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I. ÚVOD
Hlavná činnosť Múzea mesta Bratislavy v roku 2016 prebiehala v mantineloch tradičných
odborných múzejných činnostiach: akvizícií zbierkových predmetov, odborného spracúvania
zbierkového fondu, ochrany zbierkových predmetov formou reštaurovania, konzervovania,
čistenia a odborného uloženia. Súčasťou je samozrejme aj vedeckovýskumná a publikačná
činnosť, bohaté prezentačné aktivity – výstavy, vzdelávacie programy, konferencie, kultúrne
programy a pod. Samostatnú časť činnosti tvorí prevádzka a technické zabezpečenie 14
objektov múzea, z ktorých sú viaceré národnými kultúrnymi pamiatkami.
Prioritná úloha MMB na roky 2016 – 2018 je príprava aktivít spojených so 150. výročím
založenia múzea, ktoré si pripomenieme v roku 2018. Najdôležitejšími jej zložkami sú najmä
príprava vedeckej recenzovanej monografie o dejinách múzea a príprava výstavy reflektujúcej
15 dekád existencie múzea a jeho interakcie s mestom Bratislava. V rámci vykonávaných
vedeckovýskumných úloh jednotlivých odborných zamestnancov prebiehal výskum
archívnych dokumentov. Súčasťou prípravy scenára výstavy bol i predbežný výber
zbierkových predmetov na reštaurovanie a konzervovanie. V otázke sprievodných aktivít
osláv sa diskutovalo o návrhu konkrétnych podujatí a pripravovali sa podklady na ich
realizáciu.
Po dvoch predchádzajúcich rokoch, keď múzeum nemalo finančné prostriedky na nákup
zbierkových predmetov, sa v uplynulom roku situácia zlepšila. Príspevok od zriaďovateľa vo
výške 26 000,- € a získaná dotácia 4 000,- € z Fondu na podporu umenia umožnili zakúpiť
2 353 predmetov a spolu s darmi a vlastným výskumom tak pribudlo do zbierkového fondu
2 718 predmetov. Číslo prvostupňovej evidencie v uplynulom roku narástlo na 125 332
jednotiek. V rámci druhostupňovej evidencie pribudlo 2 429 záznamov a zaktualizovalo sa
416 záznamov.
Do fondu fotografií sme o. i. získali dva albumy s fotografiami architektúry mesta od
fotografa O. Webela, súbor fotografií K. Körpera a fotografie zberateľa Emila Manu.
Fond novších dejín bol obohatený napr. o pečiatky mestských organizácií, erby rodín
Palugyay a Scherz, kolekciu kuchárskych kníh a učebníc z medzivojnového obdobia, zbierku
vyznamenaní a písomností člena spolku Šlaráfia, ale aj o úžitkové predmety z domácnosti a o
odevy z obdobia rokov 1950 – 1980.
Do fondu umeleckých remesiel boli zakúpené výtvarné diela – grafické listy pôvodom
z kláštora Notre Dame z prelomu 18. a 19. stor., dva miniatúrne portréty pánov z rodiny Nöbl
z prvej pol. 19. stor., reprodukcie perokresieb z cyklu Alt Pressburg od K. Frecha (49 kusov),
alebo dar z Londýna: dielo sochára Arthura Fleischmanna zo začiatku 70. rokov 20. storočia –
prsteň Rak. Z úžitkových predmetov treba spomenúť zrkadlo s dátumom sobáša A. Wimmera
a M. Hardtmuthovej 10. 6. 1878, obrazové hodiny s výjavom bitky pri Világosi z polovice
19. stor., 5 kusov západoslovenskej fajansy z obdobia 2. pol. 18. – 1. pol. 20. stor., cínovú
misu a dva taniere z roku 1831 značené bratislavským majstrom Ledererom, striebornú
kanvičku s bratislavským puncom z roku 1791 a značkou AT, lisovaný sklený tanierik
k cisárskemu jubileu Františka Jozefa I. – k 50. výročiu jeho nástupu na trón v roku 1898, ako
aj dezertnú súpravu zo 40. rokov 20. stor. či písaciu skrinku v štýle biedermeieru z rokov
1830 – 1850.
Múzeum v uplynulom roku iným pamäťovým inštitúciám zapožičalo celkovo 746 kusov
zbierkových predmetov a na expozičné a výstavné účely si vypožičalo spolu 89 zbierkových
predmetov.
Ochrana zbierkových predmetov prebieha na viacerých úrovniach. Fyzická ochrana vlastnými
zamestnancami znamenala zreštaurovanie 41 kusov, konzervovanie 279 kusov a očistenie 619
kusov predmetov. Popri tom dvaja reštaurátori, dvaja konzervátori a dvaja správcovia fondov
realizovali množstvo prác súvisiacich s preventívnym konzervovaním zbierkových predmetov
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– v depozitároch a expozíciách za účelom skvalitnenia ochrany a uloženia zbierok. V oblasti
reštaurovania zbierkových predmetov bolo ukončených niekoľko reštaurátorských projektov
dodávateľskou formou a v 2. polroku boli – vzhľadom na finančné možnosti múzea – zadané
viaceré nové.
V januári bola ukončená realizácia 1. etapy špecializovaného zariadenia na textilné a odevné
zbierky v depozitári na Ivánskej ceste a v priebehu roka prebiehalo postupné čistenie
a ukladanie zbierkových predmetov. Taktiež sa dokončilo zakrývanie okien ochrannými
fóliami. Pravidelným sledovaním klimatických podmienok v depozitárnej budove sa zistilo
väčšie kolísanie vlhkosti, ako je pre zbierky prípustné. Pravidelným spúšťaním a údržbou
klimatických jednotiek je však možné tento problém postupne eliminovať.
Zatiaľ čo pre zbierky v depozitári na Ivánskej ceste sa podmienky pravidelným tempom
zlepšujú, neustále pretrvávajú problémy v halách v Dúbravčiciach, v bývalom kine Odboj
a budove bývalého Múzea umeleckých remesiel. Vysoká vlhkosť (80 – 100%) a velké
kolísanie teploty v priebehu roka (-2 až +32st. ºC) sú pre zbierky absolútne nevyhovujúce.
Taktiež kapacita hál je na hranici únosnosti.
Po mnohoročnom spoločnom úsilí Galérii mesta Bratislavy a Múzeu mesta Bratislavy dostalo
podpory od vedenia mesta ako aj od Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva a získali
prísľub riešenia zlej situácie s depozitármi oboch inštitúcií. Jednou z alternatív je
rekonštrukcia dlhodobo nevyužívanej budovy bývalej školy na Plickovej ul. v Bratislave –
Rači, ktorá by sa mohla upraviť pre potreby uloženia zbierok dvoch mestských inštitúcií.
Vypracovaný statický posudok potvrdil dostatočnú nosnosť budovy a z rozpočtu mesta boli
vyčlenené aj finančné prostriedky na začatie projektových prác.
Nezmenená situácia je v objekte bývalého kina Odboj, ktorý síce múzeum nemusí opustiť, ale
tento majetok mestskej časti Bratislava – Dúbravka je v dezolátnom stave. Akútna je najmä
hrozba prasknutia rozvodov vody. Zbierkam škodí najmä vysoká vlhkosť a nemožnosť
temperovať priestory. Vedenie mestskej časti odmieta investovať do budovy, ktorú nevyužíva
a ktorá potrebuje generálnu rekonštrukciu alebo priamo zbúranie.
Vedecko-výskumná činnosť prebiehala v rovine záchranného archeologického výskumu
v areáli Múzea antickej Gerulaty pred stavbou plánovaného depozitára a v lokalite NKP Dom
s hypocaustom na Irkutskej ul. Na obidvoch lokalitách v Rusovciach sa potvrdili
predpokladané objekty. V tej istej mestskej časti prebehol výskum aj pred stavbami rodinných
domov.
V rámci systematickej vedecko-výskumnej činnosti väčšina odborných zamestnancov
pracovala na príprave monografie k dejinám Múzea mesta Bratislavy. Prebiehal výskum
v archívoch Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Archíve mesta
Bratislavy, ako aj vo vlastnom archíve múzea. Zároveň sa začali rozpracovávať jednotlivé
témy k jubilejnej výstave v roku 2018.
Jedna výskumná úloha sa venovala J. N. Batkovi ml. (1845 – 1917), kde prebiehal výskum
v Štátnom archíve v Bratislave, ktorého výstupom bude výstava a konferencia v roku
storočnice úmrtia tejto významnej bratislavskej osobnosti.
Druhá výskumná úloha mapovala dejiny a činnosť fotografického ateliéru Kozics. Dvojročné
štúdium archívnych dokumentov a odbornej literatúry vyvrcholilo sprístupnením výstavy
a vydaním sprievodnej publikácie.
V rámci edičnej a publikačnej činnosti treba spomenúť i Zborník MMB Bratislava 28,
sprievodcu k výstave Mesto v ateliéri ateliér v meste alebo programovú skladačku
k podujatiam detského ateliéru Múzeum má budúcnosť, ako aj mnoho štúdií a odborných
článkov zamestnancov múzea.
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Múzeum pripravilo aj vedeckú konferenciu Tivadar Ortvay – historik dejín mesta Prešporok
pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia spolu s pietnou spomienkou pri jeho pamätníku
na Ondrejskom cintoríne. Podujatie bolo súčasťou každoročnej pripomienky jednej z
významných osobnosti z dejín Bratislavy.
Zaujímavé a atraktívne boli v uplynulom roku výstavy na pôde múzea. Z vlastnej produkcie
bola výnimočná najmä výstava Mesto v ateliéri ateliér v meste, ktorá prezentovala
fotografickú tvorbu ateliéru Kozics od jeho založenia v roku 1856 až po zánik v roku
1926/1929. Išlo o tvorbu najvýznamnejšieho bratislavského fotografa E. N. Kozicsa (1829 –
1874) a jeho nasledovníkov. Zamerala sa na predstavenie žánrového zastúpenia, ako aj
ukážku rôznych typov fotografií a fotografických techník. Prezentovaný bol výber z vyše
1 200 fotografií ateliéru a najväčší súbor chromofotografií (17 kusov) na Slovensku zo
zbierok múzea.
Verejnosť upútala aj výstava Jakub Dvořák. Prvých sto miliónov rokov, ktorá priniesla pohľad
na históriu a zbierkové predmety múzeí a galérií cez vydané knihy Pavla Dvořáka, ktoré
vznikli v spolupráci s dnes už jeho nebohým synom Jakubom Dvořákom.
Nálezy skla z územia Bratislavy získané archeologickými výskumami, ktoré prezentovali
typológiu dekoratívneho i úžitkového skla z dovozu i z produkcie domácich sklární
používaného v domácnostiach od 13. do 18. storočia predstavila výstava Čo sa rozbilo
v prešporských domácnostiach. Sklo v dejinách Bratislavy.
Prezentáciu záverečnej etapy rakúsko-pruskej vojny – bitky pri Lamači (22. 7. 1866)
prostredníctvom panelov s textami, ikonografiou bitky a niekoľkými autentickými predmetmi
sa podujala zmapovať malá expozícia na poslednom poschodí Múzea zbraní v Michalskej
veži.
V suteréne Starej radnice sa po dlhých rokoch opäť sprístupnili priestory bývalých žalárov.
Dlhodobá výstava Barbarstvo mučenia. Repliky mučiacich nástrojov zo 16. –18. storočia bola
prevzatá od poľskej spoločnosti Sebastiana Wadyckeho ARANEUS. Prezentuje 54 exponátov
– replík mučiacich nástrojov a zariadení vyhotovených podľa originálnych predmetov,
ilustrácií a dobových dokumentov. Trojrozmerné exponáty, ktoré sprevádzajú dobové
vyobrazenia a obsiahle vysvetľujúce texty majú predpoklad stať sa príťažlivou atrakciou
pre návštevníkov múzea i mesta.
V zahraničí múzeum v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy pripravilo výstavu Königsglanz
und Gloria – Krönungen in Bratislava/Preßburg 1563 –1830 (Kráľovský lesk a sláva.
Korunovácie v Bratislave 1563 –1830). Táto výstava sprístupnená v Centre Charlemagne –
Neues Stadtmuseum v nemeckom Aachene bola súčasťou podujatí prezentujúcich Slovenskú
republiku v zahraničí v súvislosti s jej predsedníctvom v Rade Európy. Výstava predstavila
jedno z najvýznamnejších období v histórii hlavného mesta. Téma korunovácií bola na tejto
výstave po prvýkrát spoločne prezentovaná oboma mestskými zbierkotvornými inštitúciami
prostredníctvom viac ako 90 typologicky rôznorodých vzácnych originálov.
Odborní zamestnanci múzea sa významne podieľali aj na výstave Celti di Bratislava v Museo
Archeologico Nazionale delľUmbria v Perugii v Taliansku, na ktorú múzeum zapožičalo
množstvo svojich zbierkových predmetov a odborní zamestnanci múzea prispeli svojimi
odbornými textami aj do katalógu výstavy. Výstava bola následne pod názvom Kelti
z Bratislavy, v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok a SNM-Historickým
múzeom v mierne obmenenej podobe, koncom roka 2016 sprístupnená v expozičných
priestoroch SNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade. K výstave bol taktiež vydaný
katalóg, tentoraz v slovenskom jazyku.
Dobré meno múzeu robí už tradične aj bohatá prezentačná činnosť. Pravidelné už viac rokov
sa opakujúce podujatia privykli obyvateľov i návštevníkov mesta chodiť do múzea.
Piaty bratislavský cyklus egyptologických prednášok, dni otvorenej samosprávy Bratislava
pre všetkých – s viacerými atraktívnymi podujatiami, tak isto ako aj Noc múzeí, podujatia
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v rámci Kultúrneho leta, Rímske hry a Danube Limes Day, či Šarkaniáda na Devíne alebo
Vianočné remeselné trhy každý rok prinášajú niečo nové, čo obohacuje tradičnú ponuku
o ďalšiu atrakciu.
Oddelenie komunikácie pripravilo nové vzdelávacie programy ako 1000 rokov architektúry
v Bratislave s podtitulom Vzdelávanie v uliciach Bratislavy pre seniorov a všetkých
milovníkov architektúry, kde účastníci išli po stopách renesančnej a barokovej Bratislavy,
alebo secesnej i modernej architektúry. Zaujímavým a veľmi navštevovaným bol program
Prechádzky s pánom Marquartom. Účastníci – deti i dospelí – spoznávali Bratislavu podľa
Marqartovho plánu z roku 1765. Súčasťou projektu boli i výtvarné ateliéry, v rámci ktorých
vznikala prvá časť priestorového keramického modelu jednotlivých architektúr.
Na hrade Devín zvyšujú návštevnosť podujatia Historický tábor, Rytieri na Devíne ale aj
pastva oviec.
Múzeum mesta Bratislavy každoročne poskytuje svoje priestory pre rozličné kultúrne
podujatia a podieľa sa aj na ich realizácii. V minulom roku sa na Devíne uskutočnil napr.
koncert v rámci Predsedníctva SR v EÚ – Hudba Európy, alebo Festival Divé maky –
podujatie pre talentované rómske deti, v Starej radnici Kde bolo tam bolo, interaktívny
rozprávkový festival, ale i kultúrne programy japonskej a francúzskej ambasády, výstava
fotografií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, programy pre hostí ministerstiev financií
a obrany, divadelné predstavenie Teatro Colorato, Svätokatarínske víno na nádvorí
Apponyiho paláca alebo podujatie Starého Mesta Živý orloj na Michalskej veži. Na týchto
podujatiach sa múzeum podieľalo personálnou a technickou asistenciou.
Vďaka zaujímavým výstavám a atraktívnym podujatiam, ale pravdepodobne aj kvôli
bezpečnostnej a spoločenskej situácii v súvislosti s migrantmi v Európe a taktiež v súvislosti
s Predsedníctvom Slovenskej republiky v EÚ, sa v uplynulom roku zvýšila návštevnosť
múzea na 255 533 návštevníkov. Nárast o vyše 53 tisíc osôb oproti roku 2015 bude
v budúcnosti ťažko dosiahnuteľný. Tak ako každý rok, najväčšia návštevnosť bola na hrade
Devín – navštívilo ho viac ako 175 tisíc osôb.
V oblasti prevádzky objektov sa výrazným spôsobom posunula obnova horného hradu NKP
Devín, kde bola ukončená exteriérova časť. Prísľub ďalších finančných prostriedkov zo strany
mesta ako aj Úradu vlády SR umožnil pripraviť na realizáciu aj práce, ktoré sa nedostali do
pôvodnej fázy obnovy. Zabezpečený bol aj dodávateľ na interiérové práce a realizáciu novej
expozície dejín stavebného vývoja hradu v jaskynných priestoroch. Zabezpečené boli aj
finančné prostriedky na archeologický výskum v priestore pod budovou správy hradu, ktorý
sa má realizovať v roku 2017. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť veľmi dobrú
spoluprácu s Oddelením stratégie a projektov Magistrátu Bratislavy, ako aj s Generálnym
investorom Bratislavy. Naopak, spolupráca s metodikom Krajského pamiatkového úradu v
Bratislave nebola vždy na požadovanej úrovni.
Pri ostatných objektoch sa situácia nezmenila, preto by bolo zbytočné opakovať konštatácie
zlého stavu z minulých rokov. Mestskí poslanci svojím uznesením zaviazali riaditeľov
príspevkových organizácií vypracovať zoznam dlhodobo neriešených problémov svojich
inštitúcií – Múzeum mesta Bratislavy odovzdalo zoznam so 14 bodmi.
Múzeum získalo v roku 2016 dve ocenenia.
Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2015 v kategórii Projekt, za dvojročný
projekt (2014 – 2015) Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.
V národnej súťaži vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR Múzeum roka sa naše múzeum
umiestnilo s rovnakým počtom bodov na 2. mieste len rozhodnutím poroty.
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Obidve tieto ocenenia si múzeum bezpochyby zaslúžilo. Ale nielen preto je potrebné
poďakovať všetkým zamestnancom. Poďakovať a pochváliť za úspešné splnenie a zvládnutie
všetkých úloh plánovaných a mnohých neplánovaných musí byť samozrejmé, najmä keď
zamestnanci pracujú obetavo a často nad rámec svojich povinností.

II. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. AKVIZÍCIE
Komisia na tvorbu zbierok zasadala v roku 2016 trikrát (4. 5., 8. 11. a 24. 11.). Celkový počet
nadobudnutých predmetov je 2 718, z toho 2 353v získaných kúpou za sumu 26 004,50 €
z prostriedkov zriaďovateľa a 4 000 € z dotácie Fondu na podporu umenia, 310 predmetov
bolo získaných darom a 55 predmetov vlastným výskumom.
Fond fotografií
Dva albumy s fotografiami architektúry mesta od fotografa O. Webela, súbor fotografií K.
Körpera, fotografie z pozostalosti zberateľa Emila Manu, ktorej 1. časť bola zakúpená v roku
2005, ide o zbierku fotografií bratislavských ateliérov i miest z rakúsko-uhorskej monarchie,
albumy lokalít a osobností spojených so životom a tvorbou maliara F. C. Scheidlina
(1822 – 1913).
Fond novších dejín
Súbor predmetov z činnosti ŠK Slovan, pečiatky mestských organizácií, erb rodiny Palugyay
a rodinné fotografie, erb rodiny Scherz, kolekcia kuchárskych kníh a učebníc
z medzivojnového obdobia, súbor linorytov J. Ladvenicu s motívmi zo slovenských dejín,
zbierka vyznamenaní a písomností člena spolku Šlaráfia, výučný list mäsiarov, propagačné
predmety z prvej svetovej vojny, reklamy bratislavských podnikov, časopisy z obdobia
Slovenského štátu, fotografický trojobraz Stalin, Beneš, Masaryk, okuliare prezidenta
T. G. Masaryka, detský vozík z ateliéru Kozics, zakladajúca listina mestského divadla,
faksimile listiny Bratislavského mieru, zbierka reliéfov A. Hitlera, diplomy od Š. Kostelníčka,
chromofotografie E. N. Kozicsa, úžitkové predmety z domácnosti a odevy z obdobia
1950 – 1980.
Fond techniky
Fotografické pomôcky, radioprijímač, kuchynské potreby a elektrický písací stroj.
Fond umeleckých remesiel
Výtvarné diela:
Z kláštora Nortre dame: grafické listy (14 ks) s textami a kolorovanými výjavmi (pôvodne
učebné pomôcky, prelom 18. – 19. stor. ; obraz Panny Márie od neznámeho maliara, olej na
plátne; 2 miniatúrne portréty pánov z rodiny Nöbl z 1. pol. 19. stor.; Maráky: portrét M. Gaža
ako chlapca z roku 1932; A. Piffl: Zo škicákov, súbor 8 litografií (prevažne bratislavské
motívy) z roku 1969; drevorezy od J. Völkela – Veža Kostola klarisiek a Kostol Najsv.
Trojice, od T. Jánosku: Zámocké schody; grafické listy od I. Horynu: Pohľad na Bratislavský
hrad a okolie z roku 1969, F. Dexa: Šťuková ulica (2x) a Palisády, asi z roku 1931; K. Frecha:
reprodukcie perokresieb z cyklu Alt Pressburg – 49 kusov a 8 ks linorezov s bratislavskými
motívmi; A. Rigele: Kamenár a Murár – 2 hlinené modely sôch pre výzdobu komplexu
mestských domov na Vajnorskej ulici v Bratislave z rokov 1919 – 1920; prsteň Rak – dielo
sochára Arthura Fleischmanna zo začiatku 70. rokov 20. storočia (dar z Londýna).
Úžitkové predmety:
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Maľovaná škatuľa z 20. rokov 20. stor.; zrkadlo s dátumom sobáša A. Wimmera a M.
Hardtmuthovej 10. 6. 1878; obrazové hodiny s výjavom bitky pri Világosi, okolo 1850;
5 kusov západoslovenskej fajansy z 2. pol. 18. – 1. pol. 20. stor., 2 práce F. Kostku; cínová
misa a 2 taniere z roku 1831 značené bratislavskýmo majstrom Ledererom; kazeta na príbory
z konca 18. stor.; strieborná kanvička s bratislavským puncom z roku 1791 a značkou AT; dve
plastiky z produkcie porcelánky v Duchcove v 80. rokoch 20. storočia; porcelánové nápojové
súpravy značiek VICTORIA a EPIAG z 30. a 60. rokov 20. storočia; lisovaný sklený tanierik
k cisárskemu jubileu Františka Jozefa I. – k 50. výročiu nástupu na trón v roku 1898;
nápojové sklo z 20. – 60. rokov 20. storočia; dezertná súprava zo 40. rokov 20. storočia;
nápojová súprava Zlatá Zuzana z produkcie sklárne v Zlatne z rokov 1965 – 1970;
harmónium zn. Mannborg, Nemecko 1900 –1920; nábytok pletený z prútia z obdobia okolo
roku 1920; písacia skrinka v štýle biedermeieru 1830 – 1850.
Celkový prehľad prírastkov zbierkového fondu múzea v roku 2016:

Prírastky

Spôsob nadobudnutia
Výskum

Odbor
prír. č. kusov

Staršie dejiny

Kúpa

Dar

prír. č.

kusov

prír. č.

kusov

prír. č.

kusov

7

7

2

2

4

4

1

1

71

245

2

8

59

212

10

25

Numizmatika

1

4

0

0

1

4

0

0

Novšie dejiny

296

503

7

28

227

409

62

66

Najnovšie dejiny

15

22

2

9

10

10

3

3

Veda a technika

6

12

1

1

4

10

1

1

28 1918

0

0

5 1704

23

214

7

7

7

0

0

0

0

432 2718

21

55

310 2353

100

310

Umelecké remeslá

Fotografia
Literárny fond

Spolu
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2. EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU
2/1 Prvostupňová evidencia
a/klasická evidencia
Spracovanie prírastkov za rok 2015 (Štofová)
b/elektronická evidencia
Ukončenie záznamov akvizícií za rok 2015, čiastočné spracovanie akvizícií za rok 2016
(Štofová)
Pokračovanie v spracovávaní evidencie fondu pozostalosti Ovídia Fausta: Bukovčáková
(Fond OF: 3097 záznamov)
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Fond
A – archeológia
E – etnografia
F – staršie dejiny
FA – farmácia
Fo - fotografie
J – domácnosť J. Jesenského
JK – korešpondencia J. Jesenského
JR - rukopisy J. Jesenského
JD - dokumenty J. Jesenského
K – novšie dejiny
LF – literárny fond
N – numizmatika
P – pohľadnice
S – najnovšie dejiny
T – technika
U – umelecké remeslá, lapidárium

Prvostupňová evidencia
20.01.2016
8237
6484
3408
9201
9387
456
2526
393
0
19636
4744
22661
7666
5021
451
15285

25.1.2017
8237
6484
3410
9201
9734
456
2526
393
151
20019
4745
22566
7679
5037
461
15432

117
2071
55
344
3573

117
2071
56
344
6213

121716

125332

VE - všeobecná etnografia
Z – zbrane
PN – predmety zatiaľ nezaradené
D – umelecké remeslo
OF– pozostalosť Ovídia Fausta
Spolu

2/2 Druhostupňová evidencia - katalogizácia
Nové záznamy za rok 2016:
Fond E:
Valentová 1143
Fond F2:
Gaučík 22
Fond K1:
Kurincová 47
Fond K2:
Janovíčková 477
Fond K3:
Janovíčková 278
Fonf L:
Gaučík 65
Fond U:
Francová 14, Janovíčková 73
Fond U2:
Gaučík 260
Fond UR:
Gaučík 21
Fond S:
Faláthová 43, Kurincová 5
Fond T:
Kurincová 3
Aktualizované záznamy za rok 2016:
Francová
Fond U:
266
Fond F1:
68
Fond K4:
54
Fond D :
1
Janovíčková
Fond L:
27
Celkový počet:
Nové záznamy:
2429
Aktualizované záznamy: 416
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Podklady pre evidenciu fondu OF: 148 predmetov (Holčík)
Kontrola a dopĺňanie údajov v čiastkových databázach v súvislosti s ich odovzdávaním do
centrálnej evidencie zbierkových predmetov(CEMUZ) (Štofová)
2/3 Fotodokumentácia
a/ fotodokumentačná administratíva
Posledné Zápis
Zápis
číslo obr. nových
nových
dokum.
Záznamov kusov
Ng
41395
0
0
Dia-far.
0
0
Dia-ČB
0
0
Cudz. poz.
0
0

Zápis
starých
záznamov
866
0
0
0

Zápis
starých
kusov
94
0
0
0

Celkový
počet
záznamov
42801
2307
300
2232

Celkový
počet
kusov
63324
3570
348
2738

b/ digitálna obrazová dokumentácia zbierkových predmetov
Dokumetačné snímky:
Hupko 31 predmetov /77 záberov/
Schmidt 250 predmetov / 338 záberov/
Ateliérové snímky:
Mišurová 449 predmetov /1153 záberov/

Fond
ADARDEFFoFAJJDKLLFNOFPSTU-, URVEZ-

Spolu

Počet zb. predmetov Počet záberov
Celkový počet
za rok 2016
zb. predmetov
0
0
9902
650
200
200
0
0
183
1
1
6178
223
15
4315
1573
995
7906
0
0
8138
2
1
312
0
0
45
1147
678
9853
15
9
323
21
7
1744
350
168
2295
6301
3185
6531
33
15
7680
143
59
1323
11
4
311
325
52
11154
1
0
124
0
0
1900

5389

10796

80417

c/ fotodokumentácia archeologických výskumov
Schmidtová
Archeologické výskumy – lokalita Rusovce: nálezy, dokumentácia terénu (1454 záberov)
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d/ iná fotodokumentácia
Mišurová
Dokumentácie predmetov pred reštaurovaním: 2 ks (64 záberov)
Dokumentácia 16 podujatí múzea (1698 záberov)
Dokumentácia nových objektov v meste (86 záberov)
Harmadyová
Dokumentácia podujatí na hrade Devín (2716 záberov)
Schmidt
Dokumentácia výstavy Slovak press foto (49 záberov)
e/ scanovanie zbierkových predmetov
Bukovčáková
4294 zbierkových predmetov (8076 skenov)
Fiala
101 zbierkových predmetov
Schmidt
493 zbierkových predmetov(493 obrázkov)
2/5 Externé bádanie vo fotodokumentácii
počet bádateľov 13
počet zbierkových predmetov 220
počet zbierkových predmetov v dig. forme 1410
počet inej fotodokumentácie 15
2/6 Poskytnutie fotodokumentácie verejnosti
- poskytnutie dig. náhľadov (zmenšených alebo s logom MMB) na študijné účely 774
ks zbierkových predmetov, 12 ks inej dokumentácie (Bukovčáková)
- zmluvy o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov za rok 2016:
28 zmlúv na 137 zbierkových predmetov (Bukovčáková 8 zmlúv, Francová 7 zmlúv,
Hupko 1 zmluva, Kurincová 11 zmlúv)
2/7 Výpožičky zbierkových predmetov
- evidencia a pravidelná kontrola výpožičiek, následne riešenie jej výsledkov, súvisiaca
korešpondencia, urgencie vrátenia predmetov, obnovy výpožičiek, dodatky (Štofová)
- celkove zaevidovaných: 40 zmlúv o výpožičke, vzťahujúcich sa ku 746 ks zbierkových
predmetom zapožičaných iným subjektom. (Fiala 1, Francová 16, Gaučík 1,
Harmadyová 10, Janovíčková 3, Kurincová 7, Šurdová 2)
- od iných subjektov bolo zapožičaných 89 predmetov na expozičné a výstavné účely,
uzatvorených bolo 7 zmlúv.
2/8 Iné práce týkajúce sa evidencie zb. fondu
Podklady pre nadobudnutie zbierok:
Spracovanie zoznamu predmetov pre návrhové listy na nadobudnutie zbierkových predmetov:
Faláthová 10 predmetov, Holčík 124 predmetov
Vypracovanie návrhových listov na nadobudnutie zbierkových predmetov:
Francová 11, Janovíčková 8, Kurincová 12
Vypracovanie dokumentačných listov:
Faláthová 1, Hupko 1

10

Vypracovanie zmlúv:
Darovacie zmluvy: Štofová 21
Kúpne zmluvy: Štofová 12
Administratíva k zasadnutiam Komisie na tvorbu zbierok: Štofová
2/9 Evidencia pomocného a študijného materiálu
Priebežná evidencia dokumentačného materiálu o činnosti MM – plagátov a pozvánok –
v programe Excel.
Kontrola elektronickej evidencie, pravidelné zálohovanie (Štofová)
2/10 Revízia zbierkového fondu
Ukončenie čiastkovej fyzickej revízie:
Fond Z (Štofová, Schmidt, Tomsó)
Fond J (Hupko, Štofová, Dinušová)
Prebiehajúce čiastkové revízie:
Fond K1 (Kurincová)
Fond KJJ (Dinušová, Hupko , Štofová)
Fond E (Dinušová, Štofová, Schmidt)
Fond N (Bukovčáíková, Fiala, Gaučík)
Fond S (Dinušová, Faláthová, Štofová)
3. OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU
V roku 2016 sa ochrana zbierkových predmetov realizovala na viacerých úrovniach. Fyzická
ochrana vlastnými prostriedkami predstavovala systematické čistenie, konzervovanie
a reštaurovanie zbierkových predmetov, ošetrenie zbierkových predmetov na pripravovanú
expozíciu na hrade Devín. Realizovalo sa aj reštaurovanie dodávateľským spôsobom –
ukončenie zadaných prác, v 2. polroku zadanie ďalších prác dodávateľskou formou. Súčasťou
ochrany zbierkového fondu bolo pokračovanie v dobudovávaní úložných systémov
v jednotlivých depozitároch a systematické ukladanie zbierkových predmetov v nich.
3/1 Vlastnými prostriedkami
a/ systematická ochrana zbierkových predmetov
Reštaurovanie
Nožička
1 ks
Rubický
25 ks
Tomsó
3 ks
Weber
12 ks
Konzervovanie
Dinušová
68 ks
Nožička
23 ks
Rubický
40 ks
Schmidt
7 ks
Tomsó
41 ks
Weber
100 ks
Čistenie
Dinušová
601 ks
Nožička
16 ks
Rubický
2 ks
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Spolu:
Reštaurovanie:
Konzervovanie:
Čistenie:

41 ks
279 ks
619 ks

b/ priebežná starostlivosťo zbierky
Dinušová:
- našívanie textilných etikiet s evidenčnými číslami na zbierkové predmety textilného
charakteru (850 ks)
- protimoľová prevencia, vysávanie a umývanie priestoru depozitáru textilu
- ušitie 18 ks ochranných obalov na odevy
Rubický
- obhliadka stavu 6 ks predmetov – maľba na plátne z Literárneho fondu, odporučenie
na ošetrenie (spolupráca Hupko)
- obhliadka erbu Esterházyovcov, evid. č. UR-9075 (spolupráca Gaučík) a návrh na
reštaurovanie, spolupráca s Pamiatkovým úradom SR na chemickotechnologickom
výskume
- obhliadka 5 ks architektúry horného hradu a poškodeného muriva (hrad Devín),
testovanie vzoriek na jeho ošetrenie (spolupráca Harmadyová)
Francová, Nožička, Rubický, Tomsó
- obhliadka hviezdneho glóbusu, evid. č. F1-2815 v spolupráci s Ateliérom
reštaurovania papiera VŠVU, demontáž gule glóbusu, spolupráca na vynesení
predmetu z knižnice MMB (spolupráca Šurdová)
- spolupráca na chemickotechnologickom výskume glóbusu na Pamiatkovom úrade SR/
(Rubický)
Schmidt
- výber a zabezpečenie nákupu baliaceho materiálu na zbierkové predmety
3/2 Ochrana zbierkového fondu zabezpečovaná dodávateľsky
a/reštaurovanie
Práce ukončené v roku 2016
VŠVU-Doc. Mgr. art Sylvia Birkušová
U-5919
Podstavec k stolovým hodinám, zlátené drevo, zamat
K2-3647
Šaty svadobné, okolo 1900
Elena Rákoczyová – 3 ks
U-605
Plastika figurálna - Herkules s býkom, fajansa
U-1162
Pohár na stopke, bezfarebné brúsené a gravírované sklo so zatavenou špirálou,
alúzia vernosti Pálffyovcov Habsburgovcom,
U-919
Tanier malý, kobaltovomodrý dekor, porcelán
Spolu: 5 ks
Práce rozpracované v roku 2016
Doc. Mgr. art Sylvia Birkušová - GALBIS s.r.o.
F1-2689
textilná časť Zástavy spolku devínskych lodníkov
Práce zadané v roku 2016
Doc. Mgr. Art Sylvia Birkušová - GALBIS s.r.o.
F1-2690
textilná časť Zástavy devínskych vinohradníkov
U-4108
Gobelínový poťah z kresla, druhá pol. 19. stor.
Akad. mal. Luba Wehlend
F1-2689
Obraz zo zástavy spolku devínskych lodníkov, obojstranná maľba na plátne
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Mgr. Svetlana Cuperová - Ilavská
F1-2690
Obraz zo zástavy cechu devínskych vinohradníkov, obojstranná maľba na
plátne
Mgr. art Nora Hebertová
U-10091
Obraz - G. Marastoni: Portrét Antona Jurenaka, okolo 1838, olej na plátne,
U-10092
Obraz - G. Marastoni: Portrét manželky Antona Jurenaka Jeanette JurenakovejSiebenfreudovej, okolo 1838, olej na plátne
Akad. mal. Mária Horňáková
U-5905
Klavír – krídlo, maľované drevo
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania
F1-2038
Stuha (pod vedením Doc. Mgr. Art Sylvie Birkušovej)
F1-2815
Guľa z celestiálneho glóbusu (pod vedením akad. mal. Prof. Borisa Kvasnicu)
K2-3515
Blúzka dámska, zn. Izabella (pod vedením Doc. Mgr. Art. Sylvie Birkušovej)
Iveta Krist
K2-3588
Šaty dámske spoločenské, hodváb, čipka, kon. 19. storočia
K2-9904
Šaty dámske spoločenské, hodváb, čipka, korálky a nášivky, 1915 – 1920
K2-12241
Šaty dámske spoločenské, hodváb, 1920 – 1930
Peter Pilát
K3-7115
Kočík detský, 1890 – 1920
K3-7794
Kočík detský, 1920 –1930
K3-11397
Kočík detský, 1930 –1940
K3-12251
Kočík detský, 1920 –1930
Akad. soch. Jozef Ľupták
E-424
Vývesný štít v tvare strapca
Mgr. art. Jana Križanová, Art.D.
K-1688
Chromofotografia
K-1718
Chromofotografia
K-3485
Chromofotografia
K-1689
Chromofotografia
K-15780
Chromofotografia
K-1578
Chromofotografia
Bc.art. Jakub Huba
UR- 8891
Kamenná plastika putti
Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
K-1736
Portrétne tablo
K-1752
Portrétne tablo
K-1754
Portrétne tablo
K-1740
Portrétne tablo
K-3131
Svadobný portrét
Mgr. art. Jana Krajčovičová
Bratislavský misál VII – folio 1v s iniciálou Boh Otec a žehnajúci Ježiš – dieťa
vyhotovenie faksimile
b/Iné práce v rámci ochrany zbierkového fondu vykonané v roku 2016
Fumigačná komora SNG vo Zvolene:
Preventívna sterilizácia zbierkovývh fondov (papier) J, JK, JD, LF
Mgr. art. Jana Krajčovičová
Bratislavský misál VI z roku 1403, fólio 7r s iniciálou T-e – vyhotovenie faksimile
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3/3 Administratíva súvisiaca s odbornou ochranou zbierkových predmetov
- interné protokoly na odborné ošetrenie zb. predmetov (Francová 19 , Kurincová 6)
- zmluvy o dielo týkajúce sa reštaurovania zbierkových predmetov (Francová 10,
Janovíčková 3, Kurincová 4, Šurdová 1)
- registrovanie reštaurátorských protokolov v rámci MMB (Štofová)
- evidencia reštaurátorskej dokumentácie (dodávateľsky) (Štofová)
3/4 Uloženie zbierkových predmetov a stav depozitárov
a/ práce na úpravách depozitárov a uložení zbierkových predmetov
- Depozitáre na Ivánskej ceste:
Depozitár najnovších dejín:
systematické uloženie zbierkových predmetov (Faláthová)
Depozitáre starších dejín a umeleckého remesla:
ukladanie predmetov po digitalizácii (Francová)
Depozitár textilu:
sťahovanie predmetov zb. textilu z dep. č. 308 do dep. č. 3, ukladanie do nového
úložného zariadenia, dočasné uloženie zástav (Dinušová)
Depozitár ľudového textilu:
systematické ukladanie predmetov v depozitári ľudového textilu (Dinušová)
Depozitár zbraní:
ukončenie systematického uloženia fondu zbraní, zavedenie lokalizácie v evidencii
(Schmidt)
- Depozitár keramiky a skla, Apponyiho palác:
systematické ukladanie zbierkových predmetov po digitalizácii (Francová)
- Depozitár v Múzeu Janka Jesenského:
vybalenie fondov JK, JR, JD zo škatúľ a uloženie, reorganizácia trvalého uloženia
nábytku z fondov J a LF (Hupko)
- Depozitár nábytku, Dúbravka
úprava priestoru po digitalizácii, doplnenie nového úložného zariadenia, systematické
ukladanie predmetov (Janovíčková, Schmidt)
b/ klimatické podmienky v depozitároch a v expozíciách
- v depozitároch v budove na Ivánskej ceste sa meraním počas zimných mesiacov zistila
nízka vlhkosť, v letných mesiacoch je potrebná pravidelná údržba a spúšťanie
klimatizačných jednotiek,
- nevyhovujúce klimatické podmienky sú v depozitári na Beblavého ulici, v zimných
mesiacoch až 90 – 100% vlhkosť a teplota okolo 0 ºC,
- podobne nevyhovujúce klimatické podmienky sú aj v depozitároch Dúbravka-kino
a najmä Dúbravčice – haly, kde navyše v zimných mesiacoch teplota klesá pod 0 ºC,
- nevyhovujúce klimatické podmienky sú aj v suteréne Starej radnice v priestoroch
plánovanej expozície, kde sa doteraz nepodarilo doriešiť technické nedostatky
vyplývajúce z úprav týchto priestorov pri rekonštrukcii objektu,
- dlhodobým problémom je zatekanie stropu v depozitári keramiky a skla a v expozícii
v Apponyiho paláci na 2. poschodí,
- dlhodobo nevyhovujúci stav priestoru Múzea Janka Jesenského, kde sa nachádza
expozícia (momentálne pre verejnosť z dôvodu dezolátneho stavu uzatvorená)
i depozitár Literárneho fondu. Stav priestoru si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu,
z toho dôvodu je Múzeum neprístupné verejnosti. Pre technické riešenie problému je
potrebné predovšetkým doriešenie vlastníckych vzťahov zo stranyMagistrátu hl. mesta
Bratislavy.
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c/ nedostatky v uložení zbierkových predmetov a vybavení depozitárov
Aj napriek už vykonaným systematickým úpravám nedostatkov v uložení zbierkových
predmetov sa niektoré nedostatky zatiaľ nepodarilo doriešiť:
- systematické uloženie zbierkových predmetov v halách v Dúbravčiciach,
- skompletizovanie zariadenia uloženia textilu v novozriadenom depozitári pre zbierky
textilu,
- uloženie predmetov kombinovaného materiálu (zariadenie domácnosti),
- uloženie zbierky fondu Etnografie.
- úložného systému v trezore v Starej radnici,
- uloženie zbierky fotografií (BA, Fo, OF) a pohľadníc.
4. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Vedeckovýskumná činnosť v roku 2016 prebiehala v dvoch rovinách:
1. záchranné archeologické výskumy na lokalite Bratislava – Rusovce
2. systematická vedeckovýskumná činnosť
4/1 záchranné archeologické výskumy
Riešiteľ: J. Schmidtová
 Rímsky kastel Gerulata, Múzeum Antická Gerulata, 20. 6. – 31. 8. 2016
Výstup: výskumná dokumentácia, prednáška, článok
Stručné vyhodnotenie:
Skúmaná poloha je súčasťou areálu MMB Antická Gerulata. Archeologický výskum bol
vykonaný v súlade s projektom Rímsky kastel Gerulata, č. 344/0. Rekonštrukcia areálu Múzea
Antická Gerulata v polohe pred stavbou depozitára.
Predbežne môžeme konštatovať, že od hĺbky cca 240 cm (131,00 m n. m.) začínajú vrstvy so
starším materiálom z obdobia laténu, doby rímskej a stredoveku. Prítomnosť stredovekej
vrstvy dávame do súvislosti so stavbou ranostredovekého hrádku. Stavitelia navŕšili umelý
násyp vysoký asi 5 m na zvyšky povalentiniánovskej pevnosti a tak sa zachovali aj nadzemné
časti pilierov a múrov Gerulaty z konca 4. storočia. Okolo hrádku bola pravdepodobne
vyhĺbená priekopa. Najstarší hrádok bola drevo zemná stavba typu „motte“ (nížinný hrádok
s umelým navýšením), ktorý bol v polovici 13. storočia modernizovaný stavbou kamennej
obytnej veže s tehlovou plentou.


