oštepom – A. Fiala
Legionárska trúba – súťaž v trúbení – TOSTABUR
Súťaž na výdrž (udržanie meča vo vystretej ruke) – M. Rubický
Nesúťažné disciplíny – výtvarný ateliér D. Chalány, A. Špaňová, M. Bukovčáková, J.
Striešová – popis: točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie busty, vytváranie obrázkov
podľa predlôh obrazov zo starovekého Ríma.
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e/ podujatia v predvianočnom období
 Načo sú nám ruky?(II)
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 7. 12. a 14.12. 2013 od 13:00 do 17:00
Realizácia: B. Husová
Externá spolupráca: M. Syrová
Tematické popoludnia. Rozprávanie o vianočných zvykoch, o zvykoch na Mikuláša - dobrého
strýčka, čo so sú to strídžie dni, čo je to Kračún a kračúnik a kedy prichádza Štedrý večer.
Zistíme aj načo sú nám ruky a vyrobíme darčeky pre najbližších.
 Betlehem maľovaný na skle
Betlehem na sklenom priečelí Múzea dejín mesta v Starej radnici, 22.11. - 23. 12.2013
Téma a koncepcia: B. Husová
Spolupráca: J. Striešová
Autorka výtvarného návrhu: Katarína Ščigulinská
Pedagogické vedenie: Paeddr. Martina Pavlikánová, PhD., Pedagogická fakulta - Ústav
umelecko-edukačných štúdií Katedry výtvarnej výchovy.
Maľba betlehemu na skle bola prvou tvorivou aktivitou tohto druhu v predvianočnom období.
Ambíciou je vytvoriť každoročnú tradíciu v spolupráci s Pedagogickou fakultou Ústavom
umelecko-edukačných štúdií Katedry výtvarnej výchovy, ktorá bude spočívať vo vyhlásení
súťaže a jej vyhodnotení. Najlepší návrh bude opäť namaľovaný na sklenom priečelí vchodu
do Múzea dejín mesta v Starej radnici.
 Vianočný jarmok
Nádvorie Starej radnice
Termín: 22.11. - 23. 12.2013
Realizácia: B. Husová
Externá spolupráca: Z. Grgulová
Návštevníci vianočných programov v meste mali možnosť sa opäť zastaviť aj na nádvorí
Starej radnice, na osvedčenom Vianočnom jarmoku v Starej radnici v komornom prostredí s
predajom kvalitných remeselných výrobkov a dobrým vareným vínom.
f/ Iné programy:
 Verejné prehliadky študijného depozitára
Apponyiho palác
Realizácia: Z. Francová
Múzeum mesta Bratislavy pripravilo opäť od marca 2013 pravidelne raz do mesiaca návštevy
študijného depozitára keramiky, porcelánu a skla v Apponyiho paláci.
Termíny: 14. 03. 2013; 11. 04. 2013; 16. 05. 2013; 20. 06. 2013; 19.9.2013; 17. 10. 2013;
14. 11. 2013; 12.12.2013
9/3 Spolupráca MMB s inými inštitúciami na kultúrnych podujatiach
 Kde bolo tam bolo
Secretevents: Bronislava Tarnócy, 7.- 9. 06. 2013
Spolupráca: B. Husová, P. Rajkovič
Podujatie bolo zamerané na tvorivé dielne v uliciach Bratislavy, kde deti vytvárali rôzne
kreatívne predmety s výtvarným zameraním, pričom základom ich tvorivých dielní bola
rozprávka a predstavenie rôznych profesií. Hlavný program sa konal na nádvorí Starej
radnice.
 Pocta slobode
hrad Devín, 3. 8. 2013,
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Spolupráca za MMB: K. Harmadyová
Na hrade Devín sa uskutočnil 5. ročník podujatia Pocta slobode (Tribute to Freedom).
Tohtoročnou ústrednou účinkujúcou bola ikona 80. rokov Jennifer Rush, večer obohatil
jedinečným vystúpením Dan Bárta so svojou kapelou Illustratosphere.
 Rytiersky tábor
Detské rytierske hry, historický šerm, historický tanec.
18. a 29. 08. 2013, hrad Devín
Účinkujúci: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
V spolupráci s BKIS
Spolupráca: B. Husová, K. Harmadyová
Program ukazoval obrázky z neskorého baroka, ktoré sa týkali ukážok bojov, prezentácie
hudobných nástrojov, historického tanca, zvykov vojakov v tridsaťročnej vojne, gotickej
škole šermu. Záver podujatia patril rytierskemu turnaju na koňoch.
 Festival Devín 2013, festival šermu, tanca a spevu
31. 08. – 1. 09. 2013, Hrad Devín
Sporiadateľ: ŠHS Argyll
Spolupráca: K. Harmadyová, J. Koňakovská
Jubilejný 10. ročník Festivalu. V programe vystúpili najlepšie skupiny zo Slovenska aj
zahraničia. Historické aktivity boli rozložené v celom areáli Hradu Devín Na pódiu sa
vystriedali hudobné, tanečné no najmä šermiarske a kaskadérske skupiny, ktoré svoje
vystúpenia preniesli do historizujúcich táborov. Záujemcom ukázali ako sa žilo v dávno
minulých dobách. Atmosféru doplnili vystúpenia koniarov, sokoliarov a delostrelcov. Spolu s
táborovými paniami si návštevníci mohli vyskúšať domáce práce alebo prípravu jedla
spôsobmi, aké používali naši predkovia.
 Deň majstrov ÚĽUV
Stará radnica, Michalská veža, 31. 08. – 01. 09.2013
Spolupráca: B. Husová, P. Rajkovič
Podpora zo strany múzea spočívala v prenajatí priestorov nádvoria Starej radnice a umožnenie
využitia veže Starej radnice a Michalskej veži. Na nádvorí boli detské dielne.
 Šarkaniáda
hrad Devín 28. 09. 2013
Spolupráca za MMB: K. Harmadyová
Devínska Šarkaniáda bola pripravená ako súťaž pre rodiny so šarkanmi. Program tvorilo
vyhodnotenie šarkanov prihlásených do súťaže a ďalší sprievodný program.
 Radničkine trhy 2013
20. – 21. 09. 2013, Stará radnica
Spolupráca na podujatí, poskytnutie zázemia.
Členstvo v porote: J. Dinušová
 Národná slávnosť na hrade Devín
hrad Devín, 27.4.2013
Usporiadateľ: Matica slovenská, MÚ Devín
Spolupráca za MMB: Harmadyová
 Oslavy Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu na veľkú Moravu
hrad Devín, 7. 7. 2013
Usporiadateľ: Úrad vlády SR
Spolupráca za MMB: Harmadyová
9/4 Vzdelávacie programy
a/ programy dlhodobé
 Mária Terézia a my
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Autorka: B. Husová
Realizácia: B. Husová, J. Striešová
Návštevnosť: 581
 Remeslo má zlaté dno
Autorka a realizácia: J. Striešová
Návštevnosť: 151
 Na návšteve u Apponyiho
Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov
Autorka: B. Husová
Rrealizácia: B.Husová, J. Striešová
Návštevnosť: 156
 Mesto ako na dlani, Michalská veža – Múzeum zbraní
Autorka a realizácia: J. Striešová
Návštevnosť: 244
 Arthur Fleischmann / Po stopách slávneho rodáka
Múzeum Arthura Fleischmanna.
Autorka a realizácia: J. Striešová
Návštevnosť: 21
 Rímske légie v Gerulate, Antická Gerulata Rusovce
Autorka: B. Husová
Realizácia: J. Striešová
 Stopy vicus v Gerulate: Antická Gerulata Rusovce
Autorka: B. Husová
Realizácia: J. Striešová
Návštevnosť: 184
b/programy nové
 Kto boli Slovania a kde sa vzali?
máj 2013 – október 2014, hrad Devín
Autorka: B. Husová
Odborný garant: K. Harmadyová
Realizácia: B. Husová, J. Striešová
Návštevnosť: 306
Nový vzdelávací program k dvojročnému projektu – výstave – Devín v čase príchodu
Konštantína a Metoda. Program v praktickej rovine vysvetľuje jednak genézu príchodu
Slovanov na dnešné územie Slovenka, poukazuje na význam Devína – hradiska v tomto
období, na pôsobenie Rastislava na hrade Devín. Program zároveň pomocou interaktívnych
pomôcok a pracovných listov približuje život Slovanov ako poľnohospodárov, remeselníkov,
vojakov, poukazuje na zloženie vrstiev spoločnosti a ich role v každodennom živote.
Umožňuje si vyskúšať písmo, odev, manipuláciu so zbraňou atď. Vyvrcholením programu je
pohľad na kultúrny význam Veľkomoravskej ríše, význam vierozvestcov a návšteva
odhalených základov veľkomoravského kostola okolo roku 950.
 Detský ateliér Múzeum má budúcnosť - Stretnutie s ľuďmi v minulosti
Autorky: B. Husová, K. Harmadyová
Výtvarný ateliér: J. Striešová, M. Syrová
Externá spolupráca: Divadlo PIKI, D. Chalány
Návštevnosť : 505
Ateliér pripravil nový cyklus Stretnutie s ľuďmi z minulosti v rámci rodinných sobôt bol
pripravený s ohľadom na 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej
Moravy. Obsahovo vychádzal z koncepcie DA MMB Všetko o múzeu.
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Zoznam ateliérov:
Kto boli Slovania a kde sa na našom území vzali? 26. 1. 2013
Pátranie po odevoch a materiáloch, z ktorých sa zhotovovali, účesoch a postavení
jednotlivcov v spoločnosti.
Pozvánka na návštevu k Slovanom, 16. február 2013
Účastníci pátrali po tom, kde, z čoho a ako si Slovania stavali príbytky, ako kúrili, spávali.
V ateliéri si mohli posedieť v zrube – zrekonštruovanom modeli. Ateliér bol spojený
s dramatickou dielňou.
Lárom – Fárom po Gerulate v Rusovicach, 16. 3. 2013
Spolupráca: divadlo PIKI, J. Striešová, J. Graňová – Sabolová, J. Schmidtová
Rodinný program na návšteve u starých Rimanov, ktoré približovali ich život a umenie.
Dramatický ateliér s divadlom pre rodičov.
Boli Slovania gurmáni? 20. 4. 2013
Účastníci porovnávali svoje gurmánske chúťky s chúťkami našich Slovanov. Dozvedeli sa,
ako sa stravovali, čo najradšej jedli a pili a akí gurmáni vlastne boli. Témou boli aj nádoby, do
ktorých sa potraviny ukladali. Záver ateliéru patril výtvarnej dielni, v ktorej si účastníci
vytočili nádoby na hrnčiarskom kruhu.
Čomu Slovania verili a ako písali? 11. máj 2013
Obsah ateliéru predstavil radosti, smútky, ale aj umenie a ich duchovnú kultúru. Účastníci sa
dozvedeli , že boli pohania, ale aj to, kedy sa stali kresťanmi. Témou boli aj rituály
dotýkajúce sa života a smrti, ale aj na ich písma, kto to bol Konštantín a Metod a prečo sa
toľko o nich v roku 2013 hovorí.
Slovania v zbrani, 1. 6. 2013
Slovania museli mať vybudovanú dobrú obranu. Obsah ateliéru predstavil jednotlivé druhy
zbraní, taktiku v bitkách, hovoril o významných bitkách Slovanov a obliehaní Devína. Deti si
mohli vyskúšať výstroj a výzbroj. Vyrobili si prilbu.
Pani Gitka Gotika, 26. 10. 2013
Autorky: B. Husová, M. Syrová
Účastníci ateliéru sa dozvedeli niečo o umeleckom slohu – gotike. Hľadali ju v Starej radnici.
Hovorili si o jej znakoch. V ateliéri si potom vytvorili „vitráž“ na priesvitnej farebnej fólii.
Lárom – fárom po múzeu Janka Jesenského, 23. 11. 2013
Lektorovala: J. Striešová
Koordinácia: B. Husová
Spolupráca: divadlo PIKI
Účastníci sa pozreli do Múzea Janka Jesenského. Prezreli si ako býval, čo mal vo svojej
domácnosti a knižnici. V dramatickej dielni deti opäť pripravili pre rodičov krátke divadelné
predstavenie. Zároveň bol definitivně ukončený cyklus Lárom – fárom po múzeách.
 Denný tábor MMB: Kto boli Slovania a kde sa vzali? .
Hrad Devín, 19. – 23. 08. 2013
Autorka: B. Husová
Odborná garancia: K. Harmadyová
Autorka výtvarných ateliérov: J. Striešová, M. Syrová
Spolupráca: J. Koňakovská
Externá spolupraca: Drahoslav Chalány
Počet účastníkov 10
9/5 Lektorské výklady
NKP hrad Devín:
Harmadyová
- bulharská veľvyslankyňa M. Ganeva, 5.4.2013
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- v anglickom jazyku pre rakúskych archeológov, 30.5.2012
- v anglickom jazyku pre účastníkov konferencie Danube Limes Conference, 16.9.2013
Holčík
- návšteva japonskej cisárskej rodiny, 23.6.2013
Antická Gerulata Rusovce
Schmidtová
- Studienexkursion in die Westslowakei. 30.5 až 2. 6. 2013
- Spoločnosť prehistorie a antropológie z Rakúska
Múzeum Janka Jesenského
Striešová
- školské skupiny, návševnosť 98
Múzeum dejín mesta Stará radnica
Fiala
- pracovníci Blaneologického múzea v Piešťanoch
Francová
- Irina Karpatcheva a Vladimir Kuznetsov, Historické múzeum mesta
Moskva,19.4.2013
- frekventanti kurzu vlastivedných sprievodcov (BKIS), 16.11.2013 + expozície v
Apponyiho paláci
Janovíčková
- pracovníci SNM – Prírodovedného múzea, 15. 6.2013
- účastníci konfernencie Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných
zbierok, 3. 10. 2013
Apponyiho palác, Študijný depozitár keramiky a skla
Francová
- študenti Katedry etnológie a muzeológie FFUK v Bratislave, 25.3.2013
- účastníci konfernencie Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných
zbierok, 3. 10. 2013
- pre verejnosť: 14.3.2013 (7 osôb), 20.6.2013 (1 osoba), 12.12.2013 – Občianske
združenie česko-slovenské Mosty (8 osôb)

10. PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
10/1 RTVS - rozhlas
Francová
Radio Slovakia International - zahraničné vysielanie, nemecká redakcia
relácia Hallo Freunde, redaktorka Ľ. Tvarožková
vypracovanie a nahratie príspevkov v nemčine:
Požiar Podhradia v roku 1913 – vysielané 24.5.2013
Korunovačné slávnosti v Prešporku – vysielané 21.6.2013
Korunovačné slávnosti v Prešporku – vysielané 13.9.2013
Bratislavskí maliari na porceláne – vysielané 6.12.2013
Bratislavské mosty – 1. časť – vysielané 20.12.2013
Múzeum J. N. Hummela – p. Brown z Dublinu, 22.3.2013
Harmadyová
Rozhovor o výstave na hrade Devín pre SRO (redaktorka p. Babinská, 4.4.2013)
O výstave na hrade Devín (rádio Lumen 24.7.2013, vysielané 15.8.2013)
Husová
Cesty do minulosti, Rádio Regina 20. 03. 2013
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Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda, o výstave a sprievodných programoch, SRO
03.04. 2013
Mária Terézia a my, Rádio Regina, Cesty do minulosti, 10. 04. 2013
Devín patrí deťom, Rádio Regina, SRO 1, pozvánka na podujatie, 12. 06. 2012
Rímske hry 2012, význam podujatia, prierez ich históriou, Rádio Regina, 05. 09. 2012
Pozvánka na prvá ateliér po prázdninách pre deti – téma Pán Barok, Rádio Regina, 25. 10.
2012
Gaučík
Vedecká konferencia o Tivadarovi Ortvayovi. Slovenský rozhlas-Rádio Patria, 25. 11. 2013
Schmidtová
Informácie o grante a o vyhlásení verejnej anonymnej architektonickej súťaže na novú
podobu Múzea Antická Gerulata, RTVS – Rádio Regina. 2. 3. 2013 Redaktorka Linda
Nagyová
10/2 televízia
Francová
Múzeum farmácie, Relácia Slovensko v obrazoch, STV 1, vysielané 10.3.2013, repríza na
jeseň 2013
Harmadyová
O hrade Devín pre STV – relácia Slovensko v obrazoch, redaktorka p. Kmecová, 28.5.2013
O hornom hrade – TV noviny Markíza, redaktorka p. Ondrušková, 30.7.2013
Husová
Prehľad programov 2013 v MMB, TV BA, 18. 01. 2013
Prehľad ponuky na mesiac marec, TVBA, 06. 03. 2013
Informácia o Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť, Západoslovenská televíza,
16. 03. 2013
Výstava Bratislava 1993 – 2013, Karol Kállay/Bratislava moja, TA3, Týždeň v kultúre,
18. 04. 2013
Výstavy v MMB – s dôrazom Bratislavské motívy, TV BA, 15. 08. 2012
Reportáž z denného tábora Malé múzejné bádania, SRO 1 a Regina, 23. 08. 2012
Reportáž z podujatia Devín patrí deťom, STV, Markíza, TA3, 15. 06. 2013
Nová výstav na leto a pozvánka do letného tábora, TVBA, 02. 07. 2013
Čo sú to Malé múzejné bádania? TV BA, 16. 08. 2013
Reportáž z tábora Stretnutie s ľuďmi z minulosti, TVBA, 20. 08. 2013
Detský ateliér a nové výstavy – pozvánka do múzea, TVBA, 18. 10. 2013
Kurincová
Informácia o výstave Bratislava 1993 – 2013, TA3, 18. 4. 2013
Schmidtová
Informácia o grante a o vyhlásení verejnej anonymnej architektonickej súťaže na novú
podobu Múzea Antická Gerulata. Západoslovenská televízia, redaktorka : Mgr. Zuzana
Köglerová, 17.1. 2013
10/3 tlač
Francová
Denník Pravda – informácie o medovnikárstve pre redaktorku Soňu Pacherovú, december
2013
Gaučík
Rozhovor o fenoméne holokaustu a antisemitizmu ( Az emlékezetünk lehet a remény). In: Új
Szó, roč. 66, 10. 9. 2013, č. 210, s. 17
Harmadyová
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Rozhovor o výstave na hrade Devín pre INBA, 11.6.2013
Rozhovor o hrade Devín, Pravda, 4.7.2013
Rozhovor o hrade Devín, SME, 8.7.2013
Husová
Pravidelné prispievanie do denníkov a periodík:
INBA, Bratislavský Kuriér, Bratislavské noviny, Pravda, príloha na víkend, Sme,
Webová stránka MMB, Webová stránka Bratislava, Staromestské noviny.
Schmidtová
Bratislavská dedina stojí na rímskych základoch. SME, redaktorka Lucia Tkáčiková.
19. 1. 2013
Rozhovor o Gerulate a súťaži. Reality.sk 2013/11. Časopis o ľuďoch a realitách.
Za magistrát Hlavná architektka Ingrid Konrad, redaktorka Sabina Zavarská.

11. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
11/1 Konferencie, sympóziá, semináre
a/ usporiadanie
 Hrad Devín v súčasnosti, seminár
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica – Faustova sieň, 5. 12. 2013
odborný garant: Harmadyová
spolupráca: odd. komunikácie, odd. prevádzky
b/ spolupráca na organizácii
 Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok, konferencia
Bratislava - Inštitút verejnej správy, 1.- 2.10.2013
Usporiadateľ : ZMS - Etnologická sekcia
Spolupráca : Múzeum mesta Bratislavy / Nádaská, Dinušová, Štofová/
c/ aktívna účasť
 Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí, medzinárodná vedecká
konferencia
Usporiadateľ: Štátny archív v Bratislave v spolupráci so Slovenským národným múzeom
Bratislavský hrad, 19.- 20.3.2013
Prezentácia:
Francová: Úžitkové predmety viedenskej proveniencie v prešporských meštianskych
domácnostiach pred rokom 1918
Kurincová Mesto a monarchia – muzealizácia vzťahov
 Zjazd slovenských archeológov
Usporiadateľ: Slovenská archeologická spoločnosť, Nitra 10.4. 2013
Prezentácia:
Schmidtová: Archeologické výskumy a ďalšie aktivity MMB v Gerulate - Rusovciach
 Vedeckovýskumná činnosť múzeí, konferencia
Usporiadateľ: Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica, 16.-17.4.2013
Prezentácia:
Janovíčková –Vedeckovýskumná činnnosť v Múzeu mesta Bratislavy
 Peniaze, hospodárstvo a spoločnosť, medzinárodné numizmatické sympózium
Usporiadateľ: Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, Ústredný výbor Slovenskej
numizmatickej spoločnosti pri SAV, Pobočka Košice Slovenskej numizmatickej spoločnosti
pri SAV. Technická univerzita Košice, 16. -19. 5. 2013
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Prezentácia:
Fiala: Neznáme razidlo trojgroša poľského kráľa Žigmunda Báthoryho (?) v zbierkovom
fonde Múzea mesta Bratislavy
 Kresťanstvo ako nositeľ kultúry, medzinárodná interdisciplinárna konferencia Usporiadateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta.
Prešov, 20. - 21. mája 2013
Prezentácia:
Fiala: Tradícia sv. Cyrila a Metoda vo svetle medailérskej a mincovej tvorby
 DANUBE LIMES BRAND – rozšírenie Dunajského Limesu, konferencia
Usporiadateľ: Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava, Bratislava, Carnuntum,
Komárom, Komárom 16. -19. 9. 2013
Prezentácia:
Schmidtová: Múzeum antická Gerulata v Rusovciach
 Nové výzvy historickej muzeológie v stredoeurópskom priestore, konferencia
Usporiadateľ: 18. 9. 2013, Zalaegerszeg
Prezentácia:
Gaučík: Zahraničné aktivity MMB v rokoch 1991-2013
 XIV. medzinárodná numizmatická konferencia
Usporiadateľ: Národné historické múzeum Moldavska v spolupráci s Moldavskou
numizmatickou spoločnosťou a Rumunského archeologického inštitútu „Vasile“. Kišinev
25.-29. 9. 2013
Prezentácia:
Fiala: Razba Rádu nemeckých rytierov v 15. storočí z fondov Slovenska
 Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok, konferencia
Usporiadateľ: Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická sekcia ZMS, Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava, Inštitút verejnej správy, 1.-2.10.2013
Prezentácia:
Francová: Svadobné motívy na maľovaných streleckých terčoch zo zbierok Múzea mesta
Bratislavy
Kurincová: Ženský svet a jeho pramene
 Výzbroj a výstroj v protohistorickom vývoji strednej Európy, IX. Protohistorická
konferencia
Usporiadateľ: Archeologický ústav SAV, Bratislava, Stará radnica 1.- 4. 10. 2013
Prezentácia:
Schmidtová: Kostené časti zbraní z Gerulaty.
Schmidtová – Mathédesz: Nálezy tehál V kohorty v Gerulate.
 Stretnutie medzinárodného komitétu ICOM Glass
Usporiadateľ: Slovenský komitét ICOM, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov
palác, 28.10.2013
prezentácia
Francová: Historické sklo v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
 Historické dni v Nitre, konferencia
Usporiadateľ: Filozofická fakulta Univerzizy Konštantína filozofa Nitra, 5. 11. 2013
Prezentácia:
Janovíčková: Bývanie v Bratislave koncom 19. a začiatkom 20. storočia
 História skla 2013, 8. interdisciplinárna konferencia
Usporiadatelia: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Archeologický ústav SAV,
Slovenská sklárska spoločnosť, Trenčín, Univerzita A. Dubčeka, 14.11.2013
Prezentácia:
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Francová: Žartovné sklo v zbierkach Múzea mesta Bratislavy.
Harmadyová: Sklo z hradu Devín
 Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku, medzinárodná konferencia
Usporiafateľ: Národná banka Slovenska, Slovenska/Historický ústav Slovenskej akadémie
vied, 14. 11. 2013, Bratislava
Prezentácia:
Gaučík: Začleňovanie peňažných ústavov na južnom Slovensku do maďarského bankového
systému v rokoch 1938–1945
 Dokumentácia, interpretácia a prezentácia každodennosti, seminár
konaný pri príležitosti životného jubilea dlhoročnej kurátorky Márie Magdalény Zubercovej
Usporiadateľ: SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad, 25.11.2013
Prezentácia:
Francová: Unikátny rokokový vejár zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
Kurincová: Odievanie na nemecký a uhorský spôsob, kompánie pri korunovácii 1790
Janovíčková: Každodennosť v zbierkach múzeí
 Tivadar Ortvay -170. výročie narodenie, konferencia
Usporiadateľ: Agentura Pacis Posonium, Bratislava 25. 11. 2013
Prezentácia:
Gaučík: Život a dielo Tivadara Ortvaya. Tézy a stratégie výskumu
Šurdová: Príspevok o knihe T. Ortvaya: Pozsony város története. I. – VII. Zv.
 Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti, medzinárodná konferencia.
Usporiadateľ: Múzeum slovenského národného povstania a Slovenské národné múzeum.
Banská Bystrica, 27. 11. – 29. 11. 2013
Prezentácia:
Husová: Hľadanie v pamäťových inštitúcií – Múzeum ako priestor celoživotného
vzdelávania.
Striešová: Remeslo má zlaté dno
 Výročné stretnutie odbornej pracovnej skupiny pre klasickú a rímsko-provinciálnu
archeológiu
Usporiadateľ: Karlova Univerzita Praha, 29.-30. 11. 2013.
Prezentácia:
Schmidtová: Gerulata – ďalší vývoj múzea.
 Hrad Devín 1913 – 2013, seminár
Usporiadateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica 5. 12. 2013,
Prezentácia:
Fiala: Nálezy mincí hradu Devín vo svetle archeologických výskumov
Harmadyová: Hrad Devín v súčasnosti
d/ účasť pasívna
 20 rokov samostatnej SR – jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja,
konferencia
Uspopriadateľ: NR SR, 16.-17. 1. 2013, Bratislava
Účasť: Kurincová
 Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí, medzinárodná vedecká
konferencia
Usporiadateľ: Štátny archív v Bratislave v spolupráci so Slovenským národným múzeom
Bratislavský hrad, 19.- 20.3.2013
Účasť: Fiala
 Vedeckovýskumná činnosť múzeí, konferencia, 23. valné zhromaždenie ZMS
Usporiadateľ: Zväz múzeí na Slovensku , Banská Bystrica, 16. - 17.4. 2013
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Účasť: Francová, Gaučík, Hyross, Janovíčková, Kurincová
 XI. ročník udeľovania ceny Národná súťaž múzeí Gloria musealis 2012
Usporiadateľ: Asociácia múzeí a galérií ČR, Jindřichov Hradec , 17. 5. 2013
Účasť: Hyross, Janovíčková, Kurincová
 Festival múzeí Slovenska
Usporiadateľ: Zväz múzeí na Slovensku, Košice 17. -18. 6. 2013
Účasť: Hyross, Kurincová
 Konferencia konzervátorov a reštaurátorov
Usporiadateľ: Technické muzeum v Brne, Metodické centrum konzervácie, Komisia
konzervátorov – reštaurátorov AMG ČR, Masarykovo múzeum v Hodoníne. Hodonín 10. –
12. 9. 2013
Účasť: Nožička, Rubický
 Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy, konferencia
Usporiadateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Academia Istropolitana Nova, Modra
17. 9. 2013
Účasť: Janovíčková, Kurincová
 Rekonštrukcia Killyho kúrie, nálezy historického skla,
workshop pre odbornú verejnosť
Usporiadateľ: Občianske združenie červenokamenské panstvo v rámci Dní európskeho
kultúrneho dedičstva 2013, Častá – Killyho kúria, 19. 9. 2013
Účasť: Francová
 Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku,
medzinárodná konferencia
Usporiadateľ: Národná banka Slovenska, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 14. 11.
2013, Bratislava
Účasť: Fiala
 Maďarská historiografia doma a v zahraničí 1920-2013, workshop vedeckých
kolektívov Maďarskej akadémie vied
Usporiadateľ: Maďarská akadémia vied, Budapešť 21. 11. 2013
Účasť: Gaučík
 Dokumentácia, interpretácia a prezentácia každodennosti, seminár
konaný pri príležitosti životného jubilea dlhoročnej kurátorky Márie Magdalény Zubercovej
Usporiadateľ: SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad, 25.11.2013
Účasť: Fiala
 Hrad Devín 1913 – 2013, seminár
Usporiadateľ: Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica 5. 12. 2013,
Účasť: Francová, Janovíčková, Kurincová, Štofová, Šurdová
11/2 Metodická činnosť
a/ odborná prax
Prax študentov I. ročníka odboru muzeológie a kultúrneho dedičstva
Na základe zmluvy o spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FFUK v Bratislave
MMB poskytovalo priestor pre vykonávanie odbornej praxe študentov v priebehu mesiacov
marec, apríl. V rámci praxe sa študenti I. ročníka oboznámili s činnosťou múzea všeobecne a
konkrétne s jednotlivými odbornými pracovníkmi, s ktorými vykonávali aj určené práce
- oboznámenie so štruktúrou a činnosťou MMB / Janovíčková
- práca s databázou zbierkových predmetov / Štofová
- zbierky umeleckohistorické / Francová
- zbierky historické / Kurincová
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- zásady, postupy a etika reštaurovania zbierkových predmetov / Nožička
- knižničný fond a činnosť knižnice MMB / Šurdová
- múzejná pedagogika a programy pre deti a mládež / Husová
Kurincová
- odborná prax študentky 3. ročníka odboru Muzeológie a kultúrneho dedičstva Katedry
etnológie a muzeológie FFUK Zuzany Falathovej, september
Nádaská
- odborná prax študenta etnológie Masarykovej univerzity FF MU v Brne, február
Husová
- odborná prax študentky odboru Muzeoógia a kultúrne dedičstvo Katedry etnológie a
muzeológie, september
Rubický
- odborná prax v odbore reštaurovania a konzervovania polychrómovaného dreveného
predmetu v rámci združenia Erasmus Student Mobility for Placement programme : študent
Pedro Miguel Escudero Díez, kurátor a reštaurátor pre Dioceses Museum so sídlom vo
Valladolid Cathedral, Valladolid Španielsko / júl – september
b/ metodické prezentácie
Husová
- metodické odporúčania a práca v rámci nového vzdelávacieho programu Kto boli
Slovania kde sa vzali? K výstave Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda,
predstavenie nového programu na hrade Devín. 15. 5. 2013 Účasť 25 pedagógov
- príprava študentov na podujatie Devín patrí deťom, cieľom aktivity bolo vysvetliť
študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie jednu z ďalších foriem špecifického
učenia múzejnej pedagogiky a zapojiť ich do procesu aktívnou účasťou na podujatí
Devín patrí deťom. 06. 06. 2013
- metodická pomoc pri nácviku divadelného predstavenia ....priniesli Slovanom písmo
v podaní detí zo Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním na Bajkalskej ulici 20 pod vedením učiteľky Viery Drškovej. 13. 6. 2013
- prezetácie pre Filozofickú fakultu UK, 2. ročník sociálnej antropológie: PR Múzea
mesta Bratislavy – teória a skúsenosti, fungovanie múzea, prezentácia múzejnej
pedagogiky a predstavenie koncepcie Všetko o múzeu, prezentácia múzea
a metodológia neformálnych vzdelávacích programov v MMB. Praktická ukážka –
Mária Terézia a my , 21. 11. 2013
c/ odborné posudky
Francová
- Ivan Lacika: Divy Bratislavy, korektúra textu
- posudok príspevku do Zborníka Múzea mesta Bratislavy 25/ 2013:
Holčík: Tereziánske porcelánové kabinety
- oponentský posudok projektu vedeckovýskumnej úlohy SNM – Múzeí v Martine:
Martin Benka – známy maliar, neznámy zberateľ (riešiteľka Mgr. Monika Váleková,
PhD., kurátorka SNM – Múzea Martina Benku v Martine)
Francová, Janovíčková
- Peter Maráky: kapitola o Múzeu mesta Bratislavy do publikácie o regionálnych
múzeách korektúra a doplnenie textu, výber obrázkov
Janovíčková
- posudok príspevkov do Zborníka MMB Bratislava 23/2013:
Francová: Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy, 1.časť
Francová: Prešporská zlatnícka rodina Gerickovcov
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posudok na príspevky do časopisu Múzeum 1/2013, 4 /2013
Zuzana Šidlíková: Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí, oponentský posudok na
text publikácie
d/ konzultácie
Fiala
- Andrej Boleraszsky – Balneologické muzeum Piešťany - identifíkácia fragmentov
kachlí z Chtelnice
- Csaba Tóth, Maďarské národné múzeum, korunovačné medaile a žetóny
Francová
- odborní pracovníci z Muzea města Prahy: cechové pamiatky v Múzeu dejín mesta
Oskar Puschmann, Oslo - Teodor Rochlitz – predmety v zbierkach MMB
- Mgr. Petr Nekuža, Technické muzeum Brno sprístupnenie hracích hodín a iných
hracích strojov na odborné spracovanie (Stará radnica, Múzeum hodín, Ivanská cesta)
- Mgr. Martin Besedič, SNM-HM – cechové pečatidlá v zbierkach MMB
- doktorand Svěchota – cechové a iné zástavy v zbierkach MMB – poskytnutie
informácií
- PhDr. Daniel Hupko, SNM – Červený Kameň: fajansa z Boleráza, habánska keramika
- Mgr. Jana Luková, GMB: Ikony v zbierkach MMB – sprístupnenie diel a poskytnutie
údajov o nich
- Mgr. Maroš Semančík – identifikácia značky sklárne v Budapešti
- Mgr. Vladimíra Büngerová, SNG Bratislava: ženy – sochárky – sprístupnenie
keramických diel J. Horovej, D. Rosulkovej, poskytnutie údajov o šperkoch A.
Ferdinandy a E. Masarovičovej v MMB
- Dr. Anna Ridovics, Národné múzeum v Budapešti a Dr. Gabriella Balla, Múzeum
úžitkového umenia v Budapešti: habánska keramika v zbierkach MMB
Kurincová
- Pre poslucháčov VŠ- odbor história, muzeológie, umelecká história ale aj odborným
pracovníkom z iných inštitúcií poskytnuté konzultácie z dejín mesta, informácie
k zbierkovým predmetom a potrebnej literatúre
Husová
- Simona Kožuchová, Filozofická fakulta UK Katedra etnológie a kultúrnej
antropológie Muzeológia a kultúrne dedičstvo Príprava na bakalársku prácu – aktivity
na hrade Devín – prípravné odborné konzultácie
- Lucia Búšiková Filozofická fakulta UK Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
Muzeológia a kultúrne dedičstvo : Múzejná komunikácia (Postupová práca) prípravné
odborné konzultácie
Janovíčková
- Zuzana Šidlíková, VŠVU, konzultácie a výber obrazového materiálu pre publikáciu
Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí
Štofová
- poskytovanie študijného materiálu a informácií odbornej a študujúcej verejnosti
v oddelení dokumentácie
-