NKP Dom s hypocaustom, Bratislava – Rusovce, Irkutská ul. parc. 186,
5. 9. – 5. 11. 2016
Výstup: výskumná dokumentácia, prednáška, článok
Stručné vyhodnotenie:
Cieľom výskumu v roku 2016 bolo overenie rozsahu zachovaných murovaných konštrukcií,
vyhodnotenie odkrytej architektúry z hľadiska zistenej dispozície, datovanie a odborné
vyhodnotenie skúmanej polohy. Pri odkrývaní plochy sektorov 1a, 1b, 1c, 2a, 2c pri
zachovaní niekoľkých kontrolných blokov sa našlo pokračovanie objektov preskúmaných v r.
2015 (kanál kúreniska a žľab),túto skladbu doplnili nové objekty. V sektore sa našli 2 hroby
a nové objekty – kolová jama, objekt a studňa (?).


Novostavba rodinného domu, Bratislava – Rusovce, Hájová ul., parc. 403. Investor:
Ing. Marián Rendek, 15. 9. 2016
Výstup: výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Predmetom výskumu boli ryhy a priečka rodinného domu. Preskúmané boli tri objekty, z toho
jedna novoveká jama a dva objekty z doby rímskej – sídlisková jama a kolová jama.
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Bezbariérový domček s prípojkami, Bratislava – Rusovce, Ul. Pohrančiníkov, parc.
684/1, 685, 686, 687/3, investor: JUDr. Juraj Plechlo, 29. 9. 2016
Výstup: výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Výskum prebehol na polohe, kde boli už doložené sídliskové a hrobové celky zo staršej doby
bronzovej. V dobe rímskej sa v tejto časti rozprestierala civilná osada, ale tiež pomocný tábor,
nazvaný Gerulata II. Novostavba bezbariérového domčeka je umiestnená v záhrade, kde boli
dovezené navážkové vrstvy. Preto išlo o negatívny výskum.


Rodinný dom THETA 70, Bratislava – Rusovce, Hájová ul., investor Mičo, parc. 400,
9.11.2016
Výstup: výskumná dokumentácia
Stručné vyhodnotenie:
Predmetom výskumu boli ryhy a priečky rodinného domu. Preskúmaný bol žľab z doby
rímskej, ktorý sa priečne ťahal v smere východ – západ.
4/2 systematická vedeckovýskumná činnosť
 Názov úlohy: Dejiny Múzea mesta Bratislavy
Doba riešenia: 2015 – 2018
- Výstup: monografia Vo víre dejín
- Riešitelia čiastkových úloh:
Š. Gaučík: 1868 – 1918
Z. Francová: 1918 – 1939
E. Kurincová: 1940 – 1960
M. Janovíčková, D. Hupko: 1961 – 1989
P. Hyross, K. Harmadyová, B. Husová, M. Janovíčková, E. Kurincová,J. Schmidtová, M.
Šurdová: 1989 – 2018
- Uskutočnené práce:
Štúdium v Archíve mesta Bratislavy, v archíve SNG ,v archíve MMB /Francová,
Janovíčková, Kurincová/
Štúdium v Archíve SNM /Francová/
Rozpracovanie témy: Dejiny múzea v rokoch 1939 –1961 Kurincová
 Výstup: výstava k 150. výročiu MMB
Riešitelia: Fiala, Francová, Gaučík, Harmadyová, Janovíčková, Kurincová, Schmidtová
 Uskutočnené práce:
Návrh témy výstavy, zostavenie predbežného zoznamu zbierkovách predmetov
Vypracovanie materiálu k chronológii dejín mesta a dejín múzea /Kurincová/
 Názov úlohy: J. N. Batka ml. (1845 – 1917)
Doba riešenia: 2016-2017
Riešiteľ: Z. Francová
Výstup: výstava k 100. výročiu úmrtia
Uskutočnené práce:
Študium archívnych dokumentov v Štátnom archíve v Bratislave, fond: J. N. Batka
 Názov úlohy: Dejiny a činnosť ateliéru Kozics
Doba riešenia: 2015-2016
Riešiteľ: E. Kurincová, M. Janovíčková
Výstup: výstava Mesto v ateliéri, ateliér v meste, publikácia k výstave
Stručné vyhodnotenie:
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Na základe štúdia archívnych dokumentov a odbornej literatúry vypracovanie textu k dejinám
činnosti ateliéru Kozics (Kurincová), príprava scenára k výstave (Kurincová, spolupráca
Janovíčková), výber predmetov k výstave , štúdium literatúry, vypracovanie textov a výber
fotografií k publikácii k výstave.
5.EDIČNÁ ČINNOSŤ
Kurincová, E. (ved. redaktor) Gaučík Š.( zost.) Hyross. P. ( zodp. redaktor)
 Zborník MMB, Bratislava, XXVII, 2015, vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 164 strán,
71 obr., náklad 350 ks, ISBN 978-80-89636-06-8
Kurincova,E. ( zost.) Hyross. P,( zodp. redaktor)
 Zborník MMB, Bratislava, XXVIII, 2016, vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 218 strán,
55 obr., náklad 350 ks, ISBN 978-80-89636-20-4
Kurincová, E. – Janovíčková, M.:
 Mesto v ateliéri ateliér v meste. Sprievodca k výstave MMB, Stará radnica 19. máj
2016 – 9. október 2016, vydalo Múzeum mesta Bratislavy, 94 strán, 74 obr., náklad
500 ks, ISBN 978-80-89636-19-8
Husová, B.:
 Podujatia detského ateliéru Múzeujm má budúcnosť v roku 2016,programová
skladačka, vydalo Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s vydavateľstvom BUVIK,
náklad
6. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
6/1 Štúdie
Fiala, A.:
 Sugli ingenti ritrovamenti di monete celtiche, presenti nel Museo della cittá di
Bratislava. /K hromadným nálezom keltských mincí v Múzeu mesta Bratislavy / In:
Celti di Bratislava /Kelti z Bratislavy/. Bratislava, 2016, s. 140 – 147
 K hromadným nálezom keltských mincí v Múzeu mesta Bratislavy. In: Kelti
z Bratislavy. Bratislava 2016, s. 58 – 63
Francová, Z.:
 Haban Faience in the Collection of Bratislava City Museum. In: Acta Ethnographica
Hungarica. Hutterite, Haban Culture in Central Europe Volume 60, number 2.
December 2015. Editor: Gábor Barna, Guest Editor: Anna Ridovics, s. 353 – 370
Budapest, Akadémiai Kiadó 2015 (vyšlo v roku 2016)
Harmadyová, K.:
 Devín v dobe laténskej. In: Kelti z Bratislavy. Katalóg k výstave. Bratislava 2016, s.
155 – 164
Kurincová E.:
 Bojiská a vojnová každodennosť 72. Pešieho pluku. In: Veľká vojna a Bratislavská
župa. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni
európskeho kultúrneho dedičstva 2014. Editori: Šenkírik, R., Gembešová, L., Škrovina
M., Bakaljarová, H., Bratislava 2016, ISBN978-80972433-2-6, s. 66 – 75, 8 obr.
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Schmidtová, J.- Daňová, M.- Šefčáková, A.:
 New Finds of Roman Rings from a Rich Grave in Cemetery III, Rusovce‑Gerulata. In:
STUDIA HERCYNIA XX/1, Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, 2016, s.
83 – 99
Schmidtová, J.- Mathédesz, Ľ.:
 Nové nálezy jednotky piatej cohorty Lucensium. In: Zborník SNM – Archeológia
Supllementum 11. Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej, Bratislava 2016, s.125 –
130
6/2 Vedeckopopulárne články
Fiala, A.:
 Numizmatické bádanie v Múzeu mesta Bratislavy v zrkadle času. In: Numizmatika 26,
2016, s. 5 – 11
Francová, Z.:
 Súbor fajansy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. In: Pamiatky a múzeá 2016,
č. 4, s. 30 - 35
 Nový exponát v Múzeu Arthura Fleischmanna. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy
Bratislava XXVII, 2016, s. 203 – 206
Husová, B.:
 Lekáreň U červeného raka /Múzeum farmácie. In: EPICURE, jar 2016, č. 39, s. 92 –
97
 Múzeum Arthura Fleischmanna. In: EPICURE, leto 2016, č. 40, s. 72 – 75
 Náš a zároveň svetový... Múzeum mesta Bratislavy – Múzeum Johanna Nepomuka
Hummela. In: EPICURE, jeseň 2016, č. 41, s. 86 – 89
 Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. In: Pamiatky
a múzeá, 3/2016, s. 44 – 45
Pavlikánová, M:
 Neformálne formálne o vzdelávaní v múzeu a galérii. In: Studia Historica Nitriensia,
2016/2, str. 554 - 560
6/3 Správy
Fiala, A.:
 Evolucia numizmatičeskoj kolekcii Muza goroda Bratislavy(Slovakia)./Vývoj
numizmatickej zbierky v Múzeu mesta Bratisalvy/ In: Al XVI – lea simpozion de
numizmatica. Programul şi rezumatele le comunicălirol. Cişinău 2016, s. 62 – 63.
Hupko, D.:
 (Ako) štandardizovať? na tému: štandardy odborných múzejných činností. In Múzeum
3, 2016, s. 56
6/4 Recenzie
Fiala, A.:
 Pohľad na XVI. numizmatické sympózium v Kišinev v Moldavsku. In: Numizmatické
správičky č. 10. Bratislava 2016, s. 24 – 25
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Pavlikánová, M.:
 Maľované dejiny Bratislavy. Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Kultúra, umění
a výchova, 4 /2016, www.kuv.upol.cz
6/5 Iné
Kurincová, Z.:
Správy na webovú stránku záujmového združenia Bratislavských rožkov:
J. Demmel. Ľudovít Štúr. Kaligram 2015
Informácia o fotografovi E. N. Kozicsovi
Schmidtová, J.:
Mozaika dejín a poznania. Rusovské noviny, 7/2016
Dočasné vojenské tábory v priestore Gerulaty. Rusovské noviny, 5/2016
Bylinky ako elixír života. Rusovské noviny, 7/2016
Čo pomohlo zachovať Gerulatu. Rusovské noviny, 9/2016
EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
7/1 Expozície
 Múzeum zbraní, Michalská veža
Reinštalácia expozície na 4. poschodí: Bitka pri Lamači 22. 7. 1866
Scenár: E. Kurincová
Spolupráca: T. Achs
Realizačné práce: oddelenie prevádzky, grafika M. Schmidt, výroba COPEX
Prezentácia záverečnej etapy rakúsko-pruskej vojny, ktorá sa odohrala pri Bratislave 22. júla
1866 prostredníctvom panelov s textami, ikonografiou bitky a autentickými predmetmi
(zbrane, zástavy, bubny, prilby a pod.).
 Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Doplnenie nových fotografií do expozície. V rámci exteriéru doplnenie byliniek typických pre
antické stredomorie s popisom rastliny, lekárenského využitia, využitia v kuchyni a báje
a povesti viažúce sa k rastline. Inštalácia nového textu pri interiérovej dlažbe v areáli Antickej
Gerulaty.
Výber materiálu, texty: J. Schmidtová
7/2 Výstavy domáce
a/ vlastné
 Devín v praveku
Hrad Devín, 9. 4. 2015 – 31. 10. 2016
Autorka výstavy: Katarína Harmadyová
Technická realizácia: NV design
Výstava prezentovala osídlenie na strategicky významnej lokalite v praveku. Prostredníctvom
takmer 400 predmetov z archeologických výskumov dokumentovala pokroky v ťažení a
využívaní kovov, zmenu spôsobu života jednotlivých kultúr , zdokonaľovanie pracovných,
hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale aj tvorbu šperkov a iných súčastí každodenného
života.
 Digitálne múzeum v Starej radnici
Výstavá sieň v Starej radnici 10. 12. 2015 – 28. 2. 2016
Autorky výstavy: Marta Janovíčková, Zuzana Francová
Spolupráca: J. Dinušová, A. Fiala. Š. Gaučík, E. Kurincová, Ľ. Mišurová, Z. Valentová
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Realizácia: odd. prevádzky, J. Dinušová, Z. Francová, M. Janovíčková, M. Rubický, R.
Schmidt
Grafické práce: Juraj Blaško, Peter Nosáľ
Technická spolupráca: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici,
TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. - STUDIO 727
PR: Beáta Husová
Výstava zverejnila výsledky národného projektu Digitálne múzeum v rámci Operačného
programu informatizácia spoločnosti, prioritná os 2. V rokoch 2014 - 2015 prebiehala
digitalizácia 13 675 zbierkových predmetov MMB, z ktorých odborní pracovníci múzea
vybrali konkrétnu vzorku a na nej verejnosti priblížili podstatu projektu.
 Mesto v ateliéri ateliér v meste
Výstavná sieň v Starej radnici 19.5. 2016- 9. 10. 2016
Scenár: E. Kurincová
Spolupráca: M. Janovíčková
Realizácia: Ateliér Choma spolupráca Juraj Blaško, Peter Nosáľ
Výstava prezentovala fotografickú tvorbu ateliéru Kozics od jeho založenia v roku 1856 až po
zánik v roku 1926/1929. Išlo o tvorbu najvýznamnejšieho bratislavského fotografa E. N.
Kozicsa ( 1829 -1874) a jeho nasledovníkov. Zamerala na predstavenie žánrového zastúpenia
(portrét, exteriérová tvorba, reportáž), ukážku rôznych typov fotografií a techník. Na výstave
múzeum predstavilo výber z vyše 1200 fotografií ateliéru a najväčší súbor chromofotografií
(17 kusov) na Slovensku zozbierok múzea. Niekoľko predmetov bolo zapožičaných
od súkromných osôb a inštitúcií: GMB, SNM-HM, Židovské komunitné múzeum.
b/ výstavy v spolupráci s inými inštitúciami
 Jakub Dvořák Prvých sto miliónov rokov
Výstavná sieň v Starej radnici, 7. 3. 2016 – 24. 04. 2016
Realizácia: Pictoria.sk, inštalácia v spolupráci s oddelením prevádzky
PR projektu: Beáta Husová
Výstava priniesla pohľad na históriu a zbierkové predmety múzeí a galérií cez vydané knihy
Pavla Dvořáka, ktoré vznikli v spolupráci so synom Jakubom Dvořákom.
Podstata výstavy spočívala v príbehoch k vystaveným fotografiám predmetov. Návštevník sa
dočítal napríklad o príbehu hrobky palatína Juraja Turzu, ktorú vykradli zlodeji a nepovšimli
si pohrebné rúcha veľkej hodnoty, Moldavská jaskyňa vydala príbeh o uväznených ľuďoch
utekajúcich pred Tatármi, ktorí sa z hrobky nezachránili, tváre bolesti priniesli príbeh
o známom sochárovi Messerschmidtovi atď.
 Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach
Sklo v dejinách Bratislavy, 13. - 18. storočie
Výstavná sieň v Starej radnici 13. 12. 2016 – 30. 4. 2017
Scenár: Hedvika Sedláčková, Archaia Brno
Organizátor: Mestský ústav ochrany pamiatok, Archaia Brno, o. p. s., Múzeum mesta
Bratislavy
Výstava predstavila nálezy skla z územia Bratislavy získané archeologickými výskumami,
ktoré prezentovali typológiu dekoratívneho i úžitkového skla z dovozu i z produkcie
domácich sklární používaného v domácnostiach od 13. do 18. storočia. Exponáty boli
doplnené obrazovými i textovými panelmi a výtvarným umením súvisiacim s tematikou.
Vystavené predmety pochádzali z archeologických výskumov Mestského ústavu ochrany
pamiatok v Bratislave, niekoľko exponátov zapožičalo SNM-Historické a Archeologické
múzeum, Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy.