11/ 3 Odborné materiály
Fiala
- príspevok do tlače: Tradícia sv. Cyrila a Metoda vo svetle medailérskej a mincovej
tvorby
Francová
- návrh na výstavu Korunovácie v Bratislave pre Aachen v roku 2016
Harmadyová
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scenár výstavy Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda
scenár výstavy Hrad Devín 1913 – 2013, spoluautor V. Plachá
príspevok do časopisu Múzeum o výstave „Devín v čase príchodu Konštantína
a Metoda“ na hrade Devín
- Burg Devín, článok do sprievodcu Römische Limes in Österreich
Husová
- zámer a scenár neformálneho vzdelávacieho programu Kto boli Slovania a kde sa
vzali?
- metodická práca a vytvorenie praktickej časti programu Stretnutie s ľuďmi z minulosti
– cyklus k 1150 výročiu príchodu Konštatnína a Metoda na územie Veľkej Moravy
- scenár podujatí v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Janovíčková
- koncepcia vedeckovýskumnej činnosti v MMB
- manuálu pre odbornú evidenciu zbierkových predmetov
- správa o stave depozitárov MMB
- text pre publikáciu Dejiny Bratislavy IV – bývanie v Bratislave, výber obrázkov
- text k materiálnej kultúre v Bratislave v 20. storočí pre OTTOV atlas Bratislava
Kurincová - Gaučík
- projekt výstavy venovaný 100. Výročiu prvej svetovej vojny
Kurincová
- nominačný list Ceny Andreja Kmeťa na M. Janovíčkovú
- vypracovanie prihlášky na kampaň ZMS – Príbeh predmetu
- výber obrazového materiálu pre Dejiny Bratislavy, časť mesto a pamäť pre dr.
E.Mannovú
Schmidtová
- vypracovanie a prednes správy Archeologické výskumy Múzea mesta Bratislavy na
Zasadnutí Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 6. 2013 z poverenia PhDr. Hyrossa, riaditeľa
MMB
-

11/4 činnosť v komisiách
Dinušová
Radničkine trhy 2013 - umelecká komisia tradičného stretnutia osôb s mentálnym
postihnutím, chránených dielní a domovov služieb, člen
Fiala
Národný numizmatický komitét Slovenska, člen výboru
Francová:
Komisia pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen
Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, člen
Redakčná rada Zborníka SNM História, člen
Redakčná rada revue Pamiatky a múzeá, člen
Knižničná rada MMB, predseda
Harmadyová
Knižničná rada MMB, člen
Husová
Expertná skupina I pre definovanie úlohy múzea v súčasnej spoločnosti, člen
Hyross
Komisia kultúry MsZ Pezinok, člen neposlanec
Múzejná rada Mestského múzea v Pezinku, člen
Grantový systém ARS Bratislavensis, člen komisie
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Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, predseda
Zväz múzeí na Slovensku, predseda
Janovíčková
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM- Múzeum židovskej kultúry, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM – Múzeum Bojnice, člen
Komisia na tvorbu zbierok Slovenské centrum dizajnu – múzeum dizajnu, predseda
Komisia na tvorbu zbierok Múzeum ÚĽUVu, predseda
Redakčná rada časopisu Múzeum, člen
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen
Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva, Pamiatkový úrad, predseda
Komisia dotačného systému MK SR – kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií –
Akvizície - člen
Výtvarná komisia ÚĽUVu, člen
Kurincová
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen
Redakčná rada Zborníka SNM História, člen
Archívna rada SNM, člen
Komisia pre tvorbu zbierok Múzea telesnej kultúry, člen
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen
Knižničná rada MMB, člen
Nožička
Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum židovskej kultúry, člen
Rubický
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen
Schmidtová
Pracovná skupina pri Pamiatkovom úrade pre nomináciu miest do zoznamu Svetového
dedičstva, člen
Šurdová
Knižničná rada MMB, člen
Štofová
Komisia pre tvorbu zbierok – tajomník
Striešová
Sekcia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku, člen
11/ 5 Študijné a pracovné cesty
Francová, Janovíčková
Študijná cesta do Viedne – 26.3.2013
- návšteva MAK (Museum für angewandte Kunst), prehliadka aktuálnych výstav
- návšteva Historického múzea mesta Viedne, prehliadka aktuálnych výstav
Francová
- návšteva depozitára keramiky a skla Moravskej galerie v Brne, prehliadka zbierky
keramiky so zameraním na predmety slovenskej proveniencie, 8.4.2013
- pracovná cesta do Budapešti – účasť na rozbaľovaní a inštalácii výstavy Bratislava
v umení...15. - 18.7.2013
- študijná cesta- návšteva františkánskeho kostola v Báči, stretnutie s miestnym farárom
21. 8. 2013
- návšteva Vlastivedného múzea v Galante, štúdium dizertačnej práce o vodných
mlynoch 21. 8. 2013
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pracovná cesta do Budapešti – účasť na demontáži a balení výstavy Bratislava
v umení...7. - 9.10.2013
- návšteva knižnice Kunsthistorisches Museum vo Viedni, klenotnice (Kunstkammer)
11. 10. 2013
- odborná exkurzia do sklárne RONA a do Múzea skla Lednické Rovne – 30.10.2013
usporiadateľ SK ICOM
Kurincová
- zahraničná cesta ako kurátor do Ruskej federácie Moskva 26. – 29. 10. 2013 v
súvislosti s otvorením výstavy Bratislava 1993 -2013 v Moskovskom mestskom
múzeu
-

11/6 Účasť na kurátorských a odborných výkladoch na výstavách, v expozíciách
- kurátorský výklad Mgr. Jany Lukovej a Mgr. Martiny Vyskupovej k výstave Ave
Maria v Galérii mesta Bratislavy – 23.9.2013, Francová, Husová, Janovíčková,
Kurincová, Nožička, Štofová, Šurdová
- kurátorský výklad PhDr. Eleny Machajdíkovej na výstave Ako sa meral čas..., SNM –
HM, Hrad – 26.9.2013, Domesová, Francová, Hyross, Janovíčková, Kurincová,
Nožička, Štofová
- odborný výklad PhDr. Hany Kližanovej k výstave ruských ikon Na počiatku bolo
slovo..., SNM – HM, Hrad – 12.12.2013 Francová, Harmadyová, Rubický, Štofová,
Šurdová
- prehliadka historickej lekárne Rehole sv. Alžbety (alžbetínok) – 18.11.2013,
Bukovčáková, Francová, Janovíčková, Rubický, Štofová

12. PROJEKTY
12/1 Národný projekt OPIS PO 2 Digitálne múzeum
Projekt: digitalizácia múzejných zbierok
Cieľom projektu Digitálne múzeum je zvýšenie hodnoty zbierkového fondu Múzea mesta
Bratislavy prostredníctvom vizualizácie a komplexného vedomostného spracovania
zbierkových predmetov. Do projektu je zaradených 15 000 zbierkových predmetov.
Projekt je plánovaný na roky 2012 – 2015, práce sú rozdelené na štyri etapy:
1. Výber zbierkových predmetov a ich základné spracovanie pre potreby vizualizácie
(2012 - 2013)
2. Ošetrovanie fyzického stavu zbierkových predmetov (2012 – 2014)
3. Odborné spracovávanie zbierkových predmetov – príprava metadát (2013 -2015)
4. Samotná vizualizácia zbierkových predmetov (2014 -2015)
V roku 2013 sa ukončili práce 1. etapy - základné spracovanie zbierok pre potreby
vizualizácie – ukončenie výberu predmetov, zostavenie zoznamu a ich zaradenie do
digitalizačnej kampane v on-line systéme ESEZ 4G ( priraďovanie údajov o ich
dimenzionalite, požiadavkách na ošetrovanie resp. konzervovanie, adjustácie pri snímaní)
Pokračovalo sa na prácach 2. etapy - ošetrovaní fyzického stavu zbierkových predmetov
vlastnými silami a prostriedkami i pracovníkmi digitalizačného centra z prostriedkov
projektu.
Začali práce na 3. etape - odborné spracovávanie zbierkových predmetov a príprave metadát
pre digitalizáciu.
Prvá fáza 4. etapy – vizualizácia zbierkových predmetov plánovaná pôvodne na rok 2013 sa
v dôsledku zmien v harmonograme prác Digitalizačného centra posunula na rok 2014.
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Prípravné práce v spolupráci s Digitalizačným centrom si vyžadovali spracovávanie
zoznamov zbierkových predmetov v digitalizačnej kampani podľa dimenzionality a lokality
snímania, zoznamov predmetov určených na konzervovanie pracovníkmi Digitalizačného
centra, prípravu protokolov a mesačných výkazov ku konzervovaniu zbierok pracovníkmi
MMB i pracovníkmi Digitalizačného centra.
Z dôvodu nutnosti dodržania počtov stanovených v rámci jednotlivých dimenzionalít( 2D do
A3, 2D nad A3, 3D do 70 a 3D nad 70) a z dôvodu problematickej práce pri on-line
priraďovaní zbierok do kampane bolo potrebné v priebehu roka meniť a dopľňať ďalšie
predmety.
Koordinácia prác na projekte: Janovíčková
Výber predmetov, spracovávanie podkladov a metadát :
Fiala, Francová, Bukovčáková, Dinušová, Gaučík, Harmadyová, Janovíčková, Kurincová,
Nádaská, Schmidtová, Štofová Nádaská
Spracovávanie metadát:
Antolíková, Rada
Konzervovanie a čistenie predmetov:
Dinušová, Nožička, Rubický, Špaňová, Weber za MMB
Pilát, Tomsó za Digitalizačné centrum
12/2 Dotačný systém Ministerstva kultúry SR
a/ projekty za rok 2013
 Program 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.8
Kultúrne poukazy 2013
Vypracovanie žiadosti a podanie a záverečné spracovanie, zadávanie podujatí, oznamovanie
podujatí / Husová, Sabolová/
Získané prostriedky: 2 796 €
 Program 1 Obnovme svoj dom – obnova kultúrnych pamiatok
Projektová dokumentácia rekonštrukcie a prestavby areálu múzea Antickej Gerulaty
v Rusovciach. Žiadosť bola podaná 20. 12. 2011, projekt bol ukončený v septembri 2013.
Celkový rozpočet projektu bol 50 000,- Euro, múzeum obdržalo 20 000 Eur, z čoho
spolufinancovanie MMB bolo vo výške 2 500 Eur / Schmidtová/
Výsledky realizácie:
Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo riešené formou odbornej súťaže pod
patronátom Slovenskej komory architektov. Záštitu nad súťažou prevzal primátor Bratislavy
Milan Ftáčnik a postredníctvom hlavnej architektky Ingrid Konrad Hlavné mesto SR
Bratislava vyhlásilo ku dňu 11. 12. 2012 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú
súťaž návrhov s predmetom riešenia Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata Rusovce
v kontexte urbánneho prepojenia. Cieľom súťaže bolo vytvorenie atraktívneho a moderného
areálu múzea, ktorý predstavuje unikátnu zbierku svetového kultúrneho významu a pripravuje
sa na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 31
jednotlivcov a kolektívov. Porota vysoko ocenila dosiahnutú úroveň spracovania súťažných
návrhov po stránke obsahovej a grafickej. Pri hodnotení kládla veľký dôraz na urbanistické
riešenie prezentácie celého pôvodného tábora v súčasnom sídle a jeho zviditeľnenie v
kontexte ďalších historických a kultúrnych hodnôt a dominánt. Toto malo dopad aj na
posudzovanie samotného urbanisticko-architektonického riešenia areálu mestského múzea,
prezentáciu zachovanej časti kastela a udržateľnosť rozvoja archeológie v tejto lokalite. S
navigáciou návštevníkov ku kultúrnej pamiatke úzko súvisí stvárnenie verejného priestoru
okolia múzea od hlavnej ulice až po dunajský kanál, riešenie vstupnej situácie do samotného
múzea a osadenie navrhovaných objektov v areáli. Dôležitú rolu pri posudzovaní zohrala
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požiadavka na udržateľnosť architektúry, využitie alternatívnych zdrojov energie a väzba
areálu na okolitú krajinu.
Na druhú cenu vytipovala súťažná porota a hlasovaním overila dva návrhy (č. 30-5/5 a č. 184/5), ktoré ukázali dva rozdielne prístupy k situovaniu hlavného nadzemného objektu v rámci
areálu a odporučila vypisovateľovi, aby autori obidvoch návrhov boli prizvaní na prezentáciu
a dopracovanie súťažných návrhov. Tretiu cenu porota jednohlasne udelila návrhu č. 13. Za
inovatívny prínos pri riešení sa porota jednohlasne rozhodla udeliť tri odmeny bez poradia,
a to návrhom č. 4, 14 a 15. Po dopracovaní zvíťazil projekt č. 18, autorov Ing. arch. Márius
Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Peter Šranko, Bc.
Matej Kollár, Ing. arch. Ľubica Dubeňová.
S víťazom súťaže uzatvorilo Múzeum mesta Bratislavy Zmluvu o dielo (AF 3 -77
/2013) na podprahovú zákazku na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie
na stavbu „Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava Rusovce“ v MČ
Bratislava-Rusovce. Rozsah a obsah predmetu zmluvy podľa Čl. III tejto zmluvy je
zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie.
b/ projekty na rok 2014
 Program 1 Obnovme svoj dom – obnova kultúrnych pamiatok
Vypracovanie žiadosti a podanie projektu na rok 2014 NKP Rímsky kastel Gerulata projektová dokumentácia v rámci rekonštrukcie areálu múzea Antická Gerulata, Schmidtová
 Program 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.2. Múzeá
a galérie
Vypracovanie a podanie projektu na rok 2014 :
Reštaurovanie obojstranne maľovanej zástavy spoločenstva prepravcov osôb a tovarov v
Bratislave z roku 1825 (kód 21VSTDQ8PF) Francová
 Program 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram
2.3.Ochrana kultúrneho dedičstva
Vypracovanie a podanie projektu na rok 2014 v rámci dotačného programu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky – sekcia kultúrne dedičstvo, podprogram 2.3:
Vybavenie depozitárov Múzea mesta Bratislavy (kód RNPR3VLQHN) Francová
12/2 ARS Bratislavensis 2013
 Kto boli Slovania a kde sa vzali?
Vypracovanie a podanie projektu na neformálny vzdelávací program
z cyklu Rande s ľuďmi z minulosti pre základné a stredné školy na hrade Devín, Husová
Získané prostriedky: 1000 €
12/3 Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja
Projekty za rok 2013
 Devín patrí deťom a vzdelávací program pre školy Kto boli Slovania a kde sa vzali?
Vypracovanie a podanie projektu pre celmestské podujatie na hrade Devín, Husová
Získané prostriedky: 3000 €
Projekty na rok 2014
 Vojna z druhej strany
Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt MMB venovaný 100. Výročiu prvej svetovej
vojny Vojna z druhej strany, Kurincová
 Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt– vydanie neperiodickej monografickej
publikácie, Francová
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12/4 Grantový program PPP a voľný čas
 Oslavujeme príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt Devín patrí deťom – druhý ročník, celodenný
rodinný program č. dotácie MAGDG1300013, Husová
Získané prostriedky: 1000
 Maľované dejiny Bratislavy/Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka
Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt: 1. etapa projektu programu pre deti v rámci
ateliéru Múzeum má budúcnosť,č. dotácie MAGDG1300289, Husová
Získané prostriedky: 1 660 €
12/5 Finančná dotácia Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 Rozpoviem Ti tri príbehy
Vypracovanie a podanie projektu na interaktívnu skladačku s programovou ponukou
Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť na rok 2014, Husová
Získané prostriedky: 800 + DPH

13. NÁVŠTEVNOSŤ MÚZEÍ A PODUJATÍ

Názov múzea

Platiaci

Neplatiaci

SPOLU

BA pre všetkých
neplatiaci

Noc múzeí a gal.

Rímske hry

plat. / neplat.

plat./neplat.

Múzeum J.Jesenského

98

8

106

Múzeum J.N.Hummela

540

959

1499

700

48 / 130

Múzeum A.
Fleischman.

267

1033

1300

832

17 /

2088

3141

5229

2297

159 / 793

Múzeum Zbraní

11946

5095

17041

2900

578 / 847

Múzeum Hodín

3958

1510

5468

715

282 / 451

Apponyiho palác

2086

3771

5857

2257

107 / 588

Gerulata Rusovce

1799

870

2669

318

Múzeum Dejín
Star.rad.

17238

12 292

29530

8618

788 / 2306

Devín

87320

12 643

99963

5947

815 / 226

127 340

41 322

168 662

24 584

2 863 / 5 461

Múzeum Farmácie

SPOLU

69 /

85

35

497 / 284

497 / 284
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14. PREVÁDZKA MÚZEA
Oddelenie prevádzky zabezpečovalo 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
12.Depozitár Dúbravka , Agátová ul.
13.Depozitár , Žatevná 2
14.Depozitár , Ivánska cesta
15.Depozitár Devínska Nová Ves
14/1 Zabezpečenie technického chodu budov a objektov pozostávajúca z činnosti
- ochrana objektov a budov , fyzická a technická , kamerový systém , EZS , EPS
- revízie a technické kontroly – plynových zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov,
elektrické zariadenia , výťahy , bleskozvody , EPS ,EZS
- školenia a požiadavky vyplývajúce z BOZP , CO a PO
- správa telekomunikačných zariadení
- správa a prevádzka audio a video zariadení
- autodoprava – prevádzka a údržba vozidiel FIAT DOBLO a ŠKODA Octavia
- vykurovanie objektov
- upratovanie objektov a budov – letná a zimná údržba
- odstraňovanie závad a nedorobkov budovy Starej radnice po rekonštrukcii
- pripomienkovanie zmluvných vzťahov z technického hľadiska
- zariaďovanie skladových priestorov a montáž regálových systémov
- zabezpečovanie subdodávateľských činností – deratizácia , sťahovacie práce
- súčinnosť prác s magistrátom hl.m. SR Bratislavy pri mestských akciách
14/2 Prevádzkové a údržbárske práce
- zimná údržba – likvidácia snehu v nádvoriach Starej radnice a Apponyiho paláca, objekty
v Dúbravke, na Ivánskej ceste – depozit,
- údržba zelene – Objekt v Rusovciach , kosenie trávy a jej likvidácia , čistenie exteriérových
Priestorov
- drobné opravy na elektrických rozvodoch a dopĺňanie osvetľovacích telies
- opravy vodoinštalačných a odpadových rozvodov
- zámočnícke a stolárske práce
- maliarske a natieračské práce
- práce pri úprave výstavných priestorov a depozitárov
- práce na kúrenárskych a chladiacich rozvodoch
- zabezpečovanie opravárenských prác dodávateľským spôsobom väčšieho rozsahu
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14/3 Iné práce
- oprava časti fasády depozitu na Beblavého ulici a múzea Hodín
- oprava časti fasády depozitu na múzeu Farmácie a múzea zbraní Michalská veža
- úprava exteriérových priestorov objektu depozitu na Agátovej ulici
- úprava interiérových priestorov malého depozitu objektu na Agátovej ulici
- oprava elektrického rozvodného systému v múzeu Hodín
- likvidácie zeleného odpadu v NKP hrad Devín
- údržba strešných priestorov objektu Starej radnice a čistenie okapových zvodov objektu
- oprava oplotenia a vstupnej bránky do múzeum J. Jesenského, starostlivosť o zeleň a zimná
údržba
- likvidácie zeleného odpadu v depozite na Ivánskej ceste
- sanácia zatekania objektu NKP Devín - kostolík
Oprava dažďových zvodov Depozitu na Ivanskej ceste
Oprava prečerpávania vôd v Apponyiho paláci
Michalská veža – čistenie podkrovia , oprava vežových hodín
Zabezpečenie a inštalácia :
Výstava – Jozef Hofer, výstava Konopná nostalgia
Výstava – 20 rokov hl. m. SR Bratislavy, výstava Škola umeleckých remesiel
Výstava – Devín , výstava Slovenský olympijsky šport
Výstava – Slovak Press Photo
Program – Rímske hry
Zabezpečenie opravy rozvodu kúrenia na Ivanskej ceste
Sanácia zatekanie v suteréne Starej radnice a odvodu splaškovej kanalizácie do verejnej stoky
Likvidácia náletov v objekte NKP Devín
Oprava oplotenia a vstupnej brány do objektu NKP Devín