20

c/ výstavy iných vystavovateľov v MMB
 Barbarstvo mučenia. Repliky mučiacich nástrojov zo 16.-18. storočia
Stará radnica - suterén, od 27. 10. 2016
Putovná výstava prevzatá od spoločnosti ARANEUS, Sebastian Wadycki, Poľsko
Kurátorka: Mgr. Zuzana Francová
Preklad textov: PhDr. Štefan Holčík
PR Beáta Husová
Realizácia: ARANEUS, v spolupráci s odd. prevádzky MMB
Výstava bola inštalovaná už vo viacerých euróspkyh krajinách. Prezentuje 54 exponátov –
replík mučiacich nástrojov a zariadení z obdobia 16. – 18. storočia vyhotovených podľa
originálnych predmetov, ilustrácií a dobových dokumentov. Sú medzi nimi napr. Norimberská
panna, tzv. Judášova kolíska, pás cudnosti či škripec. Trojrozmerné exponáty sprevádzajú
dobové vyobrazenia a obsiahle vysvetľujúce texty.
 Hommage á Peter Strassner VI.
NKP hrad Devín 23. 09. – 31. 10. 2016
Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská
Prvá výstava sa uskutočnila v roku 2011. Odvtedy sa táto akcia na počesť sochára a pedagóga
Petra Strassnera koná každoročne na hrade Devín v termíne jesennej rovnodennosti.
V exteriréry hradu sa prezentovali veľkorozmerné diela z rôznych materiálov od
renomovaných umelcov i študentov VŠVU.
 SLOVAK PRESS PHOTO 2016
Výstavná sieň v Starej radnici, 19. 10. 2016 – 30. 11. 2016
Spolupráca za MMB: oddelenie prevádzky
Výstava prezentovala výber najlepších reportážnych fotografií odzrkadľujúcich
významné udalosti doma a vo svete v roku 2016 z 5. ročníka rovnomennej súťaže.
d/spolupráca MMB na výstavách v iných inštitúciách
 Kelti z Bratislavy (Celti di Bratislava)
Museo Archeologico Nazionale delľ Umbria Perugia, 7. 7. 2016 – 31. 10. 2016
Mestský ústav ochrany pamiatok, SNM-Historické múzeum, Múzeum mesta Bratislavy
Kurátori za MMB: K. Harmadyová, A. Fiala
 Kelti z Bratislavy
Bratislava, SNM – Historické múzeum, Bratislava Hrad, 14. 12. 2016 – 1. 10. 2017 , výstava
z Perugie prevzatá a doplnená
e/ zapožičanie zbierkových predmetov na výstavy iných inštitúcií
Francová
 Východoslovenská galéria Košice, výstava Sochárky – výber osobností československého sochárstva, 29. 1. 2016 – 21. 5. 2016, 2 ks - diela J. Horovej
 Slovenská národná galéria v Bratislave, výstava Anton Cepka. Kinetický šperk., 18. 3
.2015 – 5. 6. 2016, 5 ks autorských šperkov
 Slovenské národné múzeum – Historické múzeum výstava Z cechovej truhlice
(Cechové pamiatky na Slovensku) ,Bratislava, Hrad, 3. Poschodí, 14. 7. 2016 – 30. 6.
2017, 46 ks
 Malokarpatské múzeum v Pezinku, výstava Hlinený život – Život v dielach
figuralistov,10. 6. 2016 – 28 .8. 2016, 6 ks – keramická figurálna plastika
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Vlastivědné muzeum v Olomouci (Česká republika) výstava František Josef I.
v Olomouci , Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 25. 11. 2016 – 19.
2. 2017 , 1 ks – spomienkový predmet na Sisi

Kurincová
 Galéria mesta Bratislavy, výstava Mestské divadlo v Prešporku, 20. 6. 2016 - 20. 9.
2016, 3 predmety
 Slovenská národná galéria v Bratislave, výstava Sen a skutočnosť,20. 10. 2016-20. 2.
2017, 13 predmetov
Harmadyová
 SNM- Historické múzeum – hrad. expozícia Dejiny Slovenska, 2016 - 2020, 33 ks
 Krajský pamiatkový úrad, Bratislava-hrad, Dedičstvo Karola Veľkého, 16. 6.-16. 10.
2016, 4 ks
 Galéria mesta Bratislavy, Pállfyho palác, stála expozícia Keltská mincovňa, do 31. 5.
2017, 8 ks
7/3 Výstavy MMB v zahraničí
 Königsglanz und Gloria – Krönungen in Bratislava/Preßburg 1563-1830
/Kráľovský lesk a sláva. Korunovácie v Bratislave 1563-1830/
Aachen, Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum, 27. 5. 14. 8. 2016
Scenár a kurátorstvo výstavy: Z. Francová (MMB), J. Luková (GMB)
Spolupráca: Š. Holčík
Realizácia: pracovníci Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum Aachen
Spolupráca: Galéria mesta Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava (propagačný
materiál) Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum Aachen
Spoločná výstava Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy bola súčasťou
podujatí prezentujúcich Slovenskú republiku v zahraničí v súvislosti s jej
predsedníctvom v Rade Európy. Predstavila jedno z najvýznamnejších období
v histórii hlavného mesta, kedy sa niekdajší Prešporok stal miestom konania
korunovácií uhorských panovníkov. Téma korunovácií bola na tejto výstave po
prvýkrát spoločne prezentovaná oboma mestskými zbierkotvornými inštitúciami
prostredníctvom viac ako 90 typologicky rôznorodých vzácnych originálov.


Krönungsfeierlichkeiten / Coronation Festivities. Bratislava/Preßburg 1563-1830
Panelová výstava v nemecko-anglickej jazykovej mutácii
Termín konania: 1.8.2016 – 31.10.2016
Miesto konania: Berlín, Slovenský inštitút - foyer
Autorky: Z. Francová (MMB), J. Luková (GMB)
Výstavu tvoria panely s témami:
Prešporok korunovačným mestom Uhorska, Korunovačné insígnie uhorských kráľov,
Zoznam korunovaných kráľov a kráľovien, Prvá korunovácia v roku 1563 –
Maximilián a Maria, Korunovácie v 17. storočí, Korunovácie v 18. storočí,
Korunovácie v 19. storočí, Posledná korunovácia v Prešporku, Miesta v meste spojené
s korunováciami, Tradícia a súčasnosť.

PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
8/1 Prednášky:
5. bratislavský cyklus egyptologických prednášok
Výpravy do starovekého Egypta
Stará radnica, Faustova sieň
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Arzén náš každodenný. Nové poznatky o staroegyptskej metalurgii, 5. 2. 2016
Mgr. Martin Odler, Bc. Jiří Kmošek, Mgr. Ján Dupej
Héliopolis – sídlo slnečného boha. 19. 2. 2016
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, PhD.
Príbehy piesku a kostí z Tell el-Retábí. 4. 3. 2016
RNDr. Alena Šefčáková, PhD. RNDr. Emil Fulajtár, PhD., Mag. Lucia Hulková, PhD.
Z paláca do robotníckej štvrte – lesk a bieda staroegyptských miest. 18. 3. 2016
Mgr. Veronika Dubcová
Účasť kráľovien vo vojnách: propaganda alebo realita? 1. 04. 2016
Paulína Šútorová, Bratislava
Skalné paláce pre posmrtný život – hrobky hodnostárov Strednej ríše. 15. 4. 2016
Mag. Ľubica Hudáková, Dr. Phil.
Najstaršie lode starovekého Egypta – ranodynastická doba a Stará ríša. 29. 4. 2016
Mgr. Lucie Jirásková
Na veľkom zelenom: Starovekí Egypťania a moreplavba. 13. 5. 2016
Mgr. Miroslava Šurinová
Vývoj pohrebiska v Sakáre v období Starej ríše. 27. 5. 2016
Mgr. Veronika Dulíková
Delta v premenách času. 10. 6. 2016
Doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD.
Staroegyptská rakva v SNM: Magická cesta k znovuzrodeniu. 24. 6. 2016
Mgr. Dušan Magdolen, PhD.

Prednášky pracovníkov MMB
Fiala
 Záchrana keltských pamiatok na predhradí 2 (Námestie slobody a okolie)
Museo Archeologico Nazionale delľUmbria Perugia, 29. 10. 2016
Francová
 Remeslá, obchod a vinohradníctvo v Bratislave
prednáška s power-pointovou prezentáciou pre frekventantov kurzu vlastivedných
sprievodcov (BKIS) – Židovská 1, 24. 11. 2016
Holčík
 Prešporské korunovácie, Centre Alemagne, Aachen, 2. 6. 2016
Kurincová
 Bojiská a vojenská každodennosť 72. Prešporského pešieho pluku
Múzeum Senec, 28. 1. 2016
 Legenda a realita – páter Scherz
Bratislavské rožky , Maďarský kultúrny inštitút, 22. 3. 2016
Hupko
 Aristokratické Vianoce. Vianočné sviatky v prostredí rakúsko-uhorskej šľachty v 19. a
20.storočí.
Bratislava, Univerzitná knižnica, 14. 12. 2016
8/2 Kultúrne podujatia
a/ Bratislava pre všetkých
23. 4. 2016 – 24. 4. 2016
Koordinácia podujatia: J. Graňová
23

Spolupráca: M. Bukovčáková, Z. Francová, J. Dinušová, K. Harmadyová, A. Hárši, B.
Husová, M. Janovíčková, E. Kurincová, Ľ. Mandúch, J. Nožička, M. Pavlikánová, P.
Rajkovič, M. Rubický, I. Salama, R. Schmidt, M. Šurdová, P. Tomsó
Fotodokumentácia podujatia: Ľ. Mišurová
 Sprístupnenie všetkých tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
 Sprievodné podujatia
Remeselný jarmok
Voľné združenie remeselníkov Slovenska
Tisíc rokov architektúry – téma: Františkánsky kostol
23. 4. 2016, nádvorie Starej radnice a Františkánsky kostol
Realizácia: B. Husová, M.Pavlikánová
Vzdelávanie v uliciach mesta pre dospelých – pilotná prednáška. Múzeum mesta Bratislavy
otvorilo nový cyklus prednášok. Počet 60 osôb.
FANNY FELLOWS – Prešporské synkopy
24. 4. 2016, 15:00 a 17:00, koncerty hudobnej skupiny na nádvorí Starej radnice
Múzeum Antická Gerulata
Odborný výklad: Schmidtová
b/ Noc múzeí a galérií
21. 5 2015, 11:00 – 23:30, posledný vstup 23:00
Koordinácia podujatia: J. Graňová
Spolupráca: M. Bukovčáková, A. Fiala, J. Dinušová, K. Harmadyová, A. Hárši, D. Hupko, B.
Husová, M. Janovíčková, J. Koňakovská, E. Kurincová, Ľ. Mandúch, M. Pavlikánová, P.
Rajkovič, M. Rubický, I. Salama, R. Schmidt, M. Šurdová, P. Tomsó
Fotodokumentácia podujatia: Ľ. Mišurová
 Sprístupnenie všetkých tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
 Sprievodné podujatia
 Kto bol Michal Marquart. Happening. Detský ateliér má budúcnosť, nádvorie Starej
radnice, podujatie pre deti a rodičov s výtvarným ateliérom, 14:30, 16:30, 17:30
Realizácia: B. Husová, M. Pavlikánová
Spolupráca: Z. Zvarová, študentky PdF UK odboru výtvarná výchova, študenti VŠMU
 Zoznámte sa s pánom Marquartom
Komediálne divadelné predstavenie na tému vzniku Marquartovho plánu a stretnutie
s jeho realizátorom a Máriou Teréziou
Námet: B. Husová
Scenár a réžia: K. Jánošová
Realizácia: herci Bábkového divadla v Bratislave
 Doba bronzová, 3 dokumentárne filmy – život a hodnoty v dobe bronzovej.
Po filmovom predstavení beseda s odborníkmi v oblasti archeológie a tvorcami filmu.
Faustova sieň, Stará radnica, 19:30 / B. Husová, S. Manca/
 C. a k. dychový komorný orchester. Koncert pri príležitosti 100. výročia úmrtia
panovníka Františka Jozefa, nádvorie Starej radnice, 22:00
 Aj škola môže byť múzeum. Po stopách pamäti miesta.
Výklad pre individuálnych návštevníkov v spolupráci so Základnou školou Matky
Alexie, 20:30, 21:30
c/ podujatia v rámci kultúrneho leta
 Zoznámte sa s pánom Marquartom. Happening.
Detský ateliér má budúcnosť, nádvorie Starej radnice, podujatie pre školské skupiny, 8:30,
10:00, 11:30, 13:00
Oslavy MDD s pánom Marquartom.
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divadelné predstavenie: Zoznámte sa s pánom Marquartom
návšteva Základnej školy Matky Alexie, pôvodne školu Notre Dame, ktorú povolila
založiť Mária Terézie, kostol a kláštora kanonistiek svätého Augistína rehole Notre
Dame a hradieb
- výtvarný ateliér na nádvorí Starej radnice.
Autorky a realizácia: B. Husová, M. Pavlikánová
Spolupráca: Z. Zvarová, študentky PdF UK odboru výtvarná výchova, študenti VŠMU
Účasť: 346 žiakov a 23 pedagógov
-

 Rytieri na hrade Devín. 5. 6.; 3. 7.; 7. 8.; 4. 9. 2016
Autor a realizácia: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Spolupráca: B. Husová, K. Harmadyová, J. Koňakovská
2. ročník podujatia "Rytieri na Devíne". Návštevníci mali možnosť zažiť programy na tému
života v období gotiky, renesancie, baroka a tureckých bojov.
 Historický tábor na hrade Devín. 1. 5. 2016 – 30. 9. 2016
Autor a realizácia: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Spolupráca: B. Husová, K. Harmadyová, J. Koňakovská
3. ročník podujatia ponúkol návštevníkom interaktívne stanovištia zamerané na obdobie
praveku, života Slovanov a stredoveku.
 Rímske hry a Danube Limes Day 2016
Múzeum Antická Gerulata Rusovce a Rímsky parčík
10. 9. 2016, 10:00 – 18:00
Námet, realizácia, PR: B. Husova, M. Pavlikánová
Spolupráca: TOSTABUR, J. Schmidtová, M. Musilová MÚOP, študentky Pedagogickej a
sociálnej akadémie v Bratislave
Ďalšia spolupráca: J. Graňová, M. Rubický, R. Schmidt, B. Remešová, M. Šurdová, Z.
Francová, A. Fiala, Ľ. Mišurová, A. Hárši, Ľ. Mandúch, I. Salama
19. ročník Rímskych hier spojených s podujatím Limes day ponúkal hry so súťažami na 5
stanoviskách: rímske civilné inžinierstvo, rímske vojenské inžinierstvo, Forum
Philosophorum, rímske chute, rímske stolovanie ,v odeve Rimana. Novinkou tohto ročníka
bola Rímska škôlka pre najmeších s veľkorozmernými puzzle rímskych vojakov, zhadzovanie
tematických kolkov v podobe rímskych legionárov, skladanie pexesa, hra na archeológa .
Ateliér Gerulata predstavil interaktívne pôsobenie troch remeselníkov, ktorí deti učili raziť
mince, vyrábať mešce z kože a vytočiť si na kruhu keramické predmety. Združenie
TOSTABUR predviedlo program na tému Rytmy starovekého ríma a Gladiátorské boje na
život a na smrť. Pri Rímskom parčíku premával rímsky bojový voz. V rámci podujatia Limes
Day premával Archeobus do Carnunta, súčasťou cesty bol odborný výklad o rímskych
pamiatkach počas trasy: Most SNP – Rusovce Gerulata – Jarovce – Kittsee – Berg – Edelestal
– Prellenkirchen – Archeologický park Petronell Carnuntum a späť a v múzeu ukončil trasu aj
cyklopeletón Po stopách rímskych pamiatok.
 Medzinárodný deň archeológie
Múzeum Antická Gerulata, 15. 10. 2016
Zapojenie sa do 4. ročníka medzinárodného projektu
Zabezpečenie a koordinácia podujatia : J. Schmidtová
Komentované prehliadky, práca s pracovnými listami, premietanie filmov o Gerulate, živote
v dobe rímskej a na hraniciach Rímskej ríše.
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d/ podujatia v predvianočnom období
 Vianočné remeselné trhy 2016 , 18. 11. – 23. 12. 2016, nádvorie Starej radnice
Organizátor: Voľné združenie remeselníkov
Spolupráca za MMB: B. Husová
Voľné združenie remeselníkov Slovenska popri predaji remeselných výrobkov pripravilo
3.ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú ozdobu. V piatky, soboty a nedele prebiehali
prezentácia a ukážky jednotlivých remesiel – kováčstvo, viazanie snopov, nitovanie,
včelárstvo, krajčírstvo. Program doplnili vystúpenia folklórnych súborov, ľudovej hudby.
Celkovú atmosféru dopĺňali vo vyhradenom priestore živé zvieratá.
 Maľovaný betlehem na skle v Starej radnici, 18. 11. 2016 – 6. 1. 2017
Múzeum mesta Bratislavy pokračovalo v tradícii maľovaných betlehemov na sklenom priečelí
vstupu do Múzea dejín mesta v Starej radnici (od roku 2013). Tohtoročné umelecké
stvárnenie vytvoril výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera na
Sklenárovej č. 2 v Bratislave.
Koordinácia a realizácia: M. Pavlikánová a ZUŠ Ľ. Rajtera
e/ iné podujatia
 Pastva oviec, NKP hrad Devín, apríl – december 2016
Realizácia: Bratislavské regionálne ochranárskej združenie
Spolupráca: K. Harmadyová, J. Koňakovská
Prevádzkovanie pastvy oviec v rámci areálu hradu – zabezpečenie prirodzenej šetrnej formy
údržby areálu a zvýšenie diváckej atraktivity lokality
 Spomienka na Arthura Fleischmanna (1896 –1990)
24.11.2016, Múzeum Arthura Fleischmanna
Autori a realizácia: B. Husová, M. Pavlikánová, Z. Francová
Spolupráca: Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation
Spomienkové stretnutie pri príležitosti 120. rokov od narodenia Arthura Fleischmanna a 20.
rokov od prvej výstavy v Bratislave za účasti manželky pani Joy a syna Dominique.
- prezentácia novej akvizície – kávového stolíka s plexisklovou platňou
- premietnutie filmu o sochárovej tvorbe v Perspexe Layered and Chiselled
 powerpointová prezentácia súboru fotografií vytvorených umelcom počas jeho ciest
s rodinou (60. roky), s komentárom autora výberu historika umenia Dr. WardJacksona
 prezentácia pripravovaného vzdelávacieho programu súvisiaceho s tvorbou A.
Fleischmanna
8/3 Spolupráca MMB s inými inštitúciami na kultúrnych podujatiach
NKP Hrad Devín
Spolupráca za MMB: K. Harmadyová, J. Koňakovská
 Folklórny festival, 24. 4. 2013
Organizátor: Matica Slovenská
 Bazár na hrade Devín, 29. 5., 26. 6., 31. 7., 28. 8.2016
Organizátor: Ing. Kristína Miková, Čsl. Parašutistov 23 Bratislava
 Hudba Európy – Music of Europe, 7. 7. 2016
Organizátor: SYMPHONIC, o.z., pri príležitosti predsedníctva Slovenska v rade
Európy
 Koncert „Pocta slobode“, 19. 8. 2016
Organizátor: ABBY ART s.r.o, zast. Ing. Jana Vachová
 Šarkaniáda, 8. 10. 2016
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Organizátor: Miestny úrad Devín
Cigánsky bašavel na Devíne, 20. 8. 2016
Organizátor: spoločnosť „Divé maky“