III. ŠTRUKTÚRA A ZOZNAM ZAMESTNANCOV
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa
Jarmila Domesová, sekretariát
Odborné oddelenie
PhDr. Elena Kurincová, vedúca oddelenia, novšie dejiny
Mgr. Mária Antolíková, farmácia
Mgr. Anton Fiala, numizmatika, umelecké remeslo( kovy, kameň)
Mgr. Zuzana Francová, umelecké remeslo ( kovy, sklo, keramika, hodiny), sakrálne a
výtvarné umenie
Mgr. Štefan Gaučík, PhD., novšie dejiny
PhDr. Štefan Holčík, staršie dejiny
Mgr. Marta Janovíčková, zariadenie domácností
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. etnológia, literárny fond
Adam Rada, militáriá
PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeológia – doba rímska
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
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Mgr. Monika Šurdová,vedenie knižnice MMB
Radko Schmidt, dokumentačné práce
Oddelenie reštaurátorov
Mgr. Jaromír Nožička, vedúci oddelenia, materiál: drevo
Mgr. Milan Rubický, materiál: polychrómované a zlátené drevo, kameň
Aneta Špaňová, materiál: papier
Mgr.Vladimír Weber, materiál: kovy
Oddelenie prezentácie a tvorby programov
PhDr. Beáta Husová, vedúca oddelenia, tlačové informácie, koncepcie programov
Jana Sabolová, zabezpečenie prevádzky expozícií
Mgr. Justína Striešová, múzejná pedagogička
Hrad Devín
Mgr. Katarína Harmadyová, vedúca oddelenia, archeológia
Jitka Koňakovská, administratívna pracovníčka
Štefan Gaál, technické zabezpečenie prevádzky
Strážnici:
Antonín Kraus, Vojtech Šlosár, Miroslav Macejko, Rudolf Mikloš
Ekonomické oddelenie
Natália Boďová, vedúca oddelenia
Viera Slávičková, účtovníčka, správa majetku
Mária Belešová, mzdová účtovníčka
Oddelenie prevádzky
Peter Rajkovič, vedúci oddelenia
Albín Hárši, technické zabezpečovanie prevádzky
Dušan Páleníček, technické zabezpečovanie prevádzky
Ivan Salama, technické zabezpečovanie prevádzky
Informátori:
Stará radnica : Ivan Záhorec, Ján Fontányi, Marian Spišiak, Igor Hrušovský,
Vladimír Kapusta
Depozitár Dúbravka: Pavol Záhradný, Ján Vančo, Ján Juck, Ján Klinčák / Matej Cabala
Depozitár Ivánska cesta: Ladislav Stranovský , František Mits
Upratovačky :
Ružena Kelemenová, Darina Kollárová, Eva Pohanková, Margita Palovičová
Personálne obsadenie tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
tvoria zamestnanci v dôchodkovom veku a produktívnom veku. Pracujú ako osoby prvého
kontaktu – asistenti návštevníka; pokladníci, jedna zamestnankyňa vedie šatňu v Múzeu dejín
mesta a jedna zamestnankyňa je popri práci v pokladni, zároveň lektorkou.
Týždenne sa vykonáva zaraďovanie do zmien pre jednotlivé múzeá. Zmeny súvisia
s čerpaním dovoleniek, PN, návštevami lekára a pod, kde riešime vzájomnú zastupiteľnosť
zamestnancov. Asistenti návštevníka a pokladníci pracujú v týždenných zmenách okrem
pondelka, kedy sú múzeá zatvorené.
Počet asistentov návštevníka v konkrétnych múzeách prešiel počas roka 2013 viacerými
zmenami. Stav k decembru 2013:
Múzeum farmácie : 2 pokladníčky
(pracujú na ½ úväzok)
2 dozorcovia
(pracujú na ½ úväzok)
Múzeum zbraní :
2 pokladníčky
(pracujú na ½ úväzok)
4 dozorcovia
(pracujú na ½ úväzok)
Múzeum hodín :
2 pokladníčky
(pracujú na ½ úväzok)
2 dozorca
(pracujú na ½ úväzok)
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Múzeum
A. Fleischmanna :
Múzeum
J.N.Hummela :
Múzeum
dejín mesta
Stará radnica :

2 pokladníčky

(pracujú na ½ úväzok)

v starostlivosti predajne DIVID
2 pokladníčky
1 šatniarka
12 dozorcov

(pracujú na ½ úväzok)
(pracuje na plný úväzok)
(pracujú na ½ úväzok)

Múzeum
Antická Gerulata Rusovce:
1 pokladníčka, zároveň lektorka ( pracuje na plný úväzok)
Apponyiho palác:
1 pokladníčku
(pracuje na plný úväzok)
1 šatniarku
(pracuje na plný úväzok)
6 dozorcov
(pracujú na ½ úväzok)
Hrad Devín
3 pokladníci
(2 osoby na ½ úväzok)
(1 osoba na plný úväzok)
4 lektori
Spolu asistenti návštevníka a pokladníci: 47 zamestnacov, z 9 v produktívnom veku.