8/4 Vzdelávacie programy
a/ nové programy
 1000 rokov architektúry v Bratislave. Vzdelávanie v uliciach Bratislavy pre seniorov
a všetkých milovníkov architektúry
Autorka projektu: B. Husová
Odborná spolupráca: M. Pavlikánová. Z. Zvarová
Účasť: 274 osôb
 Gotické kostoly Bratislavy I, 23. 4. 2016
Kaplnka sv. Jána Evanjelistu v Kostole Zvestovania Panny Márie
 Gotické kostoly Bratislavy II, 10. 5. 2016
Dóm sv. Martina a Kaplnka sv. Kataríny
 Renesančná Bratislava, 14. 6. 2016
Renesančná budova Starej radnice
 Baroková Bratislava, 13. 9. 2016
Kostol Najsvätejšej Trojice. Virtuózna iluzívna freska na kupole kostola
 Barokový klasicizmus Bratislavy, 11. 10. 2016
Primaciálny palác, dejisko mnohých významných historických udalostí
 Secesná architektúra Bratislavy, 18. 10. 2016
Kostol sv. Alžbety, nazývaný Modrý kostolík a budova gymnázia
na Grösslingovej ulici
 Moderná architektúra Bratislavy, 8. 11. 2016
Námestie SNP - výkladný priestor modernej architektúry / obchodné domy Baťa,
Dunaj, budova Slovenskej sporiteľne /
 1000 rokov architektúry v Bratislave. Fotografie z potuliek – vyhodnotenie súťaže
o najkrajšie fotografie pohľadov na architektúru Bratislavy.
Spoločenské podujatie 18. 10. 2016 o 16.30 vo Faustovej sieni MMB, po zhodnotení
odbornou porotou, vyhlásenie a ocenenie najlepších dokumentačných a umeleckých
fotografií z projektu.
b/ programy prebiehajúce
 Deti nakuknite do múzea
Autorka: B. Husová, realizácia B. Husová, M. Pavlikánová – 213 žiakov
 Mária Terézia a my
Autorka: B. Husová, realizácia M. Pavlikánová, B. Husová – 574 žiakov
 Remeslo má zlaté dno
Autorka: J.Striešová, realizácia: M. Pavlikánová – 172 žiakov
 Na návšteve u Apponyiho
Autorka B. Husová, realizácia M. Pavlikánová, B. Husová – 65 žiakov
 Mesto ako na dlani
Autorka: J. Striešová, realizácia: M. Pavlikánová – 27 žiakov
 Prišli k nám Rimania
Autorka B. Husová, realizácia M. Pavlikánová – 41 žiakov
 Kto boli Slovania a kde sa vzali?
Autorka a realizácia: B. Husová – 16 žiakov
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c/ Detský ateliér Múzeum má budúcnosť
 Prechádzky s pánom Marquartom , 1. etapa projektu
Spoznávanie Bratislavy podľa Marqartovho plánu z roku 1765. Súčasťou projektu boli
výtvarné ateliéry, v rámci ktorých vznikala prvá časť priestorového keramického modelu
jednotlivých architektúr.
Autorka projektu, príprava, realizácia: B. Husová
Výtvarné dielne: M. Pavlikánová, externí výtvarníci
Odborná spolupráca: Z. Zvarová
Projektu sa v roku 2016 zúčastnilo cca 703 detí a 233 rodičov.
- Stará radnica, 13. 2. 2016
Ako vznikla Stará radnica ,kto postavil radničnú vežu,jej význam v minulosti,čo sa
dnes skrýva v Starej radnici, aká bola mestská správa v 18. storočí.
- Univerzitná knižnica, 12. 3. 2016
Prehliadka dvoch domov, ktoré dnes tvoria univerzitnú knižnicu. Palác uhorskej
komory, ktorý postavili dvorní architekti Márie Terézie a neskôr tu sídlil uhorský
snem a palác knižaťa Leopolda de Pauliho.
- Hradby , 16. 4. 2016
Torzo hradieb, ktoré zostali z pôvodných mestských hradieb mesta Prešporok, kto ich
dal postaviť a kto ich dal zbúrať.
- Notre Dame / Aj škola môže byť múzeom, 21. 5. 2016
Návšteva Základnej školy Matky Alexie, pôvodne školy Notre Dame, ktorú povolila
založiť Mária Terézia, kostola a kláštor kanonisiek svätého Augustína rehole Notre
Dame.
- Michalská veža a lekáreň U Červeného raka, 11. 6. 2016
Návšteva jedinej zachovanej mestskej veže s mostom cez hradobnú priekopu a lekárne
U Červeného raka.
- Apponyiho palác, 15. 10. 2016
Rokokový palác so zachovaným interiérom z 18. storočia a expozíciou dobového
bývania šľachty i meštianskej spoločnosti.
- Primaciálny palác, 12. 11. 2016
Čo je to piano nobile, čo hovoria sochy na štíte, komu palác patril a čo znázorňoval
klobúk nad palácom, kaplnka sv. Ladislava.
- Predĺžená projektu. Detský ateliér má budúcnosť, Stará radnica 10. 12. 2016
Kolorovanie vytvorených výrobkov v rámci prechádzok počas roku 2016.
 Devín patrí deťom 2016
NKP Hrad Devín, 18. 6. 2016, na tému 30. ročná vojna
Múzeum mesta Bratislavy a Tovarišstvo starých bojových umení.
Deň plný hier, súťaží a zábavy na historické témy najmä pre deti, ale aj pre dospelých.
Súťažilo sa na siedmich stanoviskách. Úlohy boli zamerané na zručnosti i pamäť. Každý
zúčastnený dostal certifikát. V rámci dňa prebehlo 4x vyhodnotenie súťaží a návštevníci si
mohli pozrieť rozprávku, v ktorej nechýbala princezná a dvaja rytieri a kde dobro zvíťazilo
nad zlom.
 Letná škola – Malé múzejné bádania – Prechádzky s pánom Marquartom
Detský ateliér Múzeum ma budúcnosť, Stará radnica, 11. 7. – 15. 7. 2016, 8:00 – 16:00
Autorky a realizácia: M. Pavlikánová, B. Husová, externe: M. Kepičová
Siedmy ročník Malých múzejných bádaní na tému: Prechádzky s pánom Marquartom. Spolu
s pánom Marquartom a mačkou Malvínou potulky Bratislavou v roku 1765 po stopách Márie
Terézie a tvorba keramických modelov navštívených budov a postáv, ktoré sme stretli.
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8/5 Komentované prehliadky v expozíciách a na výstavách
Francová
Múzeum Arthura Fleischmanna
 veľvyslanec Japonska Jun Shimiho - v anglickom jazyku, 27. 4.
Múzeum dejín mesta
 hostia z Aachenu – v nemeckom jazyku, 1. 3.
 Klub seniorov Ružinov 2 skupiny, 22. 11.
 Frekventanti kurzu vlastivedných sprievodcov (BKIS), 26. 11.

Harmadyová
NKP Hrad Devín
 sprievodcovia SSCS, 15.11.
Holčík
Múzeum dejín mesta
Apponyiho palác
 11 výkladov v anglickom a nemeckom jazyku pre rôzne skupiny
 Klub seniorov Ružinov 2 skupiny, 22. 11.

Janovíčková
Múzeum dejín mesta
 študenti dejín umenia, Trnavská univezita, 13. 12.
Múzeum historických interiérov
 Klub seniorov Ružinov, 4 skupiny, 22.11.
Výstava Mesto v ateliéri ateliér v meste,
 15.6., 28.9., 6.10.

Kurincová
Múzeum dejín mesta
Klub seniorov Ružinov 2 skupiny, 22.11.
Výstava Mesto v ateliéri ateliér v meste
 15.6., 22. 6., 6.9., 28.9., 6.10.
9. PROPAGÁCIA MÚZEA V MASMÉDIÁCH
a/ rozhlas
9/6 a RTVS - rozhlas
 Francová
Radio Slovakia International - zahraničné vysielanie, nemecká redakcia
relácia Hallo Freunde, redaktorka Ľ. Tvarožková
vypracovanie a nahratie príspevkov v nemeckom jazyku:
1. 1. 2016, Weihnachtsspiele in Prievoz (repríza) (Vianočné hry v Prievoze)
22. 4. 2016, Gaslaternen – 160 Jahre der slowakischen Gasindustrie
(Plynové lampy – 160 rokov slovenského plynárenského priemyslu)
3. 6. 2016, Arthur Fleischmann (120 Jahren seit der Geburt)
(A.F. – 120 rokov od narodenia)
1. 7. 2016, Königsglanz und Gloria (Aachen)
(Kráľovský lesk a sláva – o výstave v Aachene)
15. 7. 2016, Tivadar Ortvay
18. 11. 2016 Historisches Gebäude des Slowakischen Nationaltheaters
(Historická budova SND)
2. 12. 2016, Franz Joseph in Preßburg (František Jozef v Prešporku)
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Radio Slovakia International - zahraničné vysielanie, nemecká redakcia (sekcia)
8. 4. 2016, redaktorka Miriam Labas – rozhovor o Múzeu hodín
Radio @m Alex, Aachen
25. 5. 2016, redaktor Karim Azmani – rozhovor o korunováciách v Bratislave a o výstave
v Aachene
 Husová
RTVS Rádio Regina
7. 2. 2016, Prechádzky s pánom Marquartom – pozvánka
13. 4. 2016, Prechádzky s pánom Marquartom – hradby a slobodné kráľovské mesto
Prešporok
10. 5. 2016, Happeningy v uliciach mesta – Detský ateliér Múzeum má budúcnosť
19. 5. 2016, Hosť rádia Regina, rozhovor o problematike múzeí a podujatie Noc múzeí a
galérií
RTVS Rádio Slovensko
28. 1. 2016, Prechádzky s pánom Marquartom , o novom projekte
29. 10. 2016, Barbarstvo mučenia a suterén Starej radnice, reportáž
 Kurincová
RTVS Rádio Slovensko 1 17. 5.2016
RTVS Rádio Devín 10. 8. 2016
Rozhovory o výstave Ateliér v meste/Mesto v ateiléry
RTVS Rádio Slovensko
29. 12. 2016, informácia o novoročenkách v minulosti
b/ televízia
 Francová
RTVS , STV 1
10. 11. 2016, relácia Dámsky klub, rozhovor o porcelánových obedových a nápojových
súpravách
 Harmadyová
RTVS , STV 1
7.3.2016, rozhovor k rekonštrukcii horného hradu
 Husová
RTVS, STV
8.3. 2016, výstava Jakub Dvořák / PICTORIA, reportáž z otvorenia výstavy
TVBA
január 2016 – Nový rok 2016 v Múzeum mesta Bratislavy
máj 2016 – výstava Mesto v ateliéri Ateliér v meste, program noci múzeí a galérií
júl 2016 – Čo s deťmi v lete? Malé múzejné bádania a pozvánka do MMB na výstavu
september 2016 – Rímske hry 2016
november 2016 – z činnosti múzea – nové projekty
 Janovíčková
RTVS , STV 1
10. 11. 2016, relácia Dámsky klub, rozhovor o typológii historického nábytku
c/ tlač
 Harmadyová
17. 3. 2016, rozhovor pre TASR, tablet.sk (red. P. Šimko) - k rekonštrukcii horného hradu
19. 9. 2016, rozhovor pre časopis Slovenka
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 Husová
Pravidelné rubriky: Metropola, INBA, Bratislavský kuriér, Slovenska, Magazín Pravda
O projekte prechádzky s pánom Marquartomm, Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú
príbehy Pavla Dvořáka.
d/iné
 Harmadyová
1. 4. 2016, tlačová konferencia na hrade Devín, poskytnuté vyjadrenie k rekonštrukcii
horného hradu pre viaceré médiá +individuálne rozhovory
21. 4. 2016 , tlačová konferencia BSK ku koncertu Summit regiónov
11.7.2016, 4.8.2016, interwiew o hrade Devín, séria dokumentov o pamiatkach, ktoré sú
obnovované z Nórskych fondov, spoločnosť MIRAFILM
4. 8. 2016, tlačová konferencia pod hradom Devín k projektu Kultúrne dedičstvo
 Francová
Propagácia na webovej stránke múzea
odovzdanie textov: PhDr. Šimon Jančo (osobnosti)
Tlačové správy:
Výstava MMB a GMB o korunováciách v Aachene
Sprístupnenie suterénu Starej radnice a výstava Barbarstvo mučenia
Nový exponát v Múzeu Arthura Fleischmanna (kávový stolík)
Unikátny dar pre Múzeum Arthura Fleischmanna (prsteň)
 Husová, Pavlikánová, Remešová
Pravidelné editovanie webovej stránky www.muzeum.bratislava.sk

10. ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
10/1 Konferencie, sympóziá, semináre
a/ usporiadanie podujatia
 Tivadar Ortvay – historik dejín mesta Prešporok
Faustova sieň, Stará radnica, 21.4.2016
Vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia úmrtia a pietna spomienka pri pamätníku
na Ondrejskom cintoríne.
Usporiadateľ: Múzeum mesta Bratislavy
Autor projektu: Š. Gaučík
Spolupráca: B. Husová, J. Graňová, M. Pavlikánová
b/, spolupráca na usporiadaní podujatia
 História skla 2016, Medzinárodná odborná konferencia
Faustova sieň, Stará radnica 12. – 13. 12. 2016
Usporiadateľ: Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na
Slovensku, ktorá pôsobí pri výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV, Slovenská
sklárska spoločnosť, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied,
Geologický ústav
Spolupráca: Múzeum mesta Bratislavy
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c/ aktívna účasť pracovníkov múzea
Fiala
 Sympózium: Prínos bratislavských múzejných a výskumných pracovísk k rozvoju
numizmatického bádania, Bratislava – hrad 8. 10. 2016
Usporiadateľ: Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Prednáška: Numizmatické bádanie v Múzeu mesta Bratislavy v zrkadle času
 XVI. numizmatické sympózium, Národné múzeum histórie Moldavska, Kišinev
23. 9. 2016
Usporiadateľ: Národné múzeum histórie Moldavska v spolupráci s Inštitútom
archeológie „Vasila Pârvana“ v Bukurešti (Rumunsko), Inštitútu kultúrneho dedičstva
Akadémie vied Moldavska a Numizmatickej spoločnosti Moldavska v Kišineve
Prednáška: Vývoj numizmatickej kolekcie Múzea mesta Bratislavy.
Francová
 Sympózium: Zbierky a zberatelia – počiatky múzejníctva a zberateľstva na Slovensku,
Bratislava, výstavný pavilón SNM, Žižkova ul. 16 – 8. 6. 2016
Usporiadatelia: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku, Balassiho inštitút v Bratislave a Občianske združenie Tradície a hodnoty
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Akvizície Múzea mesta Bratislavy v rokoch
1868 – 1918
 Medzinárodný odborný seminár KERAMIKA – dekorácia, umenie, úžitkovosť
konaný v rámci VIII. ročníka podujatia Slávnosť hliny – Keramická Modra 2016,
hotel Sebastian, 9. 9. 2016
Usporiadateľ: SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Neobvyklé tvary a dekory keramiky – na
príkladoch zo zbierok Múzea mesta Bratislavy
 Vedecká konferencia Pamiatky a genealógia, Bratislava, prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11,11.-12.10.2016
Usporiadatelia: Katedra archívnictva a pomocných vied historických FFUK
v Bratislave v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Múzejné zbierkové predmety ako
genealogické pramene - na príklade zbierok Múzea mesta Bratislavy, 11. 10. 2016
 Medzinárodná konferencia: Historické sklo 2016, Bratislava, Múzeum mesta
Bratislavy – Faustova sieň, 12. 12. 2016
Usporiadatelia: Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla
na Slovensku, ktorá pôsobí pri výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV,
Múzeum mesta Bratislavy, Slovenská sklárska spoločnosť, Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Geologický ústav
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Sklenené suveníry z konca monarchie – na
príkladoch zo zbierok MMB
Janovíčková
 Odborná konferencia: (De)Akvizičná činnosť v múzeách, Zvolenský zámok (SNG),
7. – 8. 9. 2016
Usporiadateľ: OKOMČ pri ZMS, SNM, SNG
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Koncepcia akvizičnej činnosti múzea
Kurincová
 Konferencia: Pamiatky a genealógia, Bratislava Univerzitná knižnica
11. - 12. 10. 2016
Usporiadateľ Katedra archivníctva a PVH v spolupráci s BOS
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Spriaznené rodiny Munker - Haeberle
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 Konferencia Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest,Univerzitná
knižnica Bratislava 18. - 20. 10. 2016
Usporiadateľ: HÚ SAV, UK, SHS pri SAV
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Ikonografické zobrazenia urbánnych
nešťastí (povodní a požiarov) v Bratislave
 Konferencia Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná
dokumentácia, Šamorín 26. 10. 2016
Usporiadateľ: Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi
Prednáška s powerpointovou prezentáciou: Typológia predmetov MMB
dokumentujúcich revolúciu 1848/1849
Schmidtová
 Stretnutie česko-slovenskej skupiny pre rímsko-provinciálnu a klasickú archeológiu,
Celetná 20, Praha 25. 11. 2016
Usporiadateľ: Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta Univerzita Karlova
Praha, Prednáška: Výskumy MMB v Gerulate v roku 2016 a správa o činnosti Komisie
pre Zápis slovenskej časti Limesu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
c/ pasívna účasť pracovníkov múzea
Francová
 Workshop Schicksalsjahr 1741 Die ungarische Krönung Maria Theresias im Lichte
von Zeremoniell und Bildquellen, Viedeň (Rakúsko), Österreischiche Akademie der
Wissenschaften, Clubraum, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 25. 2. 2016
 Konferencia Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii (a jej skrytý
príbeh),Bratislava, Primaciálny palác, 23. 11. 2016
 Konferencia Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III
Príspevky k hudobnej regionalistike, SNM, Žižkova 18. – 10. 11. 2016
Francová, Janovíčková, Štofová
 Workshop Autorské právo Bratislava, Múzem mesta Bratislavy, 4. 2. 2016
Harmadyová
 Archeologická komisia - MUOP, kostol sv. Mikuláša Podunajské Biskupice,
15.7.2016, 25. 10. 2016
 Archeologická komisia - MMB, Stavba s hypocaustom Rusovce, 16. 11. 2016
Harmadyová, Schmidtová
 Druhé stretnutie múzejných archeológov: Čo nás spája, Stredoslovenské múzeum
Banská Bystrica 22. 11. 2016
Hupko
 (De)Akvizičná činnosť v múzeách (odborná konferencia), Zvolenský zámok (SNG), 7.
– 8. 9. 2016
 Keramika – dekorácia, umenie, úžitkovosť (odborný seminár), Modra, Hotel Sebastian
(SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra), 9. 9. 2016
 História a súčasnosť zbierok a zberateľstva (vedecká konferencia), Banská Bystrica,
Slovenská pošta, a. s. (Poštové múzeum), 27. 9. 2016
Hupko, Bukovčáková
 Spracovanie a ochrana negatívnych fotografických materiálov (workshop), Bratislava
SNA, 11. 10. 2016
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Hupko, Faláthová
 Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom? (konferencia), Banská Bystrica,
Múzeum SNP, 25. – 26. 10. 2016
 Muzeum a změna V. (konferencia), Praha, Národní archiv, 22. – 24. 11. 2016
Kurincová
 Konferencia k 1. svetovej vojne, Vojenský historický ústav Bratislava Univerzitná
knižnica 10. 2. 2016
Nožička, Rubický, Schmidt, Tomsó
 Konferencia konzervátorov a reštaurátorov, Technické muzeum v Brne, Brno, 13.-15.
9. 2016
Rubický, Schmidt
 Odborný seminár Kov – drevo – sklo, STM Košice, 14. - 15. 6. 2016
Schmidtová
 Dunaj a Bratislava, prístavné zóny ako miesta kontaktu. Bratislava, hotel Sheraton,
21. 1. 2016
 Keramika zdobená radielkovou výzdobou. 15. kolokvium, Bratislava, AM SNM, 15.
12. 2016
10/2 Odborné materiály
Francová
 vypracovanie a predloženie návrhu na doplnenie obsahu webovej stránky MMB
 vypracovanie čiastkových podkladov do návrhu na Múzeum roka 2015 (akvizícia,
reštaurovanie, publikácia)
 poskytnutie údajov o vybraných zbierkových predmetoch do katalógu výstavy SNM –
HM Z cechovej truhlice (cechové pamiatky)
 Dóm sv. Martina – vypracovanie návrhu na zmeny a úpravy, resp. reinštaláciu
klenotnice a rozšírenie expozičných priestorov - kaplnka kanonikov, výber exponátov
– zlatníckych prác
 vypracovanie alternatívnych návrhov na text pamätnej tabule J. N. Batkovi na jeho
rodný dom na Baštovej 2
Harmadyová
 Bibliografia Devín, práce na zostavovaní údajov
Husová
 príprava textov a výber obrázkov pre projekt Oživené učebnice v expozíciách MMB:
Mária Terézia a my (Múzeum dejín mesta), Kde sa vzali Slovania (hrad Devín)
Janovíčková
 vypracovanie návrhu za MMB do súťaže Múzeum roka 2015
 vypracovanie návrhov Za MMB do súťaže o cenu Pamiatky a múzeá
Príspevky zadané do tlače
Fiala
 Nálezy mincí zo stredoveku a novoveku z hradu Devín. In: Devín Veroniky Plachej
 Recenzia: XVI. numizmatické sympózium v Kišiňove (Moldavsko). In: Moravské
numizmatické správy
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Francová
 Akvizície Múzea mesta Bratislavy v rokoch 1868 – 1918, zborník zo sympózia
Zbierky a zberatelia – počiatky múzejníctva a zberateľstva na Slovensku, 23,5 rkp.
strán, 7 obrázkov
 Múzejné zbierkové predmety ako genealogické pramene - na príklade zbierok Múzea
mesta Bratislavy zborník z vedeckej konferencie Pamiatky a genealógia (december
2016), 23,5 rkp. strán, 10 obrázkov
 The History of the Arthur Fleischmann Museum in Bratislava and Acquisitions of the
Sculptor´s Work 2002-2016, článok o histórii Múzea A. Fleischmanna a akvizíciách
Fleischmannových diel do MMB v rokoch 2002-2016 v angličtine – odovzdané
v januári 2016, úpravy v decembri 2016 pre internetový časopis 3rd dimension,
Londýn (redaktorka Joanna Barnes
 Encyclopaedia Beliana, Encyklopedický ústav SAV Bratislava vypracovanie
a odovzdanie hesiel: kreussenská kamenina; kropáč (aspergil), pripomienkovanie
a doplnenie hesiel iných autorov: krčah, kredenc
Harmadyová
 Dvojslučková oblúkovitá spona z Bratislavy-Devína. In: Zborník Slovenského
národného múzea CVIV – 2016 Archeológia 26
 Knižné kovania z hradu Devín. In: Devín Veroniky Plachej
Hupko
 Poľovníctvo na veľkostatkoch Smolenice a Chtelnica (Prvý pokus o prehľad), 28 rkp.
strán
 Vytvorenie príbuzenskej siete staršej vetvy rodu Wilczekovcov v 18. storočí, 30 rkp
strán
Schmidtová
 Miniatúrna nádobka z doby rímskej z Bratislavy – Čunova. Zborník SNM CX – 2016,
Archeológia 26
10/3 Metodická činnosť
a/ zabezpečenie a vedenie odbornej praxe
 Filozofická fakulty UK - Katedra etnológie a muzeológie
Prax študentov 1. ročníka
Koordinácia praxe v MMB: B. Husová
Spolupráca: Janovíčková, Nožička, Štofová, Šurdová
 Projektové vyučovanie
Prax študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie
Projekt: Rímska škôlka a spolupráca na Rímskych hrách 2016
Realizácia: Beáta Husová
 Odborná prax pre študentov na archeologických výskumoch MMB v Bratislave –
Rusovciach
Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historické vedy, Klasická
archeologie.
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Klasickej archeológie
Realizácia: Schmidtová
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b/ posudky
Francová
 Novokřtěnci na Moravě a jejich kulturní odkaz
pre: Národopisná revue, vyd. Národní ústav lidové kultury, Strážnice
Husová
 Slovenské národné múzeum v odbore múzejná pedagogika
Posúdenie odborného materiálu na udelenie akreditácie pre Ministerstvo školstva SR
Hupko
 Recenzovanie časti zborníka z konferencie Múzeá vo vojne (v tlači)
 Recenzovanie článkov z hlavnej rubriky časopisu Múzeum č. 4/2016, téma: Staré tlače
v múzeách a galériách
Janovíčková
 Mgr. art. Ľ. Abrahámová: Materiálovo-technologické analýzy a spôsoby zhotovovania
liturgických textílií – písomná časť dizertačnej práce
Reštaurovanie dvoch pluviálov zo zbierky SNM-HM – praktická (umelecká) časť
dizertačnej práce, Vysoká škola výtvarných umení, študijný program reštaurátorská
tvorba
 Život na hranici mesta (príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej
veže.
Pre: Archaeologia Historica, 2016, 42 ročník
Schmidtová
 R. Frecer: Gerulata: The Lamps. Roman Lamps in a Provicial Context, dizertačná
práca, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Praze.
c/ konzultácie
Dinušová
 informácie o predmetoch z modrotlače, výber obrázkov – študenti etnológie FFUK
 ukážka čepcov a informácie pre pracovníčky kultúrneho oddelenia MČ Dúbravka
Francová
 p. Peter Slepčan, r. k. farský úrad sv. Martina ,obhliadka expozičných priestorov
v Dóme sv. Martina, pracovné stretnutie s riaditeľom MMB 5.1.2016, výber
predmetov na inštaláciu, ich fotografovanie, téma: korunovácie – poskytnutie
slovenského textu z knihy
 PhDr. Oľga Danglová – téma dekor na keramike, sklomaľbách a medovníkových
formách , sprístupnenie databázy obrázkov zbierkových predmetov na výber, príprava
odborných údajov k vybraným predmetom
 študentka Simona Janišová – 1. ročník doktorandského štúdia na VŠVU, keramické
diela J. Horovej v MMB – sprístupnenie niektorých originálov, poskytnutie fotografií
 študentka Bc. Hana Maťugová – modrotlač – poskytnutie údajov a fotografií do
seminárnej práce o modrotlači
 prof. Karl Vocelka, Viedeň – k výstave Mária Terézia v roku 2017
 PhDr. Alena Krkošková, Moravská galerie, Brno – projekt Smalt/email, sprístupnenie
fotodokumentácie vybraných zbierkových predmetov, zaslanie údajov
 Lilian Ruhe, Holandsko – maliar D. Schmidelli - poskytnutie informácií
 Mgr. Martina Vyskupová, GMB – poskytnutie informácií o zbierkových predmetoch
súvisiacich s bývalým mestským divadlom a poskytnutie digitálnych obrázkov
vybraných predmetov
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 p. Junek – poskytnutie informácií o 4 zbierkových predmetoch majúci vzťah
k puškárom
 Martin Pühringer – cembalo G. Mallecka v MMB
 PhDr. Beáta Husová, MMB – recenzovanie pripravovanej publikácie k programu
Oživené učebnice (edícia História v kocke): Naša panovníčka (Mária Terézia a my)
Harmadyová
 poskytnutie dokumentácie a zbierkových predmetov k diplomovej práci študenta
odboru Archeológia FFUK P. Kuchárika
 poskytnutie zbierkových predmetov na štúdium pre AU SAV
 poskytnutie zbierkových predmetov na štúdium pre PhDr. Musilovú /MÚOP/
Janovíčková
 informácie k výšivke – maľba ihlou, produkcia spolku Izabella – študentky VŠVU,
odbor reštaurovanie textilu
 p. Peter Slepčan, r. k. farský úrad sv. Martina , obhliadka expozičných priestorov
v Dóme sv. Martina (chór, sakristia, kaplnka), pracovné stretnutie 15.1.2016, výber
textílií pre predpokladanú reinštaláciu expozície konzultácie s realizátormi výstavných
prvkov, výber predmetov pre inštaláciu predmetov v bývalej kaplnke dómu a
konzultácie s realizátormi výstavných prvkov, konzultácie o ochrane textílií
z klenotnice (spolu s doc. Birkušovou)
 študenti FFUK odbor História, 1. roč. mag. štúdium (Hončan, Puschenreiter,
Svičeková) – práca v múzeu a jej možnosti v súčasnosti
 datovanie lekárenských nádob v zbierkach Banského múzea v Banskej Štiavnici, p.
Harvan
 P. Oravec, študent katedry etnológie a muzeológie FFUK – konzultácie k diplomovej
práci
Kurincová
 konzultácie k tvorbe expozície v ľudovom dome vo Vajnoroch
 výber obrazového materiálu pre publikáciu prof. R.Holeca o Habsburgovcoch
v Bratislave
 mesto Sv.Jur: výber fotografií k rekonštrukcii pamiatok z pozostalosti O.Fausta
 M. Vyskupová GMB, príprava výstavy o dejinách divadla v Prešporku
 P. Hanáková SNG, príprava výstavy Sen a skutočnosť
Schmidtová
 študentka archeológie Univerzity Komenského Viktória Polcová na tému diplomovej
práce Keramika z výskumu villy rustici na stavbe diaľnice D2, výber materiálu,
podklady a výskumná dokumentácia
Štofová
 spolupráca pri poskytovaní študijného materiálu a informácií odbornej a študujúcej
verejnosti v priestoroch oddelenia dokumentácie
d/ metodické prednášky
Husová
 9. 4. 2016 Základná škola Matky Alexie
Metodický deň – cezhraničná spolupráca s Maďarskou republikou
Metodika programu Mária Terézia a my v priestoroch Apponyiho paláca a Starej radnice
 31. 5. 2016 Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.
Vzdelávanie v múzeách, prednáška na tému práce s rôznymi skupinami v múzeu.
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Husová, Pavlikánová
 26.04.2016, Metodické stretnutie pre učiteľov ZŠ,
V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave
Vzdelávacie projekty a programy MMB
Pavlikánová
 Metodické prednášky v odbore múzejnej pedagogiky pre študentov odboru výtvarná
výchova v kombinácii, Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave
e/ metodické materiály
Janovíčková
Aktualizácia a doplnenie Koncepcie akvizičnej činnosti MMB
Aktualizácia a doplnenie Internej smernice MMB pre správu zbierok
Aktualizácia a doplnenie Depozitárneho režimu MMB
Aktualizácia zmlúv používaných v súvislosti so získavaním, odborným ošetrením a
a pohybom zbierkového fondu
Kurincová
V súvislosti s činnosťou komisie na posúdenie dokumentov pri delimitácii fondov AMB
vypracovávanie podkladov k jednotlivým fondom v súvislosti s ich provenienciou
Rubický
Podklady pre dokumentáciu odborného ošetrenia zbierkového fondu
f/ činnosť v komisiách
Fiala
Národný numizmatický komitét Slovenska, člen výboru
Francová:
Komisia pre tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislavy, člen
Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, člen
Redakčná rada Zborníka SNM História, člen
Redakčná rada revue Pamiatky a múzeá, člen
Knižničná rada MMB, predseda
Holčík
Komisia na tvorbu zbierok SNM- Múzeum karpatských Nemcov, člen
Komisia na tvorbu zbierok SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, člen
Komieia na tvorbu zbierok Galéria mesta Bratislavy, člen
Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu, člen
Hupko
Predstavesvo ZMS, člen
Odborná komisia pre odborné činnosti ZMS, tajomník
Hyross
Komisia kultúry MsZ Pezinok, člen neposlanec
Múzejná rada Mestského múzea v Pezinku, člen
Grantový systém ARS Bratislavensis, člen komisie
Odborná komisia Hl. m. SR Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru, člen
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Výbor pre kultúrne dedičstvo Rady Vlády SR pre kultúru, člen
Redakčná rada Zborníka MMB Bratislava, predseda
Zväz múzeí na Slovensku, predseda
Janovíčková
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM- Múzeum židovskej kultúry, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok SNM – Múzeum Bojnice, člen
Komisia pre tvorbu zbierok Slovenské centrum dizajnu – múzeum dizajnu, predseda
Komisia pre tvorbu zbierok Múzeum ÚĽUVu, predseda
Odborná komisia pre odborné činnosti ZMS, člen
Redakčná rada časopisu Múzeum, člen
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, člen
Výtvarná komisia ÚĽUVu, člen
Kurincová
Redakčná rada zborníka MMB Bratislava, zostavovateľka
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
Komisia na posúdenie archívnych dokumentov pri delimitácii fondov AMB z rezortu MV SR
pod správu Magistrátu Hl mesta SR
Nožička
Komisia pre tvorbu zbierok SNM-Múzeum židovskej kultúry, člen
Rubický
Komisia pre tvorbu zbierok MMB, člen
Schmidtová
Komisia pre zápis slovenskej časti Limesu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
Striešová
Komisia ZMS pre múzejnú pedagogiku
Šurdová
Knižničná rada MMB, člen
Štofová
Komisia pre tvorbu zbierok – tajomník
10/4 Študijné cesty
 Aachen, Centre Charlemagne, 22.5.-28.5.2016 odovzdanie exponátov z MMB, účasť
na inštalácii výstavy (s Mgr. J. Lukovou z GMB) návšteva múzeí (Francová)
 Aachen, Centre Charlemagne, 14.8.- 17.8. prevzatie exponátov z výstavy, návšteva
múzeí (Rubický)
 České Budejovice, Praha , organizátor ICOM 8.-9. 6. 2016, zámek Hluboká, Muzeum
kubizmu, nové depozitáre UMRUMu (Janovíčková, Kurincová, Šurdová)
 Festival múzeí Slovenska SNM- Červený Kameň 27.- 28. 6. 2016 (Hyross, Hupko,
Janovíčková, Kurincová, Schmidt)
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 Praha, organizátor: MMB, 13.-14.9.2016, prehliadka výstav k 700. výročiu narodenia
Karla IV. – Národní technické muzeum, Císařská konírna, Jízdárna Pražského hradu
(Francová, Hupko, Husová, Kurincová, Štofová, Šurdová)
 Szeged (Maďarsko), organizátor ZMS , 22.-23.9.2016, návšteva múzeí: Múzeum
Ferenca Móra, Múzeum Segedínskej papriky, Návštevnícke centrum a klenotnica
Dómu; Hodmezovasarhely (Múzeum Emlékpont, Andrassy u. 34) a skanzenu
Opusztaszer (Francová, Hupko, Husová, Janovíčková, Kurincová, Pavlikánová,
Remešová, Šurdová)
11. PROJEKTY
11/1 Fond na podporu umenia
Garant : Z. Francová
podprogram 6.2.3 Akvizícia múzeí a galérií
 Akvizícia súboru 7 kusov západoslovenskej fajansy
projekt podporený sumou 4 000 €
podprogram 6.2.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
 Reštaurovanie obojstranne maľovanej zástavy spolku devínskych lodníkov
projekt podporený sumou 7 000 €
 Reštaurovanie obojstranne maľovanej zástavy cechu devínskych vinohradníkov
projekt podporený sumou 6 500 €.
Zadanie projektu na rok 2017:
podprogram 5.2.1. Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť múzeí
 Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava - panelová výstava a sprievodná publikácia

Garant: D. Hupko
podprogram 6.3 Ochrana zbierkových fondov
 Zariadenie depozitára literárnych zbierok
projekt podporený sumou 20 000 €
 Dovybavenie depozitára textilu“ v podprograme
projekt nepodporený
Zadanie projektu na rok 2017:
podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
 Vydanie publikácie Vo víre dejín“
Garant: Husová, Pavlikánová
podprogram: 6.2.2 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť
 Oživené učebnice
projekt podporený sumou 12 000 €
11/2 Dotačný program Bratislavského samosprávneho kraja
Garant: Francová
 Korunovačné slávnosti v Bratislave 1563 – 1830 v Aachene, výstava
žiadosť nebola podporená
Garant: Husová
 Prechádzky s pánom Marquartom, vzdelávací program
žiadosť podporená sumou 4 500 €
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Garant: Kurincová
 Mesto v ateliéri/ateliér v meste, výstava
žiadosť podporená sumou 3 500 euro
11/3 Dotačný program Mestskej časti Staré mesto
Garant: Husová
 Malá kniha – programový bulletin na rok 2017
skladačka venovaná 300 výročiu od narodenia Márie Terézie
žiadosť podporená sumou 500 €
11/4 Finačný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
Garant za MMB: Harmadyová
NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti
projekt v rámci výzvy CLT02 pre program SK05 „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho
a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho
kultúrneho dedičstva“- ukončenie projektu
11/5 Príprava podkladov pre zadanie projektov
Garant za MMB : Schmidtová
 Projekt PRO MONUMENTA, podporený z finančného mechanizmu EHP a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, zložka Pamiatkového úradu SR. Cieľom je
zhodnotenie stavebno-technického stavu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v rámci PRO
MONUMENTA – prevencia údržbou. Práce sa týkajú dvoch pamiatok: NKP Gerulata
a NKP Dom s hypocaustom.
 Medzinárodný projekt SMART DANUBE LIMES, zameraný na orientačné tabule
a body rímskej Bratislavy so zreteľom na Gerulatu.
 Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu realizácie projektu
s názvom názvom „NKP Dom s hypocaustom.“ Žiadateľom je Mestská časť
Bratislava – Rusovce.
12. KNIŽNICA
Vedenie knižnice: M. Šurdová
12/1 Počet prírastkov za daný rok, forma získania, celkový stav
Stav knižnice k 31.12.2016
33 248
Prírastok kníh za rok 2016
362
Úbytok
150
Z toho:
Kúpou
69
Výmenou
28
Darom
151
Knihy získané na za poskytnutie
obrázkov zb. predmetov
24
Vlastné publikácie
90
Suma vynaložená na nákup kníh v roku 2016: 1198,82 €
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12/2 Výpožičky
Prezenčné výpožičky (knihy + časopisy)
Absenčné výpožičky (knihy + časopisy)
Návratky (knihy + časopisy)
Návštevníci knižnice spolu
Z toho MMB
Externí návštevníci

557
206
319
232
204
28

12/3 Elektronické spracovanie knižných titulov- za daný rok, celkový stav databázy
Počítačové spracovanie (celkový počet)
12 332
Prírastok počítačovo spracovaných kníh za rok 2016
110
12/4 Iné práce súvisiace s prevádzkou knižnice
- Vybaľovanie ukladanie kníh z knižnice O. Fausta kníh z fondu farmácie po sterilizácii
- expedícia povinných výtlačkov
- výmena publikácií
- podklady pre zasadanie knižničnej rady
- zabezpečovanie nových publikácií
- zabezpečenie väzby ucelených ročníkov časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá
13. NÁVŠTEVNOSŤ
Návštevnosť múzeí a výstav v roku 2016 bola vyššia oproti roku 2015 o 53 681 osôb.
MÚZEUM