IV. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
1. CHARAKTERISTIKA HOSPODÁRENIA
1/2 Hlavná činnosť
Prioritná úloha v hlavnej činnosti bola aktívna účasť našej inštitúcie na projekte “Digitálne
múzeum” v rámci národného projektu – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry. Projekt je plánovaný na roky 2012 – 2015, práce sú rozdelené na
štyri etapy:
1. Výber zbierkových predmetov a ich základné spracovanie pre potreby vizualizácie
(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 sledovanom období prebiehali práce na 2. a 3. etape. To znamená, že sa pokračovalo
v ošetrovaní fyzického stavu zbierkových predmetov vlastnými silami a prostriedkami
i pracovníkmi digitalizačného centra z prostriedkov projektu. Začali práce na odbornom
spracovávaní zbierkových predmetov a príprave metadát pre digitalizáciu.
Prvá fáza samotnej digitalizácie plánovaná pôvodne na rok 2013 sa v dôsledku zmien
harmonogramu prác digitalizačného centra posunula na rok 2014.
Finančné náklady za rok 2013:
- prostriedky na ošetrenie zbierok … 8 375,83 €
- prostriedky na prevoz predmetov na reštaurátorské pracovisko … 8 064,27 €
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Plánovaná obnova výpočtovej techniky sa v roku 2013 neuskutočnila z dôvodu nedostatku
financií.
Popri tejto hlavnej úlohe sme zabezpečovali základné úlohy našej inštitúcie, akými sú
zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa /základná evidencia, obrazová
dokumentácia, samotné odborné spracovanie/ a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou
formou.
Okrem týchto hlavných a základných úloh, múzeum plnilo i ďalšie úlohy v súvislosti
s plánovanými kultúrno-spoločenskými aktivitami, ako bolo napr. podujatie Bratislava pre
všetkých, Noc múzeí a galérií, Kultúrne leto, Rímske hry v Antickej Gerulate v Rusovciach.
Ďalej to boli neformálne vzdelávacie programy pre školy, Malé múzejné bádania 2013 na
tému „Stretnutie s ľuďmi z minulosti-naši Slovania“ organizované formou denného letného
tábora na NKP hrad Devín, Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel, podujatie
pre deti „Devín patrí deťom“ a ďalšie prezentačné aktivity.
1/3 Prevádzka múzea
V oblasti správy a prevádzky činnosť múzea bola zameraná na prevádzku 15 objektov –
9 objektov Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozit.
sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke tiež ako depozitár,
objekt na Ivánskej ceste v Bratislave, ktorý taktiež slúži ako depozitárny priestor a
reštaurátorské dielne.
1/4 Hospodárenie s finančnými prostriedkami:
 Schválený príspevok na bežné výdavky od zriaďovateľa predstavoval 718 900 €,
 Vlastné zdroje múzeum dosiahlo vo výške 388 751 €
 Z rozpočtu mesta nám boli poskytnuté i účelovo viazané kapitálové prostriedky vo
výške 15 000 € na nákup zbierkových predmetov
 Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo dotácie zo štátneho rozpočtu spolu vo výške 11
500 €,
 ARS BRATISLAVENSIS poskytlo múzeu dotáciu vo výške 1 500 €,
 Hlavné mesto SR Bratislava - Grantový program PPP a voľný čas – dotácie vo výške
2 660 €,
 Bratislavský samosprávny kraj – dotácia vo výške 3 000 €
 Národná banka Slovenska poskytla múzeu finančnú sumu vo forme daru vo výške
3 000 €
Hospodárenie organizácie bolo ukončené s vyrovnaným hospodárskym výsledkom 0,00 €:
Výnosy 1 529 485 €
Náklady 1 529 485 €
Takýto priaznivý hospodársky výsledok sme dosiahli už i v roku 2012:
r. 2010 ...
+ 0,87 €
r. 2011 ...
– 23 556 €
r. 2012 ...
0,00 €
r. 2013 ...
0,00 €
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1/5 Príjmy organizácie
Múzeum mesta Bratislavy dosiahlo v r. 2013 tržby za vlastné výkony a tovar (príjmy
z prenajatých pozemkov, prenajatých budov, priestorov, príjmy zo vstupného, z predaja
propagačného materiálu) v porovnaní s plánom na 106,32 %.
Najväčším zdrojom vlastných príjmov sú finančné prostriedky získané za vstupné a predaj
propagačného materiálu, tieto sa nám podarilo v porovnaní s plánom prekročiť o 11 186 €
(103,84 %).
Najväčšie príjmy zo vstupného sme i v tomto roku zaznamenali na Národnej kultúrnej
pamiatke Devín.
I v oblasti zmluvných, príležitostných prenájmov, služieb spojených s nájmom, a
archeologickým prieskumom sa nám plán podaril naplniť, ba výrazne prekročiť (116,95 %),
a to hlavne vďaka krátkodobým komerčným prenájmom – poskytovali sme prenájom
priestorov rôznym inštitúciam, prepožičiavali sme reprezentačné priestory, Faustovu sieň na
komerčné účely, na prednáškové akcie, nádvorie Starej radnice a areál NKP hrad Devín na
usporadúvanie reklamných akcií, osláv a pod.
Poskytovali sme taktiež zmluvný prenájom - časť nebytových priestorov v objekte Múzea
hodín na Židovskej ul. na prevádzkovanie kaviarne, nebytové priestory na prevádzkovanie
reštaurácie v objekte Apponyiho palác, na prevádzkovanie kaviarne spojenej s predajom
výrobkov chránených dielní v podbrání Starej radnice.
Vykonávaný bol archeologický prieskum a výskum na stavbách rodinných domov v mestskej
časti Bratislava-Rusovce, Čunovo a Devín.
Oblasť ostatných finančných výnosov reprezentujú finančné prostriedky získané na realizáciu
reštaurovania zbierok, na realizáciu výstavy a programu k výstavám:
 Ministerstvo kultúry SR poskytlo múzeu dotáciu zo štátneho rozpočtu
vo výške 3 500 € na podporu realizácie projektu s názvom reštaurovanie obojstranne
maľovanej cechovej zástavy bratislavských kožušníkov z roku 1751 – 2. etapa,
8 000 € na realizáciu výstavy „Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda na
Veľkú Moravu“.
 ARS BRATISLAVENSIS nám poskytlo dotáciu vo výške 1 500 € za účelom
finančnej podpory projektu „Kto kboli Slovania a kde sa vzali“ program a výstava na
hrade Devín – oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Konštantína a Metoda“.
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava – Grantový program PPP a voľný čas –
dotácie vo výške 2 660 € za účelom finančnej podpory projektu „Oslavujeme príchod
sv. Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu – Devín patrí deťom – druhý ročník
(1 000 €) a finančnej podpory projektu „I.etapa: Maľované dejiny Bratislavy/Príbehy
Pavla Dvořáka ilustrované deťmi“ (1 660 €).
 Bratislavský samosprávny kraj s cieľom oživenia výstavy „Oslavujeme príchod sv.
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu“ nám poskytol dotáciu vo výške 3 000 € .
 Obdržali sme taktiež i peňažný dar od Národnej banky Slovenska vo výške 3 000 €,
na podporu realizácie výstavy „Oslavujeme príchod sv. Konštantína a Metoda na
Veľkú Moravu“
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1/6 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 napr. akou bola oprava kanalizácie (oprava čerpadla,
výmena elektromotora, prečistenie) a oprava ohrievania teplej vody v objekte Apponyiho
palác, opravu a revíziu plynového kotla v objekte Michalská veža, na NKP hrad Devín sme
realizovali opravu havarijného stavu chodníkov a zemné práce na úpravu terénu (zasypanie
archeologických sond). Vo všetkých objektoch MMB boli uskutočnené odborné prehliadky
EPS a EZS, revízie hasiacich prístrojov a ich následná oprava, revízie komínov, dymovodov,
servis ÚK, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, revízie plynových a tlakových zariadení,
vykonaná bola deratizácia a dezinfekcia objektov.
S prevádzkou a správou múzea súvisia i náklady, ktoré sme vynaložili na spotrebu energií, na
spotrebu materiálu, zahrnuté sú tu napr. náklady na materiál pre opravy budov, opravy
vozidiel, kancelársky materiál, materiál súvisiaci so sťahovaním, fotomateriál, čistiace a
hygienické potreby , náklady na pohonné hmoty, materiál zakúpený pre reštaurátorov, nákup
ochranných pracovných prostriedkov, drobného hmotného majetku, a pod.
V oblasti služieb okrem už spomínaných opráv boli finančné prostriedky vynakladané na
odborné technické a servisné práce PC, kopírovacích strojov, servisné práce telekomunikačnej
techniky, základný sevis výťahov, povinné zmluvné a havarijné poistenie budov a
motorových vozidiel, servisnú ročnú prehliadku osobných mot. vozidiel, služby BOZP a
OPP, odvoz odpadu, poštovné, vodné a stočné, fotopráce, ďalej na údržbu a aktualizáciu
internetovej stránky, na realizáciu programovej skladačky „Malá kniha“ k projektu prvá etapa
projektu Maľované dejiny , tlač vstupeniek, reštaurovanie. Každoročne nemalé finančné
prostriedky vynakladáme aj na kosenie rozsiahleho trávnatého areálu NKP hrad Devín.
S hlavnou činnosťou organizácie sú spojené náklady v oblasti starostlivosti o zbierkový fond,
napr. na reštaurovanie zbierok vo vlastnej réžii i dodávateľským spôsobom, na dokumentáciu
zb. predmetov, propagáciu.
Najvýraznejšou položkou súvisiacou s hlavnou činnosťou sú však náklady spojené
s usporiadaním prezentačných aktivít.
Na náklady súvisiace s prezentačnou, výstavnou a publikačnom činnosťou bolo
vynaložených 46 132 €, z toho na edičnú činnosť (grafické spracovanie a príprava tlačových
podkladov Zborníka MMB, Bratislava 2013) 5 400 €.
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
534 065 €, na ostatné osobné náklady /OON/ 5 000 €.
Celková výška mzdových nákladov vrátane OON predstavuje čiastku 539 065 €, čo je úrovni
plánu na rok 2013 (plán 539 265 €).
Priemerný mesačný plat zamestnanca MMB činil 464 €.
Pre porovnanie uvádzame vývoj priemerného mesačného platu zamestnancov MMB za
predchádzajúce roky:
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r. 2011 ... 460 €
r. 2012 ... 470 €
r. 2013 ... 464 €
Veľkou položkou v rozpočte sú i štátom stanovené povinné odvody, ktoré zamestnávateľ za
zamestnanca odvádza do poisťovní.
Oblasť sociálnych nákladov (tvorba soc.fondu a stravovanie zametnancov) - vzhľadom
k tomu, že múzeum nemá vlastné stravovacie zariadenie, poskytovalo svojim zamestnancom
stravovanie cez sprostredkovateľskú organizáciu formou nákupu stravovacích poukážok
v nominálnej hodnote 3 € (náklad na jednu stravovaciu poukážku pre organizáciu predstavuje
1,65 € a sociálny fond 0,19 €).
1/7 Vyhodnotenie záväzkov, pohľadávok
Ku dňu 31.12.2013 vykonali dielčie inventarizačné komisie, ustanovené riaditeľom MMB
inventarizáciu hospodárskych prostriedkov.
Pri dokladovej inventarizácii pohľadávok a záväzkov bol zistený nasledovný stav:
Pohľadávky k 31.12.2013:
- voči odberateľom
21 873,66 €
- ostatné pohľadávky
9 404,54 €
Záväzky k 31.12.2013:
- voči dodávateľom
- ostatné záväzky
- voči zamestnancom (mzdy)
- voči zdravot. poisťovniam
- voči soc. poisťovni

1 864,30 €
0
33 524,44 €
6 219,18 €
14 523,91 €

V. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Z rozpočtu mesta nám boli v r. 2013 poskytnuté kapitálové prostriedky vo výške 15 000 € na
nákup zbierkových predmetov, tieto boli použité v plnej výške.
Ministerstvo kultúry SR poskytlo našej inštitúcii finančné prostriedky vo výške 20 000 € na
realizáciu projektu s názvom „Rímsky vojenský tábor (kastel Gerulata v Rusovciach,
Gerulatská 69, 851 10 Bratislava) na vypracovanie štúdie projektovej dokumentácie
rekonštrukcie a prestavby areálu MMB – Múzea Antická gerulata Rusovce.
Náklady na vypracovanie štúdie projektovej dokumentácie predstavovali čiastku 24 006 €,
z vlastných zdrojov bolo použitých 4 006 €.
V nákladovej položke „Odpisy“ prišlo v porovnaní s rokom 2012 k zníženiu, čo bolo
spôsobené prepočtom odpisov podľa Rozhodnutia č. 18/2013 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o evidencii, zaraďovaní a odpisovaní dlhodobého majetku a
drobného dlhodobého majetku. Tento prepočet sa odzrkadlil aj na účtoch 692 výnosy
z kapitál. transferov (odpisy) a 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia z min. rokov
(spätný prepočet odpisov).
Kapitálové výdavky vlastné …
z vlastných zdrojov bol zakúpený nasledovný majetok:

2 135,30 €
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-

tlačiareň Epson k PC do pokladne-predaj vstupeniek-NKP hrad Devín …
notebook Lenovo s taškou do Antickej Gerulaty Rusovce
PC+monitor do odd. prevádzky MMB
odvlhčovač-vysúdšač vzduchu MASTER DH 745 do expozície MMB
mokro-suchý vysávač do objektu NKP hrad Devín

497,00 €
456,00 €
452,30 €
393,60 €
336,40 €

VI. PERSONÁLNA PRÁCA
Múzeum mesta Bratislavy zabezpečovalo úlohy v r. 2013 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.
r.
r.

2011 …
2012 …
2013 …

86
92
96

Nárast počtu zamestnancov oproti roku 2012 zaznamenávame v dôsledku prijtia
4 zamestnancov na odbornú revíziu zb. predmetov – bezpodmienečne nutné splnenie
všetkých úloh pre ukončenie odbornej revízie zbierok v našej inštitúcii.

VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roku 2013 bola vykonávaná pravidelná predbežná i priebežná vnútropodniková
finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami.
Ku dňu 31.12.2013 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 ...

20 489 933,06 €

z toho:
- Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol zaznamenaný
v celkovej hodnote ……………………………………

203 031,08 €

- Stavby …………………………………………………..
- Budovy …………………………………………………
- Ostatný dlhodobý hmotný majetok …………………….
- Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný – pozemky….
- Dlhodobý nehmotný majetok ………………………….
- Zbierky …………………………………………………

7 883,23 €
158,30 €
18 865 217,59 €
921 072,71 €
32 064,64 €
460 505,51 €

b) Drobný hmotný majetok ……………………………….
94 120,32 €
Pri porovnávaní týchto hodnôt s účtovným stavom neboli zistené žiadne rozdiely.
Ústredná inventarizačná komisia odporučila riaditeľovi MMB vyradiť z evidencie:
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dlhodobý hmotný inv. majetok v hodnote 178,06 € - (exteriérový stojan –zničený
poveternostnými vplyvmi na NKP hrad Devín),
drobný hmotný majetok OOPP/KHM v hodnote 1 555,69 € - nefunkčný, neopraviteľný,
zastaralý.
Vykonané boli i kontroly ochranných pracovných pomôcok vedených na osobných kartách
zamestnancov, materiálových zásob na sklade, cenín, pokladničnej hotovosti, peňažných
prostriedkov vedených na bankových účtoch, pohľadávok a záväzkov.
Pravidelne štvrťročne boli vykonávané kontroly vedenia pokladničných kníh a ich peňažného
stavu.
Ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, že neboli zistené žiadne rozdiely.