Osoby
spolu

Platiaci

Neplatiaci BA pre všetkých, Noc múzeí, Rím.hry

Antická Gerulata Rusovce

2 577

1 515

1 062

228

65

Múzeum J.N.Hummela

1 060

527

533

279

140

828

306

522

244

100

Múzeum hodín

6 425

4 058

2 367

1 289

882

Múzeum farmácie

5 367

2 805

2 562

1 658

704

25 253

17 738

7 515

3 700

1 928

6 829

4 552

2 277

1 500

130

32 117

22 904

9 213

6 272

1 877

175 077

155 549

19 528

9 292

2 083

255 533 209 954

45 579

24 462

7 909

Múzeum A. Fleischmanna

Michalská veža
Apponyiho palác
Stará radnica
NKP Hrad Devín

SPOLU

827

827

14. OCENENIA
Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2015
V kategórii Akcie – podujatia získal ocenenie projekt Maľované dejiny Bratislavy – Deti
ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.
Múzeum roka 2015
Múzeum mesta Bratislavy spolu so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici
v 13. ročníku súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2015 získalo rovnaký počet bodov v
kategórii Múzeum roka.
Na základe hlasovania poroty Múzeum mesta Bratislavy umiestnilo na 2. mieste
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III. PREVÁDZKA MÚZEA
1.OBJEKTY MMB
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, Klobúčnická 2
8. Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
9. Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2
10. Múzeum Antická Gerulata, Gerulatská ul. Rusovce
11. NKP hrad Devín
12. Depozitár Dúbravka , Agátová ul.
13. Depozitár , Žatevná 2
14. Depozitár , Ivánska cesta
2. ČINNOSŤ ODDELENIA PREVÁDZKY
a/zabezpečenie technického chodu budov a objektov
Základné činnosti:
- ochrana objektov a budov, fyzická a technická, kamerový systém , EZS, EPS
- revízie a technické kontroly – plynových zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov,
elektrického zariadenia, výťahov, bleskozvodov, EPS, EZS
- školenia a požiadavky vyplývajúce z BOZP, CO a PO
- správa telekomunikačných zariadení
- správa a prevádzka audio a video zariadení
- autodoprava – prevádzka a údržba vozidiel FIAT DOBLO a ŠKODA Octávia
- vykurovanie objektov
- upratovanie objektov a budov – letná a zimná údržba
- odstraňovanie porúch a havárii
- pripomienkovanie zmluvných vzťahov z technického hľadiska
- zariaďovanie skladových priestorov a montáž regálových systémov
- zabezpečovanie subdodávateľských činností – deratizácia , sťahovacie práce
- súčinnosť prác s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy pri mestských akciách
b/ostatné pravidelné činnosti
- servis plynových zariadení
- zabezpečenie deratizácie objektov
- zabezpečenie externých aktivít v priestoroch MMB - koncerty, prehliadky, ochutnávky
vín , šermiarske podujatia, prednášky, spolupráca na projektoch magistrátu zabezpečenie technického zázemia, servis pri prenájmoch priestorov
- zabezpečenie čistoty a poriadku – čistota v exteriérových priestoroch objektov
- zabezpečovanie interných aktivít a podujatí organizovaných MMB – výstavy ,
programy, školenia , divadelné predstavenia
- pripomienkovanie technických podmienok zmlúv
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-

vypracovanie technických podkladov k výberovým konaniam
zabezpečovanie autodopravy
zabezpečenie monitoringu verejnej kanalizácie na Primaciálnom nám.
zabezpečenie technických podmienok výstav , spolupráca na inštalácii výstav
technické zabezpečenie a realizácia konferencií v priestoroch Starej radnice
a Apponyiho paláce

c/ práce na jednotlivých objektoch
Michalská veža
Výroba a inštalácia elektrickej svetelnej rampy v pokladni
Oprava vodovodných rozvodov – napojenie priestoru I. poschodia na kanalizáciu a vodovod.
Oprava a výmena svietidiel a elektr. rozvodov vo vitrínach a expozícii
Odstránenie grafitov v pod bráni , nová maľovka
Skúšobná prevádzka osvetlenia pod bránia veže v spolupráci s fy Belux
Oprava a údržba vežových hodín
Repasácia priestoru pre inštaláciu novej výstavy – maľovanie priestoru, závesný vitrínový
systém, nové svietidlá, oprava stupačiek do veže.
Oprava strešného okna
Zabezpečenie a koordinácia rekonštrukcie priestoru pre inštaláciu projektu - Videopoint
Spolupráca pri inštalácii a prevádzke laserového osvetlenia priestoru Michalskej ulice
Múzeum farmácie – Červený rak
Viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovka fasády
Oprava elektrických svietidiel v expozícii
Oprava zabezpečovacieho systému objektu
Spolupráca pre zabezpečení technickej inštalácie WiFi siete v danej lokalite
Múzeum hodín – Dobrý pastier
Spolupráca pri rekonštrukcii uličných priestorov
Odstraňovanie havárii pri zatekaní objektu
Oprava vstupných dverí – čistenie
Zabezpečovanie výmeny plynárenských zariadení
Oprava pri zatekaní cez poškodenú strešnú krytinu
Depozitár, Beblavého ul.
Výmena poškodenej strešnej krytiny
Vyčistenie odkvapových žľabov
Oprava rozvodov vnútorného osvetlenia osvetlenia objektu
Čistenie suterénnych priestorov
Viacnásobná oprava fasády – odstránenie grafitov a maľovanie fasády
Oprava rozvodov plynu a zariadení
Antická Geruláta – Rusovce
Oprava strešnej konštrukcie
Kosenie v areály a odstránenie náletových rastlín na objektov archeologických prvkov
stavieb
Výrez stromov v areály a ich likvidácia
Oprava zámkov dverí a závesov dverí
Čistenie areálu na plochách patriacich MMB za oplotením areálu
Oprava vodovodných zariadení
Zabezpečovanie akcii v rámci programov MMB
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Depozitár, Ivánska cesta
Oprava obehového čerpadla vykurovacieho systému
Oprava telekomunikačného napojenia objektu
Čistenie priestorov strechy a strešných zvodov
Montáž regálových zostáv
Oprava zabezpečenia parkovacích miest
Zabezpečenie čistoty okolia budovy
Depozitár Dúbravčice
Oprava elektrického vedenia a rozvodov v areály
Čistenie areálu
Oprava oplotenia
Oprava rozvodu prívodu vody v areály
Depozitár Dúbravka
Čistenie priestorov areálu
Oprava zabezpečovacieho systému
Oprava strešnej krytiny
Spolupráca s MČ Dúbravka pri oprava prívodu vody do objektu
Múzeum J. N. Hummela
Oprava dvoch plynových kotlov
Vyčistenie dlažby nádvoria
Oprava sklenej výplne zadných dverí
Riešenie havárie vytopenie stropu miestnosti
Múzeum J. Jesenského
Oprava oplotenia objektu
Riešenie poruchy napojenia na telefónnu sieť
Oprava vstupnej bránky a vstupných dverí
Starostlivosť o zeleň
Múzeum A. Fleischmana
Nové rozvody elektr. energie v expozícii
Oprava vstupných priestorov
Oprava strešnej krytiny
Apponyiho palác
Zabezpečovacie práce pri prenájme priestorov na filmovú tvorbu
Oprava zatekania strechy, tmelenie a oprava klampiarskych prvkov
Oprava zatekania v suteréne objektu
Oprava klimatizačnej sústavy v suteréne objektu
Čistenie drenáže dlažby na nádvorí
Čistenie odkvapových vpustí objektu
Stará radnica
Inštalácia výstav
Viacnásobné čistenie kanalizačnej šachty
Zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských akcii na nádvorí Starej radnice
Zabezpečovanie divadelných predstavení
Oprava elektrických rozvodov v suterénnych priestorov
Nové osadenie odkvapových žľabov po krádeži
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Spolupráca s osadením nového kamerového systému na Hlavnom nám.
Spolupráca s mestom na celomestských podujatiach zabezpečovaním technického zázemia
Zabezpečenie nálezu Keltskej pece proti vnikajúcej vode do priestoru nálezu
NKP Devín
Oprava poruchy vnútro areálového osvetlenia
Opravy zdravotechnických zariadení
Technické zabezpečenie pre areálové opravy
3. ZABEZPEČOVANIE PREVÁDZKY NKP DEVÍN
K. Harmadyová, ved. odd. NKP Devín, spolupráca J. Koňakovská, Š. Gaál
Zabezpečovanie:
- prevádzky hradu Devín
- realizácie podujatí na v prestore hradu
- personálneho obsadenia sezónnymi zamestancami a strážnou službou
- zásob tovaru do predajne suvenírov, jeho výdaj na predaj
- údržby areálu/ čistenie, kosenie, trhanie buriny, pílenie kríkov/
- opráv /lavičiek, plotu, dlažby /
- upratovanie prevádzkovej budovy
NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti- realizácia projektu
- účasť na rokovaniach, príprava podkladov, komunikácia so zástupcami zúčastnených
inštitúcií, prítomnosť pri realizácii, komunikácia so zhotoviteľmi / Harmadyová/
4. ŠTRUKTÚRA A ZOZNAM ZAMESTNANCOV
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Beáta Remešová, sekretariát
Odborné oddelenie
PhDr. Elena Kurincová, vedúca oddelenia, novšie dejiny
Mgr. Zuzana Falathová, najnovšie dejiny a história fotografie, od 2. 9. 2016
Mgr. Anton Fiala, numizmatika, umelecké remeslo(kovy, kameň) do 30. 6. 2016
Mgr. Zuzana Francová, umelecké remeslo (kovy, sklo, keramika, hodiny), sakrálne a
výtvarné umenie
Mgr. Štefan Gaučík, PhD., novšie dejiny, do 30. 9. 2016
PhDr. Štefan Holčík, staršie dejiny
PhDr. Daniel Hupko, PhD., literárna história a všeobec. história, od 1. 5. 2016
Mgr. Marta Janovíčková, zariadenie domácností
PhDr. Jaroslava Schmidtová, archeológia – doba rímska
PhDr. Zora Valentová, etnológia
Oddelenie dokumentácie
Mgr. Marta Janovíčková, vedúca oddelenia
Marta Bukovčáková, vedenie agendy fotodokumentácie, správa fondu fotografií a pohľadníc
Ing. Júlia Dinušová, kustódka zbierok textilu a fondu etnografie
Ľudmila Mišurová, fotodokumentácia
Bc. Jana Štofová, vedenie agendy dokumentácie zbierkových predmetov
Mgr. Monika Šurdová, vedenie knižnice MMB
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Radko Schmidt, dokumentačné práce, správca depozitára zbraní
Oddelenie reštaurátorov
Mgr. Jaromír Nožička, vedúci oddelenia, materiál: drevo
Mgr. art. Milan Rubický, materiál: polychrómované a zlátené drevo, kameň
Peter Tomsó, materiál: drevo
Mgr. Vladimír Weber, materiál: kovy
Oddelenie komunikácie a tvorby programov
PhDr. Beáta Husová, vedúca oddelenia, tlačové informácie, koncepcie programov
Jana Graňová, zabezpečenie prevádzky expozícií
Mgr. Justína Striešová, múzejná pedagogička, do 31. 1. 2016
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., múzejná pedagogička, od 1. 3. 2016
Hrad Devín
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD., vedúca oddelenia, archeológia
Jitka Koňakovská, administratívna pracovníčka
Štefan Gaál, technické zabezpečenie prevádzky
Vojtech Šlosár, Miroslav Macejko, Ivan Mikulec, Andrej Malina, Gabriel Malina,
strážnici
Ekonomické oddelenie
Natália Boďová, vedúca oddelenia, personálna práca
Katarína Čerešňová, účtovníčka, správa majetku
Mária Belešová, mzdová účtovníčka
Oddelenie prevádzky
Peter Rajkovič, vedúci oddelenia
Albín Hárši, technické zabezpečovanie prevádzky
Ľudovít Manduch, technické zabezpečovanie prevádzky
Ivan Salama, technické zabezpečovanie prevádzky
Informátori:
Stará radnica : Ivan Záhorec, Ladislav Madžo, Marian Spišiak, Igor Hrušovský,
Marian Horváth
Depozitár Dúbravka: Ján Juck, Milan Menďan, Jozef Kertész, Rudolf Neumar, Jozef
Srna, od 1. 6. 2016
Depozitár Ivánska cesta: František Mits, do 17. 1. 2016, JUDr. Milan Janičko, Ľudovít
Pračko
Upratovačky :
Ružena Dudiková, do 31. 5. 2016, Darina Kollárová, Eva Pohanková, Judita
Pálinkášová, Viera Koreňová, od 15. 6. 2016
Personálne obsadenie tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
V roku 2016 sa personálne obsadenie asistentov predaja a asistentov expozície menilo
v prípade dlhodobejšej pracovnej neschopnosti alebo rozviazaním pracovného pomeru .
Múzeum dejín mesta
2 osoby - asistent predaja
15 osôb - asistent expozície
Múzeum vinohradníctva ,
vinárstva a historických interié
1 osoba - asistent predaja
7 osôb - asistent expozície
Múzeum hodín
2 osoby - asistent predaja
2 osoby - asistent expozície
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Múzeum farmácie

2 osoby - asistent predaja
2 osoby - asistent expozície
2 osoby - asistent predaja
4 osoby - asistent expozície
2 osoby - asistent predaja
1 osoba - asistent pokladne + lektor
3 osoby - asistent predaja
5 osôb - lektor +asistent expozície
1 osoba - asistent expozície+uprat.
15 osôb - asistent predaja
36 osôb - asistent expozície + lektor

Múzeum zbraní
Múzeum A. Fleischmann
Múzeum Antická Gerulat
NKP Devín
SPOLU

IV. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE
a/ charakteristika hospodárenia
Prioritnou úlohou hlavnej činnosti múzea na roky 2016 – 2018 je projekt k 150. výročiu
založenia Múzea mesta Bratislavy pozostávajúci z viacerých samostatných častí. V roku 2016
sa realizovali práce na príprave monografie k dejinám múzea pod názvom Vo víre dejín
(archívny výskum, výber obrázkov, koncepcia textu), práce na scenári výstavy k výročiu
múzea (ideový návrh výstavy, výber zbierkových predmetov, začatie prác na ich odbornom
ošetrení) a vypracovanie podkladov pre realizáciu sprievodných podujatí pre verejnosť.
Práce boli doposiaľ zrealizované bez finančných výdavkov, tieto sa prejavia v roku 2017.
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, Devín patrí deťom, letná škola – Malé múzejné bádania, Rímske hry a
Danube Limes Day 2016, výstavy “Korunovácie v Bratislave”, výstava Mesto v
ateliéri/atelier v meste, medzinárodná konferencia Tivadar Ortvay – historik dejín mesta
Prešporok, neformálne vzdelávacie programy pre detského návštevníka v rámci projektu
Prechádzky s pánom Marquartom, podujatia historického šermu na NKP hrad Devín a ďalšie.
V oblasti správy a prevádzky činnosť múzea bola zameraná na prevádzku 14 objektov, z toho
9 objektov v Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach,
depozitárne haly v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, depozitár v bývalom kine Odboj
v Dúbravke a budova na Ivánskej ceste v Bratislave, ktorá slúži ako depozitár a nachádzajú
sa tu aj reštaurátorské dielne.
Hospodárili sme s finančnými prostriedkami:
 schválený príspevok na bežné výdavky od zriaďovateľa predstavoval 850 367 €,
 príspevok z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky od zriaďovateľa 29 005 €,
 vlastné zdroje múzeum dosiahlo vo výške 663 283 €
 Fond na podporu umenia poskytol múzeu dotácie zo štátneho rozpočtu spolu
vo výške 49 500 €,
 Bratislavský samosprávny kraj – dotácie spolu vo výške 13 750 €
 Nadácia pontis – poskytla dar vo výške 400 €
 príjmy z min. rokov 12 752 €
 príjmy celkom 1 619 057 €
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Hospodárenie organizácie bolo ukončené vyrovnaným hospodárskym výsledkom:
výnosy
2 005 152,86 €
náklady
2 005 152,86 €
Pre porovnanie uvádzame vývoj dosiahnutého hospodárskeho výsledku:
r. 2014
+ 28 641 €
r. 2015
0,00 €
r. 2016
0,00 €
b/ príjmy organizácie
Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016 dosiahlo vlastné príjmy, akými sú príjmy zo
vstupného, predaja propagač. materiálu, príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov,
v porovnaní s plánom na rok 2016 v plnej výške. Najväčším zdrojom vlastných príjmov boli
finančné prostriedky získané za vstupné a predaj propagačného materiálu. Najväčšie príjmy
zo vstupného a predaja propagačného materiálu sme i v tomto roku zaznamenali v Národnej
kultúrnej pamiatke Devín, avšak i v Múzeu zbraní – Michalská veža a v Múzeu dejín mesta –
Stará radnica.
V oblasti zmluvných, príležitostných prenájmov, služieb spojených s nájmom,
archeologickým prieskumom sa nám taktiež podarilo plán naplniť. Poskytovali sme
krátkodobé komerčné prenájmy rôznym inštitúciám, prepožičiavali sme reprezentačné
priestory a 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.
Oblasť ostatných finančných výnosov reprezentujú finančné prostriedky získané od:
Ministerstvo kultúry SR poskytlo múzeu dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 4 000 € na
podporu realizácie projektu s názvom Rímsky kastel Gerulata. Archeologický výskum v rámci
rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata –Záchranný výskum.
Fond na podporu umenia poskytol múzeu na podporu realizácie projektov nasledovné
finančné prostriedky:
- 4 000 €
Akvizícia súboru 6 ks západoslovenskej fajansy
- 12 000 €
Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia
- 7 000 €
Reštaurovanie obojstranne maľovanej zástavy spolku devínskych lodníkov
- 6 500 €
Reštaurovanie obojstranne maľovanej zástavy cechu devínskych
vinohradníkov
- 20 000 € Zariadenie Depozitára literárnych zbierok.
Bratislavský samosprávny kraj poskytol múzeu tri dotácie:
- 1 250 € na projekt Vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia úmrtia Tivadara
Ortvaya
- 4 500 € na projekt Prechádzky s pánom Marquartom – na podporu vzdelania detí
a mládeže
- 3 500 € na projekt Mesto v ateliéri/ateliér v meste – výstava o fotografovi E. N. Kozicsovi
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré mesto poskytol múzeu dotáciu z rozpočtu
mestskej časti vo výške 500 € na vydanie bedekera programovej ponuky Detského ateliéru
Múzeum má budúcnosť – „Malá kniha“.
Nadácia Pontis nám poskytla finančný dar vo výške 400 € na projekt Dobrovoľnícke práce na
Hrade Devín – čistenie areálu, maľovanie.
c/ výdavky organizácie
Výdavky organizácie boli vynakladané na nevyhnutné náklady spojené s hlavnou činnosťou
múzea akou je starostlivosť o zbierkový fond, jeho dokumentáciu, výstavnú, publikačnú
a propagačnú činnosť a na prevádzku a správu MMB.
V oblasti prevádzky a správy boli finančné prostriedky použité napr. na rôzne opravy a
odstraňovanie havarijných stavov, akými bola napr. viacnásobná oprava a prečistenie
kanalizácie na Primaciálnom námestí v Bratislave – sfunkčnenie splaškovej kanalizácie,
odborné skúšky na rozvode plynu a vykurovacích kotloch, výmena spínača zabezpečovacieho
zariadenia EZS na NKP hrad Devín, finančne náročná bola oprava nefunkčných dotykových
kioskov vo výstavných priestoroch Múzea dejín mesta dodávateľskou firmou a taktiež repasácia
drevených častí a obnova náteru vstupnej brány do Apponyiho paláca, vybudovanie
sadrokartónovej priečky s osadením dverí a vymaľovaním priestoru v objekte Stará radnica pre
vytvorenie nového priestoru pre uskladnenie exponátov z Múzea Janka Jesenského (Depozitára
literárnych zbierok), oprava priestorov za účelom zriadenia Videopointu v objekte Michalskej
veže na I. poschodí.
V oblasti služieb okrem už spomínaných opráv, boli finančné prostriedky vynakladané na
odborné technické a servisné práce PC, tlačiarní, základný servis výťahov, kopírovacích strojov,
klimatizačného zariadenia v objekte Apponyiho palác a Starej radnica, odstránenie závad
zistených pri revízii plynových zariadení v objektoch Múzeum hodín a Múzeum umeleckých
remesiel, na emisnú a technickú kontrolu služobných vozidiel, na povinné zmluvné poistenie
budov a motorových vozidiel, služby BOZP a PO, pracovnej zdravotnej služby, na odborné
prehliadky zabezpečovacích zariadení EZS, EPS, kosenie a likvidáciu náletovej zelene a dovoz
odpadu na NKP hrad Devín, kosenie, orez stromov a odvoz odpadu v objekte Antická Gerulata
Rusovce, revíziu hasiacich prístrojov vo všetkých objektoch MMB, deratizáciu všetkých
objektov, na dodávku a montáž okenných fólií do depozitárneho zariadenia na Ivánskej ceste v
Bratislave a do administratívnej budovy na NKP hrad Devín, výrobu a dodanie sklenených
tabúľ na dvere a výklad Múzea J. N. Hummela, sťahovacie práce, poštovné, nájomné, tlač
vstupeniek, tlač čierno-bielych skladačiek pre návštevníkov NKP hrad Devín, doplnenie
informačného systému jednotlivých múzeí, geodetické zameranie na prekrytie archeologických
nálezov na NKP hrad Devín, tesárske práce na sanácii oplotenia archeologickej sondy v areáli
Antická Gerulata Rusovce, chemicko-technologický výskum zbierkového predmetu –
celestiálny glóbus a pod.
Aj v roku 2016 sme spolupracovali s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením
Bratislava na prevádzkovaní pastvy oviec v rámci areálu NKP hrad Devín. Cieľom pastvy
bolo zabezpečenie prirodzenej šetrnej formy údržby areálu, ako aj zvýšenie atraktívnosti
a teda aj návštevnosti lokality.
S prevádzkou a správou múzea súvisia i náklady, ktoré sme vynaložeili na spotrebu energií,
spotrebu material – uskutočňované boli nákupy PHM, olejov, hygienických a čistiacich potrieb,
kancelárskeho materiálu, baliaceho materiálu pre sťahovanie zbierok, náplní do tlačiarní, kníh
do knižnice MMB, svetelných zdrojov, materiálu pre reštaurátorské dielne, materiálu pre
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údržbársku dielňu, fotomateriálu do fotolaboratória, zakúpený bol predajný pult a kovový box
do predajne vstupeniek, kancelárske skrine do administratívnej budovy NKP hrad Devín,
antivírový program Kaspersky pre 30 ks počítačov, externé HDD a interné HDD pre server, wifi
záznamník teploty a vlhkosti (31 ks) – pre monitorovanie prostredia v depozitároch na Ivánskej
ceste v Bratislave, digitálne teplomnery/vlhkomery (22 ks) do výstavných priestorov, elektrické
olejové radiátory (3 ks) do výstavných priestorov Starej radnice, knižnice MMB a Múzea J. N.
Hummela, archeologické náradie, konferenčné stoličky do admin. budovy, trezor na úschovu
pokladničnej hotovosti na NKP hrad Devín. Do areálu NKP hrad Devín boli zakúpené vonkajšie
odpadkové koše so strieškou, na ručné kosenie areálu bola zakúpená sklápacia kosa a hliníkový
trojdielny univerzálny rebrík.
Na zabezpečenie prevádzky múzea bol zakúpený vysávač, žehlička, čistiace polyesterové
rohože k vstupom do objektov, manipulátor na sklo, pre vybavenie reštaurátorských dielní bola
zakúpená stĺpová vŕtačka, vŕtacie skľučovadlo, kapovacia a pokosová píla s funkciou ťahu,
striekacia pištoľ, do Detského ateliéru bol dokúpený nábytok – zásuvkové diely, doplnili sme
existujúce regálové zostavy (police, prepážky) v depozitárnych zariadeniach, sklá do vitrín vo
výstavných priestoroch, zakúpené bolo štýlové interiérové zariadenie – nábytok a doplnky –
zriadenie Videopointu v objekte Michalská veža.
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
zbierkových predmetov a 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 157 411 €, z toho na edičnú činnosť 7 200 €
(grafické spracovanie a príprava tlačových podkladov Zborníka MMB Bratislava, ročník
2016).
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 evidenčnom počte zamestnancov 98 vo fyzických
osobách a prepočítanom počte 78 osôb, sme vynaložili 657 223 €.
Priemerný mesačný plat zamestnanca MMB za rok 2016:
prepočítaný na fyzické osoby:
559 €
prepočítaný na úväzky:
702 €
Pre porovnanie uvádzame vývoj priemerného mesačného platu zamestnancov MMB za
predchádzajúce roky:
r. 2014
492 €
r. 2015
521 €
r. 2016
559 €
Veľkou položkou v rozpočte sú štátom stanovené povinné odvody, ktoré zamestnávateľ za
zamestnanca odvádza do poisťovní.
Oblasť sociálnych nákladov (tvorba soc. fondu a stravovanie zamestnancov) – vzhľadom
k tomu, že múzeum nemá vlastné stravovacie zariadenie, poskytovalo svojim zamestnancom
stravovanie cez sprostredkovateľskú organizáciu formou nákupu stravovacích poukážok
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v nominálnej hodnote 3,30 € (náklad na jednu stravovaciu poukážku pre organizáciu
predstavuje 1,82 € a sociálny fond 0,19 €).
d/ vyhodnotenie záväzkov, pohľadávok
Ku dňu 31.12.2016 vykonali čiastkové inventarizačné komisie ustanovené riaditeľom MMB
inventarizáciu hospodárskych prostriedkov.
Pri dokladovej inventarizácii pohľadávok a záväzkov bol zistený nasledovný stav:
pohľadávky k 31.12.2016:
- voči odberateľom
29 648,29 €
- ostatné pohľadávky
400,47 €
záväzky k 31.12.2016:
- voči dodávateľom
- ostatné záväzky
- voči zamestnancom (mzdy)
- voči zdravot. poisťovniam
- voči soc. poisťovni