Vypracovali:
ÚVOD
PhDr. Peter Hyross
ROZBOR HLAVNEJ ČINNOSTI
Mgr. Marta Janovíčková
HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE, INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
PERSONÁLNA PRÁCA, KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Natália Boďová

Bratislava 31.1.2014

Schválil:
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ MMB
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Múzeum mesta Bratislavy
Výsledky hospodárenia za rok 2013 - podľa rozpočtovej klasifikácie
Tab.č.1
Príjmy
Zdroj Po-

a

Pod-

lož-

po-

ka

ložka

b

Názov

c

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

2012

2 013

2 013

1

2

d

41 212

002 Príjmy z prenajatých pozemkov

41 212
41 212
41 222

003 Pokuty a penále zmluvné

41 223

001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

41 242

EUR

4330

4 000

4 728

003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

42394

53 000

65 459

004 Príjmy z prenajatých strojov,prístr.... a ostatné

17589

11 000

9 339

Úroky z tuzemských vkladov

6 412
293657

291 500

302 686

43

45

17

002 Ostatné výnosy - MK SR

2000

72 291

003 Transféry mimo verejnej správy a Granty

4700

41 291

004 Náhrady škôd od zamestnancov

41 292

006 Náhrady z poistného plnenia

41 292

027 Iné

111 291

111 312
41 312

001 Transfér zo štát.rozp. - MK SR
007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce
Dotácia- ARS Bratislavensis

3 000

933

0

2540

10

625

9 000

100

24500

8 000

11 500

703900

718 900

718 900

3500

1 500

1 500

Dotácia-Grantový program PPP-Hlavné mesto SR BA
111 312

Príjmy spolu
41 321
111 322
41 322

2 660

008 Transfér z VUC

3 000
1 100 711

1 096 945

1 129 311

15 000

15 000

Kapitálové granty
001 Transféry v rámci ver.správy-z rozpočtu Ministerstva

20000

005 Tuzemské kapitálové transfery z rozpočtu obce

15000

Príjmy z kapitálových transférov
Príjmy podľa rozpočetovej klasifikácie celkom
Kap.transféry-odpisy
rezervy-dovolenky a odvody
Príjmy podľa rozp.klas.+zúčt.kap.transf.-odpisy+rezervy-dov.

Vypracoval: Boďová

35 000

15 000

15 000

1 135 711

1 111 945

1 144 311

3153569

3 143 950

2 362 107

24324

22 100

4 313 604

4 262 995

3 506 418

PhDr. Peter Hyross, riaditeľ

Dátum: 31.01.2014
Č. tel.: 02/59100814
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Múzeum mesta Bratislavy
Výsledky hospodárenia za rok 2013 - podľa rozpočtovej klasifikácie
Tab.č.2

EUR
Výdavky
Pro-

Od-

Sku-

Po-

Pod-

gram

diel

pi-

lož-

po-

na

ka

ložka

d

e

č.
a

b

c

08

2

611

08

2

612

08

2

612

08

2

614

08

2

Názov

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

2012

2 013

2 013

f
Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funk. plat...vrát. ich náhrad

4

2

410551

438 790

436 163

001 Osobný príplatok

52142

53 100

59 488

002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

32070

29 475

34 307

Odmeny

21330

17 900

15 400

621

Poistné VšZP

37385

37 000

38 373

623

Poistné ostatné zdrav.poisťovne

12102

14 000

14 518

7016

7 933

7 553

625

001 Soc.poisť. – nemocenské

625

002 Soc.poisť. – starobné

71272

70 331

75 852

625

003 Soc.poisť. – úrazové

4116

4 253

4 343

625

004 Soc.poisť. – invalidné

8947

14 857

10 191

625

005 Soc.poisť. - v nezamestnanosti

2981

4 952

3 363

625

006 Soc.poisť. – garančné

1263

1 238

1 346

625

007 Soc.poisť. - rezervný fond

24178

23 723

25 731

08

2

631

001 Cestovné náhrady – tuzemské

622

600

700

08

2

631

002 Cestovné náhrady – zahraničné

620

400

765

08

2

632

001 Energie

142822

147 000

146 839

08

2

632

002 Vodné, stočné

08

2

632

003 Poštové služby a telekomunikačné služby

08

2

633

001 Interiérové vybavenie

08

2

633

002 Výpočtová technika

08

2

633

004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

08

2

633

006 Všeobecný materiál

08

2

633

08

2

633

08

2

08
08

6061

6 300

9 663

11649

11 550

11 052

949

150

1 049
3 565

14

3 500

795

350

2 123

17498

13 671

23 899

007 materiál pre reštaurovanie

686

700

1 639

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

577

430

606

633

010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

295

150

25

2

633

013 Softvér a licencie

1273

1 100

1 590

2

634

001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

2480

2 350

3 170

08

2

634

002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

1287

650

1 580

08

2

634

003 Poistenie zákon. a havar. – autá

871

1 200

1 034

08

2

634

004 Prepravné+ taxi

85

50

6

08

2

634

005 Karty, známky, poplatky

08

2

635

001 Rutinná a štandardtná údržba interierové vybavenie

08

2

635

002 Rutinná a štandardtná údržba výpočtovej techniky

1114

1 100

1 520

08

2

635

003 Rutinná a štandardtná údržba telek. Techniky

1037

550

474

08

2

635

004 Rutinná a štandardtná údržba prevádzkových strojov,
4052

4 100

5 377

2

635

005 Rutinná a štandardtná údržba špeciálnych strojov,
5277

5 300

10 822

08

2

635

006 Rutinná a štadard. údržba budov, objektov alebo ich častí

17254

23 150

12 968

08

2

636

001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí

11025

11 050

10 281

08

2

637

001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia

252

300

192

08

2

637

003 Propagácia, reklama a inzercia

828

300

500

08

2

637

004 Všeobecné služby

76607

62 496

84 986

prísprojov, zariadení,techniky a náradia
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

58

08

2

637

005 Špeciálne služby

08

2

637

011 Štúdie, expertízy, posudky, preklady

08

2

637

012 Poplatky a odvody

08

2

637

014 Stravovanie

08

2

637

08

2

637

08

2

637

08

2

637

08

1

637

030 Vrátená dotácia

08

2

637

031 Pokuty a penále

08

2

637

035 Dane, konces.poplatky...

08

2

642

006 Členské príspevky v tuzemsku

08

2

642

012 Odstupné

08

2

642

013 Odchodné

08

2

642

014 Ochrana zdravia - zdravotná spôsobilosť

08

2

642

015 Nemocenské dávky

144

100

649

7481

1 000

1 838

3338

1 560

490

34003

38 040

35 594

015 Poistenie majetku

9140

6 830

6 733

016 Prídel do sociálneho fondu

4568

4 569

4 823

023 Kolkové známky

179

50

332

024 Kurzové rozdiely

17

BEŽNÉ VÝDAVKY spolu

21
6 430
182

3984

4 350

3 795

897

897

983

396

100

295
274

1148

1 000

661

1 056 678

1 074 545

1 126 153

08

2

711

003 Software

08

2

713

002 Nákup výpočtovej techniky

595

1 405

08

2

713

004 Nákup prevádzkových strojov,prístr.,zar.,techn.a náradia

351

730

08

2

713

005 Špec.stroje, prístroj, technika

08

2

717

002 Rekonštrukcie a modernizácia

08

2

719

002 Nákup umeleckých diel a zbierok

Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie celkom
odpisy
rezervy
Bežné výdavky spolu+odpisy+rezervy

Vypracoval: Boďová

24 006
15001

15 000

15 078

1 072 625

1 089 545

1 167 372

3153569

3 166 350

2 365 551

24324

22 100

4 234 571

4 262 995

3 491 703

PhDr. Peter Hyross, riaditeľ

Dátum: 31.01.2014
Č. tel.: 02/59100814
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Výnosy a náklady

EUR
Tab.č.3
Ukazovateľ

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

Index

za rok

na rok

za rok

Skutočnosť

2012

2013

2013

Rozpočet

3

2

a
VÝNOSY celkom
Tržby za vlastné výkony a tovar (602,604)
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti(64x,66x)
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z pre-

4 279 351

4 262 995

4

1 529 485

0,35878

363 845

359 500

360 684

1,00329

2 968

9 045

7 171

0,79281

23 799

22 100

38 152

1,72634

vádzkovej činnosti (652,653)
Výnosy -dary(697)

4 700

3 000

Mimoriadne výnosy
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce(691)
Výnosy z bež.transf.ARS Bratislavensis, PPP (691)

703 900

718 900

718 900

1,00000

3 500

1 500

4 160

3 153 569

3 143 950

387 918

23 070

8 000

9 500

4 279 351

4 262 995

1 529 485

0,35878

22 231

21 851

34 313

1,57030

Spotreba energie (502)

137 655

147 000

139 085

0,94616

Služby(511,512,518)

161 151

131 846

137 233

1,04086

30 968

34 300

29 952

0,87325

1 242

1 000

1 691

1,69142

128 941

96 546

105 589

1,09367

523 651

539 265

539 065

0,99963

Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce(692)
Výnosy z bež.transf. MK SR (693)
NÁKLADY celkom
Spotreba materiálu a tovaru (501,504)

0,12339

v tom:
Opravy a udržiavanie (511)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby (518)
"Z" Mzdové náklady (521)

5 000

5 000

5 000

1,00000

172 497

178 287

181 761

1,01949

Sociálne náklady (527)

40 210

43 709

43 269

0,98993

Dane a poplatky (538)

1 831

1 800

1 803

1,00171

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54x)

2 707

897

1 165

1,29930

3 168 665

3 188 450

393 733

0,12349

3 168 665

3 166 350

393 733

0,12435

v tom: OON
Náklady na zákonné sociálne poistenie (524)

Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz.
a finančnej činnosti
v tom:
Odpisy (551)
Tvorba zák.rezerv (552)

24 324

24 037

Tvorba ostatných rezerv (553)

13 828

24 814

Kurz.rozdiely (563)
Finančné náklady (568)
Splatná daň z príjmov (591)

17

21

10 076

9 590

8 283

0,86367

508

300

903

3,01063

0

0

0

92

96,0

96

1,00000

470

464

464

1,00000

Minoriadne náklady
Výsledok hospodárenia
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda
Vypracoval: Boďová

PhDr. Peter Hyross, riaditeľ

Dátum: 31.01.2014
č.tel.: 02/59100814
E-mail: bodova@bratislava.sk
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EUR
Tab.č.4

Výsledky hospodárenia za rok 2012 - čerpanie rozp. práce a miezd
Ukazovateľ

Rozpočet

Skutočnosť

na rok

rok

2013

%

2013

plnenia

Mzdové prostriedky celkom

539265

539065

99,96

Mzdové prostriedky bez OON

534265

534065

99,96

z toho: tarifné platy

380370

380156

99,94

53420

53576

100,29

náhrady miezd
príplatok za riadenie
osobný príplatok

5875

6660

113,36

53100

56090

105,63

1400

1300

92,86

20200

20094

99,48

2000

2489

124,45

17900

13700

76,54

400

400

100,00

5000

5000

100,00

príplatok za zastupovanie
prípl.za prácu nadčas
príplatok za zmennosť
príplatok za prácu v so,ne,noc
príplatok za prácu- sviatok
odmeny
v tom: jubilejné
ostatné (uviesť aké)
Ostatné osobné náklady
Odstupné, odchodné

1834

Priemerný prepočítaný
stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda v €

96

96

100,00

464

464

100,00

Vypracovala: Boďová
Dátum: 31.01.2014
Č.tel.: 02/59100814
E-mail: bodova@bratislava.sk
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