17 628,01 €
0
37 078,35 €
6 790,97 €
17 036,16 €

V. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Kapitálový transfer od zriaďovateľa – príspevok na obstaranie hmotného invest. majetku vo
výške 29 004,50 € bol použitý:
- na nákup zbierkových predmetov vo výške
26 004,50 €
- na výmenu kotlov z dôvodu havárie vo výške
3 000,00 €
Zrealizovaný bol i nákup zbierkových predmetov - súboru 6 ks západoslovenskej fajansy vo
výške 4 000 € z Fondu na podporu umenia MK SR.
Kapitálové výdavky vlastné činili

27 111,45 €

Z vlastných zdrojov bol zakúpený nasledovný majetok:
- dofinancovanie nákupu kotlov
440,00 €
- zakúpenie osobného motorového vozidla typu Škoda
Octavia
18 857,25 €
- klimatizačné jednotky 2 ks – doplnenie existujúcej
klimatizácie v objekte NKP hrad Devín – admin. budova 1 570,70 €
- zrealizovaná bola výroba 18 ks foriem a epoxidových
odliatkov kópií zbierkových predmetov do expozície
NKP hrad Devín
5 997,65 €
- vypracovanie technickej dokumentácie kanalizač. prípojky
v objekte Antická Gerulata Rusovce
245,85 €

VI. PERSONÁLNA PRÁCA
Múzeum mesta Bratislavy zabezpečovalo svoje úlohy v roku 2016 s priemerným evidenčným
počtom zamestnancov 98, z toho s 35 zamestnancami v oblasti odbornej činnosti,
ekonomiky, prevádzky a správy MMB a s 63 zamestnancami, prevažne dôchodcami vo
funkciách lektor, dozorca zbierok, pokladník, upratovačka, informátor denný a nočný.
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Pre porovnanie uvádzame prehľad počtu zamestnancov za predchádzajúce roky:
r. 2014
96
r. 2015
96
r. 2016
98 (nárast o dvoch zamestnancov predstavuje doplnenie informač. služby
v objektoch NKP hrad Devín +1 informátor a v depozitárom zariadení
Dúbravka taktiež +1 informátor)

VII. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roku 2016 bola vykonávaná pravidelná základná vnútropodniková finančná
kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami.
Ku dňu 31. 12. 2016 na základe príkazného listu riaditeľa bola čiastkovými inventarizačnými
komisiami vykonaná periodická inventarizácia hospodárskych prostriedkov.
Vyhodnotenie inventarizácie ústrednou inventarizačnou komisiou je nasledovné:
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný inv. majetok celkom činí
20 654 646,52 €
z toho:
- dlhodobý hmotný majetok odpisovaný bol zaznamenaný v celkovej hodnote 327 693,91 €
- stavby
7 883,23 €
- budovy
158,30 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 897 154,39 €
- dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný – pozemky
921 072,71 €
- dlhodobý nehmotný majetok
32 064,64 €
- zbierky
468 619,34 €
b) Drobný hmotný majetok

141 428,36 €

Pri porovnávaní týchto hodnôt s účtovným stavom neboli zistené žiadne rozdiely.
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.
Schválil: PhDr. Peter Hyross
riaditeľ MMB

V Bratislave: 31.1.2017
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Múzeum mesta Bratislavy
Výsledky hospodárenia za rok 2016 - podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR
Tab.č. 1

Príjmy
Zdroj Po- Podlož- poka ložka
a
b
c

Skutočnosť
za rok
2015

Názov
d
Príjmy z min. rokov

41
41
41
41
41
41
111
72
41
41
41
72
111
41
41

212
212
212
222
223
242
291
291
291
292
292
292
312
312
312

002
003
004
003
001

Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
Príjmy z prenajatých strojov,prístr.... a ostatné
Pokuty a penále zmluvné
Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Úroky z tuzemských vkladov

002
003
004
006
027
027
001
007
008

Rozpočet Skutočnosť
na rok
za rok
2016
2016
1
2
12 752
12 752
3 920
24 835
24 835
209 999
46 855
46 856
20 318
20 987
20 987
1 125
413 593
570 374
570 374
32
11
11

Ostatné výnosy - MK SR
Transféry mimo verejnej správy a Granty
Náhrady škôd od zamestnancov

10

120

120

341
36 573
754 002
4 300

100
400
49 500
850 367
13 749

100
400
49 500
850 367
13 750

5 000

30 000

29 005

1 449 213 1 620 050

1 619 057

Náhrady z poistného plnenia
Iné
Dary
Transfér zo štát.rozp. - MK SR
Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce
Transfér z VUC
Príjmy spolu

41 321
41 322

Kapitálové granty

005 Tuzemské kapitálové transfery z rozpočtu obce
Príjmy z kapitálových transférov

Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie celkom
Vypracovala: Boďová, Čerešňová

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ

54

Múzeum mesta Bratislavy
Výsledky hospodárenia za rok 2016 - podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR
Tab.č. 2

Výdavky
Pro- Od- Sku- Po- Podgram diel
č.
a

b

pi-

lož-

po-

na

ka

ložka

c

d

e

Názov

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

za rok

na rok

za rok

2015

2016

2016

4

2

f

08

2 611

Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funk.plat...

456951

488 527

488 525

08

2 612

Príplatky

120301

141 263

141 335

613

Náhrada za prac.pohotov.,odmena za prac.poh.

08

2 614

Odmeny

27700

27 363

27 363

08

2 621

Poistné VšZP

32094

48 000

46 469

Poistné ostatné zdrav.poisťovne

12778

17 500

16 714

8662

10 200

9 216

623
625

001 Soc.poisť. - nemocenské

625

002 Soc.poisť. - starobné

86801

93 500

92 424

625

003 Soc.poisť. - úrazové

4963

6 000

5 281

625

004 Soc.poisť. - invalidné

12736

13 000

12 717

625

005 Soc.poisť. - v nezamestnanosti

4213

5 092

4 210

625

006 Soc.poisť.-garančné

1544

2 000

1 645

625

007 Soc.poisť. - rezervný fond

29446

33 900

31 353

567

1 000

811

1304

3 000

2 344

89675

150 800

101 581

627

Prísp. do doplnkových dôch. poisťovní

08

2 631

001 Cestovné náhrady - tuzemské

08

2 631

002 Cestovné náhrady - zahraničné

08

2 632

001 Energie

08

2 632

002 Vodné, stočné

8586

8 400

7 206

08

2 632

003 Poštové služby

9490

3 500

2 402

10 000

7 768

53361

17 500

15 627

632

005 Telekom. služby

08

2 633

001 Interiérové vybavenie

08

2 633

002 Výpočtová technika

8577

2 550

1 199

08

2 633

004 Prevádz. stroje, prístroje, zariadenie, tech. a nár.

7765

8 000

5 790

08

2 633

006 Všeobecný materiál

28274

45 700

39 502

08

2 633

007 materiál pre reštaurovanie

2245

1 500

618

08

2 633

009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.

1388

2 000

1 638

08

2 633

010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

21

1 000

430

08

2 633

013 Softvér a licencie

1381

3 500

2 282

08

2 633

015 Reprezentačné

1 000

697

08

2 634

001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

2282

3 500

2 193

08

2 634

002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

608

2 000

1 464

08

2 634

003 Poistenie zákon. a havar. - autá

891

2 225

1 619

08

2 634

004 Prepravné+ taxi

58

200

79

08

2 634

005 Karty, známky, poplatky

08

2 635

001 Rutinná a štandardtná údržba interier.vybavenie

55

08

2 635

002 Rutinná a štandardtná údržba výpočt.techniky

08

2 635

003 Rutinná a štandardtná údržba telek. techniky

08

2 635

004 Rutinná a štandardtná údržba prevádz. strojov,
prísprojov, zariadení,techniky a náradia

2 635

2295

4 000

2 797

8230

1 200

679

10412

25 000

15 114

60

005 Rutinná a štandardtná údržba špec. strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia

08

2 635

006 Rutinná a štadard.údržba bud.,obj. alebo ich častí

39135

38 000

32 488

08

2 636

001 Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí

13214

4 000

3 226

08

2 637

001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konf.,sympózia

237

1 200

698

08

2 637

003 Propagácia, reklama a inzercia

758

1 164

1 164

08

2 637

004 Všeobecné služby

217 722

217 448

202 721

08

2 637

005 Špeciálne služby

5 000

1 623

08

2 637

011 Štúdie, expertízy, posudky, preklady

7 027

8 500

6 813

08

2 637

012 Poplatky a odvody

623

700

426

08

2 637

014 Stravovanie

40 549

44 600

41 526

08

2 637

015 Poistenie majetku

6 202

7 200

5 196

08

2 637

016 Prídel do sociálneho fondu

4 031

5 816

5 816

08

2 637

023 Kolkové známky

122

500

359

08

2 637

024 Kurzové rozdiely

21

16

16

08

2 637

027 Odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru

7 978

7 978

08

2 637

031 Pokuty a penále

15

70

70

08

2 637

030 Vrátená dotácia

4 123

08

2 637

035 Dane, konces.poplatky...

6 201

5 200

4 328

08

2 642

006 Členské príspevky v tuzemsku

1 234

1 324

1 324

08

2 642

012 Odstupné

1 622

5 000

3 266

08

2 642

013 Odchodné

2 923

2 500

1 963

08

2 642

014 Ochrana zdravia - zdravotná spôsobilosť

434

800

498

08

2 642

015 Nemocenské dávky

1 239

2 500

1 411

15 000

11 008

18 857

18 857

8385

30 005

30 005

1 460 613

1 607 298

1 473 872

BEŽNÉ VÝDAVKY spolu
08

2 711

003 Software

08

2 713

002 Nákup výpočtovej techniky

08

2 713

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

08

2 713

005 Špec.stroje, prístroj, technika

714

8286
58226
2625

001 Automobil

08

2 717

002 Rekonštrukcie a modernizácia

08

2 719

002 Nákup umeleckých diel a zbierok

Výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie celkom
Vypracovala: Boďová, Čerešňová

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ

56

Múzeum mesta Bratislavy
Výsledok hospodárenia za rok 2016
Výnosy a náklady

EUR
Tab.č. 3

Ukazovateľ

Skutočnosť

Rozpočet

Skutočnosť

Index

za rok

na rok

za rok

Skutočnosť

2015

2016

2016

Rozpočet

a

3

VÝNOSY celkom

1 976 028

2

1 988 936

4

2 005 153

1,00815

Tržby za vlastné výkony a tovar

670 848

663 051

646 675

0,97530

Ostatné výnosy z prev. činnosti

11 425

231

284

1,22944

124 880

25 500

89 977

3,52851

Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prev.činnosti
Finačné výnosy
Výnosy - dary

2 000

400

400

1,00000

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce

754 002

850 367

850 367

1,00000

Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce

372 000

373 386

403 701

1,08119

6 800

13 749

13 749

1,00000

34 073

49 500

0,00000

12 752

0,00000

Výnosy z bež.transférov-VÚC
Výnosy z bež. transférov MK SR
Príjmy minulých období
NÁKLADY celkom

1 976 028

1 988 936

2 005 153

1,00815

Sporebované nákupy- v tom

255 673

244 450

182 861

0,74805

Spotreba materiálu

101 639

85 250

60 115

0,70516

Spotreba energie

148 946

159 200

122 746

0,77102

Služby

425 933

326 212

396 061

1,21412

151 624

70 200

150 368

2,14199

1 871

4 000

3 323

0,83075

30

1 000

697

0,69700

v tom:
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

272 408

251 012

241 673

0,96279

Osobné náklady

847 600

955 539

937 204

0,98081

"Z" Mzdové náklady

604 952

657 153

657 223

1,00011

5 000

7 978

7 978

1,00000

190 317

229 192

217 442

0,94873

52 331

61 216

54 561

0,89129

Ostat.osobné náklady
Náklady na zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady

1 617

5 786

1 484

0,25648

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

17 631

1 324

1 324

1,00000

Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádz.

412 195

445 500

475 440

1,06721

392 195

415 000

401 607

0,96773

20 000

30 500

43 828

1,43698

9 259

10 125

9 608

0,94894

Dane a poplatky

a finančnej činnosti
v tom:
Zbierkové predmety

30 005

Odpisy
Tvorba zák.rezerv z prev.a fin.činnosti
Tvorba ostatných rezerv
Finančné náklady
Splatná daň z príjmov

1 171

Minoriadne náklady

6 120

Výsledok hospodárenia

0

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerný plat
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0

0

96

98

98

1,00000

521

559

559

1,00000

Múzeum mesta Bratislavy
Výsledky hospodárenia za rok 2016 - čerpanie rozp. práce a miezd

Ukazovateľ

Rozpočet
na rok
2016

Skutočnosť
rok
2016

Tab.č.4
EUR

%
plnenia

Mzdové prostriedky

657153

657223

1,00011

z toho: tarifné platy

420103

420288

1,00044

68850

68237

0,99110

7900

7913

1,00165

99300

99269

0,99969

9000

8177

0,90856

22000

20773

0,94423

náhrady miezd
príplatok za riadenie
osobný príplatok
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

5000

5203

1,04060

25000

27363

1,09452

400

400

1,00000

7978

7978

1,00000

ostatné (uviesť aké)
Ostatné osobné náklady
Odstupné, odchodné

5229

Priemerný prepočítaný
stav pracovníkov (osoby)
Priemerný plat v €

Vypracovala: Boďová
Dátum: 31.1.2017

98

98

1,00000

559

559

1,00000

PhDr. Peter Hyross
riaditeľ
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